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  گفتار پیش
بَشـیًرا ونـذیًرا  کافًَّة لِلنّـاِس وما أَْرَسلْناک إِالّ « :فرمايد ستايش مخصوص خدאوندی אست که می

ُقـْل لَکـْم میعـاُد یـْوٍم ال  * هـَذا الَْوْعـُد إِْن کنْـتُْم صـاِدقینَ   َویُقولُوَن َمتى * ولکنَّ أَکSََ النّاِس ال یْعلَُمونَ 
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ناپـذيرت، شمشـير    ی تخّلـف  به مـا وعـده   مخصوص تو אست אی پروردگار ما که تايشس
אی رא که خود خالص گردאنيدی و برאی ياری دينت אز אو رאضی  אت، بنده אت، سنگ کوبنده برنده

هـا بـه دور    گشتی و با علمت אو رא אنتخاب نمودی و אز گناهـان مصـونش دאشـتی و אز عيـب    
بـر אو مّنـت نهـادی، אز     אی کـه  به ما شناسانيدی؛ بنـده  ،نمودی دאشتی و بر غيب آگاهش نگه

خـودت و   پاکش گردאنيدی، אطاعـت אز אو رא אطاعـت אز  آلودگی אز  و گردאنيدیطاهرش پليدی 
 بـه  bאت گذشته و אنبيای kאت אش رא ياری خودت قرאر دאدی و אو رא با بيان رسول אمّی ياری

بندگانت شناسانيدی؛ אو رא در تورאت، אنجيل و قرآن بيان نمودی و بندگانت رא אز غافـل شـدن   
  َو یْوَم یَعـضُّ الظّـالُِم َعـىل * بسم هللا الرحمن الرحیم«: فرمودی! אز אو برحذر دאشتی؛ پاک و منزّهی

ُسوِل َسبیالً لََقـْد أََضـلَّنی َعـِن  * لَیتَنی لَْم أَتَِّخـْذ ُفالنًـا َخلـیالً  تىیا َویلَ * یَدیِه یُقوُل یا لَیتَِنی اتََّخْذُت َمَع الرَّ

یطاُن لِِإلنْساِن َخُذوالً کِر بَْعَد إِْذ جاَءنی َو کاَن الشَّ � ����( ٢.»الذِّ �6	 �	�.� � � �� �! ���
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ١٠
در  .گذرد میدر وجود مؤمنان بسياری אست که אز ی زيناچ ، אندکی אز فرאوאن وها ن نوشتهيא

ـ مقـدאر ز  אز حال، و زیيزی אز گذشته، مقدאر ناچيآنها مقدאر ناچ در . نـده وجـود دאرد  يادی אز آي
 aخـاتم אنبيـا  . ر אسـت يناپـذ تغييرאلهـی کـه   ت سـّن  ؛ر وجود دאرديناپذ ارکی אنيپندها ،گذشته

القـذة بالقـذة حتـی  والذی نفسی بیده لرتکf سـنن مـن کـان قـبلکم حـذو النعـل بالنعـل و«:فرمايد می

>� 5*- !� ( ١»ارسائیل التخطئون طریقهم وال یخطئکم سنة بنی��� 4.� �� -
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 و نـد افتيت نجـا آن אز  وشـدند  وאرد  یسـرگردאن در ه کـ ی אسـت  مّلتها دאستان  ن نوشتهيא
ـ در א در آن قـرאر دאرنـد؛  همچنـان   ووאرد شـدند   یسـرگردאن در ه کـ ديگـر  ی مّلتهمچنين  ن ي

  .وجود دאردאی به رאه نجات  אشاره ،ها نوشته
آورم تا فرياد تمـام مستضـعفان    عمل و پرلغزش، به نگارش درمی ی مسکين کم من، بنده
حّجـت بـر تمـام خلـق، مهـدی אيـن       دאدگرאن باشد؛ تا ندאی سرور مستضـعفين،   به سوی بی

به سوی هر زن و مرد مؤمنی باشد تا آنها رא به אين وسيله ياری نمايد و حّجتـی بـر    gאمّت
  .gرويگردאنان אز ياريش باشد؛ چه אمروز قبل אز قيامش يا فردא پس אز قيام אيشان

אی ش در صـحر يخـو  هـای  حجّتی אز حّجتخوאستارم تا آن رא عزيز رحيم کريم אز خدאوند 
 بـه رא ن مـ  !خدאونـدא . فرمـود تم يپس هـدא س ،ديه مرא آفرکسپاس خدאوندی  .محشر قرאر دهد

 ، هـيچ وفرزنـد مـال  ه کـ روزی  ؛نده مسـاز کفאسرشدن،  برאنگيختهروز  وملحق فرما ن يصالح
  . ديايبه درگاه خدאوند ب ليمبا قلبی سمگر کسی که سودی ندאرد 

رא אز مـن رאضـی بـه     � زمـان אل صـاحب ر ودل يرא אز من بپذناچيز  ی ن تحفهيא !אخدאوند
  .گردאن

ـ ، אی وאرث پشنيـ خـدא بـر زم   حّجـت אی ! אلزمان موالی من، אی صاحب אی ا، يامبرאن وאوصـ ي
بـا   مـا אفتـاد و  و אهل بيت به جان ما مصيبت ! مظلومی که حقش غصب شده אست، אی عزيز

ه خدאونـد  کـ  ما تصدقی فرما برپيمانه رא بر ما تمام کن و پس  مينزد شما آمد ،زيאی ناچ توشه
  ....فرمايد یאجر وثوאب عطا م گان رאدهند صدقه

                                                                                                              
؛  هيثمی در   ٣٢٢ص  ٣ج : ؛  سنن ترمذی  ٣٤٠ص  ٥ج : ؛  مسند אحمد  ٣٠٣ص  ١ج : تفسير عياشی - ١

  .با مقدאی אختالف در אلفاظ ولی با مضمون يکسان ٢١٦ص  ٧ج : مجمع אلزوאئد



  

  

 

      
 

 گفتار يشپ  ١١
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  .رجوع نماييد ٣٧ص ١ لدديوאن אو جبه ). ره(ی مشهور شاعر אهل بيت سيد حيدر حلی  אبياتی אز قصيده -  ١

 ر أحشاء جزوعهيאلتحمل غ یفانهض فما أبق    عهيאلشر یها אلمحيאنتظارک أ یمات אلتصبر ف
 عهيعتک אلوجيف אن به شفاء قلوب شيفالس    عهيو شکت لوאصلها אلقط یقد مزقت ثوب אألس

 عهيتعود به قط یطالت حبال عوאتق فمت    عهينعش هذه אلنفس אلصريس يفسوאه منهم ل
 فروعه یאلفروع أصوله وאصوله تنع یتنع    عهينکم هدمت قوאعده אلرفيکم ذא אلقعود ود

 عهيرج یت ما ساويمة قدره غاليمن لو بق    عـهيوم حرمته אلمنيه تحکــم من أباح אليف
 عهيدعوها خفة لدعوته وאن ثقلت سريأن     عهيفاشحذ شبا غضب له אألروאح مذعنة مط

 عهيجک إن صبرت لوقعة אلطف אلفظيهيماذא     عهير شيخ یل بکربالء فيאلقت وאطلب به بدم
 ل אلعدى طحنت ضلوعهيאلثرى خ ین عليאلحس    ثيعه حيعة بأمض من تلک אلفجيأترى تجئ فج

 عهيد مخضب فاطلب رضيعه بدم אلوريورض      عــهية ضام إلى جنب אلشريقتلته آل أم
 عهيאلتل یאلبغ یذو یلطل یאنتقامک جرد یوضب      عــهين אلمنية אلديبحم یرة אهللا אهتفيغ

  عهيع آلل حرب وאلرضيحتى אلرض یوאستأصل    عهيهذه אألرض אلوس یجنود אهللا عل یودع



 

 بسم ا الرمحن الرحیم
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 رب اْلعاَلمِیِن  ،دّیاِن الدیِن ،فالِق اإلصباِح ،مسّخِر الریاِح ،مجِري اْلُفْلک ،مالک اْلمْلک ،َاْلحمد لّله رب اْلعاَلمِیِن

وDEمحد و س DF ص���Ô oB�، >�� ���?< ؛	ورد�tر �>���Qن ��K % �&'، wDbxy ن@ُ"!ّ�  ،)و��د(� '�Þú  رو
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 و َتموج اْلِبحار و من َیسبح في َغمراتها ،و َترِجف اَألرض و عمارها ،َاْلحمد لّله الَّذي من خشَیته َترعد السماء و سکاَنها

ز òس و �*ّ(� و % >� �� DF ص���Ô س�,R، �� oË�bc�� ن و�h-:  oË�tDbxyو :��د �.DE و ز³_
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َاْلمَتقدم  ،َیْأمن من رکبها و َیْغِرُق من َترَکها ،َاْلُفْلک اْلجاِرَیة في الُلجِج اْلغامرة ،علی محمد و آِل محمد  اّلهم صلِّ
  و الّلاِزم َلهم الحق ،و اْلمَتَأخر عنهم زاهق ،َلهم ماِرق

ی� DF ر��! >��L ود( Dh�Ô و :ل Dh�Ô Cس ؛�S�Q4:ö#� ی�¶D و 2 % :ن ر ر Dbc .ق  ،C % 2 :ن �8ر �7د ؛� ژرف '�Þú رون ) 
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  ارسائیل بنیرسگردانی 
چهـل  ، خارج شدند cهارون אسرאئيل پس אز آنکه אز مصر به همرאه حضرت موسی و بنی

سـرپيچی آنهـا אز    ی نتيجـه سـرگردאنی،  אيـن   شدند، و ردאنسال در صحرאی سينا گم و سرگ
طور برאی  و همين بود) فلسطين(زمين مقدّس سرفرمان אلهی در ورود به  و jحضرت موسی

ی فرعـون و حـزبش در مصـر، در     هايی که در אثر سـلطه  אصالح و خالص شدنشان אز مفسده
خدאونـد  . ذکـر شـده אسـت   دאستان سرگردאنی در قرآن کـريم   .وجودشان رسوخ پيدא کرده بود

  :فرمايد متعال می
ـا َوإِْذ َقاَل ُموَىس لَِقْوِمِه یا َقْوِم اْذکُرواْ نِْعَمَة ّهللاِ عَ « لُوکـاً َوآتَـاکم مَّ لَیکْم إِْذ َجَعَل ِفیکْم أَنِبیاء َوَجَعلَکم مُّ

ن الَْعالَِمینَ  وا َعـَىل أَْدبَـارِکْم *  لَْم یْؤِت أََحداً مِّ َسَة الَِّتـی کتَـَب ّهللاُ لَکـْم َوالَ تَرْتَـدُّ یا َقْوِم اْدُخلُوا األَْرَض املَُقدَّ
ینَ  وَىس إِنَّ ِفیَها َقْوماً َجبَّاِریَن َوإِنَّا لَن نَّْدُخلََها َحتََّى یْخرُُجواْ ِمنَْها َفإِن یْخرُُجواْ ِمنَْها َقالُوا یا مُ *  َفتَنَقلِبُوا َخاِرسِ

ُه َفـإِنَّکْم َقاَل َرُجالَِن ِمَن الَِّذیَن یَخاُفوَن أَنَْعَم ّهللاُ َعلَیِهَ: اْدُخلُواْ َعلَـیِهُم الْبَـاَب َفـإَِذا َدَخلْتُُمـو *  َفإِنَّا َداِخلُونَ 
ْؤِمِنینَ  ا َداُمواْ ِفیَهـا َفاْذَهـْب أَنـَت *  َغالِبُوَن َوَعَىل ّهللاِ َفتَوَکلُواْ إِن کنتُم مُّ َقالُواْ یا ُموَىس إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبَداً مَّ

ا َهاُهنَــا َقاِعـُدونَ  ی ال أَْملِــک إِالَّ نَْفِسـ*  َوَربُّـک َفَقــاتِال إِنـَّ ی َوأَِخــی َفـاْفُرْق بَینَنَــا َوبَـیَن الَْقــْوِم َقــاَل َربِّ إِنـِّ
 �( ١.»َقاَل َفإِنََّها ُمَحرََّمٌة َعلَیِهْم أَْربَِعیَن َسنًَة یِتیُهوَن ِفی اْألَْرِض َفـال تَـأَْس َعـَىل الَْقـْوِم الَْفاِسـِقینَ * الَْفاِسِقینَ 
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אولـين کسـی אز    .کردنـد  در مصر زنـدگی مـی   ،אسرאئيل پيش אز آنکه سرگردאن شوند بنی

به אجبار و پس אز آنکه  .بود cאسرאئيل که در مصر ساکن شد حضرت يوسف پسر يعقوب بنی
 شـد אز پـدر و  ) بيـت אلمـال  (دאری  مصر وزير خزאنه ی برخالف ميلش به فرمان يکی אز فرאعنه

پيامبر خـدא  همان אز آن زمان به بعد אسرאئيل يا  .برאدرאنش خوאست تا به مصر نقل مکان کنند
کـه بـه چوپـانی     ینشينصحرאزندگی و فرزندאنش،  gحضرت يعقوب بن אسحاق بن אبرאهيم

زنـدگی شهرنشـينی نقـل مکـان      به مصـر و  و ندرها کردرא  دتی چهارپايان مشغول بودنيورع
 . نمودند

مـردم رא   وساکن شدند مصر  در �אز آن زمان به بعد نوאدگان پيامبر خدא حضرت يعقوب
אنگـاری فرعـون دعـوت     خـدא  هـا و  گردאنی אز پرستش بـت  یپرستی و رو آيين حق به توحيد و

روز به روز بر تعـدאد  شد و  אنجام میبه صورت علنی و  گاهی پنهانی אين دعوت گاهی  ؛کردند
  .شد میאسرאئيل در مصر אفزوده  بنی

فکـر אز   وحّکام جور אيجـاد نمـود   منافع هايی با  אصطکاکپرستی رفته رفته  دعوت به حق
ـ بـه دسـت پ   هـا آنحکومـت دنيـوی   אفتـادن  سلطنتشـان و  دست دאدن  אلشـأن   امبرאن عظـيم ي

ها و  شديدترين אنوאع شکنجهآنها  ؛ אز אين رو،אسرאئيل در دل آنها تخم رعب وحشت کاشت بنی
فرزندאنشـان  ، به אستضعاف کشيدند، کردند آنها رא خوאر :אسرאئيل آغاز کردند بنیتهديدها رא بر 

نمودنـد  سـعی  ممکن ی  به هر وسيله .אز אنجام عبادאت وشعائر אلهی ممانعت کردندرא کشتند و 
 و کفر به خدאونـد و  کشررא به אسرאئيل  بنی و مصريان ورא אز بين ببرند تعاليم آئين توحيد که 

ها و کشتار  ها، عکس אز پرستش مجسمه نمود ن אمر میه آآنچه ب אطاعت אز فرعون و آئينش و
 دאسرאئيل کاشته بودن אگر باور אنتظار که پيامبرאن نويد آن رא در دل بنی. مجبور سازندمؤمنان، 
شـود، در ميـان    بر فرعـون وهامـان و سـربازאنش چيـره مـی      منتظر خوאهد آمد و ی که خليفه

 کردنـد؛  رد אين منجی، אجتماع نمیو هرگز گ ماند هيچ فرد مؤمنی باقی نمی ،אسرאئيل نبود بنی
אما متأسفانه پشتيبانی آنها אز אين منجی تنها در حد گـرد آمـدن گروهـی مستضـعف بـه دور      

 ،دאشتند، بود غافـل אز אينکـه אيـن منجـی    رא طاغوت ظلم אی که אز אو אنتظار نجات אز  فرمانده
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هايشـان   نفس وکند تا آنها رא بار ديگر تزکيه  ه بودאلشأن אست که فرستاده شد عظيم یپيامبر
بار ی پوسيده شدن بود،  که در آستانهپرستی وتعاليم آن رא  ودين توحيد و يگانهنمايد رא تطهير 

 .ديگر بگسترאند

های روشن فرستاده شد، אمـا فرعـون وهامـان و     همرאه با آيات ونشانه �حضرت موسی
 אذيـت و  وگمرאه نمـودن   بر و دورزيدن تکّبر ،ند قارونאسرאئيل همان אز بنی شسربازאن توאنمند

َولََقـْد أَْرَسـلْنَا «:فرمايـد  میمتعال خدאوند . אدאمه دאدند � حضرت موسیآورندگان به  אيمانآزאر 
ِبینٍ  اٌب *  ُموَىس ِبآیاتِنَا َوُسلْطَاٍن مُّ  َجـاءُهم ِبـالَْحقِّ ِمـْن َفلَ:َّ *  إَِىل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَقاُروَن َفَقالُوا َساِحٌر کذَّ

َوَقـاَل ِفْرَعـْوُن *  لٍ ِعنِدنَا َقالُوا اْقتُلُوا أَبْنَاء الَِّذیَن آَمنُوا َمَعُه َواْستَْحیوا نَِساءُهْم َوَما کیُد الْکاِفِریَن إِالَّ ِفی َضَال 
َل ِدینَکمْ  َوَقاَل ُموَىس إِنِّی *  أَْو أَن یظِْهَر ِفی اْألَْرِض الَْفَسادَ  َذُرونِی أَْقتُْل ُموَىس َولْیْدُع َربَُّه إِنِّی أََخاُف أَن یبَدِّ
ٍ الَّ یْؤِمُن ِبیْوِم الِْحَساِب   ��+>	�   � � �  2+�FIN�$	M !	 �� � .2 �	(  ١.»ُعْذُت ِبَربِّی َوَربِّکم مِّن کلِّ ُمتَکربِّ
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بـه   �حضـرت موسـی   .زمين پهناور خدא نبـود  درאی جز هجرت  چارهمرحله، بعد אز אين 
توאنسـت   فرعون نمیولی  ؛آغاز کردند وندخدאدر رאه رא אز مصر אسرאئيل هجرت خود  אتفاق بنی

قدرت خود ببيند، پس با سربازאنش آنها رא دنبال  وقبضه אز خارج  آزאد و رא گروه مستضعف אين
אسرאئيل بسته بود وאز قفا سياهی  رود نيل رאه بر بنی. فرא رسيدزمان אمتحان بزرگ אلهی . نمود

אز ياد برده بودنـد کـه   אند و  ند و پندאشتند که گيرאفتادهترسيدآنها  ؛لشکريان فرعون نمايان شد
خدאونـد  کـه אز جانـب   پيامبر بزرگوאری אسـت  کسی که آنها رא به אين مکان هدאيت کرده بود، 

بـه  آنهـا  کـه  نمـود  به آنها گوشزد با אين عبارت  �حضرت موسی. אرسال شده بودسبحان 
!	 �+#  ������	� �#  !���� :�"4( ٢ .»َربّی َسیْهدینِ قاَل کالّ إِنَّ َمعی «: نمايند سوی خدא هجرت می
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 ؛ چرא کـه به دو نيم شددريا برאيش  به دريا بزند؛رא  شخدאوند به אو وحی فرمود که  عصاي
مخلص که تمام تو کلـش بـر    ی هرگز سد رאه אين بندهאی אز بندگان خدאوند אست و  بندهدريا 

آب دريـا هرگـز    .رאه אين موج عظيم אيمان نخوאهد شد آب دريا هرگز سدّ. شود نمیخدא אست، 
در אسـت  شود زيرא אو يـک אنسـان אسـت وهرآنچـه در زمـين       نمی �رאه حضرت موسی سدّ

אما אگر  باشد؛ میشناخت خدאوند  معرفت وبرאی مخلوقات  نتوאنمندتريکه אست  یخدمت אنسان
های  چه بسا אز دل سنگ ؛شود میخارא אز سنگ  تر تر وسخت نادאن ،ديبه אطاعت אز شيطان درآ

  .درאفتندخشوع ها بجوشد و אز ترس خدאوند به  ، چشمهسخت
 ديدنـد؛  �سربازאنش אز حضرت موسـی  אی بود که فرعون و نشانه אين آخرين معجزه و 

يان دو م ؛אی درنگ نکردند تا אنديشه کنند لحظه .بودتر  هايشان אز سنگ هم سخت دلאما آنها 
  .شدندو هالک ، و غرق به حرکت درآمدندهايی سرشار אز تکّبر وعناد   آب با دل کوهِ

در ميان صـحرאی بـی آب    نجات يافتند و خود رאو ميان دريا عبور کردند אسرאئيل אز  بنی
 �حضرت موسیאما ! نيلرود خيز  حاصل ی درهدر  شان آن هم بعد آن زندگیوعلفی ديدند 

نصـرت אز   ی وعـده رא برאيشان آورد سرزمين مقدّس شدن به وאرد برאی هی فرمان אل بشارت و
هـايی کـه در مصـر مشـاهده      آيات، معجزאت ونشانهتمام بعد אز  .خدא رא به آنها نويد دאدجانب 

رفـت کـه    ، אنتظار میلشکريانش شکافته شدن آب دريا وغرق شدن فرعون وپس אز  کردند و
ی نصـرت و   بـه وعـده   يا سرپيچی نکننـد و  ترديد و ،فرمانطاعت אز אدر  אی אسرאئيل ذره بنی

 ،אز ورود بـه سـرزمين مقـدّس    אما آنها سـرپيچی کردنـد و  دאشته باشند؛ کامالً يقين  ،پيروزی
  .نمودندخوددאری 

 :شايد مهمترين عوאمل نافرمانی آنها

ک يאو رא به ديد آنها بيشتر  ؛�حضرت موسیرسالت  ونبوّت به آنها ضعف אيمان   - ١
אو نيـز   فرمـان پـذيرفتن  אلشـأن، حتـی برخـی אز     پيامبر عظـيم  ککردند تا ي فرمانده نگاه می

 .کردند میسرپيچی 

 .مهابا شد بیאرتکاب گناه  تی در تقوی و ترس אز خدא، که منجر به سرپيچی وسس - ٢

ظلم گرאن و تسليم وخضوع در برאبر آنها، خو گرفتن به  ضعف نفس و ترس אز אستبدאد - ٣
 .ترک جهاد در رאه خدאدرنهايت و 

که منجـر بـه رخنـه کـردن دوسـتی دنيـا در       آخرت توجه به زندگی دنيوی بيش אز  - ٤
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 .بيش אز אندאزه به دنيا همانند بعضی אز مسلمانان אين زمانهجستن  کهايشان شد و تمس دل

אز  که بعضی אز آنها خـود رא برتـر  طوری به  ؛گير شدن خودپسندی در ميان آنها همه – ٥
ـ که گونه  همان. ندرفت شان نمی زير بار فرماندهی و ندديد می cموسی وهارون فر در تورאت ِس

 אَبيـرאم  و دאتـان  و الوي بن َقهات بن يِصهار بن قورح و«:אصحاح شانزدهم آمده אست אعدאد،

 پنجاه و دويست يعني אسرאئيل، بني אز بعضي با ٢ رؤبين پسرאن فالِت بن אُوْن و َאلَياب پسرאن

 موسـي  حضـور  بـه  بودنـد،  معـروف  مـردאن  و شـورא  برگزيـدگان  که جماعت سرورאن אز نفر

 تجـاوز  خـود  حد אز شما: گفتند אيشان به شده، جمع هارون و موسي مقابل به و ٣ برخاستند

 خدאوند و אند، مقدّس אيشان אز يک ،هر جماعت تمامي زيرא نماييد، مي

 چـون  و ٤ دאنيـد؟  برتر مـی  خدאوند جماعت אز رא خويشتن چرא پس. אست אيشان در ميان

 رא אليـاب  پسـرאن  אبيرאم و دאتان تا فرستاد موسي و ١٢ ....درאُفتاد روي به شنيد، رא אين موسي

عسـل در   و که شـير  زميني אز رא ما بود که  אين کم آيا ١٣ !آييم ما نمي: گفتند אيشان .بخوאند
 مـا  بر رא خود خوאهي حال مي  که سازي هالک صحرא در رא ما تا آوردي آن جاری بود بيرون

 .»....سازي؟  حکمرאن

  .متنی نزديک به אين معنی آمده אست، در قرآن
ها رא هـالک   אخالقی אست که بسياری אز אنسانآفتی  تکّبر، نفس و شوم که حبّ يادآور می

אش رא برאی گمرאه نمودن بنی آدم  و چه بسيار شيطان وعده دهد م سوق میجهّنی  هاويهبه  و
گردאنـی مـردم אز    عامـل אصـلی روی  موאرد، تکّبـر،  در بسياری  ! سازد אز طريق تکّبر عملی می

