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 مقدمه مترجم 

ثالثة یشكون القرآن  :با عنواناست دوم و سوم  از مجموعه کتابی  کتابترجمه  ،گذردکه از نظر خوانندگان میی کتاب

 سال آغاز مناسبت به ،یعقوبی محمد العظمی شیخ اهلل آیة هايسخنرانی گردآوري این مجموعه .1و المسجد و اإلمام

است که در قالب سه کتاب:  1422 محرم 19 تاریخ اشرف در نجف علمیه حوزه طالب جدید براي تحصیلی

ش دوم  و سوم این گردآوري شده است و کتاب حاضر ترجمه بخ إمامشكایت قرآن، شكایت مسجد و شكایت 

در  الصدر با مشارکت تعدادي از دانشجویان دانشگاه دینی شكایت مسجدکتاب دوم با عنوان  .باشدمجموعه می

هجري با راهنمایی حضرت آیت اهلل شیخ محمد یعقوبی به نگارش درآمده است.  1422نجف اشرف به سال 

با ذکر معناي  وي هاي فقهی مفصلی از ایشان را به این کتاب ضمیمه کرده است.وگو و پرسش و پاسخنویسنده، گفت

ه و جمالتی روان به بیان نقش کلیدي لغوي و اصطالحی مسجد، سخن را آغاز و با سبكی شیوا و واژگانی ساد

به شكایت  ،با استناد به احادیث شریف و به مدد آیات قرآن واست کرده  از صدر اسالم تا به امروز اشاره مسجد

در  (امام )عجشكایت با عنوان  کتاب سوماست.  توجهی مردم به این مكان مقدس پرداختهبی از مسجد در محشر

)عج( در محضر باري تعالی در عرصه بیت)ع( به ویژه امام عصرگانه، گویاي شكایت اهلچند ايشكواییهقالب 

به شكایت  ،تناد به احادیث شریف و آیات قرآنمحشر است. در این کتاب به اسلوب نگارشی پیشین، نویسنده با اس

ر پیوست، تحت عناوین: بیت از کشته شدن، آوارگی و تبعید پرداخته است. سرانجام این کتاب با چهاعترت و اهل

 و (جنامه امام صادق)ع( به پیروان خویش، وصیت رسول اکرم )ص( به ابوذر رضی اهلل عنه، غرب و امام مهدي )ع

 ، خاتمه یافته است.روز موعود نزدیك است

تا شالوده اصلی  است حفظ امانت و التزام به اسلوب متن حتی در پاورقی بوده ،اثر تمام تالش مترجماین در ترجمه 

 کتاب حفظ شود. به همین دلیل نحوه ارجاع در پاورقی و متن ترجمه، طبق اسلوب متن اصلی است. 

را از منابع استخراج  ، متن احادیث موجود در کتابمعتبر حدیثیبه عالوه مترجم تالش کرده است با مراجعه به کتب 

در پاورقی کتاب حاضر است. عالوه بر آن اصطالحات و ورد آن، ثبت و ضبط اختالفات برخی احادیث کند که دستآ

                                                           
1
  .شد شرتمنشكایت قرآن با عنوان نیز ترجمه و  مجموعهاول این  کتاب امام. و مسجد سه شاکی: قرآن، - 



هاي شناخته شده موجود به ویژه واژگان دشوار در پاورقی توضیح داده شده و در ترجمه آیات قرآنی از ترجمه

 استفاده شده است. تفسیر المیزانترجمه و 

ارزشمند از عالم فرزانه را به بنده  در پایان به عنوان مترجم کتاب حاضر، خداي را شاکرم که توفیق ترجمه این اثر

زاده که علی فیض اهللد و بزرگوارم جناب آقاي دکتر عبددانم تا از همكار ارجمنعطا فرمود و برخود فرض می

. همچنین از همكار بزرگوارم کنمبودند، قدردانی و تشكر  ترجمه این کتابمشوق و مددرسان بنده در تمام مراحل 

 نمایم.مریم جاللی که ویراستاري این اثر را برعهده گرفتند قدردانی میسرکار خانم دکتر 

 

 .واقع شود )علیهم السالم(بیتمید آنكه مرضی رضاي خداوند و اهلابه 

 طیبه سیفی

 .1394بهار 

 

 

 

 

 

 

 



 شکایت مسجد

هجري با راهنمایی  1422 نجف اشرف به سال در الصدردادي از دانشجویان دانشگاه دینی در نگارش این کتاب تع

گویی مفصلی پیرامون موضوعاتی  که کتاب  و اهلل شیخ محمد یعقوبی مشارکت داشتند. به این کتاب، گفتحضرت آیت

 نپرداخته، ضمیمه کردم. آن به

 تقدیم به آنكه دستش در ساخت مسجد مجروح شد

 و به آنكه بر زمین مسجد گریست

 فاع از مسجد شهید شددو به آنكه در 

 کنیم.این تالش اندك و ناچیز را در برابر عطاي بزرگ آنان هدیه می

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

محمد و خاندان نیك و پاك  سپاس خداي را که پروردگار جهانیان است و سالم و درود بر بهترین مخلوقاتش

اى که براى مردم بنا شده همان  : نخستین خانه1 لِلْعالَمِینإِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَکاً وَ هُدىً »ایشان.

خداوند اصرار کرد که مسجد، نخستین   .«اى که جهانیان را سبب برکت و هدایت است است که در مكه است. خانه

ارزش شود. این امر، عالوه بر ارزش و جایگاه مسجد در زندگی مسلمانان، بیانگر  اي باشد که براي مردم بنا میخانه

گرفته شده، قلبی است که در سایه اطاعت و جایگاه کامل آن در زندگی بشر است و آنچه براي براي بشریت در نظر 

از خداوند سبحان، زندگی جاویدان به آنان بخشیده و خواهد بخشید. جایگاه مسجد در دعوت و تبلیغ اسالم به 

مرکز پایه گذاري اسالم و  ساله اسالم، مساجد، 1400طی عمر  زیرامثابه سر نسبت به بدن یا زه براي کمان است، 

 هاي مخلص و فداکار آن در راه خداوند بوده است.دهنده نسلپرورش

کند که بخشد، زیرا تفاوتی نمیاین عالوه بر احساس انتساب به دین اسالم است که وجود مسجد و چشم انداز آن می

پوشیده پشت تلی از شن در صحرا یا روستایی آرمیده در دامنه  ،زار سبزهانسان در روستایی کوچك و پنهان در دل 

مساجد، نوعی شكوه و  و آباد با بناهاي بلند زندگی کند.آمد پایتختی بزرگ و پهناور، پر رفت وکوه باشد یا در 

، ترس و آید. مساجداندازي به دست نمیها چنین چشم بخشد که هرگز بدون وجود آنزیبایی بدین مناظر می

-ت دور میهاي پایتخحقیر روستایی زدوده و رخوت را از غرور و نخوت ساختمانوحشت را از بناهاي کوچك و 

نوازد و آن را از زیبایی معنوي آرام و لطیفی بخشد که روح را میکند و به کرانه افق در شهر و روستا تعادلی می

 .2سازدبرخوردار می

برند و به دلیل چنین رنجی ی و کم توجهی، عدم پیشاهنگی و فقدان کاربرد رنج میاما مساجد، این روزها از تعطیل

که مسجد با آن روبروست، سزاوار اقامه دعوي علیه ما در پیشگاه خداوند سبحان و رسول است؛ البته این تنها 
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همراه با مسجد شوند که ت پاك نیز دو رکن دیگري محسوب میشود، بلكه قرآن و عترشكایتی نیست که مطرح می

 کنند.اند، شكایت مینسبت به رنجی که از ما دیده

، مسئولیت آگاهی و هشدار افراد منتسب _ اش مستدام بادسایه_رزندان حوزه، شیخ محمد یعقوبی از این رو یكی از ف

اکنون آماده سازند تا از آنان در محضر به حوزه و نیز تمام افراد جامعه را به عهده گرفته است تا خود را از هم

ش را فرمودند: مناسب دیدم سخن خوی شكایت قرآنخداوند متعال شكایت نشود، آنجا که در مقدمه کتاب خویش 

فرمایند: روایت شده است، ایشان می الكافی و الخصال)ع( آغاز کنم که در دو کتاب با حدیثی از امام جعفر صادق

عزوجل مسجد خراب ال یصلی فیه أهله و عالم بین الجهال و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار ثالثة یشكون الی اهلل »

کنند، کنند: مسجد خرابی که اهلش در آن اقامه نماز نمیو الیقرأ فیه: سه گروه به خداي عز و جل شكایت می

آشكارترین «. شودته و خوانده نمیاي که غبار بر آن نشسدانشمندي که میان افراد نادان تنها مانده و قرآن رها شده

 بنابراینهاي ما فداي ایشان باد( هستند؛ جانویژه امام عصر، ) بیت)ع( و به هاي عالم و دانشمند، اهلسانمصادیق ان

)ص( گواه این د هستند که حدیث دیگري از پیامبر)ص( و مسجرکنند، قرآن، عترت پیامبسه گروهی که شكایت می

 وَ یحَرَّفُونِ رَبِّ ایَ :الْمُصْحَفُ قُولُیَ ،الْعِتْرَةُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْمُصْحَفُ شْكُونَیَ ثَلَاثَةٌ امَةِیَالْقِ وْمَیَ ءُ یجِیَ»موضوع است: 

 نِیْلِلرُّکْبَتَ فَأَجْثُو ،شَرَّدُونَا وَ طَرَدُونَا وَ قَتَلُونَا رَبِّ ایَ :الْعِتْرَةُ قُولُیَ وَ یعُونِیَّضَ وَ یعَطَّلُونِ رَبِّ ایَ :الْمَسْجِدُ قُولُیَ وَ یمَزَّقُونِ

کنند: قیامت سه گروه به محضر خداوند شكایت می : در عرصهبِذَلِكَ أَوْلَى أَنَا ی:لِ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قُولُیَفَ لِلْخُصُومَةِ

گوید: پروردگارا! مرا مسجد نیز می گوید: پروردگارا! مرا تحریف و پاره پاره کردند.قرآن، مسجد و عترت. قرآن می

کنند که پروردگارا! ما را کشتند و آواره و تبعید کردند، بیت نیز شكایت می توجهی کردند، اهلرها کرده و به من بی

 «.فرماید: من از تو به این دادخواهی سزاوارتر هستمخیزم که خداي عز و جل میپس من براي دادخواهی به پا می

 :شودبیش از یك مطلب برداشت میاز این حدیث 

هاي نظام امت مسلمان و ارکان موجودیت جامعه اسالمی این اجزاء سه گانه هستند و بدین جهت نخست اینكه پایه

انی تارك فیكم الثقلین »باره به همان مفهوم حدیث مشهور ثقلین است:  اینها تمرکز شده است. سخن گفتن در نبر آ



انهما لن یفترقا حتی یردا علی  اللطیف الخبیر نبأنی و قد  أبداً تمسكتم بهما لن تضلوا بعديکتاب اهلل وعترتی ما ان 

ها  آن که به تا زمانی .بیتم گذارم: کتاب خدا و اهلگرانبها به امانت می گوهر من در میان شما دو: 1یوم القیامة الحوض

و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از  بینشوید. خداوند نكتهمن گمراه نمی تمسك جویید، هرگز پس از

همان دو مورد  گوهر گرانبها این دو«. شوند تا اینكه روز قیامت بر من نزد حوض کوثر وارد شوندیكدیگر جدا نمی

از خالل آن نقش خود را در گرانبها  گوهر از این سه رکن هستند اما مورد سوم، مسجد، همان مكانی است که این دو

 کنند.مقدس آن با امت ارتباط برقرار می کنند و در فضاهايایفا می جامعه

ري خواهد دوم آگاهی دادن نسبت به این موضوع که امت اسالمی از این سه رکن روي گردان شده و آن را به کنا 

توجهی از این بیپذیر خبر داده و امت اسالمی را )ص( از این شكایت به عنوان حقیقتی واقعیتنهاد. از این رو پیامبر

اي که خداوند بلند مرتبه داور و گونهدهند بهآن، چنان اهمیت نشان می برحذر داشته است. ایشان در بیان مجازات

 از دهندگانه، ارکان موجودیت مسلمانان را تشكیل میکه این اجزاء سه هاست. تا زمانیعادل، مدعی دادخواهی آن

آن در زندگی امت  تأثیرضروري است جهت بیان  ؛ بنابراینبودي این کیان استفهوم محو و ناها به مدست دادن آن

اختصاص داده و هر یك از این سه رکن را به فصلی ویژه  ،گردانی از آنامت در صورت روياسالمی و زیان بزرگ 

 2هاي کاربرد نقش هر یك را در زندگی مسلمانان ارائه کنیم.روش

را به عنوان گامی نخست با موفقیت تألیف کردند و کتاب پیش روي  شكایت قرآن کتابجناب شیخ محمد یعقوبی 

یف شكایت در آینده بر یكی از ما جهت تأل ،رود که خداوندم یعنی شكایت مسجد است و امید میشما، شكایت دو

 )ع( یا شكایت حضرت حجت )عج( منت نهد.بیت سوم یعنی شكایت اهل

ها و همچنین  ژوهشی ساده و نسبتا گسترده بر اهمیت مساجد، کارکردها و آثار آن در این کتاب برآنیم تا از رهگذر پ

وسیله از دین خود نسبت به  نمائیم تا بدینها تمرکز  وظایف کارگزارن ایجاد و استمرار مساجد و کارآمدي نقش آن

این پژوهش در قالب یك مقدمه، شش فصل و یك نتیجه صورت این شكایت )به یاري خداوند متعال( رهایی یابیم. 
                                                           

1
 سید شرف الدین موسوي. المراجعاتیث رجوع شود به: کتاب جهت شناخت منابع حد - 

2
 از شیخ محمد یعقوبی. شكایت قرآنمقدمه کتاب   - 



عنوان )مسجد در زندگی  پردازد، فصل دوم باالحی مسجد میگیرد. فصل نخست آن به تعریف مفهوم لغوي و اصطمی

 طور، هماندهدها به مسجد را مورد بررسی قرار می شود و قوانین اجتماعی در اسالم و نیاز آنمسلمانان( ارائه می

ترین فواید دینی و کند. در فصل سوم از مهمکه نقش مسجد در صدر اسالم و عصرهاي پس از آن را واکاوي می

اساس آیات قرآن کریم ، برمساجد برابرهاي ما در فصل چهارم، مسئولیتآمده و در اجتماعی مسجد سخن به میان 

ه علمیه و مرجعیت شیعی را تبیین کرده و . فصل پنجم، ارتباط مسجد با حوزبیان شده استو احادیث سنت شریف 

فصل ششم نیز در راستاي  یابد.ائمه جماعت مساجد پایان می هايبا سخن از نقش روحانیت در جامعه و مسئولیت

هاي رایج هاي علمی پرداخته و در آن به تعدادي از پرسشتكمیل بحث به بیان اهمیت احكام فقهی موجود در رساله

اجد پاسخ داده شده است. این کتاب با گردآوري چهل حدیث پیرامون فضیلت وآداب مساجد مهم و مرتبط با مس

 )ع(، پایان یافته است.این چهل حدیث نقل شده از معصومینوري آجهت تكمیل فایده و کسب پاداش جمع

 ،هاساماندهی اندیشهچند به روش ، هرهاي اول و نعمتاین تالش اندك در برابر عظمت خداوند متعابا  امیدواریم که

افزوده باشیم. این تالش اندك را به ساحت حضرت محمد و خاندان ایشان چیز جدیدي  هبه کتابخانه اسالمی شیع

امید که خداوند سبحان، براردان مؤمن و فعال ما را در راه رسیدن به  آن بهکنیم )درود و سالم بر آنان( تقدیم می

 هاي مطرح شده در ساحتمند سازد و این کار نیز، در زمره دیگر اندیشهضاي خویش از این تالش ناچیز بهرهر

 شود. و رونق اسالم از تفرقه و تباهی  باشد که به برکت محمد و خاندان ایشان موجب حفظاسالم 

 والحمد هلل رب العالمین
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 مفهوم لغوي و اصطالحی 
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 مسجدمفهوم لغوي 

مسجد: مصدر میمی بر وزن مَفعِل یا مَفعَل مانند مَربد و مَشهَد است. مسجد اسم مكان به مفهوم محل سجده بوده و 

 است.« سَجَدَ»ریشه آن از فعل ثالثی 

بیان کرده است: مسجد: مصدر و اسم زمان و مكان براي سجده است و لفظ اخیر  مصطلحات الفقهکتاب  ویسندهن

. با توجه به 1گیردرا فرا می جده همراه با بدن شخص سجده کنندهدر زمین و مكان س گاه سجدهیعنی مكان، جای

 توان لفظ مسجد را از دو لحاظ در نظر گرفت: آنچه گذشت، می

 شود.که مشخص است، مكان یا جایگاهی از زمین است که بر آن سجده می گونه هماننخست: مقصود از مسجد 

شود: این مسجد و اي که گفته میگونهن نمازگزار است بهها یا مواضع سجده در بدمسجد، مكاندوم: مقصود از لفظ 

 مساجد است.

 .2خانه است(، نماز«مسجَد و مسجِد»کسره یعنی آمده است )مسجد با فتحه و  مجمع البحریندر کتاب 

نیز  الصحاحشود، در کتاب آمده: )مسجَد و مسجِدي یعنی جایی که در آن سجده گزارده می العربلساندر کتاب 

 .3چنین آمده: مسجد، مفرد مساجد است و زجاج گفته، هر مكان عبادتی، مسجد است(

ها و جایگاه نمازهاي جماعت است، مسجد خانهبا فتح جیم، محراب -مسجد»از ابن عربی نقل شده است که گفت: 

گانه، هفت اعضايشود و ه بر آن سجده میسر حرف جیم که جمع آن مساجد است و مساجد نیز اعضایی است کبا ک

 . 4«آیندمساجد به شمار می

                                                           
1
 .489، صمصطلحات الفقهمشكینی،  - 

2
 .65، ص3، حمجمع البحرین - 
  ، ماده سجد.304، ص3، جالعربلسان ابن منظور،  -3

4
 .11، صالمساجد بیوت اهللمجید الصائغ،  - 



 مفهوم اصطالحی مسجد

اما در اصطالح شرع و عرف، مسجد: )به صورت عام، مكانی ویژه نماز و عبادت است و نام مسجد براي این مكان 

 .1که شارع مقدس آن را ابداع یا وضع کرده است(عنوانی است قراردادي 

هاي اقامه نماز محل گردهمایی مردم و از بهترین مكان -که معروف است گونه همان –شیخ محمدحسن، مسجد را 

 .2کندبیان می

کند: )مسجد به اعتبار سجده، مكان نماز بوده و مقصود از مساجد، مواضع سجده یعنی، پیشانی، راغب نیز ذکر می

 .3بینی، کف دو دست، پا و زانوان است(

جیم،  نظر دارند که واژه مسجد با فتح یا کسرشناسان و فقها بر این نكته اتفاقآید که زبانآنچه گذشت چنین برمیاز 

 گانه سجده از بدن نمازگزار و سجده کننده داللت دارد.بر مكان سجود یا مواضع هفت

مباحث اشاره  انیم.کشکند، بحث را به درازا نمیصرفی که ما را از هدف دور میبا پرداختن به مسائل زبان شناسی و 

 کند.شده براي بیان اصل لغوي کلمه و کاربرد اصطالحی آن کفایت می
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 مقدمه

و  اي نیكو تالش کردنداي بناي جامعهشناسان برجامعه دیگر در کنار هايتمام ادیان آسمانی، باورها و ایدئولوژي

رسیدن به این هاست، اما همگی در انتخاب روش واالتر از وجود آن یها، هدفاین هدف براي برخی از این گرایش

دانند، اما دیدگاه آنان ها، خانواده را هسته و زیربناي اصلی جامعه می اینكه همه آنباوجود هدف، اختالف داشتند و 

تها(، جانب خانواده را فرو به رهبري کمونیسانون متفاوت بوده است. بلوك شرق )حوه برخورد با این هسته و کدر ن

یشرفته اي پخانواده جهت رسیدن به جامعهدها و ارگانهاي اجتماعی قرار داد. و جامعه را فراتر از تمام نها گذارد

نظام ؛ اما طور کامل بوده است سیاست و نابودي خانواده به از صد سال، فروپاشی این تر کمسرانجام آن در نابود شد. 

 ها وداري، افراد را باالتر و فراتر از جامعه و خانواده قرار داده و این دو بنیان را جهت ارضاي خواستهسرمایه

به هاي تمام افراد جامعه و در نهایت هم شكست تا بدین وسیله به خواستهتمایالت نفسانی افرادي محدود در

که نتیجه آن، حرص  حالی شود!! درخواسته جامعه و نظام آن پاسخ گوید اما چگونه چنین امري براي آنان حاصل می

اي که طبق گزارش مرکز آمار آمریكا، گونهبهو آز و پیروي از تمایالت نفس اماره و به تبع آن رواج جنایت است 

 را در خود جاي داده است. ي آمریكا فقط طی شش سال، شش میلیون بزهكارها زندان

کند، شایستگی اما اسالم با قوانین منحصر به فرد و نظریات خود که حق فرد در جامعه و منزلت خانواده را حفظ می

اي ه بناي جامعههاي اجتماعی که در اسالم جهت رسیدن بدارد جامعه را به اوج رساند و یكی از این قوانین و بنیان

هایی است که از ها، مناسك و مناسبتشده، مسجد است که مكان انجام بسیاري از عبادتریزي نیك، وضع و پایه

یك سو، بعد اجتماعی، جمعی یا گروهی در آن لحاظ شده و از سویی دیگر مسجد، در ارشاد و رهبري مسلمانان و 

 سب اشاره خواهد شد. بیداري و هدایت آنان پیشاهنگ است... إلی آخر. به هر یك از موارد ذکر شده در جاي منا

 قوانين اجتماعی در اسالم

هاي تبلیغ جایگاه مسجد در زندگی مسلمانان با شناخت سبك قانون اسالمی در عبادات و همچنین با شناخت شیوه

هاي خود جهت هدایت مردم بر بُعد اجتماع، شود. اسالم در قوانین و روش و دعوت اسالم براي مخاطبان، نمایان می



وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ »تمرکز کرده است. خداوند متعال فرموده است: بسیار 

وف : باید که از میان شما گروهى باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معر1 یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

ترین فریضه در اسالم یعنی همان امر به معروف و نهی از منكر است این مهم«. و نهى از منكر کنند. اینان رستگارانند

وَ لْتَكُنْ »و روش سودمند در این فریضه که به تعبیر قرآن، مایه رستگاري است، همان روش جمعی و گروهی است: 

توان گفت که در ایجاد شرط عینی جهت تحقق اهداف باره می در این«. باشند : باید که از میان شما گروهى2مِنْكُمْ أُمَّة

مورد نظر از این قانون با کوتاهترین راه ممكن، رفتار جمعی تأثیري کارآمد دارد، بدین جهت امر به معروف جمعی 

إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ »فرمایند: گذارد، خداوند متعال در قرآن کریم میبیش از روش فردي بر طرف مقابل تأثیر می

  «.: نخست دو تن را به نزدشان فرستادیم و تكذیبشان کردند؛ پس با سومى نیروشان دادیم3 فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِث

مه واسطه افزایش آمرین به معروف و ناهیان از منكر یا اقا هدف از این امر، فقط ایجاد یك جریان عام در جامعه به

ر حقیقت نماز نیز مشاهده که تأثیر رفتار اجتماعی را ب گونه همانبر وجود حكمت احتمالی است.  برهان یا غیر آن

گیریم، جماعت، در روي آوردن و اهتمام به نماز، در فرد شوري و براي مثال نماز جماعت را در نظر می کنیم.می

ا خشوع و حضور قلب بهتر و برتري نسبت به نماز فرادي ادا شود وي نماز را بکند که موجب میاشتیاقی ایجاد می

این موضوع را بارها  پذیري از دیگران است کهفتار گروهی در نماز جماعت، تأثیرکند. همچنین از دیگر آثار ر

 آورد و نمازگزار دیگر تحت تأثیر ويهنگام که یكی از نمازگزاران پس از نماز، سجده شكر به جاي میایم آندیده

اشتراك زمانی و مكانی میان  زیرارود. این امر جز به دلیل جزم و جذب او در جماعت نیست، به سجده می

شود. به عنوان مثال وقتی انسان  نوایی کاملی ایجاد میمسلمانان، نفع بزرگی داشته و به موجب آن، همدلی و هم

شنود، او نیز تمایل درونی شدیدي ن شخصی میرا از زبا« ال إله إال اهلل: خدایی جز خداي یگانه نیست»عبارت 

ی حرکات و یكپارچگی حاالت ویژه در هماهنگ . گروه و جماعت به4کندپیدا می« ال إله إال اهلل»نسبت به گفتن کلمه 

این روست که تأکید فراوان شود و از  همچون فرد واحدي می ،همانند خواندن دعاهاي تعقیب نماز و حواس
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ر صادق)ع( به نقل از پدران یابیم. از امام جعفمیارتباط با حضور در نماز جماعت درع( را در )پیامبر)ص( و ائمه

و  بودند )ص( حضور در نماز جماعت را بر همسایگان مسجد الزامی کردهخویش)ع( روایت شده است که پیامبر

)ع( فلیحرقن بیتی و هو علی من اهلآمر رجالً  لینتهین أقوام ال یشهدون الصالة أو آلمرن مؤذناً یؤذن ثم»فرمودند: 

شوند باید از این عمل، : آنانكه در نماز جماعت حاضر نمی1علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب ألنهم ال یأتون إلی الصالة

)ع( بیت خود را که علی اه یكی از اهلگاقامه گوید آن باز ایستند در غیر این صورت دستور خواهم داد مؤذن اذان و

از «. هاي هیزم به آتش کشدشوند را با بستههاي کسانی را که در نماز جماعت حاضر نمیدهم خانهمیاست، فرمان 

: هر 2ال صالة لمن ال یشهد الصالة من جیران المسجد إال مریض أو مشغول»امام باقر)ع( نیز روایت شده که فرمودند: 

فته نیست، مگر اینكه مریض بوده یا عذري داشته که از همسایگان مسجد در نماز جماعت حضور نیابد، نماز او پذیر

)ع( عرضه داشتیم: آیا نماز جماعت واجب است؟ ایشان قاز زراره و فضیل نقل است که: به امام جعفر صاد«. باشد

الصالة فریضة و لیس اإلجتماع بمفروض فی الصلواة کلها و لكنها سنة من ترکها رغبة عنها و عن جماعة »فرمودند: 

: نماز واجب است و جماعت بودن همه نمازها واجب نیست اما سنتی است که هر 3من غیر علة فال صالة لهالمؤمنین 

از «. رغبتی به نماز جماعت و اجتماع مؤمنین ترك کند، نمازش پذیرفته نیستآن را بدون هیچ دلیلی از روي بی که

عت براي همه روشن نبوده و دلیل تشویق شود که مقصود شارع مقدس از جمامجموع این مباحث، چنین دریافت می

شارع به مصلحت شخص مكلف  زیراامر شده است،  آن بهپیوسته بدین امر در احادیث ذکر نشده و بدون ذکر سبب، 

بیش از خود او آگاه بوده است، شناخت ما نسبت به رفتار جمعی و برخی آثار آن در رساندن عبادت به سطح 

ها براي درك دلیل تشویق به اجتماع در قوانین اسالمی با چنین  ها و دیدگاه ز طرحمطلوب خود، چه بسا خود یكی ا

در اسالم و قوانین آن و نیز در تمام احكام و  4کمیت بسیار بزرگ و شدیدي باشد، بدین مفهوم که صفت اجتماع

واع اجتماع و دوم به میزان ها با ان شرایعی که امكان اجرایی شدن با چنین صفتی را دارند، نخست به میزان تناسب آن

در امر جهاد براي مثال بینیم شارع مقدس، امر و تشویق ممكن و مؤثر در حصول هدف، حضور دارد. از این رو می
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روزه را واجب و اتحاد زمانی مردم  کند.ت میتا آن حدي تعیین کرده است که براي پیروزي در دفاع کفایاجتماع را 

بعد زمانی و مكانی  ی،یكپارچگی مردمبراي این اما  کرده است. همچنین حج را واجب کرددر این فریضه را الزامی 

نیز معین کرده است )تجمع مردم در حالت احرام در مسجد الحرام براي طواف یا در بین الحرمین یا در منی و غیر 

هنگام که مردم جهت ، آندهددم در روز محشر ارائه میآن براي انجام اعمال واجب، تصویري روشن از حضور مر

. اگر این صفت اجتماع نبود، حصول چنین 1ایستند(حسابرسی و پاداش و کیفر در پیشگاه پروردگار جهانیان می

اي میان او و میل به طاعت )فرد اگر آخرت خویش را به یاد آورد، هیچ عامل بازدارنده زیراگشت، امري میسر نمی

وَ ما خَلَقْتُ »آفرینش انسان است  . چه هدفی واالتر از این هدف که مقصود2ِد(و انصراف از گناه باقی نخواهد مان

چه با عظمت است حكومت اسالمی »، «ام : جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده 3الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون

، چه بزرگ است همبستگی و برادري  هم آوردتواند همه ساله هزاران نفر را گرد و چه بلند است طنین اسالم که می

زند، این همبستگیِ هدف و عمل و عقیده که آنان را برخالف دوري سرزمین و اختالف زبان به یكدیگر پیوند می

  .4«بوده و نیرومندترین و استوارترین پیوندها در منطق انسانیت و تاریخ است

ترتیب اسالم در تمام امور و قوانین خود، چه در ابزار و چه در هدف، ماهیتی اجتماعی دارد. خداوند متعال در  این به

: اى کسانى که ایمان 5 یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»فرمایند: قرآن کریم می

ها پایدارى کنید و از خدا بترسید، باشد که  اید، شكیبا باشید و دیگران را به شكیبایى فراخوانید و در جنگ دهآور

ها به شكل جمعی و گروهی و با تكیه بر صبر  مصابره عبارت است از شكیبایی و تحمل آزار و اذیت« رستگار شوید

هم دهند و تاثیر صبر بیشتر گردد و نتیجه این امر  یكدیگر، در نتیجه برکاتى که در صفت صبر هست، دست به دست

یا شخصیت گروهی و همكاري وي در پیوند نیروها با  شخصیت فردي او در نظر گرفته شود فرد اگر تأثیردر 

در معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت  «رابِطُوا»، کامال محسوس است و اما عبارت یكدیگر لحاظ شود
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عبارت است از همین وصل کردن نیروها،  ها و مرابطهسختی ن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابربود از وصل کرد

اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد، بلكه همه نیروها و کارها، در همه شؤون زندگى دینى، چه در حال شدت 

 .1حال خوشیو چه در 

ها،  ترین آندهد که مهمشماري به دست میر آن مفاهیم بیاقامه نماز جماعت در مسجد به دلیل وجوب تبعیت د

بندي به اجراي دستورات ی و معنوي است، همچنین به مفهوم پايمشارکت نمازگزار در گرایش به سمت هدفی حقیق

ترتیب  این به. 2است نمازگزاران در هدف مورد نظر ایشان مشارکت و همیاريو و احكام صادر شده از جانب امام 

در جامعه خود مقرر فرموده که از بروز اختالفى که مایه تباهى و ویرانى بناى جامعه   اسالم دستوراتی اجتماعى

اطِى مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن وَ أَنَّ هَذَا صرَ»ل فرمودند: کند خداوند متعا است، جلوگیرى مى

هاى گوناگون مروید که  و این است راه راست من. از آن پیروى کنید و به راه 3بِیلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون:سَ

 «.کند، شاید پرهیزگار شوید سفارش مى آن بهسازد. اینهاست آنچه خدا شما را  شما را از راه خدا پراکنده مى

یابیم که عامل مكانی مشترك میکنند، دربُعد اجتماعی تأکید می ن اسالم که بر ضرورتبا یك نگاه کلی به دیگر قوانی

جهت اجراي این قوانین، مسجد است، نمازهاي روزانه، نماز جماعت، نماز آیات، نماز دو عید فطر و قربان، حتی 

می جمرات در منی و طواف خانه کعبه و نماز آن و بیشتر مناسك عبادي حج چون وقوف در عرفه و مزدلفه و ر

، در حریم مكه موجود است، بلكه جهاد اگر چه میدان عملی 4«ماوراء الفقه»تمام مواضعی که بر اساس مطالب کتاب 

آن خارج از مسجد است، اما مكان برافراشته شدن پرچم و تدارك و آماده سازي سپاه آن، مسجد است. )إن شاء اهلل 

پرداخته خواهد شد( بنابراین مسجد، پایه و اساس پدیده اجتماع در اسالم بوده و در هر یك از اهداف  آن بهدر ادامه 

 و مقاصد اجتماعی اسالم مشارکت دارد.
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 صدر اسالم جایگاه مسجد در زندگی مسلمانان

ضیح دادیم(، در نظر است، )چنانچه تو مدها  عد اجتماعی آنبراي تحقق اهداف و مقاصد اسالم و نیز اهدافی که بُ

م مسلمانان باید مورد اهتما -یا همان محل اجتماع -آغاز دعوت اسالمی و اندکی پس از هجرت، ناگزیر مسجد

مسجد،  زیرا پذیرد؛ط عینی بناي مسجد، صورت می)ص( باشد که این امر با تحقق شرایصدر اسالم و رسول خدا

)ص( دهی رهبري سرمشق گرفته از پیامبرپایگاه فرمانگسترش دعوت اسالمی و همچنین  ابزاري سودمند در تبلیغ و

-گوید: رسول خدا)ص( روزهاي دوشنبه، سهابن اسحاق می»د: نویسخود می سیرهخواهد بود. ابن هشام در کتاب 

آنجا بنا ش را در شنبه را در قبا میان قبیله بنی عمرو بن عوف اقامت گزید و مسجد خویشنبه، چهارشنبه و پنج

روز را در میان قبیله بنی سالم جمعه از بین آنان خارج شده و آن )ص( به فرمان الهی روزنهادند... سپس رسول خدا

بن عوف گذراندند و در مسجدي واقع در عمق دره رانونا، نماز جمعه اقامه کردند و این نخستین نماز جمعه آن 

آورده است که: )گفته شده ایشان چهارده شب، توقف کردند  سیره مصطفیر . سید عاملی د1حضرت در مدینه بود...(

)شاید این معتبرتر باشد( و بر ناقه خویش سوار شدند و مسلمانان به صورت مسلح، گرداگرد آن حضرت جمع شده 

از ایشان  و ایشان روز جمعه را در میان قبیله بنی سالم بن عوف حضور داشتند ... تا اینكه گفته است: بنی سالم

ایشان فرمودند: راه این شتر را باز کنید که مأمور  سایل خویش نزد آنان اقامت نمایند.خواستند با افراد و افزار و و

کردند، براي اقامت نزد آنان با افراد و افزار و وسایل خویش هاي انصار که گذر میاست. ایشان بر هر یك از قبیله

گفت تا اینكه بر در مسجد خویش پاي گذاشتند که در آن هنگام، آنان پاسخ میشدند و با چنین سخنی به دعوت می

د براي دو یتیم به نامهاي سهل و سهیل، پسران عمرو با حمایت و نظارت معاذ بن عفراء بود، مردم در مور 2مربدي

و در منزل خود قرار  ه)ص( شروع به صحبت کردند، ابو ایوب، اسباب ایشان را برداشتفرود آمدن نزد آن دو با پیامبر

رود، پس نزد وي فرود آمدند و درباره مربد پرسش کردند معاذ در )ص( فرمودند: انسان با وسایل خود میداد. پیامبر

باره توضیح داده و گفت: من صاحبان آن را راضی خواهم کرد و آنجا را به عنوان مسجد برگزیدند. ایشان دستور  این
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ها را داده و  نقبرهاي مشرکان قرار داشت پیامبر)ص( دستور نبش استخوا ن مكانساخت مسجدي را دادند و در آ

شرکت )ص( و مهاجرین و انصار نیز در آن کار ها ساخته شد. رسول خدا و مسجد در مكان آن دور افكنده شدند

 و یكی از آنان گفت: اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند، پس این عمل ما گمراهی و کاري نابخشودنی است. داشتند

)ع( نیز در آن روز چنین رجز خواندند: آنكه مسجد را با نویسد: علی بن ابی طالبخود می هسیرابن هشام در 

 مساوي نیستند.کند و آنكه از غبار آن روي گردان است، حضور پیوسته خویش آباد می

به ایشان متعرض شده )ص( گمان کرد که وانی کرد، یكی از اصحاب رسول خداعمار بن یاسر نیز شروع به رجز خ

این هر آنچه را امروز گفتی شنیدم به خدا سوگند  !که عصا به دست وي بود به او گفت: اي پسر سمیهاست، در حالی

ما لهم و لعمار یدعوهم إلی الجنة و »و سپس فرمودند: )ص( خشمگین شدند عصا را خواهم شكست. رسول خدا

یدعونه إلی النار، إن عمار جلدة ما بین عینی و أنفی: آنان را با عمار چه شده است، او آنان را به بهشت خوانده اما 

 .1«خوانند، عمار نزد من به فاصله چشم و بینی من است... ها او را به جهنم می آن

)ص( از آن گذر کردند، تعقیب مشرکین، تالش آن رغم شرایط دشوار هجرت که پیامبرشایان ذکر است که علی

)ص( را از فكر ، اما این مشكالت، پیامبرکه در این سفر بر ایشان احاطه کرده بود یها و خطرهایحضرت و رنج

ست که سكان این مسجد ا !آري سالمی نوین پس از هجرت باز نداشت.تأسیس و بنیان ارکان موجودیت زندگی ا

د: گویآید. ابن اسحاق میبه چرخش در می ،هاي درختان خرماي آنرهبري و هدایت از وراي خشت خشت و تنه

هاي آن را ول تا ماه صفر سال بعد در شهر مدینه اقامت گزیدند و مسجد و اقامتگاهرسول خدا )ص( از ماه ربیع اال»

اي در میان انصار باقی نماند جز آنكه خانه رایش فراهم شد و هیچله از انصار ببنا نهادند و پذیرش اسالم این قبی

 .2«اهلش اسالم آورد

 گسترش دعوت اسالمی
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)ص( خارج از مرزهاي مدینه، دعوت الهی خویش را آغاز کردند و دعوت ایشان از ترتیب رسول گرامی اسالمبدین

نماز جمعه و جماعت را در این مسجد اقامه شد و آن حضرت، هاي مبارك مسجد مدینه منوره انجام میوراي سنگ

شدند. با چنین اجتماعی، پایه و اساس اسالم تقویت کردند و مسلمانان نیز در آن مسجد گرد ایشان جمع میمی

گشته و در گوشه و کنار جهان گسترش یافت حتی به شرق و غرب نیز رسید. چه بسا چنین اجتماعی در این مسجد 

عیون »و « علل الشرایع»اي که در دو کتاب گونهلیل ظهور و انتشار اسالم باشد بهن، خود، دو دیگر مساجدِ پس از آ

انما »)ع( آمده است که: فضل بن شاذان به نقل از امام رضااز محمد بن علی بن حسین با استناد به سخن « االخبار

ظاهراً مكشوفاً مشهوداً، ألن فی إظهاره  جعلت الجماعة لئال یكون اإلخالص و التوحید و االسالم و العبادة هلل إال

حجة علی أهل الشرق و الغرب هلل وحده و لیكون المنافق و المستخف مؤدیاً لما أقر به یظهر اإلسالم و المراقبة و 

لرجز عن لیكون شهادات الناس باإلسالم بعضهم لبعض جائزة ممكنة، مع ما فیه من المساعدة علی البر و التقوي و ا

: نماز جماعت مقرر شده است تا اخالص، یگانگی، اسالم و عبادت براي خداوند فقط 1جلعاصی اهلل عز وکثیر من م

به صورت آشكار و صریح باشد، زیرا در نمایاندن آن، حجتی بر خداوند متعال براي اهل مشرق و مغرب وجود دارد 

م و پرهیزکاري را آشكار گرداند و دیگر اینكه خرد نسبت به آنچه اقرار کرده، عمل نمایند و اسالو اینكه منافق و بی

شهادات و گواهی مردم به اسالم براي یكدیگر جایز و ممكن باشد، گذشته از این، در نیكی و تقوي و پرهیز از 

اره فرمودند، قبل از هجرت اش آن به)ع( این جماعتی که امام رضا«. رسانندبسیاري از گناهان به یكدیگر یاري 

دینه تحقق نیافت، بلكه نخستین بار، پس از هجرت و پس از نخستین فرصت به دست آمده، عملی )ص( به مپیامبر

)ع( بر هر تجمعی و که سخن امام رضا گونه همانگشت و مكان گردهمایی چنین جماعتی بدون تردید مسجد است، 

خواست خداوند متعال( به  هاي بعدي )بهدر هر مسجدي و در هر زمانی که پیش آید، منطبق است. در بندها یا فصل

 بقیه مضامین این حدیث اشاره خواهد شد.
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 مسجد، پایگاه رهبري و تبليغ و خاستگاه لشکریان

 در صدر اسالم

کرد، )ص( بسیاري از وقت خویش را در مسجد خود در مدینه سپري میاز اینكه دانستیم حضرت رسول اکرمپس 

)ص( و مسلمانان هایی بود که میان پیامبررایزنی از تصمیمات وپس ناگزیر در آن زمان، مسجد، مكان بسیاري 

هاي خویش، خواه هاي اسالم، اثر بخش بود، مسلمانان در گرفتاريگرفت و به نوبه خود در تحكیم پایهصورت می

-براي حل و فصل دعاوي یا رفع مشكالت خویش یا جهت آگاه کردن پیامبر)ص( از خطراتی که اسالم را تهدید می

مشرکان و یهودیان، نزد رسول  رد، چه از جانب منافقان داخلی مدینه یا از جانب دشمنان خارجی آن مانندک

کردند و از این تجمع براي ابالغ فرمانی )ص( در مسجد نماز جماعت اقامه میشتافتند. پیامبرخدا)ص( در مسجد می

 .  ادنددآنها به انجام کاري دستور می یابردند بهره میبه مسلمانان 

)ص( لشكر رسول خدا»ذکر کرده است:  1تاریخ االمم و الملوكاز آن جمله داستانی است که طبري در کتاب 

فرماندهان را گسیل داشتند و به آنان فرمودند: زید بن حارثه فرمانده است، اگر او آسیب دید، جعفر بن أبی طالب و 

... ایشان ادامه دادند تا اینكه فرمودند: بروید و تا هر زمان که خدا بخواهد، او عبداهلل بن رواحه جایگزین شودپس از 

)ص( جمع شدند و ایشان جماعت دادند، مردم نزد رسول خدا توقف کنید، سپس ایشان بر منبر رفته و دستور نماز 

اي رفتند و با عده انکنم، آنورتان با خبر مییري است. شما را از این لشكر جنگآفرمودند: خبر خیري است، خبر خ

زید شهید شد و براي او طلب آمرزش کرد، سپس جعفر پرچم را در دست گرفت و بر دشمن حمله  رویارو شدند،

سپس عبداهلل بن رواحه، پرچم را در دست  .به شهادت او گواهی داد و طلب استغفار کرد .سختی کرد تا شهید شد

 .2...«گرفت 
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)ص( نزد من آمدند به سمت ن عباس نقل شده که گفت: رسول خدااز فضل ب: »گویدباره همچینن می اینطبري در

ایشان رفتم، در حال تب بوده و سر خویش را بسته بودند: فرمودند: اي فضل دست مرا بگیر. دست ایشان گرفته 

ند: أما بعد کمكشان کردم تا بر منبر نشینند، سپس فرمودند: مردم را فرا خوان! مردم گرد ایشان جمع شدند، فرمود

أیها الناس فإنی أحمد إلیكم اهلل الذي ال إله إال هو و أنه قد دنا منی حقوق من بین اظهرکم فمن کنت جلدت له ظهرا 

گویم حقوقی از شما : اما بعد! اي مردم! در برابر شما خدایی را که جز او خداي یگانه نیست، سپاس می1فهذا ظهري

 «.اي بر پشت او زدم حال این کمر من در اختیار اوست ... من تازیانهنزد من از دست رفته است هر که را 

)ص( مردم را به تدارك جنگ با روم دستور دادند، اسامه بن زید موارد این است که وقتی حضرت رسولو از دیگر 

پس پرچم را به را فرا خوانده فرمودند: به مكان قتل پدرت برو و بر آنان اسب بتازان، این لشكر را به تو سپردم، س

اجر و )ص( این جوان را بر بزرگان مهتند: پیامبردست اسامه بستند و فرمودند: با نام خدا جنگ کن، گروهی گف

)ص( از سخن آنان به شدت برآشفت و در حالی که دستاري به سر بسته بودند بر منبر انصار برگزیده است. پیامبر

أیها الناس فما مقالة بلغتنی عن غضبكم فی تأمیري اسامة و لئن  رفته پس از حمد و ثناي الهی فرمودند: أما بعد

طعنتم فی إمارة اسامة فلقد طعنتم فی إمارة أبیه و أیم و اهلل أن کان لإلمارة لخلیقا و أن ابنه لخلیق لإلمارة ثم نزل 

اید، قبال از نتقاد گشودهگویا فرماندهی اسامه براي گروهی از شما گران آمده است و زبان به ا !: اي مردم2فدخل بیته

کردید به خدا سوگند هم پدر او شایسته این مسئولیت بود و هم خود او الیق این فرماندهی پدرش، زید نیز انتقاد می

 «.مقام است، سپس از منبر پایین آمدند و راهی منزل شدند

مسلمانان در هر امر مهمی بوده است،  کنند که مسجد ابزار تبلیغاین سه مورد مذکور در تاریخ بر این نكته داللت می

شدند آْنچنان که در اخبار حتی در صورت لزوم مردم براي تجمع در مسجد در غیر ساعات نماز فرا خوانده می

 3اي از جمله ابوالفضیلتوان به عملكرد امیرالمؤمنین اشاره کرد که از عدهپیشین نیز ذکر شد. در همین راستا می
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ی از یحیی بن نسائی آن را به نقل از محمد بن الث -این حدیث را ابن کثیر در تاریخ خود نقل کرده است –خویش این حدیث را آورده  سنننسائی در کتاب  - 

 حماد از أبی معاویه از أعمش از حبیب بن أبی ثابت از گروهی که ابوالفضیل از جمله آنهاست، اسناد داده است. 