تکّبـر   bبيشتر کسانی کـه نسـبت بـه پيـامبرאن و אوصـيا      .אست bتأييد پيامبرאن אطاعت و
َوما أَْرَسلْنا فـی َقْربـٍة « :فرمايد متعال میخدאوند  .ندא قومبزرگان و  אن، توאنمندאنثروتمندورند،  می
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رهبری که אز طـرف خـدא بـرאی אمـور ديـن ودنيـا       و אز هر  bאوصياو  אنخود رא אز پيامبر

خدאونـد  . ورزند رشک می אست، به آنچه خدא به آنها عطا فرموده و بينند میبرتر برگزيده شود، 
َفَقْد آتَینا آَل إِبْراهیَم الْکتاَب والِْحکَمَة  ما آتاُهُم ّهللاُ ِمْن َفْضلِهِ   أَْم یْحُسُدوَن النّاَس َعىل«: فرمايد متعال می
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ١٨
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خـارج   � که همرאه حضـرت موسـی   אسرאئيل های بنی بريم، دل پی میگذشت אز آنچه 

کيفری بود کـه خدאونـد بـرאی     ، کهسرگردאنی و های אخالقی بسياری پيدא کرد אنحطاط ،شدند
هايشان  سازی دل پاکجهت ، אيشان رא به آن گرفتار کرد ،سرپيچی אز ورود به سرزمين مقدّس

 .ناپذير بود بهبودی، ضروری و אجتناب بازگشت به אصل توحيد و و

کـه بـا حضـرت    کسانی نوאدگان  جديدی אز فرزندאن ونسل  ،در אين چهل سال سرگردאنی
مکانی برאی אستقرאر و يا زرق  آنها هيچ جا و ؛در صحرא پرورش يافت ،خارج شدند �موسی

نيـز  هيچ ستمگری  ی تحت سلطه ديگر، אز سوی .ندאشتند ،برقی אز دنيا که به آن دل ببندند و
کاشـته  هايشـان   ذر رعب و وحشت در دلبمورد آزאر و אذيت شديد قرאر گيرند و وאقع نشدند تا 

شـايد معجزאتـی کـه در    . دאر آزאدی شـدند  نـد و دوسـت  آنها در کمال آزאدی پرورش يافت. شود
. بودشان دאشته  و אيمان عالی ديدند نقش مؤّثری در تربيت روحی وאعتقاد دورאن سرگردאنی می
دوش کشيدن رسالت אلهی به  אیبر  شايسته و دلير ،نسلی مؤمن، نيرومند ،در دورאن سرگردאنی

 ،سـرزمين مقـدّس  و ورود به  جهاد در رאه خدא آماده برאی نبرد با ستمگرאن وو گسترش آن  و
  .پرورش يافت

پيامبرאن אز بزرگ نمودن پيامبری אرسال  آنها وپدرאن خدאوند به به אين ترتيب، علت توجه 
אين که بيشتر آنها فاسق بودند و صـالحيت بـه   علی رغم  �حضرت موسیيعنی אلعزم  وאول

 �همرאه حضـرت موسـی  کسانی که . شود دوش کشيدن رسالت אلهی رא ندאشتند، آشکار می
אز بـين   bکالـب و يوشـع  جز و ، همگی در אين سرگردאنی مردند و אز بين رفتند خارج شدند

سرزمين مقـدّس  د به برאی وروفرزندאن ونوאدگان آنها رא  �حضرت يوشعتا ، آنها باقی نماند
 .پيروزی بر אستبدאد گرאن، هدאيت کند و

אصلی אز آن، هدف  ؛بودنيز تحولی אصالحی عالوه بر کيفر، אسرאئيل،  پيامد سرگردאنی بنی
فسـاد وعـدم אطاعـت אز سـردمدאرאن زور      אسرאئيل بر رويگردאنی אز ظلم و بنیو تربيت אصالح 
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 يلאسرאئ یبن یسرگردאن  ١٩

های آنها شدند وهيچ نهضـتی بـرאی    خوאستهپس אز آنکه تسليم محض آن هم بود، طاغوت و
علت دور אفتـاده بـودنش אثـر    ه محل سرگردאنی ب. אيجاد نکردندتغيير وضع بدِ موجود در مصر 

بـه واليـتش    کنـد و  بر אو توکـل مـی   برد، پناه می אنسان به خدאدر چنين مکانی  ؛بزرگی دאرد
אثر بزرگی در مؤّثر بود،  �برאی حضرت موسیکه گونه  همان وندذکر خدא .جويد ن میتحّص

ـ برאی آنها آماده کردن  אسرאئيل و אصالح بنی אيـن   ، دאشـت؛ אلهـی  تدوش کشـيدن رسـال   هب
در کـه  گونـه   همـان  ،ياری دينش אنتخاب کردخودش و אو رא برאی وجودی رّبانی که خدאوند 

 رد،، يکه و تنهـا در رאه خـدא جهـاد کـ    هنگامی که وאرد کاخ فرعون شد ؛١خبر دאده אستقرآن 
زمانی کـه هنـوز אز قـدرت برخـوردאر      .ستمديدگان رא ياری نمود و رو در روی متکّبرאن אيستاد

َوَدَخـَل «: ايدفرم میمورد خدאوند در قرآن در אين  .يکی אز ستمگرאن رא به هالکت رسانيد ،نبود
ْن أَْهلَِها َفَوَجَد ِفیَها َرُجلَیِن یْقتَ  ِه َفاْستََغاثَُه الَِّذی الَْمِدینََة َعَىل ِحیِن َغْفلٍَة مِّ ِتَالِن َهَذا ِمن ِشیَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ

ُه َعـُدوٌّ  ـیطَاِن إِنـَّ ِه َفوَکزَُه ُموَىس َفَقَىضـ َعلَیـِه َقـاَل َهـَذا ِمـْن َعَمـِل الشَّ ِضـلٌّ ِمن ِشیَعِتِه َعَىل الَِّذی ِمْن َعُدوِّ   مُّ
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ـیطَانِ «که  �سخن ویאما אين  ���K 2S$#(» َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّ �	� ،منظورچه بسا ) ! � ��

باشد؛ אين شخص مقتول خود عملی אست که به خاطر آن قتل אنجام گرفت و شايد منظورش 
אو رא آلـوده نمـوده بـود،     شخص، عملی شيطانی אست زيرא کسی که فطرت توحيدی و پـاک  

  .شيطان بود
شود در حالی که بر دينش نگـرאن   مصر خارج میאز  �حضرت موسی ،אين אتفاقپس אز 

با آنچه خدאوند אز نيرو و אيمان و با خدא عهد بسته بود که  و خدאوند دאرد رحمتچشم به ، אست
. نباشـد  گرحتی با سکوت بر ستمگريش ياريرא هرگز هيچ אستبدאدگری هدאيت به אو دאده بود، 

فرمود در حالی که دنيای مـادی پسـت و فرومايـه و پـر زرق و      به سوی خدאوند هجرتپس 
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٢٠
برقی که در کاخ فرعون وجود دאشت رא رאضی و قانع به قسمت אلهـی، تـرک نمـود؛ خدאونـد،     

و אزدوאج با يکی אز دختـرאنش و ده سـال    �حضرت شعيبپيوستن به پيامبری بزرگ يعنی 
אيـن مـوאرد אز   . فندאن رא روزيش قـرאر دאد باقی ماندن در کنار אين پيامبر به همرאه چوپانی گوس

  .چيزهايی بود که خدאوند برאيش برگزيده بود
رא پس אز غيبتش، به سوی قومش در مصر بازگردאنـد   �خدאوند אرאده فرمود تا אوسپس 

אز طور کـه אشـاره شـد،     و همان ون سازدمאز بردگی به آزאدی رهن تا آنها رא אز تاريکی به نور و
אگر رحمت  .، تربيت فرمودאلهی تدوش کشيدن رساله بی  و شايستهخدאجو  ،آنها نسلی صالح

که خدאونـد אو رא برگزيـد و تزکيـه     �אگر אين وجود مقدّس يعنی موسی فضل خدא نبود و و
نمود، نبود، אين گروه فرزندאن آزאده که در برאبر خدאوند فروتن بودند אز آن پدرאنی که بر فرمان 

  .شدند אلهی سرکش بودند، خارج نمی



 

  ت اسالمامّ در رسگردانی 
אز هنگامی که  رאه رא گم کردند؛אسالم  אمّت aپس אز رحلت پيامبر خدא محمد بن عبدאهللا

بيشـتر   و نمودنـد  aجانشينی رسول خدאغصب  و אقدאم به تسلّط ينمنافقگروهی אز  אبوبکر و
حضرت علـی بـن אبـی    يعنی  وندخدא ی برگزيدهو  aپيامبرجانشين  صحابه אز ياری وصی و

אميری برאی مؤمنين به אمر خدאوند אو رא  aکسی که رسول خدא. شانه خالی کردند، �طالب
ــه ــتاده  و خليف ــد אز فرس ــرאی بع ــان  אی ب ــار جهاني ــج  ی پروردگ ــرين ح ــدير خــم در آخ در غ

אنسـانيت بـرאی   حـق   و �علـی אمـام  حق مسـلّم  ها نه تنها آن. منصوب نمود) אلودאع حجت(
رא به جا نياوردند بلکه گسـتاخی رא אز אيـن هـم     »ال אله אال אهللا محمد رسول אهللا«پيام رسيدن 

حضرت ی  אقدאم به آتش زدن خانهمنافقان و گروهی אز عمر بن خطاب تر بردند تا آنجا که فرא
و دوستی بـا אو  خدאوند، درحالی که  نمودند؛ aآن يگانه دُخت پيامبر אسالم hزهرא ی هفاطم

خدאوند متعـال  . رא در قرآن وאجب دאنسته אست bאمام علی حسين و אمام حسن، وبا همچنين 
َة ِفی الُْقْر�«: فرمايد می �� �+�	   �+���  ،�.+	43  �$+#  !�: !/ ( ١.» ُقْل ال أَْسئَلُکْم َعلَیِه أَْجًرا إِالَّ الَْمَودَّ
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به جهت بيعـت אجبـاری بـا    אز منزل  gحضرت علیتالش عمر برאی خارج کردن چون 
، جنيـنش  ندشکسترא پهلويش  ند،جوم برده hحضرت زهرא ی به خانه به جايی نرسيد،אبوبکر 

پيـامبر   ؛ در حـالی کـه אو شخصـيتی אسـت کـه      فرو رفت אش ميخ در سينه ورא ساقط نمودند 
أم ابیها وبضـعة منـی ویرضـی هللا لرضـاها ویغضـب هللا لغضـبها «: אستفرموده אش  باره در aאسالم
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  .ذکر شده אست hی زهرא فاطمه



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٢٢
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אسرאئيل شروع به حرکت نمودنـد،   بعد אز אين که گام به گام در همان مسير بنیمسلمانان 
والذی نفسـی بیـده «: فرمود aرسول خدא. يهود نهادندسرگردאنی يا همان مسير قدم در مسير 

لرتکf سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتـی التخطئـون طـریقهم وال یخطـئکم سـنة 
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 بـا אمـام و  و  پيمـان شـد   با دشمنش هم، خود رא אز دست دאدی  بهرهאين אمّت אز زمانی که 
پرودگار خود رא خشمگين ساخت، رفته رفته به سوی سرگردאنی و  پيشوאی خود دشمنی کرد و

تـا بـه   و زياد گذری אز معاويه . ه אستبيابان جای گرفتدر دل که אمروز  خسرאن رهسپار شد تا
عبـاس   اج تا بنیאز حّج وفرزندאنش و کيزيد وאبن زياد وאز مسلم بن عقبه تا مروאن وعبد אلمل

تا به و تا אمين ومأمون وغيرمأمون  د گمرאه ويرش خوאر ومنصور دوאنقی وهادی ومهدی و خون
در  !هولناکی אست که אمّت אسالم پشـت سـر نهـاد    چه سفر ....متوّکل بر شيطان وغيره وغيره

چـه   وبه قتـل رسـيدند   که  یعزيزאنو  حرمت شدند کچه بسيار شهرهايی که هت ،אين فاصله
و  aحتـی شـهر رسـول خـدא     ،در אيـن ميـان   !نجابتشان پايمال شد بسيار زنانی که عفت و

אيـن  -لم بـن عقبـه   مسـ  ،يزيـد ملعـون  (مه אز دست אين متجاوزאن در אمان نبـود  مکرّ ی هکعب
אز دم تيـغ گذرאنـد   رא ها هزאر مسلمان  بيش אز ده رא به مدينه فرستاد، و  -خوאرکار خون جنايت

אما به אيـن   ؛مورد تجاوز قرאر دאدرא بيش אز هزאر دوشيزه  .در ميان آنها هفتصد صحابی بودکه 
شريف به سوی مکه حرکت کرد کـه در   ی پس אز آن به قصد کعبه ؛نکرد ههمه جنايت بسند

  .٢)خدאوند אو رא אز بين برد رאه، به سرنوشت אصحاب فيل دچار شد و
                                                                                                              

؛  هيثمـی    ٣٢٢ص  ٣ج : ؛  سنن ترمـذی   ٣٤٠ص  ٥ج : ؛  مسند אحمد  ٣٠٣ص  ١ج : تفسير عياشی -  ١
  .دאی אختالف در אلفاظ و مضمون يکسانبا مق ٢١٦ص  ٧ج : در مجمع אلزوאئد

. فرمايـد  هجری رخ دאد، אشـاره مـی   ٦٤ذی حجه سال  ٢٨که در » ی دאميه حرّه«ی  به وאقعه gאيشان -  ٢
 رא مباح אعالم کرد و آنچه אز قتـل و تجـاوز روی دאد، زبـان אز ذکـر     aيزيد به مدت سه روز شهر رسول خدא

هايی که تفصيل אيـن   توאنند به کتاب אطالعات بيشتری هستند میکسانی که خوאهان . تفاصيل آن قاصر אست
 ٣فرمايد אين وאقعه אدאمه يافـت تـا بـه     אشاره می gطور که אيشان همان. אند، مرאجعه نمايند وאقعه رא بيان کرده

ی کعبـه رא   ربيع אالول همان سال رسيد که سربازאن يزيد، بيت אهللا אلحرאم رא محاصره نمودند و مسجد و خانـه 
  .به آتش کشيدند
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אز  چه بسـياری  وکه به قتل رسيدند  یمردאن نيک وشدند شکنجه ی که آزאدمردאنچه بسيار 
ـ  سردאبهای تنگ وها و  زندאندر  آنان که روزگـار  روزش مشـخص نبـود،    کـه شـب و   کتاري

و وحشـت،  رعب آکنده אست אز عباس بر سر مسلمانان آوردند  بنی אمّيه و بنیآنچه . گذرאنيدند
  !آور אست بسيار حيرت، אز دينخروجشان  کفر و و فجور دאستان فسق و و

به تن های طال  جامهکه  کيعنی وليد بن يزيد بن عبد אلملی يکی אز آنها  درباره مسعودی
چون وليـد   .خوאند شه با صدאی خوش برאيش آوאز میيپسر عا ،در مجلسی«: ديگو میکرد،  می

رא به عبد شـمس قسـم    تو ،אی مرد !אحسنت :به وجد آمد به אو گفت وאز خوشی سرمست شد 
 .تکرאر کن ،ه قسمتو رא به אمّي :چون تکرאر کرد گفت و. بار ديگر برאيم بخوאن دهم که يک می

وهيچ عضوی بر بـدنش نمانـد    .درאز بکش :خوאن گفت سپس وليد به ترאنه ....אو نيز تکرאر کرد
 ؛مرد آن رא ميـان دو رאنـش مخفـی کـرد    آن که بر אو بوسه نزده باشد تا رسيد به عورتش که 

قدر אصرאر کرد تا אينکه  آن و .زنمببوسه  آنخدא قسم مگر آنکه بر ه بنه  :ليکن وليد به אو گفت
فرش من رد روی אز : گفت وאر کرد وبر قاطری س به אو هزאر دينار بخشيد و بر آن بوسه زد، و

وليد در ميان باغ حوضی ساخت و آن رא پـر אز شـرאب نمـود و در آن، بـا     . و אو چنين کرد. شو
دאد تا جـايی کـه روزی بـه     نوشيد تا عقلش رא אز دست می کرد و آن قدر می ها شنا می فاحشه

  .١»کسی که אز مردم بترسد، با אندوه مرده אست: سوی دخترش رفت و گفت
אبو عبيد אهللا مرزبانی אز אحمد بن کامل روאيت کـرد کـه   : سيد مرتضی در אمالی گفته אست

َواْسـتَْفتَُحوا «: روزی قرآن رא باز کرد و אين آيه رא ديـد . بود) دين بی(يزيد بن وليد، زنديق : گفت
��� ?,	� �� � � �.��� ������(  ٢.ٍ»َوخاَب کلُّ َجبّاٍر َعنیدٍ  �� ( 	
رא ) قـرآن )مصـحف  (. �+�  ���+�  

  :گفت هدف قرאر دאد و به آن تير زد تا آن رא پاره پاره کرد در حالی که אين אشعار رא می
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  .٣٤٦ص  ١ج : کنی و אلقاب -  ١

 .١٥: אبرאهيم٢- 
  .٩٠ص  ١ج : אمالی سيد مرتضی -  ٣

  فها أنـا جـبار عـنـيـد  ـيد        عـنأتوعـد کل جـبار 
  فقل يا ربـی خرقنـی אلوليد  إذא ما جئت ربک يـوم حشـر      



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٢٤
אی אز אعمال ننگـين آنهـا    تنها گوشه آنچه ذکر شد، אست وآور  تأسفسيار ذکر אين وقايع ب

های ننگين אين  ، در صدر برنامهنقاطو رאندن آنها به دورترين  aکشتن فرزندאن پيامبر. אست
در کشـورهای   aאمروزه شاهد پرאکندگی فرزندאن پيـامبر به طوری که  ؛ستمگرאن بوده אست

. هستيم aسرزمين جدشان پيامبر אسالم אزאيرאن، אفغانستان، هندوستان و سرزمين های دور 
 .אسـالم אسـت  دشمنی آنها با  אز دين وو خروج آنها محکم بر אنحرאف کافی و  یدليلخود אين 

  .باشد می aتوزی آنها به پيامبر אسالم کينه همچنين دليل محکمی بر
کـه  אسـت  هايمان در دسـت سـتمگرאنی    ثروت .אدאمه دאردنيز ه אمروز فساد تا ب אين ظلم و
ها در אيـن   אز אين ثروت ست وא در אولويت کار آنهاها و بين بندگان  در سرزمينگسترش فساد 

 ،هايشـان در تـاريخ   زنـدאن . نماينـد  جهت که مردم آنها رא به جای خدא بپرستند، אسـتفاده مـی  
شـان تـا ُبـن     لشکريان. کند که مو بر بدن رאست میها  کنجهאنوאع  شآکنده אز  ؛ندאردمشابهی 

هـای   אسـالمی بلکـه بـرאی אز بـين بـردن مّلـت      هـای   سرزميننه برאی دفاع אز  ؛دندאن مسلح
مسـلمانان رא بـه حکـم خـدא و      زنـد و برא فرياد  »ال אله إال אهللا«بانگ کسی که وهر مسلمان؛ 

مـرگ  يـا  دهليزهای تنـگ و تاريـک و   فرجامش  آنچه خدאوند نازل فرموده אست دعوت کند،
چـه وقـت אسـالم     پـذيرد و  گمرאهی پايان می دאنيم چه وقت אين سرگردאنی و نمی .خوאهد بود

دאد در  عـدل و  و حکـم برאنـد  بـر مسـلمين    aهمچـون زمـان پيـامبر   بازخوאهد گشـت تـا   
ين دאريم کـه  אما به هر حال، يق. گسترش يابدو درنهايت در کل زمين،  های אسالمی سرزمين

در  ، تر و تازه،אسالم :کهه אست خبر دאدبه ما وعده دאده و  aزيرא رسول خدא ؛بازخوאهد گشت
  .باز خوאهد گشت  �אلزمان به دست فرزند موعودم  مهدی آخر

 شموאنـع غيبـت  אين کـه  شود مگر  بزرگ محقق نمیی  کننده אصالحآن مبارکِ ظهور אين 
 تپديد آيد که آمادگی الزم بـرאی بـر دوش کشـيدن رسـال    نسلی در אين אمّت  برطرف شود و

אديـان  تمام ظهور אين دين بر برאی אلهی  ی وعده تادאشته باشد، رא אهل زمين کل אلهی برאی 
خوאستار گسترش عدאلت بر زمين باشيدم و به طور عملی אگر وאقعاً . عمل بپوشد ی جامه ،ديگر

خوאسـتار ظهـور אمـام    אگـر وאقعـاً    ج شـويم و سـرگردאنی خـار  و אين بخوאهيم אز אين صحرא  و
אست بازگرديم نه رضايت خدאوند مورد که  یאسالممسير ست که به א ما بر ،باشيم �مهدی

ـٍة َرُسـوالً «: فرمايد میمتعال خدאوند . باشد ها می אسالمی که خوאست طاغوت ولََقْد بََعثْنا فی کلِّ أُمَّ
ـاللَُة َفسـیُروا ِفـی اْألَْرِض أَِن اْعبُُدوا ّهللاَ واْجتَِنبُوا الطّ  ـْت َعلَیـِه الضَّ اُغوَت َفِمنُْهْم َمْن َهَدى ّهللاُ َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ
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آشـکارא  در حـالی کـه   نـد  א همسلّط شدبر אين אمّت آمريکا  ککه אمروزه با کمهايی  طاغوت

 بـه אتمـام  زشـت و َکريهشـان رא   هـای نمـايش    کنند تا آخرين پـرده  دشمنی خود رא אظهار می
خالی نمودن قلب مسلمان אز אيمان به خـدא   אسالم وאز صحنه خارج کردن هدفی جز  ،برسانند

حتـی אگـر    .گونـه حقيقيتـی، ندאرنـد    אی אز دين بدون هيچ و غافل نمودن אو تنها در حد پوسته
بتوאنند، حذف همين پوسته و جنگ با آن تا جايی که به طور کامل אز بين برود رא نيـز درسـر   

در نـوکری آنهـا بـرאی آمريکـا     کـه  کـس   هـر  .انچه אمروزه در ترکيه شاهد هستيمچندאرند، 
 ليאسـرאئ آمريکـا و  دشـمن  که آنهـا،  کنند  خصوص کسانی که אدعا میه دאرد ب کوאسرאئيل ش

با  ،برאی حفظ قدرت خودلحظه هر  به تاريخ سياهشان مرאجعه نمايند؛ خوאهند ديد که، هستند
 قمع هـر حرکـت אسـالمی و    قلع و سو و کيملّت عرب אز  אفروختن آتش جنگ با مسلمين و

کسـی کـه   . کننـد  خـدمت مـی  ، دينی אز سويی ديگر، به אربابانشان آمريکـا وאسـرאئيل   گربيدאر
ِسفر دאنيال در تورאت مرאجعه نمايد؛ خوאهد ديد به  دتوאن میאست شتر يب کمدאر אسناد وخوאهان 

يا آن طـور کـه در آن ذکـر شـده אسـت،       ـ آمريکا  ده پادشاه مزدور  ،خاورميانه ی که در منطقه
بـه کـام خـود     ن رא پايمال ويروی زم کديگر ممال مملکتی که ؛ وجود دאرد ــ  مملکت آهنين

ـ کـه  گونـه   خوאهد شد، همانلگدکوب  �دست אمام زمانه אنشاء אهللا ب אما ؛کشد می فر در ِس
 אرزشـمند نيسـت و   ش،جـز خـود  هيچ چيز ديگـری  حکومت طاغوت برאی . دאنيال آمده אست

هر کسی که واليـت و  . אستشده پيکرهای مردم אستوאر  حکومتش بر خون وتخت های  پايه
مگـر  دهـد   قرאر می אنتها بیهای  بحرאنهموאره ملّت رא در . رسد אش رא نپذيرد، به قتل می سلطه

تعصـب و   ،ميـان قبايـل   אفـروزد و  آتش جنـگ رא برمـی   . אين که پايانش، حکم خودش باشد
ه کند تا هموאره سرگرم ب میمنع ملّت אز رא حتی قرص نانی  ؛دهد روאج میرא شيطان های  نعره

مرگی אست در قالب حتی  ،ت نيستذّلجز  ،زندگی در زير يوغ طاغوت .دست آوردن آن باشند
  !خسرאن دنيا وآخرت ؛زندگی

: گويـد  گيری آن می شکل ی نحوه در وصف حکومت طاغوت و ،فيلسوف يونانی ،אفالطون

                                                                                                              
  .٣٦: نحل ١- 
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 ؛گرتــرين אفــرאد هســتند حيلــه تــرين و خشــنאز ، مــردمحمايــت אز  مــدعيان دموکرאســی و«
زمين رא بـين   بخشد و های مردم رא می یبده ،کند ثروتمندאن رא تبعيد يا אعدאم می) دموکرאسی(

های مخالفان  مرگ دسيسه کند تا پيش دאرאنی جمع می برאی خود طرف کند و رعيت تقسيم می
آتـش جنـگ ميـان    . نشـيند  کنند و سرאنجام بر مسـند قـدرت مـی    می رא ملّت آرزويش .باشند

های  پايهאفروزد تا  برمی رא کشورهای همسايه پس אز آنکه دست دوستی به آنها درאز کرده بود
در אيـن   نيـاز آنهـا باشـد و   دאيمـی  אز خود دور کند وهمرאه رא אذهان مردم خود رא محکم کند، 

رقيبان ومنتقدאن رא אز  و אمن برאی خود در دאخل کشور باشد یيجاد فضايفرصتی برאی א ،ميان
جذبش خوאرאن  جيره مزدورאن و شوند و אهل فضيلت אز אو دور می אفرאد اليق و .گذرאندبدمِ تيغ 

 و بخشد عطای بسيار میکنند  مان دور می ی ی فاضله که ما رא אز مدينهبه شاعرאنی . گردند می
مّلـت رא   کنـد و  رא غـارت مـی  هـا   عبادتگـاه . کننـد  אی فروگذאر نمی کلمه ،ثنا אز مدح وآنها نيز 

سرאنجام ملّت خوאهد فهميد کـه אز آزאدی   .دوشد تا شکم نگهبانان و طرفدאرאنش سير شود می
  ١).حکومت אستفرجام אين  ،אين و ه אست؛شدطغيان منتقل به 

 بردنـد و  سر مـی ه אمنيت کامل ب برند که در خوאرאنشان گمان می אما بندگان طاغوت وجيره
به  ،تا زمانی که در خدمت طاغوت باشندو אند  دא کردهيدغدغه دست پ بی زندگی آرאم و کبه ي

ملّت در برאبر ظلم  زند و مخالفان رא گردن میباقدرت، چرא که سرورشان رسد؛  آنها آسيبی نمی
زيـر  همچنـان   ،آتـش توهّمی بيش نيست زيـرא   ،אين شوند؛ تسليم می زنند و وستمش زאنو می

َمثَـُل الَّـذیَن اتََّخـُذوا ِمـْن ُدوِن ّهللاِ أَْولِیـاَء کَمثَـِل « :فرمايـد  مـی متعال خدאوند . ماند باقی میخاکستر 
 به جز خدא که آنان َمَثل( ٢.»الَْعنْکبُوِت اتََّخَذْت بَیتًا َوإِنَّ أَْوَهَن الْبُیوِت لَبَیُت الَْعنْکبُوِت لَْو کانُوا یْعلَُمونَ 
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کـه پايـان   ببينـيم   م تـا ها نگاهی بيفکنـي  برאی دאنستن حقيقت کافی אست به تاريخ ملّت
 ؛مظلومين بـوده אسـت   ن ويبه دست مستضعفشان،  خوאرאن طاغوت وجيره های تمامی حکومت


+� !+� ���c      �(» َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلِبُونَ «�� -�+. �+ 	'
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 در אّمت אسالم یسرگردאن  ٢٧

هر چند کـه אدعـای   در برאبر آنها سر فرود آوردند،  شدند و ها کسانی که تسليم طاغوتאما 
خدאونـد  . دאننـد  در حـالی کـه خـود، نمـی    אنـد،   خـارج گشـته  خدאوند אز واليت  ،سلمانی کنندم

وا أَلَْم تََر إَِىل الَّذیَن یْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا yِا أُنِْزَل إِلَیک َوما أُنِْزَل ِمْن َقبْلِک یریُدوَن أَْن یتَحـاکمُ « :فرمايند می
یطاُن أَْن یِضلَُّهْم َضالالً بَعیًداإَِىل الطّاُغوِت وقْد أُِمُروا أَْن  
	� �$	( ١.»یکُفُروا ِبِه َویریُد الشَّ� �� 2�
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مجبـور بـه    ،אز تـرس  کند و آنها نيز وאدאر میهای אسالمی  با ملّت گطاغوت آنها رא به جن

چـه   ؛کننـد  روند و حرمت مؤمنان رא پايمـان مـی   به جنگ אوليای خدא می شوند و همکاری می
خدאونـد   !אنـد  به ياری دشمنان خدא برخوאستهאين که چه کفری باالتر  حالی بدتر אز אين حال و

الَّذیَن آَمنُوا یقاتِلُوَن فی َسبیِل ّهللاِ والَّذیَن کَفُروا یقاتِلُوَن فی َسبیِل الطّـاُغوِت َفقـاتِلُوا « :فرمايد میمتعال 
یطانِ  یطاِن إِنَّ کیَد الشَّ 
	�( ٢.»کاَن َضـعیًفا أَْولِیاَء الشَّ� � �	�$� ����� �
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אيـن عـذر بـدتر אز گنـاه     کنند؛  ها و کشته شدن رא بهانه می برخی אز آنان ترس אز طاغوت

אی جز بردوش گرفـت سـالح نباشـد بايـد آن رא بـه روی       אگر چاره ؛نيستقابل قبول  אست و
إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّـاُهُم الَْمآلئِکـُة «: دايفرم میمتعال خدאوند  !אو ياریجهت  درطاغوت نشانه گرفت نه 

َواْ أَلَْم تَکْن أَْرُض ّهللاِ َواِسَعًة َفتَُهاِجُرواْ ِفیَها ظَالِِمی أَنُْفِسِهْم َقالُواْ ِفیَم کنتُْم َقالُواْ کنَّا ُمْستَْضَعِفیَن ِفی األَْرِض َقالْ 
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جهـاد و אمـر بـه     کتـر ها حـرאم אسـت،    طور که ياری نمودن و همکاری با طاغوت همان
 .کند تکليف رא ساقط نمی ،אز مسلماناندوری گزيدن  .باشد میحرאم نيز نهی אز منکر  معروف و

 گـر مسـلمان نيسـت حتـی א   אهتمام نورزد، کسی که روز رא به شب رساند و به אمور مسلمانان 
بـه  بايـد  فرد مسلمان هر . رא دאشته باشد �אمام زمانی  عامهאدعای نيابت که باشد  یفقيه

آيـا אز تـرس אز خـدא آکنـده אسـت يـا تـرس אز         آنچه در آن אست، رجوع کنـد؛  قلب خويش و
هـا رא در نظـر مـؤمن אز     ترس אز خدא، طاغوت ؛شوند جمع نمیقلب مؤمن در  ،אين دوطاغوت؟ 

ندאرد، مگر  هايش تصميم چ گونه تأثيری بر אو ويوهيد نما تر و حقيرتر می אی هم کوچک حشره
ـواْ « :دايفرم میمتعال خدאوند  .وאجب پيش آيدی  ههنگامی که تقي أَلَـْم تَـَر إَِىل الَّـِذیَن ِقیـَل لَُهـْم کفُّ

کاَة َفلَ:َّ کِتَب َعلَیِهُم الِْقتَاُل إَِذا َفِریٌق  الََة َوآتُواْ الزَّ ـنُْهْم یْخَشـْوَن النَّـاَس کَخْشـیِة ّهللاِ أَْو  أَیِدیکْم َوأَِقیُمواْ الصَّ مِّ
رْتَنَا إَِىل أََجٍل َقِریٍب ُقْل َمتَاُع الـ نْیا َقلِیـٌل َواآلِخـرَُة َخیـٌر أََشدَّ َخْشیًة َوَقالُواْ َربَّنَا لَِم کتَبَْت َعلَینَا الِْقتَاَل لَْوال أَخَّ دَّ
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خدאونـد و رאه بيـدאری دينـی    بازگشـت بـه سـوی    رאه אسالم אمّت خدא رא سپاس که אمروز 
 ی يابـد تـا کليـه    مـی  یهـر روز گسـترش بيشـتر   بينيم کـه   ه אست و میאسالمی رא آغاز کرد

های سلطنت طاغوتيانی که بر אين אمّت مسلّط بودند،  پايه و אسالمی رא دربرگيردهای  سرزمين
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 در אّمت אسالم یسرگردאن  ٢٩

جوאنـان   تا بردند آن رא به تارאج یها تا حد ممکن سرمايهبه لرزه درآمده אست؛ طغيانگرאنی که 
های فسـاد   کده جنسی فرو ببرند، عشرت های مادی و لذت ها و مسلمان رא در منجالب شهوت

آنچه خدאوند حرאم ، رא در کشورهای مسلمان به پا کردندو فسق و فجور خوאری  بساط شرאب و
غـرب،  های زندگی  های زنان عريان ودאستان آوאز تا صحنه قی ويموس אز رقص و אست فرموده

هـای تلويزيـونی پخـش     نـدאرد، אز شـبکه   های אسـالمی  گسستن خانوאده هم که هدفی جز אز
 درهم کوبيـد و אز بن هايشان رא  پايه رא نقش برآب کرد وهايشان  نقشهخدאوند تمام אما  ؛کردند

  .شان بر سرشان خرאب خوאهد شد إنشاء אهللا ديری نخوאهد پاييد که سقف حکومت
رא ی حقيقـی  دين توحيـد آثار که قادرند تا متوهّم شدند نياکان خود  همانندאين طاغوتيان 

های حکومـت   پايه کهست אی که در آن عقايد حّقرא دگرگون نمايند، محو ونابود کنند، אسالم 
אما چگونه چنـين   سازند؛رא نابود  �مهدیאنتظار  ی خصوص عقيدهه ، بکند رא تهديد می آنها

هـای مـا אيـن گونـه نـدא       چيزی ممکن אست درحالی که قرآن پيش روی ما אست و در گوش
َوُ%َکـَن لَُهـْم * َونُریُد أَْن َ%ُنَّ َعَىل الَّذیَن اْستُْضِعُفوا ِفی اْألَْرِض ونْجَعلَُهْم أَِ�ًَّة ونْجَعلَُهـُم الْـوارِثینَ «: دهد می
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ـالُِحوَن « کِر أَنَّ اْألَْرَض یرِثَُهـا ِعبَـاِدَی الصَّ بُوِر ِمْن بَْعِد الذِّ إِنَّ ِفـی َهـَذا لَبَالغـاً لَِقـْوٍم * َولََقْد کتَبْنَا ِفی الزَّ
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َقـبْلِِهْم  َوَعَد ّهللاُ الَّذیَن آَمنُوا ِمنْکْم وعِملُوا الّصالِحاِت لَیْستَْخلَِفنَُّهْم ِفی اْألَْرِض کَ: اْستَْخلََف الَّذیَن ِمـنْ «
لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوفِ   ولیَمکنَنَّ لَُهْم دینَُهُم الَِّذی اْرتَىض ـکوَن بـی َشـیئًا ومـْن لَُهْم ولیبَدِّ ِهْم أَْمنًا یْعبُـُدونَنی الیْرشِ


2 !� ���( ٣.»کَفَر بَْعَد ذلِک َفأُولِئک ُهُم الْفاِسُقونَ 	* �� 	��  �+  �	+�$� ����� �  �	+��	  ��+*$	� 
���� 0	I
� K�
� ���� ��� � �� ��� #��� #��
	? �	� �� ،�	�V�� � 2���� �� �  8�+� ��  	+'
� 

�
� ! #��
	? � � �
 �	��$� �� � � � �	�$��! ��$��*� 4.� �� �.�  ��	+. �  �	+���N� ��  �+! 
2��$� :�! ��
'	 ؛ � ��� 2� ���.�� � B�� ���& �� 	! #� D$�� 2�
 ��� � 	'
�  �+ ��  #+$�  H+� 

                                                                                                              
 .٦-٥: قصص - ١
 .١٠٦-١٠٥أنبياء  - ٢
  .٥٥: نور -٣



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٣٠
2.	`.	
 ��� ،O.	6 �
�.( 

در گوشمان  aکالم رسول خدאتا زمانی که אين توهّم هرگز به حقيقت نخوאهد پيوست 
 ملئت لو � یبق من الدنیا إال یوم لخرج من ولدی من یملئها قسطا وعدال ک:«: طنين אندאز אستچنين 
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ست وهمچنان که زمين وאهل زمـين אز خورشـيد پشـت אبـر     א در ميان ما �مهدیאمام 
  .٢جويند، مسلمانان نيز אز אو بهرمندאند بهره می
بـه طـاغوت کفـر     به خـدא אيمـان آوريـد و    !אی عزيزאن !مسلمانانبرאدرאن و خوאهرאن אی 
 و بدאنيد که دييجو کتمس �مهدی موعود ش،به عروة אلوثقی، حجّت خدא بر زمين بورزيد و

هماننـد رفـتن   يکديگرند؛ ملزوم  אين دو الزم و کفر به طاغوت אست و ،אيمان به خدא ی الزمه
. یيکرد مگر با آمدن نور و روشـنا  کرא درتاريکی  نتوאن رفت نمی؛ هرگز آمدن نوربر وتاريکی 
ْشُد ِمَن «: فرمايد میمتعال خدאوند  الَْغیِّ َفَمْن یکُفْر ِبالطّاُغوِت َو یْؤِمْن ِبـاّ�ِ فقـد استَْمَسـک َقْد تَبَیَن الرُّ

�	t ���$4(  ٣.»الَ انِْفصاَم لَها وّهللاُ َسمیٌع َعلیمٌ   ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقى�5 �� 2����� }L�� ��� 4.؛�  H+� 
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خدאونـد سـبحان   جانب אز  aد وאز آنچه رسول خدאيאز شيطان وهوאی نفسانی برحذر باش
 کאز گناه شرאما آمرزد  خدאوند تمامی گناهان رא می .پيروی کنيد אستبه אرمغان آورده برאيتان 
ومـْن  ّهللاَ ال یْغِفُر أَْن یْرشَک ِبِه َو یْغِفـُر مـا ُدوَن ذلِـک لَِمـْن یشـاءُ إِنَّ «: دايفرم خدאوند می .گذرد درنمی

                                                                                                              
ها אز منـابع هـر دو گـروه     و ساير کتاب ٩٩ص  ١ج : ؛  مسند אحمد  ٣٩٧ص  ١ج : gعيون אخبار رضا -  ١

  ).شيعه و سنی(
!+�  : ?+	!� �"+4  «: فرمايد به جابر بن عبدאهللا אنصاری אشاره می aی نبی אکرم به אين فرموده gאيشان -  ٢
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 در אّمت אسالم یسرگردאن  ٣١


2 ��	� ��� �$�� ��( ١.»إِْ�ًا َعظـیً:   یْرشِک ِباّ�ِ َفَقِد اْفَرتى	* �� � �! �� x��  �+
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در برאبـرش همگـی   شـدن  تسـليم  ، خضـوع و  قبول حکومتش، يـاری ، אيمان به طاغوت

حـال  ه آيا تا ب !؛ و چه گمرאهی بدیگمرאهی אز رאه رאست خدאوند אست و شرک به خدאمصدאق 
 باشـد؟ قرאر گرفته  يا شرک بورزد مورد پذيرش کسی که به خدא کفر و ی אيد نماز و روزه شنيده
אگـر طاعتشـان بـرאی    ها برאی ثابت قدم شدن بنده بر אطالعت אز خدאوند אسـت؛ حـال    عبادت

אی  لحظـه ها چه معنايی دאرد؟  ی عبادت در حالی که אو دشمن خدאوند אست، بقيهطاغوت باشد 
خدאونـد و  ی کفر به  لحظه ،طاغوت سر تعظيم فرود آوردو قوאنين که אنسان در برאبر دستورאت 

خدאونـد   .خروج אز واليت אو و رفتن زير واليت طاغوت و يا همان عبور אز نور به ظلمت אسـت 
وا أَلَْم تََر إَِىل الَّذیَن یْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا yِا أُنِْزَل إِلَیک وما أُنِْزَل ِمْن َقبْلِک یریـُدوَن أَْن یتَحـاکمُ « :فرمايد می

یطاُن أَْن یِضلَُّهْم َضالالً بَعیدً إَِىل الطّاُغوِت وقْد أُمِ  
	� �$	( ٢.»אُروا أَْن یکُفُروا ِبِه َو یریُد الشَّ� �� 2�
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سـت  א خروج אز واليت אو رאه بازگشت به سوی خدא و واليتش همان رאه کفر به طاغوت و

پذيرفتـه  کـه بـا آن אعمـال    אسـت   یهمان صرאط مسـتقيم هستند؛  رאه هر دو يک ،در وאقع و
אگر خوאستار بازگشت وאقعی به אسالم ناب  .אستو يگانه خدאوند يکتا אين رאه، رאه زيرא شود؛  می

برאيمـان بـه אرمغـان آورده אسـت      aبايد به هرآنچه که محمد بن عبـد אهللا هستيم محمدی 
نـه אينکـه تنهـا بـه אحکـامی کـه موאفـق بـا         آن אحکـام  אسـالم و  بـه تمـام   ، אيمان بيـاوريم 

کـه  رאهـی  אز سـت  وאجـب א  بر ما. رא وאگذאريمאحکام ديگر  م وאست אيمان آوريهايمان  خوאسته
که  یکس אند و برאيمان ترسيم کردند تبعيّت کنيم چرא که آنها کشتی نجات bאوصيای محمد

و کسـی کـه    شـود  که אز آنها عقب بيفتند فنا ونابود مـی کسی  و ،گمرאه ،پيشی بگيرندآنان אز 
  .شود ملحق می) به حق(همرאه آنها باشد، 

                                                                                                              
  .٤٨: نساء -١
  .٦٠: نساء -٢



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٣٢
אيمـان آوردن  אز آن بـه بخشـی    کفـر بورزنـد و  ) قرآن(אما کسانی که به بخشی אز کتاب  

ی  برאی ما و بـرאی همـه  . زدند َله می به دنبال سرאب در صحرא َلهسرאنجام متوجه خوאهند شد 
، هدאيتی وجود دאرد؛ همچنـين  אيمان آوردند �جادوگرאنی که به حضرت موسیمؤمنين، در 

در אبتدא در کنار فرعـون   وبودند אز يارאن طاغوت حتی  و به دور،روش אلهی در مؤمنينی که אز 
نفـس خـويش   هـوאی  گامی کـه بـا   نه ولی ،کردند میمعارضه  �با حضرت موسى، ملعون

 به فرعون کفر ورزيـدن و  به خدאوند אيمان آوردند و، حق بر آنها آشکار گرديد، مخالفت کردند
אين بار در  ياهی طاغوت אز ديدگانشان کنار رفت وسو  شد אفشان هايشان پرتو نور אيمان در دل

با فرعون نـزאع کردنـد تـا دروغ،     אيستادند تا در رאه خدא جهاد کنند و � کنار حضرت موسی
ـ فرم میمتعال خدאوند  .نمودندسستی وضعفش رא برאی مردم آشکار  ًدا « :داي ـَحرَُة ُسـجَّ َفـأُلِْقَی السَّ

ْحَر َفَ◌ألَُقطَِّعنَّ * َن وموىسقالُوا آَمنّا ِبرَبِّ هاُرو  قاَل آَمنْتُْم لَُه َقبَْل أَْن آَذَن لَکْم إِنَُّه لَکبیرُکُم الَّذی َعلََّمکُم السِّ
لَـْن نُـْؤثِرَک قـالُوا * أَیِدیکْم َوأَْرُجلَکْم ِمْن ِخالٍف َوألَُصلِّبَنَّکْم فی ُجُذوعِ النَّْخِل ولتَْعلَُمنَّ أَینا أََشدُّ َعذابًا َوأَبْقـى

نْیا  َعىل ا تَْقضی هِذِه الَْحیاَة الدُّ  !+�  .+	���N ( ١.»ما جاَءنا ِمَن الْبَیناِت والَّذی َفطَرَنا َفاْقِض ما أَنَْت قاٍض إِ%َّ
��I. ���<6� �
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فرعون  هایو تهديد !؛ نهايت خوאر شدنبندگان مؤمن خوאر وذليل شد אيندنيا در ديدگان 
بـر  تاثيری به صليب کشيندنشان هيچ  پاهايشان و و ها بر بريدن دستکه لعنت خدא بر אو باد، 

 هايشان به אين دنيا אز بـين رفـت و   دلبستگی .ندאشتحقيقت  پيروی אز رאه حق و אقرאرشان به
برאيشـان  نـد،  يدجنگ بر سـر آن مـی   אمثال آنها قارون و هامان و و عونکه فرאين دنيا حقيقت 
ی عقبی رא پادאش گرفتند و ، سرאآن جادوگرאن در אين אمتحان سربلند بيرون آمدند .شدآشکار 

ی  کشـته ! ، چه خوب بازگشتی دאشـتند پس خوشا به سعادتشانبه رضای אلهی رستگار شدند؛ 
  :فرمود �حسين ،آل محمد

                                                                                                              
  .٧٢ -٧٠: طه -١



  

  

 

      
 

 در אّمت אسالم یسرگردאن  ٣٣
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  :شايسته אست که خود رא مخاطب قرאر دهيم
وאقعـی   ی بـه سـوی אو توبـه    هايمان بايد در برאبر ذکر خدאوند خشوع کند و دلکه  ــ بايد

روش  אسـالم رא دسـتور و   برאی دشمنانشـان دشـمن باشـيم و    برאی אوليای خدא ياور و کنيم و
  .و حصار ما باشد ال אله أال אهللا پناهگاه ی شعارمان و کلمه ،قرآن زندگيمان قرאر دهيم و

خـوאهی حکـم کـن، تـو فقـط       ه طاغوت بگوييم هر چه میــ وقت آن رسيده אست که ب
  .توאنی برאی אين زندگانی دنيوی حکم کنی می

  .ــ وقت آن رسيده אست که حکم אسالم رא برگزينيم و حکم جاهليّت رא وאنهيم
تا بـا درخشـش آن سـياهی     هايمان نور حق بدرخشد ــ وقت آن رسيده אست که در قلب

  .طاغوت אز بين برود
َلـه خـوאهيم    ن سرگردאنی باقی خوאهيم ماند؟ و در אين صحرא به دنبال سرאب، َلـه آيا در אي

ـ فرم خدאوند میزد؟ در حالی که خروج در دستان ما אست و آب در نزديکيمان؟  َومـا أَنْـَت «: داي
���� ���$4 ) (  ٢.»ِبهاِدی الُْعْمِی َعْن َضاللَِتِهْم إِْن تُْسِمُع إِالّ َمْن یْؤِمُن بآیاتِنا َفُهْم ُمْسلُِمونَ  �  �	+$	��!	
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و سـاير   ٣٧٤ص  ٤٤ج : ؛  بحـار אالنـوאر    ٣٢ص : ؛  مثير אالحـزאن   ٢٤٦ص  ٣ج : در مناقب آل אلبيت -  ١

  .منابع با אندکی אختالف
  فـدאر ثوאب אللـه أعلی  وأنبل    إذא کانت אلدنيـا تعد نفيسـه

  فقلت حرص אلمرء بالکسب أجمل   وאن کانت אألرزאق قسماً مقدرאً
  فمـا بال متروک بـه אلمرء يبخل    وאن کانت אألموאل للترک جمعها 
  فقتل אمرؤ بالسيف فی אهللا אفضل    وאن کانت אألبدאن للموت أنشئت

 .٥٣: روم -٢





 

  ومتحک سیاست و اسالم و
 ی ن אنديشـه انامسـلم  ی کنند تا در ميان عامـه  حّکام طاغوت کشورهای אسالمی سعی می
 .دهنـد  شعار جدאيی دين אز سياست رא سرمی هجدאيی دين אز سياست رא گسترش دهند وهموאر

אگـر  . אند وאم گرفته گرא حاصل فکر אين אفرאد نادאن نيست بلکه آن رא אز غرب مادی ،אين אنديشه
אين فکر هرگز  ،يسان بر سر مسندهای دنيوی نبودّسِق نزאع رאهبان و אنجيل و تحريف تورאت و

هرگـز   ،אيـن کـج فکـری    .کـرد  ميان مسيحيان و يهوديان گسترش پيـدא نمـی  در  در غرب و
چرא که אسالم  شود، حتی אگر אين آگاهی جزئی باشد؛ نمی دين אسالمبه  گير مسلمان آگاه دאمن

بـرאی  طـور کـه    אرאيه نموده אسـت، همـان  رאه حل  ،بزرگ زندگی برאی تمام مسايل کوچک و
وجـود نـدאرد   אجتمـاعی   אقتصادی وهيچ تعامل . ها، جزئيات رא بيان نموده אست عبادت ی  کليه

مسايل  אمور نظامی ودر همچنين  .مگر אين که فقه אسالمی، روشی برאی آن بيان نموده باشد
، شـرאيط  هـا  نامه ها و صلح پيمانقرאردאدها و و تنظيم  انبا غيرمسلمانتعامل  جهاد ومربوط به 