د: جمع علی الناس فی الرحبة یعنی رحبة مسجد الكوفة فقال: أنشد اهلل کل من سمع رسول اهلل گویروایت شده که می

یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام. فقام ناس کثیر فشهدوا حین أخذ بیده فقال الناس: أتعلمون أنی أولی الناس 

: 1واله اللهم وال من وااله و عاد من عاداهبالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا نعم یا رسول اهلل. قال: من کنت مواله فعلی م

طلبم و از هر )ع( مردم را در حیاط یعنی حیاط مسجد کوفه جمع کرده و فرمودند: خدا را به گواهی میعلی

عده بسیاري  م که برخیزد و آنچه را از پیامبر)ص( شنیده بازگوید.خواهمسلمانی که در روز غدیر خم بوده می

دانید که من را گرفت و به مردم گفت: آیا می )ع()ص( در آن روز دست علیدادند که پیامبررخاستند و شهادت ب

اي رسول خدا! آن حضرت فرمودند: هر کس که من  ،تر هستم؟ گفتند: آرينسبت به مؤمنان از خودشان شایسته

دار و دشمنانش را  مولی و سرپرست اویم، پس علی هم موال و سرپرست اوست، پروردگارا، دوستدار او را دوست

 «.   دشمن شمار

)ع( مسجد را سودمندترین مكان براي ابالغ امر والیت و تفهیم آن به مردم و تثبیت و منینالمؤي این چنین امیرآر

هاست که بر  هاي تاریخی مملو از آنگواهی بر آن یافتند که شواهد فراوانی در این زمینه وجود داشته و کتاب

ري را )ص( و خاندان ایشان، نقل قولی از إبی سعید الخد. براي تیمن به ذکر و یاد پیامبرتجوینده آن پوشیده نیس

اي ایراد کرده که )ص( در میان ما یعنی در مسجد، خطبهشكایت کردند، پیامبر )ع(کنیم: مردم از علیبیان می

در میان )ص( رسول اهلل :3ن ان یشكیم -او فی سبیل اهلل -علیا، فواهلل انه الخشن فی ذات اهلل 2تشكواال» فرمودند: 

گفت: اي مردم! از علی شكایت مكنید! سوگند به خدا که حقا او در ذات و من شنیدم که می ما به خطبه برخاست

در مورد  «!برجاتر است از آنكه مورد شكوه و گالیه قرار گیرداستوارتر و محكم تر و پا -اه خدایا در ر -خدا

 هاي آن در مسجد نیز، شواهد فراوانی در تاریخ وجود دارد.بستن پرچمگردآوري و تدارك لشكر و 
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را براي دریافت اخبار مشرکان قبل از جنگ احد  1)ص( جاسوسیشواهد موجود این است که پیامبر از دیگر 

فا التذکر من شأنهم حر»فرستادند. هنگامیكه خبر آورد شمار آنان سه هزار نفر است، پیامبر)ص( به وي فرمودند: 

حسبنا اهلل و نعم الوکیل اللهم بك احول و بك اصول: در مورد آنان با کسی صحبت نكن خدا ما را بس است و چه 

، سعد بن معاذ خزرجو  اوسبزرگان دو قبیله «. کنمبه کمك تو تدبیر کرده و حمله می !. پروردگارا نیكو یاورى است

)ص( سپري کردند مسجد بر درب ورودي خانه رسول خداو أسید بن حضیر و سعد بن عباده شب جمعه، مسلح، در 

)ص( باالي منبر رفته فرمودند: اسداري کردند، هنگام صبح، پیامبرو از ترس شبیخون مشرکان، تمام شب از شهر پ

رأیت البارحة فی منامی أنی دخلت یدي فی درع حصینة و رأیت بقرا تذبح و رأیت فی ذباب سیفی ثلما و أنی »

بیتی  أولتها: أما الدرع الحصینة فالمدینة و أما البقر فناس من اصحابی یقتلون و أما الثلم فرجل من اهلأردفت کبشا و 

یقتل و أما الكبش فكبش الكتیبة یقتله اهلل فإن رأیتم أن تقیموا بالمدینة و تدعوهم حیث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر 

که دست خویش را درون زرهی  شب گذشته در خواب دیدم :2ها منهممقام و إن دخلوا علینا قاتلناهم فیها فأنا أعلم ب

حال آن  .نیز شكافی دیدم و من به دنبال قوچی بودم حال قربانی دیدم، در لبه شمشیرم و گاوي را در اممحكم کرده

وجود در کشند اما شكاف مکنم، زره محكم همان شهر و گاو نیز مردمی از یاران من هستند که میرا چنین تعبیر می

کشد پس ردان است که خداوند او را میبیتم است. قوچ نیز قهرمان گُ به مفهوم کشته شدن مردي از اهل ،لبه شمشیرم

اگر چنین دیدید که در شهر اقامت گزینید و آنان را در هر کجا که فرود آیند، رها کردید، اگر اقامت گزیدند در 

چنین این«. ر داناتر هستمجنگیم من از آنان به شهند، در آنجا با آنان میبدترین جا اقامت کردند و اگر بر ما وارد شو

سازند که احتمال وقوع پیروزي )ص( در این خطبه مسلمانان را به سالح معنوي مسلح کرده و آنان را آگاه میپیامبر

 افتاد.در هر دو حالت خروج براي جنگ یا انتظار آن بزرگ است و تمام این امور در مسجد اتفاق 
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)ص( نماز صبح را آنجا که پیامبر»نقل شده،  1حمراء األسددر این باب چیزي است قبل از جنگ از موارد دیگر 

 .2«خواند)ص( آنان را به مبارزه با دشمن فرا مید به مردم ندا دردهد که رسول خداترك کرده و به بالل دستور دادن

:  ه گفتاند ک حاتم و ابن مردویه از جابر بن عبد اللَّه روایت کرده در الدر المنثور است که ابن ابى»و از آن جمله: 

ها و مالهایشان را خرید، تا  ن: خدا از مؤمنان جا3م بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةنِینَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالهُمِنَ الْمُؤْمِ  ىإِنَّ اللَّهَ اشْترَ»آیه

گاه یر گفتند، آن)ص( در مسجد بود و مردم در مسجد همه تكبخدا، وقتى نازل شد که رسول «آنان باشد آنِ بهشت از

هاى خود انداخته بود نزدیك آمد و پرسید: یا رسول اللَّه! این آیه  مردى از انصار که دو طرف رداى خود را بر شانه

خدا  و ازدهیم  ر سودى است و ما هرگز این معامله را پس نمىنازل شده؟ فرموند: آرى! انصارى گفت: معامله پُ

 .4«کنیم که خریدارى خود را پس دهد خواهش نمى

المؤمنین در تشویق به جهاد یا دستور ایشان به پیروان خویش در مبارزه علیه دشمنان یا تحریك هایی از امیرخطبه

-ذکر میها را ها فقط مسجد است، یكی از این خطبهاي از آن موارد است که مكان ایراد خطبهآنان بدین امر، نمونه

أما بعد: فإن الجهاد باب من ابواب الجنة، فتحه اهلل لخاصة أولیائه و هو لباس التقوي و درع اهلل الحصینة و »کنیم: 

جنته الوثیقة فمن ترکه رغبة عنه ألبسه اهلل ثوب الذل ... و هذا أخو غامد قد وردت خیله االنبار و قد قتل حسان بن 

الحها و لقد بلغنی أن الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة و األخري الحسان البكري و أزال خیلكم عن مس

: اما بعد، جهاد دري از درهاي بهشت است که خداوند بر روي بندگان خاص خود 5المعاهدة فینتزع حجلها و ...

خدا جامه گشوده است. جهاد جامه پرهیزگاري، زره استوار و سپر مطمئن خداست هر که آن را ناخوشایند داند، 

ذلت بر او پوشاند... و اکنون این مرد غامدي است که با همراهان خود به شهر انبار وارد شده و حسان بن حسان 

ها بر زن مسلمانی  ام یكی از آناند که شنیدهالبكري را کشته و مرزدارانتان را رانده است و کار را به آنجا رسانیده
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یابیم که درمیو از این خطبه « . وي را کنده است.که خلخال و .داخل شده و دیگري بر زنی از اهل ذمه، 

برده و آنان را براي جنگ با دشمنان بر انگیخته است. این میزان در )ع( از تجمع مردم در مسجد بهره امیرالمؤمنین

 کند.بیان جایگاه مسجد در زندگی مسلمانان صدر اسالم کفایت می

 ی مسجد در دوره دو دولت اموي و عباس

هاي تاریخی نیستیم، زیرا این امر نیاز به پژوهشی ما در این مجال در صدد بحث تاریخی مسجد از رهگذر دوره

اهداف این کتاب نیست، اما با نگاهی کلی به  از گسترده دارد و البته بحث تاریخی در مورد مسائل مرتبط با مسجد

د این دوره از جهت ساخت و تعداد، توسعه و تكامل یابیم که مساجتاریخ مساجد در دوره اموي و عباسی درمی

سال  -ل هجريها در زندگی مسلمانان در این دوره مانند عصر صدر اسالم تا سال چه یافت اما نقش راهبري آن

 آن جمله:  از نبود که البته این امر، خود، دالیلی دارد -)ع(المؤمنینشهادت امیر

وي از اسالم نیاز به  )ع( به معاویه بن أبی سفیان که انحرافالمؤمنینرامیت دنیوي پس از شهادت انتقال خالف -1

طبیعی است که در تثبیت نقش مسجد در زندگی مسلمانان، سهمی نداشته باشد. دیگر حاکمان  ؛ بنابراینمعرفی نیست

 بنی امیه و بنی عباس نیز پس از او چنین روشی را در پیش گرفتند.

 کردند.نیازي میمسجد اظهار بی از شد، درنتیجهعباس اداره میامیه و بنیرفه بنیسكان حكومت از قصرهاي م -2

هنگام اتخاذ تصمیمات امور حكومتی در شب نشینی و الابالیگري سپري  بیشتر وقت حاکمان و والیان، حتی به -3

ها را در مقابل این امر  ه آننشستند، بلكه نیتی کاین رو به دلیل عدم جرأت آنان، در مكانی غیر مسجد می از شدمی

 کرد، فراوان است.جسور می

سزایی داشته است، زیرا بیشتر  ظن مردم به حاکمان، در افول نقش مسجد در زندگی مسلمانان سهم بهسوء -4

 شدند.متولیان و ائمه مساجد از سوي حاکمان و والیان منحرف تعیین می



ابزار ارتباط مردم با رهبري خویش بوده، در این دو دوره پایان پذیرفته یابیم این موضوع که مسجد، رو درمیاین از

طور کامل از اموري چون مقدس شمردن و احترام به مسجد و اقامه  از جهت دیگر وظایف مساجد، مردم به؛ اما است

و پیروان آنان  نماز در آن به صورت فرادي یا حتی جماعت در سایه شرایط تقیه که رهبران واقعی مسلمانان و یاران

براي مثال،  اي مطرح شده در مسجد، آگاه بودند.بردند، منع نشدند، اما آنان از چگونگی تشخیص خطاهبسر می

)ع( بر منبر منینمسلمانان در آغاز عصر اموي دریافته بودند که نماز در مسجد، مستحب بوده اما دشنام امیرالمؤ

که از مسلمانان در  و هر1هاي بعد نیز آموختندن موضوع را به نسلمسجد خطا است و نزد آنان پذیرفته نبود و ای

بود. از دیگر سو نیز یافت، حتما یكی از هشت ویژگی را که در فصل سوم ذکر خواهد شد، دارا مسجد حضور می

باسی ویژه در مرحله مابین پایان عصر اموي و آغاز عصر ع عد علمی و تحصیلی بهارتباط مسلمانان با مسجد از بُ

)ع( امامت امام باقر)ع( و امام صادق یعنی دوره ضعف دو دولت به اوج خود رسید. همانطور که این مرحله با دوره

( در مسجد نبوي نشسته بودند، )عنقل کرده است که امام باقر« نواربحار اال»مصادف بود، عالمه مجلسی در 

نقل کرده است « االرشاد»، شیخ مفید نیز در کتاب 2تندحنیفه نیز براي پرسش در مورد موضوعاتی نزد ایشان نشسأبو

شدند و أبو عبداهلل که ابن أبی العوجاء و ابن طالوت با گروهی از زندیقان در موسم حج در مسجد الحرام جمع می

-پرسشبه  3کردند و با دالیل و براهینهنگام در آنجا بر مردم فتوا داده، قرآن تفسیر میجعفر بن محمد)ع( نیز در آن

 کردند.راي شاگردان خویش تدریس میگفتند. همچنین گروهی از فقهاي شیعه در مساجدي ویژه، بها پاسخ می

به رحمت  208بن بشیر وشاء که از عابدان و پارسایان شیعه بود که در کوفه مسجدي داشت و در سال  مانند جعفر

امام . همچنین أبان بن تغلب حریري که 4اندکرده کرد و آنان نیز از او روایتخدا رفت. وي از معتمدین نقل می

: در 5إجلس فی مسجد المدینة و أفت الناس، فإنی أحب أن یري فی شیعتی مثلك»)ع( به ایشان فرمودند: باقر

«. مسجد شهر بنشین و براي مردم فتوي بده، من دوست دارم که افرادي چون تو در میان پیروانم وجود داشته باشد
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بلغنی أنك تقعد فی الجامع فتفتی الناس، قال: قلت: »)ع( به وي فرمودند: فراء نحوي نیز که امام صادقمسلم معاذ بن 

نعم کنت أقعد فیجیء الرجل فیسألنی عن الشیء، فإذا علمته بالخالف لكم أخبرته بما یقولون و یجیء الرجل اعرفه 

قول جاء عن فالن کذا. فأدخل قولكم فیما بین بحبكم و مودتكم فأخبره بما جاء عنكم و یجیء الرجل ال اعرفه فأ

-می !گفتم: آري .دهیبراي مردم فتوا می نشینی و: به من خبر رسیده که در مسجد می1-اصنع کذا –ذلك فقال لی 

یافتم با باور را مخالف شما می اگر او .کرداي از من پرسش میمسئلهآمد و در مورد نشستم و شخصی نزد من می

کردم و اگر گفتم و اگر دوستی و محبت شما را نزد او سراغ داشتم با احادیث شما وي را آگاه میاسخ میخود به او پ

ایشان به من  .کردمگوید و سخن شما را از این طریق وارد میگویم فالنی چنین میشخص ناشناسی آمد به او می

هاي تدریس رواج پیدا کرد، آن یا حلقهدر آن دوره به اصطالح امروزي، حلقه «. فرمودند: این چنین عمل کن

إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، فقالوا یا رسول اهلل و ما »)ص( که فرمودند: شهور است در روزگار پیامبرچنانكه م

: اگر 2ریاض الجنة؟ قال: حلق الذکر، فأن هلل تعالی سیارات من المالئكة یطلبون حلق الذکر، فإذا أتوا علیهم، حفوا بهم

گفتند: یا رسول اهلل، بوستان بهشت چیست؟ فرمودند: محافل ذکر،  .آن متنعم گردید از بوستان بهشت گذر کردیدبه 

هاي ذکر هستند که اگر نزد آنان رسند، گرد آنان حلقه گروهی از فرشتگان دارد که به دنبال حلقه .خداي تعالی

کردند، استمرار یافت. در مساجد خویش پیگیري می هاي درس تا دوره اسماعیلیه که آن رااین نظام حلقه«. زنند

هـ.  378در دوره معز الدین بنا شد و در سال  359نخستین مسجد قاهره، در سال » :مقریزي روایت کرده است

او نیز به هریك به قدر کفایت به آنان بخشید و به  .را پاداش و روزي دهد فقهاالعزیز باهلل از ابن کلس خواست تا 

روزهاي جمعه در مسجد  .این خانه در کنار مسجد ساخته شد .ور خرید یك خانه و ساخت آن را دادآنان دست

-. این نظام حلقه4«دادنددرس تشكیل می 3شدند و پس از نماز جمعه تا هنگام نماز عصر در آنجا حلقهحاضر می

آینده )به یاري خداوند متعال(  هاي درس پیوسته تا عصر ما در حوزه علمیه نجف اشرف ادامه یافته است. در فصل

 ها سخن به میان خواهد آمد.از ارتباط حوزه علمیه با مساجد از جهت پژوهشی و دیگر جنبه

                                                           
  .164، صرجال الكشیالكشی،  -1
  تهران.  چاپ، 23، ص1، جالمحجة البیضاء فی تهذیب األحیاءفیض کاشانی،  -2

3
 )م(دادند.تشكیل میهایی را تحلقوا: به هنگام نشستن گرداگرد اساتید خود حلقه - 

4
 .49، ص4خطط: ج - 



اي منتقل سخنان آنان به هر سواره .ندداشت)ع( در گسترش انواع مختلف علوم ید طولی امام باقر)ع( و امام صادق

ا مساجدي از دولت اسالمی عالوه بر مكه و مدینه و کوفه از ذکر شد و تقریبا هیچ حلقه درسی در هیچ مسجد یمی

سخن وشاء مؤید این امر است که گفت: وارد مسجد کوفه شدم، نهصد شیخ را یافتم که هریك  .ایشان خالی نبود

خویش  مفهوم است که تمام این نهصد نفر، علوم و دانش آن بهگفت جعفر بن محمد)ع( با من سخن گفته است و می

یابیم که مسجد تا چه اندازه، در زندگی )ع( کسب کرده بودند. از این سخن درمیا از محضر امام جعفر صادقر

هاي ویژه اگر بدانیم که این نهصد نفر، همگی، تمام اندیشه تمدن اسالمی در شاخه به .مسلمانان منبع نور بوده است

اند که بعدا و شناسی و شیمی و دیگر علومی بودهرهینه علوم طبیعی چون پزشكی، ستامختلف دانش و معرفت در زم

هـ، این 656پس از حمله مغول به بغداد و سقوط دولت عباسی به دست تاتار در سال  ،در دوره افول مسلمانان

حوزه علمیه نجف اشرف، در آن زمان مملو از علماء برجسته بود  .دانشها پایه و اساس تمدن غرب را تشكیل دادند

شی تا طبرسی نویسنده چهارم هجري و پس از آن دانشمندانی چون کلینی، الكشی سپس طوسی و نجاکه در قرن 

ها محقق حلی و عالمه ظهور یافتند، اما آنان با توجه به شرایط تقیه فراوان و  و پس از آن معجم البیانکتاب 

پرداختن به تأسیس اماکن مذهبی که پس از غیبت کبري در سال سوم هجري در آستانه نابودي قرار داشتند، ویژگی 

هاي آنان نبود، تالش اگر زیرارهبري جامعه اسالمی را نداشتند. آري عملكرد آنان خوب بود و خدا را شاکریم 

گشت و این امر، بدون تردید، جز به یاري خداوند سبحان حاصل نشده است. موضوع مهم هم آمیخته میچیز درهمه

این است که زندگی اجتماعی در آن دوره از جایگاه مطلوب خود عقب نشینی کرده بود و طبیعی است که در آن 

خته گردد و به دلیل نبود رهبري که آن را جهت ایفاي نقش مورد نظر خود به کار اي آویزمان، در مقابل مسجد، پرده

گیرد به نوعی از صحنه زندگی، کنار رود. این وضعیت ادمه یافت تا اینكه حوزه علمیه به تدریج از جنبه اجتماعی 

اشت، مسجد در نگاه حوزه به اجرا گذ را هاي اسالم در ارتباط با امر به معروف و نهی از منكرفعال گشت و نظریه

علمیه آمادگی داشت تا ابزار اجراي این نظریات بوده و این چنین نیز شد. إن شاء اهلل در فصل پنجم این کتاب 

 طور مفصل به این موضوع، خواهیم پرداخت. به
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 مقدمه

خویش، گفته است: پدرم )خدا از او راضی باد( براي ما نقل کرده است  الخصالشیخ صدوق در فصل هشتم کتاب 

که: سعد بن عبداهلل از یعقوب بن یزید بن محمد بن أبی عمیر و او از ابراهیم بن عبدالحمید و او نیز از سعد االسكاف 

)ع( نقل کرده است که ایشان المؤمنینبن نباته و او از امیر و او از زیاد بن عیسی و او از أبی الجارود و او از اصبع

من اختلف إلی المساجد أصاب إحدي الثمان أخا مستفادا فی اهلل أو علما مستظرفا أو آیة محكمة أو »فرمودند: 

رحمة منتظرة أو کلمة ترده عن ردي أو یسمع کلمة تدله علی هدي أو یترك ذنبا خشیة أو حیاء: هر که به مساجد 

اي محكم، آورد: برادري مفید در راه خداوند، دانشی ظریف، نشانهرا به دست  کند، یكی از هشت ویژگی وآمد رفت

رحمتی مورد انتظار، سخنی که او را از هالکت باز دارد، شنیدن کالمی که او را هدایت کرده یا گناهی را از روي 

مام حسن)ع( و ی نزدیك به این حدیث از اصدوق، همچنین حدیث دیگري را با عبارات«. ترس یا حیا ترك کند

فواید حضور در مساجد را درك  ،طور کلی )ص( نقل کرده است و از این دو حدیث بهایشان نیز از پیامبر اکرم

کنیم. با توجه به حدیث مذکور، قسمی از این فواید، فردي و قسمی، اجتماعی هستند که هر یك از این دو قسم  می

 طور جداگانه شرح داده خواهد شد. به

 فواید فردي

شود که فرد با حضور فراوان خویش در مسجد، دست کم یكی از هشت ویژگی از حدیث پیشین چنین استنباط می

ها بدون تردید، ابتدا بر جان فرد ها را کسب خواهد کرد. این ویژگیمذکور و گاهی حتی دو، سه یا تمام این ویژگی

یابد، اما واسطه افراد خود، قوام می زیرا جامعه به؛ یابد و به تبع آن براي جامعه مفید خواهد بودمؤمن بازتاب می

که فایده  -احادیثی غیر آن برداشت شود از شودحال چه از این حدیث یا چنانچه بیان می -هایی وجود داردویژگی

-میاهلل ذکر خواهد شد. در یك بازنگري  و در بند بعدي إن شاء باشدمیها بیش از فایده فردي مد نظر  اجتماعی آن

 توان فواید فردي را در قالب ابعادي چند برشمرد: 

 نخست: بعد اخالقی و معنوي 



هاي بعدي چنان که در فصلآن -کندحضور در مساجد تشویق می حضور در مساجد در مقام طاعت الهی که بر

سبحان و طی براي بنده مؤمن، فرصتی جهت تقرب به خداوند  -برخی آثار گواه بر این موضوع بیان خواهد شد

بدین جهت، حضور در مساجد با صرف نظر از دیگر فواید  .کندفراهم میرا هاي پیشرفت و کمال معنوي کردن پله

الجلسة فی »فرماید: )ع( میهاي تهذیب نفس است. امیرالمؤمنینحاصل از آن که ذکر خواهد شد، یكی از فرصت

راي : نشست در مساجد ب1ی نفسی و الجامع فیه رضی ربی  ضالجامع خیر لی من الجلسة فی الجنة، ألن الجنة فیه ر

-در بهشت، رضایت خویشتن و در مسجد، رضایت پروردگارم حاصل می زیرا من بهتر از نشست در بهشت است؛

أنی أرید أن اترهب قال ال تفعل یا عثمان فإن »)ص( گفتند: مظعون نقل شده است که به پیامبر از عثمان بن«. آید

خواهم راهب شوم. ایشان فرمودند: چنین مكن! : می2القعود فی المساجد انتظار الصالة بعد الصالةترهب أمتی 

 مشهور است نشستن در مسجد، مایه«. پارسائی امت من در نشسن در مساجد به انتظار نماز پس از نماز است

حضوري که موجب کمال و  ینبنابراصرف نظر از دلیل این امر، دستوري الهی است؛  زیرا ؛خشنودي خداوند است

شود، فقط حضوري است که جهت اجراي دستور الهی بدون توجه به دیگر مقاصد اخروي و تعالی روح می

شیخ صدوق )رحمة  الخصالن قسمت از حدیث مذکور در و ای 3پذیرداجتماعی، گذشته از اهداف دنیوي صورت می

منتظرة: رحمتی مورد انتظار( نیز بدین موضوع اشاره دارد و بر همین اساس، مساجد در افزایش تقرب به درگاه الهی 

 . 4ع و خاکساري در برابر خداوند متعال تأثیري وضعی یا عینی دارندو تضرّ

من أقام فی مسجد بعد صالته انتظارا »)ع( نقل شده است که فرمودند: برقی از امام جعفر صادق المحاسندر کتاب 

: هر که پس از نماز خویش در مسجد به انتظار نماز بماند، 5للصالة فهو ضیف اهلل و حق علی اهلل أن یكرم ضیفه

 «.مهمان خداوند بوده و بر خداوند فرض است که مهمان خویش را گرامی بدارد

                                                           
1
 .6( از ابواب احكام مساجد، ح3، باب )3، جالوسائلحر عاملی، کتاب  - 

2
 .7، حمواقیتابواب  از 2همان منبع، باب - 

3
 کند.، نتایج نظر سنجی مذکور را تأیید میهذکر شد مطالببرخی از  - 

4
 .187، ص8بند، مكان نماز، 1، جفقه األخالقسید محمد صدر،  - 

5
 .10از ابواب مواقیت، ج 2، باب3، جالوسائلحر عاملی،  - 



 دوم: بعد تربيتی

هنگام وضع  دانشمندان و کارشناسان امور تربیتی به ؛ بنابرایناجتماعی استپس از خانواده، مسجد دومین کانون 

ها و معیارهاي خود الهام گرفته است، باید در سنجشمعصومین)ع( قوانین تربیتی روز که از قرآن کریم و کالم 

ي وظایف تعریف شده ها در ایفارنگ شدن نقش بسیاري از خانوادهبا آگاهی از کم ؛ البتهمسجد را مد نظر قرار دهند

با توجه به اینكه خانواده، نخستین کانون اجتماعی بوده و مسئولیت تربیتی فرد را بر عهده  -خود در شرع مقدس

روي و حالت اي از این پسههاي خویش به پارشود. شیخ فلسفی در کتاباهمیت این موضوع دو چندان می -دارد

هاي عادي از دادن ی راهكارهاي تربیتی عمیقی وجود دارد که خانوادهکه برخ گونه همان، 1اشاره کرده است قهقرا

شود، مسجدي که همواره  دار چنین مسئولیتی میمسجد، عهده ؛ بنابرایناین راهكارها به فرزندان خود ناتوان هستند

هاي وخیحب الهی، رهایی از دنیا و طرد عادات ناپسندي چون سخنان زشت، القاب ناپسند بر یكدیگر نهادن، ش

هاي روحی مانند بخل، حرص و آز، غرور، خشم، تكبر، خودپسندي، ریا و ناشایست و نیز غلبه بر بیماري

و همچنین آراستگی به اخالق نیك چون ایثار، شكیبایی، بردباري، شجاعت، بخشش، مهربانی، نرمی،  2خودخواهی

کند. هاي مشتاق، ثابت و استوار میرا در جان مدارا، فروتنی، خیرخواهی براي دیگران و اموري دیگري غیر از آن

-شود و پس از آن خط مشیی متفاوت از مسیر نخست زندگی خویش برمیگونه، شخصیت فرد مؤمن کامل میبدین

هاي د، بلكه به خانواده خویش که مكارم و نیكیبیاگزیند و این امر در روابط خانوادگی و اجتماعی وي بازتاب می

کند. هاي الهی مسجد به خویشتن را به خانواده خود نیز عطا میگردد و بخششنكرده، باز می طامسجد را به وي ع

به  3این موضوع را در بسیاري از برادران مؤمن که پس از بنیانگذاري نماز جمعه در عراق، در مسجد حضور یافتند

و همچنین براي برادران، همسران،  هاي خودکنیم، آنان که مشعل تربیت را از مساجد به خانهوضوح مشاهده می

)ع(، )سخنی که او را ینمؤمنامیرال با این قسمت از کالم الخصالاب حدیث پیشین کت .پدران و مادران خویش بردند

                                                           
 از شیخ محمد تقی فلسفی. بین الوراثة و التربیة الطفلرجوع شود به کتاب  - 1

، ارشاد القلوب، العقولتحف ، جامع السعادات، فقه األخالق، مكارم األخالقسودمند است،  ها در این زمینه براي مؤمنینهایی که مطالعه آناز جمله کتاب -2

  .است محجةالبیضاءو  الخصالمجموعه ورام، 

 هـ بنا نهاده شد.1418ذي حجه سال  19هـ و در مسجد کوفه در تاریخ 1418جمادي الثانی سال 21نماز جمعه در سراسر عراق در  - 3



ها و از هالکت باز دارد یا شنیدن کالمی که او را هدایت کند( بدین نكته اشاره دارد. سپاس خداي را بر تمام نعمت

 پایانش.احسان بی

 عد علمی وفرهنگیسوم: بُ

 شود:سخن در باب مطالبه فراوان فرد مؤمن از حضور علمی و فرهنگی خویش در مسجد به چند محور تقسیم می

فرهنگی و دینی که از خالل این دروس،  قهی و اندرزهاي اخالقی یا توجهاتمحور نخست: استفاده از دروس ف

 شود. چون وهابیت مطرح میهاي انحرافی ها و جنبشجهت مبارزه با بدعت

و  دهند یا طرح پرسشمحور دوم: استفاده از استفتاءهاي کپی یا چاپی که اهالی مسجد در اختیار یكدیگر قرار می

-ها را پاسخ داده و برخی را به زمان بازگشت خود از نجف اشرف موکول می که برخی از آن 1استفتاء از امام مسجد

 کند.بدین موضوع اشاره می« اي محكمآیة محكمه: نشانه»بحث با بیان عبارت در مقدمه  الخصالکند. حدیث 

ها، مجالت و نوارهایی که فرد مؤمن را همبستگی مؤمنین با امانت گرفتن برخی کتاب محور سوم: استفاده از

و اکرم)ص( هاي تاریخ و سیره حضرت رسول یا فروع دین یا کتاب 2فرهیخته کرده و امور دینی چه اصول

فوق الذکر  در مقدمه این فصل با عبارت )علما مستظرفا: دانشی  الخصالآموزد. حدیث )ع( را به وي میبیت اهل

 .گذار استسازي شخصیت فرد مؤمن تأثیرکند. تمام محورهاي مذکور در آمادهبین( بر این امر داللت میباریك

مؤمن راسخی که نسبت به مسئولیت خویش که علت خلقت وي بوده، آگاه است، نه اینكه فقط براي خوردن و 

: اینان چون چارپایانى بیش نیستند، بلكه از 3إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیال»خوابیدن و ازدواج آمده باشد: 

 «.ترند چارپایان هم گمراه

                                                           
1
 نظرسنجی. - 

2
 هاي عملی هستند. باشد و مراد از فروع همان رسالهمعاد می امامت و عدل و یعنی توحید و نبوت و عقایدباب  یی درها منظور از آن کتاب - 

3
 .44سوره فرقان:  - 



 انتسابی و ارتباطی چهارم: بعد

است، اما درك و  خاص از رویكرديوي تبعیت ی، غرور و عدم یاتكاکه عدم وابستگی فرد به مفهوم خود جااز آن

که در دین اسالم و تر از خویش یعنی خداوند سبحان، تر و قوي آگاهی فرد از وابستگی به هستی و وجودي بزرگ

که هر فردي باید براي رسیدن به آن تالش کند. در این صورت تجسم یافته است، هدفی است بیت)ع(  مذهب اهل

او در زمان غیبت کبري هواي نفس خویش را وانهاده و امر موالي  زیرامسجد، حلقه ارتباط در چنین انتسابی است، 

تقلید و رجوع به ایشان را در )ع( او کسی است که امام حسن عسكري .1اطاعت کرده است فقهاخویش را از سوي 

 تمام امور بزرگ و کوچك واجب کرده و این فقیه یا مرجع تقلید، کارگزارانی دارد که در مساجد پراکنده هستند.  

 2بر این اساس، مسجد، جنبه ارتباطی ما با حوزه و انتساب ما بدان را مهیا کرده است.