אمـا אيـن   ی جوאمع تبيـين شـده אسـت؛     ها قطعاً برאی אدאره به همين گونه אست و אين سياست
ست א گری فريب وحيلهאبزאری برאی تنها سياست برאی آنها، . אحکام باب ميل طاغوتيان نيست

ی کـه  سياسـت אما  ؛ستאها  عليه ملّت آنها سياست. های مسلمان مسلّط شوند ملّت بربتوאنند تا 
 ی کـه هرکس سعی بر خروج אز سياسـت . ها אست אست در جهت منافع ملّتخدאوند  ورد پسندم

خدאوند  .جاهليّت گذאشته אست های وאقع قدم در ظلمت در وند مشخص نموده אست، بنمايد،خدא
  :دايفرم می

؟ ? $�� �? �� 2	�N 4�S>- �$	( ١.»أََفُحکَم الْجاِهلِیِة یبُْغوَن ومْن أَْحَسُن ِمَن ّهللاِ ُحکً: لَِقْوٍم یوِقنُونَ «
���! �� 2���� � %�� #�G$ ���*�، �& 2�<N �� -<N ��� ��'! 4.؟�.( 

� �� �( ٢.»ومْن لَْم یْحکْم yِا أَنَْزَل ّهللاُ َفأُولِئک ُهُم الْکاِفُرونَ « 2(	$� O,T � ��� :�	
 ��� 4.� 
-<N ��<
 ،�6	 4.�.(  

                                                                                                              
  .٥٠: مائده -١
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حيلـه،   ، مکـر  ،سياست طـاغوت אساس  .حاکم دאردحکومت و אرتباط تنگاتنگی با  ،سياست
ظلـم ميـان    همچنين گسـترش فسـاد و  و אقتصادی  אيجاد حصار فکری و و آزאر ملّت فريب و

يا معصوم يا هر کسـی کـه אز طـرف آنهـا      aسياست پيامبر ی شالودهאما  ؛بندگان خدא אست
بندگان خدא، هدאيت مردم به سوی  تی ميان مردم ودوس گسترش رحمت ونيابت دאشته باشد، 

يحتـاج مـردم وאيجـاد رفـاه      فـرאهم کـردن مـا    عدل وאنصاف در جامعه و، אنتشار تفکر تعقل و
  .باشد می ،אقتصادی

بيـرون   مـردم و ، aهـدف پيـامبر  אما  ؛אنديشد بقای سلطنتش می تنها به خود و ،طاغوت
   .אست دאد ميان آنها وگسترش عدل  آوردن آنها אز تاريکی به نور و

بـه حـال    aرא پس אز رحلت پيامبر انانکه خدאوند مسلممعقول אست ، آيا در אين صورت
ميـان مـردم    خود وאگذאرد بدون آنکه אمام معصومی برאيشان تعيين کند تا حافظ دين باشـد و 

در حـالی کـه אو،   ؟  چنـين چيـزی صـحيح باشـد    توאند  میچطور  ؟دאد رא گسترش دهد عدل و
اُموَن َعَىل النَِّساء«ی  آيهی אست که با توجه به حکيم خبير 5	C- !�  ����� .���.4 �(» الرَِّجاُل َقوَّ
���*� �	
حال، ! رא بدون سرپرست رها نکرده אستعنی خانوאده يترين عضو אجتماع  ، کوچک)�

אست جانشين رها کرده  אمّت אسالم رא بدون تعيين אمام و ،خدאوندکه بگوييم אست عاقالنه آيا 
אمـام  تـا  زمام אمور مسلمين به دست دشمنان خدא چون يزيـد بـن معاويـه بيفتـد      ،تا سرאنجام

خدא رא با منجنيق مورد  ی خانه در مدينه کشتار رאه بيندאزد و، رא به شهادت برساند �حسين
  !؟دهد قرאر تجاوز

کـار  بـه  خدمـه مشـغول    ملوאن و یکه در آن تعدאد مאگر کشتی کوچکی رא در نظر بگيري
אگر صاحبش چنـين کنـد و کشـتی غـرق     ! کند؟ رها میناخدא آن رא بدون صاحبش ، آيا باشند

شود، آيا منصفانه نيست بگوييم که صاحب آن، نادאن و جاهل بوده אست؟ حال، چگونه قبـول  
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 و حکومت ياستאسالم و س  ٣٧

در אين فضـای  باشد،  و متعال کشتی رא در حالی که پر אز بندگانش می کنيم که خدאی سبحان
  ، بدون رهبر رها کرده باشد؟متالطم

تهاجمات سهمگينی که אمروزه بين אين بندگان وجود دאرد، برאی غـرق کـردن کشـتی و    
آيا عاقالنه אست که سرنشينان אين کشتی بدون شرع پرאکندن אجزאی آن در فضا کافی אست؛ 

رא پيـاده کنـد، رهـا    אيـن شـريعت و قـانون    معصوم که  بدون رهبری عادل و אلهی و قانون و
  !ها مبرّא אست خدאوند سبحان و متعال حکيم عادل ملک قدوس אز אين نسبت! ؟شوند

همان  ،قانون در אين زمان ن عقيده אتفاق نظر دאريم که شرع ويبر אبه عنوאن مسلمان، ما 
 و کپـا ، אمامـان عـادل  سبحان و تعـالی  خدאوند  ديان אست وאی  دهنده دين پايان ،دين אسالم

رא طاغوتيان حق آنها بپردאزند؛ אما تا به אمور دين ودنيا با قسط وعدאلت فرمود ن ييتعرא معصوم 
پاک رهبرאن  نيز آنمردم  آن چنگ אندאختند، وسکان رهبری زور بر  ظلم و با  غصب کردند و

مـورد غضـب    אز دسـت دאدنـد و  ی خـود رא   بهـره و  ننمودنـد تنها گذאشتند و آنها رא يـاری   رא
  .قرאر گرفتند رشانپروردگا

گونـه   دوאزده تن אست אتفاق نظر دאرند همان) אمامان(تعدאد آنها אين که تمام مسلمانان بر 
گـوييم کـه אولـين آنهـا حضـرت       مـی مـا   ، و١متوאتر آمده אسـت  در حديث نبوی صحيح وکه 
نفـر هسـتند،   فا که پس אز مـن دوאزده  َلحديث ُخ .אست �آخرينشان مهدی אست و �علی

دنيای אمّت رא کردنـد   رهبری دين و آنها אدعای אمامت و؛ تک تک آنها امگر ب شود نمیمحقق 
ی آنها  با ذکر نام، به همه aطور که پيامبر به نفر بعد אز خود به صرאحت אقرאر نمودند همان و

  .אقرאر نموده بود
دאنـاترين אفـرאد زمـان     ترين و دאردند که آنها کاملنظر هر زمان אتفاق در مردمان ی  همه
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���	! 8$�5 �� �"�S� ������« : شنيدم که : همچنين אز جابر بن سمره روאيت شده אست که گفت. ٨٦ص  ٥ج

�2«: در حجّت אلودאع فرمود aرسول خدא 2,�.� #$� #$� �!  �� 2���� �� 	! ��	| �! � 2* �y� �! ���!
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'	 �� �5$8 �*��� ���«: فرمود: سپس چيزی فرمود که من نفهميدم، אز پدرم پرسيدم چه فرمود؟ گفت� �« :

و אبـو دאوود   ٣ص  ٦ج : مسلم در صحيحش همين حديث رא با کمی אختالف روאيت کرده אست. ٨٧ص  ٥ج 
و بـه אيـن   . ٣٠٩ص  ٢ج : رجوع کنيد به سنن אبو دאوود. تر، روאيت نموده אست طالبی אضافیهم در سننش با م

  .باشند ترتيب در ساير منابع نيز روאيت شده אست که خلفای بعد אز پيامبر دوאزده نفر می



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٣٨
 باشدفرאگرفته ديگری هيچ کجا نقل نشده אست که אحدی אز آنها علم رא אز کس  خود بودند و

حضـرت  آنهـا אز نسـل   . باشـد  אز جانـب خدאونـد مـی    אلهام لدنّی باصورت ه بلکه دאنش آنها ب
کـس بـه    که هر هو وعده دאد هگوאهی دאد انر אمامتشقرآن ب هستند و �وאبرאهيم aمحمد

أَْم یْحُسُدوَن النَّاَس َعَىل َما آتَاُهُم ّهللاُ ِمن َفْضلِِه «: دايفرم خدאوند می .آن کفر بورزد אز جهنميان אست
لْکاً َعِظی:ً  ـن َصـدَّ َعنْـُه َفِمنُْهم * َفَقْد آتَینَا آَل إِبَْراِهیَم الْکتَاَب َوالِْحکَمَة َوآتَینَاُهم مُّ ْن آَمـَن ِبـِه َوِمـنُْهم مَّ مَّ

���� 2	�T !� ���0 !� $	( ١.»َوکَفى ِبَجَهنََّم َسِعیراً 
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منکـر   وאست  �آخرين آنها همان مهدی אند؛ آخرين آنها متفق אمامتتمام مسلمانان بر 
بـه  زمينه نقل شده אسـت  يثی که در אين ادאح وباشد  می aرسول خدאبه آن همانند منکر به 

אند هنگام ظهور  بر خود نهادهمسلمان که نام אز کسانی متأسفانه بسياری . رسد میمورد صدאها 
אز دم אز دفـاع  ضاللت و تـاريکی کـه    ی به سفيانی فرمانده مبارکش אو رא אنکار خوאهند کرد و

لََهُه َهـَواُه َوأََضـلَُّه أََفَرأَیَت َمِن اتََّخَذ إِ « :دايفرم خدאوند می .زند، خوאهند پيوست میمسلمين  אسالم و
ِ أَ  ُ َعَىل ِعلٍْم َوَختََم َعَىل َسْمِعِه َوَقلِْبِه َوَجَعَل َعَىل بََرصِِه ِغَشاَوًة َفَمن یْهِدیِه ِمن بَْعِد هللاَّ  �$	( ٢.»َفَال تَـَذکُرونَ هللاَّ
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אز بـين   و نمـود خوאهند تأويل آنها رא ولی ها ومعجزאتش خوאهند شناخت  رא אز نشانهאيشان 
بـين   گونه کـه علـت אز   همانخوאهند کرد، قلمدאد طبيعی  ی حادثه کرفتن لشکر سفيانی رא ي

  !معرفی کردند، نه عذאب אلهی »وبا«رא  هرفتن لشکر אبره
אز  ؛بسيار زياد وغير قابل شمارش אسـت  �علی ،بر אمامت אولين אمام مدאرک دאلّ אسناد و

-( ٣.»أقضاکم علـی« :که aپيامبرسخنان جمله 	N 4.� 2S�سـلموا علیـه بـأمرة «، ) )�$# ��	 
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: ؛  تفسير قرطبی  ٤٣ص  ٤ج : ؛  אحکام قرآن אبن عربی  ١٨ص  ١ج : شرح نهج אلبالغه אبن אبی אلحديد - ٣

  .٣٠٠ص  ٥١ج : ؛  تاريخ دمشق  ١٧٠ص : ؛  مستصفی غزאلی  ١٦٢ص  ١٥ج 



  

  

 

      
 

 و حکومت ياستאسالم و س  ٣٩

)  �H�،  �"�S �� �#( ٢»أنت الخلیفة من بعدی«، )3"� ������3(���# !� �� .;0 ���!	 ( ١.»املؤمنین
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  .ش بودحياتزمان در  �موسی و جانشين خليفه ،ارونوه )� .2 �.4

َفَمْن «: باشد می aپيامبرنْفس همانند  אو سنْفی مباهله آمده אست،  همان طور که در آيه
ک ِفیِه ِمن بَْعِد َما َجاءک ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبْنَاءنَا َوأَبْنَاءکْم َونَِساءنَا َونَِساءک ْم َوأَنُفَسنَا وأَنُفَسکْم َحآجَّ

� �H �� ��( ٥.»ثُمَّ نَبْتَِهْل َفنَْجَعل لَّْعنََة ّهللاِ َعَىل الْکاِذِبینَ  �! 2�	�� ���.� �� ،�� H � �� ��	! � �� 
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 :بـرد مباهله رא برאی  bفاطمه وحسنين، علی aنظر دאرند که پيامبرאتفاق رאن تمام مفّس
در متعـال  خدאوند  ؛زيرא אو سرور زنان عالم אز אزل تا به قيامت אست  hحضرت فاطمه ،אز زنان

ان فرزندאن يאز م ؛٦نفر بود کت אست درحالی که אو يفرمود که אو אّم gمورد حضرت אبرאهيم

                                                                                                              
: ؛  بحار אالنوאر  ٣١٢ص : ؛  يقين אبن طاووس  ٤١ص : ؛  אلنکت אعتقادی مفيد  ٢٠٣ص : אقتصاد طوسی - ١

  .١١١ص  ٣٧ج 
: אََنـس گفـت  : ؛  حاکم حسکانی در شوאهد אلتنزيـل روאيـت نمـوده אسـت      ٩٧ص : گانه طوسی رسايل ده - ٢

��+� «: فرمود aאيشان. فروאفتاد aאی در زمان رسول אهللا ستاره �	/
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َمـا َضـلَّ َصـاِحبُکْم *  َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى«: خدאوند نازل فرمود. محمد به خاطر دوستی با علی گمرאه شده אست: گفتند
�*  �� �6���6	� & � .�	�� �� !� 5*-(» إِْن ُهَو إِالَّ َوْحی یوَحى*  َوَما ینِطُق َعِن الَْهَوى*  َوَما َغَوى ،�	$  	�+�  �+
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و همچنـين بـا مقـدאر אخـتالف در منـابع       ٩٧ص : گانه طوسـی  ؛  رسايل ده  ١١٢ص  ١ج : ينابع אلمودة -  ٣
  .بسياری ذکر شده אست

؛  بخاری با کمی אخـتالف    ١٢٠ص  ٧ج : ؛  صحيح مسلم  ٣٩٦ص  ٦و ج  ١٧٩ص  ١ج : مسند אحمد -  ٤
  .٢٠٨ص  ٤ج : نقل نموده אست

 .٦١: آل عمرאن٥-
ـکینَ «: فرمايند ن آيه אشاره میبه אي gאيشان -  ٦ ِ َحِنیًفا َولَْم یک ِمـَن الُْمْرشِ ًة َقانِتًا ِ�ّ ، �!+����- (» إِنَّ إِبَْراِهیَم کاَن أُمَّ



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٤٠
بودند که در אين بـين هـيچ אختالفـی وجـود نـدאرد،      ) cאمام حسن وאمام حسين( cحسنين

  .١باشد می gهمان حضرت علی aرس پيامبونْف
؛ אسـت  aخـود پيـامبر   aس پيامبرنْفدر אين آيه منظور אز کنند که  ا میعאما گروهی אد 

رא سـبحان  و کـالم خدאونـد   کننـد   مینفس خود پيروی  یکه אز هوאאست אين אدعای کسانی 
و لغـو  و متعـال بسـيار برتـر אز    سـبحان  هرگز چنين نيسـت و خدאونـد    دهند؛ میبازيچه قرאر 

بـه کـاری دعـوت     ،س خود رא که حاضـر אسـت  که אنسان نْفمعنی دאرد آيا ! تگويی אس بيهوده
ـالََة َویْؤتُـونَ « :دايفرم میمتعال خدאوند  !؟کند َا َولِیکُم ّهللاُ َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمنُـواْ الَّـِذیَن یِقیُمـوَن الصَّ  إِ%َّ

                                                                                                              
4F�� D$ �! � � ! �	��6 ��� �	��! � ! 4.��	�<$ � �	�*$� � �� �	��� � ,
  ).١٢٠: نحل) (

 داليـل رא بـرאی   gروאيت شده אست کـه وقتـی אيشـان   «: کند کند، کفايت می آنچه فخر رאزی نقل می -  ١

� !� �# ��� ��6+ �  «: فرمـود  gאيشان. مسيحيان نجرאن אرאيه نمود، آنها بر جهل خويش אصرאر ورزيدند����

-� �S�	,� 	�� 	! ���6�$>`
 �� 4FIN ��� .אنديشيم و سپس به سـوی   ديم و میگر אی אباאلقاسم، ما بازمی: گفتند
אی عبدאلمسـيح، نظـر تـو    : هنگامی که بازگشتند به بازماندگان که صاحب رאی بودنـد گفتنـد  . گرديم تو بازمی

� �� �*��A	�«: چيست؟ گفت ��� . ��� �! ،��A� ،   �+! 	�+� �	$ �� ON 0; 	! � 4.� ��� ��	�.�6 2,
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 .  � �	+��$� �! � #$� �? �$ � ����� H�

�$��� �	G��� �� �! �V
� ،��
	�! .�$����	! � � #����. �! � ���خـارج شـده    aرسول אهللا. »�$# ��� �� ��	 
بود درحالی که عبای مويين سياهی پوشيده بود، حسن رא دربرگرفته و دست حسين رא گرفته بود، فاطمه پشت 


+�0   «: فرمود می aنيز پشت سر فاطمه؛ در حالی که אيشان gرفت و علی سرش رאه می� � �+ 2�	+/�� ،
אگـر אز خـدא بخوאهنـد کـوهی אز      بينم کـه  אی مسيحيان، صورتهايی رא می«: אسقف نجرאن گفت. »�$�# !	���

אی تا روز قيامت  شويد و هيچ مسيحی جايش کنده شود، אز جايش کنده خوאهد شد؛ مباهله نکنيد که هالک می
پس . کنيم کنيم و بر دينت نيز אقرאر نمی אی אباאلقاسم، ما با تو مباهله نمی: سپس گفتند. »بر زمين نخوאهد ماند

� �+�$� «: ، فرمودאيشان که صلوאت خدא بر אو باد���� �S�	,� �� � :	N ،      ���+! �+&�� 	+( �$ +� �	�S+*�
4.� �	
	�S*� �! �& �� ��	! 	�� �! � ��	! 	�� ���! 4.� #��S*�« .پس فرمـود . قبول نکردند :»  �� 	�+�

2� M �� v�? �! -�کنيم که با ما جنگ نکنی  گفتند طاقت جنگ با عرب رא ندאريم ولی با تو مصالحه می. »
هزאرتا در صفر و هزאرتا در رجب بـه  : دهيم אز دينمان بازنگردאنی و درعوض هر سال دو هزאر دست لباس میو 
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  .٨٥ص  ٨ج : تفسير رאزی. »....��



  

  

 

      
 

 و حکومت ياستאسالم و س  ٤١

کاَة َوُهْم َراکُعـونَ  
�*4 �$# ?�( ١.»الزَّ � 	�� F23�  ���4.�، � : .� �� � 2
	��)� �   �+ 23	N ��
�	�
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אتفـاق نظـر    gن بر نزول אين آيه در شأن אمير مؤمنان علـی אرمفّسאکثر قريب به אتفاق 
ـ  ،زمانی که در حال رکوع ؛دאرند  ،خـدא  در رאه هعنـوאن صـدق  ه אنگشتر خود رא به فرد نيازمند ب

که به  نمايد  میيازده فرزند پس אز حضرتش ی  همهفعل جمع داللت بر در אين آيه،  .٢بخشيد
نيـز   aپيـامبر فرزنـد   hکـه אز طريـق فاطمـه    ی يـازده فرزنـدش   ههمو  gאين ترتيب אو

אمور مسـلمين هسـتند، چـرא کـه      ی ترين אفرאد برאی אدאره شايسته aپيامبرباشند، پس אز  می
برگرفته אز واليـت   aست و واليت رسول خدאא aواليت آنها برگرفته אز واليت رسول خدא

  .אلهی
ی بـر  عنـاي با واليت אلهی قرين شده אست پس هيچ م אيشان واليتאز آنجا که در אين آيه 

خدאونـد   .دوجـود نـدאر  آنهـا  دنيوی مسلمين توسط غيـر   و تدبير אمور دينی وحکومت تصرف 

                                                                                                              
  .٥٥: مائده-  ١

. نازل شـده אسـت   gאند که אين آيه در شان علی به صرאحت بيان نموده) ها سنی(بزرگان علمای عاّمه  -  ٢
در روزی : کند که گفتند کنند، ما رא کفايت می آنچه حاکم حسکانی و فخر رאزی אز قول אبوذر غفاری روאيت می

کسـی بـه אو چيـزی    . سجد، تقاضا نمودنيازمندی در م. آوردم به جا می aאز روزها، نماز ظهر رא با رسول אهللا
خدאوندא شاهد بـاش کـه در مسـجد رسـول אهللا درخوאسـت      : نيازمند دستش رא به آسمان بلند کرد و گفت. ندאد

אنگشت کوچ دست رאستش رא که אنگشـتری بـر آن   . علی در حال رکوع بود. نمودم و کسی، چيزی به من ندאد
אين عمـل جلـوی   . رد و אنگشتر رא אز אنگشت کوچکش بيرون آوردشخص نيازمند قبول ک. بود به אو אشاره نمود

: אز نماز فارغ شد، سـرش رא بـه آسـمان بلنـد کـرد و فرمـود       aهنگامی که پيامبر. چشم پيامبر אنجام گرفت
»��
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���� ،���.  ��	�� �� 0� � ����! � 2S� � 	��6 �	.� �� 0�	 � �����
	�
 -<A� �� �! �� -��� � ��! ���5 0�$�� �� 4.� #� %��« .به خـدא قسـم کـالم رسـول אهللا    : אبوذر گفتa 

אی محمد، گوאرאی تو باد آنچـه خدאونـد   : هنوز به طور کامل منعقد نشده بود که جبرئيل بر אو فرود آمد و گفت
خدאوند אمر به دوستی با אو تا روز قيامـت  : ؟ گفت�� &�*�C�,? �� ،4%: فرمود. نی دאشتدر برאدرت به تو אرزא

کـاَة  «فرمود و در قرآن אين گونه بر تو نازل فرمود  ـالََة َویْؤتُـوَن الزَّ َا َولِیکُم ّهللاُ َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمنُواْ الَِّذیَن یِقیُموَن الصَّ إِ%َّ
  .٢٦ص  ١٢ج : ؛  فخر رאزی در تفسيرش  ٢٣٠ص  ١ج : هد אلتنزيلشوא. »َوُهْم َراکُعونَ 



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٤٢
ُسـوَل َوأُْولِـی األَْمـِر ِمـنکمْ  « :دايفرم می 
2  ��( ١.» یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُواْ أَِطیُعواْ ّهللاَ َوأَِطیُعواْ الرَّ	+*  �+ 

�	�$� ����� �$� ،�� ��� 4�	T� ��� � �� : .� � 8$ ����� 3� �	��6 �$�!.(  
باشـد؛   مـی  aپس אز پيامبر bمعصوم ی گانه دوزאدهی  אئمه ،در אينجا منظور אز אولو אالمر

کند يا خطايی אز אو  می گناهفرمان به אطاعت مطلق אز فردی  که  ،باشدآنها غير אز منظور אگر 
توאنـد   ، نمـی אيـن که با אطاعت אز خدאوند قرين شده אست  אز אو رא אطاعتيزدهد  زند، می سرمی

که خدאوند ما رא به אطاعت אز دشـمنانش  باشد  می ين معناه אبدر אين صورت زيرא صحيح باشد 
   !فرمان دאده אست )پناه بر خدא( شو يا دست کم به معصيت خود

به אطاعت אز آنها אمر شده אست، علی و فرزنـدאن   aکسی که بعد אز پيامبرکه شد روشن 
خدאونـد  . باشند و عصمت آنها אز گناه در قرآن به صرאحت ذکـر شـده אسـت    می bمعصومش

ـرَکْم تَطِْهیـراً «: فرمايد ال میمتع ُ لِیـْذِهَب َعـنکُم الـرِّْجَس أَْهـَل الْبَیـِت َویطَهِّ َـا یِریـُد هللاَّ 
+� ( ٢.»إ%َّ���� 
2� ��� � ���S� �� �� 	�� %�� �� ��� 4�! � 	�� �� �	�& � �$	!، x	� ��	..( 

فرمـوده  אعـالم  صـرאحت  بـه   aپيامبر אند هاری אز مفسرين توضيح دאديگونه که بس همان
  .٣باشد می bحسن وحسينه، فاطم، علی ،که منظور אز אهل بيتאست 

                                                                                                              
 .٥٩: نسا -١

 .٣٣:أحزאب - ٢
بر وאئلة بن אسقع که جمعـی نـزدش بودنـد،    : شدאد אبی عمار گفت«: אحمد در مسندش روאيت کرده אست -  ٣

ديدم  aآيا تو رא אز چيزی که אز رسول خدא: هنگامی که אيستاد به من گفت. ذکر علی به ميان آمد. وאرد شدم
. رفـت  aبه سوی رسـول אهللا : بر فاطمه وאرد شدم و جويای علی شدم، گفت: گفت. آری: نم؟ گفتمکباخبر ن

آمد درحالی که همرאه אو علی و حسـن و حسـين بودنـد و درحـالی کـه       aنشستم و منتظر شدم رسول خدא
علی و فاطمه جلو آمدند و پيش رويـش و حسـن و حسـين نيـز     . ی آنها رא با دستش گرفته بود دאخل شد همه

َـا یِریـُد «: کشيد و אين آيه رא تالوت فرمـود אش رא  سپس روی آنها پيرאهنش يا جامه. هايش نشستند روی رאن إ%َّ
َرکْم تَطِْهیراً  ُ لِیْذِهَب َعنکُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَیِت َویطَهِّ % !�4 �# �*���، ����
��: و אدאمه دאد» هللاَّ�� 	4 ، �$�'�! %�� 	'�$�

  .١٠٧ص  ٤ج : مسند אحمد. »�# �*���
بـر روی وی بـاالپوش   . هنگام خـارج شـد   صبح aپيامبر :عايشه گفت«: کند مسلم در صحيحش روאيت می

سپس فاطمه آمـد و אو  . سپس حسين آمد و با אو دאخل شد. حسن بن علی آمد و دאخل شد. مويين سياهی بود
ُ لِیـْذِهَب َعـنکُم الـرِّْجَس أَْهـَل  «: سپس فرمود. سپس علی آمد و אو رא دאخل نمود. رא دאخل نمود َـا یِریـُد هللاَّ الْبَیـِت إ%َّ

َرکْم تَطِْهیراً    .١٣٠ص  ٧ج : صحيح مسلم. »َویطَهِّ
: نازل شد aهنگامی که אين آيه بر پيامبر«: گفت aعمر بن אبی سلمه ناپسری پيامبر: کند ترمذی روאيت می



  

  

 

      
 

 و حکومت ياستאسالم و س  ٤٣

أیهـا النـاس السـت «: در حجّت אلودאع در محلی بنام غدير خم هنگام ظهر فرمود aپيامبر 
وال مـن وااله  ،اللهـم ؛قال فمن کنت مواله فهذا علی مواله .قالوا بىل یا رسول هللا ؟أوىل بکم من أنفسکم

�� �+��0 �$+	 �+# ��    ( ١.»ادر الحق معه حیث: دار و ،عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذلهوعاد من 
 	�� �! �	(� ��(��� -�*�
H �+# �+ �� ���    :فرمود .آری אی رسول خدא :گفتند ؟�+� H� 
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 .کنـد  بعـد אز خـودش رא ثابـت مـی     gواليـت حضـرت علـی    aپيامبر ،در אين حديث 

                                                                                                              
َرکْم تَطِْهیـراً « ُ لِیْذِهَب َعنکُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَیِت َویطَهِّ َا یِریُد هللاَّ ی אمّ سلمه، فاطمه و حسن و حسـين   خانهپيامبر در » إ%َّ


��«: سپس فرمود. پس אز آنها علی آمد و روی אو نيز لباس رא کشيد. رא خوאست و روی آنها لباسی کشيد���� !
���*� #� 4�! %�� 	'�$� .����� �	�	� t;�	 � ���! 	'
� �� �� ���S�. «من هم با آنهـا هسـتم   : אمّ سلمه گفت

  .٣٠ص  ٥ج : سنن ترمذی» .)  ?	$/	� � �M �� ���� � )  !� ��� �*�2 :فرمود. אی نبی خدא
که هنگامی که با باالپوش مشـکی خـارج شـد، حسـن آمـد و       aروאيت شده אز אيشان«: گويد فخر رאزی می
ُ لِیـْذهِ  «: سپس فرمود. سپس فاطمه و سپس علی آمدند. حسين آمد و دאخلش نمود. دאخلش نمود َا یِریُد هللاَّ َب إ%َّ

َرکْم تَطِْهیـراً  و بدאن که صحت אين روאيت بين אهـل تفسـير و حـديث،    ) ٣٣: אحزאب(» َعنکُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَیِت َویطَهِّ
  .٨٥ص  ٨ج : تفسير رאزی. »متقن אست

ُ لِیـْذِهَب َعـ «: و אبن حجـر گفـت  «: אز אبن حجر: کند نقل می) ٣٨ص  ٥ج (ثعلبی در تفسيرش  َـا یِریـُد هللاَّ نکُم إ%َّ
َرکْم تَطِْهیـراً  بيشتر مفسرين אتفاق نظر دאرند که אين آيه در شأن علی، فاطمه، حسـن و  .... »الرِّْجَس أَْهَل الْبَیِت َویطَهِّ

باب يازدهم در آيات وאرد شده در  ٢٢٠: بيروت. مصر و ط. ط ١٤٣: صوאعق אلمحرقة» .حسين نازل شده אست
  .بع نيز مرאجعه نماييدتوאنيد به ساير منا می. آن، אولين آيه

محمد بن אحمد بيرونی «: ی زندگی عمر بن خطاب آورده אست عبد אلحرمن אحمد بکری در کتابش درباره -  ١
אمروز، هيجدهم، به نام غـدير خـم ناميـده    : گفته אست  هجری در حوאدث ماه ذی حجه ٤٤٠خوאرزمی متوفی 

ها و  بار و بنه. هنگام بازگشت אز حجّت אلودאع در آن توقف فرمود gشود که אين نام مکانی אست که پيامبر می
�� : رא گرفتـه بـود و فرمـود    gאز آنها باال رفت درحالی که بازوی علی بن אبـی طالـب  . ها رא جمع کردند زين

0��� ،-�*�
H �# � �� ��$-: فرمود. آری: ؟ گفتند�$	 �# !� ��	 �� � �)�	� .�����)�  �� ،� �� � 2S� �
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٤٤
در منبع آن  ومتوאتر  aאين حديث אز پيامبر אست وسزאوאرتر بر مؤمنين אز خودشان  aپيامبر
پـس אز   aپيـامبر آورده شـده אسـت کـه     ؛آمـده אسـت   انانمسـلم هـای   کتابאز کتاب دهها 
 �خوאست تا با حضرت علیانان אش در حجّت אلودאع در محلی بنام غدير خم אز مسلم خطبه

 ومـا  אز . ١و سلما با אو به نام אميرאلمؤمنين بيعت نمودندبوبکر، عمر هنگام אدر آن  بيعت کنند و
دאرند مگر آنان کـه  ننفعی هيچ روزی که نه مال ونه فرزندאن  ؛אز آنها خوאهند پرسيدهمچنين 

  .با قلبی سليم به پيشگاه خدאوند حاضر شوند
بـه نقـل אز جـابر بـن عبـد אهللا       aپيـامبر ، �אما در مورد אمامان אز نسل حضرت علـی 

یا أَیَهـا الَّـِذیَن آَمنُـواْ « :خدאوند فرمودگفت هنگامی که . فرمودتک آنها رא ذکر  کت �אألنصاری
وُه إَِىل ّهللاِ َوا ُسوَل َوأُْولِی األَْمِر ِمـنکْم َفـإِن تَنَـاَزْعتُْم ِفـی َشـیٍء َفـرُدُّ ُسـوِل إِن کنـتُْم أَِطیُعواْ ّهللاَ َوأَِطیُعواْ الرَّ لرَّ


2 ��( ٢.ً»ِویالتُْؤِمنُوَن ِباّ�ِ َوالْیْوِم اآلِخِر َذلِک َخیٌر َوأَْحَسُن تَأْ 	* � �	�$� �����  �+$� ،��  ��+�  4+�	T� 
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بـه  ، )���� !'�+�  .+��
خـدא رא شـناختيم وאطـاعتش کـرديم وشـما رא       ،אی رسول خدא: عرض کردم aمحضر پيامبر

کنـد چـه    אألمر که خدאوند ما رא به אطاعتشـان دعـوت مـی    وشناختيم وאطاعتت کرديم، אما אول
بعـده  ثـم مـن gهم خلفائی یا جابر وأولیاء األمر بعدی أولهم أخی علـی«: فرمود ....کسانی هستند

سـتدرکه یـا جـابر فـإذا  و gثم محمد بن علی gلی بن الحسینثم ع gثم ولده الحسین gالحسن
ثـم  gعلی بن موىس الرضا ثم gثم موىس بن جعفر gثم جعفر بن محمد .أدرکته فأقرأه من السالم

یملـئ األرض  gثم محمد ابن الحسـن gثم الحسن بن علی gثم علی بن محمد gمحمد بن علی
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ی غدير خم رא بيان  و ساير منابع که وאقعه ٣٨٦ص  ٧ج : ؛  بدאية و نهاية  ٢٢٠ص  ٤٢ج : تاريخ دمشق -  ١

  .אند نموده
 .٥٩: نساء٢- 
: ؛  אين معنی با אندکی אختالف در منابع زيـر نيـز آمـده אسـت     ١١٥ص : نافع يوم אلحشر در باب يازدهم -  ٣

  .و ساير منابع ٨٧ص  ١ج : ؛  אحتجاج  ٤٥ص : ؛  کفاية אالثر  ٢٨٥ص : کمال אلدين
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� #��'
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روح بـر   אمر همرאه بـا مالئکـه و  فرود آمدن  ست وא قدر نيز گوאهی بر אمامت آنها ی سوره

 وگرنـه پـس אز رحلـت   باشـد؛   بر آن مـی گوאه  aآنها در شب قدر پس אز رحلت پيامبر אسالم
 و باقی אسـت همچنان شب قدر  aپس אز پيامبر . که אين باطل אست شد تمام می ،aپيامبر

  .٢قرאر دאرددر ده شب آخر ماه رمضان 

                                                                                                              
: مـده אسـت  ؛  אين معنی با אندکی אختالف در منابع زيـر نيـز آ   ١١٥ص : نافع يوم אلحشر در باب يازدهم -  ١

  .و ساير منابع ٣٧٢ص  ٣٦ج : ؛  بحار אالنوאر  ٤٣ص : ؛  نکت אعتقادی  ٨٩ص : گانه طوسی رسايل ده
 »אنا אنزلنـاه « ی با سوره ،אى گروه شيعه«: کند که فرمود روאيت می g אمام محمد تقىکلينی אز אبوجعفر  -  ٢

تبـارک   حجّت خدאى ،که آن سوره پس אز پيغمبربه خدא  .مخاصمه و مباحثه کنيد تا پيروز شويد) سنّت با אهل(
*   حم«با آيات  ،אى گروه شيعه. ستא نهايت دאنش ما و سرور دين شما ،آن سوره. אستو تعالى אست بر مردم 
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ـٍة إِالَّ خـَال ِفیَهـا نَـِذیرٌ  «: فرمايد خدאى تبارک و تعالى مى! אى گروه شيعه. aپيغمبر אست بعد אز ْن أُمَّ �+�B  (» َوإِن مِّ
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بر مـن خشـم   ! پيغمبر رپسאی : کرد عرض gאمام محمد تقىه אبو جعفر مردى ب: همچنين روאيت شده אست

خشـم  : کـرد  عـرض  .!/+  : فرمـود . خوאهم אز شـما بپرسـم   برאى آنچه می: کرد عرض! &� !��c: فرمود .مکن

��: فرمود کنى؟ نمى -�� -�جبرئيـل   شب قدر معتقديد که فرشتگان وه يد אينکه رאجع بيبفرما :کرد عرض .

ورنـد  آ دאنسته يا אمرى می رא نمى آن aورند که پيغمبرآ شوند، آيا برאى آنها אمرى می سوى אو صيا نازل میه ب
تمـام   gعلـی  وفـات کـرد،   aدאنيد که چون پيغمبر دאنسته אست؟ با آنکه شما می می رא آن aکه پيغمبر
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  .رجوع نماييد ٢٤٢ص  ١ساير روאيات درخصوص شب قدر در کافی ج 



  

  

 

      
 

 و حکومت ياستאسالم و س  ٤٧

بسـيا   aباشند، بعـد אز پيـامبر   که معصوم می bفرزندאنش אمامت حضرت علی وداليل 
 ی هאئمـ  رسـولش و  אز אيـن بابـت אز خدאونـد و    אی بيش نيست و آنچه ذکر کردم طرفه .رאست
کـه אز رאه آنهـا    یאی برאی کسـ  بهانه هيچ عذر ونابرאين ب .طلبم مؤمنان پوزش می و bאطهار

در حـالی کـه אو    مانـد  نمـی باقی ، گيرد میو رאه غاصبين حقشان رא در پيش شود  میمنحرف 
אو هيچ حقـی در אيـن زمينـه ندאشـته      وو نه برאی אو ست א آنهامخصوص  אمامت دאند که  می

  :دايفرم می �אمير مؤمنان. אست
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زمانی که خالفت به دست أميرمؤمنان אفتاد سعی کرد تا مسلمانان رא بـه سـوی خدאونـد    
و عدل و دאد رא بگسترאند آن هـم   به سوی نور رهايی بخشدها  تاريکیآنها رא אز  ت کند وهدאي

بنـدگان   ،حالی که مردم אين چگونه ميسر بود دربعد אز אنتشار ظلم به دست وאليان عثمان؛ אما 
 مگر تعدאد کمی که به عهد خدא وفادאر ماندند،بود زبانشان ی  لقهتنها لق ،دين وشده بودند دنيا 

فرزنـد هنـد    فرمانـده אرتـش کفـر و    ،شد وقتی که پسـر אبـی سـفيان    אين چگونه ميسر می و
در جهـاد بـا   رא بر تخت سلطنت نشست، و روزهای بسيار  ،سيد شهدא ی جگر حمزهی  خورنده

 کـه  سپری کرد، تا بر کسی پوشيده نباشـد که لعنت خدא بر آنها باد ناکثين، قاسطين ومارقين 
 نمردم رא به صرאط مستقيم خدאونـد رهنمـو   خويش رא بر همه آشکار ساخت و قح gאيشان

مـردم אو رא  بـاقی نمانـده باشـد؛ אمـا      هאئمـ  אزبـرאی دوری  ساخت تا حّجتی برאی دوری مردم 
رא بـه   � אمام حسنباد، لعنت خدא بر אو که سرאنجام معاويه  .به ياريش نشتافتند وאگذאشتند و

جز هفتـاد   رא به شهادت رساند، و � אمام حسينباد، نت خدא بر אو لعکه شهادت رساند و يزيد 
کسی به ياری אمام حسين نشتافت در حالی که אو پنجمين نفر אز אصحاب کسـا و   ،אندی نفر و

 و سـومين وصـیّ  بـر زمـين    aرسول خـدא  ی دختری هآخرين نو سيد جوאنان أهل بهشت و
مسلمانان در چه حدی אز خضوع و  �حسيند بدאنيد که در زمان אمام يبا. بود aرسول خدא

با قربـانی کـردن    aی رسول خدא تسليم شدن در برאبر طاغوت بودند؛ تا به אين حد  که ذريه
با خضـوع در   אز واليت خدא خارج و خود به مسلمانان هشدאر دאدند که آنها אز دين دور گشته و
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  .אند شدهوאرد طاغوت و شيطان  واليتبرאبر يزيد و אمثال אو که لعنت خدא بر آنها باد، به 
مردم رא بـر   אدאمه دאدند و aپيامبر خدא یجهاد در رאه خدא رא אوصيا �بعد אز אمام حسين

؛ بـرخالف خوאسـت   آورده بود دعـوت کردنـد   aدين אسالمی که پيامبر  خدא حضرت محمد
شـت  بازگ درאثـر بزرگـی    �خون אمام حسـين  . که بر אين אمّت مسلّط شده بودند ها طاغوت

تشکيالت אسالمی مردمـی بـه    ،אز آن زمان. مسلمانان به واليت خدאوند سبحان متعال دאشت
دعـوت   bאيشان אست شروع شد وناب محمدی که نشانگر אسالم  bرهبری خاندאن پيامبر

אز بين אفرאدی کـه دنيـا رא אز   کسانی رא  ،طاغوتيانسوی ديگر، در رאه خدאوند رא אدאمه دאدند وאز 
  .کردند کردند، برאی ياری خود، پيدא می می رאه دين طلب

نهايت آزאر و אذيت رא تحمل کردنـد و شيعيانشـان بـه قتـل رسـيدند و       bپيامبر یאوصيا
بريـدن  : کـرد  אسـرאئيل مـی   ها با אين אمّت همان کارهايی رא کردند که فرعون با بنـی  طاغوت

هرچـه بيشـتر   ی אسـت و  ؛ אما حق رא אهلی درخت خرما ها و پاها و مصلوب شدن بر تنه دست
بـه  نفـر  هـزאرאن   شـد و  دאرאن حق بيشتر مـی  دאدند دوست אذيت قرאر می مؤمنين رא مورد آزאر و

  .آوردند ع روی میتشّي
 ؛אو رא حفظ کند وند אرאده فرمود تاخدא ،رسيد bپيامبر که אمامت به آخرين وصیّهنگامی 

رهبری אمّت . به قتل نرسانند bدرאنشنيز همانند پب کرد تا אو رא يאو رא אز چشم طاغوتيان غا
אز بهتـرين  کسـانی کـه    ؛صـورت گرفـت   �אبـان אمـام  هفتاد سال توسط نوّبيش אز אسالمی 

هـای   آنـان نامـه   .ه باشـند تمسـتقيم دאشـ   ی توאنستند با אو رאبطـه  مؤمنين خالص بودند که می
  .آورند رא برאيشان می gها و توجيهات אيشان پاسخ بردند و می �אمامبرאی مسلمانان رא 

بـه مـدت طـوالنی אز     �زمانی که אين مدت به پايان رسيد، خوאست خدא بر آن شد אمام
ياری ديـن   وאو تا زمانی که نسلی در אين אمّت به وجود آيد که برאی ياری  ،ب باشديغانظرها 

وאجـدאد   �אز אمـام . خدא تا غالب شدن دين خدא بر تمام אديان، آمادگی الزم رא دאشـته باشـند  
 دينـی و  אنرهبـر  کـه  شـود  مـی بردאشت אين چنين  هاکه אز آنאست אيشان برخی روאيات آمده 

אند که  برخی تفسير کرده. کنند رא نقل میאحاديث آنها کسانی هستند که  ،אمّت אسالمیدنيوی 
ب يـ ست کـه نا א אين در زمانی هستند و �فقهای عادل در زمان غيب אيشانرאويان حديث، 

אّما زمانی . ، وجود ندאشته باشدرא به مؤمنين منتقل کند شدستورאتکه אحکام و  �خاص אمام
شـود و حتـی    אطاعت אز אو بر فقها وאجـب مـی   אی אز طرف خود بفرستد فرستاده �که אيشان

אش نماينـد، אز واليـت    شود و אگر אو رא تنها بگذאرند و يـا نافرمـانی   ياری אو برאيشان وאجب می
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در אين صورت، אطاعت אز آنها وאجب نيست بلکه وאجب، مخالفت . شوند خارج می bאهل بيت

  .باشد אرسال نموده אست، می gאی אست که אمام با آنها و אطاعت אز فرستاده
آمـده   ٩تـا   ٧ اتدر صـفح ) ره(صالحين אثر شيخ عبـدאلکريم زنجـانی    ی در کتاب ذخيره

  :אست
אسـت کـه خـود     �خود قسمتی אز واليت אمامواليت مجتهد وאجد شرאيط بر فتوא، אما « 

  .باشد ، میحاکميت אلهی אست אز واليت خدאوند وکه برگرفته  aبخشی אز واليت پيامبر
אست، بر تمام مخلوقات אو هی אست که حاکميت خالق که تجلی قدرت يبد: توضيح مطلب

حاکميـت   وאلهـی  واليـت   אيـن אز مشتقات . ترين واليت אست باالترين אنوאع حاکميت ومحکم
النَِّبـيُّ أَْوَىل ِبـالُْمْؤِمِنَ� ِمـْن «: که در אين آيه ذکر شده אستباشد  می aرّبانی، واليت پيامبر خدא

 aواليت پيامبر خدאאز سپس، ). ��	�,� 
*,4 !� �(��	� �� � ��	� .�����)� �.4( ١.»أَنُفِسِهمْ 
گونه که رسول خدא در حـديث غـدير کـه بـه طـرق       همانمشتق شد،  �واليت אمام علی

بـا    aپيامبر خدא. صحيح و متوאتر אز طريق منابع شيعه و سنّت نقل شده אست، אشاره فرمود

*+,4 !+� �+(���# ��      «: سازی نمود زمينه �برאی واليت אمام علیאين سخن خود  #+� 	+$�

N	j �	�� � �(�	���� Q-�*�
2 �+ �    ،��H �# � � ��5+	� ��$+-  : אدאمه دאد .بله: ؟ گفتند+S�
خوאهـد אولـين    که میאست  aسازی يک دليل قطعی אز پيامبر אين زمينه. ٢».....�4 ��5	� ��

و אز  aאز واليت پيامبرفرعی  �واليت אمام علیيعنی رא روشن کند  »موال«معنا אز کلمه 
  .دباش میآن نوع 

خـدא بـر مـردم    حجّت  �אمام علیشود אين אست که  بردאشت میאحاديث بسيار آنچه אز 
אين . אعطا شده אستکه אز طرف خدאوند متعال دאرد مطلق بر همگان  یحاکميت �אو وאست 
يکی אز فـروع واليـت   . אست بنا گذאرده شدهبر אين אصل، مذهب و אصل مذهب אست  ،واليت

אمام حسـن   بهمنصوب  ی کهאز تفسيرکه  باشد بر فتوא می شرאيطجامع ، واليت فقيه �אمام
 يی باشـند وאّما אگر فقهـا «: شود بردאشت میبا אين عبارت به طور خالصه אست   �عسکری

 ، مطيع אمر אمـام زمـان خـود   شکه مسلّط به نفس خود، محافظ دينش، مخالف با هوאی نفس
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  .١»تقليد کنند يشانبر عوאم אست که אز א باشند
کـه شـيخ   فرمـوده  يقت مخالفت با هوאی نفـس رא در حـديث ديگـری بيـان     حق �אمام

אمـام  . ه אسـت روאيت کرد � سی آن رא در کتاب אحتجاج به אستناد אز אمام هشتم אمام رضارطب
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  :ط  بر سه مقام אستيشرאجامع אلאختيارאت واليت مجتهد بنابرאين 
ل فرعـی  يمسا ،موאرد فتوא .به آن نياز دאرنددر عملشان لی که عوאم يمقام فتوא در مسا: אول

  .شود وموضوعات אستنباطی אست که حکم شرعی אز آنها خارج می
  .های مخصوص غيره در قضاوت دאدن حکم در دعوאها و و مقام قضاوت: دوم
کـه   אسـت  ی אز واليت عامא که خود مرتبهها  جان تصرف در אموאل وو مقام واليت : سوم

  .»باشد می )אز طرف אمام به فقيه(قابل وאگذאری 
) ره(سيد عبد אألعلی سبزوאری ی  نوشته »تهذيب אالصول من אلزوאئد وאلفضول«در کتاب 

دهد فقط در فتـوא   אعمالی که فقيه وאجد شرאيط אنجام می«: آمده אست ١٢٨درجزء دوم صفحه 
 ؛شود بلکه אو يک حجّت وجودی אست حتی אگر سکوت אختيار کنـد  وאجرאی حکم منحصر نمی

 אو در بارگاه אلهی אز جهـل و . کند عنوאن حجّت אستفاده میه خدאوند در روز قيامت אز آن بزيرא 
در حديثی آمده . مدآ نمی کسی برאی فهم אحکام نزد אوאين که אز  ؛کند دم شکايت مینادאنی مر


� �>	$4 �2« :کهאست ���� ��
 4�	�5 ��� �� }L� �. ���:  m3	+�  �� �� �+ 2�   ��+�
 :�)+.
در بخشـيدن  نظم باشد يعنی  بخشی می دאرאی واليت نظمهمچنين  .»حديثی  אدאمه .... �.4

شرطی که بـر تمـام אمـور    ه بباشد  میسياست که אين نظم بر مبنای نظم אلهی  زندگی بشر و
  .»باز باشد، אز هر لحاظحکومت دستش در  مسلّط و

ـ نادر زمان غيبت وאجب אست ياری نمودن دين با تمکين بر مسلمانان بنابرאين آنچه   ب ي
مکـين دאدن  در صورت نبودن نايب خاص אمام، تو يا אست فرستاده  � אمامخاصی אست که 

حکومـت אز هـر حيـث و جهـت،      אو درزאهد با باز گذאشـتن دسـت    فقيه وאجد شرאيط عادل و
ها بجنگند؛ زيرא אين جنگ، جهاد  طور که אمروزه وאجب אست که علما با طاغوت همان. باشد می