 فواید جمعی

حتی اگر انسان، فواید فردي را همراه با ابعاد  .ضور گروهی در مسجد استآمده از حواید جمعی، فوایدي به دستف

چهارگانه آن که پیش از این مطرح شد، در خدمت خانواده و جامعه خویش به کار گیرد، سرانجام به یكی از فواید 

مسجد فرا براي مثال، اگر فرد، اخالقی را که جهت تهذیب نفس خویش در  .شودجمعی حضور در مساجد تبدیل می

گرفته است به خانواده و جامعه خود نیز بیاموزد یا فرزندان خویش را بر اساس ارکان تربیتی فرا گرفته در مسجد، 

ها، مجالت و استفتاءاتی که از برادران نمازگزار خویش به امانت گرفته است یا ارتباط آنان با تربیت کند یا کتاب

اي فردي دست یافته و با چنین عملكردي از یك سو به فایده ،بازگو کند مرجع تقلید خود را براي فرزندان حوزه و

 اي اجتماعی یا جمعی تبدیل کرده است.از دیگر سو، آن را به فایده

 اما دیگر فواید اجتماعی و جمعی صرف یا مستقیم حضور در مسجد عبارتند از:

                                                           
1
روایت کرده آن را  2هاي قاضی، حاز ابواب ویژگی 10، باب18این صفات در حدیثی از امام حسن عسكري )ع( آمده است و شیخ عاملی در کتاب الوسائل، ج  

 است.
2
 کند.ضوع را تأیید مینتایج نظرسنجی این مو - 



 قدرت دركو یابد تحقق میحضور در مساجد  تقویت پیوندهاي ایمانی برادرانه میان افراد جامعه که با نخست:

نماز جماعت و نماز جمعه و نیز نماز آیات و دو عید فطر و قربان و نماز در هاي مسلمانان که اسالم و وحدت صف

-به شمار میاسالم و مسلمانان  قدرتاز آشكارترین مصادیق وحدت و  یابد وتجلی میطواف به صورت جماعت 

 کند.و روح جمعی داللت می توحیدينظام  و قوانین آن بر بر اهتمام اسالم، آیند

در مقدمه فصل به  الخصالطریق آشنایی با یكدیگر که حدیث  گیري ارتباط اجتماعی میان مسلمانان ازشكل دوم:

دنبال آن  کند. بهاشاره می آن بهنیز « أخا مستفاداً فی اهلل: برادري مفید در راه خداوند»نقل از امام علی)ع( با عبارت 

حلی براي مشكالت و مسائل مرتبط با منطقه و جامعه خویش چون کمك به فقرا ز با یكدیگر دیدار کرده و به راهنی

ها مانند راهسازي و سدسازي و ویژه در روستاها و دهكده هاي خیریه و عام المنفعه بهو نیازمندان و انجام طرح

 یابند. غیره دست می

صادق)ع( مش در جان انسان مؤمن در سایه دیدار برادران خویش در مسجد که سخن امام ایجاد ثبات و آرا سوم:

: مؤمن در کنار 1أن المؤمن لیسكن إلی المؤمن کما یسكن الضمآن إلی الماء البارد»کند: بر این موضوع داللت می

 «.یابدگیرد چنانكه تشنه با آب خنك آرام میمؤمن آرامش می

با عبارت )سخنی که او را از هالکت  الخصالدر حدیث  علی)ع(وظیفه امر به معروف و نهی از منكر که امام  چهارم:

اند. این امر با حضور در مسجد حاصل شده و چه اشاره کرده آن بهباز دارد یا شنیدن کالمی که او را هدایت کند( 

 از دارندآنجا که براي خشنودي خداوند گام برمی بسا مسجد، بارزترین مصداق انجام این وظیفه بزرگ باشد و از

 هراسند.نكوهش هیچ مالمتگري نمی

مسجد، نقطه تالقی همه  زیراآید، مسجد، نخستین پایگاه تشخیص امور منفی موجود در جامعه به شمار می پنجم:

-این موضوع، دستورالعملشود. با توجه به بازگشت داده می آن بهطبقات اجتماعی بوده و انواع سلبیات و مشكالت 

 .1شود. از این رو، جامعه، حوزه اجرایی اوامر مسجد استهاي مرتبط با این مشكالت از جانب مسجد صادر می

                                                           
1
 .10، روایت 8، باب67، حبحار األنوارشیخ محمد باقر مجلسی،  - 



ویژه مسائلی که موجودیت و وحدت اسالم را تهدید  آگاهی مسلمانان از مسائل روز که براي آنان مهم است به ششم:

کند. در حدیث نیز آمده است: این رو مسجد، جامعه را براي اهتمام به امور مسلمانان پرورش و تربیت می از کندمی

: هر که شب را بدون توجه به امور مسلمانان به صبح رساند، 2مَن أصبح و لم یهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم»

 «. مسلمان نیست

کارد و بدین در قبال مبارزات داخلی و خارجی اسالم را می مسجد، روح برادري حقیقی و مسئولیت مشترك هفتم:

سه پیوند مشترك امّت اسالمى را »: 3گویدیكی از دانشمندان می .خواندوسیله به نزدیكی میان مذاهب اسالمی فرا می

ه بهرمسجد از سه عنصر بی -سازد که عبارتند از: خداى واحد، کتاب واحد و قبله واحد با یكدیگر مرتبط مى

روند تا خداى واحد را با عقیده واحد و در سرزمین  جا مى که مسلمانان هر سال از نقاط مختلف زمین به آن -نیست

وحدت عقیده، وحدت  !. آرى«رود واحد نیایش کنند و این سرزمین، میهن معنوى براى مسلمانان به شمار مى

انان به یاد بیاورند که هرچند سرزمینشان دور از کند تا مسلم چنین تجسّم پیدا مى شریعت و وحدت وطن بزرگ، این

سازد و  را متّحد مى  و نژادشان مختلف است، امّا دین واحد، خداى واحد و وطن واحد آنان  و زبان  یكدیگر و رنگ

هاى مسلمانان واجب است که منافع شخصی خویش را فداى این منفعت  چنانچه شرایط ایجاب کند، بر تمام گروه

 . 4ك کنندعمومى مشتر

دهنده نقاط قوت کند، زیرا مسجد، نمایشترسیم می آوري را براي دشمنانمسجد موقعیت اطالعاتی وحشت هشتم:

سازد. این نقاط قوت در دین و دعوت ها متمایز میدین اسالم است که آن را از سایر ادیان و باورها و ایدئولوژي

ها ها و روشکه پیشتر اشاره شد، مكان اجراي این سبك اسالمی در سبك اجتماعی مجسم شده است و همانطور

مسجد است. این موضوع از یك سو و از جانبی دیگر مسجد مكان اطالعاتی مهمی در نیك جلوه دادن آوازه دین 

 اسالم و تشویق افراد دیگر ادیان براي ورود به این دین است.
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اقتصادي و اجتماعی میان افراد جامعه است و چه مسجد، ابزاري مهم جهت کاهش اختالف طبقاتی در سطح  نهم:

بسا بارزترین مصداق مساجد براي اجراي این فایده مهم اجتماعی، مسجد الحرام باشد که در خالل مراسم حج با 

 پذیرد.پوشش و حرکتی یكسان صورت می

ایمان در صفوف جامعه فواید اجتماعی مسجد را با بیان یك فایده بزرگ، مهم و مؤثر در گسسترش آگاهی و  دهم:

هاي شهادت و ( و نیز مناسبتحسین)ع مراسم یابود شهادت امام دینی چون احیاي مناسكبریم و آن، به پایان می

هاي قدر در ماه ص(، اسراء، معراج و شبپیامبر)هاي اسالمی دیگر همچون بعثت و مناسبت معصومین)ع(والدت 

ها در مسجد را بر  ها و برگزاري آنتنهایی تأثیر نیك این مناسبت مبارك رمضان و غیر آن است. هر کسی خود به

 1هایی که به وي عطا کرده راها و عبرتها را در زندگی خویش و درس خویشتن لمس کرده و خاطرات خوش آن

: آرى، کسانى که 2 قْوَى الْقُلُوبذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَ»به خوبی دریافته است، خداوند فرموده است: 

 «. یشان باشدها دلشمارند کارشان نشان پرهیزگارى  شعایر خدا را بزرگ مى

 مسجد پرچم است

شود که مسلمانان صفوف خویش را در  پس از شناخت فوائد فردي و اجتماعی مسجد، این مكان به مثابه مرزي می

مرابطه: وصل کردن نیروها به »اي که مفهوم گونه. بهکنندتقویت میآن منظم ساخته و ایمانشان را علیه دشمنان 

: اى کسانى که  3یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»در آیه شریفه « یكدیگر

ها پایدارى کنید و از خدا بترسید، باشد  یى فراخوانید و در جنگاید، شكیبا باشید و دیگران را به شكیبا ایمان آورده

ص( به مسجد تفسیر شده اکرم)که بارزترین مصداق آن میدان کارزار است، در حدیثی از رسول « که رستگار شوید

که در مسجد نشسته باشی در مقابل هر  ص( به أبوذر آمده است: اي أبوذر! تا زمانی)است. در سفارش آن حضرت

فرستند و براي هر نفس اي از بهشت براي توست و فرشتگان بر تو درود میآوري، درجهفسی که در آن برمین
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یا »دانی شأن نزول این آیه چیست؟آیا می !شود، اي أبوذرشود و ده گناه تو پاك میکشیدن تو ده پاداش نوشته می

اید، شكیبا باشید و  : اى کسانى که ایمان آورده 1وا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُ

گفتم: نه، «. ها پایدارى کنید و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید دیگران را به شكیبایى فراخوانید و در جنگ

است. اي أبوذر! وضوي کامل بر امور مكروه، کفاره به فرمودند: این آیه در مورد انتظار نماز پس از نماز نازل شده 

فراوان به مساجد در انتظار نماز پس از نماز، )رباط: سنگر( است. اي أبوذر هر نشستی در  وآمد رفتآید و شمار می

 .2هاي علمیمسجد، باطل و بیهوده است مگر در سه مورد: قرائت نماز، ذکر و یاد خداوند و پرسش

اند که جایگاه م از دیرباز چنین فواید دینی و اجتماعی مسجد را درك کرده و از خالل آن دریافتهدشمنان دین اسال

در نتیجه با ابزارهاي مختلف، براي براندازي این پرچم جهت  .مسجد در دین اسالم به مثابه پرچم براي سپاه است

؛ اندد در دسترس خویش را به کار گرفتهفروپاشی کل سپاه تالش کرده و در راستاي چنین تالشی انواع وسایل پلی

کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ »ها از جانب مسلمانان خالص در طول تاریخ فراوان است:  ها و دفع آناین تالش البته

آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش : هر گاه که  3أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الْمُفْسِدِین

هاي آنان در این زمینه در تالش«. کوشند و خدا مفسدان را دوست ندارد ساخت و آنان در روى زمین به فساد مى

 دو محور صورت گرفته است:

ها به صورت تجاوز مستقیم یا به وسیله  از جهت ویرانی ساختمانهاي مساجد و تالش در جهت خرابی آن نخست:

گیرد. همچون عملكرد حجاج ثقفی در تیرباران خانه هاي سست دیگري که در ظاهر نام تعرض به خود نمیابزار

هاي آنان در خاموش ها و نیز تالشکعبه به وسیله منجنیق و ویرانی آن در جهت خدمت به اهداف و مقاصد اموي
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: کیست ستمكارتر از آنكه نگذاشت 1 للَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ ا»کردن نور خداوند سبحان: 

 «.که نام خدا در مسجدهاى خدا برده شود

دادن فوایدي که پیشتر از مسجد اثر جلوهتالش جهت متوقف کردن مسجد از ایفاي نقش حقیقی خود با بی دوم:

آمد به این اخص و پر رفت وتنگنا قرار دادن افراد ش برشمردیم، یكبار با منع اذان، بار دیگر با منع نماز یا در

ها و پخش  هاي اثرگذار در جامعه که مسجد از طریق برافروختن آتش مخالفان آنمساجد، یا مبارزه با اندیشه

ها بر ضد نمازگزاران در سازد. جنایت صهیونیستها منتشر می براي خاموشی اثر آن ها و نیز تالش شایعات علیه آن

از جمله این حوادث است که آنان را درون مسجد کشتند و این جنایت، ضمن سلسله رویدادهاي انتفاضه  مسجد

 فلسطین در سرزمین اشغالی اسالم است که بیش از دوازده سال اتفاق افتاده است.

هاي رياما مسلمانان )خداوند عزیزشان دارد( همواره در طول تاریخ و به فضل و عنایت خداوند متعال و فداکا

هاي اسالم را بر بادبان آن که تمام اهداف و آموزه حالی پیاپی، پرچم اسالم را تا پهنه آسمان برافراشته نگه داشتند در

 د فرو نرود.گرایی و تمرّحمل کردند تا در مرداب شرك، مادي

 نماز جماعت باب درسخن پایانی:  

ع( در تشویق به )از حضرت رسول اکرم )ص( و معصومینبا توجه به آنچه گذشت عجیب نیست که احادیث فراوانی 

ترین و نماز جماعت باشد که مهم اقامهآشكار این حضور،  نمود چه بسا .حضور در مساجد روایت شده است

ع( فرمودند: )المؤمنینشود. امیرر در سایه آن انجام میسودمندترین مراسم حضور در مسجد بوده و تمام مراسم مذکو

: هر که بانگ اذان را بشنود و بدون هیچ عذري پاسخ نگوید، 2اء فلم یجب من غیر علة فال صالة لهمن سمع الند»

أما یستحیی الرجل منكم أن تكون له جاریة فیبیعها »ع( نیز فرمودند: )امام جعفر صادق«. نماز او پذیرفته نیست
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هنگام فروش بگوید: این مرد براي نماز  کنیز وي به: آیا مردان شما شرم ندارند از اینكه 1فتقول: لم یكن یحضر الصالة

هم رسول اهلل بإحراق قوم فی منازلهم »ع( نقل شده است که: )و نیز از امام جعفر صادق« شدجماعت حاضر نمی

کانوا یصلون فی منازلهم و ال یصلون جماعة، فأتاه رجل اعمی فقال: یا رسول اهلل أنا ضریر البصر و ربما أسمع النداء 

ص( شدّ من منزلك إلی المسجد حبالً و احضر )ال أجد من یقودنی إلی الجماعة و الصالة معك، فقال النبیو 

خواندند و به جماعت اقامه خانه نماز می : رسول خدا به سوزاندن گروهی در منازلشان اقدام کردند که در2الجماعة

من نابینا هستم و چه بسا صداي اذان را  !خدا اي رسول :مرد نابینایی نزد آن حضرت آمد و عرض کرد .کردندنمی

ایشان فرمودند: از منزل خویش تا  .شنوم اما کسی نیست که مرا براي نماز جماعت در کنار شما راهنمایی کند می

من صلی الغداة و العشاء اآلخرة » آن حضرت باز فرمودند:  «.مسجد ریسمانی بگستر و در نماز جماعت حاضر شو

: هر که نماز 3جلو من حقره فإنما یحقر اهلل عز و ی ذمة اهلل عز و جل و من ظلمه فإنما یظلم اهللفی جماعة فهو ف

صبح و عشاء را به جماعت بگزارد، در پناه خداي عز و جل است و هر که به وي ستم کند به خداوند ستم روا داشته 

شان همچنین از پدران خویش روایت ای«. و هر که او را خوار شمارد، خداي عز و جل را کوچك انگاشته است

من صلی المغرب و العشاء و اآلخرة و صالة الغداة فی المسجد فی جماعة فكأنما »ص( فرمودند: )اند که پیامبرکرده

: هر که نماز مغرب و عشاء و شب و نماز صبح را در مسجد به جماعت ادا کند، گویی تمام شب را 4أحیا الیل کله

أیهما »ع( سوال کرد: )از جمیل بن صالح نیز نقل شده است که از امام جعفر صادق«. داري کرده استشب زنده

قال: یؤخر و یصلی  أفضل؟ یصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت أو یؤخر قلیالً و یصلی بأهل مسجده إذا کان إمامهم؟

نماز جماعت با اندکی تأخیر در : کدامیك برتر است؟ نماز فراداي فرد در اول وقت یا 5بأهل المسجد إذا کان اإلمام

 «.کنار اهل مسجد در صورت حضور امام؟ ایشان فرمودن: نماز جماعت با اندکی تأخیر اگر امام جماعت باشد
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 وظایف ما در قبال مساجد

 با الهام از قرآن کریم و سنت شریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

روشن شده باشد. آیات  -مباحث ارائه شده در سه فصل گذشتهپس از شنیدن  -رسد مقام و منزلت مسجد به نظر می

وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا »کند، خداوند فرموند: قرآن کریم و متون احادیث شریف بر شأن واالي مسجد داللت می

قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ »، «انید: و مسجدها از آنِ خداست و با وجود خداى یكتا کسى را به خدایى مخو1مَعَ اللَّهِ أَحَدا

: بگو: پروردگار من به عدل فرمان داده 2 أَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَما بَدَأَکُمْ تَعُودُون

وانید و هم چنان که شما را آفریده است هنگام هر نماز روى به جانب او دارید و او را با ایمان خالص بخ است و به

، «هنگام هر عبادت لباس خود بپوشید : اى فرزندان آدم به3یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد»، «گردید باز مى

اى که براى مردم بنا شده همان است که  ستین خانه: نخ4 إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَکاً وَ هُدىً لِلْعالَمِین»

 «.اى که جهانیان را سبب برکت و هدایت است در مكه است. خانه

)ع( أي البقاع أحب إلی قال رسول اهلل لجبرائیل»ع( روایت شده که فرمودند: )در سنت شریف نیز از امام محمد باقر

)ص( از : رسول خدا5و أحب أهلها إلی اهلل أولهم دخوال و آخرهم خروجا منها اهلل عز وجل؟ قال المساجد

-تر است؟ فرمود: مساجد و نیز محبوبداشتنیاز زمین نزد خداوند عز و جل دوست)ع( پرسیدند: کدام قطعه جبرئیل

از امام «. شودترین اهالی مسجد نزد خداوند کسی است که نخستین نفر داخل آن شود و آخرین نفر از آن خارج 

أن اهلل إذا أراد أن »ع( روایت کرده که فرمودند: )ع( و ایشان هم از پدران خویش از امیرالمؤمنین)موسی بن جعفر

یصیب أهل األرض بعذاب قال: لوال اللذین یتحابّون بحاللی و یعمرون مساجدي و یستغفرون باألسحار، ألنزلت 
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فرماید: اگر افرادي که حالل مرا رعایت، را به عذابی گرفتار کند، می گاه که خداوند بخواهد اهل زمین: آن1عذابی

 «.آوردمکنند، نبودند عذابم را حتما فرو میمساجدم را آباد و سحرگاهان طلب استغفار می

أن فی التوراة مكتوبا أن بیوتی فی األرض المساجد لمن تطهر »نیز آمده است که خداوند فرمود:  "المقنع"در کتاب 

هاي من بر روي زمین براي : در تورات نوشته شده است که خانه2بیته ثم زارنی و حق علی المزور أن یكرم الزائرفی 

هر که در خانه خویش تطهیر کند سپس به دیدار من آید، مساجد هستند و حق است بر زیارت شونده که زائر را 

یابیم. مسجد در اسالم و فواید بزرگ آن را در میاز تمام این مباحث و مباحث پیشین، شأن واالي «. گرامی بدارد

شویم تا بخشش آن بر ما تداوم یابد، در غیر این در این فصل با تكالیف خود در قبال این بناي عظیم آشنا می

صورت، نقش آن به افول گراییده و تباه خواهد شد. این تكالیف از قرآن کریم و سنت شریف الهام گرفته شده است 

 : 3این تكالیف عبارتند از و از جمله

 نخست: آبادانی مساجد

شَ إِلَّا اللَّهَ ءَاتىَ الزَّکَوةَ وَ لَمْ یخَ خِرِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االْإِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَا» خداوند فرمودند: 

اند  کنند که به خدا و روز قیامت ایمان آورده : مسجدهاى خدا را کسانى آباد مى4الْمُهْتَدِینفَعَسىَ أُوْلَئكَ أَن یَكُونُواْ مِنَ 

 «.یافتگان باشند دهند و جز از خدا نمى ترسند. امید است که اینان از هدایت گزارند و زکات مى و نماز مى

؛ روداي خاشع به سوي آن مییدهکند که با قلبی پاك و دن این است که کسی مساجد را آباد میآیه شریفه مبیّ

کند و حضور مؤمنین در مسجد به این شكل و با ذکر و یاد خداوند در آن وي بُعد معنوي مساجد را آباد می بنابراین

آید، بدین جهت، آیه مذکور، آبادانی شود. این امر جز از سوي مؤمنان به دست نمی موجب احیاء و آبادي آن می
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د براي حفظ روابط متقابل كالیف ما در قبال مسجدر فصل ششم خواهد آمد، بلكه مقصود، تاین بحث ، زیرا تكالیف، آداب و احكام مساجد نیستمقصود از  - 3

 .آیدبوده و این امر شرطی براي حصول فواید پیشین به شمار می

 .18توبه:  - 4



بسیاري از  زیراکند، مسجد داللت نمی 1تصاص داده است. مفهوم آیه بر ساختار ماديمساجد را به مؤمنین اخ

-مقصود از آبادانی را آبادانی قلب می 2«تفسیر السعادة»اند اما نویسنده کتاب منافقان، بناي ظاهري مسجد را ساخته

ما »یه پیشین خود ارتباط دارد: داند، زیرا قلب، خانه و حریم إلهی و مسجد حقیقی خداوند است و آیه مذکور با آ

کنند مسجدهاى خدا را  که به کفر خود اقرار مى حالی : مشرکان را نرسد که در3 کانَ لِلْمُشْرِکِینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّه

مقصود از  بنابرایناند؛ در تاریخ ثبت است که بناي ظاهري و مادي مسجدالحرام را مشرکان ساخته«. آباد کنند

آبادانی مادي نبوده بلكه بُعد معنوي آن مد نظر است و این عادتِ شرع مقدس در ارزیابی  بادانی در دو آیه مذکور،آ

ترین امر در شرع مقدس، قصد و نیت است. امور معنوي ظاهري در آن اهمیت ندارد، بلكه مهم زیرااعمال است، 

ها : خداوند به صورت4و أعمالكم و إنما ینظر إلی قلوبكمإن هلل ال ینظر إلی صورکم »ص( فرموده است: )پیامبر اکرم

جل أوحی إلی إن اهلل عز و»فرمایند: )ع( میامیر المؤمنین« کندهاي شما نگاه مینگرد، بلكه به قلبو اعمال شما نمی

: 5و أکف تقیةع( قل للمأل من بنی إسرائیل ال تدخلوا بیتا من بیوتی إال بقلوب طاهرة و أبصار خاشعة )عیسی بن مریم

هاي من جز با خداي عز و جل به عیسی بن مریم وحی کرد به بزرگان قوم بنی اسرائیل بگو به هیچ یك از خانه

إذا أنزل »ص( نقل شده است که فرمودند: )از پیامبر .«هاي پاکیزه وارد نشوندهاي پاك و دیدگان خاشع و دستقلب

: آن گاه 6و رعاة الشمس )أي الحافظون ألوقات الصالة( و عمّار المسجداهلل عاهة من السماء عوفی منها حملة القرآن 

که خداوند بالیی از آسمان فرود آورد، حافظان قرآن و محافظین خورشید )یعنی مراقبین اوقات نماز( و نیز آبادگران 

ان اوقات نماز و این حدیث، آبادگران مساجد را در جایگاه حافظ«. گیرندمسجد از آن مورد عفو و بخشش قرار می

. دهد و البته این حافظان، خود، همان مؤمنان هستند نه اینكه فقط حافظان صرف باشندحافظان قرآن قرار می

این  از همچنین مقصود از حافظان قرآن، عمل کنندگان به تأویل و تفسیر قرآن بوده نه اینكه فقط حافظ قرآن باشند
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بیان شد نه سازندگان آن، هر چند که بر سازندگان مخلص و پر همان است که « عمار: آبادگران»رو مفهوم 

تواند هر دو مفهوم ، می"اخالص"کند. در هر صورت  با در نظر گرفتن قید به مساجد نیز صدق می وآمد رفت

 ظاهري و غیر آن را در برداشته باشد.

 دوم: تشویق به ساخت مساجد

رین خطبه خویش در مدینه قبل از رحلت و پیوستن به خداي ص( در آخ)بن عباس نقل شده است که رسول خداااز 

ها لرزان و ترسان، پوست ها دلها اشكبار،  عز و جل، ما را به اندرزهایی موعظه فرمود که دیدگان از شنیدن آن

آمدند، آورد، مردم گرد ادند، او نیز بانگ نماز جماعت برایشان به بالل دستور اذان د .احشاء به تكان و جنبش آمد

و من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اهلل بكل شبر منه أو قال »ص( نیز بر منبر رفته و در خطبه خویش فرمودند: )پیامبر

: هر که 1...و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ بكل ذراع منه مسیرة أربعین ألف ألف عام مدینة من ذهب و فضة و در 

به اندازه چهل هزار هزار  ،اي هر وجب از آن یا گفته است براي هر ذراع آندر دنیا مسجدي بنیان نهد، خداوند به از

عبداهلل بن مسعود در حدیثی «.  سال، شهري از طال، نقره، مروارید، یاقوت، زمرد، زبرجد، لؤلؤ و ... به وي عطا کند

ششم بهشت نوشته یافتند: ص( روایت کرده است که ایشان در شب معراج این کلمات را بر در )طوالنی از پیامبر اکرم

یبنِ المساجد و من أحب أن لَال إله إال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل، من أحب أن یكون قبره واسعاً فسیحاً فَ»

التأکله الدیدان تحت األرض فَلْیكنس المساجد و من أحب أن ال یظلم لحده فَلْینور المساجد و من أحب أن یبقی 

: هیچ خدایی جز اهلل نیست و محمد پیامبر خدا و علی ولی 2تر بُسط المسجدلی جسده فلْیشتحت األرض فال یب طریاً

ها نشود، هر که بخواهد زیر زمین خوراك کرم خداست هر که بخواهد قبرش گسترده و فراخ باشد، مساجد بنا کند و

د پیكرش زیر هکه بخوا مساجد را جارو زند، هر که نخواهد قبرش تاریك باشد، مساجد را روشن گرداند و هر

از این دو حدیث به میزان اهمیت ساخت مساجد پی «. خاك، تازه بماند و پوسیده نگردد، براي مسجد فرش بخرد

ص( )بینیم که حضرت رسولبریم که اگر نباشند، تمام فواید ذکر شده نیز وجود نخواهد داشت. بدین جهت میمی
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فته تا پاداش سازنده مسجد را براي آنان بیان کند. همچنین کلمات نوشته دستور به فراخواندن مردم داده و بر منبر ر

اند. کنند و همراه با اصول دین )توحید، نبوت و امامت( نگاشته شدهبر در بهشت، فضیلت ساخت مسجد را بیان می

 احادیثی بیانگر ع()نكته مهم فقط، ساخت مساجد است با هر میزان حجم و ارتفاعی که باشد. بلكه در آثار معصومین

ع( نقل شده است که )حلی از امام جعفر صادق صحیح ساخت مساجد بدون سقف نقل شده است. در کتاب استحباب

ها اکراه دارید؟ فرمودند:  حضرت در پاسخ به این سوال در مورد مساجد داراي سقف که آیا از نماز خواندن در آن

: آري! اما امروز زیانی بر شما ندارد. هر 2و لو کان العدل لرأیتم کیف یصنع فی ذلك 1نعم! و لكن ال یضرکم الیوم»

 "مرسل الفقیه"در کتاب «. کردنددیدید که در این زمینه چگونه عمل میچند اگر مظهر عدل حضور داشتند، می

جد فیكسرها و یأمر بها أول ما یبدأ به قائمنا سقوف المسا»ع( فرمودند: )صدوق نیز آمده است: امام جعفر صادق

ها را در هم  هاي مساجد است که آنآغاز کند، سقف آن بهنخستین امري که قائم ما  3:4فتجعل عریشاً کعریش موسی

از دیگر آداب ساخت «. دهدآن قرار می ع( بر)بان موسیبانی مانند سایهکند، سپس سایهامر می آن بهشكسته و 

ع( و ایشان از پدر بزرگوارشان و ایشان نیز از اجداد خویش )امام جعفر صادق مسجد، در ارتباط با منبرهاست. از

: 5ع( مر علی منارة طویلة فأمر بهدمها ثم قال: ال ترفع المنارة إال مع سطح المسجد)إن علیاً »اند که: نقل کرده

ه نباید از بام مسجد باالتر اي بلند گذر کردند، دستور تخریب آن را دادند، سپس فرمودند: گلدست)ع( بر گلدستهعلی

)ع( روایت شده است که ایشان در پاسخ به سوالی ر مسجد از امام جعفر صادقدر مورد تزیین و نقش و نگا«. رود
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این مسجد که   ه استکرداین تشبیه در حدیثی از امام جعفر صادق )ع(  نیز وارد شده است که ایشان شیوه ساخت مسجد رسول خدا )ص( را در آن توصیف   -3

-ها و برگهاي درختان خرما بود که بر آن چوبشد. سقف آن مرکب از چوب تنهبود که مانع از ریزش باران نمی گرمافقط جهت حفاظت از  ايسادهداراي سقف 

ر، این مودند: خیهایی بدون گل اندود کردن ریخته شده بود. هنگامیكه از پیامبر )ص( خواستند براي جلوگیري از ریزش باران، سقف آن را گل اندود کنند، فر

 موسی )ع( است. بانسایهچون  بانیسایه

 .4ابواب احكام مساجد، حدیث از 9، بابالوسائل - 4
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و لو قام العدل لرأیتم کیف یصنع فی 1أکره ذلك و لكن الیضرکم الیوم»درباره اقامه نماز در مساجد منقش فرمودند: 

دارم اما امروز زیانی بر شما نیست، هر چند اگر مظهر عدل به پاخیزد، خواهید دید که در این : از این امر اکراه 2ذلك

مبنی بر اینكه دیوار مسجد  ن مساجد با توجه به احادیث واردهدر مورد باال برد؛ اما «مورد چگونه عمل خواهد کرد

 اند. آن را مكروه شمرده فقها، 3)ص( به اندازه قامت انسان بودپیامبر

 سوم: تقوي، اساس مسجد

اي که که نیت سازنده مسجد، کسب خشنودي خداوند متعال نباشد، تنها، توجه به ساخت مسجد با هر درجه تا زمانی

باشد، در صالحیت آن براي پرستش و عبادت کافی نیست و در غیر این صورت، اهداف مورد نظر از ساخت مسجد 

نتایج معكوسی به همراه خواهد داشت. شاید بارزترین مصداق چنین مسجدي، بناي آن  بلكه چه بسا. یابدتحقق نمی

وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بَیْنَ »فرمایند: مسجد ضرار باشد، خداوند سبحان در قرآن کریم می

وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ * ال   مِنْ قَبْلُ وَ لَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِالَّ الْحُسْنى الْمُؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

وَ اللَّهُ یُحِبُّ  مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا  تَقُمْ فِیهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى

شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِی   مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى  تَقْوى  الْمُطَّهِّرِینَ * أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى

بُنْیانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِیبَةً فِی قُلُوبِهِمْ إاِلَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ  نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ ال یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ * ال یَزالُ

سازند تا به مؤمنان زیان رسانند و میانشان کفر و تفرقه اندازند  دهد: آنهایى که مسجدى مى : خدا شهادت مى4 حَكِیم

خورند که ما را  گاه سوگند مىمبرش جنگ کنند کمینگاهى باشد، آناخواهند با خدا و پی و تا براى کسانى که مى

گزار. مسجدى که از روز نخست بر م گویند. هرگز در آن مسجد نماز قصدى جز نیكوکارى نبوده است؛ دروغ مى

ند، تر است که در آنجا نماز کنى. در آنجا مردانى هستند که دوست دارند پاکیزه باش پرهیزگارى بنیان شده شایسته
                                                           

اما کسی که قصد ساخت مسجد را دارد، باید عدم اسراف و زیاده روي و  ،خواهد در این مساجد نماز گزارداین عدم زیان در مورد کسی مطرح است که می - 1

اهی برخی از عدم تمرکز بر ظاهر صرف را مود توجه قرار دهد، بلكه باید هدف وي فقط تدارك مكانی براي پرستش خداوند سبحان باشد. از این جاست که گمر

 شود.بر خدا(، مشخص میسازندگان مسجد که به دنبال فخرفروشی و مباهات هستند)پناه 

 .1ابواب احكام مساجد، حدیث  از 15، باب الوسائل - 2

 .1، حدیث9همان منبع، باب  - 3
  .110 -107توبه:  -4



زیرا خدا پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسى که بنیان مسجد را بر ترس از خدا و خشنودى او نهاده بهتر است، یا آن 

کسى که بنیان مسجد را بر کناره سیلگاهى که آب زیر آن را شسته باشد نهاده است تا با او در آتش جهنم سرنگون 

اند همواره مایه تشویش در دلشان خواهد بود تا آن  نا که برآوردهکند. آن ب گردد؟ و خدا مردم ستمگر را هدایت نمى

ویژه بر  آیات مذکور، مقصود را به روشنی تبیین و به«. هنگام که دلشان پاره پاره شود و خداوند دانا و حكیم است

: هرگز در آن 1ال تَقُمْ فِیهِ أَبَداً»کند. سخن خداي تعالی که عدم شایستگی چنین مسجدي براي پرستش داللت می

عنصر اصلی وجود مسجد،  بنابرایندستوري مؤکد بر نهی از اقامه نماز در این مسجد است؛ « مگزار مسجد نماز

حجم ساختاري آن و مقام و جایگاه مادي یا اجتماعی بانیان آن نیست، بلكه رکن اساسی مسجد، میزان ذکر و یاد 

ر و پیشبرد جامعه به سمت کمال، میزان تالش و پارسائی خداوند سبحان و میزان کارآمدي این مسجد در تغیی

اند، بر پایه تقوي و پرهیزکاري بوده سازندگان و ایمان آنان به خداوند است. در این صورت، مسجدي که بنیان نهاده

و شایسته عبادت و پرستش است. این همان راز اختالف و تفاوت میان مساجد اسالمی با یكدیگر از یك سو و 

این مساجد و اماکن عبادتی در دیگر ادیان چون کلیسا از سویی دیگر است. بهترین گواه تفاوت مذکور میان  میان

مساجد، بناهایی با حجم اندك و معماري ساده بوده و به »گوید: است که می 2کلیسا و مسجد، سخن دکتر مؤنس

اي نوتردام در پاریس را در نظر بگیریم چهار ... اگر حجم و وزن سنگ بناهاي کلیس3ندرت، بلند و برافراشته هستند

هاي آور شویم که در بیشتر مساجد اسالم، شبستاناسالمی است و اگر در کنار آن یادیا پنج برابر مساجد بزرگ 

-ترین کلیساها و کنیسهترین مساجد در کنار بناي کوچكیابیم که بناي بزرگ، درمی4خالی و بدون سقف وجود دارد

                                                           
1
 .108توبه:  - 
  ، کتاب المسجد.سلسله عالم المعرفةد. حسین مؤنس،  -2

3
 هاي مسجد است.یوارکردند که همان کراهت باال بردن درا بیان میدکتر باید دلیل این امر  - 

4
 .همسجد کوفه، مسجد سهله و غیرم چون مسجد الحرام، مسجد نبوي، مانند بیشتر مساجد مهم در اسال - 



البته این موضوع، شأن کلیساها را باال نبرده و از منزلت  2«.1ها چیز قابل توجهی نیستندوان و بودائیها و معابد ه

 .3کند که پایه و اساس ساخت مساجد استکاهد بلكه بر عكس به وجود تقوایی اشاره میمساجد نمی

ن عبادت را برشمرده و بررسی کرد هاي میان مساجد و سایر اماکتوان دیگر تفاوتدر این جا براي تكمیل فایده، می

-با این بیان که: مسجد با وضع قانون ممنوعیت اختالط میان زن و مرد که سبب هتك حرمت این مكان مقدس می

که در سایر اماکن عبادتی مانند کلیساها و غیره، اختالط  گونه همانکند، شود، پاکی و قداست خود را حفظ می

اي ابزار بازي با ممنوع و حرام وجود دارد. براساس نص صریح دین، مسجد زن، خانه اوست، مسجد در هیچ دوره

کنند در دیگر اماکن عبادتی عمل می 4هاها و کشیش هاي مردم و چپاول آنان نبوده است آن چنانكه برخی اسقفعقل

ها، خبري از یك کشیش ایتالیایی مبنی بر طرح قراردادي جهت فروش زمین بهشت اي که یكی از روزنامهه گونهب

کرد، حتی اگر اي که نظریات آنان را طرد میمنتشر کرد. در همین راستا باید گفت کلیسا با علم و دانش یا هر برنامه

. این در حالی است که مسجد، همیشه به علم و دانش 5کردبه صورت علمی، صحیح و تأیید شده بود، مخالفت می

هاي پیشین، مسجد و دیگر احادیث مذکور در فصل الوشاءبلكه با توجه به مضامین حدیث  .اهتمام داشته و دارد

یابیم که مسجد، کامال برعكس دیگر اماکن عبادتی است، زیرا مسجد، ترتیب درمی این بهخود، منبع علم است. 

-کند، منافع آنان را در نظر گرفته و به مسائل و مشكالت آنان مینمایان ساخته با مردم زندگی می حقیقت دین را

که کلیسا همواره در  حالی دار است، دراعی را عهدهدر کار خود موفق بوده و رهبري فكري و اجتم ؛ بنابراینپردازد

جدایی افكنده است تا جایی که اغلب این انزوا و دور از پیروان خود بوده و هست و میان دین و زندگی طرح 

 شوند.    شوند و فقط روزهاي یكشنبه وارد آن میکلیساها بر بلندایی خارج از مرزهاي شهر ساخته می

                                                           
1
 .مسجد است و نه بیشتر معماريدر اینجا بدون تردید سخن در مورد ابعاد  - 

2
 .، کتاب المساجدسلسله عالم المعرفة دکتر حسین مؤنس، - 

3
 .شوندمیها نیز مشمول این سخن که آنشده است تعداد کمی از مساجد فقط بر جنبه معماري آن تمرکز در ساخت هر چند که  - 

4
 .اسم درجه و رتبه و منصب دانشمندان مسیحی است - 
اعدام کرد. کلیسا موجب عقب ماندگی علم بوده و اروپا به دلیل حاکمیت و  کلیسا او را  را اعالن کرد،  گالیله نظریه کروي بودن زمین ي چوندانشمندوقتی   -5

تا  اتخاذ کردندها پس از انقالب صنعتی و رهایی از بند کلیسا، موضع تندي در برابر دین اي را در نادانی و ظلمت به سر برد، اما غربیسطره کلیسا بر زندگی، دوره

بلكه مربوط به نفس  می گردددین باز نیا نقص به توحید این از توفیق و کامیابی آنان بوده زیرا  يالبته این موضوع جدا خواندند.« هاافیون توده»جائیكه آن را 

 است.ها و راهبان اماره در کشیش



به عنوان شاهد و مؤیدي بر این نكته بیان کرد که اساس  1توان رویدادي را به نقل از یكی از دانشمنداندر اینجا می

گروهی از مبلغان دینی وارد »نویسد: ست نه بلندي و زینت ساختمان و بناي آن. وي چنین میمسجد بر پایه تقوي ا

بینید کلیساهاي ما، آباد، زیبا و مزین بوده و مساجد شما خالی، شهر اصفهان شدند و به اهالی این شهر گفتند: آیا نمی

اي را که در ذهن آنان افروخته خ چنین شبههکهنه و ویرانه است؟ مردم شتابزده نزد دانشمندان و فضال رفته و پاس

دانیم. برخی نیز گفتند: گشته، جویا شدند. برخی از این دانشمندان درهاي خویش را بسته، برخی گفتند: پاسخ را نمی

در تخصص ما نیست جز یك نفر که در خانه خویش هیاهوي مردم را شنیده به بیرون آمد و علت را از آنان پرسید. 

به وي گفتند. او گفت: پاسخ آن نزد من است و دستور داد مردم در مسجد شهر گرد آیند تا او بر آنان موضوع را 

اي ایراد کرد و به نماز جماعت گزارد و پاسخ را آنجا خواهند یافت. مردم جمع شدند و او باالي منبر خطبه

که ما در  حالی د سبحان خالی است درمسیحیان گفت: کلیساهاي شما بدین دلیل آباد است که از ذکر و یاد خداون

مساجد از ترس خداوند، تسلیم شده و  ؛ بنابراینکنیممساجد خویش ذکر خداوند متعال را بسیار بر زبان جاري می

گیرند. شاهد ما در این موضوع این است که هنگام اذان که شكل در آستانه فرو ریختن قرار می این بهشكافند و می

دارد و مردم مؤذن برآید، سقف، شكافته و ترك بزرگی برمی« اهلل اکبر»شوند، هرگاه بانگ میمردم بسیاري جمع 

مید بیرون شهر بودند، هنگامیكه این مرد هنگام غروب مبلغان، ترسان و نااُ ها فرو نریزد. به گریزند تا سقف بر آنمی

ام که این امر پایه واهد شد؟ گفت: من دریافتهگونه خسقف هنگام ذکر خداوند سبحان این دانی کهپرسید: از کجا می

و اساس باور دینی بوده و خداوند سبحان دین خود را عزیز و گرامی داشته و خود بدین امر آگاه است. پس با 

توان به کسانی پاسخ گفت که در برابر . با این واقعه می2«کرامات و معجزات خویش باید ما را مورد عنایت قرار دهد

تمدن پر طمطراق غرب، مات و مبهوت مانده و روشنایى برق آن، دیدگانشان را از بین برده است و همگی فرهنگ و 

این افراد، متوجه نعمت ایمان به خداوند، رسول او و ؛ اما براي نداشتن چنین فرهنگی محزون و اندوهگین هستند

ما هر چند  ؛ البتهاندنصیب ماندهدي از آن بیها علی رغم برخورداري از فرهنگ ماع( نیستند که غربی)ائمه معصومین

)ع( را خداوند و رسول او و ائمه معصومین ایم، اما اسباب رسیدن به درجات ایمان بهچنین فرهنگی را از دست داده

                                                           
 .نقل کردند شاناین حادثه را از پدر  است که «قدس سره»آیت اهلل العظمی، سید محمد صدر این شخص  - 1

 با گروهی از طالب علوم دینی ذکر شده است.« قدس سره»ی از دیدارهاي آیت اهلل العظمی سید محمد صدر این واقعه  در یك - 2



در اختیار داریم، عالوه بر آن، فرهنگ غربی نیز به عنوان ابزاري سودمند در راستاي تحقق چنین هدفی بدون هیچ 

اریم، پس چرا زگنعمت خداي را که پروردگار جهانیان است سپاس این بهمحنتی به دست ما رسیده است و ما رنج و 

 گردند.هاي متحیر پند نگرفته و از گمراهی خویش باز نمیاین انسان

 چهارم: تشویق به شتافتن به سوي مساجد

ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا   إِذا نُودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»فرمایند: خداوند در قرآن کریم می

اید، هرگاه )شما را( براى نماز روز جمعه بخوانند فى  : اى کسانى که ایمان آورده 1الْبَیْعَ ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون

در این آیه «. و تجارت رها کنید که این اگر بدانید براى شما بهتر خواهد بودالحال به ذکر خدا بشتابید و کسب 

. سنت شریف نیز مملو از تشویق مردم به 2داللت آشكاري بر امر به شتافتن به ذکر خداوند در مسجد وجود دارد

بناي مسجد بر این امر، گام دوم و مكمل  زیراکند، شتافتن سوي مساجد است و فضیلت چنین عملی را تبیین می

)ص( فرمودند: آید. پیامبرظر اسالم به شمار میاساس تقوایی است که گام نخست در راه رسیدن به اهداف مورد ن

أال أن بیوتی فی األرض المساجد، تضیء ألهل السماء کما تضیء النجوم ألهل األرض أال طوبی لمن کانت »

فی بیتی أال أن علی المزور کرامة الزائر أال بشر المشائین فی  المساجد بیوته أال طوبی لعبد توضأ فی بیته ثم زارنی

هاي من بر روي زمین مساجد هستند، خوشا به : آگاه باشید که خانه3الظلمات إلی المساجد بالنور الساطع یوم القیامة

می بدارد. حال آنكه در خانه خویش وضو سازد سپس به دیدار من آید و حق است بر زیارت شونده که زائر را گرا

ه نقل از علی بن حكم ب«. روند به نور روشنی در قیامت بشارت دههاي شب به مساجد میکسانی را که در تاریكی

من مشی إلی المسجد لم تضع رجال علی رطب و ال »)ع( روایت کرده است که فرمودند: شخصی از امام جعفر صادق

به سوي مسجد رود، پایش را بر هیچ تر و خشكی نگذارد  که هر: 4یابس إال سبحت له األرض إلی األرضین السبع

)ع( آمده رم نیز به نقل از امام جعفر صادقاز مزا«. ندمگر اینكه زمین تا طبقات هفتگانه آن براي او تسبیح بگوی
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 .را نیز در بر داردتشویق به حضور در مساجد  امانماز جمعه نازل شده است  باره آیه درهر چند که این  - 2
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مه : بر شما باد به اقا1علیكم فی الصالة فی المساجد و حسن الجوار للناس و إقامة الشهادة و حضور الجنائز» است: 

)ص( نقل شده که فرمودند: از پیامبر«. حضور در تشییع جنازهنماز در مساجد و حسن همسایگی و اقامه شهادت و 

من مشی إلی مسجد من مساجد اهلل فله بكل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات و عشر سیئات و »

ازاي هر قدم وي تا بازگشت به خانه خویش،  : هر که به یكی از مساجد خداوند گام بردارد به2رفع له عشر درجات

)ع( روایت کرده است کلینی از امام جعفر صادق«. شودیده پاداش و رفع ده گناه و ترفیع ده درجه در نظر گرفته م

)ع( استقبله مولی له فی لیلة باردة و علیه جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و هو إن علی بن الحسین»رمودند: که ف

الیة فقال له: جعلت فداك فی مثل هذه الساعة علی هذه الهیئة إلی أین قال: إلی مسجد رسول اهلل أخطب متغلف بالغ

اي پشمین و مزین و ردایی پشمین و )ع( در شبی سرد با جامه: امام علی بن الحسین3الحور العین إلی اهلل عز و جل

الم از ایشان پرسید: فداي شما گردم در غشدند، هاي فاخر و قیمتی با یكی از غالمان خویش روبرو ملبس به لباس

روم تا حور العین را از روید؟ امام فرمودند: به مسجد رسول خدا)ص( میاین ساعت با چنین وضعی به کجا می

 این بهشخص پرسشگر بوده و  4بدون تردید این پاسخ امام)ع( در حد سطح فكري«. خداوند خواستگاري کنم

امام به دنبال تبیین این نكته بود که پاداش داخل شدن در مسجد بهشت بوده  -عالم استهر چند خدا  -معناست که

ورود به مسجد بمثابه خواستگاري از حور العین و ازدواج با آنان در  ؛ بنابراینو بهشت منزلگاه حور العین است

داشتند و آنان را پس از یع( بردگان را خریداري کرده یك سال نزد خویش نگه م)بهشت است. امام زین العابدین

توان از این کردند تا پس از آزادي مبلغانی براي ایشان باشند. میتعلیم اسالم حقیقی و والیت اهل بیت آزاد می

حدیث نیز چنین دریافت که امام )ع( خواستند به این برده قبل از آزادیش اهمیت شتافتن به مساجد را تفهیم نمایند. 