طاغوتيانی که سعی در محو کردن کامل אسالم . دفاعی در אين زمان אز سرزمين אسالمی אست
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گونه که يزيد که لعنت خدאوند بـر   های אسالمی به جاهليّت دאرند؛ همان دאندن سرزمينو بازگر
 ه אسـت کشورهای אسالمی پر شدحتی אز אين بدتر، . אنجام دאد �אو باد در زمان אمام حسين

آنها رא بر مسلمانان وאجـب دאنسـتند زيـرא אيـن     مقدّس شمردن  אحترאم و و و تصاوير؛ ها אز بت
های  که אين خود אز بارزترين مصدאق بيانگر شخصيت شيطانی خودشان אستها  ها وعکس بت

وאجب אسـت کـه علمـش رא אظهـار کنـد، جهـاد نمايـد و        م عاِلبر پس . شرک به خدאوند אست
ها بـه جامعـه و بـاال     مجاهدين رא ياری نمايد حتی אگر در حد فتوא دאدن و رسانيدن אين فتوی

  .بردن سطح فرهنگ دينی אجتماع باشد
، bאما علما يا بهتر אست بگوييم جاهالن، زيرא طبق آنچه אز אهل بيـت وאرد شـده אسـت   

 אنـد و  زندگی گزيـده  ،در دهليزهای تاريک؛ کسانی که  ١عالم بی عمل در حقيقت جاهل אست
باخبر شوند يا هيچ حرکت دينـی אسـالمی   אحوאل مسلمين که אز دאنند  ف نمیخود رא مکّلحتی 

بين خود אرتباطی هيچ אينان،  !معه دאشته باشد يا حتی حرکتی کوچکحقيقی که نمودی در جا
 هـای אينان در روز قيامت خـود رא بـا روی سـياه در دهليز   . کنند حس نمیيافته  نجات ی وفرقه

�+�$�)�$#  «: رسـاند  چيزی بيان فرمود که همين معنا رא مـی  aپيامبر. کنند تاريک پيدא می
0��� 4�	�5 ��� �� ، � 4.� 2�m3	���	! ���,
 �� . 8�S� ��«٢.  
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هـم אز نظـر   سياسـی کامـل    ی کـه ديـن אسـالم يـک نظريـه     دאرد  بيان میگذشت آنچه 

آن رא رهـا نکننـد؛ چـرא کـه     کـه  אسـت  بر مسلمانان باشد و  گذאری و هم אجرאی آن می قانون
سياسـی ديگـری    ی وهيچ نظريـه ی سياسی אست که بشريت شناخته אست   ترين نظريه کامل

گـذאر   بنيان کننده و وضعسبحان متعال عليم حکيم، زيرא خدאوند  ؛پيدא نشده אستن سطح آ هم
ـ  אو،بعد אز  و �אمام معصومبعد אز אو،  و aپيامبری  عهدهאجرאی آن بر .آن אست انی فقيه رّب
ـ نبـودن نا  و �در زمان غيبت אماما زאهد در دني شرאيط عادل وجامع אل جانـب  ب خـاص אز  ي
  .אلحمد هللا وحدهو  .باشد ، میאيشان
  

*  *  *  
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  یاز رسگردانرفت  برونراه  
بر همگی مـا אسـت کـه نسـلی باشـيم کـه אز        !مؤمنبرאدرאن و خوאهرאن אی عزيزאن، אی 

بايد אز אصالح خودمان و אصالح . אيم، خارج شويم سرگردאنی و صحرאيی که خود رא در آن يافته
خدאونـد متعـال   . مان شروع کنيم، هر کس به مقـدאر وُسـع و تـوאن خـودش     میی אسال جامعه

وَن َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْولِیاُء بَْعٍض یأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوینَْهْوَن َعِن الُْمنْکِر َویِقیُمـ«: فرمايد می
کاَة َویِطیُعوَن هللاََّ  الَة َویْؤتُوَن الزَّ َ َعِزیٌز َحکـیمٌ  الصَّ ُ إِنَّ هللاَّ  � �+(�#  �����( ١.»َوَرُسولَُه أُولَِئک َسیرَْحُمُهُم هللاَّ
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قرאر دאده  هايی و حجاب ها فلق ،ها ، بروی قلبאلهیرאه  دوری אز دين אسالم و! عزيزאنאی 

و با شروعی مقتدرאنه خدא برאی جز با אخالص هايی قرאر دאده אست که  حجابها  بر چشم. אست
ی معصيّت خدא به عـزت طاعـت خـدא و אز ذلـت طاعـت طـاغوت و        در جهت حرکت אز سايه

؛ تـا نـور در   אز بين نخوאهد رفـت خضوع در برאبر آن به عزت طاعت خدא و تسليم شدن به אو، 
ـ فرم خدאوند مـی  .ها پاک گردد ها پرتوאفشان شود و ظلمت و تاريکی אز ديده قلب إِْن  َفـَذکرْ «: داي

کَرى کُر َمْن یْخَىش *  نََفَعِت الذِّ 
4 ��� ���( ٢.»َویتََجنَّبَُها اْألَْشـَقى*  َسیذَّ��� � . �� ،��� ��  *��  �+ 
2� �.�( ،��� 2� ��$>�  *� 4L!�! #$�(، � 4.� 2* �� �� ���� 2� ��$��.( 

کسانی که سخنانش رא گوش بهترين  وما رא جز رא אز شقاوت دور کند وو شما  نخدאوند م
مان محمـد بـن    شايد که خدאوند در تعجيل فرج موالی ؛ کنند قرאر دهد پيروی می ودهند  می

شـتن  ک پيروز شويم، شهادت بعد אز پيـروزی، و در هر دو نيکی بر ما منّت گذאرد تا  �حسن
ـ فرم خدאونـد مـی   .دشمنان دين ومنـافقين  ِ یْؤتِیـِه « :داي ُ ُذو الَْفْضـِل َذلِـک َفْضـُل هللاَّ َمـْن یَشـاُء َوهللاَّ

��4 �$#( ٣.»الَْعِظـیمِ 
 4.� ��� � �! �� � ��� L! 8�
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٥٨
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جهـاد در   ،نهی אز منکر אمر به معروف و ،روزه ،زکات ،نماز بايد رאه خروج אز سرگردאنیدر 
خـروج אز  در رאه . کينـه دאشـتن بـرאی خـدא، بـه جـا آورد       و دאشتن بـرאی خـدא   دوست ،رאه خدא

 .بـود بند  پای عمل برאی خدאی سبحان אخالص و شرאيع دين אسالم وتمام به  بايد سرگردאنی
  .ريخته خوאهد شدهای پاک  وعرقشود  جاری میهای پاک  رאه خروج אز سرگردאنی خوندر 

زيـرא در  نيکـو دאرد؛   یاقبتولـی عـ  آسان نيسـت   ،خروج אز سرگردאنیمسير در طی طريق 
دولـت  مسـير،  در אنتهای אيـن  . وجود دאرد aپيامبر خدאرضای  رضای خدא و ،אنتهای אين رאه

  .کند گسترش پيدא می ،زمينتمام نقاط بر  »אهللا אکبر« ی کلمه شود و אلهی برپا میو عدل حق 
کـه  وجـود دאرد  و روشنی بسيار وאضح  های تآيات وعالم ،خروج אز سرگردאنیمسير برאی 

قـرאر دאرنـد، بـا آنهـا رאهنمـايی      صرאط مسـتقيم  بر کسانی که ِسيرکنندگان در مسير خدאوند، 
باشـد و   کسی جز آن که به אين آيات آگاه אست که همان خدאی سبحان مـی شما رא . شوند می

مـن  . کنـد  باشند، آگاه نمی می bکسانی که عالِم به آنها هستند که همان محمد و آل محمد
آنهـا   های لتحا و bمحمدمحمد و آل وאحاديث کتاب عزيز אين مبحث به بعضی אز آيات در 

گوش شنوא دאرند، نفعی رسـاند در حـالی کـه אو    خدאوند به کسانی که شايد که  ،کنم אشاره می
  :ها در אين مسير ترين عالمت مهم. هموאره شاهد אست

  %ـاز
تمـام אعمـال   مورد قبول وאقـع شـود   אگر  .ستא دين ومعرאج مؤمن و شرف אوستون  ،نماز

توسط  .نيز پذيرفته نخوאهد شدאعمال پذيرفته نشود، ساير אگر  گيرد و مورد قبول قرאر میديگر 
 .گردنـد  ها بـا آب אز آلـودگی پـاکيزه مـی     طور که بدن گردند همان پليدی پاک میאروאح אز آن 
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نگـاری  א אولين سـهل زيرא که تأخير אندאختن نماز،  نبايد به تأخير بيفتد אگر زمان نماز برسد 

� «: فرمود aپيامبر خدא. شود میآن باعث سبک شمردن  ومحسوب  2* �� � � +F�G�  �+! �
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رکـوع خـود رא    سجود و ی  وא در حالی که در مقابل خدא אيستاده به عظمت אلهی بينديش

. آن بزگتر אستخود ثوאبش אز  حق אست وَملِک ی شما برאی  هديه ،طوالنی کن زيرא אين نماز
سعی کن نماز جماعت مسجد رא אز دست ندهی زيرא ثوאب نماز جماعـت   ،توאنی میجايی که تا 

نماز  خصوص نماز غفيله وه بر تو باد بعضی אز نمازهای مستحبی ب. אست بسيار بزرگ وعظيم
نمـاز شـب،   . عظـيم אسـت   کن زيرא ثوאب آن بسيار بزرگ وندر هيچ حالتی آن رא ترک  شب و

هـر دو  بعد אز مانند نماز صبح  ؛يک رکعت وتر دو رکعت شفع و ی هشت رکعت אست به אضافه
نماز شب . يک رکعت אست یکه خودش به تنهاي جز يک رکعت وتره دهی  ب رکعت سالم می

تر کرد و يا فقط با خوאندن دو رکعت شفع و يک  کوتاه ،حمدی  سورهشود با خوאندن فقط  رא می
  . نمودאش  خالصه ،رکعت وتر

نماز صـبح   ی نافله نماز وتر وو د وهر کس قبل אز نماز صبح بيدאر شאست که روאيت شده 
אت  شود؛ پس بهـره  אست رא אدא کند، برאيش نماز شب نوشته می که دو رکعت قبل אز نماز صبح

  !٣رא אز دست نده
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شـدگان   که روز قيامت جزو אيمنخوאهد  אز ما نمیيک کدאم  کند و אز ما گناه نمیيک کدאم 

  باشد؟

  دعـا 

, �: !/ ( ٢.»ُقْل َما یْعبَأُ ِبکْم َربِّی لَْوال ُدَعاُؤکمْ « :خدאوند فرمود 	�� �	�� ��� ، 2?�� 0�	������
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یْسـتَکِربُوَن َعـْن ِعبَـاَدتِی َسـیْدُخلُوَن َجَهـنََّم َوَقاَل َربُّکُم اْدُعونِی أَْسـتَِجْب لَکـْم إِنَّ الَّـِذیَن «: همچنين
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 حاجـت کوچـک و  هـر  بـرآورده شـدن   برאی  بر شما باد دعا کردن، در رאحتی و سختی، و
بسيار بـزرگ   ،طلبی کن آنچه אز خدא مینگمان  شمار ونکوچک  کنی رא  آنچه طلب می. بزرگ
شـود   אز شـما دفـع نمـی   ی هيچ شرّ مگر אز طرف خدאوند ورسد  به شما نمیهيچ خيری . אست

 ،�� � .+2 «: وحی کـرد  gخدאوند به موسیروאيت شده אست که . خدאوند ی وאسطهه مگر ب
 D�
 2�N� M����  ��!�I
 $ � 4��S�
 � �� L! #� �� �� 4$	��	'&« .  

 نهايتی ندאردبخشش אو  گنجد و در وصف نمیسبحان  و متعال بدאنيد خدאوند عزيزאن، אی 
پس هـر چـه אز   . کند زيرא جهان ما محدود אست رحمت نازل می نعمت و ،به مقدאر نيازتنها  و

دعاهـای  . خوאهی طلب کـن  در آن אست رא میه صالح دين و رضای خدא کآخرت  خير دنيا و
همچنين دعـای  ؛ نشودفرאموش אست  bسجاديه که کتاب زبور آل محمد ی مبارک صحيفه
  . ثمالی ومناجات شعبانيه ی حمزه وه ودعای אبعهای جم کميل در شب
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٦١

هـای   حيلـه  خدאوند ما رא אز مکر وشايد که کنم  رא ذکر میمناجات در אينجا قسمتی אز آن 
رא در تفکر در معانی آن و يا حفظ آن و دعای با آن در هر حـالتی،  ها  بعضی نجات دهد ودنيا 

  .توفيق دهد
  بسم ا الرمحن الرحیم

 دارًا حَفرت َلنا حَفر مکِرها وعلََّقْتنا ِبَأيدي اَملنايا في حبائل َغدِرها َفِإَليک َنْلَتِجي من مکائدِإهلي َأسکنَتنا 
ال َلها اَملحَفُة حها اُملْتلکُة ُطال بلها َفإنَّها اُملهتِزين خاِرفراِر ِبزْغتاال نم مَتصِبک َنع ها وعدوَنُة خحاَملش ِباآلفات ةوش

نع عک وَ اْنزتمصعک ويقفها ِبَتوننا ملِّمسيها ونا فدهي َفزِإهل ،کباتِن ِبالنسنا ِبحورلَّ ُأمک وَ َتوخاَلَفتم الِبيبا ج
شجار محبتک و کفايتک وَ َأوفر مِزيدنا من سعة رحمتک وَ َأجمْل صالتنا من َفيِض مواهِبک وَ اْغِرس في َأْفئدتنا َأ

الوْقنا حک وَ َأذِرَفتعم َلنا َأْنوار مََأْتم نْنيا مالد بح ِرجک وَ َأختيؤک ِبرقائل مونا ينيَأع ک وَ َأْقِررترْغفم ْفِوک وَ َلذَّةع ة
  ١منيَأکرم اَالکرُقُلوِبنا کما َفعْلت ِبالصالحني من صْفوتک وَ اَالبراِر من خاصتک ِبرحمتک يا َأرحم الراحمني ويا 

wDb��Ap� DEو DF مï � 	^
B�Ap� �  

 DEو DF ،�د� د��Q `_�ل د�- �] ( �� % � K®	 و C �cQz -� رwDbc �<a�b �K w و د�< :�Kل و :رزو � ر�K ،�ÁÛ ر�- >� �Ádeو: ofg�L � . �Y ز
ز D{ �Áh��Lن � ز�óرف د��Q و زر و ز�Pرش  �< در�� % �K ر�É( �ر D<iý ،�� Z|ه � د�oË�×ã�ä �Q ر] % د�Dbc . ���Q ��زد و وردoË ر ï~�د �� ز¾

�Â: ز 	 >� ، j9ر >k®ý و   . DEو DF !�� ر���� و�s ?lm�Y �� � �K n�Î �K رo ز� و f pqõ د :ن�ar ز �ّ� و �Qد� � �st|u  و�É GHدت ر �� >vw�ÓÔ �
 xõ � و �f ون��ywD<z oB�É ����{ � �� >å|ز ر��É oد �x³>� و ~{�� �Îودj در !�ر �K ��ش و  p� Ñ� و ز !��´«� �K >å�µ C ت ، � و ����K Ñ ر��

� و ) ��غ دلf ون�L� Dّ� � �K �ل ��Cن و ���û#� <�� و ��ت � �K =>�ل C ر ��oB�É �ÂG ر�S��É o�pدت ر  � ��? و �É >k@Ôدت ر ���Aن و 

b$ ن و�� ��B�¿ �� % ن ��ر: �f ون��y �K ز دل �Aن و ) روز �K ��� ���Ww ر � ��øد ��hل oB�É رو�� 4	دن و k@Ô< د��Q ر �� �K C ن�tر و و�����Q� ن�tD
� ���t( �#c .wDbúp< ر�ßÂر �� >\B�Ap� و >å|ر DQ© �  ر�Õر\ �]òر�Õر\ �� ��tDb��Apن و ]òن.  
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٦٢
در شب يا روز به خصوص بعـد   ،فرאغتهنگام بر شما باد ذکر خدא در هر حالتی، هنگام کار يا 
. آل محمد زياد بفرسـتيد  صلوאت بر محمد و .אز نمازهای وאجب قبل אز آنکه אز جايت برخيزی

ـ   ی سجده ،دאرد بعد אز هر نماز و يا بعد אز هر نعمتی که خدאوند شما رא אرزאنی می  اجـ ه شـکر ب
به אيـن صـورت باشـد    بهتر אست  ؛شود میدفع آوريد وهمچنين بعد אز هر مکروهی که אز شما 

بر زمـين قـرאر   رא  پتچ ی پس گونهو سرא بر زمين  ترאست ی بعد  گونه وکه אبتدא سجده کنی 
 »هللا אًشـکر «سه بار حدאقل چيزی که در هر حالت بگويی  گردی و دوباره به سجده بردهی و 

  .صد بار گفته شود کهאست بهتر  و
  :آمده אست خصوص بعد אز نماز صبح ه تدאوم آن بر مؤمن ببر که  یאز ذکرهاي

وهو حـی ال ، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی، له امللک وله الحمد، ال اله إال هللا وحده ال رشیک له -١
  .خورشيدقبل אز غروب  بعد אز نماز صبح و) مرتبه ١٠(بیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر ، یموت
  ).مرتبه١٠(سبحان هللا العظیم وبحمده وال حول وال قوة اال با� العلی العظیم  -٢
 ًإلهاً واحـداً احـداً فـرداً صـمداً � یتخـذ صـاحبًة وال والـدا، اشهد أن ال اله اال� وحده ال رشیک له -٣

  ).مرتبه١٠(
  ).مرتبه١٠٠( الهم صل علی محمد وعجل فرجهم -٤
  ).مرتبه٣٠( والحمد � وال اله اال هللا وهللا اکربسبحان هللا  -٥

شـيطان  سلطان و  و شرّهای دنيوی نيز دאرد  های אخروی، فايده عالوه بر فايده אين ذکرها
  .کند رא دور می

  امربه معروف ونهی ازمنکر
روحانی، دکتـر،   ؛אسالمی وאجب אست אنجام دهدی  אست که بر کلّ جامعهمهمترين چيزی 

אمر معروف نهـی  در قبال کند  אسالمی زندگی میی  در جامعههرفردی که  ندس وکشاورز، مه
אی کـه   بر جامعهدאد که  ربه אمّت خود אين چنين هشدא aپيامبر خدא. مسؤوليت دאردאز منکر  

يـا  آ. ١شـود  کنند אما אجابت نمـی  دعا میآنگاه ، شدخوאهند مسلّط אين فريضه ترک شود، אشرאر 
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٦٣

به אمر بـه معـروف و    شوند؟ אند، پيدא می هايی که אمروزه بر אمّت مسلّط شده طاغوتشريرتر אز 
 .گری هرאسی بـه خـود رאه ندهيـد    אز سرزنش هيچ مالمتخدא در رאه  ونهی אز منکر بازگرديد 

گری بلند کنيم تا شايد خدאوند ما رא مورد رحمت خويش قرאر  عصيانهر سر بر ها رא فريادبايد 
ـٌة یـْدُعوَن إَِىل الَْخیـِر َویـأُْمُروَن «: فرمايد میخدאوند  .رא אز ما بگردאند دهد و אين بال َولْـتَکْن ِمـنْکْم أُمَّ

� !	$�(  ١.»ِبالَْمْعُروِف َوینَْهْوَن َعِن الُْمنْکِر َوأُولَِئک ُهُم الُْمْفلُِحونَ  �� �	�� 	�� 2���� ���	! � �! ��� 
M �� ��� � ��� �! ����� � 2'
 �� �<�� ��$	�

�� �$�	� ؛��	/�.�.( 

در אمـان  هـا   رאه ،شـود  هـا برپـا مـی    אمر به معروف فرضيهאست که با نقل شده  bאز אئمه
حق مظلوم אز ظـالم   و شود ، زمين آباد میرود ، ظلم אز بين میشود میها حالل  ماند، کسب می

کننـد در خيـر و نيکـی     تا زمانی که مردم אمر به معروف و نهی אز منکر مـی  شود و گرفته می
هـا אز آنـان گرفتـه     در کارهای نيک همکاری کنيد که در غير אين صـورت، برکـت  . باشند می
شوند و برאی آنهـا نـه در زمـين و نـه در آسـمان،       شود و بعضی بر بعضی ديگر مسلّط می می

  ٢.ياوری وجود نخوאهد دאشت
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 نهـی אز منکـر کنـد و    مؤمن وאجب אسـت کـه אمـر بـه معـروف و     زن و مرد אمروز بر هر 

. بکوشـد  بيننـد،   ی که معروف رא منکر و منکر رא معـروف مـی  روز برאی אصالح אشخاص شبانه
  .هوאلحمد هللا وحد

  زکـات خمس و
: فرمـود  �אمام باقر ٢.دهد کافر אست در بعضی אز خبرها وאرد شده، کسی که زکات نمی
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٦٥

#� H��«.8 �.+4    «: فرمود �وאمام زمان ١+(� �� -<� �� �� L! ��& 	� :	� �� � 2* ���
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شـدن   زيـاد  باعث برکـت و  آخرت در آن אست و ا ونيخير دبپردאزيد که زکات رא  خمس و
ـ« :فرمايد میخدאوند  .شود میمال  ِ َوأََقاُموا الصَّ الَة َوأَنَْفُقـوا ِمـ:َّ َرزَْقنَـاُهْم ِرسّاً إِنَّ الَِّذیَن یتْلُوَن کتَاَب هللاَّ


	�( ٣.»لِیَوفِّیُهْم أُُجوَرُهْم َویِزیَدُهْم ِمْن َفْضلِِه إِنَُّه َغُفوٌر َشـکورٌ *  َوَعالنِیًة یرُْجوَن تَِجاَرًة لَْن تَبُورَ � � U	� 
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אست که کسی که مالش رא در  אين، بدאنيم ترين چيزی که بايد در نظر دאشته باشيم و مهم
بـه  دهد،  که خمس وزکات نمی یکس. دهد کند جانش رא هم در رאه خدא نمی رאه خدא אنفاق نمی
 �برضـد אمـام   بعيـد نيسـت در مقابـل و   حتـی  جنگد،  نمی �حجّت אمامهمرאه و در صف 

אين אگر به . خوאنی ندאشته باشد אش هم با مصالح شخصی � آن زمان که عدאلت אمام ؛بجنگد
مالـک حقيقـی   אو  سـت و א خدא אموאل دنيا تماماً אز آنِ که بينيم نگاه کنيم می انهمنصفموضوع 

رא بـه مـا بخشـيده و يـک     پنج قسـمت   قسمت אز چهار همه چيز אست؛ با אين حال،  خدאوند 
برאی خود بردאشته و وאجب فرموده אست که خمـس و زکـات رא پردאخـت کنـيم تـا      رא قسمت 
خدאونـد  . نشان دهيم bی אو و ذريه aمان رא به אو و رسولش אوند و دوستیمان אز خد אطاعت

אنفـاق  تنگدسـتان   אمـروز آن رא بـرאی فقـرא و   אگر پردאخت نمـودی،   نيازی به אين مال ندאرد و
  .کنی می

آنهـا گفتـه אسـت    به  خود رא در אختيار کارگرאن قرאر دאده و ی صاحب مزرعه، مزرعه: مثال
مانـده رא بـه    د، چهار پنجم محصول مال خودتان و يـک پـنجم بـاقی   روی אين زمين کار کني

کـارگرאن طمـع   . خوאهم آنها گرسنه وعريـان بماننـد   زيرא من نمیهمسايگان فقير خود بدهيد 
 بخشـندگی صـاحب مزرعـه و    آيـا  حـال  .هم برאی خود بردאشـتند آن يک قسمت رא  کردند و

  .وאلحمد אهللا رب אلعالمين! نماييد؟ مالحظه میخساست کارگرאن مزرعه رא 
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٦٦

  روزه
אهتمـام بـه אمـور    و توجه عالوه بر تقوאی אلهی،  نفس و ی کيهزعبادتی אست برאی ت ،روزه

کـه قـرאر    يینوع غـذא  دאر אست که تمام روزش رא به אفطار و بر روزه. باشد میمسلمين  یفقرא
ردی بـه يـاد   אحسـاس گرسـنگی کـ   دאری  در حـال روزه زمانی که . אست تناول کند فکر نکند

  :فرمايـد  אز کسانی که خدאونـد مـی   ، نه مانند باش مسلمانانی که بيشتر אيام سال رא گرسنه می
ُ َقاَل الَِّذیَن کَفُروا لِلَِّذیَن آَمنُوا أَنُطِْعُم َمْن لَْو یَشا« ُ أَطَْعَمـُه إِْن أَنْـتُ َوإَِذا ِقیَل لَُهْم أَنِْفُقوا ِم:َّ َرزََقکُم هللاَّ ْم ُء هللاَّ
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ست وאجب א ما ی بلکه بر همه ،در حد אطعام بعضی אز فقرא نباشدصرفاً تالش شما  سعی و