 .-است که البته خداوند عالم–

 ها پنجم: ترك نکردن مساجد و تالش براي خرابی آن
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: )با مردم به میزان عقلشان صحبت استموقعیت در اینجا از باب این عبارت است و این و غیر قابل توصیف  در غیر این صورت همت امام )ع( بسیار باالتر از - 

 کن(. 



خرابی مسجد مخالف آبادي آن است و خداوند متعال خرابی را همراه با شدت ظلم بیان کرده است. خداوند متعال 

خَرابِها أُولئِكَ ما کانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها إِلَّا فِی   وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ سَعى»فرماید: می

: کیست ستمكارتر از آنكه نگذاشت که نام خدا در 1 خائِفِینَ لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیم

بیمناك و ترسان داخل ها کوشید؟ روا نیست در آن مسجدها جز  مسجدهاى خدا برده شود و در ویران ساختن آن

)ع( روایت شده است که از امام جعفر صادق«.  ى بزرگ استشوند و نصیبشان در دنیا خوارى و در آخرت عذاب

)ص( به مكه و مسجد شدند. برخی مفسرین نیز بر این ه مانع ورود رسول خدامقصود آیه، قریش است آن هنگام ک

در بیت المقدس جنگ کرده و براي خرابی آن تالش کردند تا باورند که آیه مذکور در توصیف رومیانی است که 

وارد آن  اي که با ترس ودلهره از حمله مؤمنیناینكه خداوند در دوره عمر، مسلمانان را بر آنان پیروز گرداند به گونه

ال یحجن بعد «  کند، آنجا که حضرت پس از نزول آیه ندا دادند:)ص( رأي نخست را تأیید میشدند. روایتی از پیامبر

: از امسال به بعد، هیچ مشرکی نباید حج گزارد و هیچ شخص برهنه 2عامنا هذا مشرك و ال یطوفن بالبیت عریان

شود )أن الوارد ال یخصص المورد: چشمه آب، مختص وارد آن چنانكه برداشت می؛ اما «طواف خانه کعبه نكند

کوشد، در نهایت ظلم و ستم دي را که براي خرابی مسجد میشونده بر آن نیست( بنابراین، آیه با حكمی عمومی، فر

کند. در اینجا مقصود از خراب کردن، ویرانی مادي نیست، بلكه هدف نوع معنوي آن است. اگر چه توصیف می

ویرانی مادي یكی از مصادیق خرابی مسجد است یعنی اگر بناي مسجدي خراب گردد، این امر به نوبه خود، نابودي 

تر از انی معنوي عامآید، بنابراین ویرجد را در پی دارد که از این جهت، ویرانی معنوي آن به شمار میاهداف مس

 توان سه استدالل بیان کرد:بوده و منظور آیه نیز نوع معنوي آن است. براي تایید این نتیجه می ویرانی مادي

شود: که بنا، ضد ویرانی است. مثال گفته می حالی در -از ریشه عَمَرَ یعمُر -نخست: خراب، ضد آبادي است استدالل

اي خراب است و این اتاقی خرابه است، یعنی آن شیء خراب وجود دارد اما متروك بوده و اي آباد و این خانهخانه

 کهنه و قدیمی است.
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: روا نیست  1وها إِلَّا خائِفِینأُولئِكَ ما کانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُ»دوم: سخن خداي تعالی در ادامه آیه پیشین است:  استدالل

این در حالی است که آنان از ابتدا در جهت خرابی مساجد «. در آن مسجدها جز بیمناك و ترسان داخل شوند

-اگر خراب به مفهوم ویرانی و نابودي مادي باشد، پس آنان چگونه وارد مساجد ویرانه می ؛ بنابراینتالش کردند

کند که براي ویرانی معنوي مساجد تالش کرده و براي ترك و م کسانی را تبیین می، آیه، شدت ظل؛ بنابراینشدند

ها چه از طریق منع اقامه نماز در این مساجد یا نابودي بناي مساجد از پایه و  توقف نقش اجتماعی و دینی آن

 اساس کوشش کردند.  

إلی اهلل عز و جل مسجد خراب ال یصلی  ثالثة یشكون»)ع( است که فرمودند: سوم: سخن امام جعفر صادق استدالل

-: سه گروه به خداي عز و جل شكایت می2فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار ال یقرأ فیه

اي کنند، دانشمندي که میان افراد نادان تنها مانده و قرآن رها شدهکنند: مسجد خرابی که اهلش در آن اقامه نماز نمی

 «.شودبر آن نشسته و خوانده نمی که غبار

المؤمنین اي که امیرگونهترك نكردن آن تأکید کرده است به سنت شریف نیز بر حضور مستمر و همیشگی در مسجد و

: 3اهلل اهلل فی بیت ربكم فأنه إن ترك لم تنظروا»اند آنجا که فرمودند: این امر را در خالل وصایاي خویش مطرح کرده

هر چند  -توان از این حدیثمی«. شویددر مورد خانه پروردگارتان که اگر ترك شود، مهلت داده نمیخدا را خدا را 

شود تا آنان توجه و چنین دریافت که ترك خانه خدا یعنی مسجد از سوي مسلمانان منجر می -خدا عالم است

شود ینكه ترك مسجد موجب میفكند یا اعنایت الهی را از دست بدهند و خداوند سبحان به آنان نظر لطف نیا

 آن بهمسجد ابزار ما در رویارویی و مقابله با دشمن است و تا زمانیكه  زیرادشمنان به ما فرصت و مهلت ندهند، 

کنیم، در خیر و سالمت هستیم اما اگر آن را ترك کنیم به مفهوم ضعف و پراکندگی ما و حمله سریع و می وآمد رفت

از جمله احادیثی که در این زمینه از ائمه معصومین نقل شده است، روایتی است که غلبه آسان دشمن بر ماست. 
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شكت المساجد إلی اهلل تعالی الذین ال یشهدونها من »زریق از امام جعفر صادق )ع( بیان کرده است. ایشان فرمودند: 

لناس عدالة و ال نالتهم رحمتی و جیرانها فأوحی اهلل إلیها و عزتی و جاللی ال قبلت لهم صالة و الأظهرت لهم فی ا

یابند به محضر خداوند متعال شكایت ها حضور نمی : مساجد از همسایگان خود که در آن1الجاورنی فی جنتی

پذیرم، عدالت آنان را در میان مردم ها الهام کرد: سوگند به عزت و جاللم که نمازي از آنان نمی بردند، خداوند به آن

)ص( پیامبر اکرم«. قرار نخواهند گرفتام رسد و در بهشت من در همسایگیمن به آنان نمیکنم، رحمت آشكار نمی

شود، موضع سختی گرفته و این عمل در برابر کسی که مسجد را ترك کرده یا براي نماز جماعت و جمعه حاضر نمی

المسجد أن تأمر بحطب، لیوشك قوم یدعون إلی الصالة فی »آنان را بسیار ناپسند شمرده است و فرموده است: 

: چیزى نمانده که در باره آن عده که نماز در مسجد را رها 2فیوضع علی أبوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتم

)ع( درباره حضرت علی«. هایشان بسوزد تا خانههایشان بریزند و آتش بزنند  اند، دستور دهم هیزم به در خانه کرده

لیحضرن معنا صالتنا جماعة أو »، فرمودند: شدنددر مسجد به نماز جماعت حاضر نمیگروهی که همراه با ایشان 

شوند یا از کنار ما نقل مكان کرده در : یا در نماز جماعت با ما حاضر می3لیتحولنّ عنّا و ال یجاورونا و ال نجاورهم

 «.شویمها همسایه نمی همسایگی ما قرار نگیرند، ما نیز با آن

)ع( بر حضور در مساجد بسیار تأکید یابیم که قرآن کریم و پیامبر)ص( و ائمه معصومینمی از آنچه گذشت چنین در 

یابند، داللت داشته اند تا جایی که برخی احادیث بر باطل بودن نماز همسایگان مسجد که در آن حضور نمیکرده

ست. این مباحث، فقط براي بیان میزان اهمیت مسجد و از این احادیث، کراهت نماز بوده ا فقهااست اما برداشت 

نقش محوري آن در فعال و کارآمد کردن نقش رهبر و عمل کنندگان زیر پرچم او مطرح شده است که در غیر این 

ها حتی در زمان  شود. این امر مهم یعنی توجه به مساجد و محافظت از آنصورت بسیاري از اهداف اسالم تباه می

از جانب دانشمندان فعال و اثرگذار باقی مانده است و خداوند به جاي ما به آنان بهترین پاداش غیبت کبري 

 نیكوکاران را عطا فرماید. در فصل آینده ارتباط حوزه شریف با مساجد بیان خواهد شد.
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 مقدمه

تاریخی مسجد سخن گفته و همچنین درباره فواید حضور در مساجد هاي پیشین در مورد ابعاد دینی و در فصل

. در این فصل برآنیم تا خواننده محترم را به 1گاهی از جنبه نظري و احتمالی و گاهی از بعد عملی به بحث پرداختیم

رهبري دینی، واضح است که لیف ما در قبال آن را دریابد. پرُواقعیت زنده و روز بریم تا کارکردهاي مسجد وتكا

امروز به دست حوزه علمیه شریف است. پس از شناخت جایگاه مسجد و اهمیت آن در اسالم، ضروري است که 

قبل از هر چیز، باید وظایف حوزه را در  ؛ بنابراینمسجد ابزار راهبردي حوزه شریف در اجراي وظایف خود باشد

 ي این وظایف را دریابیم.زمان غیبت کبري شناخته تا کارکرد مسجد در انجام و اجرا

 اهميت حوزه علميه

هاي فراوان اي که تالشگونهقی دین و پشتیبان آن بوده است بهحوزه علمیه از آغاز تأسیس تا کنون همواره قیّم حقی

ها، ها، جوانی، اوقات... خونهاي فرزندان خود و تالشنظیري را در این عرصه به کار بسته و عصاره اندیشهو بی

آنان را که مایه حفظ آبروي مذهب و عزت دین است، پیشكش کرده است. حوزه از یك سو تفسیر  ها و عرقاشك

)ع( را بر عهده گرفت و از بیت اهلقرآن کریم، حفظ، تدوین و تحقیق حدیث و نیز تألیف و گردآوري میراث و سیره 

بل شبهات و حمالت فكري شوم وارده از سوي دیگر سخنگوي حقیقی مذهب شیعه امامی و تنها نماینده آن در مقا

 جانب مخالفین است. 

 ارتباط حوزه علميه با جامعه

جایگاه حوزه علمیه نسبت به جامعه همچون جایگاه محور آسیاب براي آسیاب است. جامعه به حوزه و علماي آن 

حوزه در  ؛ بنابراینایستددارد، باز میسازد و از آنچه نهیشان میدوزد، سخن حوزه را بر زبان جاري میچشم می
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ها نقشی اساسی ایفا ها، تفاسیر و سیره نامهتربیت و فرهیخته سازي جامعه از خالل انتشار مجالت، جزوات، کتاب

 کند.می

اند که در هر امر کوچك یا بزرگی از تأیید رؤیت هالل ماه گرفته تا امور سرنوشت افراد جامعه چنین عادت کرده

مینشان توسط انگلیس به حوزه رجوع کنند و این امر، فقط به دلیل اعتماد مردم به حوزه سازي چون اشغال سرز

 هاي آنان است.ها و عقل ناي براي حفظ ایمان و اسالم در جاعلمیه است؛  که از جانب خداوند متعال، وسیله

دیگري اصالح و استوار یكی از طرفین به وسیله  اي دو سویه است کها جامعه رابطهترتیب رابطه حوزه ببدین

 شود. این رابطه متقابل داراي دو بُعد است:مند میاز طرف مقابل بهرهشود و دیگري نیز  می

 دارد )وظایف حوزه(:بُعد نخست: آنچه که حوزه به جامعه عرضه می

 ترین وظایف حوزه را در قالب نكات زیر منحصر کرد:توان مهممی

رهبران مجتهد جهت ادراه امور اجتماعی، دینی و اقتصادي مردم و نیز هدایت و سازي مجتهدین و آماده نخست:

زیرا هر چند یكی از نتایج  .ترین وظیفه باشدها که چه بسا از میان همه وظایف حوزه، مهمارشاد آنان در تمام عرصه

شود، بنابراین  یخته میآید اما حوزه بدون وجود مجتهد تباه شده و شكافته و از هم گسوجود حوزه به شمار می

 مجتهد، مقوم وجود حوزه و مایه تداوم آن است.

سازي پژوهشگران، نویسندگان و اساتید فاضل جهت تحكیم و پیشبرد حرکت تألیف و گسترش آگاهی آماده دوم:

ها به  ندر میان صفوف جامعه با الهام از پند و اندرزهاي قرآن کریم و سنت شریف، متناسب با نیاز روز و ارائه آ

 ها به مردم. بیت )ع( و ارائه آن مردم یا حداقل فهرست و فصل بندي آثار اهل

سازي مبلغان و خطیبان جهت موعظه مردم نسبت به ذکر و یاد خداي تعالی و تقویت رابطه آنان با او، آماده سوم:

ها یا  و برحذر داشتن از آن همچنین هدایت آنان به راه راست از طریق کنترل انواع فساد و انحراف و نیز تشخیص



ذکر و یاد سیدالشهداء، امام ارائه راهكارهاي سودمند در این زمینه، عالوه بر آن، اقدام خطیبان و مبلغان به احیاء 

 هاي دینی.)ع( و دیگر مناسبتحسین

صوتی هاي گوناگون، چه به صورت نوارهاي علیه مذهب با روش ساختگی هايچهارم: پاسخ به شبهات و دسیسه

باك و پشتیبانی جسور و بی از این منظر، حوزه همواره بنابراینهاي هفتگی و ماهانه باشد؛ یا در قالب نشریه

 شود.ها مواجه می هایی بوده و هست که دین با آنناپذیر، علیه تمام انواع دسیسهخستگی

 بیان کرد:  توان در قالب دو نكتهدارد که میآنچه جامعه بر حوزه عرضه می بُعد دوم:

گیري جامعه از آن، کارآیی خود را از ن اجتماعی تكیه داشته و با کنارهطور کامل بر قوانی اینكه: حوزه به نخست

شود. وظیفه جامعه در فایده میعمل و بیجامعه عرصه عمل بوده و بدون جامعه، همچون علم بی زیرادهد، دست می

هاي ارتباط با آن همكاري پیوند زند و در باز نگه داشتن همیشگی کانال آن بهقبال حوزه این است که خویش را 

اي که مفهوم حقیقی گونهکند، جامعه جزئی از حوزه است به کند تا نتیجه حاصل از آن را به صورت مستقیم دریافت

گیرد، مییز در براز طالب علوم دینی را ن شود، بلكه تمام شیعه حتی افرادي غیرحوزه، تنها شامل روحانیون نمی

 هستند  که زبان گویا و سخنگوي دین و مذهب تشیع است. ايآنان، جزئی از دستگاه مرجعیت و حوزه زیرا

رساند، حال اگر این چشمه را جامعه چون چشمه پر آبی است که حوزه علمیه را به وسیله طالب علم یاري می دوم:

 شی بنیان و کیان حوزه خواهد بود. آب  فرض کنیم، نتیجه آن حتما فروپاخشكیده و بی

اي را دریافته و در صدد عد ارتباطی میان حوزه و جامعه این است که دشمنان دین، چنین رابطهنتیجه حاصل از این بُ

اند. در بحث گذشته بیان کردیم که چگونه این ضربه به سمت مسجد نشانه قطع پیوندهاي ارتباطی میان آن دو بوده

 گنجد. این اساس که مسجد بارزترین ابزار ارتباط بوده، بلكه تمام وسایل ارتباطی درون آن میرفته است، بر 

هاي دشمنان جهت انزواي حوزه از جامعه، تهی سازي آن از وظیفه رهبري فراگیر خود و ترسیم آن از جمله تالش

دهد و هر که نگرفته یا پوشش نمی هاي زندگی را در برطوري که دیگر جنبه به صورت تك بُعدي یعنی دین بوده به



گرایی و غیر آن متهم کردند و شعارهایی را سر دادند که مضمون آن، گسستن روابط و را بدان مرتبط گردد به واپس

اي باشد بر زشت جلوه دادن چهره هاي زندگی است تا این عمل، مقدمهپیوندهاي فراوان میان دین و دیگر جنبه

تابند و افراد هاي آگاه، فرهیخته و متعهد از آن روي برمیها در چارچوبی که انسان نروحانیت و محدود کردن آ

 آورند.روي می آن بهنادان و کم خرد 

ر کمك به جامعه براي ارتباط با حوزه مشخص شد و این امر دوکیل اینجاست که نقش روحانی، یا امام جماعت یا 

-آید که انسان را به فواید دینی و اجتماعی مذکور میحاصل می از طریق فعال کردن نقش مسجد و تدارك مقدماتی

گنجد. پیش از شناخت نقش می - در بُعد نخست که در صفحه قبل یاد شده -رساند و در ضمن وظایف حوزه، 

روحانی یا امام جماعت یا وکیل در جامعه و چگونگی عملكرد وي در بهره مندي از مسجد جهت تحقق این فواید و 

 شویم.ها با سیستم داخلی حوزه و ارتباط مسجد با آن آشنا می دین خود در انجام این وظایف از خالل آن اداي

 و ارتباط آن با مسجد 1نظام حوزه علميه

ها بسیار گسترده و فراگیر است، بلكه  حوزه علمیه نهادي است که براي طالب و مجتهدین حوزه و مقلدین آن

ه تا مخالفین حوزه را نیز شامل شود، همچنین حوزه فقط در یك چارچوب خاص وظایف آنان فراتر از این بود

هاي متعددي است که در زمانی مناسب براي رویدادي مناسب و بر اساس شود، بلكه داراي چارچوبمحدود نمی

ات، شود. گاهی اوقشرایط روز و تكالیف شرعی فرد در قبال وقایع موجود، نوع مناسب آن برگزیده و معین می

گیرد. بر این اساس، حوزه از هاي موجود را به کار میحوزه، در صورت بروز فرصت و امكان توان، تمام چارچوب

ها، خلق شخصیت انسانی و  یك سو نهادي اجتماعی است که با افراد، طبق الگوهاي اخالقی رفتار کرده که هدف آن

کند که وي را با عبادات و کردار خویش به یمؤمن است و از دیگر سو، براي انسان خط مشیی را ترسیم م

دارد. در جنبه کند، در این صورت، حوزه چون نوري است که از حالل و حرام خدا پرده برمیپروردگارش وصل می

سوم نیز، حوزه نظام مالی و اقتصادي استواري است که عملیات داو ستد در تمام سطوح خود در آن جریان داشته و 
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فرضی حوزه است که باید مطابق آن باشد اما به دلیل شرایط  و اوضاع جبري و با اختیاري متوقف شده است، همچنین یا ظام کنونی یرامون نسخن در اینجا پ - 

 .استکالم، فقط حوزه علمیه نجف اشرف این مقصود 



واسطه انتشارات،  کند. از بُعد چهارم نیز حوزه بهت، گاهی انفاق یا گاهی وصول و دریافت میبه اقتضاي موقعی

 ، نهادي فرهنگی و دستگاه اطالع رسانی است.آن بهها و صداي رساي خطیبان منتسب نشریه

طور  حوزه علمیه از منظر ساختاري، اداري و تشكیالت، متشكل از مدارس متعددي جهت سكونت طالب است و به

سازي دروس خود، تنها یابد که براي اقامت و زندگی و نیز حفظ و آمادهاي اتاقی اختصاص میمعمول براي هر طلبه

اي یك مسجد و کتابخانه عمومی وجود دارد. دهد. در هر مدرسهیا همراه با همكالسان خود مورد استفاده قرار می

هاي درس در طول روز نیز است به جهت تشكیل حلقه شماريحوزه علمیه عالوه بر مدارس، شامل مساجد بی

اي از مسجد اي که هر که در خود شایستگی بیند، تدریس ماده درسی مشخصی را بر عهده گرفته و در گوشهگونه

آیند، هر که درس را کند. طالب دیگر نیز گرد مینشیند و جلسه درس خویش را براي دو طلبه یا بیشتر اعالم میمی

دهد و هر که آن را به دلیل مناسب نبودن روش تدریس یا غیر د به حضور خویش در جلسه درس ادامه میمفید یاب

شود. حوزه ترتیب این امر به استاد و دانشجو محول می این بهفایده بیند به حلق درس دیگري روي آورد. آن را بی

همچنین شامل دفاتر مجتهدین بوده که بر مدارس و مساجد از جهت اداري، مالی و تشكیالت و انجام تعمیرات مورد 

ها نظارت دارد. همچنین مسئولیت تعیین متولیان شرعی این مدارس را نیز به عهده دارند. از دیگر وظایف  نیاز آن

ثابت و ثانوي براي رفع هاي ثابت و غیرماه عالوه بر کمكیان هر دفاتر مراجع تقلید، همچنین توزیع حقوق در پا

نهایت، خود حوزه بر توزیع  نیاز خود دانشجو است. تعدادي از معتمدین مرجع دینی )مجتهد(، مسئول دفاتر و در

تمام شده نیز مندان با هزینه ها به عالقه ها یا فروش آندارند. این دفاتر همچنین مسئول توزیع برخی روزنامه نظارت

 هستند.

و پایانی و قبل از رسیدن به  1مرجع دینی، وقت خود را بین تدریس براي طالب درس خارج که همان مرحله سوم

هاي پیش دیدار با مراجعین و شنیدن پرسش حضور در دفاتر در وقتی مشخص جهت درجه اجتهاد است و نیز بین
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 شود. مرحله نخست، مقدمات و مرحله دوم، سطوح نامیده می - 



)ع( یا جماعت را در بارگاه امیرالمؤمنینوهی از مراجع دینی نماز کند، گرآمده براي آنان و پاسخ به آن تقسیم می

 1کنند.یكی از مساجد اطراف آن اقامه می

رسد خواننده از یك سو با نظام حوزه و از سویی دیگر ارتباط مسجد با این نظام با این توصیف مختصر به نظر می

مدارس خود و مكان فراگیري دروس در روز بعد و  آن جهت که مسجد مكان اقامه نماز طالب در از آشنا شده باشد

همچنین دریچه ارتباط مرجع با مقلدین و دانشجویان خود چه در بحث خارج یا در نماز جماعت است. در این نظام 

-هاي مثبت وجود دارد که در ادامه ذکر خواهیم کرد، همانطور که برخی امور منفی نیز در آن یافت میبرخی ویژگی

ها بر حوزه تحمیل شده و برخی با انتخاب خود حوزه  کنند، برخی از آنه را از مسیر خود منحرف میشود که حوز

 نهند.است که به یاري خداوند متعال و به فضل فرزندان غیور و مخلص حوزه رو بسوي نابودي می

 همگامی با زمان

شویم که عامل اساسی در انجام درست و برتر نكات مثبت و منفی، یادآور می 2درآمدي بر ارائهابتدا به عنوان پیش

اي که بر عهده حوزه علمیه گذاشته شده، همگامی با زمان است. اگر به وظایف چهارگانه مذکور در بند پیشین وظیفه

انجام و اتمام آنهاست. براي مثال  ن اساسی این وظایف، چگونگی و روشیابیم که رکاین فصل نگاهی افكنیم، درمی

ها متفاوت است، این امر ها و ماتریالیستهاي گذشته با نوع پاسخگویی به دیالكتیكبه ملحدین در زمانشیوه پاسخ 

ها اي زماننظر روش و رساندن پاسخ و ابزار انتشار آن نیز متفاوت است. در پاره از از جهت اصل پاسخگویی است

-شد و مقصود سخن بدون درنگ تحقق مییها جاري مکرد و پس از آن بر سر زبانفقط ایراد سخنی کفایت می

مقصود از ایراد سخن، فراگیري درسی از پیشینه آن  زیراها صِرف بیان سخن کافی نیست، یافت، اما در برخی زمان

هاي ارتباطی و زنجیره انتقال این سخن، قطع شده و فقط اطالق صِرف آن رخ است که در غیر این صورت، کانال

رود. چنین قطع ارتباطی یكبار با بدنامی ي بسته و مشخص فراتر نرفته و سپس از بین میادهد که از محدودهمی

که در فصل گذشته، تهی  گونه همان -گیرد.اط با جامعه صورت میمرجع دینی و بار دیگر با تعطیلی وسایل ارتب
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 کاهش پیدا کرده است.عمال  ،موقتی و گذرااین امر، این روزها به دلیل شرایط هر چند که - 

 ذکر خواهیم کرد. 5است که در فصل ها در نظام حوزه علمیه اي براي پذیرش برخی جایگزینفقط مقدمه مطالباین  - 2



ضرورت همگامی با زمان و از تمام این مطالب به دنبال بیان  -بیان شد 1سازي مساجد از کارآیی خود و شبیه آن

این موضوع هر چند به تعطیلی حوزه و توقف نقش آن  زیراعدم پایبندي بر اسالیب به جاي مانده از گذشته هستیم، 

حوزه فراتر از یك نهاد مصرفی نبوده و تولیدي،  بنابراین، آیدمنجر نشود، کوتاهی در انجام وظایف به شمار می

 سازنده و راهنما نیست.

ها را دادیم، گاهی در عدم همگامی با زمان، نهفته است، البته منكر این موضوع نیستیم منفی که وعده بیان آننكات 

در آن، فایده یا عدم فایده این روش یا نظام  زیراکه گاهی در این عدم همگامی با زمان، نكات مثبتی نیز نهفته است، 

نكاتی دیگر نیز وجود دارد همچون محافظت از موجودیت گیرد. همچنین در آن مورد اندیشه و بررسی قرار می

حوزه که گذشتگان به ما تحویل دادند و تضمین عدم نفوذ عناصر غیر قابل اعتماد و ناآگاه به سیستم اداري که 

اي که پیشرفت شیوه سازد به گونهشماري روبرو میها را با مشكالت بی مرجعیت را آشفته و سر در گم کرده و آن

طلبد و این نوع گسترش به نوبه طی یا تغییر دریچه مشرف بر جامعه، گسترش قلمرو منتسبین به حوزه را میارتبا

ها را از جمله نكات مثبت عدم همگامی با زمان برشمردیم و از  خود، نتایجی با خود به همراه دارد که اندکی قبل آن

ابر خداوند سبحان دینی به گردن ندارند و خداوند به آنان این جهت، افرادي که با زمان همگام و همراه نیستند، در بر

جزاي خیر دهد. در ادامه توجه را به سلبیات مالزم با این نكات ایجابی معطوف داشته و آن دو را بر اساس قوانین 

 کنیم تا به نتیجه دست یابیم.عرف مقایسه می

 سلبیات عبارتند از:

 حوزه علمیه.دشواري انتساب فرزندان جامعه به  نخست:

ابهامی که بر روند مطالعه در حوزه علمیه براي افراد منتسب به حوزه وجود دارد چه برسد به افراد خارج از  دوم:

 آن.
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 ناآگاهی از آغاز سال تحصیلی حوزه جهت ثبت نام همزمان با شروع سال. سوم:

از دفاتر مراجع به دنبال آن است. عالوه یا هر امر دیگري که جامعه در یكی  اعالم نكردن زمان اعطاي کتاب رم:چها

 بر این در مورد ابزار اطالع رسانی به جامعه از طریق مساجد، تدبیري اندیشیده نشده است. 

ها براي بسیاري از مؤمنین،  دشواري ورود به دفاتر مراجع، بدین دلیل که همیشه باز نبوده یا مكان آن پنجم:

 ناشناخته است.

ها با مسجد مرتبط نبوده و برخی نیز خارج از اختیار افراد  ضرورتی ندارد، زیرا برخی از آنذکر دیگر نكات منفی، 

 به مفهوم حقیقی کلمه، منفی نیستند. بنابراینحوزه است؛ 

به عنوان ابزاري در دست روحانی  1راه حل سلبیات مذکور، فعال سازي نقش روحانیت در جامعه و نیز نقش مسجد

ترتیب حوزه علمیه به  این بهیا وکیل یا امام جماعت و قرار دادن آن به مثابه وسیله هدایت و منفعت جامعه است، 

وسیله، ر کوي و برزنی خواهد رسید و بدینهاي جامعه شده و صداي آن به هوسیله مسجد وارد هر یك از خانه

نكات مثبت ذکر شده که حجتی است براي افرادي که با شتاب، همراه با ؛ اما اهد شدنكات منفی مذکور برطرف خو

ها را مد نظر قرار داده و براي رفع این نكات تالش  تواند آندارند، مالزمین و همراهان زمان میزمان گام بر نمی

رو، براساس معیارهاي معروف اینقابل اعتماد و ناآگاه به سیستم مرجعیت گردند. از کنند تا مانع نفوذ عناصر غیر

تر است، اما این امر بر پایه سنجش و به منظور حفظ نظام و رعایت مصلحت عموم، همگامی با زمان بهتر و پسندیده

 تحقق شروطی در مورد امام جماعت و عملكرد وي متكی است که در ادامه بیان خواهیم کرد.

 نقش امام جماعت یا روحانی در جامعه
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و  وکیلنقش  آمديم در کاردر سراسر  عراق  بوده و این اقداها در مساجد و حسینیه ،مرجعیت دینی در نجف اشرف نمایندگی دفاترگواه این مطلب، گشودن  - 

 تأثیر دارد.  هردومسجد 



خت این موضوع که دریچه ارتباطی حوزه علمیه با جامعه، مسجد است، حال باید دانست که نقش مسجد پس از شنا

در جامعه بر حضور امام جماعت در آن متكی است، حتی بر این اساس که مثال امام جماعت مسجد فقط به اقامه 

یا متروك و رها شده نیست. بدین جهت امام جماعت باید به  تأثیرکند، باز مسجد بینماز جماعت در آن بسنده می

سازد که در نهایت از جمله هایی آماده میمجموعه صفاتی آراسته باشد که وي را براي انجام امور مهم و مسئولیت

 آیند. در اینجا سخن ما معطوف به دو جهت است: مسجد به شمار می -که ذکر آن گذشت –فواید 

 هاي امام جماعتجهت نخست: ویژگی

امام جماعت باید با شرایط و حاالت روز هماهنگ باشد، البته نه فقط بر اساس دین خود، بلكه باید به اقتضاي 

ویز خود قرار آگر صحنه بوده و شرایط سخت را بهانه و دستمصلحت عموم رفتار کند و درست نیست که فقط نظاره

به دنبال ایجاد بستري مناسب بوده تا از خالل روابط اجتماعی با اهل  دهد، بلكه باید با استعانت از خداوند سبحان

همچنین باید امور سودمند  ایه و اساس مردود و مطرود نگردد.ها اقدام کند تا از پمنطقه یا بزرگان آن  یا دیگر گروه

ها تواند این گروهآن می هاي مذکور تعارضی نداشته باشد، پس ازدیگري را به اطالع مردم برساند که با منافع گروه

هاي مخالف خویش، اقناع کرده و به سوي خویش جذب کند که در این صورت، خیر و یا بزرگان را با دیدگاه

گیرد و در این مورد گفته شده )نه آنقدر نرم باش که آبت را بگیرند و نه آنقدر خشك منفعت تمام جامعه را فرا می

براي موفقیت در انجام وظیفه خویش باید به صفات دیگري نیز آراسته باشد،  باش که تو را بشكنند(. امام جماعت

 مانند: 

اي که زیرکی و تیزهوشی وي به طبقات جامعه نفوذ کرده تا تحلیلی باید داراي درك اجتماعی باشد به گونه نخست:

جامعه یاري جوید و به  افراد نیك از ها، اعمال و رفتار آنان داشته باشد و بر اساس چنین تحلیلیاز شخصیت

 دیگران یاري رساند.

وسیله بیت)ع( مطلع باشد و بدین تاریخی داشته و از تاریخ اهلها آگاهی باید نسبت به حرکت جوامع و ملت دوم:

 گذشته را درك کرده و از آن با بیان و زبان روز و هماهنگ با سطح درك افراد جامعه تعبیر کند.



منش، وارسته و پرهیزکار و مشتاق به هر امر خیر و نیك باشد که در غیر سرشت، نیكامام جماعت باید پاك سوم:

امام  ؛ بنابراینتواند آن را عطا کند()فاقد یك چیز نمی زیراتواند به مردم سود و نفعی رساند، این صورت نمی

ها، تقویت آن از پستی ها و تطهیرجماعت باید به تهذیب نفس خویش همت گمارد و براي کامل کردن آن با نیكی

ش کند. این امر باید قبل از عهده دار شدن هر آن از هر گناه بزرگ و کوچكی تال ارتباط با خداوند متعال و حفظ

-قوي از شوندنوع مسئولیت اجتماعی باشد، زیرا پست و مقام و دیگر امتیازاتی که علماء دین از آن برخوردار می

بندهاي او است. نفس اماره نیز خاموش و پنهان است که اگر چیزي آن را  ترینهاي شیطان و محكمترین دام

اسوه نیكویی براي  )ص( الگو واحب خود را هالك کند... رسول خدابرانگیزد و تحریك کند، برافروخته گردد و ص

بحان را مدت ترین خلق بوده که با نفس خویش مبارزه کردند و در سایه عنایت الهی خداوند س، ایشان کامل ما است

)ع( آمده است: دند. در حدیثی از امام جعفر صادقزمانی طوالنی پرستش کرده تا اینكه به مقام نبوت بر انگیخته ش

( ثم فوض إلیه أمر الدین 1 خُلُقٍ عَظِیمٍ  أن اهلل عز و جل أدب نبیّه فأحسن أدبه فلما أکمل له األدب قال )وَ إِنَّكَ لَعَلى»

: خداي عز و جل پیامبر خود 3(2فقال عز و جل: )آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواو األمة لیسوس عباده 

( سپس امر دین و امت  را بسیار نیك ادب کرد، هنگامیكه ادب ایشان را کامل کرد فرمود: )و تو راست خُلقى عظیم

دار امور بندگانش گردد، خداي عز و جل فرمود: )هر چه پیامبر به شما داد بستانید  را به ایشان واگذار کرد تا عهده

 «.و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید(

چهارم: امام جماعت باید رویكرد علمی صحیحی داشته باشد یعنی از لحاظ دروس حوزوي، باید یك دوره فقهی 

ها با یكدیگر را داشته باشد، اما  میان آداب عملی دین و تطبیق آنکامل را گذرانده باشد تا قدرت تشخیص و تمایز 

از جنبه علوم و معارف اسالمی غیر حوزوي باید بسیار فرهیخته و از معلومات ممكن آگاه باشد تا همه اقشار و 

 طبقات فرهنگی جامعه را درك کند.

                                                           
1
 .4سو.ره قلم:  - 

2
 .7سوره حشر:  - 

3
 نجف اشرف. 1420، 11، صوصایا و نصایحی به خطیبان و طالب حوزه علمیه شریفشیخ محمد یعقوبی،  - 



در مسیر خود یا کسی که نماینده حوزه علمیه  پنجم: امام جماعت باید با حوزه ارتباطی صحیح داشته باشد، نه اینكه

 نیست، حرکت کند.

یابد، در نتیجه هایی برخوردار نباشد، امكان ایفاي نقش مورد نظر خویش را نمیاگر امام جماعت از چنین ویژگی

ساجد اهالی آن فایده مورد انتظار از مسجد را آن چنان که در م زیراشود،  نقش مسجد تباه شده و مسجد خراب می

 کنند.دیگر رایج است، احساس نمی

 هاي امام جماعت در مسجد بعد دوم: مسئوليت

هاي او به روشی هاي وي فراگیر بوده و مسئولیتهاي امام جماعت فقط داراي یك بُعد نیست، بلكه نقشمسئولیت

 وي نماینده اسالم بوده و اسالم دین زندگی است. زیراخاص و مشخص محدود نیست، 

 هاي امام جماعت را در چند بُعد بررسی کرد:ن مسئولیتتوامی

 نخست: بعد دینی:

 برپایی نماز جماعت. -1

 کنند.ها و سواالت فقهی و نیز حل شبهات اعتقادي که همواره در برابر مذهب قد علم میپاسخ به پرسش -2

هاي عزاي حسینی و ارائه کمك ویژه مراسم روز عاشورا و ها به ی آنپرپایدینی و تشویق به  احیاي مناسك -3

 .مادي و معنوي براي آن

ها در تبیین ارتباط بنده با پروردگار خویش. پیوند جامعه به خالق خویش از طریق افزایش دروس و سخنرانی -4

 ها، بر اساس شرایط باید بر بصیرت و درك و هوش خود تكیه کند.امام جماعت در ارائه این درس

 وزه علمیه و تثبیت مفهوم تقلید در فروع دین نزد جامعه.پیوند جامعه به ح -5



 دوم: بُعد اجتماعی:

هاي مردم ها و شاديگسترش روابط و پیوندهاي اجتماعی، خارج از مسجد که این امر از طریق مشارکت در غم-1

 شود.حاصل می و هر مناسبت دیگر آنان و پیشی جستن بر آن

ح فردي و گروهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ترغیب حل مشكالت اجتماعی در هر دو سط -2

 بزرگان و افراد متدین به حل مشكالت مردم. 

 اي که حقی از احدي فروگذار نگردد.تعامل با افراد جامعه مطابق با استحقاق و شایستگی و سطوح آنان به گونه -3

اي موفق و سودمند و تمام این موارد، بر میزان حس و هاي منفی حاکم بر جامعه از طریق راهكارهدرمان پدیده -4

درك و آگاهی و شعور اجتماعی امام جماعت و اجراي فریضه امر به معروف و نهی از منكر از سوي وي متكی 

 است.

ها که این طریق مشارکت آنان در برخی کارها و فعالیت از تحكیم روابط برادري میان افراد جامعه به عنوان مثال -5

 پذیرد.ر نیز بر اساس استعداد و توان امام جماعت صورت میام

 تالش براي برقراري سازگاري میان مردان و زنان مؤمن و مجرد جهت ازدواج. -6

 سوم: بعد اقتصادي:

 البته پس از کسب اجازه از محضر حوزه علمیه. -اداره امور مالی و وجوبات شرعی -1

ه میزانی که اجازه تصرف در بخشی از وجوبات شرعی را دارد یا ایجاد توجه به اقشار نیازمند و تهیدست ب -2

ها که این صندوق یا در یكی از دیوارهاي مسجد به صورت ثابت صندوق خیریه براي جمع آوري هدایا و بخشش

 چرخد.شود یا پس از اقامه نماز میان صفوف نمازگزاران به صورت سیار می نصب می



ی نزد برخی صاحبان کار و مشاغل که از اهالی مسجد هستند جهت اشتغال هاي شغلجوي فرصتو جست -3

 تعدادي از جوانان بیكار و نیازمند.

مندي از تأثیر و اعتبار تالش براي عقد برخی قراردادهاي وام و قرض براي انجام کار برخی نیازمندان با بهره -4

 خویش در جامعه.

 هاي آسان درمان براي بیماران نیازمند.و تدبیر راههماهنگی با پزشكان و داروسازان  مؤمن  -5

 چهارم: بعد فرهنگی:

هایی هایی جهت غناي این کتابخانه با انتخاب کتاباي ویژه مسجد و فتح باب اهداء کتابکتابخانه تأسیس -1

ه یا هر احساس و کین دهند و پرهیز از هر عنوانی که دشمنیساز  که شخصیت دینی و ایمانی وي را شكل میانسان

 انگیزد.دیگري را در انسان برمی

هاي مختلف علوم و معارف مسابقات در رشته برپاییهاي اسالمی یا غیره که براي استفاده از برخی مناسبت -2

 بیند.ها و اندرزها متناسب میاست و همچنین ایراد سخنرانی

 براي نمازگزاران. هاي عملیهاي فقهی در ارتباط با احكام رسالهاجراي دوره -3

هاي حفظ و تالوت قرآن کریم و تمرکز بر کودکان، نوجوانان و جوانان. عالوه بر آن امام جماعت افتتاح دوره -4

باید ارتباط خود را با جوانان محكم و استوار کند، زیرا آنان زمین مناسبی جهت کشت افكار نو و جدید و بنیادین 

 .هستند

اي به جامعه هایی از جامعههاي امام جماعت یا روحانی، این است که چنین مسئولیتدر بیان مسئولیت آخرین نكته

توان همگی را در قالب نكات مشخص، محدود یا بررسی کرد، دیگر و از زمانی به زمان دیگر، متفاوت بوده و نمی

ها تابع ، این مسئولیت؛ بنابراینکندیكته میها را شرایط منطقه یا مقطع زمانی، دبرخی بندهاي این مسئولیت زیرا



اهمیت حوزه علمیه و انجام وظایف آن ؛ بنابراین فكري، ایمانی و فرهنگی وي هستند هايشخصیت کارگزار و پایه

که بیان شد، مسجد  گونه همانارآمدي نقش مسجد تكیه دارد. طور کلی بر ایفاي نقش امام جماعت در مسجد و ک به

نیاز بود. هر اندازه، تعداد مساجد افزایش یابد، نقش توان از آن بیاي مرجعیت صالح است که نمییكی از ابزاره

شمار باشد، عزت مذهب نیز افزون گردد. نكته حوزه گسترش یافته و هر اندازه تعداد مجتهدین و کارگزاران دینی بی

رتباط ندارند، بدین جهت از یك سو جامعه و قابل توجه اینكه برخی مساجد با امام جماعت و به تبع آن با حوزه ا

 . 1از سویی دیگر روحانی باید براي پر کردن تمام مساجد خالی تالش کنند

 مرجعيت فایده مسجد در تحویل رسالت

کنیم که اگر مرجعیت شیعی براي خود اشاره می به عنوان فصل ختام ارتباط مسجد با حوزه علمیه به این فایده

دفتري ویژه و منسوب به مرجعیت و نه فقط براي شخص مرجع برگزیند با پایان یافتن دوره مرجعیت یك مرجع با 

وفات وي، بدون نیاز به دوره انتقالی طوالنی مدت و به تبع آن، خأل رهبر موقت، مرجع جدید جایگزین خواهد شد، 

دگی مرجعیت، آماده و مهیا بوده و در همان مكان مرجعیت پیشین، مسئولیت و رسالت قانون و دفتر نماین زیرا

شود مردم در مدت زمان پس از فوت مجتهد و تحویل مرجعیت شود و این امر موجب میمرجعیت تحویل گرفته می

از دفاتر مراجع سر اي که مردم براي انتخاب مرجع تقلید خود در یكی به مجتهدي دیگر دچار آشفتگی نگردند، دوره

اگر مكان مرجعیت، ثابت باشد، بدین معنا است که مرجع مقیم در آن، صالحیت علمی، اجتماعی و ؛ اما در گم هستند

معنوي را براي رهبري مردم دارد، زیرا مرجع پیشین، متعهد تحویل چنین مسولیت و رسالتی خواهد بود یا اینكه این 

شود تا از بین خود یا از میان اساتید، فردي را که شایسته دریافت ذار میمسولیت به طالب مخلص درس خارج واگ

رسالت مرجعیت است، در همان مكان مرجعیت پیشین مشخص نمایند و اگر این مكان، مسجد باشد، هدف مورد 

نظر، یعنی سرعت تحویل مسولیت و رسالت مرجعیت محقق خواهد شد و تحقق این هدف، عالوه بر فواید دیگري 

ها را تحقق خواهد بخشید و اگر مكان عمومی مورد نظر، مكانی غیر از مسجد باشد، این اهداف  ست که مرجعیت آنا

                                                           
1
و به تبع کند ایفا نمیخود را  و انتسابی نقش حقیقی ،نماینده حوزه علمیهبه عنوان  ارتباط با امام جماعتاز طریق  که است مقصود از مساجد خالی، مساجدي - 

 مساجد خالی است یعنی آباد نیستند.  ، اینایندهند، بنابرنیز انجام نمی آن وظایف حوزه را



پذیرد. پس از اتفاق نظر در این امر که مكان عمومی براي تحویل و فواید به صورت کامل، روشن و سریع تحقق نمی

تري مسجد به عنوان مكان مرجعیت، همان وجوه مسولیت و رسالت مرجعیت بهتر از مكان خصوصی است، دالیل بر

لوس پیامبران هستند( )المساجد مجالس األنبیاء: مساجد، محل ج)ص( ممكن در بازخورد معانی این حدیث پیامبر

 .استدر صفحات بعد 

 مساجد، مجالس پيامبران

تأسیس مساجد و قرار  )ص( بهویژه حضرت رسول ام رهبري دینی بهبا توجه به مباحث گذشته، عمق و میزان اهتم

نیست، تاجایی که پیامبران  ها به عنوان مكان توجه مردم و پایگاه رهبري بر کسی پوشیده و پنهان دادن آن

)ص( گواه آن است: )المساجد انتخاب کرده بودند و سخن پیامبر )ع( نیز مساجد را مكان جلوس خویشگذشته

(. اگر به عنوان یك نظریه و احتمال، تعدادي از فواید ناشی از مجالس األنبیاء: مساجد، محل جلوس پیامبران هستند

حاصل از انتخاب مسجد به عنوان دفتر  فقط مجالس پیامبران هستند را برشمریم، فایده آن، اینكه مساجد و نه غیر

 .1)العلماء ورثة األنبیاء: علما وارثان پیامبران هستند( زیراتوان درك کرد، مرجعیت را نیز می

 هاي احتمالینظریه

کنند، پیامبران )درود خدا بر ایشان باد(، نماینده خداوند متعال بوده و سمت و سویی آسمانی را ترسیم می نخست:

پس طبیعی است که مكان جلوس ایشان، خانه خداوند سبحان باشد، زیرا آنچه را که مامور ابالغ آن هستند، امر 

. خردمندان و عرف عام نیز بر 2هاي خویش مطرح نمایندوند و نه در خانهالهی است. پس باید آن را در خانه خدا

چنین مفهومی اذعان دارند که به عنوان مثال وکیل یك شخص معین یا نماینده وي، امور او را در دفتر مربوط به 

 کند.خود این شخص و نه در دفتر ویژه خود رسیدگی می

                                                           
1
 اند.این را آورده 12، صروضة الواعظینو  223ه و ابن ماجه در شمار 285، ص2خود، ج سننأبوداود در کتاب  - 
این دفاتر، که در بیشتر موارد، به این دلیل خانه شخص مرجع بوده و  دفاتر مراجع، هماناگر این موضوع را با مرجعیت  مقایسه کردیم، فرض بر این است که  -1

هاي آنان را به ایمان آزموده است و پس از مرگ فرزندان مراجع که  خداوند قلب د مگر اندکی ازگیرتعلق میخانواده وي  به عنوان ارث به پس از فوت مرجع

 اندیشند. پدران خویش به مصلحت عموم می



-و تمام نمایندگان الهی در مسجد به هر امري جنبه عام و فراگیر می( اددرود خداوند بر ایشان ب) جلوس انبیاء دوم:

آید که بخشد، زیرا براي اهل مسجد، در مورد هر امر مرتبط با خداوند سبحان چنین شبهه و تردیدي پیش نمی

مكان گوي سؤال وي نخواهد بود یا به این موضوع توجهی ندارد،  چه بسا اگر مكان جلوس نماینده، مسجد پاسخ

 خاص دیگري غیر از مسجد باشد، چنین تردیدي به وجود آید.

که این شخص در مسجد  آداب و مستحبات ورود به مسجد بر رفتار شخص اهل مسجد حاکم است. تا زمانی سوم:

هاي مطرح حضور دارد، بیش از حضور در دیگر اماکن با خداوند ارتباط دارد و این امر، تأثیري مثبت بر پرسش

 سوي وي خواهد داشت. شده از

به فرض اینكه شخص حاضر در مسجد، در مدت زمان حضور خویش در مسجد در پی دست یافتن به  چهارم:

 ؛ بنابراینچیزي است که همان هدف مورد نظر از بناي مسجد است، این هدف تعمیم خیر و نیكی بر همه مردم است

هاي مشخصی به ها علیه گروهها و دسیسهت طرح توطئهگذارد و فرصچنین امري بر اتفاقات این مكان تأثیر می

 دهد.بهانه معینی چون مصلحت عموم و مانند آن را کاهش می

تساوي فرصت طور  شود همگان بهکه فرض است، منجر می گونه همانمسجد در مرکز شهر یا روستا  وجود پنجم:

نظریه از جهت جغرافیایی، اطراف و پیرامون  مندي از حضور دیگران داشته باشند و اینرسیدن به مسجد و بهره

داند در حالی که امكان آماده سازي آن در مكانی خاص غیر طور ذاتی مشرف بر مكان ویژه مسجد می مسجد را به

 از مسجد نیز وجود دارد.

وان مكان از خالل این پنج نظریه مطرح شده، هر چند به صورت احتمالی، راز انتخاب مسجد از سوي پیامبران به عن

یابیم و البته این جلوس خویش و نیز به دنبال آن فایده انتخاب مسجد از سوي مراجع به عنوان دفتري خود را درمی

فایده افزون بر سهولت تحویل مسولیت و رسالت مرجعیت و مشخص بودن مرجعی است که در این مكان، جانشین 

ن الفت و همیاري میان افراد حوزه و پیروان یك مذهب را شود، گذشته از این، چنین اقدامی میزامرجع متوفی می

هاي همگامی با زمان است، زیرا موجب عبور از نكات منفی که این اقدام، یكی از روش گونه همان .دهدبازتاب می



اشاره شده در بند )همگامی با زمان( خواهد بود و شادابی و طراوت دین و مذهب را حفظ کرده، آن را همگام با 

)ع( و آوردن که زمان ظهور امامدهد. شاید بتوان از احادیثی زمان احیاء کرده و شایسته رهبري در زندگی قرار می

کند، چنین دریافت که این نوآوري در سبك و روش است نه در اصل دین، اما دین جدید از سوي ایشان را بیان می

کنند، براي آنان به جاي مانده از گذشتگان مخالفت می چون ایشان با عالقه و اعتماد مردم به روش سنتی، کهنه و

 تازگی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 احکام و آداب مساجد

 



 مقدمه

بردیم، فواید هاي پیشین به اهمیت مسجد در اسالم به عنوان یكی از نهادهاي اجتماعی کارآ و اثر گذار پیدر فصل

اجتماعی و دینی آن را شناخته و با وظایف خویش در قبال مسجد و چگونگی کاربرد آن به عنوان ابزار همگامی با 

این ابزار اثربخش در پیشرفت زندگی اسالمی با همه  آخرین رابطهزمان آشنا شدیم، در این فصل الزم است تا 

ملكردهاي درون مسجد چون واجبات و مستحبات، مكروهات و رفتارها و ع ،اشكالش را درك کنیم، این ارتباط

وسیله دست آورد و بدین روشنی و کامل بهتصویر شناخت هر چیز از مساجد اسالمی،  محرمات است تا خواننده در

خیر و منفعت و پیشرفت وي در آن است، مباهات ورزد. سپس  -به یاري خداوند-به چنین دین بزرگ و کاملی که 

با ذکر گفت و گویی فقهی پیرامون مسائل جاري و مبتالبه و برخی افكار  -به یاري خداوند-کتاب را  این فصل و

بریم تا پیشكش کردند به پایان می -اش مستدام بادسایه-االسالم شیخ محمد تقی یعقوب  دیگر که حضرت حجة

گیري ناب شیخ از همان آغاز شكلمكمل بحث بوده و آن را در قالب منفعتی فراگیر نمایان سازد. هر چند که ج

عنایت داشته است و دانشجویان  آن بهها و توجهات خویش ین همگام بوده و همواره با راهنمایبا آ 1ايچنین اندیشه

خویش را به تألیف و پژوهش در این زمینه واداشته است تا اینكه به در قالب کتاب پیش روي شما ارائه شد.. از 

خواهیم طول عمر به ایشان ارزانی داشته و با خشنودي خویش بر ما و ایشان منت نهد که او خداوند سبحان می

 هاست.صاحب تمام نعمت

 واجبات و محرمات

اند که جایز نبودن آراستن مساجد با تصاویر هاي عملی خویش برخی احكام مساجد را برشمردههدر رسال فقها

چنین تصویرسازي حرام بوده و مسجد، مكان  زیرا. هاست آن موجودات جاندار چون انسان و حیوان از جمله

عبادت و پارسایی و توجه و تضرع به درگاه الهی است. همچنین جایز نیست که ریگ، شن یا خاکی از اجزاء مسجد 

إذا أخرج »)ع( به نقل از پدر گرامیشان آمده است: بر وهب بن وهب از امام جعفر صادقبیرون برده شود، زیرا در خ
                                                           

1
نقش مسجد و بیان پیشوائی آن در زندگی مسلمانان است تا به یاري خداوند بدین وسیله از شكایت آن در قیامت رهایی  کردناندیشه بحث که همان  فعال - 

 یابیم.



اي از مسجد بیرون ریزه: اگر کسی سنگ1ها أو فی مسجد آخر، فإنها تسبح أحدکم الحصاة من المسجد فلیردها مكان

اگر مسجد در حال ساخت ؛ اما «گویدآن تسبیح می زیرابرد، باید آن را به جاي خود یا مسجدي دیگر باز گرداند، 

که خارج کردن خاك انباشته  گونه هماناست،  ، سنگ و شن اضافی جایزیا بازسازي باشد، بیرون بردن خاك

 هنگام جارو زدن نیز جایز است. به

ها را بیرون برد یا توان آنهاي مسجد فقط وقف آن بوده و نمیبراي خواننده مهم است که بداند تمام وسایل و فرش

جد را در مالیكت بانی آن یا که جایز نیست مس گونه هماندیگر منتقل کرد یا هدر داد، به فروش رساند یا به مكانی 

 مالكیت هر شخص دیگري وارد کرد تا زمانیكه مرکز اجتماعی و دینی وي باشد.

-از دیگر احكامی که شارع مقدس وضع کرده و در چارچوب تثبیت قداست مسجد در زندگی مسلمانان به کار می

به این امر نبوده، بلكه باید در رود، ممنوعیت نجاست زمین، فرش یا ساختمان مسجد است، البته فقط محدود 

برطرف کردن نجاست نیز تالش کرد، حتی اگر برطرف کردن نجاست با زمان اقامه نماز تداخل یابد، برطرف کردن 

هاي متعدیه نجاست بر خواندن نماز مقدم است مگر اینكه وقت نماز تنگ باشد. این حكم، مربوط به نجاست

د، مانند مسریه( آن نیز اگر موجب هتك حرمت مسجد شوغیر ي غیرمتعدیه )هااست اما در مورد نجاست 2)مسریه(

نباید داخل مسجد گردد. در تمام این موارد برطرف کردن و بیرون بردن  -العیاذ باهلل -سگ، خوك یا بطري مشروب 

 نجاست از مسجد واجب است و در صورت عدم توانایی در بیرون کردن، باید دیگران را از وجود نجاست مطلع کرد.

دن از دیگر اموري که باید از آن اجتناب کرد و شارع مقدس براي حفظ قداست مسجد حرام کرده است، داخل ش

یزي از مسجد باشد، فرد جنب یا حائض در مسجد است، این داخل شدن حتی اگر براي گذاشتن ویا برداشتن چ

 که دفن میت در مسجد حتی اگر مطمئن از آلودگی باشد، نیز حرام است. گونه همانحرام است 

                                                           
1
 .4ابواب احكام مساجد، ح از 26، باب3، جوسائل الشیعهحر عاملی،  - 
کند مسریه  میه با رطوبت به چیز دیگر سرایت کرده وآن چیز را هم متنجس آنك . مسریه )متعدیه( و غیر متعدیه )غیر مسریه(: فقهاء نجاست را بردو قسم گویند -2

 )م(.گویندد وبر خالف این تسري را غیر مسري میگوین

 



 مستحبات و مکروهات

اند تا هنگام حضور خویش در مسجد بیان کردهبرخی مستحبات و مكروهات مفید و سودمند براي خواننده را  فقها

 مورد مراعات نماید. این مستحبات عبارتند از:

ها مسجد الحرام است که هر رکعت نماز در آن برابر با هزار خواندن نماز در مساجد، مستحب است و بهترین آن -1

د س از آن، مسجد کوفه و مسجرکعت نماز است. سپس مسجد النبی که هر رکعت آن معادل ده هزار رکعت است، پ

نماز در این دو مسجد برابر با هزار رکعت است. سپس مسجد جامع که هر رکعت  تگیرد که هر رکعاألقصی قرار می

شود، پس از آن مسجد قبیله است که هر رکعت آن برابر با بیست و پنج رکعت بوده و آن صد رکعت محسوب می

 شود.رکعت محسوب می سپس مسجد بازار که هر رکعت آن دوازده

من مشی إلی مسجد من مساجد اهلل فله بكل خطوة »شود. در خبر آمده است:  وآمد رفتمستحب است به مسجد  -2

خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات: هر که به یكی از 

شت به خانه خویش، ده پاداش و رفع ده گناه و ترفیع ده مساجد خداوند گام بردارد به ازاي هر قدم وي تا بازگ

  .«شوددرجه در نظر گرفته می

 مستحب است زودتر از مردم وارد مسجد و دیرتر از آنان خارج شد. -3

با پاي راست و خروج از آن با  آن بههاي فاخر هنگام رفتن به مسجد و همچنین ورود زدن و پوشیدن لباسعطر -4

 ست.پاي چپ مستحب ا

 چراغ روشن کردن در مسجد و روشن کردن آن با هر وسیله روشنائی مستحب است.  -5

 در ورودي مسجد مستحب است.ن وضو خانه جارو کردن مسجد و ساخت -6



نماز تحیة پس از ورود به مسجد مستحب است که این نماز دو رکعت بوده و جدا از هر نماز واجب یا  نخواند -7

 مستحب دیگري  است.

 مکروهات

کنند، مانند ها برداشت می ، کراهت برخی اعمال مرتبط با مسجد را از آنفقهاروایات بسیاري وارد شده است که 

کراهت باال بردن دیوارهاي مسجد و بلندتر قرار دادن مناره آن از بام مسجد بدون هیچ توجیه عقلی یا شرعی، 

ها نیز نباید داخل کند. محرابو اسراف را منعكس می همچنین کراهت آراستن مسجد با برخی تصاویري که رفاه

مسجد قرار گیرند بلكه باید درون دیوار و خارج از مسجد باشند. همچنین خوابیدن و انداختن اخالط دهان در 

هنگام ضرورت، کراهت دارد. همچنین باال بردن صدا جز براي خواندن دعاء و اذان و قرآن کراهت  مسجد جز به

ن شعر جز براي موعظه و اندرز و نیز صحبت کردن در مورد امور دنیوي، خرید و فروش، کشتن مورچه دارد. خواند

و خوردن سیر و پیاز در صورت قصد ورود به مسجد کراهت دارد. بردن کودکان و دیوانگان به مسجد، انجام صنایع 

ر صورت نگاه نامحرم که حرام و این در صورت مصونیت از نگاه است د –دستی، آشكار کردن عورت مكروه است 

نشان دادن ناف، ران، زانو و بیرون کردن باد شكم نیز مكروه است. براي اطالع بیشتر به کتاب وسائل الشیعه،  -است

 جلد سوم، ابواب احكام مساجد و دیگر کتب حدیث مراجعه شود.

 توسعه مساجد

-آید، آیا مكان جدید نیز مسجد محسوب می اگر مدتی پس از ساخت مسجد، نیاز به توسع و گسترش آن به وجود

اي که مكان جدید اضافه شده به مسجد، مشمول احكام شود؟ آیا تمام مساجد معروف قابلیت توسعه دارند به گونه

 مسجد قرار گیرند؟

و مكان اند: تمام مساجد، قابلیت توسعه داشته به این پرسش پاسخ داده و تقریبا تعبیر یكسانی از آن داشته فقهاهمه 

احكام ویژه برخی ؛ اما گیرندقرار می -که در فصل ششم این کتاب ذکر شد -جدید نیز شامل احكام عمومی مسجد



)ص( و مسجد کوفه و دیگر مساجدي که نماز شكسته یا کامل مسافر در د چون مسجد الحرام و مسجد پیامبرمساج

)ص( حرام است، مكان جدید اضافه شده پیامبر و حائض در دو مسجد حرام وها جایز بوده و عبور شخص جنب آن

 شود.  در مسجد، مشمول احكام مسجد نمی

 زمين مسجد

تعلق گرفته یا مالك آن ناشناس است یا مستلزم  آن بهاگر به دنبال ساخت مسجد در زمینی باشیم که خمس 

باشد، اما در مورد زمینی پرداخت یكی از حقوق شرعی بوده یا اینكه غصبی باشد، احكام مسجد بر آن مترتب نمی

توان براي کسب اجازه جهت انتخاب آن به عنوان که مشمول پرداخت خمس بوده یا مالك آن ناشناس است، می

ترتیب مسجد از همان لحظات  این بهشود.  مسجد به حاکم شرع مراجعه کرد و احكام مسجد نیز بر آن وارد می

رو است که ماند. پس از اینتباط آن پس از ساخت نیز پابرجا مینخستین ساخت با حوزه علمیه مرتبط بوده و ار

را  شود نه بدین دلیل که بانی آن براي هدفی دنیوي مستحبات را انجام داده و واجباتمسجد بر پایه تقوي بنا می

 العیاذ باهلل ترك کرده باشد.

 گفت و گوي فقهی

به پاسخگویی آن مبادرت ورزیدند،  شیخ محمد یعقوبیوگویی که جناب طبق وعده خود به خوانندگان محترم، گفت

اندکی شرح و تفصیل داده شده است تا به یاري خداوند همگان را فایده و منفعت رسانده و برخی بندهاي بحث، 

وضوح بیشتري یابد و در ذهن خواننده تثبیت گردد که در این صورت، هدف و مقصود از تهیه این کتاب که همان 

 یابد:است، تحقق می حضور در مساجد

نخست: آیا حضور در مساجد براي اداي نماز جماعت و مشارکت در مناسك دینی چون گوش فرا دادن به  مسئله

 هاي درس واجب است؟ها و حلقهسخنرانی

 



 بسمه تعالی

 توان به این سوال پاسخ داد: در بیش از یك سطح می

است، زیرا حضور در مساجد فرصت انجام بسیاري از طاعات نخست: سطح اخالقی، که از این منظر، واجب مؤکد 

 آورد:را فراهم می

من مشی إلی المسجد لم تضع رجال علی رطب و ال یابس إال »»پاداش رفتن به مساجد، در حدیث آمده است:  -1

رد مگر ، پایش را بر هیچ تر و خشكی نگذاگام نهدبه سوي مسجد  که هر: 1سبحت له األرض إلی األرضین السبع

ما عُبدَ اهلل بشیء مثل »و در حدیث دیگري نیز آمده است: « نداینكه زمین تا طبقات هفتگانه آن براي او تسبیح بگوی

 «.: خداوند در هیچ عبادتی مانند روزه و رفتن به مسجد پرستش نشده است2الصمت و المشی إلی بیته

که بدین وسیله پاداش اقامه نماز در اول وقت را نیز ویژه اگر در وقت فضیلت ادا شود  فضیلت نماز جماعت به -2

فضل صالة الجماعة علی صالة الرجل فرداً خمس و »آورد. در حدیثی از امام محمد باقر)ع( آمده است: به دست می

به دیگر  «.بیست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتري دارد ادا،نماز جماعت بر نماز فر: 3عشرون درجة فی الجنة

من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من »نیز رجوع شود. در حدیث دیگري نیز آمده است: احادیث 

غیر علة فال صالة له: هر که نماز جماعت را از روي بی رغبتی نسبت به  نماز و مؤمنین بدون دلیلی ترك گوید، 

یا رسول »ینا نزد پیامبر)ص( آمد و گفت: جا است که شخصی نابآن بهین موضوع تا ااهمیت  .«نمازش پذیرفته نیست

اهلل أنا ضریر البصر و ربما أسمع النداء و ال أجد من یقودنی إلی الجماعه و الصاله معك، فقال النبی )ص( شدّ من 

شنوم  میمنزلك إلی المسجد حبالً و احضر الجماعه: گفت: اي رسول خدا من نابینا هستم و چه بسا صداي اذان را 
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ت که مرا براي نمازجماعت با شما راهنمایی کند ایشان فرمودند از منزل خویش تا مسجد ریسمانی اما کسی نیس

 «.بگستر و در نماز جماعت حاضر شو 

وگوهاي ها براي مناجات و دعا و دیدار مؤمنین و گفت پاداش آبادانی مساجد با اقامه نماز و حضور در آن -3

أن اهلل إذا أراد »»)ع( به نقل از پدران ایشان آمده است: امام جعفر صادق درز. در حدیثی ازسودمند شنیدن وعظ و ان

أن یصیب أهل األرض بعذاب قال: لوال الذین یتحابّون بحاللی و یعمرون مساجدي و یستغفرون باألسحار، لوالهم 

نبودند افرادي که حالل  فرماید: اگر: آن گاه که خداوند بخواهد اهل زمین را به عذابی گرفتار کند، می1ألنزلت عذابی

 «.آوردمکنند، عذابم را حتما فرو میمرا رعایت کرده، مساجدم را آباد کرده و سحرگاهان طلب استغفار می

 فواید دینی، اجتماعی و معنوي که در جاي دیگر بیان شد. -4

 كل زیر واجب باشد:تواند در قالب یكی از دو شسطح دوم: شرعی یا فقهی که از این جهت نیز حضور در مسجد می

: بر اساس ممنوعیت تعطیلی مساجد و این حرمت فقط از طریق حضور در مساجد، حداقل به یوجوب کفای -ا

ثالثة یشكون إلی اهلل عز و جل »صورت وجوب کفائی برطرف خواهد شد. از امام صادق )ع( روایت شده است که: 

معلق قد وقع علیه الغبار ال یقرأ فیه: سه گروه به خداي  مسجد خراب ال یصلی فیه اهله و عالم بین جهال و مصحف

کنند، دانشمندي که میان افراد نادان تنها مانده کنند: مسجد خرابی که اهلش در آن اقامه نماز نمیعزوجل شكایت می

 «.شوداي که غبار بر آن نشسته و خوانده نمیو قرآن رها شده

-ویژه براي همسایگان مساجد برداشت می ها این نوع وجوب به از آناند که احادیث روایت شده وجوب عينی: -ب

اشترط رسول اهلل علی جیران »)ع( به نقل از پدران ایشان روایت شده است که شود. در حدیثی از امام جعفر صادق

بیتی و هو  هلآمر رجالً من ا المسجد شهود الصالة و قال: لینتهین أقوام ال یشهدون الصالة أو آلمرن مؤذناً یؤذن ثم
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)ص( حضور در نماز : رسول خدا1)ع( فلیحرقن علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب ألنهم ال یأتون إلی الصالةعلی

شوند باید از این عمل، جماعت را بر همسایگان مسجد واجب کرده و فرمودند: آنانكه در نماز جماعت حاضر نمی

)ع( بیت خود را که علی اه یكی از اهلاذان و اقامه گوید آن گباز ایستند در غیر این صورت دستور خواهم داد مؤذن 

 «.هاي هیزم به آتش کشدشوند را با بستههاي کسانی را که در نماز جماعت حاضر نمیدهم خانهاست، فرمان می

دوم: اگر حضور در مساجد از چنین اهمیتی برخوردار است، پس دلیل رویگردانی جامعه از آن چیست به  مسئله

 دهد؟اي که تعداد افراد حاضر در مساجد هنگام نماز، درصد بسیار اندکی از افراد جامعه را تشكیل میهگون

 بسمه تعالی

اي که گمان ع دین است به گونهضگر ضعف بسیار زیاد واناین موضوع، بسیار دردآور و تأسف برانگیز بوده و بیا

قلب آنان نفوذ کرده باشد، بلكه فقط لقلقه زبان است. من از رود تعهد دینی با گوشت و خون مردم آمیخته و به نمی

اي مسكونی و شلوغ به واقعیت دردناکی آگاه شدم که تعداد نمازگزاران یك مسجد در مرکز شهري بزرگ یا کوچه

 رسد، پس دیگران کجایند؟!بیش از صد نفر نمی

تر بوده چیست که آن را ت در مسجد مهمعمل جایگزین دیگر که از اداي نماز واجب در وقت آن به صورت جماع

یا  2هاتر اینكه، این عمل جایگزین، نشستن در قهوه خانهدارند؟ بلكه مصیبت سختبر این حضور پر بار مقدم می

 شكن است. هاست که بار سنگین آن کمرخیابانها و همنشینی با دوستان بد یا به بطالت گذراندن در کوچه

کرد که جناب شیخ نیز در اینكه ابراز تأسف و ناراحتی صِرف، کافی نیست با ما هم عقیده : باید تأکید سوم مسئله

  حضور در مسجد چیست؟ مسئله، نظر شما و حوزه شریف به عنوان راه حل بنابراینهستند؛ 

 تعالیبسمه
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 ها پاسخ دادند.ها به برخی پرسشهاي اجتماعی منحرف و مرتبط با موضوع نشستن در قهوه خانهشیخ در جلد اول از سلسله پدیده - 



 را حل کرد: مسئلهتوان این از دو جهت می

 حوزه شریف و ضمن چند نكته: نخست:

 شود، راه اندازي و پر کنند.حوزه باید هر مسجد خالی که نماز جماعت در آن اقامه نمی -1

حوزه باید با سخنرانی پس از نماز، هر روز یا حداقل، هر جمعه یكبار به روشنگري مردم و ارشاد و راهنمایی  -2

 آنان بپردازد.

قش خواسته شده از سطح ایفاي مسئولیت و ن افراد حوزه باید از نظر اخالقی، علمی، فرهنگی و اجتماعی در -3

ل که رسو گونه همان .1اي که هر یك از آنان ظرفیت احاطه بر تمام جامعه را داشته باشدگونهها باشند. به آن

یا بنی عبد المطلب أنكم ال تسطیعون أن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم »)ص( به نزدیكان خویش فرمودند: خدا

فرزندان عبدالمطلب شما توان احاطه بر مردم با اموالتان را ندارید پس آنان را با اخالق خویش در بأخالقكم: اي 

 «.برگیرید

ها و اندرزهاي آن متعهد گردند و افراد جامعه، آنان باید گرد حوزه شریف دین حلقه زنند و نسبت به آموزه دوم:

دنیا آنان را فرا خواند، اجابت کنند و اگر دین  اي که اگرگونه توجه به نداي دین را مقدم شمارند و اهل دنیا نباشند به

ها باید  و سستی در پیش گیرند. در صورت سهل انگاري امام جماعت، آن کنديندایشان در داد، در انجام امور آن 

فاي وي را تحت فشار قرار داده و از رخوت خارج کنند تا از خالل فرصت پیش آمده براي وي و آنان در سطح ای

مسئولیت خویش قرار گیرد، افراد جامعه همچنین باید امور خویش را نزد مرجعیت مخلص و آگاه برده تا هنگام 

مواجهه با مشكالت، راه حل مناسبی پیش روي آنان قرار دهد. افراد جامعه باید با امام جماعت مسجد خویش که 

 حلقه ارتباط آنان با مرجعیت است، همكاري و همیاري نمایند.
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 ین کتاب مراجعه شود.ه اشیخ محمد یعقوبی این فایده توضیح داده شده است. ب از جناب وصایا و نصائح لخطباء و طلبةکتاب در  - 



: در حدیث شریف آمده است که ال صالة لجار المسجد إال فی مسجده: نماز همسایه مسجد فقط در چهارم مسئله

اند که نماز همسایه مسجد، کامل نبوده و هیچ یك بر از این حدیث چنین استنباط کرده فقها. 1«مسجد پذیرفته است

هم عقیده هستید؟ و آیا حكم درست بودن نماز  فقهااند. آیا شما با این باطل بودن نماز همسایه مسجد فتوي نداده

-به شمار نمی ،اعتنائی تشویق به حضور در مساجد که خواسته حضرت رسول )ص( بودهچنین شخصی به نوعی بی

 آید؟

 بسمه تعالی

معناست که نماز همسایه ، نفی جنس بوده و مفهوم آن، نفی حقیقت است، یعنی حقیقت نماز و بدین جا اینحرف )ال( 

گناهی )و عدم مسجد در مكانی غیر از مسجد، باطل و بیهوده است، اما از آنجا که دالیل دیگري بر اجزاي نماز و بی

دین( فرد در اقامه نماز، هر چند در مكانی غیر از مسجد، داللت دارد، درنتیجه حرف )ال( در این حدیث، بر نفی 

زیرا نماز در مسجد، کاملتر از نماز در خارج آن است و « ال صالة کاملة»نین است کمال حمل شده و تقدیر کالم چ

کاهد، اما شارع مقدس با آگاهی از تفاوت توانمندي و سطوح مردم در اجراي اهمیت نماز در مسجد نمی از این امر

ها جایز  اري در مورد آندین الهی، پایین ترین حد را در نظر گرفته که همان واجبات و محرماتی است که سهل انگ

توان مردم را با حكمی بیش و توان انجام تكالیف آن را دارند و نمی هستندنبوده و مردم همگان در این حد، مشترك 

زنند. سپس شارع مقدس باالتر از این احكام، مكروهاتی را قرار از این مكلف کرد زیرا آنان از انجام آن سرباز می

ها با  ها تشویق و ترغیب کرده است تا بر سر آن ها برانگیخته و مستحباتی که به انجام آن داده که بر اجتناب از آن

یكدیگر رقابت کرده و جوینده کمال، در این مستحبات، فزونی یابد. به فرض اینكه هر یك از ما خیر بیشتري را 

مند به آخرت نیست. تر از عالقهطلب تر و افزوناي براي آن قائل نیستیم. طالب دنیا فهمیدهطلبیده و حد و اندازه

شود، بلكه  متوقف نمی که آرزوهاي اهل دنیا حد و مرزي ندارد، اهل آخرت نیز چنین بوده و در حد پایین گونه همان

 کوشد و پایبندي وي به دنیا و آخرت، یكسان است.براي فزونی بیشتر می
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نقل شده بود که به دلیل عدم انتقال صحیح معناي حدیث، متن کامل آن ذکر شد همانگونه «ال صالة لجار المسجد »در متن کتاب این حدیث به شكل ناقص   - 

 )م( د.نیز این حدیث تكرار شکه در صفحات بعدي همین فصل 



شرایط جوي یا سختی رفتن به مسجد هنگام سپیده دم،  : گاهی به دلیل بُعد مسافت یا نامساعد بدونپنجم مسئله

 آید. عمل جایگزین آن چیست؟فرصت حضور در مساجد براي برخی افراد پیش نمی

 بسمه تعالی

آیند، بلكه بر عكس بر این اساس که موارد مطرح شده در پرسش، مانعی براي حضور در مساجد به شمار نمی

ها با هواي نفس است، فرصتی جهت افزایش اجر و پاداش است.  ترین آنبرترین اعمال، مشقت بارترین و مخالف

است که در هر گامی، حسناتی به  1هاي بیشتر در راه رفتن به مسجد که متن صریح احادیثبعد مسافت، یعنی گام

ا در شبی بارانی و زمستانی برد شرایط جوي نیز امام سجاد)ع( در مو؛ اما میزان خواست خداوند وجود دارد

هاي مدینه مشاهده شدند به ایشان عرض شد با چنین وضعی به کجا زیباترین لباس خویش در حال رفتن در کوچه

ند خواستگاري کنم. در روم تا حور العین را در بهشت از خداو)ص( میخداروید؟ امام فرمودند: به مسجد رسول می

  . 2تشویق مؤکدي شده استورت جماعت دمان نیز بر اقامه نماز صبح به صمورد سپیده

صرف نظر از آنچه گفتیم، مستحب است هر انسانی، در خانه خویش مسجدي را به عنوان مكان ویژه عبادت در نظر 

کردند. بدین جهت، مستحب است در نمازخانه )ع( نیز چنین میآید که ائمهحادیث این گونه برمیگیرد و از برخی ا

باره کسی که بر مؤمن پس از شود. همچنین حدیثی وارد شده در غ روشنمؤمن در شب نخست پس از دفن وي چرا

کند،  که داده است، گریه میکرده و عمل صالح خویش را در آنجا انجام میمرگش در مكانی که خدا را عبادت می

 خود، بر وجود مكان مشخصی به عنوان مسجد داللت دارد. 

تواند همراه با خانواده شود(، میاشد )که به عدالت شناخته میاگر شخص قرائت نیكو داشته و به دین، متعهد ب

 شود.خویش در منزل نماز جماعت برپا کند که همگی اجر خواهند برد. نماز جماعت حتی با یك نفر نیز تشكیل می
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 ذکر شده است.در این مورد حدیثی  ،گووپاسخ به پرسش نخست در این گفت در - 

2
 ، ابواب نماز جماعت. الوسایلرجوع شود به کتاب  - 

 



دد و : از نظر شما، تفاوت اصلی میان اداي نماز در خانه و در مسجد چیست؟ و چرا اسالم به اشكال متعششم مسئله

  کند؟فراوانی بر حضور در مساجد تشویق می

 تعالیبسمه

هاي شریف نماز در مسجد در زمینه روحی، دینی و اجتماعی، نتایج مثبت و فراوانی به همراه دارد و یكی از روایت

)ع( آمده دوق )رض( به نقل از امیرالمؤمنینشیخ ص الخصالنتایج را ذکر کرده است. در کتاب اي از این مجموعه

من اختلف إلی المساجد أصاب إحدي الثمان أخا مستفادا فی اهلل أو علما مستظرفا أو آیة محكمة »است که فرمودند: 

أو رحمة منتظرة أو کلمة ترده عن ردي أو یسمع کلمة تدله علی هدي أو یترك ذنبا خشیة أو حیاء: هر که در راه به 

اي آورد: برادري مفید در راه خداوند، دانشی ظریف، نشانهبه دست  کند، یكی از هشت ویژگی را وآمد رفتمساجد 

محكم، رحمتی مورد انتظار، سخنی که او را از هالکت باز دارد یا شنیدن کالمی که او را هدایت کرده یا گناهی را از 

، حداقل ممكن را «وردآ میدست  ها را بهیكی از ویژگی»و سخن ایشان با این بیان که « روي ترس یا حیا ترك کند

وي با برادران  زیراها وجود دارد، در نظر گرفته است در صورتی که براي فرد مؤمن امكان حصول تمام این ویژگی

برد یا از خالل گوش همچنین وي از دانش جدیدي بهره می .گزیندمؤمن خویش آشنا شده و دوستان نیك برمی

م را 1محكاز آیات اي پذیرد، تفسیر آیهی که در مساجد صورت میها و گفت و گوهایها، خطبهسپردن به سخنرانی

شود که خداوند متعال بر زائرین خانه خود و حاضران در نماز جماعت یا  آموزد، در نتجه وي مشمول رحمتی میمی

-اي گوش میدارد. همچنین به موعظه)ع( افاضه میبیت لس ذکر صفات نیك و فضایل اهلیك سخنرانی دینی یا مج

 شود که وي هاي هولناك آخرت میآور مرگ و صحنهآفریند و یادزکاري را نزد وي میسپارد که روح تقوي و پرهی

سپرد که وي را به راه راست رهنمون ایستد و به راهنمائی و هدایتی دل میمی وسیله از گناه و معصیت بازبدین

ی امن از ارتكاب بسیاري از محرماتی قرار داد شود. او همچنین در خالل حضور خویش در مسجد در پناهگاه می

چون نگاه به نامحرم یا گوش  گناهانی فرصت ؛ بنابراینرودها فرو  که ممكن است انسان در زندگی خویش در آن

شمار بوده روند. این فواید و غیر آن بیدادن به موسیقی حرام یا همنشینی با اهل فسق و فجور در مسجد از بین می
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هاي الهی و نیز ها و بخششآورد و هر یك از ما این نعمتخویش به مسجد به دست می وآمد رفتبا  که انسان

آرامش و سعادت بزرگی که انسان در خالل حضور در مسجد احساس کرده و طعم آن در اعماق وجود وي باقی 

 ایم. ردهاي تازه در دوري از گناهان و افزایش طاعات به او داده را تجربه کمانده و جرعه

طوري  برخی مناطق از عدم اقامه نماز جماعت در مساجد خود یا کاهش تعداد نمازگزاران گله دارند به :هفتم مسئله

 شود؟ماند. دالیل این امر چه بوده و چگونه درمان میکه کسی جز مؤذن و خادم مسجد باقی نمی

 بسمه تعالی

 قالب چند عنوان برشمرد:تواند در شمار بوده که میدالیل این موضوع بی

 نخست: حوزوي

کم بودن تعداد طالب حوزه شریف که شایسته نمایندگی مرجعیت در مناطق مختلف و انجام وظیفه شرعی  -1

 خویش باشند.