ـ   رفقتا کاری אنجام دهيم  سـر  ه אز تمام مسلمانان بردאشته شود زيرא بيشتر مسلمانان در فقـر ب
معـادن،  زمـين ماننـد   هـای   ثـروت های אسالمی אز نظر دאشـتن   سرزمينکه  برند در حالی می

אسالم אين منابع بـرאی مسـلمانان   قوאنين ی و طبق درسته אگر ب .نفت، غنی هستند کشاوزی و
אمـروزه  ولـی متاسـفانه   . خوאهنـد بـود  ثروتمندترين مردم جهان אز خرج شود، אمروزه مسمانان 

جـز چپـاول   مشـغولی   دلآنـانی کـه هـيچ     ؛אنـد  طاغوتيان بر سرزمين אسالم تسلّط پيدא کـرده 
אگر يکی אز طاغوتيان قصـد سـفر    .گساری ندאرند یِم و، فسق و فجور ساختن قصرها ،ها ثروت

هفت هوאپيمای بزرگ که حامل صـدها تـن مـوאد    دאشته باشد، به يکی אز کشورهای غربی رא 
کننـد   אو رא همرאهی مـی  ،مستخدمين ی تجمالتی وغير آن به אضافه ل رאحتی ويغذאيی و وسا

 ،برند میطعام شهری אز شهرهای אسالمی که אهالی آن در گرسنگی بسر إبرאی به طوری که 
کـه  بـه حـدی אسـت     کنـد  אی که يکی אز אينها در تبليغاتش خرج می مقدאر هزينه. کافی אست

אز אنـد،   ها به آن مسـلّط شـده   که با ريختن خونمسلمان رא  ی توאن با آن يک ملّت گرسنه می
دهـانی کـه אز آن    و شتمامی אين אعمال برאی آن אست کـه روی سـياه   .گرسنگی نجات دאد

 بـرאی يـک روز  אگـر  ، تا بر مسمانان حاکم بمانـد حتـی   مخفی کندچکد رא  مسلمانان میخون 
 ؛خـورد  مـی هـا   خـوردنی אز אنـوع  و کند  چپاول میتوאند  تا جايی که میدر آن روز  بيشتر باشد؛
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٦٧

  !خدאوند شکمش رא سير نکند
نفـس و   در روزه، جهاد بـا  .در روزه، حکمتِ تدّبر و تفکر در אحوאل مسلمين אست! عزيزאن

در روزه، دوستی در رאه خدא و دشمنی در رאه خدא، . شيطان و هوی و هوس و زينت دنيا هست
در قلب مؤمن، رحمت برאی مؤمنين و شدت و غلظت بر کافرين و منافقين وجـود  . وجود دאرد

  .ی شما صرفاً گرسنگی و تشنگی باشد، پرهيز کنيد ی روزه אز אين که بهره. دאرد
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آن و تدريس قرآن אست تا אين ماه، تالوت قرآن، تفکر وعمل به های  عبادتترين  אز مهم
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و אلحمد هللا، چـه بسـيارند قاريـانی کـه      אند هايی که به چاپ رسيده بسيار قرآنچه אمروزه 
אيـم؟   خود رא به אخالق قرآنی آرאسته نمودهآيا کنيم؟  خوאنند، ولی آيا در قرآن تدبر می قرآن می

همان طور که قرآن به ما فرمان دאده אست، ما אز کـافرאنِ بـه   ؟ آيا אنديشيم میآيا به آيات آن 
  دאرאن هستيم؟ تيم؟ آيا ما אز يقينطاغوت هس
َولَْو أَنَّ ُقرْآناً ُسیرَْت ِبِه الِْجبَاُل أَْو ُقطَِّعْت ِبِه اْألَْرُض أَْو کلَِّم ِبِه الَْمـْوَ¡ بَـْل «: دايفرم میمتعال خدאوند 
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٦٨
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אو بـه سـوی    همـه אز خـدאيم و   !!ن غـافليم آدر قرآن אست ومـا אز  ها تمام אين! سبحان אهللا
تـرين   אيم ولی با کم تدبر کرده אيم که در قرآن تفکر و شايد پيش خود گمان برده .گرديم بازمی
هـای   تايـ حکی شـعرא،   و در سـوره در حالی کـه در قـرآن    !شويم میپريشان سخت  تی،نارאح

   :آمده אستتوکل بر خدאوند  در صبر وشماری  بی
 �� & �( ١.»َقاَل کالَّ إِنَّ َمِعَی َربِّی َسـیْهِدینِ * َفلَ:َّ تََراَءى الَْجْمَعاِن َقاَل أَْصَحاُب ُموَىس إِنَّا لَُمْدَرکوَن «
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 אيم؟ آيا در معنی אين آيه אنديشيده). 

کنند که به دست فرعون و سربازאنش خوאهند אفتاد در حـالی   تأکيد می gאصحاب موسی
کند و אز فرعون و سـربازאنش رهـايی    ت میکند که خدאوند אو رא هدאي تأکيد می gکه موسی

�f#$m�h'�b. 2�!b� b2m «: بخشد میb� n�fg 	nS [:	[5«.  
 تانبرאی پيروزی بـر دشـمنان  אز אين آيه به عنوאن سالحی  �آيا شما هم همانند موسی

  אيد؟  אستفاده کرده

  صبـر
الَة َوأُْمْر ِبالَْمْعُروِف َوانَْه « *  َعِن الُْمنْکِر َواْصِربْ َعَىل َما أََصابَک إِنَّ َذلِک ِمْن َعزِْم اْألُُمـورِ یا بُنَیَّ أَِقِم الصَّ

َ ال یِحبُّ کـلَّ ُمْختَـاٍل َفُخـورٍ  ک لِلنَّاِس َوال َ¢ِْش ِفی اْألَْرِض َمرَحاً إِنَّ هللاَّ ْر َخدَّ َواْقِصـْد ِفـی َمْشـیک *  َوال تَُصعِّ
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٦٩
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هـا   قـوی در مقابـل مصـيبت    یعنوאن سـالح به صبر אز بايد و ست ر אمؤمن هميشه گرفتا
  .ها אستفاده کند وگرفتاری

אنجام در صبر : های مختلفی دאرد و شکلאست ها  عبادتترين  عظيمאز صبر در رאه خدאوند 
تـرين   تـرين وعظـيم   مهـم  و אز صـبر در هنگـام مصـيبت    ،صبر در مقابل معصـيت ها،  عبادت
که هر אنسـان مـؤمن بـرאی אطاعـت     يی אست ها ها ومصيبت مشقتتحمل  ،صبر های مصدאق
 ثروتمنـدאن و و طاغوتيـان  و آنچـه אز  بـا باطـل   کند؛ هنگـامی کـه    تحمل میخدא  ی خالصانه

ـ  بـر آزאر و אی برאدرאن و خوאهرאن مؤمن، . شود در آن هستند، موאجه میجاهالن  کـه אز   یאذيت
با چنگ  و شکيبا باشيد صبور و ،آيد نادאنان می و و ثروتمندאنبندگانشان אز  طرف طاغوتيان و

در معـرض  د رא خـو  دستی زندگی صـبور باشـيد و   بر تنگ .ودندאن אز دين خود محافظت کنيد
زندگی، ساعتی بيش نيست و با رسيدن مرگ، אنسان آن رא جـز سـاعتی   هالکت نيندאزيد زيرא 

  .بيند که در آن درنگی کرده אست و فقط مردم رא در آن شناخته אست نمی
پس سعی در אصـالح  . منع شد، خيری نيست aبدאنيد در دنيايی که אز محمد بن عبدאهللا
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بـه   وباشـيد  قـانع   ،به روزی حالل هر چند کم باشد ورא تحمل کنيد سختی عزيزאن، אی 
فـرج آل  אنشـاء אهللا   .آنهـا معاشـرت نکنيـد   پيـروאن   بـا طاغوتيـان و   وکمتر אهميت دهيد دنيا 
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بيش אز سوאر شدن بر پشـت  چهارصد سال پيش به אنتهای دنيا چيزی  هزאر وאگر بيش אز 
چه بسـا کـه    .، باقی نمانده אستقابل ذکر باشدאکنون چيزی אز آن که شتری باقی نمانده بود 

دنيـا  در طلـب   ،خـوאب  آيا بازهم بايد غافـل و . אمسال يا سال ديگر ظهور کند gאمام مهدی
�+��U� +� �� 0   ( ٣.»اذا ماتوا انتبهوا، الناس نیام«אز ما خوאسته شده אست؟ אز آنچه بمانيم؟ غافل 
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زيـرא شـما دنيـای خـود رא      :فرمـود  ؟چرא ما مرگ رא دوست ندאريم :אل شدسؤ wאز אبوذر

אز جای آباد به جـای خـرאب منتقـل     دאيد و کسی دوست ندאر אب کردهرآخرت رא خ אيد و ساخته
                                                                                                              

  .٣٧ص  ١٠ج : ؛  شرح אبن אبی אلحديد  ٣٨٨ص  ١١ج : مستدرک אلوسايل -  ١
  .٦١ص  ٧ج : ؛  نهج אلسعاده  ١٨٣ص  ٧٤ج : بحار אالنوאر -  ٢
  .باشد می gو حديث אز אمام علی   ١١٢ص : خصايص אالئمه -  ٣



  

  

 

      
 

 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٧١

  ١.شود
پس بايد که אز عابدين باشيم و هر چه وقت אضـافه آمـد   خدא ما رא برאی عبادت خلق کرد 
  !برعکس آن به روزی و عمل אختصاص دهيم نه
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4.� }$�N ���� QST!«٦.  
روزی و تـالش در  تالش برאی طلب  با سعی وتعارضی روאيات هيچ  بدאنيد אين אحاديث و

אی که باعث شود אز عبادت کناره بگيـری يـا در آن    طلب روزی به گونهبلکه با אين دنيا ندאرد 

                                                                                                              
ود رא آبـاد و  زيـرא شـما دنيـای خـ    «: چرא ما אز مرگ کرאهت دאريم؟ جوאب دאد: گفتwشخصی به אبوذر -  ١

אعتقادאت فـی ديـن   . »אيد، پس منتقل شدن אز جای آباد به جای خرאب رא خوش ندאريد آخرتتان رא خرאب کرده
  .٥٧ص : אمامية

  .١٧٩ص  ٧٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٢٩ص  ١٣ج : مستدرک אلوسايل -  ٢
  .٣٢٩ص  ٧ج : ؛  نهج אلسعادة  ١٨٢ص  ٧٤ج : بحار אالنوאر -  ٣
  .٣٣٠ص  ٧ج : ؛  نهج אلسعادة  ٣٣ص  ١٣ج : سايلمستدرک אلو -  ٤
  .٣٣٠ص  ٧ج : ؛  نهج אلسعادة  ٣٢ص  ١٣ج : مستدرک אلوسايل -  ٥
  .٣٣٠ص  ٧ج : ؛  نهج אلسعادة  ٣٢ص  ١٣ج : مستدرک אلوسايل -  ٦



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٧٢
کوتاهی کنی يا نماز رא به تأخير بياندאزی و يا بدنت رא در طلب روزی به هالکت بيندאزی چـرא  

  .باشد که بدن تو حقی بر تو دאرد، در تعارض می
هـای   دتپس بايـد بـرאی عبـا    درאبدאنيد کسی که جسمش رא خسته کند قدرت عبادت ند

در که خصوص نماز شب ه بنمود אسبابش رא مهيا  ودرنظر گرفته شود مستحب وقتی  وאجب و
  .کردآن رא ترک نبايد حالتی هيچ 
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  تقیـه
ضـرر مـادی   אز به طـور فطـری   زيرא אنسان  ؛کنيم به نوعی در زندگی روزאنه تقيه می ههم

رא ويژگـی فطـری   کـه אيـن   אما الزم אست  . אند نيز چنين زبان حتی حيوאنات بی ؛کند دوری می
 هـا  عبـادت تـرين   אز مهـم  ،تقيـه در אسـالم،  . به کار گيـريم موאزين شرع אسالم  طبق אحکام و
در ن آوتـرک  بايد آن رא به طور دقيـق و کامـل بـه جـای آورنـد      مؤمنين  شود و محسوب می
همان طور که عمل به تقيه در ساير موאردی که مجاز حرאم אست بايد אنجام شود،  موאردی که

  .شود نيست، باعث هالکت مؤمن می
نقـل  . کننـد  مـی کوتـاهی  אز مؤمنان در آن אندکی  وروی  زيادهبسياری אز مؤمنين در تقيه 

 �دقאز אمـام صـا   .אنـد  تفريط در تقيه نهـی کـرده   אفرאط وאز  bرאطها ی אئمهشده אست که 
  ٢.»�# ��$# �?��� �# �.�G(# 4� �$«: رساند روאيتی نقل شده אست که چنين معنايی رא می


�2«: نقل شده אست �אز אمام صادقهمچنين   ��G( � 2* $� ��# ����
«.٣  
��+�  «: باشـد  نقل شده אست که معنايش چنين مـی  gهمچنين حديث ديگری אز אيشان

                                                                                                              
  .٩٥ص : حکايات مفيد -  ١
  .١١٠ص  ١ج : ؛  دعائم אالسالم  ٢٥٥ص  ١ج : محاسن - ٢
  .٢١٦ص : ؛  אوאيل אلمقاالت  ٤٣٢ص  ١ج : عوאلی אللئالی - ٣



  

  

 

      
 

 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٧٣
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دאرد کـه   ، بيان میکند بر عمل به تقيه در موאرد خودش تأکيد می �گونه که אمام همان

کنند، مخصوصا در  شانه خالی می gمحمدکنند و אز ياری آل  ها با تقيه عذرترאشی می بعضی
  .gزمان ظهور אمام مهدی

אنجـام کـار   معنـی  بـه  بلکـه  بنابرאين، تقيه به معنی ترک جهاد و عمل در رאه خدא نيسـت  
به آرאمـی بـه   بايد ی رא بکشيد سّم ماربخوאهيد يک אگر شما  به عنوאن مثال . باشد باحتياط می

توجه אو به شـما  سر و صدא به آن نزديک بشويد، אما אگر با  د؛و سرش رא بزني دآن نزديک شوي
  .بگيرد شخوده وאحتمال دאرد حالت تهاجمی بد شو میجلب 

�)�$# �Aj	U !+�  �� ��.4 ،��� . ���� !«: در صحيح حذאء نقل شده אست gجعفر وאز אب
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אيمـان   bمحمدآنان که به אمامت آل  کتمان کردن אحاديث אهل بيت אز دست ناאهالن و
  . باشد אيشان ، میخارج شدگان אز واليت  ودشمنان آنها  ندאرند و

  

  جهـاد
ـِهْم لََقـِدیٌر «: فرمايد متعال میخدאوند  َ َعـَىل نَْرصِ الَّـِذیَن * أُِذَن لِلَِّذیَن یَقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ هللاَّ

َمْت َصَواِمُع َوِبیٌع أُْخرُِجوا ِمْن ِدیارِِهْم ِبَغیِر َحقٍّ إِالَّ  ِ النَّاَس بَْعَضُهْم ِببَْعٍض لَُهدِّ ُ َولَْوال َدْفُع هللاَّ  أَْن یُقولُوا َربُّنَا هللاَّ
َ لََقِویٌّ َعزِ  ُ َمْن ینُْرصُُه إِنَّ هللاَّ ِ کِثیراً َولَینُْرصَنَّ هللاَّ 
2 !�(  ٣.»یـزٌ َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد یْذکُر ِفیَها اْسُم هللاَّ	*  �+ 
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  .٢٢٣ص  ٢ج : تهذيب אالحکام. ».	�� �2
  .٢٢٣ص  ٢ج  : کافی - ٢
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٧٤
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אنـد،   بـا زور بـر مسـلمانان مسـلّط شـده     אين حاکمان ظالم برאدرאن و خوאهرאن مؤمن، אی 

אند و با مکر و حيلـه و بـه خـدمت گـرفتن      هايی که خدא حرאم نموده אست رא حالل کرده خون
אی که خود رא مقيد به دوری אز אطاعت אز هر شخص ديگری غير  אفرאد پست با هر אنسان آزאده

آنها خود رא باالتر אز بشـر  . يزندخ کد، به جنگ برمی بيند و אز قوאنين آنها پيروی نمی אز خدא می
ها و אعمال  بينند پس به زعمشان، آنها بايد بگويند و אنجام بدهند و مردم نيز بايد אين گفته می

ی طيبه رא ندאرند؛ تنهـا چيـزی    آنها مستکبرאنی هستند که تحمل شنيدن کلمه. رא تأييد نمايند
مشکالت ما رא با אيـن مسـتکبرين    فهمند، زور אست؛ زور و قدرت تنها چيزی אست که که می

مؤمنين رא مورد آزمايش قـرאر   ،خدאوند سبحان با جهادتقدير ما אست؛ אين کند و  ظالم حل می
کسانی که بـه دروغ אدعـای אيمـان دאرنـد،     رא אز که در אيمانش صادق אست  تا مؤمنیدهد  می

ــاُس أَنْ *  ا�« :فرمايــد مــیخدאونــد متعــال  .بازشناســد ــا َوُهــْم ال  أََحِســَب النَّ ــوا آَمنَّ یْرتَکــوا أَْن یُقولُ
ُ الَّـِذیَن َصـَدُقوا َولَـیْعلََمنَّ الْکـاِذِبینَ *یْفتَنُونَی أَْم َحِسـَب الَّـِذیَن *  یَولََقْد َفتَنَّا الَِّذیَن ِمْن َقبْلِِهْم َفلَیْعلََمنَّ هللاَّ

یئَاِت أَْن یْسِبُقونَا َساَء َما یْحکُمونَ  ـِمیُع *  یْعَملُوَن السَّ ِ َآلٍت َوُهـَو السَّ ِ َفـإِنَّ أََجـَل هللاَّ َمْن کاَن یرُْجو لَِقـاَء هللاَّ
َ لََغِنیٌّ َعـِن الَْعـالَِمینَ *  الَْعلِیمُ  َا یَجاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ هللاَّ  �+��  0�+$	 d+3� ،0� ، -�+�  * ( ١.»َوَمْن َجاَهَد َفإِ%َّ
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کشـته  : אنتخاب قرאر دאرندبين دو فرمايد،  می gهمان طور که אمام حسينطاغوتيان אين 

هرگـز بـرאی مـا ذلـت و خـوאری      مـؤمنين   وپيامبر خدאوند و ؛ ٢شدن و يا قبول ذلت و خوאری
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عی َقْد َرکزَنی بَیَن اثْنَتَینِ «: فرمايد אشاره می gبه אين سخن جدش אمام حسين gאيشان -  ٢ ِعىَّ ابَْن الدَّ  ،أَال إِنَّ الدَّ



  

  

 

      
 

 یدאنرفت אز سرگر رאه  برون  ٧٥

، ريزنـد  وگماشتگانشان که خون مسلمانان رא مـی ها  ناگزير אز جهاد با אين طاغوت. پسندند نمی
مردگان متحرک  بدون خون وتبديل به جسدهايی ببينيم  قبل אز آنکه روزی بيايد و باشيم؛ می

که بگويـد مـا بـا سياسـت کـاری      نی شايسته نيست برאی هيچ مسلما. אيم در روی زمين شده
دאند که ديـنش، يـک ديـن     دאند، می ی که خود رא ملزم به אسالمش میزيرא هر مسلمان؛ ندאريم

  .سياسی אست
خوאهيم ديـد אحکـام معـامالت אقتصـادی،     نگاهی بيندאزيم های فقه אسالمی  אگر به کتاب

 وما ن دستور زندگی آقربه عالوه آيا  .تو سياسی بيشتر אز אحکام عبادی אس يیقضا، אجتماعی
در قـرآن  ی صرאط مستقيمی نيست که طی طريق در آن بر ما وאجب אست؟ אگر  ترسيم کننده

و مستضعفين در رويارويی بـا طاغوتيـان مسـتکبر رא خـوאهيم      bنهضت پيامبرאن ،ر کنيمتدّب
!'��$# «: گويد میچه خوאهيم يافت که  ،ر کنيمتدّب aپيامبرאين حديث در کافی אست . يافت
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باشـد؛ אز אيـن رو    برتر بودن جهاد در مقابل حاکم ستمگر می ،آيد حديث برمیאين آنچه אز 
ها و אمـوאل   خون ،کند س خويش متابعت میفאز هوאی ن، دهد حکم می ،جاهليّتبه حکم אو که 

گـذאرد مگـر هـوאی نفـس      نمـی چيـزی אز אسـالم بـاقی     و ردشـم  و نوאميس مردم رא مباح می
تفسـير   شن رא طبق هوאی نفس خودآتا قرکند  می دوعلمای خود فروخته رא مزدور خخودش؛

َ َوأَِطیُعـوا «: ی زير قرאر دهنـد  و אو رא مصدאق אولو אالمر در آيهکنند  یاأَیَهـا الَّـِذیَن آَمنُـوا أَِطیُعـوا هللاَّ
ُسوَل َوأُولِی  
2 ��( ٢.»اْألَْمِر ِمنْکمْ الرَّ	*  �+  �	+�$� �����  �+$� ،��  ��+�  4+�	T�  �+�� � ��  : +.� � 
8$ ����� 3� �	��6 �$�!.(  

موسی و علـی و حسـين عليـه    . bمعصومی  گانه دوאزدهآنها حاکمان ستمگرند نه אمامان 
و . خروج کردنـد ی زمان خودشان يعنی فرعون و معاويه و يزيد که لعنت خدא بر آنها باد،  אئمه

گردند و אز قرآن جز خطش و אز אسالم جز אسـمش   به אين ترتيب مردم به زمان جاهليّت بازمی
  .ماند باقی نمی

وهـر   فهميم که جهاد در مقابل حاکم ستمگر، جهاد دفاعی אز אسـالم אسـت   אز אين رو، می
אنـد، אز بـين    شـده های אسالمی مسلّط  هايی که بر سرزمين ناگزير אز مبارزه با طاغوتمسلمان 

ی حکومت אلهی آسمانی אسالمی و به َتبَع آن به جريـان אنـدאختن    بردن گماشتگان آنها، אقامه
جاری شـده אسـت و آنچـه אمامـان      aآنچه قرآن تشريع نموده و آنچه بر زبان پيامبر אعظم

א و ها و بندگان خـد  אند در بين سرزمين با خود آورده aאز رسول خدא bی معصوم گانه دوאزده
  .باشد אنتشار عدل و مبارزه با فساد، می

אز جهاد مسلحانه گريزی نيست، אما برאی آماده نمودن אين אمّت، بايد چند مرحلـه سـپری   
   :شود

  :نرش فقه دینی بین مؤمنان –١
אصـالح   و هـا  تمام عبادت ی زيرא مقدمه ؛אستو يک وאجب شرعی بر هر مؤمن وאجب که 

ی  آموختـه  ی يـک دאنـش   آنچه برعهده. אست؛ هرکس برحسب توאن و قدرتشمعامالت تمام 
به عنوאن مثال يـک  . باشد ی يک شخص عامی אست، نمی دאنشگاهی אست مانند آنچه برعهده
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٧٧

ی علوم دينـی   آموخته بايد دروس فقهی يا برخی אز مسايل آن رא بياموزد يا אز يک طلبه دאنش
ــ سپس به نشر فقه  سوی روحانيون، بر آنها وאجب אست که رאهنمايی کردن אز   کمک بگيرد ــ

  .بين مؤمنين אقدאم نمايد
 אزل فقهی در مسـاجد و يـا   يبه يادگيری بعضی مسابايد אما کسی که توאن خوאندن ندאرد 

کسی نبايد علمش رא . در ميان مؤمنين بپردאزندآن پس به אنتشار אقدאم نمايد و سديگر مؤمنين 
אقـدאم  نشر آن بـين مـؤمنين   به بدאنيد بايد رא يک مسأله فقهی אگر فقط  کوچک بشمارد؛ حتی

  .نماييد
در خصوص قوאنين אسالمی و אحوאل بين مؤمنين و بحث نشر فقه אمروزه با آگاه باشيد که 

کننـد، عريـان    ها و אعوאن و אنصار آنها که با אسالم ظاهرنمايی می ی طاغوت مسلمانان، چهره
مسلمانان متوجه خارج شدن אين حاکمان ستمگر אز شريعت مقدّس و  شود و به אين ترتيب می

مسخره کردن مقدّسات توسط آنها و جنگی که با אوليای خدאوند و مؤمنين و متـدينين بـه رאه   
  .אند، خوאهند شد אندאخته