یا با فراخی و رفاه زندگی یا به دلیل عدم سعه صدر که موجب تنفر و رویگردانی مردم و  د نامناسب آنانعملكر -2

 شود. دن آنان میبه تردید افكن

 پندارند.اي که برخی آن را در حد عصمت میافراط مردم در فهم شرط عدالت در امام جماعت به گونه -3

 دوم: روانی

 کنند حضور در مسجد مخالف با تقیه است.برخی احساس می -1



ها و خدماتی، کمكنفرت از رفتار برخی مؤذنین و خادمان مسجد، بدین دلیل که براي ترمیم مسجد یا امور  -2

اخالقی آنان، زیرا بیشتر این افراد، نادان بوده و این وظیفه کنند یا به دلیل بدم درخواست میمساعدات فراوانی از مرد

 شود. پندارند که در این صورت نفس اماره در شكل حقیقی خود ظاهر میخویش را به نوعی تسلط بر دیگران می

 ت یا برخی افراد حاضر در مسجد.اختالفات شخصی با امام جماع -3

گرایش نفس انسان به حب دنیا و لهو و لعب و رفاه طلبی. بدون تردید مدت حضور در مسجد مستلزم وجود  -4

 صفاتی چون جدیت، تعهد و انضباط است. 

 سوم: اجتماعی

 آن.توجهی به اهمیت حضور در مساجد و فواید حاصل از اندك بودن آگاهی دینی جامعه و بی  -1

ها توبه کرده  ها هر چند خیالی یا بسیار کهنه بوده و فرد یعنی امام جماعت از آنجوییگسترش شایعات و عیب -2

 باشد.

و مالی به شكل وجوبی  ا ارائه کمكبرپایی مراسم فاتحه خوانی و مجالس سوگواري همراه با رسوم اجتماعی ی -3

 گزیند.ورود به مسجد دوري می از پایبند نیست هد وفردي که به این امور متع صورت اینتحمیلی، در 

 چهارم: اقتصادي 

کند قسمت زیادي از وقت خویش را به می دشواري و پیچیدگی توقعات و انتظارات زندگی که انسان را وادار -1

عه یا ماه کار پرداخته و چنین پندارد که حضور در مساجد وظیفه افراد بیكار است و براي او فقط حضور در روز جم

 رمضان کافی است.



-اي که توان پرداخت کرایه حمل و نقل یا دیگر هزینهگونهمعیشتی بسیاري از افراد جامعه بهپایین بودن سطح  -2

 هاي مورد لزوم رفتن به مسجد را ندارند. 

توانند به نكات دیگري نیز توجه نكات ذکر شده، فقط برخی دالیل عدم حضور مردم در مساجد بوده و مؤمنان می

کنند همچنین گاهی دالیلی فقط مختص یك منطقه است. شناخت دلیل یك مشكل، همیشه نصف حل آن است؛ 

هاي مناسب را در نظر گرفت و برخی نیز از خالل همان دالیل مذکور به حلاکنون برخی راهتوان هممی بنابراین

 آیند:دست می

 توجه به فواید و آثار مثبت دینی و اخروي حضور در مساجد. افزایش آگاهی دینی و -1

رفتار و منش ائمه جماعت و مسئولین امور اجتماعی باید متناسب با تصویر پاك و نورانی امامان اسالم باشد،  -2

را در  اقتدا کرده و نفس خویش آن بهتصویر روشنی از راه و روش و سلوك آنان در اختیار ما قرار دارد که باید فقط 

 زیرامطابقت با آن به زحمت افكنیم هر چند این امر منجر به محرومیت نفس از برخی عالیق و تمایالت خود باشد، 

وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ »فرموده است:  این امر در پیشگاه الهی و در سایه لطف و عنایت او قرار دارد. خداوند متعال

: اما هر کس که از مقام و مرتبه پروردگارش ترسیده و نفس را از  1، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوى هَوىوَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْ

شود البته تازمانی که  این نهی حتی امور مباح و جایزي را نیز شامل می«.  است بهشت جایگاه اوست  هوى بازداشته

)ع( پیش روي ماست، کسی که شود. سیره امیر المؤمنینمیمردم ي ها دلاین امور موجب کینه و خشم و بدگمانی در 

هاي حالل زندگی را جهت ایشان لذت .دوز آزرم داشتکه از شخص پینه ايگونهبه زدندجامه خویش را وصله می

، در 2«ها سخت نیاید لكی ال یتبیغ بالفقیر فقره: تا فقر فقیران بر آن»فرمایند: همدردي با فقراء بر خود منع کرده و می

یا بنی عبد المطلب أنكم ال تسطیعون أن تسعوا »، عباس آمده است: ش)ص( به عموي خویسفارش رسول خدا

                                                           
1
 .41 -40نازعات:  - 

2
که  «لكی ال یتبیع بالفقیر فقره» :تر است، اما دراین صفحه اینگونه آمده استنقل شده که به مفهوم مورد نظر متن نزدیكاین حدیث در فصل سوم اینگونه  - 

 ظاهرا اشتباه چاپی است.)م(



پس آنان  بأموالكم فسعوهم بأخالقكم: اي فرزندان عبدالمطلب شما توان احاطه بر مردم با اموالتان را ندارید 1الناس

إله الرئاسة سعة الصدر: خداي ریاست، سعه صدر » در حدیث نیز آمده است:«. گیریدرا با اخالق خویش در بر

 هاي اجتماعی است.، مقصود از ریاست تمام مسئولیت«است

 شود.اجازه ندادن به رفتارها یا اعمالی که موجب دوري و تنفر مردم از حضور در مسجد می -3

 و انفاق کند.افزایش امید به خداوند متعال چرا که خداوند که پشتیبان کسی است که در راه ا -4

جلب نظرها به سمت آخرت و طلب کمال در آن و عدم اکتفا به طلب دنیا، )اعمل لدنیاك کأنك تعیش أبدا و  -5

اي و طوري براي کار کن که گویی تا ابد زنده ايگونهبه اعمل آلخرتك کأنك تموت غدا: براي دنیاي خویش

فِیمَا ءَاتَئكَ اللَّهُ الدَّارَ االَْخِرَةَ وَ لَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَ وَ ابْتَغِ »آخرت عمل کن که گویی فردا خواهی مرد( 

: در آنچه خدایت ارزانى داشته، سراى آخرت را بجوى و بهره خویش را از دنیا 2أَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ

  «.فراموش مكن و هم چنان که خدا به تو نیكى کرده نیكى کن

هاي دروس حوزوي در مناطق خود نظر شما درباره تالش برخی ائمه مساجد براي برپایی حلقه: هشتم لهمسئ

ها به جاي وجود  توان این امر را سرآغازي براي گسترش اماکن حوزه شریف و امتداد آن به استآنچیست و آیا می

ن فعالیت از جهت نوع دروس و میزان هاي شما براي تنظیم و اجراي ایصرف در نجف اشرف به شمار آورد؟ توصیه

 ها چیست؟     آن

 بسمه تعالی
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اقدامات متعددي براي فعال سازي نقش مسجد در زندگی مسلمانان وجود دارد که این عمل یكی از این اقدامات 

 ها باید نیازها و شرایط خود را مد نظر اي براي تعیین ساختار دروس و کیفیت روش آنشود. هر حوزهمحسوب می

شدگان در این س اصلی بوده که بهتر است پذیرفتهدرو از ، اخالق، تفسیر، تاریخ و مبادي العربیعقایدفقه،  .قرار دهد

 دروس، گزینش شوند و براي ادامه تحصیل در نجف اشرف تشویق شوند.

مسجد در زندگی ما مطابق با سطح  سازي نقشهاي دیگر در ارتباط با فعالروش نظر شما در مورد :نهم مسئله

 مورد انتظار باشد، چیست؟

 بسمه تعالی

جهت احیا و بازگرداندن نقش مسجد در زندگی جامعه و عدم دین در پیشگاه خداوند متعال نسبت به شكایت 

 مساجد تعطیل که در احادیث شریف ذکر گشت، نكات چند باید مد نظر قرا گیرد که برخی در صفحات قبل بیان شد

 و برخی دیگر عبارتند از: 

-کند، راههر مسجدي با هر اندازه سادگی یا دوري مسافت با امام جماعتی که مناسك دینی را در آن برپا می -1

موسوم به مهمانخانه یا پذیرایی  توان اتاق بزرگیاز مسجد بود، میاي خالی اندازي و احیا گردد و اگر منطقه یا ناحیه

ها انتخاب کرده و براي ورود نمازگزاران در زمان نماز یا برپایی مناسك دینی براي آن یا اداري را در یكی از خانه

کنم این کار با در نظر گرفت و براي پخش اذان آن را به بلندگویی مجهز کرد. بنده فكر نمی ،یك در از بیرون خانه

 هاي فراوان آن، هزینه قابل توجهی داشته باشد.کتوجود خیر و بر

هنگام  میه و دو عید و نیز بهویژه نماز مغرب و عشاء و تمام نمازهاي یو اشتیاق فراوان به اقامه نماز جماعت،  به -2

شود در جذب گرفتگی. تجربه ثابت کرده است که مسجدي که در آن نماز جماعت برپا میگرفتگی و خورشیدماه

 چند جهت حق با آنان است: از گذارتر از مسجد خالی است و در این امرم کارآمدتر و اثرمرد



تواند پاداش اي که اگر تعداد نمازگزاران به ده نفر رسد، فقط خداوند متعال میپاداش بزرگ نماز جماعت به گونه -ا

 آن را برشمارد.

هاي فقهی و رفع نیازهاي دارد مانند پاسخ به پرسش شماري را با خود به همراهوجود امام جماعت فواید بی -ب

و همچنین اقتصادي یا وعظ و اندرز، راهنمایی و  -مانند برقراري آشتی و صلح میان مردم یا میان زوجها -اجتماعی

 تبلیغ احكام شرعی.

منافع شخصی تر از انتخاب امام جماعتی که مخلصانه براي خداي متعال کار کند و به منافع اجتماعی حریص -3

بوده و صاحب فضیلتی علمی باشد تا توان پاسخگویی به نیازهاي فكري، فقهی و فرهنگی مردم را داشته باشد و 

أي  -أف لرجل الیفرغ نفسه و لو فی کل جمعة»ترین فعالیت وي طبق این حدیث شریف، سخنرانی هفتگی است: کم

یك ساعت  -ايیعنی هفته -ش را هر چند در هر جمعهساعة لیتفقه فی الدین: اف بر شخصی که وقت خوی -اسبوع

از آنچا که براي هر کسی به دالیل گوناگون فرصت خواندن و تفقه «. دهدبراي فهم و آموختن دین اختصاص نمی

آید، امام جماعت باید چنین فرصتی را براي جامعه فراهم آورد و بدین وسیله آنان را در اطاعت از فرمان پیش نمی

ها و گشودن درهاي بسیار آن و رساند. این نقش امام جماعت در جامعه است که با افزایش فرصتي میامام یار

هاي ذکر شده در نكته پیشین، هاي گناه به وسیله امر به معروف و نهی از منكر عالوه بر مسئولیتکاهش موقعیت

 گرداند.مردم را به اطاعت از خداوند متعال نزدیك می

)ع( و بسنده نكردن به ماه رمضان و ده شب نخست ماه محرم. بیت دینی و مناسبات ویژه اهل احیاي مناسك -4

 کنم:ها به دلیل فوایدي چند تأکید میمجالس در مساجد به جاي خانه برپاییهمچنین بر ضرورت 

 مساجد از ریا و خودپسندي دورتر هستند. -الف

 حضور در مساجد، خالصانه براي خداوند است نه از سر تعارف با کسی.  -ب

 شود.با این عمل به مسجد اهمیت فراوانی داده می -ج



 همراه شدن این مجالس با نماز جماعت و فواید دیگر.  -د

 این عمل بیشترین پاداش را به همراه دارد، زیرا نشستن در مساجد طبق حدیث شریف، عبادت است. -ه

و روزهاي جمعه و اختصاص جایزه  ها بویژه در ماه مبارك رمضان و ش برپایی مسابقات دینی و فرهنگی به -5

 براي برندگان، که این امر بیش از یك نتیجه در پی خواهد داشت:

 تشویق مؤمنین به خواندن کتاب و افزایش دانش و آگاهی جهت رسیدن به سطح مسابقات.-لفا

 در مساجد به دلیل لذت، فایده و سرگرمی مشروع موجود در فضاي مسابقات. تشویق آنان به حضور -ب

اي اجتماعی، اخالقی یا نصب تابلوي اعالنات که بر آن براي مثال حدیث شریفی نوشته شود که داراي فایده -6

اخبار مفیدي اعتقادي است. همچنین ثبت این امور بر روي آن: برخی احكام جاري و مبتالبه، استفتاءات جدید، یا 

به حالت اجتماعی منحرف یا معامله تجاري باطل و تصحیح  از حوزه، اخبار جدید منتشر شده، معطوف کردن توجه

سو کشیده و آنان را به ارتباط مستمر با مساجد سوق  آن بهآن مطابق با قوانین شرعی یا هر امر دیگري که مردم را 

 دهد. می

نند دعاي گوها قبل از اذان و در وقتی مناسب، همچنین برخی دعاهاي مبارك ماتالوت قرآن کریم از طریق بلند -7

)ع( هر شب جمعه یا دعاي ندبه قبل از ظهر جمعه یا دعاي صباح بین دو سپده و دعاي کمیل و زیارت امام حسین

ن آیه شریفه، )عج( پس از نماز ظهر هر جمعه و سپس تالوت ایاب در هر جمعه و زیارت امام زمانعهد با طلوع آفت

دهد و  أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ یَكْشِفُ السُّوء: یا کیست آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ مى»پنج بار 

 که در صحیفه سجادیه موجود است.« یا من تحل به عقد المكاره:»و پس از آن دعاي « کند رنج از او دور مى

 هاي درس فقه، اخالق و عقاید.رآن کریم: تالوت و تجوید و تفسیر و همچنین حلقهاي آموزش قتشكیل حلقه -8



اگر بناي مسجد این امكان را فراهم سازد تا براي زنان، بدون تماس و اختالط با مردان و بدون ایجاد هر نوع  -9

جماعت و گوش دادن  مخالفتی با شریعت، مكانی اختصاص داده شود، عیب ندارد تا به آنان جهت مشارکت در نماز

 ها و مجالس سوگ و تسلیت فرصتی داده شود.به سخنرانی

هاي دینی و فرهنگی که شایسته است اي از کتابتأسیس یك کتابخانه عمومی در هر مسجدي حاوي مجموعه -10

 ها آگاهی یابد. فرد مسلمان از آن

ان با اندیشه و تأمل و خلوص نیت براي تواین نكات مواردي بود که در این فرصت به ذهن من خطور کرد و می

 خداوند متعال و بر اساس شرایط و در حد ممكن به نكات بیشتري نیز توجه کرد.

شود، زیرا در مناسبت قبلی بیان کردم که این دو، مكمل ترتیب مسئولیت میان حوزه و جامعه رد و بدل میبدین

کند و جامعه، نقش شاهد و گواه بر اد و راهنمایی مییكدیگر هستند، حوزه جامعه را به سوي خیر و صالح ارش

کند تا چگونگی ایفاي نقش آن را ارزیابی کند، در نتیجه امام جماعت اعمال حوزه را بر عهده گرفته و آنرا اجرا می

شود ... دهد، در صورت امكان فردي بهتر جایگزین وي میطور کامل انجام نمی مسجدي که وظایف خود را به

و « : تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد1ونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدالِتَكُ»

رود جز اینكه هر یك، مسئولیت خود را در قبال خداوند متعال انجام هیچ خیر و نیكی از یك جامعه انتظار نمی

 دهد.

ها و هدایا و صدقات و پرداخت وجوبات شرعی خویش، در تأمین مادي این اقدامات  مؤمنین باید از طریق کمك

-مشارکت داشته و با حضور پیوسته و دائم، مشارکت، تشویق کارگزاران و تعهد اجتماعی و اقتصادي به دیگر روش

امات، شرکت داشته ها در زندگی مردم، در بعد معنوي آن اقد هاي انجام این امور و تضمین موفقیت و اثر بخشی آن

 باشند.
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ها را اگر این هزینه آیا کنند کهرا ایجاد می برخی مردم به افرادي که قصد ساخت مسجد دارند، این شبهه :دهم مسئله

-تر بود؟ این افراد تا چه اندازه درست میکردید، شایستهصرف فقراء و نیازمندان می -به ویژه در شرایط کنونی-

بین این دو عبادت، یعنی بناي مسجد و تأمین خوراك یا پوشاك نیازمندان چگونه حاصل گویند و توفیقی عملی 

 شود؟می

 بسمه تعالی

هاي رسیدن به خداوند و کسب خشنودي او بسیار هستند. در حدیث آمده است: هاي نیكوکاري، فراوان و راهروش

رده است که کدام طاعت اهمیت خداوند رضاي خویش را در طاعت خویش پنهان داشته است. یعنی مشخص نك

ها  بیشتري و کدام اهمیت کمتري دارد تا بدین گونه بنده را به انجام تمام عبادات برانگیزد و به وسیله یكی از آن

رضاي الهی را به دست آورد، اما اگر فقط یكی از این عبادات را انجام دهد با احتمال اینكه طاعت دیگري که انجام 

همه طاعات خوب و مطلوب  ؛ بنابراینکندتر باشد، کسب رضاي او را تضمین نمیوند پسندیدهنداده است، نزد خدا

تر است اگر شهر یا شود، گاهی ساخت مسجد، مهم ها بر اساس شرایط تعیین می هستند، اما اولویت هر یك از آن

گاهی ؛ اما نی نداشته باشدروستایی که هزاران نفر را در خود جاي داده، مسجدي براي تجمع و برپائی مناسك دی

طور کلی  تر است، اگر در شهر مساجد متعددي باشد که براي تحقق هدف، کافی است بهمهمتأمین نیازهاي مؤمنین 

هاي هنگفت براي تجمالت، نقش و نگار و ها و صرف هزینه نیازي به اسراف در ساخت مساجد و تزیین آن

ویژه در  ها براي برطرف کردن نیازهاي مؤمنین بهصرف این هزینهها نیست. از نظر شارع مقدس،  زیباسازي آن

 شرایط دشوار کنونی بسیار مهم و مؤکد است.

برخی تجار و توانگران که خداوند توفیق ساخت مسجد را به آنان عطا کرده است، مسجدي فقط به : یازدهم مسئله

هاي فقیر نشین یا روستاها، مسجدي برخی کوچه کنند، در حالی کهفاصله صد یا دویست متر از مسجد دیگر بنا می

 کوچك یا حتی دستگاه میكروفونی براي پخش صداي اذان ندارند، نصیحت شما به این افراد چیست؟

 بسمه تعالی



ها را در پیش گیرند، افزایش مساجدي مؤمنان باید تالش کنند براي رسیدن به خشنودي خداوند سبحان بهترین راه

ها، تعطیل بمانند، براي بانی آن به اندازه کسی که این مسجد را در شهر یا روستایی بنا نهد که  از به آننیکه به دلیل بی

از نبود مسجد گله مند است، پاداش فراوانی به همراه ندارد. تاجر حقیقی با خداوند کسی است که به دنبال فرصتی 

د کوچك در یك منطقه، مؤمنین توانگر مسئول براي کسب بهره بیشتر باشد. گاهی در صورت نبود مسجدي هر چن

ها و مجهز کردن آن به گیرند، حتی اگر این امر با آماده سازي اتاقی در یكی از خانهبوده و مورد عتاب قرار قرار 

 بلندگویی براي پخش اذان در ساعات نماز صورت گیرد، این عمل با وجود سادگی آن داراي خیر بسیاري است. 

کنند، آمده است که مسجدهاي آن دوره از هر در برخی احادیثی که دوره آخر زمان را توصیف می :دوازدهم مسئله

هاي عملی نیز کراهت تزیین مساجد وارد شده است. شما که در رساله گونه همانچیزي جز یاد خداوند آباد است، 

بیت )ع( بر دیوار مساجد یا  ائمه اهلدر این مورد براي بانیان مساجد چه نصیحتی دارید؟ و حكم قرار دادن تصویر 

 کنند، چیست؟برخی تصاویر دیگر که بخشی از احكام نماز و وضو را تبیین می

 بسمه تعالی

هایی براي در پاسخ قبل به کراهت تزیین و آراستن مساجد و اهتمام به ظواهر مادي اشاره کردیم. صرف چنین هزینه

تر است. آنچه مهم است، آبادنی مساجد با یاد و درگاه خداوند سبحان مقربرفع نیازهاي مؤمنین، مفیدتر بوده و به 

 بیت)ع( است. هاي مقدس و مجالس یاد اهلآئین برپاییطاعت خداوند سبحان و 

ها را  هاي بهداشتی و شیرهاي آب که احكام وضو و تخلی و آداب و مستحبات آننصب تابلوهایی کنار سرویس

 آید.شته و از باب امر به معروف و نهی از منكر به شمار میکند، اشكالی نداتبیین می

مراسم سوگواري  برپاییبرخی متولیان مساجد با اهالی منطقه که به دنبال استفاده از مسجد براي  :سيزدهم  مسئله

 کنند. نظر شما در این رابطه چیست؟اي میهستند، برخوردي مادي شبیه یك قرارداد اجاره

 بسمه تعالی



مراسم فاتحه و دیگر مناسك، رایگان  برپاییر این موضوع، تابع چگونگی وقف است، اگر در وقف مسجد، حكم د

-تواند به ازاي خدمات دیگري که انجام میقید شده باشد، نباید پولی به جاي اجاره بها گرفته شود، البته متولی می

مربوط به آن مانند انتقال امام جماعت به مسجد یا دهد، مزد دریافت کند بهتر است براي رفع نیازهاي مسجد و امور 

)ع( در آن، یك صندوق مالی در نظر گرفته شود و یكی از هاي ائمهري مناسك دینی و مناسبتهاي برگزاهزینه

کنند، البته این کمك نباید مانند منابع مالی این صندوق، کمك و هدایاي افرادي باشد که از مسجد استفاده می

 ر دنیا باشد. معامالت تجا

شود، شاهد سرپیچی از برخی آداب مسجد و ها برگزار می در برخی مساجد که مراسم فاتحه در آن :چهاردهم مسئله

ها  هایی که این مراسم در آنهتك حرمت آن هستیم، چه نصیحتی در این زمینه دارید؟ و آیا این حكم، حسینیه

 شود؟ شود، شامل میبرگزار می

 بسمه تعالی

، زیرا شامل جزئیات فراوانی است که باید مطرح شده و 1است این موضوع طی بحثی جداگانه بررسی شودبهتر 

شوند مانند گوش نسپردن به ها جلب گردد. همچنین در آن مردم مرتكب تخلفات شرعی فراوانی می آن توجه مردم به

مانند غیبت، سخن چینی و بحث و جدل، قرائت قرآن، داخل شدن در مسائل دنیوي، حتی پرداختن به گناهان زبانی 

در مساجد. در حدیث آمده است که   فی نفسه و به خودي خود، نهی شده است چه رسد به ارتكاب آن  که انجام آن

گردند، یكی از آنان کسی است که در کنند و از رحمت خداوند دور میگروهی از مردم رایحه بهشت را استشمام نمی

زشتی و ناشایستی  از ها نیز باشددر حسینیهو اگر شود هاي دنیوي میمساجد، غرق صحبتخالل قرائت قرآن و در 

ها مترتب  از مساجد است به جهت اینكه احكام شرعی بر آن تر کمها هر چند که حرمت حسینیه .آن کاسته نگردد

پذیري، عبرت ها مانند پند مورد انتظار از آن چنین مجالسی، معنویت خود را از دست داده و نتایج پس .باشدنمی

 شود.گرفتن، تدبر در آیات خداوند سبحان و یاري و همدردي حاصل نمی
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شود، چه از ضبط صوت آیا گوش دادن به قرائت قرآن در مجلس فاتحه که در مسجد برگزار می :پانزدهم مسئله

 این زمینه چه نصیحتی دارید؟ پخش شود یا به صورت مستقیم از صداي قاري، واجب است؟ در 

 بسمه تعالی

: چون قرآن خوانده شود به آن گوش  1وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون»خداوند متعال فرمود: 

صوت را نیز شامل این آیه قرائت پخش شده از ضبط «. فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید

کنند و از رحمت شود. احادیث فراوانی وارد شده است در نكوهش افرادي که هنگام قرائت قرآن، صحبت میمی

 خداوند دور هستند.

در بسیاري از مساجد، برخی حاالت رقابت میان نمازگزاران در مورد صف اول یا در ارتباط با دعا  :شانزدهم مسئله

شود. آیا چنین رقابتی از سوي شرع مقدس، امه براي نماز جماعت یا امور دیگر مشاهده میپس از نماز یا اذان و اق

 شده است؟ و حدود آن تا چه اندازه است؟ منتظر بیان عقیده و نصیحت شما هستیم.بوده و به آن اقرار مشروع 

 بسمه تعالی

هاست، ت نیز برتر از سمت چپ آنهاي جماعاقامه نماز در صف اول بهتر از دیگر صفوف بوده و سمت راست صف

ها باشد، صحیح اذان و اقامه براي نماز جماعت نیز، خیر فراوانی دارد. اگر منظور از رقابت، پیشی گرفتن بر نیكی

اما « : پس در نیكى کردن بر یكدیگر سبقت گیرید 2فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات»دعوت کرده است:  آن بهاست و قرآن کریم نیز 

شود، صف اول براي آن، درگذشتن از آداب و حدود شرعی است، اولویتهایی براي آن در نظر گرفته می اگر مفهوم

افراد صاحب فضیلت است و اگر مؤذن ثابتی وجود داشته باشد، حق تقدم با اوست مگر اینكه خود وي به دیگري 

 ادب، میان برادران مؤمن گردد.اجازه این کار را بدهد و این رقابت نباید موجب خشونت در کالم و خروج از 
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-آمده است که با شنیدن صداي اذان مؤذن، گفتن اذان از عهده دیگران ساقط می عملی هايدر رساله: هفدهم مسئله

شود. آیا این امر، اذان پخش شده از بلندگوها مساجد چه از ضبط صوت یا از مؤذن به صورت زنده را شامل 

 شود؟ می

 بسمه تعالی

، قید اذان ویژه نماز جماعت فقهارسد که مقصود، اذان نماز باشد نه اذان براي اعالم وقت نماز و برخی از به نظر می

تواند اذان و اقامه بگوید نیست و نمازگزار میفرض و واجب و اند. با این وجود، چنین امري، جایز بوده را ذکر کرده

 هر چند اذان و اقامه شخص دیگر را شنیده باشد.

 هایث در فضيلت و آداب مساجد و منع ترك آنچهل حد

بریم، زیرا پیامبر)ص( به ا به پایان میه سرانجام، کتاب را با جمع چهل حدیث پیرامون مساجد و بیان فضیلت آن

یا علی من حفظ من أمتی أربعین حدیثا یطلب ذلك لوجه اهلل عز وجل و »)ع( چنین سفارش کردند: حضرت علی

: اي علی، هر که از امت 1هلل یوم القیامة مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و حسن اولئك رفیقاالدار اآلخرة حشره ا

من، چهل حدیث را براي خشنودي خداي عز و جل و کسب سراي آخرت، حفظ کند، خداوند او را همراه با 

)ع( بر این، کالم معصومین عالوه«. ندپیامبران و راستگویان و شهیدان محشور خواهد کرد و اینان چه نیكو رفیقان

)ع( تأثیر بیشتري  بیت آوري شده از اهلبیان این روایات جمع . در نتیجهنیرو و تأثیري فراتر از کالم دیگر انسان دارد

ایم که هر کدام، یك در تكمیل نتایج و اهداف این کتاب دارد. چهل حدیث آینده را تحت عناوین متعددي  قرار داده

 گیرد:در بر می حدیث یا بیشتر را

 آبادانی مساجد  :نخست
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أي الحافظون  -إذا أنزل اهلل عاهة من السماء عوفی منها حملة القرآن و رعاة الشمس » پیامبر )ص( فرمودند: -1

گاه که خداوند بالیی از آسمان فرود آورد، حافظان قرآن و محافظین خورشید : آن1و عمّار المسجد -ألوقات الصالة

 «.گیرندو نیز آبادگران مسجد از آن مورد عفو و بخشش قرار می -ین اوقات نمازیعنی مراقب -

ست خصال من المروءة: ثالث منها فی »)ص( فرمودند: از علی بن إبی طالب)ع( روایت شده است که رسول خدا -2

اهلل و اتخاذ األخوان  الحضر و ثالث منها فی السفر، فأما التی فی الحضر: فتالوة کتاب اهلل عز و جل و عمارة مساجد

-ی از نشانه: شش ویژگ2فی اهلل عز و جل و أما التی فی السفر: فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی

آبادي مساجد و  هاي حضر: تالوت قرآن،ویژگی در حضر و سه ویژگی در سفر، ویژگی هاي جوانمردي است، سه

 «در غیر گناه سفر، بخشش توشه، حسن خلق و شوخی هاي ل، اما ویژگیانتخاب برادرانی در راه خداوند عز وج

و من بنی مسجداً فی الدنیا أعطاه اهلل بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسیرة »رسول خدا )ص( فرمودند:  -3

نیا بنیان : هر که مسجدي را در د3أربعین ألف ألف عام مدینة من ذهب و فضة و در و یاقوت و زمرد و زبرجد و لؤلؤ

نهد، خداوند به ازاي هر وجب از آن یا گفته است براي هر زراع آن به اندازه چهل هزار هزار سال، شهري از طال، 

 «.  نقره، مروارید، یاقوت، زمرد، زبرجد، لؤلؤ به وي عطا کند

 ها و تزیين مساجددوم: نکوهش ساخت مناره

إذا قام القائم امر بهدم المنائر و المقاصیر »بودم فرمودند:  )ص(جعفري نقل است که نزد أبا محمداز إبی هاشم   -4

: 4حجةإنها محدثة مبتدعة لم یبنها و الفقلت فی نفسی ألي معنی هذا فأقبل علی فقال )معنی هذا « التی فی المساجد

چه مفهومی دارد، دهد با خود گفتم این  مساجد هايکاخ وها  مناره خرابی به دستور کند، قیام( عج)قائم که هنگامی

                                                           
1
 .149، ص3، حمستدرك الوسائل - 
  .11، حدیث 324، صالخصال -2

3
 ، ابواب احكام مساجد.4، حدیث 486، ص3، جلدالوسائل  - 
  .27، باب32، روایت 323، ص52ح، البحار -4



آن حضرت رو به من کرده فرمودند: مفهوم آن این است که این امري جدید و بدعت است که هیچ حجتی بر آن 

 .«نیامده است

)ص( در حدیثی طوالنی فرموده است: )یا بن مسعود ما یغنی من یتنعم فی الدنیا إذا أخلد فی النار پیامبر -5

یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد و  1 الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ»

برد آن گاه که در کند، چه سودى مىابن مسعود! آن که در دنیا با ناز پروردگى زیست مى: 2لیست همتهم اال الدنیا

سازند؛ ها مى خانه«. خبرند؛ اما از آخرت بىدنیا آگاهنده جلوه بیرونى زندگى آنان ب»گردد؟! آتش جاودانه مى

اند و هاشان تنها دنیا است و به آن روى آورده؛ مقصد همه تالشآرایندکنند؛ مسجدها را به زیور مىها برپا مى کاخ

 «.بسته انددل

ا سلمان أن عندها ی»شده است. از آن جمله فرمودند:  ی قیامت ذکری)ص( شرطهاي برپادر حدیثی از پیامبر -6

غضة تزخرف المساجد کما تزخرف البیع و الكنائس و یحلی المصاحف و تطول المنارات و تكثر الصفوف بقلوب متبا

« آخرالزمان»اي سلمان!... در  :3إن هذا لكائن یا رسول اهلل. قال: أي و الذي نفسی بیدهو ألسن مختلفة، قال سلمان: و

نمازگزاران  گردد و صف بلندها  کنند و مناره زینت را ها شود و قرآن بنديآذینها  کنیسه و کلیساها مانندمساجد 

آیا به حقیقت چنین  !سلمان گفت: اي رسول خدا .دچندگونه گرد آین هاي ي پر از کینه و زبانها دلبا  زیاد شود که

 «.شودخواهد شد؟ ایشان فرمودند: سوگند به آنكه جانم در دست اوست چنین می

 تشویق به شتافتن به مساجدسوم: 
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علیكم فی الصالة فی المساجد و حسن الجوار للناس و »)ع( فرمودند: مرازم نقل است که امام جعفر صادقاز  -7

: بر شما باد به اقامه نماز در مساجد و حسن همسایگی و اقامه شهادت و حضور در 1إقامة الشهادة و حضور الجنائز

 «.تشییع جنازه

: نماز همسایه مسجد فقط در مسجد پذیرفته 2ال صالة لجار المسجد إال فی مسجده»مودند: )ص( فرپیامبر -8

 «.است

سبعة فی ظل عرش اهلل عز و جل یوم ال ظل إال ظله: إمام »)ص( فرمودند: از ابن عباس نقل است که رسول خدا -9

و رجل ذکر اهلل عز و جل خالیاً  عادل و شاب نشأ فی عبادة اهلل عز و جل و رجل تصدق بیمینه فأخفاه عن شماله

عیناه من خشیة اهلل عز و جل و رجل لقی أخاه المؤمن فقال أنی ألحبك فی اهلل عز و جل و رجل خرج من  3ففاضت

نفر هفت : 4المسجد و فی نیته أن یرجع إلیه و رجل دعته امرأة ذات جمال إلی نفسها فقال أنی أخاف اهلل رب العالمین

پیشواى عدالتگر و جوانى که  ؛بردسایه خویششان میه اى جز سایه او نیست بروزى که سایه که خداوند در هستند

اى دهد و آن را نهان دارد که دست چپش نداند دست راستش چه انفاق مردى که صدقه ،در کار عبادت بزرگ شود

کرده و  ؤمن خویش را دیدارمردي که برادر م، ریز شودكدا را یاد کند و چشمانش اشخلوت خه مردى که ب ،کندمی

جا را آن بهقصد بازگشت مردى که وقتى از مسجد برون شود ، به او گوید تو را در راه خداي عزو جل دوست دارم

 « مردى که زنى صاحب مقام و جمال از او کام خواهد و گوید من از خدا پروردگار جهانیان بیم دارم داشته باشد و

مردي که چون از مسجد  :5رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود إلیه»و در روایت دیگري آمده است: 

 «.بازگردد قلب او وابسته به مسجد است  آن بهخارج میشود تا 
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یأتی المسجد من کل ل الیا فض»)ع( آمده است که فرمودند: دالملك به نقل از امام جعفر صادقاز فضل بن عب -10

بیت إال نجیبها، یا فضل ال یرجع صاحب المسجد بأقل من إحدي ثالث خصال: أما  لقبیلة إال وافدها و من کل اه

: اي فضل! 1دعاء یدعوا به یدخله اهلل به الجنة و اما دعاء یدعو به فیصرف اهلل عنه بالء الدنیا و أما أخ یستفیده فی اهلل

دست آید، اي فضل هم نشین مسجد می اي فقط فرد نیك آن به مسجداي فقط نماینده آن و از هر خانهاز هر قبیله

کند یا دعایی که خداوند گردد: دعایی که خداوند به وسیله آن او را به بهشت وارد میکم با یكی از سه ویژگی بازمی

 «.یا برادري نیك و خدایی است و گرداند دور میاز او واسطه آن بالي دنیا را  به

 به مساجد وآمد رفتچهارم: 

من اختلف إلی المساجد أصاب إحدي الثمان أخا مستفادا فی اهلل »روایت است که فرمودند:  )ع(المؤمنیناز امیر -11

أو علما مستظرفا أو آیة محكمة أو رحمة منتظرة أو کلمة ترده عن ردي أو یسمع کلمة تدله علی هدي أو یترك ذنبا 

آورد: برادري مفید در راه یژگی را به دست کند، یكی از هشت و وآمد رفت: هر که در راه مساجد 2خشیة أو حیاء

اي محكم، رحمتی مورد انتظار، سخنی که او را از هالکت باز دارد یا شنیدن کالمی که خداوند، دانشی ظریف، نشانه

 «.او را هدایت کرده یا گناهی را از روي ترس یا حیا ترك کند

کانت الحكماء فیما مضی من الدهر تقول: ینبغی أن »ه: از اصبغ بن نباته به نقل از امیرالمؤمنین آمده است ک -12

: حكما در 3یكون االختالف إلی األبواب لعشرة اوجه أولها بیت اهلل عز و جل لقضاء نسكه و القیام بحقه و أداء فرضه

راي از درها باید براي ده منظور صورت گیرد نخستین آن باید جهت خانه خدا ب وآمد رفتگفتند: زمانهاي گذشته می

 «.انجام عبادتها و اداي حق آن و انجام واجبات باشد

 پنجم: عدم ترك مساجد
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یجئ یوم القیامة ثالثة یشكون إلی اهلل عز و جل: »)ص( آمده است که فرمودند: از جابر به نقل از پیامبر -13

ضیعونی و تقول المصحف و المسجد و العترة. یقول المصحف: یا رب حرفونی و یقول المسجد: یا رب عطلونی و 

در :» 1العترة یا رب قتلونا و طردونا و شردونا. فأجثو للرکبتین للخصومة فیقول اهلل جل جالله لی: أنا أولی بذلك

مرا  گوید: پروردگارا!کنند: قرآن، مسجد و عترت. قرآن میي قیامت سه گروه به محضر خداوند شكایت میعرصه

بیت نیز  توجهی کردند، اهلگوید: پروردگارا! مرا رها کرده و به من بیپاره کردند. مسجد نیز میتحریف و پاره

خیزم که خداي کنند که پروردگارا! ما را کشتند و آواره و تبعید کردند، پس من براي دادخواهی به پا میشكایت می

 «.فرماید: من از تو به این دادخواهی سزاوارتر هستمعز و جل می

المساجد إلی اهلل تعالی الذین شكت »)ع( آمده است که فرمودند: م جعفر صادقز زریق به نقل از اماا -14

لهم فی الناس عدالة  2یشهدونها من جیرانها، فأوحی اهلل إلیها و عزتی و جاللی ال قبلت لهم صالة واحدة و الأظهرتال

یابند به محضر خداوند نمیها حضور : مساجد از همسایگان خود که در آن3نالتهم رحمتی و الجاورنی فی جنتیو ال

پذیرم، عدالت آنان را ها الهام کرد: سوگند به عزت و جاللم که نمازي از آنان نمی متعال شكایت بردند، خداوند به آن

 «.ام قرار نخواهند گرفترسد و در بهشت من در همسایگیکنم، رحمت من به آنان نمیدر میان مردم آشكار نمی

 اجدرفتن به مس استحباب ششم:

من مشی إلی المسجد لم یضع رجال علی رطب و ال یابس إال سبحت له »)ع( فرمودند: امام جعفر صادق  -15

پایش را بر هیچ تر و خشكی نگذارد مگر اینكه زمین  گام نهد،به سوي مسجد  که هر: 4األرض إلی األرضین السبع

 .«ندتا طبقات هفتگانه آن براي او تسبیح بگوی
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: 1ما عُبد اهلل بشئ افضل من الصمت و المشی إلی بیته»)ع( فرمود: شامی به نقل از امام جعفر صادقع ابی ربی -16

 «.خداوند با هیچ عملی برتر از سكوت و رفتن به خانه او عبادت نشده است

من مشی إلی مسجد من مساجد اهلل فله بكل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله »)ص( فرمودند: رسول اکرم -17

: هر که به یكی از مساجد خداوند گام بردارد به ازاي 2حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات عشر

 «.شودهر قدم وي تا بازگشت به خانه خویش، ده پاداش و رفع ده گناه و ترفیع ده درجه در نظر گرفته می

 هاي خداهفتم: مساجد خانه

إنما أمر »)ع( علت بزرگداشت مساجد را پرسیدم: فرمودند: جعفر صادقل است که گفت: از امام از أبو بصیر نق -18

هاي خدا بر : امر به بزرگداشت مساجد شده است، زیرا مساجد، خانه3بتعظیم المساجد ألنها بیوت اهلل فی األرض

 «.روي زمین هستند

ی األرض المساجد فطوبی لعبد روي أن فی التوراة مكتوبا أال أن بیوتی ف»فرمود:  )ع(محمد بن علی بن الحسین -19

تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی إال أن علی المزور کرامة الزائر، أال بشر المشائین فی الظلمات إلی المساجد بالنور 

هاي من بر روي زمین مساجد هستند خوشا به حال آنكه : در تورات نوشته آمده است که خانه4الساطع یوم القیامة

کند سپس به دیدار من آید و حق است بر زیارت شونده که زائر را گرامی بدارد. کسانی را که در خانه خویش تطهیر 

 «.روند به نور روشنی در قیامت بشارت دههاي شب به مساجد میدر تاریكی

 هاي فاخر هنگام حضور در مسجدهشتم: استحباب عطر زدن و پوشيدن لباس
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)ع( استقبله مولی له فی لیلة باردة و علیه إن علی بن الحسین»که: ت شده است )ع( روایاز امام جعفر صادق -20

جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و هو متغلف بالغالیة، فقال له: جعلت فداك فی مثل هذه الساعة علی هذه الهیئة 

در شبی )ع( : امام علی بن الحسین1جلإلی اهلل عز و إلی أین قال: إلی مسجد جدي رسول اهلل أخطب الحور العین

هاي فاخر و قیمتی با یكی از غالمان خویش روبرو اي پشمین و مزین و ردایی پشمین و ملبس به لباسسرد با جامه

روید؟ امام فرمودند: به مسجد الم از ایشان پرسید: فداي شما گردم در این ساعت با چنین وضعی به کجا میغشدند، 

 «.ند خواستگاري کنمروم تا حور العین را از خداورسول خدا )ص( می

 نهم: مسجد زن، خانه او

 .«هاست: بهترین مساجد زنان شما، خانه2خیر مساجد نسائكم البیوت»)ع( فرمودند: امام جعفر صادق -21