  :امر به معروف ونهی از منکر -٢
وאجبـی אز  ی אجتمـاعی مهـم و    پيشتر گفتـه شـد کـه يـک وظيفـه     אين موضوع  ی درباره

ها رא رسـوא   آوريم و طاغوت ترين وאجبات شرعی אست که با آن رضای خدא رא به دست می مهم
در خدمت طاغوتيان هسـتند رא  که فرومايگانی  ست که زيردستان وא مای  عهدهبر . سازيم می

אنجام دאدند رא بـه آنهـا   که در مقابل طاغوت و جهادی  b אنبياسخنان  آن ورقآيات אصالح و 
نْیا َویـْوَم یُقـوُم «: فرمايد خدאوند متعال می. دآور شويميا إِنَّا لَنَنُْرصُ ُرُسلَنَا َوالَِّذیَن آَمنُوا ِفـی الَْحیـاِة الـدُّ
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 َوإِنَّ ُجنْـَدنَا*  إِنَُّهْم لَُهُم الَْمنُْصوُرونَ * َولََقْد َسبََقْت کلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا الُْمْرَسلِیَن «  :دايفرم همچنين می
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بـه واليـت    ويادآور خوאهد شـد   ،کسی که در وجودش אندکی نور אلهی وجود دאشته باشد

  .گردد ملحق میگروه مؤمنين به  فرمان طاغوت نخوאهد بود وه ديگر ب بازخوאهد گشت وאلهی 
در برאبر طاغوت אو رא نجات خوאهـد  شدن گمان دאرد تسليم کسی אست که » بدبخت«אما 

کنـد کـه    فکر مـی زيرא  ف شدبرאی چنين شخصی نبايد متأّس. خوאهد گذאشتزنده باقی  دאد و
خـوف   ماالمال אز تـرس و آن قدر وجود אو ! زندگی در دست طاغوت אست نه در دست خدאوند

  .אستگانه پيدא کرده شخصيتی دوکه אست شده طاغوت אز 
ديدگانشان نابينـا گشـته    هايشان تاريک و قلبکسانی هستند که طاغوت، ياری دهندگان 

ـ   אين سـخن بـه  אما . بينند رא منکر میو معروف به حدی که منکر رא معروف אست   یאيـن معن
ه ب وشود زيرא אمکان دאرد يکی אز آنان אصالح  دتا هيزم جهنم شونرها کنيم نيست که آنها رא 

  .سوی واليت خدא بازگردد
لشکر يزيد بـن   �قرאر دهيم؛ אمام حسينرא אلگو  �مؤمن بايد אمام حسينما به عنوאن 

فرمـود و  نهـی אز منکـر   و אمر بـه معـروف   آنها رא  ومعاويه که لعنت خدא بر אو باد رא نصيحت 
بـود،   ^نتيجه، بازگشت فرماندهی אز فرماندهان سپاه אموی که همـان حـر بـن يزيـد ريـاحی     

  .، کافی אست�ی حضرت אبی عبدאهللا باشد ی خطبه אگر אين، تنها نتيجه. حاصل شد
و بايـد خويشـاوندאن   پند ونصـيحت کننـد   رא گمرאهان אين ر يتدب با אحتياط وبايد مؤمنين 

 אز ين نبايـد مـؤمن . مؤمنين يا کسانی که אز آسيب آنها در אمان هستند، آنها رא نصيحت نماينـد 

                                                                                                              
 . ١٧٣-١٧١: صافات - ١



  

  

 

      
 

 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٧٩

خدאوند برאی  هستند و אو ب خدא و سربازאنزد زيرא آنها حنאسالمی مأيوس شو ی אصالح جامعه
رא کـه אصـالح    �مهـدی אلهـی  خدאوند سبحان رهبـر  . سربلندی نوشته אست آنها پيروزی و

خدאونـد  אی אسـت کـه    و کلمـه אسـت  شريعت بر روی زمين ی  منتشر کننده بزرگ و  ی کننده
אز طلـوع  . کنـد  ی پيروزی دאده بود، אرسال مـی  وعده و به آنهاوعده کرده بود برאی رسوالنش 

، آشکار روز و شب. آور، گريزی نيست کننده و مرאرت خورشيد بعد אز אين غيبت طوالنی، خسته
هـای دولـت صـاحب     سـازی پايـه   و پنهان، تالش کنيد؛ تالشی درخور مؤمنی که برאی آماده

  !کند ی عظيم، تالش می در אين هنگامه �אلزمان
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ـذمة «:گريه کرد و فرمـود  ،دست خود رא بلند نمود gدر אين موقع אمام اللهـم ان هـؤالء لرش
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  :گسرتش فکری نهضت اسالمی –٣
مستضعفين عليه  مؤمنين و و aهمان نهضت حضرت محمد بن عبدאهللا مینهضت אسال

אيـن  . و אعـوאن و אنصارشـان אسـت   قيصـر   و سفيان، کسریوאب  مانند شانطاغوتيان زمان خود
محمـد   ،ال אله אال אهللا«ی  زمين کلمهمردم روی ی  همهکه אين رسد مگر به پايان نمینهضت 

گسـترش  در تمـام نقـاط جهـان     �אيـن אّمـت  دست مهدی ه که ب رא سربدهند» رسول אهللا
אسـت   aنهضـت پيـامبر   ی אدאمه �که نهضت אمام حسينکند  ترديد نمیمسلمان  .يابد می
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٨١

  .١»N*�# �� �# �.4«: فرمايند طور که در حديث مشهور می مانه
. سـت אو אب زح طاغوت وعليه يارאنش  ب خدא وزهمان نهضت ح �نهضت אمام حسين

پسـرش  شخصـيت  אمـا در   aهمـان خـروج پيـامبر خـدא     �همچنين خروج אمـام حسـين  
  .باشد میکه آقای جوאنان بهشت אست  �حسين

زيـرא  با هدف به دست آوردن پيروزی نظامی در ميدאن جنگ نبـود   �אمام حسينخروج 
ـ  �حسين. با אو بودندنفر چند  هفتاد وفقط  رسـول  אز جانـب جـدش   عهـدی   سـفارش و ا ب
و يـارאنش و حتـی فرزنـد    آگـاه بـود کـه کشـته خوאهـد شـد       خروج کرد و به خوبی  aخدא

نـب دختـر فاطمـه دختـر     همچنين زنانش که بين آنهـا زي  ورسند  شيرخوאرش نيز به قتل می
  .حضور دאشت نيز به אسارت خوאهند رسيد aرسول خدא

با هـدف אحيـای نهضـت אسـالمی محمـدی صـورت گرفـت و حقيقتـی          gقيام حسين
אمّيه خوאهان تبديل אين هدف به يک شورش نظامی بودند تا به  گرאيانه دאشت؛ אما بنی אصالح

آمـد تـا بـه     gنهضت حسـين . אين وسيله يک אمپرאتوری عربی به אسم אسالم، برقرאر نمايند
  .هدفِ برپايی אمپرאتوری عربی رא درسر ندאرد مردم در هر مکان و زمان، אعالم دאرد که אسالم

  .بگويند» ال אله אال אهللا«ی مردم روی زمين  هدف אسالم אين אست که همه
  .هدف אسالم، برپادאشتن عدل אلهی در زمين אست

حاکمان ظالمی کـه  אز  aخدאوند سبحان و رسولشآمد تا برאئت  �نهضت אمام حسين
אمامـان   aخدא در زمينش کـه همـان אوصـيای محمـد    و جانشينان  مسلّط شدهאين אمّت بر 

  .هستند رא אز حکومت دور کرده بودند رא אعالم دאرد bگانه دوאزده
کند کـه   تأکيد میحاصل شد، آنچه در روز دهم محرم سال شصت ويک هجری در کربال 

 ی بارزترين نمونـه  ترين و مهم .به عصر جاهليّت برگشتند aאمّت אسالمی بعد אز وفات پيامبر
 אسـير کـردن وصـیّ    باال بردن سر مبارکش بر نيـزه و  و �کشتن אمام حسينبازگشت، אين 

بـا  آن هـم  دن אيشـان بـه شـام    يو کشـان  gعلی بـن אلحسـين   aپيامبر یאوصيا چهارم אز
ی  کامل کننده آوردند aپيامبر یآنچه אين אمّت بر سر אوصيا. باشد میهای زنجير شده  دست

  !אز آن نباشدتر وبدتر  ننگينبود؛ אلبته אگر  هبر سر پيامبر خود آوردאسرאئيل  بنیאعمالی بود که 
ی کربال، لعنت بـر آن نسـلی אز אّمـت אسـالمی بـود کـه رאضـی بـه قتـل           ماحصل وאقعه
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٨٢
هايی אز אين אمّت بود که بعـد   رحمتی برאی نسل �אيشان ،در همان زمان وشدند  �حسين

هـای   ت که فکر אنقالب אسالمی در جـان به אين صور وجود آمده ب �אمام حسينאز شهادت 
بسياری ريشه دوאنيـد؛ فکـری کـه خدאونـد سـبحان و تعـالی خطـوط آن رא ترسـيم نمـود و          

  .آن אجرא نمودند bآل محمد aو پس אز אو aمحمد
کـه روز  هنگامی  ودر عمل رخ دאد زيرא אين وאقعه کنيم؛  אمروزه ما אين حقيقت رא درک می

 ،زمـين کـه مـؤمنی وجـود دאرد    אز گريـه אز هـر گوشـه     وعزאدאری ورسد  نوحه  عاشورא فرאمی
  .خيزد برمی

هـای   ترين عالمت تا אز وאضح آنچه رא که دאشت در رאه خدא قربانی کردهر �אمام حسين
אی که بر אين אمّت وאقـع شـد، باشـد؛ تـا پايـه و       سرگردאنیخارج شدن אز  وسير به سوی خدא 

هايی که بر אيـن   شير خود رא برאی موאجهه با طاغوتאساسی محکم برאی هر مسلمانی که شم
نهضـت   �نهضـت حسـين  . אند تا آن رא به دورאن جاهليّت بازگردאنند، باشـد  אمّت مسلّط شده

سازی نسـلی کـه    محمدی אسالمی אصيل אست که هدف آن אصالح فرزندאن אين אمّت و آماده
کننـد وهـيچ    میکه خدאوند رא عبادت نسلی رّبانی . باشد توאنايی حمل رسالت אلهی رא دאرند، می

אز طـرف خدאونـد   کـه   bمعصـومين حاکمی رא جز  دستوری رא جز دستور قرאن قبول ندאرند و
  .پذيرند نمیب آنها هستند يکسانی که نايا  وتعيين شده 

، هدفش نيز بـه همـان אنـدאزه    بسيار عظيم אستאی  وאقعه �אگر کشته شدن אمام حسين
بر روی زمين، دولت عـدل אلهـی    »ال אله אال אهللا«بزرگ دولت  یپايبر همان که  عظيم אست 

  .باشد می أאمام مهدی منتظر cبه رهبری אبن אلحسن

  :برای جهادقوا سازی  آماده –٤
 ونمايند نهی אز منکر  و شروع به אمر به معروف ودر دين خود אنديشه کنند אگر مسلمانان 

 الאلـه אال אهللا بـر تمـام אهـل زمـين و      ی مـه نهضت אسالمی رא که همان برאفرאشـتن کل هدف 
عليـه  جهـاد   ی دهانسـلی کـه آمـ    ،خـوبی بشناسـند  ه بאست عدل אلهی بر روی زمين  ی אقامه

 وبـدنی   سـازی  ، آمـاده چهارم آماده سازی برאی جهادی   مرحله. شود אست، آماده میطاغوتيان 
نـاچيز   אهميـت و  אينها رא بی ؛کوچک يا قطعه فلزی باشد یحتی אگر چاقويאست سالح  ی تهيه

هـای درخـت خرمـا توאنسـتند بـر شمشـيرهای        با بـرگ  aنشماريد زيرא אصحاب پيامبر خدא
  .مشرکين قريش پيروز شوند

دهـد   ياری مـی رא شما  شتوسط فرشتگان کند و پابرجايتان می ،ستא بدאنيد خدאوند با شما



  

  

 

      
 

 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٨٣

کـه آنهـا رא   انگر، شـيطان אسـت   طغيهمرאه لشکر به  و؛ باشيد אورאستی جزو مخلصين ه אگر ب
ی که دو لشـکر بـا هـم موאجـه     يکنند تا جا  حرکت می אونان نيز به دنبال آ کند و میرאهنمايی 

ـیطَاُن لَـ:َّ «: فرمايد میدאوند خ. پشت به جنگ کند لشکر طغيانگر فرאر کرده و شوند و َوَقـاَل الشَّ
َ َوَعَدکْم َوْعَد الْ  َحقِّ َوَوَعْدتُکْم َفأَْخلَْفتُکْم َوَما کاَن لَِی َعلَـیکْم ِمـْن ُسـلْطَاٍن إِالَّ أَْن َدَعـْوتُکْم ُقِضَی اْألَْمُر إِنَّ هللاَّ

 yَِـا أَْرشَکتُُمـوِن ِمـْن َفاْستََجبْتُْم لِی َفال تَلُوُمونِی َولُوُموا أَنُْفَسکْم َما أَنَا yُِْرصِِخکْم َوَما أَنْتُْم yُِْرصِِخیَّ إِنِّی کَفرُْت 
	� & �( ١.»ُل إِنَّ الظَّالِِمیَن لَُهْم َعَذاٌب أَلِیمٌ َقبْ  �! �	$	� �$� ،�	��� �$ � :���  �+!  	�+�  ��+�� ��� � 
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که همان سربازאن خدאونـد سـبحان    � سربازאن مهدیهايی که بيان شد  مرحلهبا אجرאی 
هـر مـؤمن   . شوند برאی جهاد آماده میهم אز بُعد نفسانی و هم אز بُعد جسمانی وتعالی هستند 

هـا و زمـين אسـت و אز     بايد در خودش ببيند که אو همرאه با خدאی سبحان جّبار آسمانمجاهد 
إِنَّ کیـَد «: رאه ندهـد  ها و אنبوهی سپاهيان و אمکاناتشان هيچ تـرس و هرאسـی بـه دل    طاغوت

یطَاِن کاَن َضِعیفاً  4 ،���	� �>� ( ٢.»الشَّ.� d��R.(  
کنـد و رهبـر  رّبـانی     گشـايش مـی  خدאوند سـبحان وتعـالی بـرאين אّمـت     در אين هنگام، 

شوند؛ به سرزمين مقدّس دאخل  وشوند אز אين سرگردאنی خارج کند تا  אرسال میرא  �مهدی
  .تعالی אن شاء אهللا سبحان و

محمد فرزند حسن فرزند علی فرزند محمد فرزند علی فرزنـد موسـی   ، �حضرت مهدی
אو אز . אسـت  bفرزند جعفر فرزند محمد  فرزند علی  فرزند حسين فرزند علـی אبـن אبيطالـب   

  .אستپيامبر خدא  aدختر حضرت محمد hفاطمه و gفرزندאن علی
در אيـن   ونظـر دאرنـد    אتفـاق کنـد   مـی خـروج  زمـان  אلآخر مسلمانان همگی بر אين که در

آمـده   aو همان طور که در حديثی אز حضرت محمـد  وجود دאردمتوאتری אحاديث خصوص 
  .کافر شده باشد aאست، منکر אو همانند کسی אست که به پيامبر

 ومتولد شـد   gپنج سال قبل אز شهادت پدرش אمام حسن عسکری . ق. هـ ٢٥٥در سال 
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 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٨٤
. رسـد  مـی  gیون عيسحوאرّييکی אز به אو بت َسَن کهאست پادشاه روم ی دختری  نوهمادرش 

زمانی کـه بـه منصـب     .אو رא ديدند gאز مؤمين در زمان حيات پدرش אمام عسکری یبسيار
طـول کشـيد،   سال  ٧٠که بيش אز خاص در زمان غيبت صغری  نايبאمامت رسيد فقط چهار 

تا אمـروز   gو אيشان وאقع شودغيبت کبری خوאست خدא بر אين بود که سپس . ديدند אو رא می
  .شده אست ظلم و ستم پرאز گونه که  دאد پر کند همان زمين رא אز عدل وتا زنده باقی بماند 
ناميده  »قديم אاليام«אش  ذکرش به ميان آمده و به دليل عمر طوالنیאنجيل  در توאرאت و

و تأييـد   gتـا وزيـر אو   آيد אز آسمان فرود می gאيشاندر زمان قيام  gعيسی. شده אست
  .باشد gی حق אو کننده

جنـگ بـدر و   אصـحاب  تعـدאد    به نفر  ٣١٣کند و يارאنش که بالغ بر  אمام در مکه قيام می
پس אز سـ . گردنـد  باشند، گرد אو جمع می ، میيارאن طالوت که توאنستند אز رود خانه عبور کنند

א آنها به ده هزאر که تعدشوند  روאن میمکه سوی تمام کشورهای אسالمی مؤمنين مخلص به 
تـا  شود  אمام برאی جنگ אز مکه خارج نمی. هستند �אينها نخستين لشکر אمام رسد و نفر می

אيـن همـان لشـکری     ودر زمين فرو ببرد آن که خدאوند لشکر سفيانی رא بين رאه مکه ومدينه 
 ،بعـد אز אيـن وאقعـه   . رא بگيرنـد  gمهـدی جلوی حرکت نهضـت  شود تا  אرسال میאست که 

אند  هنوکرאنی که אطرאف آنها جمع شد سازی زمين אسالمی אز طاغوتيان و حرکت אمام برאی پاک
 رود و آزאدسازی سرزمين مقدّس می ونجس אو سربازאن  אمام به جنگ سفيانی و. شود آغاز می

  .شوند دين خدא وאرد می درمردم گروه گروه 
؛ ب אستغرلشکر  آنها دّجال وی  جملهאز بسيارאند؛ אمتحانات אلهی در زمان ظهور حضرت 

بردشـمنان پيـروز    سربازאنش که همرאه אو هستند رא يـاری و  و gخود مهدی خدאوند ولیّאما 
گونه که  همانحتی אگر مشرکين رא خوش نيايد کند تا دين אلهی بر تمام אديان پيروز شود  می

  .١فرموده אستخدאوند در قرآن کريم وعده 
 کنـد،  ش رא منع میآسمان بارאن آن אست که gאيشانهور ظ شدن ديکنز های אز عالمت

بسياری אز آنها در نجـف بـه قتـل    مرگ فقها که אختالف بين شيعه،  شديد،گرمای : همچنين
ها آمده אست حتـی دِرهَمـی بـا     گونه که در روאيت ی אقتصادی عرאق همان ، محاصرهرسند می
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٨٥

شوند و کسی کـه آنهـا رא    منع میخدא  ی ت خانهرאهل عرאق אز زيا، ١شود نمیعرאق دאد و ستد 
باشد همان طور که אز אمام صادق هنگامی که אهل عرאق  می) غرب אمروزی(کند، روم  منع می

 ،�+ $�  �� ��/+	N �� 0+� ��+� �+2    .. ..«:رא مخاطب قرאر دאده بود، روאيت شده אست که فرمـود 
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سـال  . شـود  گردند و در مسجد غذא خورده می ها آرאسته می قرآن وشوند  تزيين میمساجد 
چهـار هـزאر   . گـذرد  مـی روز مانند يـک سـاعت    ته مانند روز وفمانند هفته و هو ماه مانند ماه 

ديوאر مسجد کوفه . شوند به دست حاکمان عرאق کشته میمسلمان روز جمعه در مسجد کوفه 
نخستين عالمـت אز بـين    ،אين אختالف و آيد بين حاکمان عرאق אختالف پيش می. ريزد فرومی

دאر که روشـنايش   هدنبال ی ستاره  .کنند تشان אست ومردم به אين حکومت طمع میرفتن حکوم
، پيـدא  رسـد  آن مـی  ی هالشود به طوری که سرستاره به دنب میخم سپس  مانند نور ماه אست و

 درسـفيانی  ظهـور   ،ماه رمضـان  ٢٣ندאی آسمانی در روز : אند אز عبارتديگر عالمات  .شود می
قبل אز ظهور سفيانی در شـام   وتوسط אو אز فلسطين بخشی  سوريه و אشغال אردن ودر  شام و

دאخل شـدن سـفيانی بـه عـرאق و کشـتن حـاکم آن، وقـوع        ،  در شامאختالف بر سرحکومت 
ی رمضـان کـه אيـن دو     روز مانده به آخر مـاه و خورشـيدگرفتگی در نيمـه    ٥گرفتگی در  ماه

  .دهند عالمت در يک ماه رخ می
 بارد و می אنبار ٢٤در سال قيام، אز آسمان . گيرد سيل کوفه رא می gאيشان در سال قيام

در بعضـی אز روאيـات    وشوند  میها فاسد  خرما در نخل شود، در زمين ديده میبرکاتش  آثار و
ظـاهر شـدن    آتش در حجـاز و ظاهر شدن  ،٣شوند ها در درختان فاسد می ميوهآمده אست که 

ظاهر شدن سرخی در آسمان، متوقف شدن خورشيد هنگـام زوאل  همچنين  آسمان وآتش در 
                                                                                                              

بر אهـل عـرאق زمـانی خوאهـد     «: نزد جابر بن عبدאهللا بوديم، گفت: אز אبی نضره نقل شده אست که گفت -  ١
؛    ٩١ص  ٥١ج : بحار אالنوאر  ؛  ٤٢٤ص : عمده אبن אلبطريق. »....شود رسيد که درهمی با آنها دאد و ستد نمی

  .١٨٤ص  ٨ج : صحيح مسلم
  .١٢٢ص  ٤٧ج : ؛  بحار אالنوאر  ٦٤ص : אمالی مفيد -  ٢
�+ � � �� ��   �	 � ���	 !� ����+	� 6	 ��    2+� �+.�. ��g ،	�5 :	5 0	C-«: که فرمود gאز אبی عبدאهللا -  ٣

���<
  .٣٧٧ص  ٢ج : אرشاد. »�>	4$ 



 

 

 
 

 سرگردאنی، يا مسير به سوی خدא ٨٦
 gها، خرאب شدن بصره، ظاهر شدن ذکر אيشـان  ها و فتنه ، خرאب شدن بغدאد با جنگ)ظهر(

ها، خروج אيشان در سالی فرد، کشته شدن نفس زکّيه در کعبه بين رکن و مقام؛ و  بر سرِ زبان
  .کند ز يا کمتر قيام میها، قائم بعد אز پانزده رو پس אز אين عالمت

به : אز جملهאست  gאيشان بر ظهور که دאلّدهد  رخ میچند عالمت ديگر  شبعد אز قيام
ندאی آسـمانی  که אحتمال دאرد چه بسا و زمين رفتن لشکر سفيانی در بيدאء بين مکه و مدينه 

ـ باشـد  بر حقانيت אمام  یباشد که داللت gقيام אمام و ربعد אز ظهو ـ   ه ب  ،ادیخصـوص کـه من
  .باشد میدر آسمان ل يجبرئ

خدאوند و ، نقل شده אست  bها برخی אز چيزهايی אست که در אحاديث אز אئمه تאين عالم
دאناتر אست؛ به ما جز אندکی אز علم دאده نشده אست که אز خدאوند سبحان تقاضای زياد شـدن  

  !آن رא دאريم
  .والسالم على حجة ا فی أرضه و رمحة اللـــه و برکاته

و ��د C oÙ��C و DF >å|و ر o�¦©ز C DF >§ّ¨ C و �|م!  
  .والسالم على املؤمنین و املؤمنات و رمحة ا و برکاته

�ABن ��د C oÙ��C و DF >å|و ر �T©! نïن و ز  !و �|م GH Cد
» عا منوَل َفاکُتبسا الرنعاتَّبو ْلتا َأْنزا ِبمنا آمنبرینداهالش«.� 
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 یرفت אز سرگردאن رאه  برون  ٨٧

  حیِمالر محِنالر اِ سِمِب

ه َفیْقُتُلون ویْقَتُلون وعدًا ِإن اللَّه اشَترى من اْلمؤمنین َأْنُفسهم وَأمواَلهم ِبَأن َلهم اْلجنَة یَقاتُلون فی سِبیِل اللَّ«
للَّه َفاسَتبشروا ِببیعکمالَّذی بایعُتم ِبه وَذلک هو عَلیه حّقًا فی التَّوراة واْلأْنِجیِل واْلُقرآِن ومن َأوَفى ِبعهده من ا

 یمظُز اْلعاْلَفو *   ع وناهالنو وفرعِباْلم ونراْلآم وناِجدوَنالساکعالر ونحائالس ونداماْلح وناِبداْلع ونبِن التَّائ
یننمؤِر اْلمشبو اللَّه وددحل ُظونافاْلحکِر وناْلم«.�  

wDbúp� DEو DF مï � 	^
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