صالة المرأة فی مخدعها افضل من صالتها فی بیتها و صالتها فی بیتها افضل »امام جعفر صادق )ع( فرمودند:   -22

خانه و نماز او در خانه بهتر از نماز او در چهار  : نماز زن در اتاق پنهان برتر از نماز او در3من صالتها فی الدار

 «.دیواري است

 ها نزد خداوند  ترین مکاندهم: مسجد محبوب

)ع( یا جبرائیل أي البقاع أحب إلی اهلل عز و جل؟ قال قال رسول اهلل لجبرائیل»فرماید: )ع( میامام جعفر صادق -23

)ع( سوال کردند: : رسول خدا )ص( از جبرئیل4جد  و أحب أهلها إلی اهلل أولهم دخوال و آخرهم خروجا منهاالمسا

ترین اهالی مسجد نزد تر است؟ فرمود: مساجد و نیز محبوبکدام قطعه از زمین نزد خداوند عز و جل دوست داشتنی

 «.خارج شود خداوند کسی است که نخستین نفر داخل آن شود و آخرین نفر از آن
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: هر که قرآن، سخن او و 1من کان القرآن حدیثه و المسجد بیته بنی اهلل له بیتا فی الجنة»)ص( فرمودند: پیامبر -24

 «.نهداي را در بهشت براي او بنا میمسجد، خانه او باشد، خداوند خانه

 یازدهم: مساجد آخر زمان

)ع(: قوام الدین بأربعة: بعالم قال امیرالمؤمنین»که فرمودند: ت )ع( روایت کرده اسزراره از امام جعفر صادق -25

یتكبر عن طلب فضله عن أهل دین اهلل و بفقیر الیبیع آخرته بدنیاه و بجاهل الناطق مستعمل له و بغنی ال یبخل ب

العلم رجعت الدنیا  العلم. فإن أکتم العالم علمه و بخل الغنی بماله و باع الفقیر آخرته بدنیاه و استكبر الجاهل عن طلب

إلی ورائها القهقري، فال تغرنكم کثرة المساجد و اجساد قوم مختلفة، قیل: یا أمیر المؤمنین کیف یعیش فی ذلك 

و خالفوهم فی الباطن، للمرء ما اکتسب و هو مع من احب و  -یعنی فی الظاهر -الزمان، فقال: خالطوهم بالبرانیة

که  سخنگو انشمنداست: د)ع( فرمود: دین با چهار کس برپا میرالمؤمنین: ا2جلكانتظروا مع ذلك الفرج من اهلل عز و

ش را خوی فقیرى که آخرت ،ثروتمندى که از ما زاد ثروتش بر اهل دین خدا دریغ نورزد ،دانش خویش عمل کنده ب

پس هنگامى که دانشمند دانش خویش را پنهان کند و ثروتمند  .نفروشد و نادانى که از دانشجوئى تكبر نكند دنیاه ب

عقب باز ه باندك اندك دنیا  ،طلبى تكبر کند به مال خود بخل ورزد و فقیر آخرتش را بدنیا بفروشد و نادان از دانش

لمؤمنین در ایا امیر عرض شد .کنند شما را نفریبد وآمد رفتها  زیاد شدن مسجدها و مردمى که در آن ؛ بنابراینگردد

داشته باشید ولى در باطن با آنان مخالفت  ارتباطچیست؟ فرمود: در ظاهر با آنان زندگی  تكلیفچنین روزگارى 

ورزید که هر کس نتیجه کردار خود را خواهد برد و با هر کس دوست باشد با او محشور خواهد بود و با این حال 

 «.انتظار فرج از جانب خداوند باشیددر 

یأتی فی آخر الزمان قوم »)ع( نوشته است: اب خود به نقل از یكی از معصومینبن أبی فراس در  کت ورآم -26

: در آخر الزمان گروهی 3یأتون المساجد فیقعدون حلقا ذکرهم الدنیا و حب الدنیا، ال تجالسوهم فلیس هلل فیهم حاجة
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و حب دنیاست با آنان همنشینی مكن که در کار  نشینند و سخن آنان دنیا میآیند و گرد هم آیند که به مسجد می می

 «.آنان براي خداوند حاجتی نیست 

 دوازدهم: آداب مساجد

)ص( االتكاء فی المسجد رهبانیة العرب، أن المؤمن مجلسه قال رسول اهلل»امام جعفر صادق)ع( فرمودند:  -27 

انیت عرب است مجلس فرد مؤمن، مسجد : رسول خدا فرمودند: اعتكاف در مسجد شیوه رهب1مسجده و صومعته بیته

 «.باشداش میو عبادتگاه او خانه

قال رسول اهلل)ص( جنبوا مساجدکم صبیانكم و مجانینكم و شراءکم و »)ع( نقل شد که گفت: از أبو ابراهیم -28

 «. )ص( فرمودند: کودکان و دیوانگان را از مسجد دور کنید و در آن خرید و فروش نكنید: رسول خدا2بیعكم

ذر الكلمة الطیبة صدقة و یا أبا»آن حضرت به وي آمده است: )ص( در سفارش از أبوذر به نقل از رسول خدا -29

کل خطوة تخطوها إلی الصالة صدقة یا أبا ذر من أجاب داعی اهلل و احسن عمارة مساجد اهلل کان من اهلل الجنة، 

ا و ال یخاض فیها بالباطل و ال یشتري و فیها و ال یباع و فقلت: کیف یعمر مساجد اهلل، قال: ال ترفع األصوات فیه

کالم نیكو، صدقه است و هر گامی  !: اي أباذر3اترك اللغو مادمت فیها، فإن لم تفعل فالتلومن یوم القیامة إال نفسك

دا را به هر که دعوت کننده به سوي خدا را اجابت گفت و مساجد خ !اي أباذر .داري، صدقه استکه براي نماز برمی

شوند، فرمودند: صدا در سوي خدا براي او پاداش بهشت است. گفتم: مساجد خدا چگونه آباد می از نیكویی آباد کرد

که در مسجد  شود. تا زمانیخرید و فروش نمیو در آنجا شود، رود در آن به امر باطل پرداخته نمیآن باال نمی

 «.گونه نكردي، روز قیامت کسی جز خود را سرزنش مكن حضور داري، عمل بیهوده را رها کن که اگر این
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)ص( من سمعتموه ینشد الشعر فی المسجد، فقولوا قال رسول اهلل»ل شد که فرمودند: )ع( نقاز علی بن الحسین -30

خواند به او )ص( فرمودند: اگر شنیدید کسی در مسجد شعر می: رسول خدا1فض اهلل فاك إنما نصبت المساجد للقرآن

 «.! مسجد براي خواندن قرآن بنا شده استخورد کند خدا دهانت راید بگوی

)ص( من رد ریقه تعظیما لحق قال رسول اهلل»  :ن روایت است)ع( به نقل از پدر ایشااز امام جعفر صادق -31

بزرگداشت )ص( فرمودند: هر که در : رسول خدا2المسجد، جعل اهلل ریقه صحة فی بدنه و عوفی من بلوي فی جسده

 «.مقام مسجد، آب دهان خویش را فرو بلعد، خداوند آن را مایه سالمتی و عافیت تن و جسم وي از بال گرداند 

: هر که چیزي بخورد که بوي آن 3من أکل شیئا من المؤذیات ریحها فال یقربنَّ المسجد» )ع( فرمودند: امام علی -32

 «.اذیت رساند نباید به مسجد نزدیك شود

إذا دخلت المسجد و أنت ترید أن تجلس فال تدخله إال طاهرا و »)ع( نقل شد که فرمودند: امام جعفر صادق از -33

: اگر به قصد نشستن در 4)ص(دخله و احمد اهلل و صل علی النبیإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع اهلل و سله حین ت

به قبله باش سپس خدا را بخوان و از او کمك بخواه  هنگام ورود رو شوي، حتما پاکیزه باش و بهمسجد وارد آن می

 «.)ص( درود فرستس خدا را به جاي آور و بر پیامبرو سپا

)ص( و قال: اللهم اغفر لی ص( إذا دخل المسجد صلی علی النبی)کان رسول اهلل»حضرت فاطمه)س( فرمودند:  -34

افتح لی ابواب ی)ص( و قال اللهم اغفر لی ذنوبی والباب صلی علی النب ذنوبی و افتح لی ابواب رحمتك فإذا خرج من

گناهان مرا ببخشاي و درهاي رحمت  !فرمودند: پروردگاراشدند میوارد مسجد می که هنگامی)ص( : پیامبر5فضلك
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فرمودند: پروردگارا گناهانم را ببخشاي و درهاي شدند میاز در خارج می که هنگامیخویش را بر من بگشاي و 

 «.من بگشايفضلت را بر 

 سيزدهم: استحباب نماز جماعت در مسجد

لهم کانوا یصلون فی منازلهم و قوم فی مناز 1)ص( بإحراقهمَّ رسول اهلل»امام جعفر صادق)ع( فرمودند:  -35

یصلون جماعه، فأتاه رجل اعمی فقال: یا رسول اهلل أنا ضریر البصر و ربما أسمع النداء و ال أجد من یقودنی إلی ال

: رسول خدا اقدام به 2ه و الصاله معك، فقال النبی )ص( شدّ من منزلك إلی المسجد حبالً و احضر الجماعهالجماع

مرد نابینایی نزد آن  .کردندخواندند و به جماعت اقامه نمیخانه نماز می سوزاندن گروهی در منازلشان کردند که در

شنوم اما کسی نیست که مرا  میحضرت آمد و عرض کرد اي رسول خدا من نابینا هستم و چه بسا صداي اذان را 

از منزل خویش تا مسجد ریسمانی بگستر و در نماز  :ایشان فرمودند .جماعت با شما راهنمایی کند براي نماز

 «.جماعت حاضر شو

من سمع النداء من جیران المسجد، فلم »)ع( آمده است که فرمودند: امام جعفر صادقو بصیر به نقل از از أب -36

 «.: هر که از همسایگان مسجد صداي اذان را بشنود و اجابت نكند، نمازش پذیرفته نیست3یجب فال صالة له

رب و العشاء و )ص(: من صلی المغقال رسول اهلل»فرمودند:  )ع(امام جعفر صادق)ع( به نقل از پدران ایشان -37

: هر که نماز مغرب و عشاء و شب و نماز صبح را 4اآلخرة و صالة الغداة فی المسجد فی جماعة فكأنما أحیا الیل کله

 «.داري کرده است در مسجد به جماعت ادا کند، گویی تمام شب را شب زنده
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اشترط رسول اهلل)ص( علی : »)ع( روایت است که فرمودنداز امام جعفر صادق)ع( به نقل از پدران ایشان -38

بیتی و  جیران المسجد شهود الصالة و قال: لینتهین أقوام ال یشهدون الصالة أو آلمرن مؤذناً یؤذن ثم آمر رجالً من اهل

)ص( حضور در نماز : رسول خدا1هو علی )ع( فلیحرقن علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب ألنهم ال یأتون إلی الصالة

شوند باید از این عمل، ن مسجد واجب کرده و فرمودند: آنانكه در نماز جماعت حاضر نمیجماعت را بر همسایگا

بیت خود را که علی  باز ایستند در غیر این صورت دستور خواهم داد مؤذن اذان و اقامه گوید آن گاه یكی از اهل

هاي هیزم به آتش با بستهشوند را هاي کسانی را که در نماز جماعت حاضر نمیدهم خانه)ع( است، فرمان می

 «.کشد

من ترك الجماعة رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علة »)ع( فرمود: مام جعفرصادقزراره به نقل از ا -39

: هر که نماز جماعت را از روي بی رغبتی نسبت به  نماز و مؤمنین بدون دلیلی ترك گوید، نمازش 2فال صالة له

 «.پذیرفته نیست 

الصالة لكی یعرف من یصلی  إنما جعلت الجماعة و االجتماع إلی»)ع( نقل شد که فرمودند: ام جعفر صادقاز ام -40

یصلی و من یحفظ مواقیت الصالة ممن یضیع و لوال ذلك لم یمكن أحدا أن یشهد علی أحد بالصالح ألن من ممن ال

یصل فی المسجد مع المسلمین ال صالة لمن لمة له بین المسلمین ألن رسول اهلل)ص( قال: لم یصل فی جماعة فال صال

شناس آن از نماز و وقتست تا نمازخوان از بیجماعت و تجمع در نماز براي این مقرر شده ا : نماز3من غیر علة

کسی که به  زیرا .ناشناس نماز تشخیص داده شود که اگر چنین نباشد، احدي بر راستی احدي گواهی ندهدوقت

زیرا رسول خدا)ص( فرمودند: کسی که در مسجد همراه با  .میان مسلمانان نمازي ندارد ،جماعت نماز نخواند

 «.مسلمانان بدون هیچ دلیلی نماز نخواند، نمازي ندارد
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 الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 شکایت اول

 (جامام)ع مسئلهناآگاهی از 

 محمد)ص( و خاندان او باد. بر خداوند پایانبی درود و سالم و سزد را او که گونه آن را خداي فراوان سپاس و حمد

گردیم. امام اند باز میاز امام صادق)ع( روایت کرده 1گانه که کلینی و صدوقهاي سهبار دیگر به حدیث شكایت

یصلی فیه أهله و عالم بین الجهال و مصحف عزوجل مسجد خراب الثالثة یشكون الی اهلل »صادق)ع( فرمودند: 

 در اهلش که خرابی مسجد: کنندمی شكایت عزوجل خداي محضر به گروه سه معلق قد وقع علیه الغبار و الیقرأ فیه:

 خوانده و نشسته آن بر غبار که ايشده رها قرآن و مانده تنها نادان افراد میان که دانشمندي خوانند،نمی نماز آن

بیت  هاي عالم و دانشمند، اهلگفتیم که آشكارترین مصادیق انسان 2. در ابتداي سخن درباره شكایت قرآن«شودنمی

کنند، قرآن، عترت سه گروهی که شكایت می هستند؛ بنابراینهاي ما فداي ایشان باد( ویژه امام عصر، )جان )ع( و به

 شْكُونَیَ ثَلَاثَةٌ امَةِیَالْقِ وْمَیَ ءُ یجِیَ»حدیث دیگري از پیامبر )ص( گواه این موضوع است:  .پیامبر )ص( و مسجد هستند

و  یعُونِیَّضَ وَ یعَطَّلُونِ رَبِّ ایَ :الْمَسْجِدُ قُولُی و یَمَزَّقُونِ وَ یحَرَّفُونِ رَبِّ ایَ :الْمُصْحَفُ قُولُیَ ،الْعِتْرَةُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْمُصْحَفُ

: در 3بِذَلِكَ أَوْلَى أَنَا ی:لِ جَلَالُهُ جَلَّ اللَّهُ قُولُیَفَ لِلْخُصُومَةِ نِیْلِلرُّکْبَتَ فَأَجْثُو ،شَرَّدُونَا وَ طَرَدُونَا وَ قَتَلُونَا رَبِّ ایَ :الْعِتْرَةُ قُولُیَ

گوید: پروردگارا! مرا ن میکنند: قرآن، مسجد و عترت. قرآي قیامت سه گروه به محضر خداوند شكایت میعرصه

بیت نیز  توجهی کردند، اهلگوید: پروردگارا! مرا رها کرده و به من بیتحریف و پاره پاره کردند. مسجد نیز می

خیزم که خداي کنند که پروردگارا! ما را کشتند و آواره و تبعید کردند، پس من براي دادخواهی به پا میشكایت می

 «.تو به این دادخواهی سزاوارتر هستم فرماید: من ازعزوجل می
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 توان گرفت؟اي میاز حدیث شكایت چه نتیجه

 شود:برداشت می مسئلهاز این حدیث چند 

جهت بر گانه هستند و بدینجودیت جامعه اسالمی این اجزاء سههاي نظام امت مسلمان و ارکان مواینكه پایه نخست

انی تارك فیكم الثقلین »باره به همان مفهوم حدیث مشهور ثقلین است:  این درها تمرکز شده است. سخن گفتن  آن

انهما لن یفترقا حتی یردا علی  اللطیف الخبیر نبأنی و قد  أبداً کتاب اهلل وعترتی ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي

ها  آن بیتم مادامیكه به خدا و اهلگذارم: کتاب گرانبها به امانت می گوهرمن در میان شما دو : 1یوم القیامة الحوض

بین و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از شوید. خداوند نكتهمن گمراه نمی تمسك جویید، هرگز پس از

گرانبها همان دو مورد گوهر  این دو«. شوند تا اینكه روز قیامت نزد حوض کوثر بر من وارد شوندیكدیگر جدا نمی

گرانبها از خالل آن نقش خود را  گوهر مورد سوم، مسجد، همان مكانی است که این دو؛ اما هستنداز این سه رکن 

 کنند.مقدس آن با امت ارتباط برقرار می کنند و در فضاهايدر جامعه ایفا می

اهد گردان شده و آن را به کناري خوکه امت اسالمی از این سه رکن رويآگاهی دادن نسبت به این موضوع  دوم: 

توجهی پذیر خبر داده و امت اسالمی را از این بی)ص( از این شكایت به عنوان حقیقتی واقعیتن رو پیامبرنهاد. از ای

مرتبه مدعی دادخواهی جاست که خداوند بلندآن بهحضرت تا اهمیت مجازات این امر نزد آن  برحذر داشته است.

دست  از دهندگانه، ارکان موجودیت مسلمانان را تشكیل میاء سهعادل است. مادامیكه این اجزها است و او داور  آن

ضروري است هر یك از این سه رکن را به فصلی ویژه  بنابراینها به مفهوم محو و نابودي این کیان است؛  دادن آن

گردانی از آن اختصاص داده و و زیان بزرگ این امت در صورت رويجهت بیان اثر آن در زندگی امت اسالمی 

 هاي کاربرد نقش هر یك را در زندگی مسلمانان ارائه کنیم.روش

 ( قرآن ناطق استجامام)ع

                                                           
1
 سید شرف الدین موسوي. المراجعاتجهت شناخت منابع حدیث رجوع شود به: کتاب  - 



دو مورد از این سه شكایت یعنی شكایت قرآن و شكایت مسجد مورد بررسی قرار گرفته و در دو کتاب مستقل 

 پردازیم.اصلی و همچون محور آسیاب است می چاپ شده است. امروز به عنصر سوم که عنصر

اگر چه قرآن، ثقل اکبر است، اما به فردي نیاز دارد که آن را به حرکت درآورد و با شرح و توضیح واژگان قرآن و 

هاي آن، داشتن روشتبیین افكار و فرمایشات آن و استخراج محتواي نهان آن و اجراي احكام و قوانین آن و برپا

کند امام)ع( است. روایت است که خوارج  مینقش قرآن را در زندگی امت کاربردي سازد. کسی که این نقش را ایفا 

-دلیلی از قرآن می :گفتند .هایشان از شنیدن حق، ناشنوا گشتان)ع( لجاجت ورزیدند و گوشمؤمنزمانی که با امیر 

ن داد و فرمودند: قرآن در مقابل شماست از آن بپرسید؛ مقصود )ع( با خشم و غضب، قرآن را به آناخواهیم، امام

اما تنها  2و در مورد هیچ چیز غفلت نشده است 1امام)ع( این بود که اگر چه بیان و توضیح همه چیز در قرآن است

در شود که اهل آن یعنی کسانی که خداوند متعال آنان را براي به حرکت طور کامل ایفا می زمانی نقش قرآن به

آوردن این رسالت عظیم برگزیده، این مسئولیت را به دوش گیرند در غیر این صورت قرآن به ابزاري براي تاویل و 

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ »: شودها تبدیل میتوجیه مصالح و خواسته

 وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ اتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِمُتَشَابِهَ

اوست که این کتاب را بر تو نازل : 3ذَّکَّرُ إِالَّ أُوْلُواْ األلْبَابِوَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَ

شان میل به باطل ها که در دل ها متشابهاتند اما آنكتابند و بعضی آیهالها امها محكماتند، این آیه کرد بعضی از آیه

داند و تاویل آن را جز خداي نمیکه حالیکنند، درجویی و میل به تاویل از متشابهات پیروي میاست به سبب فتنه

ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست و جز  آن بهگویند: ما می اندآنان که قدم در دانش استوار کرده

 .«گیرندخردمندان پند نمی

                                                           
 .«ي هر چیزي است بر تو نازل کردیمرا که بیان کننده قرآن( ما 89و نزّلنا علیك الكتاب تبیاناً لكلّ شیءٍ: )نحل: » اشاره به آیه -1

2
 .«( ما در آن کتاب چیزي را فروگذار نكردیم38كتاب من شیءٍ: )انعام: ما فَرَّطنا فی ال» اشاره به آیه - 
 .7آل عمران:  - 3



 محمد)ص( و خاندان ایشان هستند. از این رو زمانی «الراسخون فی العلم: خبرگان علم»آمده است که  1در روایات

با قرآن براي »دند: عباس را براي ارائه دلیل براي دشمن خویش تعیین کرد به او فرمو بن ان)ع( عبداهللمؤمنکه امیر 

تواند ظاهر آیات را بر یعنی هر صاحب سخنی می «هاي مختلفی در برداردقرآن صورت ، زیراورآنان دلیل میآ

 اساس خواسته خود تعبیر کند.

کند و با رهبري قائم است، ایشان بسان محوري امور امت را نظم بخشیده و هماهنگ میاین اهمیت امام زنده و 

یابد. صدیقه طاهره فاطمه زهرا ایشان ملت به سوي هدایت و مصلحت حرکت کرده و به کمال مورد نظر دست می

را چارچوبی براي امامت، ما »چنین تعبیر کرده است:  مسئلهشان از این )س( در خطبه خود در مسجد پدر گرامی

 ایم.سخن گفته االئمه فی الحیاة االسالمیةو کتاب دور  من وحی الغدیردر مورد این موضوع در کتاب  «ملت قرار داد

 است )عج(اولين تکليف، شناخت امام زمان

نتایج، اولین تكلیف امت در مقابل امام خویش، شناخت ایشان است، زیرا ناآگاهی درباره ایشان به معناي بدترین 

ها و کثرت مدعیان دروغین نسبت به این خطرناکترین ویرانی، پراکندگی، سردرگمی، کشمكش و پراکندگی خواسته

ترین و واالترین عنوان بوده و مردم به سوي چرا که شریف .ورزندها به آن طمع میموقعیت مقدس است که انسان

اند این دعاست: که ائمه)ع( آن را به پیروان خود آموختهآن گرایش دارند. از این رو یكی از دعاهاي زمان غیبت 

اللّهم عرفنی نبیك فانك ان لم تعرفنی نبیك لم ، اللهم عرفنی نفسك فانك ان لم تعرفنی نفسك لم اعرف نبیك»

پروردگارا! خود را به من : 2اللهم عرفنی حجتك فانك ان لم تعرّفنی حجتك ضللت عن دینی، اعرف حجتك

پروردگارا! پیغمبرت را به من بشناسان که  .توانم پیغمبرت را بشناسمر خود را به من نشناسانی، نمیبشناسان که اگ

پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، که اگر  .توانم حجت تو را بشناسم اگر پیغمبرت را به من نشناسانی، نمی

 .«و گمراه خواهم شد دادهحجت خود را به من نشناسانی، دین خود را از دست 
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أول »ان)ع( فرمودند: مؤمنکه این شناخت اساس دین است. امیر  1شناخت ائمه)ع( امتداد شناخت خداوند متعال بوده

دهیم: و در زیارت جامعه کبیره ائمه)ع( را اینگونه مخاطب قرار می «الدین معرفته: سرآغاز دین شناخت خداست

کند و هر کس او را  میهر کس خدا را بخواهد از شما آغاز »و  «است هر کس شما را بشناسد خدا را شناخته»

این دعا بیانگر نتیجه عدم شناخت حقیقی حجت خداوند بر مردم است، این عدم  «پذیردیگانه بداند از شما می

شناخت، گمراهی از دین است و چه عاقبت بدي در پی دارد. امام)ع( در حدیث دیگري این نتیجه را چنین بیان 

نشناسد به مرگ  من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة: آن کس که بمیرد و امام زمانه خود را»کنند: می

. مرگ جاهلی با تمام معانی جاهلیت یعنی انحراف، بدبختی، گمراهی، تهی بودن)پوچی( از «جاهلی در گذشته است

وَمَنْ »لحاظ روحی و عقلی و قلبی و سرنوشت بدي که خداوند متعال آن را در فقر و تنگدستی خالصه کرده است: 

و هر کس که از یاد من اعراض کند، زندگیش : 2ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى أَعْرَضَ عَن ذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً

 .«تنگ شود و در روز قیامت نابینا محشورش سازیم

ییدي بر این آمده است که مصداق )ذکر( در این آیه اهل بیت)ع( هستند و ساختار و بافت این آیه نیز تا 3در روایات

غفلت از ائمه)ع( به معناي قرار گرفتن در این  ؛ بنابراینمجال شرح و تفصیل آن نیست جا این سخن است، اما در

 نتایج ناگوار است.

 کنداي خاص تربيت می( پيروان خود را به شيوهجامام)ع

                                                           
1
خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ  قَالَ خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا (ع)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ » - 

 امام از: هْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِي یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتها سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ قَالَ مَعْرِفَةُ أَاسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَ

اصحاب من ! خداوند مردم را آفرید تا او را بشناسند : یه السّالم در میان اصحاب خود فرمودصادق علیه السّالم نقل شده که فرموده است:حضرت امام حسین عل

پرستند وقتى او را پرستیدند از پرستش دیگران دست میكشند. مردى عرض کرد یا ابن رسول اللَّه پدر و مادرم فدایت معنى معرفت خدا  وقتى شناختند او را مى

 .(علل الشرائع).«ها واجب است که اطاعت وي بر آن ت اهل هر زمانى است امام زمان خود راچیست؟ فرمود همان معرفت و شناخ

2
 .124طه:  - 

3
 .14/231: طباطبایی: المیزان - 



آن حضرت این  .هاي زیادي از پیروان خود دارددر حقیقت امام مهدي)عج( که امام فعلی این روزگار است، شكایت

داند. شكایت ایشان از پیروان بی به برکات ظهور ایشان میآشكایت را مانع مشرف شدن به دیدار ایشان و دستی

( در مورد جامام)ع .در مورد آنان خطیرتر است مسئلهخویش به معناي عدم شكایت از غیر شیعه نیست، بلكه 

تري دارند؛ چرا که اینان گروهی هستند که به امامت پیروان خویش مسئولیت خاصی داشته و به آنان توجه بیش

( در مورد پیروانشان جامام)ع ؛ بنابراینشتابند( ایمان آورده و دوستدار ایشان هستند و به یاري ایشان میجامام)ع

کند، دهد او را رانده و توبیخ و چه بسا مجازات میهمچون پدري هستند که وقتی فرزندش رفتار ناشایستی انجام می

این واکنش پدر تنها به دلیل احساس  .کنداي خطایی انجام دهد در مورد او این چنین رفتار نمیکه اگر غریبهحالیدر

اي خاص تربیت کرده و به آنان توجه ( نیز پیروان خود را به شیوهجمسئولیت او در تربیت فرزندش است. امام)ع

را از خطاها و انحرافاتی که در رفتار برخی شیعیان وجود دارد، آگاه بیشتري دارد و با توجه به این مسئولیت، آنان 

دهند. از یعقوب بن شعیب روایت شده که گفت: سازد. ایشان هر روز یا هر هفته اعمال ما را مورد بررسی قرار میمی

بگو: عمل کنید، خدا و  1وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ »: از اباعبداهلل)ع( درباره این آیه پرسیدم

ان » در برخی روایات آمده است: 2«ایشان امامان هستند»فرمودند:  «پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید

رسول  3فال تسووا االعمال تعرض علی نبیكم کل عشیه الخمیس فلیستح احدکم ان یعرض علی نبیه العمل القبیح

باید از اینكه عمل زشتی  بنابراینشود؛ تمامی اعمال شما هر عصر پنجشنبه بر پیامبرتان عرضه میه: ر( و سرو)صاهلل

 .«پس کاري کنید که رسول خدا از شما مسرور و خوشحال باشد .از شما بر پیامبر )ص( عرضه شود شرم کنید

                                                           
1
 .105 توبه: - 

2
 .11/391: الوسائل - 

3
شیعیان  :طینتنا یسوؤهم ما یسوؤنا و یسرهم ما یسرناشیعتنا جزء منا خلقوا من فضل »به نقل از امام صادق)ع( آمده است:  257ص  2ج  ارشاد القلوبدر  - 

به  .«نماید میکند و آنچه ما را مسرور کند ، آنان را مسرور  آنان را ناراحت می ،ما، جزئی از ما هستند. که از اضافه طینت ما خلق شده اند. آنچه ما را ناراحت کند

ناراحت موجب و  ادهد آزاراهل بیت)ع( را  ،خیزدگناهان بر میآن وه بر بوهاي ناخوشایندي که از عال ،شويباط بدان که گناهانی که مرتكب میتن ارمقتضاي ای

با طلب آمرزش معطر و خوشبو شوید تا بوي بد گناهان شما را : تعطروا باالستغفار ال تفضحنكم روایح الذنوب»: ان)ع( روایت استمؤمند. از امیر شومی ها آن

 .«رسوا نكند



سألونی أن تدعواهلل لهم فقال)ع(: واهلل إنی إن قوماً من موالیك »)ع( عرضه داشتند: یكی از شیعیان به امام رضا

اند از شما تقاضا کنم برایشان دعا کنید.  : گروهی از دوستان شما از من خواسته1 ألعرض أعمالهم علی اهلل فی کل یوم

رو بود که این درخواست از این  «کنم ها را بر خدا عرضه می حضرت فرمود: به خدا قسم من خود هر روز اعمال آن

 ( در این عصر.جرضا)ع( امام فعلی در آن عصر بودند، همانند امام مهدي)ع امام

 ( چيست؟جمنظور از شناخت امام)ع

ایشان و غفلت از  مسئلهگردانی از فرمان ایشان و ناآگاهی از دارند روي( بیان میجاولین شكایتی که امام مهدي)ع

غیر از پیروان ایشان نیز  کسانی ، زیراایشان نیست تن اسمآن حضرت است، زیرا منظور از شناخت مورد نظر، دانس

دانند و حتی درباره جزئیات زندگی ایشان و اخبار آینده آن حضرت بیشتر از پیروان و دوستداران را می مسئلهاین 

 اند. منظور از شناخت موارد زیر است:(، کتاب نوشتهجامام)ع

 ( و دعا براي ایشانجتداوم یاد امام)ع

طور مداوم و دعا براي حفظ و پیروزي حضرت و حمایت از ایشان و تعجیل فرج  یادآوردن ایشان بهنخست: به 

و توسل به خداوند متعال  2هاي وارده در حق ایشان وجود دارد ایشان و معانی دیگري که در دعاها و زیارت

( در جبه ما دارد. امام)ع ها و شكر و سپاس به خاطر توجهی که حضرتایشان براي برآورده شدن حاجت وسیله به

نحن وإن کنا ثاوین بمكاننا النائی : »3فرمایند( درباره این توجه میخدا از ایشان راضی بادنامه خود به شیخ مفید)

ه اهلل تعالى لنا من الصالح ولشیعتنا المؤمنین فی ذلك ما دامت دولة الدنیا دعن مساکن الظالمین حسب الذي أرا

لما بأنبائكم وال یعزب عنا شیء من أخبارکم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح کثیر منكم فإنا نحیط ع ،للفاسقین
                                                           

1
 .11/392 :الوسائل - 

2
شیخ قمی و پایان جزء دوم کتاب احتجاج طبرسی. در این کتاب از امام)ع( روایت است که فرموند: هر گاه خواستید  مفاتیح الجنانرجوع شود به کتاب  - 

که روزانه خواندنش مستحب است را  سپس زیارت معروفی (130سالم علی آل یاسین: ) صافات: رو کنید همانند این آیه بگویید:  ما به خداوند و به ما وسیله به

دهد توان امام)ع( را شناخت عالوه بر مفاهیمی که ایشان را در کنار پدران پاکش قرار میها بسیار میشروع کرد و بعد از آن دعا کرد. از خالل این دعاها و زیارت

 همانند زیارت جامعه کبیره و دیگر ادعیه.
3
 .2/322احتجاج:  - 



 ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم کأنهم ال یعلمون على إنا غیر مهملین 1إلى ما کان السلف الصالح عنه شاسعا

ایم،  هر چند ما در جایى منزل کرده: 2ءاألعداء أو اصطلمكم البوال ناسین لذکرکم ولوال ذلك لنزل بكم ال ،لمراعاتكم

علّتى است که خداوند صالح ما و شیعیان با ایمان ما را تا  که از محلّ سكونت ستمگران دور است و این هم به

و  فاسقان است در این دیده است، ولى در عین حال از اخبار و اوضاع شما کامال آگاهیم زمانى که دولت دنیا از آن

از وقتى که بسیارى از آنان میل  زندما از لغزشهائى که از برخى شیعیان سر می .ماندآن بر ما پوشیده نمیچیزى از 

کردند و پیمانى که از آنان براى توجّه به نیكان گذشته از آنان احتراز می اند که اى کرده بعضى از کارهاى ناشایسته  به

در  ما که دانندنمی گویا آنان. اند اطاّلع داریم پشت سر انداخته ها گرفته شده و آن را دورى از زشتى خداوند و

یم که اگر جز این بود، دشواریها و بررسیدگى و سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نكرده و یاد شما را از خاطر نمى

 .«کردندشما را ریشه کن مى آمد و دشمنان،مصیبتها بر شما فرود مى

جمله انجام اعمال نیك به نیابت از ایشان همانند صدقه، نماز،  از گذاردعهده ما می این امر وظایف فراوانی را بر

اللَّهُمَّ أَعِزَّ نَصْرَهُ وَ مُدَّ فِی عُمْرِهِ وَ زَیِّنِ الْأَرْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ »ویژه این دعا:  زیارت و تالوت قرآن و دعا براي ایشان به

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ  ،دِینَ وَ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ الْكَائِدِینَ وَ ازْجُرْ عَنْهُ إِرَادَةَ الظَّالِمِینَ وَ خَلِّصْهُ مِنْ أَیْدِي الْجَبَّارِینَاللَّهُمَّ اکْفِهِ بَغْیَ الْحَاسِ

أَهْلِ الدُّنْیَا مَا تُقِرُّ بِهِ عَیْنَهُ وَ تَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ بَلِّغْهُ فِی نَفْسِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ وَ شِیعَتِهِ وَ رَعِیَّتِهِ وَ خَاصَّتِهِ وَ عَامَّتِهِ وَ عَدُوِّهِ وَ جَمِیعِ 

یِ بِهِ مَا بُدِّلَ مِنْ یاللَّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَا  مُحِیَ مِنْ دِینِكَ وَ أَحْ ،ءٍ قَدِیرٌ أَفْضَلَ مَا أَمَّلَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى کُلِّ شَیْ

ال شَكَّ فِیهِ وَ ال  ابِكَ وَ أَظْهِرْ بِهِ مَا غُیِّرَ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّى یَعُودَ دِینُكَ بِهِ وَ عَلَى یَدَیْهِ غَضّا جَدِیدا خَالِصا مُخْلِصاکِتَ

را طوالنى ساز و زمین  را اقتدار بخش و عمرش  اش یارىپروردگارا!  :3...شُبْهَةَ مَعَهُ وَ ال بَاطِلَ عِنْدَهُ وَ ال بِدْعَةَ لَدَیْهِ

                                                           
1
بدستشان رسید تصمیم گرفتند هدیه به کسی داده شود  ايوجود دارد. وقتی هدیه (ره ي دو عالم بزرگ مرتضی و رضی) خدا از ایشان راضی باداداستانی درب - 

شود  میسپس گفتند هدیه به کسی داده و هر دو به سوي هدیه دست دراز کردند  از آن ه باشد پسکردتمامی واجبات را انجام داده و تمامی محرمات را ترك که 

از اعمال مباح  که مستحبات را ادا کرده و مكروهات را ترك کرده باشد و باز هم هر دو دست دراز کردند. سپس یكی از آنان گفت هدیه براي کسی است که دست

و تقرب از زمان بلوغ مباحی را انجام ندادم مگر به نیت نزدیكی  کشیده باشد یكی از آنان دستش را دراز کرد که باعث تعجب دیگري شد. اولی به دومی گفت من

 کند اینچنین بودند. این داستان را از یكی از مجتهدان شنیدم. میبه خداوند متعال. گذشتگان صالح که امام)ع( از دوري ما از ایشان شكایت 
2
 .2/322احتجاج:  - 

3
 .170شیخ طوسی:  الغیبةاز کتاب  579تاریخ الغیبة الصغري: - 



او را از ستم حسودان کفایت کن و از گزند مكّاران پناه ده و اراده بیدادگران را !  پروردگارا .را به طول بقایش بیاراى

به او عطا کن براى خودش و فرزندانش و پیروانش و  ! پروردگارا .از او بازدار و از دست گردنگشانش رهایى بخش

و همه اهل دنیا آنچه که دیدگانش را به آن روشن کنى   که فرمانش برند و دشمنانش  آنانرعیتش و خاصانش و همه 

بار  برسان به یقین تو بر هر چیز توانایى.  دنیا و آخرت به برترین آرزوهایش و دلش را به آن شاد نمایى و او را در

معانى کتابت تغییر یافته را زنده کن و آنچه از   به دست او آنچه از دینت فراموش شده را تازه گردان و آنچه خدایا!

آالیش گردد  ناب و بى نوین، از احكامت دگرگون شده را آشكار ساز،تا دینت به وسیله او و به دست او شاداب،

 « ...همراه آن نماند  اى با آن نباشد و باطل و بدعتى که شكى در آن نبوده و شبهه آنچنان

 ( در ميان ماستجامام)ع

مان با در نظر و براي زندگییشان همچون شخصی که در میان ماست رفتار کنیم و او را در نظر گرفته دوم: با ا

شناسیم. او غایب نیست یعنی او در میان ماست، اما ما او را از میان مردم نمی ، زیراریزي کنیمگرفتن ایشان برنامه

شود تا پرونده ما را با مهر ج( عرضه میامام)ع طور مفصل به . اعمال ما به1نامش از مردم غایب است نه شخص او

بیند و از ما خبر ندارد. یكی از شیعیان نقل شریف خود مهر بزند. این از غفلت ماست که گمان کنیم کسی ما را نمی

در شب بیست و سوم ماه رمضان تعدادي از عاشقان امام صاحب الزمان را دیدم که در آن شبی که » :کرده است

داري کردند و به برکاتی فراوان دست یافتند و رود شب قدر باشد با گریه و زاري تا سپیده صبح شب زندهاحتمال می

( را دید جهاي زیادي از آنان برآورده شد. یكی از آنان که قلبی خالص و صاف و درونی پاك داشت، امام)عخواسته

( را دیدم که بر تختی باد ایشان فداي ما هايجانامام زمان )»گوید: . راوي می«2که در میان آنان نشسته است

                                                           

1
که از   اى هستى تو پنهان شده  ،جانم فدایت :فْسِی أَنْتَ مِنْ مُغَیَّبٍ لَمْ یَخْلُ مِنَّا بِنَفْسِی أَنْتَ مِنْ نَازِحٍ مَا نَزَحَ عَنَّابنَ» :چرا که در دعاي ندبه آمده است - 

 .«جانم فدایت،تو دورى هستى که از ما دور نیست میان ما بیرون نیستى،

2
اي برسد که عاري از گناهان باشد به دیدن مبنی بر این که فرد وقتی به درجهکند که سید صدر) قدس( در نماز جمعه مطرح کرده این امر، طرحی را تایید می - 

اساس روایتی از امام صادق)ع( قلب  بر»گشته است که انسانی که قلبش از گناهان پاك شده و قلبش سالم  ایناین امر دلیل  من ، به اعتقادشودامام)ع( نائل می

کال بل »پنهان بوده را خواهد دید. خداوند فرمودند: او آن چه به علت اعمال ناشایست از  «کند و کسی جز خدا در این قلب نیستسلیم پروردگارش را مالقات می



-ها و نامه اعمال مخلقوقات فرود میهاي فرشتگان با پروندهنشسته و در نهایت عظمت و جالل و شكوه است، گروه

( گزارش هر فرد را جکردند و امام)ع( عرضه میجهایی از اعمال سال گذشته تمام مردم را به امام)عآمدند و گزارش

-جانکرد. امام)ها را تایید می آینده بوده آن و با روح بزرگ و مقدسی که به اذن الهی عالم به گذشته و 1کردامضا می

اي از جالل و عظمت بود که نه چشم توان نگاه کردن به ایشان را داشت و نه زبان ( در درجهباد ایشان فداي ما هاي

 .«قادر به وصف حضرتش بود

( تحویل داد. نامم بر باالي جبا نهایت ادب و احترام پیش آمد و پرونده مرا به امام)عدر آن لحظه یكی از فرشتگان 

ام سیاه است و همراه سایر دانستم که پروندهپرونده نوشته شده بود به خاطر اعمالی که در گذشته انجام داده بودم می

 راستی بهق وجودم خجالت زده شدم. افراد بدبخت به بدبختی و بیچارگی در روزهاي آینده محكوم هستم. از اعما

کردم آرزویی با من نجوا از سوي دیگر احساس می .هستم جا اینام را آورده در حالی که من چرا این فرشته پرونده

تا به او توسل جسته  -ام را امضا کندقبل از آن که امام گزارش پرونده -کند: تمام تالشم را مبذول خواهم داشتمی

خواهم تمام گناهانم را به نیكی مبدل کرده و نامم را در کنم و عاجزانه از خداوند متعال میبخشش میو طلب عفو و 

 میان سعاتمندان بنویسد.

                                                                                                                                                                                           

هانه است، علت اصلى تكذیبشان این است که در اثر اعمال زشتشان این حرفها ب نه، کال انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون:ران علی قلوبهم ما کانوا یكسبون 

-وقتی حجابی نباشد که او را از دیدن نعمت «چنین کسانى با نیكان سرنوشت مشترکى ندارند اینان آن روز از قرب پروردگارشان دورند نه،، زنگار بسته یشانها دل

کال لو تعلمون علم الیقین » هاي الهی استمام )ع( از آشكارترین مصادیق نعمت)ع( باشد در حالی که ا امامي دیدن خداوند منع کند چرا نباید شایستههاي پنهان 

این  به سراغ»کنید اگر شما علم الیقین )به آخرت( داشتید چـنـان نـیست که شما خیال مىلترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم: 

ـا هـمـه شـم سـپـس در آن روز .با ورود در آن( آن را به عین الیقین مشاهده خواهید کرد سپس !شما قطعا جهنم را خواهید دید. رفتیدرها نمىموهومات و تفاخ

ادعونی استجب »فرمایند . از سوي دیگر خداوند براي صاحب قلب سلیم اجابت دعا را تضمین کرده می«ایـد سـؤ ال خواهید شداز نـعـمـتـهـائى کـه داشـتـه

گرفتارى را و  کیست که درمانده را زمانى که او را بخواند اجابت کندأمن یجیب المضطر إذا دعاه و یكشف السوء: » و «لكم: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را

 نمایاند. وقتی از خداوند متعال بخواهد که امام)ع( را به او بنمایاند خداوند امام)ع( را به او خواهد «برطرف سازد
1
ات پر از اعمال صالح و طاعاتی همچون نماز شب و ي تو را سفید ببیند و پروندهخواهی میزان سعادت و خوشبختی خود را زمانی که امام)ع( پروندهاگر می - 

دهد که که زمانی به تو دست می دمیزان سعادتی را تصور کنی دسعی کن دیا خواندن زیارت عاشورا و دعاي جامعه  کبیره و...باشد درك کنی قرآنتفكر و خواندن 

ي عالی بدهد. بدان این سعادت هر چقدر بزرگ باشد به درجه را ببیند و نمره شماهاي صحیح را دوست دارد پاسخ او نیز شماو  داستادي که او را دوست داری

 رساند.و را به شناخت خداوند میرسد که از طریق شناخت امام)ع( و نزدیكی به ایشان تسعادتی نمی



اللهم ان کان اسمی مكتوبا عندك فی »کنیم: هاي قدر این دعا که در اعمال این شب آمده را تكرار نمیآیا در شب

نی فی السعداء: خداوندا اگر نامم در میان افراد بدبخت نوشته شده، نامم را از االشقیاء.. فامحنی من االشقیاء و اکتب

( افكنده یكبار جدر این هنگام خود را بر دست و پاي امام)ع «میان آنان پاك کن و در میان سعادتمندان بنویس

ام آمده پرونده ن چه درخواستم آبوسیدم و بار دیگر دست مبارك ایشان را... و عاجزانه از ایشان میعبایش را می

 تغییر دهد.را 

  ؛السیّئة من کل أحد سیّئة، ومنك أسوأ 1حسناً.. أفعل على أن تتوب توبة نصوحاً، وال تعصی»( فرمودند: جامام)ع

ألنك عائش باسمنا، وتعدّ نفسك محبّاً لنا.. ثمّ أنت من قرابتنا وأسرتنا )وکان ناقل الواقعة هذا سیّداً من الهاشمیین( 

 :2فقلت.. والدموع تجري واآلهات تتصاعد: نفسی لك الفداء.. حبّاً وکرامة. تفضلٌ منك ومنّة. لن أعصی بعد اآلن

اي خالصانه انجام دهی و مرتكب اعمال زشت نشوي، هر کسی کار ا توبهدهم تبسیار خوب... این کار را انجام می

دانی... کنی و خود را دوستدار ما میتو با نام ما زندگی می ، زیرازشتی انجام داده، ناپسند است و از تو ناپسندتر

هایم در حالی که اشك همچنین تو از نزدیكان و از خانواده ما هستی(. )نقل کننده این ماجرا فردي از هاشمیان بود(

کشیدم گفتم: با خشنودي کامل جانم به فداي تو. بخشش و منت از توست... بعد از این هرگز جاري بود و آه می

 .«کنمگناه نمی

هایمان که ( اتخاذ کنیم تا پروندهجمن معتقدم ما باید در تمامی گفتار و کردار و افكارمان این موضع را با امام)ع

 نگرند.زند سفید و بی عیب و نقص بوده و موجب شادمانی کسانی گردد که به آن میمهر می ( بر آنجامام)ع

 ( استجهایی که عليه امام)عمقابله با شبهه

                                                           
1
کند پس در مورد ما چگونه است و در مورد فرمایند گناه نكن و از او درخواست توبه میمشرف شده می ایشاناگر امام)ع( به این شخص بزرگی که به دیدار  - 

 گوید؟ما چه می
2
 نوشته ي سید حسن ابطحی نقل شد. ب الزمان)ع(الكماالت الروحیة عن طریق اللقاء بصاحاین مطالب به اختصار از کتاب  - 



ایشان از تمامی جوانب عقیدتی، تاریخی، فكري، اجتماعی و دفاع از  مسئله( و درك کامل جسوم: ایمان به امام)ع

( است. شایسته است پیروان ایشان از وي دفاع جهایی که بر ضد امام)عو شبهه هاایشان و برخورد با اشكال مسئله

تواند این کار را انجام بدهد. و شخصا نمی است کنند چرا که نام ایشان به دلیل اقتضاي شرایط بر مردم پوشیده مانده

 کنیم: میاین جوانب از باب تفنن در کالم ذکر نشده، بلكه از دو جهت آن را بیان 

(، بر اساس موضوع داراي اشكال مختلفی است. موضوع جامام)ع مسئلههاي وارده درباره ها و اشكالست: سوالنخ

( در جماند و باید امام مهدي)عت خالی نمیکه زمین از حج مسئلهایمان به این ها عقیدتی بوده مانند  برخی از آن

 مسئلهها تاریخی است. درباره این اشكال زندگی پدرش امام عسكري)ع( وجود داشته باشد. موضوع برخی از

( سواالت زیادي وجود دارد: دلیل اصل نیاز به وجود منجی بشریت در آخر الزمان چیست؟ چرا این منجی جامام)ع

-( است و چرا در آن زمان به دنیا آمد و به این عمر طوالنی نیاز دارد؟ آیا انسان میجفرزند امام حسن عسكري)ع

بردند ظهور نكرد؟ هاي گذشته که پیروان او از ظلم و جور رنج مینی زندگی کند؟ چرا در دورهتواند در مدت طوال

ها استفاده و ظهور هاي شیعی بوده است، پس چرا از این قیاماگر او منتظر یافتن یارانی است، تاریخ شاهد قیام دولت

تواند جهان آباد را تغییر دهد فر است میدولت بزرگ چیست؟ آیا او که یك ن تأسیسنكرد؟ ابزار کار ایشان در 

-ویژه که ابزار نظامی نیروهاي استكبار بسیار قوي است تا آن جا که پیروز شدن بر این نیروها محال به نظر می به

تواند جهان را رهبري کند؟ چگونه توانسته است این مدت طوالنی خود را مخفی رسد؟ امكانات او چیست که می

دهد چیست و براي شمنان در کمین او هستند؟ وظایف و کارهایی که در دوران غیبت انجام میکند در حالی که د

دهد؟ شرایط جهان در دوران انتشار عدل و سعادت در جهان، چرا عراق را پایتخت و مرکز حرکت خود قرار می

-ه سستی و تنبلی و چشم( منجر بجامام)ع مسئلهظهور چگونه است؟ وظیفه ما در زمان غیبت چیست؟ آیا ایمان به 

شود؟ سواالت زیاد دیگري نیز وجود دارد و دانشمندان و اندیشمندان براي پاسخ به این از ظلم و ستم می پوشی

موسوعة صلی همچون هاي مف اثر محمد باقر صدر و کتاب بحث حول المهديهاي مختصري مانند سواالت کتاب

 اند.اثر شهید محمد صدر نگاشته (جاالمام المهدي)ع

 (جامام)ع مسئلهمتقاعد کردن تمام بشریت به 



مربوط  مسئلهاین  ، زیرااي جهانی است و باید تمامی بشریت به آن متقاعد شوندمسئله( جامام مهدي)ع مسئلهدوم: 

هاي فكري گو بر اساس فرهنگ شخص مقابل و پایه و کند زبان خطاب و گفتبه تمامی بشر است. این امر اقتضا می

استدالل الزم براي متقاعد کردن فرد شیعه با استداللی که براي متقاعد کردن مسلمان غیر  ؛ بنابراینمتعدد باشداو 

هنگام پاسخ  دهیم. مثال به. از این رو گاهی به یك سوال به اشكال مختلف پاسخ می1رود تفاوت داردشیعه به کار می

( وجود داشته باشد و این مدت جایانی زندگی امام عسكري)ع( باید در روزهاي پجچرا امام مهدي)ع :به این سوال

دهد مانند امكان بقاي انسان را در معرض اشكاالت فراوانی قرار می مسئلهطوالنی زنده بماند؟ امري است که این 

شود پرسشگر به این نتیجه در این مدت طوالنی و فایده فردي که غایب است و سواالتی از این قبیل که موجب می

 شود.برسد که نظریه امام موعود صحیح است اما او فردي است که در آخر الزمان متولد می

 تواند تمام این مدت زنده بماند؟امام)ع( چگونه می

 شود:به این سوال در چند سطح پاسخ داده می

. 2شوداستدالل میها  شدن انبیا و فرستادگان و ائمه و تداوم آنسطح عقیدتی، که در آن بر ضرورت مبعوث نخست:

ها جدایی ایجاد ممكن نیست در زنجیره توالی حجت 1شود.زمین از وجود حجت چه ظاهر و چه پنهان، خالی نمی

                                                           
1
 کنند: میدانشمندان علم کالم شبهه را به چهار قسمت زیر تقسیم  - 

 امامی( و در پاسخ به او کافی است گفته شود امام صادق)ع( فرمودند. -از جانب کسی که دین و مذهبش با ما یكی است) مسلماننخست: 

یا  قرآنتوان گفت امام صادق)ع( فرمودند؛ بلكه باید از مشترك اما در مذهب متفاوت است مانند برادران سنی. در این جا نمی از جانب کسی که در دین با مادوم: 

 احادیث رسول اکرم)ص( دلیلی براي او ذکر کرد.

-در این جا باید از کتاب هایشان دلیل آورد یا دلیلاز جانب کسی که تنها در مبدأ و معاد با ما هم نظر اما در دین متفاوت است مانند مسیحیت و یهودیت. سوم: 

 هاي عقلی به کار برد.

 شود. یاز جانب کسی که در هیچ چیز با ما هم عقیده نیست مانند ماتریالیست ها و کافران دیگر. در مورد این افراد تنها دلیل عقلی مفید واقع مچهارم: 

کتاب  همچونشود) این سخن شیخ یعقوبی است( اگر چه اثر کلینی که خواندن و توضیح آن براي امت توصیه می کافی اصول از الحجةرجوع شود به کتاب  -2

 این استداللها، ياز جمله .به صورت مختصر باشد ،و چاپ شده نوشتهمعاصر  هي مرحوم شیخ عبدالمحسن مظفر که در دورنوشته یالشافی فی شرح اصول الكاف

امام)ع( از هشام خواست در حضور  ،ایشان آمده بود نزد امامتمساله ي با فردي شامی است که براي مناظره با امام صادق)ع( دربارهي هشام بن حكم مناظره

 خیر خود را نسبت به خود؟ خواهد؛ یا بندگانآیا پروردگارت خیر و سعادت بندگانش را بهتر و بیشتر مى هشام از آن مرد شامی پرسید: ایشان با او مناظره کند

خداوند پاسخ داد: خداوند براى خیر و سعادت انسانها چه کرده است؟ هشام گفت:  خواهد.بلكه پروردگار؛ خیر بندگانش را بیشتر مىمرد شامی پاسخ داد: 



 از از معصومین)ع(( باید در امتداد و پس از امام عسكري)ع( باشد. در این زمینه روایاتی جشود. پس امام زمان )ع

دهد امام مهدي)عج( فرزند امام حسن عسكري)ع( و شده که نشان می)ص( تا امام عسكري)ع( نقل زبان رسول خدا

اند. حتی پرداخته مسئلهطور مفصل به این  نیز به 2سنی هاي شیعه ونامش محمد است. غیر از این روایات، کتاب

                                                                                                                                                                                           
خود را در پرتو  يدوستى بخشد تا نابسمامانیها ه ؛ تا پراکنده نگردند؛ و او بین بندگانش را در پرتو حجتش الفت وکرداستوار  ها آنحجت خود را براى 

او رسول خدا است.بعد از رسول خدا )ص گفت:  آن حجت کیست؟هشام پرسید: کند.مى آگاه الهى قانون به را بندگانش خداوند همچنین و دهند؛ سامان دوستى

پس چرا بین من و تو  -آرى. است؟ سودمند ما امروز اختالف رفع براى سنت؛ و قرآن آیا - .است و سنت قرآنبعد از پیامبر )ص (؛ حجت خدا؛  ( کیست ؟

او فرمود: چرا سخن اختالف است و تو براى همین جهت از شام به اینجا )مكه ( آمده اى ؟! دانشمند شامى در برابر این سؤال خاموش ماند؛ امام صادق )ع ( به 

و سنت ؛  قرآنام زیرا عبارت اى گفتهکند؛ سخن بیهودهو سنت؛ اختالف بین ما را رفع مى آن: قراگر در پاسخ سؤال هشام بگویممرد شامی گفت: گوئى؟ نمى

 قرآندر این صورت؛  .کنیمزند و هر کدام از ما ادعاى حق مىو سنت؛ به عقیده ما لطمه نمى قرآنو اگر بگویم: اختالف ما در فهم   .داراى معانى گوناگون است

این نیاز امام باقر )ع( . 4،حدیث1. بابنه بنفع عقیده هشام ،ختالف ( نبخشد؛ ولى همین استدالل )مذکور( به نفع عقیده من استو سنت به ما سودى )در رفع ا

بطرق أنت بطرق السماء أجهل منك و  یا ابا حمزة، یخرج احدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیال): فرمودندبه امام  را به شكل دیگري در خطاب به همزه بیان کرده و 

گردد )تا به خطر  کسی از شما که قصد سفري چند فرسخی را دارد، دنبال دلیل و راهنمایی می ،اي اباحمزه 10، حدیث 7باب : )األرض. فاطلب لنفسك دلیال

در پیمودن راه به سوي خدا و  آور )تا دست بهگمراهی دچار نشود(؛ و تو، به راههاي آسمان ناآگاهتر از راههاي زمین هستی، حال براي خود دلیل و راهنمایی 

 این دو ثمره ي وجود امام)ع( هستند: هدایت و جلوگیري از پراکندگی و اختالف. آسمان، گمراه نگردي(.

1
 أتمّه شیئاً نقصوا إن و ردّهم، شیئاً المؤمنون زاد کیما إمام، فیها و الّا تخلو ال االرض إن از جمله این روایتها، سخن امام صادق)ع( است که فرمودند: - 

 و کند تكمیل ها آن براي کاستند چیزي اگر و برگرداند حق به را ها آن افزودند، چیزي مؤمنان اگر تا ماند، نمی تهی( ع) امام از زمین راستی به :لهم

، 5)باب :قالَ: لَوْ بَقِیتِ االرضُ بِغَیرِ إمامٍ لَسَاخَتْ االرضُ بغَیْرِ إمامٍ؟  : أتَبقَی الساّلم عَبْدِاهللِ علیه  قُلْتُ البی»: گوید میحمزه ابو .«نماید نقصان رفع

ین)ع( در یكی از مؤمن. امیرال «باشد فرو خواهد رفت  امام  بدون  خواهد بود؟ فرمود: اگر زمین  باقی  امام  بدون  : آیا زمین کردم  سؤال امام صادق)ع( : از(10ح

ال یضل و  تكالتبطل حج کی او خائفا مغمورا لیس بالمطاع  اما ظاهرا مشهوراعلی خلقك  لك من حجة كارض یالتخلاللهم و إنك »: هایشان فرمودندخطبه

بر مخلوقات خالی نباشد خواه آن حجت در تو بارالها  هیچ گاه زمین از حجت  :قدراعند اهلل االقلون عددا واالعظمون  ؟ اولئكهمأین اولیائك بعد اذ هدیتهم بل 

و پس از آنكه تباطل نشود واولیاي  توو بینات  دالیلتوحید و   براي آن که ادله، ف باشد که اطاعتش نكنند و خواه غائب و هراسانبین مردم ظاهر و معرو

باب ) «در نزد خدا بسیار بزگ است ها آنها کجا هستند؟ سوگند به خدا که تعدادشان بسیار کم ولی قدر و ارج  . لكن آن حجته نشونداگمرهدایتشان فرمودي 

آموزش دهد. حجت آشكار یا حجت پنهان که اگر شخص او از مردم  ها آنآنانرا بدینت هدایت کند وعلم ترا به  تازمین از حجت تو ناگریز است  .(13، ح77

 .علمش گردند هاي مؤمنین ثابت وعامل بهدر روزگار صلح وثبوت علمش از مردم غائب نباشد در این هنگام قلب ،غائب باشد خلق چشم براهش باشند

2
 به بعد به برخی از این متون و منابع آن اشاره شده است. 63ص شكوي العالم در کتاب  - 



عصمت در امامت، اند.  اما در مورد شرط به این امر بشارت داده 1کند که پیامبران قبل از اسالمبرخی متون اشاره می

 .2بر اساس متن حدیث ثقلین و آیه تطهیر تنها عصمت اهل بیت)ع( اثبات شده نه غیر آنان

ناپذیري و محال فلسفی یا طبیعی وجود ندارد. از کنیم در این امر هیچ امكاندوم: سطح علمی، در این سطح ثابت می

مانند جمع دو نقیض یا وجود ممكن بدون علت.  داندلحاظ فلسفی مقصود این است که عقل این امر را محال نمی

هاي فیزیولوژي بر این امر داللت از نظر طبیعی، پژوهش 3مورد بحث ما، قطعا محال نیست بلكه ممكن است. مسئله

 مسئلهبه این  بحث حول المهدير کتاب و شهید صدر اول د  انتظار االمامد و شیخ عبدالهادي فضلی در کتاب دارن

 اند.پرداخته

 ( از نقاط ضعف جوامع گذشتهجآگاهی امام)ع

ها را مستحكم ساخته و علت هاي الهی است که جوامع و دولتسوم: سطح اجتماعی، برگرفته از قوانین و سنت

کند. این قوانین مبتنی بر استقراي تاریخی طوالنی گیري، رشد، شكوفایی و عوامل نابودي آن را مشخص میشكل

گیرد حفظ شده میالح بزرگی که تمام جهان را در بر( براي انجام اصجویژه که امام)ع هاست، بهتها و دولاین تمدن

سازي روحی کامل رهبر موعود است، او از خالل این نظارت است. چنین حرکت وسیع و فراگیري نیازمند آماده

هاي بزرگی که سرانجام کسی که از طریق تجارب متعدد دولت ؛ بنابراینشودها واقف میطوالنی بر پوچی این تمدن

-منظر وي این تمدن از داندها را میبه نابودي و فروپاشی گرفتار شدند، اسرار ضعف و چگونگی فروپاشی این تمدن

                                                           
1
 به بعد به برخی از این متون و منابع آن اشاره شده است. 63ص  شكوي العالمدر کتاب  - 

2
 شیخ طوسی و... الشافی تلخیصو  المراجعاترجوع شود به: کتاب  - 

3
تواند اعصاب و تفكر خود را محافظت کند به ویژه داند پس او میاست و اسرار قدرت و ضعف آن را میبا توجه به این که امام)ع( از زوایاي پنهان روح آگاه  - 

-ي غذایی متعادل موجب مین برنامههاي روحی است. عالوه بر این در نظر گرفتي نگرانی و نوع تفكر و بیماريهنگام، نتیجه اگر بدانیم بیشترین موارد مرگ زود

به صراحت آمده است که گناهان و انجام  ها آنبینیم که در گذار نباشد، این از نقطه نظر علمی است اما با مراجعه به روایات  می تأثیرشود مدت زمان طوالنی بر او 

 است. کند، حال آنكه امام)ع( در این موارد معصومندادن برخی طاعات عمر را کوتاه می



 پذیرش و اعتماد به بنابراین؛ 1تر از خانه عنكبوت هستندها هر چقدر نیرومند و سرکش به نظر برسند اما سست

ها متولد شده و در قدرت تغییر و از میان برداشتن موانع طاغوتی ممكن نیست براي فردي که در زمان این تمدن

ها احساس شكست روحی کرده این فرد در مقابل این تمدن ، زیراها زندگی کرده، حاصل شود سایه قدرت این تمدن

قبل از سقوط اتحاد جماهیر شوروي چنین احساسی طور که همان .شودو احساس ناتوانی در تغییر بر او غالب می

هاي الهی کردیم، اما هنگامی که این دولت نابود شد بهتر توانستیم سنتداشته و آن را دولتی نابودنشدنی تصور می

هاي چندي از این مورد را کسی که تجربه؛ اما را بپذیریم -ها بزرگ باشندهر چقدر این دولت -ها حاکم بر دولت

چندي که از دولت  پذیرشی دست یابد؟ تجربه دگی خود دیده، چگونه خواهد توانست به چنین اعتماد ودر زن

باري و خراج گوید هر جا بباري در سرزمین من میعباسی آغاز شد که پادشاه آن ابر را مورد خطاب قرار داده می

همچنین سیا، شمال افریقا و شرق اروپا و هاي وسیعی از آگردد و سپس دولت عثمانی که بر قسمتتو به من باز می

ها بسان نواري ترتیب این تجربهها نابود شدند. بدین اما همگی آنحكومت داشت  بریتانیا، فرانسه و شوروي

اهل کهف بعد است،  مسئلهیابد. داستان اهل کهف نیز بیانگر همین ویدیویی است که صحنه به صحنه از آن آگاهی می

هاي باطل بر آنان غلبه یافت و ناامیدي بر ردند از تغییر ناتوانند و قدرت و شكوه ظاهري دولتکه احساس کاز این

آنان چیره شد خداوند سیسصد سال آنان را به خواب فرو برد سپس آنان را دوباره زنده کرد تا سرانجام آن دولت و 

ته تبدیل شده و این حق است که برتري تغییر شرایط را ببینند و شاهد باشند که آن قدرت فرعونی به اخبار گذش

تواند او را زنده نگه دارد. خداوند متعال به جاي آن که رهبر موعود را در این مدت طوالنی به خواب فرو برد می

 ها را ثبت وضبط کند. ها و عبرتدارد تا این تغییرات رادیده و آن درس

                                                           

1
مثل : (41 :عنكبوتوتِ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ ) لَبَیْتُ الْعَنكَبُمَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ»: فرماید میخداوند  - 

خداوند  .«ها خانه عنكبوت استترین خانهدانستند، هر آینه سستاي بساخت و کاش میگیرند، مثل عنكبوت است که خانهمیخود آنان که سواي خدا را دوستان 

 تكبري سستی این . دربارهکردهاي قریش که او را محاصره کرده بودند حفظ متعال در زمان هجرت با تارهاي سست عنكبوت در غار پیامبرش را از طاغوت

 هاي بعد خواهد آمد. ه در بخشنس غرب و امام مهدي)عج( دو مثال به نقل از جناب شیخ ذکرکردم کدر کنفرا مادي



اند. چرا که رسول خدا)ص( دوست داشت در غار روي کردهرسد این سنتی است که رهبران صالح از آن پیبه نظر می

گر آن فضا بوده و آن را بررسی کند تا از حرا خلوت کرده از فضاهاي پیرامون خویش دور شود و از خارج نظاره

 تأثیرکرد و از جو آن نظر روحی براي رویارویی با آن فضا آماده شود، اگر پیامبر در داخل این فضاها زندگی می

 ي نسبت به زمانی داشت که از خارج این فضا را زیر نظر داشت.تر کمپذیرفت براي رویارویی با آن نیروي می

 ( علم و فرهنگ خود را از امامان معصوم)ع( گرفته استجامام)ع

سازد اما عالوه بر آن چهارم: سطح فكري، اگر چه رهبر از صفات درونی برخوردار است که او را شایسته رهبري می

-تر باشد به مكتبی کامل از دارد به دست رهبري همچون خود تعلیم یابد و تربیت شود. هر چقدر مسئولیت بزرگنی

 ترین بزرگنیاز داریم تا این رهبر، ایدئولوژي خود را از آن برگیرد. از آنجا که امام مهدي)عج( براي انجام  يتر

 ، زیراتوانند این علم و فرهنگ را به او بدهندم)ع( میرسالت یعنی اصالح تمامی بشر آماده شده تنها امامان معصو

اند و تنها آنان در امتداد قدرت قرآن کریم و جدّ بزرگشان)ص(، قدرت انجام این فقط آنان این نقش را انجام داده

در غیر این صورت به  .یافته این مكتب بوده و از این مكتب جدا نباشدرهبر موعود باید تربیت بنابراین ،کار را دارند

)ص( را خود تربیت طور که رسول خدات این رهبر را برعهده گیرد، همانود تعلیم و تربیناچار خداوند متعال باید خ

کرد چرا که انسان کاملی وجود نداشت که ایشان را تعلیم دهد و براي این منصب بزرگ آماده سازد، اما وقتی که 

 ممكن باشد توجیهی براي رجوع به معجزات وجود ندارد. هاي طبیعیتحقق این نتیجه از راه

 ( در زمان غيبتجضرورت زنده بودن امام)ع

هایی شوند که عبارتند شود رهبر و امت هر دو دچار زیاناعتقاد به نبود رهبر موعود در طول زمان غیبت باعث می

 از:



وَ اجْعَلِ الْحَیَاةَ زِیَادَةً لِی فِی »فرمایند: خود میهاي فراوان تكامل براي خود امام. امام سجاد)ع( در دعاي فرصت -1

موسوعة االمام "بر اساس تعبیر شهید صدر در  .«و زندگى را برایم زمینه افزونى در هر خیر قرار ده:کُلِّ خَیْرٍ

 ( به معناي تكامل بیشتر پس از عصمت است. جطول عمر امام معصوم)ع "المهدي

( جبرد به همان معنایی که بیان کردیم، یعنی امام)عکه امت در زمان غیبت از آن بهره می ها و الطافیمنافع و برکت-2

-کند و وظایف خود را در قبال تمامی مردم انجام میمانند هر انسانی با یك زندگی طبیعی در میان مردم زندگی می

مندي مردم از وجود شریف ( بهرهج)عدهد، البته به شرط این که با ضرورت پنهان ماندن نامش در تضاد نباشد. امام

اما وجه االنتفاع بی فی غیبتی فكاالنتفاع بالشمس اذا غیبها عن »خویش در این حالت را چنین تشبیه کرده است: 

مند شدن از من در زمان غیبت همانند بهره بردن از خورشید است وقتی ابر آن را از شكل بهره: االبصار السحاب

من مایه امان : إنّی أمانٌ ألِهلِ األرضِ کَما أنَّ النُّجُومَ أمانٌ ألِهلِ السَّماءِ»( افزودند: ج. امام )ع1«سازددیدگان پنهان می
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 کنیم: میعلما و اندیشمندان براي این حدیث چندین تفسیر آورده اند که به اختصار ذکر  - 

امام در جهان نیز اینچنین است. برخی از این  تأثیردارد، اگر چه خورشید پشت ابرها پنهان شود؛  تأثیرخورشید در زندگی گیاهان و حیوان و انسان  نخست:

 پیشتر بیان شد.که اهل خود و آگاهی از اعمال بندگان و...  نها مانند دفع بال و برآورده شدن نیازهاي مردم و منع زمین از فرو بردتأثیر

( نیز این گونه است ایشان اگر جکنند. امام)عشوند درنتیجه مردم از نور آن استفاده میکامل مانع نور آن نمی طور بهاما پوشانند دوم: اگر چه ابرها خورشید را می

 برند.شوند اما مردم از نور هدایت ایشان به هر شكل بهره میچه شناخته نمی

مند کامل از خورشید بهره طور بهبتواند با اوج گرفتن هواپیما از ابر درگذرد و پوشانند پس اگر انسان خورشید در جهان موجود است و فقط ابرها آن را میسوم: 

 طور بهتوانند هایشان پاك گردد، میگاه روحشان اوج گرفته و قلبشوند بندگان او را ببینند پس هر( نیز این گونه است. گناهان مانع میجشود در مورد امام)ع

 مند شوند.ایشان بهره ( ارتباط برقرار کرده ازجمستقیم و بدون حجاب و مانع با امام)ع

( نیز جدوزند به خصوص وقتی پنهان شدن آن طوالنی شود، امام)عشود مردم مشتاقانه به آشكار شدن خورشید چشم میوقتی خورشید با ابر پوشیده میچهارم: 

 چنین است و مردم چشم به راه روز ظهور ایشان هستند.

( نیز این گونه است یك گروه از مردم در یك مكان جتواند در مكان دیگري بتابد. امام)عد میقسمت از زمین خورشید را بپوشاند خورشیوقتی ابر در یك پنجم: 

و بر یك پوشیده بودن ا «نباشد وحشتی دیگر نفر، سی وجود با و ما فی ثالثین من وحشة:»: برند و در برخی روایات آمده استبه شكل مستقیم از ایشان بهره می

 برند.ی که دیگران از دیدار او بهره میگروه به خاطر اعمال ناپسند آنان است در حال

 توان به این موارد موارد جدیدي افزود از جمله:می

امام)ع( نیز چنین  تواند وجود خورشید را انكار کرده و در آن شك کند، اگر چه ابرها آن را بپوشاند.خورشید براي همگان آشكار است و هیچ کس نمیششم: 

 وَ دَهْرِکُمْ مِنْ سِنِیناً إِمَامُكُمْ لَیَغِیبَنَّ اللَّهِ وَ أَمَا التَّنْوِیهَ وَ إِیَّاکُمْ یَقُولُ (ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ»گوید: می است. در کتاب کافی به نقل از مفضّل بن عمر آمده است که

 کَتَبَ وَ مِیثَاقَهُ اللَّهُ أَخَذَ مَنْ إِلَّا یَنْجُو فَلَا الْبَحْرِ أَمْوَاجِ فِى السُّفُنُ تُكْفَأُ کَمَا لَتُكْفَؤُنَّ وَ الْمُؤْمِنِینَ عُیُونُ عَلَیْهِ لَتَدْمَعَنَّ وَ سَلَكَ وَادٍ بِأَيِّ هَلَكَ قُتِلَ مَاتَ یُقَالَ حَتَّى لَتُمَحَّصُنَّ

 یَا فَقَالَ الصُّفَّةِ فِى دَاخِلَةٍ شَمْسٍ إِلَى فَنَظَرَ قَالَ نَصْنَعُ فَكَیْفَ قُلْتُ ثُمَّ فَبَكَیْتُ قَالَ أَيٍّ مِنْ أَيٌّ یُدْرَى لَا مُشْتَبِهَةً رَایَةً عَشْرَةَ اثْنَتَا لَتُرْفَعَنَّ وَ مِنْهُ بِرُوحٍ أَیَّدَهُ وَ الْإِیمَانَ قَلْبِهِ فِى

 کردن فاش و دادن شهرت از بپرهیزید: فرمودمى السالم علیه صادق امام شنیدم الشَّمْسِ: هَذِهِ مِنْ أَبْیَنُ لَأَمْرُنَا اللَّهِ وَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ الشَّمْسَ هَذِهِ تَرَى اللَّهِ عَبْدِ أَبَا



و یا آنچه که در نامه آن حضرت به شیخ مفید آمده  1«ندهستاهل زمینم؛ چنان که ستارگان مایه امان اهل آسمان 

در  ما :2ءء أو اصطلمكم األعداالبوال ناسین لذکرکم ولوال ذلك لنزل بكم ال ،لمراعاتكم إنا غیر مهملین» :است

و  ها دشواريیم که اگر جز این بود، برنمیو یاد شما را از خاطر نمیال رسیدگى و سرپرستى شما کوتاهى و اهم

که قبال با استناد به روایات گذشت  گونه همان. «کردندشما را ریشه کن مى آمد و دشمنان،بر شما فرود مى ها مصیبت

و آن حضرت از اعمال و کارهاي ما  کشدمردم را به کام خود فرو مى زمین،اگر وجود مبارك آن حضرت نباشد، 

البته همه این موارد غیر از رفع نیازهاي ؛ کندب مغفرت میآگاه است و نیكوکاران را تحسین و براي گناهكاران طل

بیان از برکات وجود ایشان و مستفیض شدن  حضرتدیدار  ها با محتواي ماجراي کتابدر خاص و عامی است که 

نیكویی نهفته یا سنت اجتماعی  باشد یاست که در وراي هر قانونی در این مورد، مصلحتاینگونه فرض  ؛شده است

مسلمین و نابودي کفار  رفعت اسالم و عزت ن رابطه، موجب اعتالي نام خداوند متعال،یا اینكه هر کاري در ای باشد

 ( است.جنحوي امام زمان )ع ن، قوه محرکه این امور به هرابنابر گفته نیكوکارشود؛  و فاسقان 

                                                                                                                                                                                           
 تا گیرید قرار آزمایش فشار در شما آینه هر و شود غایب جهان این روزگار از سال سالهاى شما امام که بخدا همانا(  السالم علیه دوازدهم امام امر خصوصیات)

 نجاتو  شوید سرنگون و متزلزل دریا امواج گرفتار کشتیهاى مانند شماو  بارد اشك او بر ایمان اهل دیده ولى افتاد دره بكدام شد، کشته مرد، امام: بگویند که آنجا

 پرچم دوازده همانا ، هكرد  تقویتش خود جانب از روحى وسیله به و کرده ثبت دلش در را ایمان و گرفته پیمان او از خدا که کسى براى جز نیست، خالصى و

 حضرت کنیم؟ چه ما پس: عرض کردم و گریستم من: گوید نشود( مفضل شناخته باطل از حق) نشود داده تشخیص دیگرى از یك هیچ که گردد برافراشته مشتبه

 آفتاب این از ما امر خدا به: فرمود آرى،: عرض کردم بینى؟می را آفتاب این: عبداللّه ابا اى: فرمود و کرد اشاره بود تابیده ایوان در که خورشید از به شعاعى

. این امر از یك طرف لطف «است تر روشن آفتاب از بحق مردم راهنمائى براى السالم علیه زمان امام کماالت و اخالق و معجزات و علوم یعنى) است روشنتر

 ( است.جي دلیل براي منكران امام)عان است و از جهت دیگر اقامهمؤمنبزرگی از جانب خداوند متعال به 

( خویش را به خورشید توصیف کرده معناي زیادي دارد که به والیت تكوینی حضرتش بر مخلوقات مرتبط است، خورشید با وجود غروب جاگر امام)ع هفتم:

رسد، شاید بتوان ماه را به)ابدال( و کند به سایر سرزمینها میشود، بلكه نور خورشید از طریق ماه که آن را منعكس میگاه نورش از کره زمین قطع نمیهیچکردن، 

كانی نتابد، آن مكان منجمد شده و ترتیب اگر نور خورشید بر م این بهدهند. ( را در سراسر زمین بازتاب میجاولیاء و دوستان صالحی تشبیه کرد که نور امام)ع

 توان او را مرده زنده نامید. کند، می( محروم میجزندگیش به نیستی و نابودي شباهت بیشتري دارد، انسانی که با اعمال ناپسند خود را از الطاف امام)ع
 .1/284: جاالحتجاج - 1

شوند آگاهیم، شهیدان ما ما به آنچه دوستان ما بدان دچار می»یاب شدند این است: رفاز جمله سخنان آن حضرت به برخی از کسانی که به حضور ایشان ش - 2

براي تعجیل در فرج بقیه اهلل دعا کن، ظلم و ستم حاکم در »شناخت به ایشان عرض کرد: که حضرت را نمی ها آنوقتی یكی از  «و همچنین مردگان ما زنده هستند

 (86:الكلمات الروحیه( بسیار گریستند.)جامام)ع «کندمی پر خونجهان قلب موالي ما صاحب الزمان را 



کند و با آرزوهاي آنان همراه گشته با آنان زندگی می ي که همراه با اندوه و دردهایشاندرك امت به وجود رهبر -3

شود. همانطور که عبیدبن نان در اجتماعات و مناسباتشان حاضر میو در تمام احوال با آنان مشارکت کرده و با آ

مردم : 1یرونهفیراهم و ال ،یفقد الناس امامهم، یشهد الموسم»فرماید: زرارة نقل کرده که شنیدم که اباعبداهلل )ع( می

لی آنان وي را بیند ویابد و آنان را میو او در موسم حضور می -در عصر غیبت-دهندامام خویش را از دست می

همین دریافت، اراده آنان را براي مقابله بر ضد ظلم و انحراف باال برده و آنان را به سوي مراقبه بیشتر  .«بینندنمی

مند گشته و از سپاهیان و شنودي امام خود بهرهدهد تا از خهاي خود سوق میجان نفس خویش و آماده کردن

آنان به این امر که افزونی اعمال صالح آنان و تثبیت اخالص در نفس به یاوران آن حضرت باشند. به ویژه آگاهی 

کند و این امر از خالل ایجاد شرایط مؤمن  و چشم انتظاري براي ظهور امام در تمام تعجیل ظهور امامشان کمك می

شود. به ویژه با یبندي و احتیاط بیشتر امت مو دعا براي تعجیل فرج، موجب هوشیاري و پا 2لحظات و ندبه براي او

المرنا أال  اًما ضر من مات منتظر»)ع( به آن اشاره کرده و فرمودند: معناي انتظار حقیقی که امام باقرتوجه به شرح 

آنكه در انتظار امر ما بمیرد از اینكه در وسط خیمه مهدي و لشكرش از : 3یموت فی وسط فسطاط المهدي و عسكره

 نین با بیان تكلیف مؤمن در برابر امام خود در عصر غیبت.همچ .«دنیا نرفته ضرر نكرده است

طور  این روند متشكل از تربیت و آمادگی، فرد را وارد )جهاد اکبر( مستمر کرده و در افزایش تعداد دینداران به

من  من انكر القائم»کند. چه بسا این یكی از وجوه تفسیر این سخن پیامبر)ص( باشد که فرمودند: جداگانه کمك می

سُنَّتُهُ »فرماید: . نیز می«هر کسی که قائم از فرزندان مرا انكار کند در واقع مرا انكار کرده است: ولدي فقد انكرنی

أطاعنی و من عصاه  فقد من أطاعه ،عَزَّ وَ جَلربی سُنَّتِی یُقِیمُ النَّاسَ عَلَی مِلَّتِی وَ شَرِیعَتِی وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ 

سنت او )مهدي عجل اهلل تعالی : 4عصانی و من أنكره فقد أنكرنی و من کذبه فقد کذّبنی و من صدّقه فقد صدّقنیفقد 

دارد و آنان را به کتاب خداي  فرجه( همان سنت من است و دین و آیین و ملت و شریعت مرا در بین مردم برپا می

                                                           
 .6ج -77: کتاب الحجة، باب الكافی - 1

 .شودروزهاي جمعه و اعیاد خوانده میکه در  که در دعاي ندبه آمده گونههمان - 2

 .6، ح 80، باب الكافی - 3

 .492ص منتخب االثر صدوق و  اکمال الدین از 288: تاریخ الغیبة الكبري- 4



کرده و کسی که او را نافرمانی کند، مرا نافرمانی کرده  ي خواند. کسی که او را طاعت کند، مرا پیرو عزوجل فرامی

است و کسی که او را انكار کند، تحقیقاً مرا انكار کرده و کسی که او را تكذیب کند هر آینه مرا تكذیب کرده و کسی 

طور مستقیم . با توجه آنچه گذشت مبنی بر این که اعمال مردم ب«که او را تصدیق کند، هر آینه مرا تصدیق کرده است

شود، این امر در هر فردي به نوعی شرم و ترس و مراقبت بسیار دقیق نسبت به و با جزئیات بر امام عرضه می

 ( نگردد.جکند تا عمل او موجب رنجش خاطر امام )ععملش ایجاد می

دور از ذهنی  اندیشه مهدویت با عمق و برنامه محكم و تفاصیل دقیق و اشكاالت و سؤاالت و امور نامحتمل و -4

شود مؤمن با تمام قوا به دفاع از این اندیشه بپا اگیزد، اندیشه بشریت را بارور خواهد کرد. زیرا موجب میکه برمی

این درگیري و  بنابراینخیزد و کسانی که به این اندیشه شك دارند براي نابود کردن آن از همه راهها پیروي کنند؛ 

وي و عقلی یاران امام و افزایش تعداد افراد کارآزموده و شایسته همكاري در نزاع فكري فضائی براي تكامل معن

 سازد.(، مهیا میجبرپایی دولت امام )ع

 ( جتهذیب نفس و توفيق براي یاري امام )ع

عطا کند تا از یاران و حامیان امام و  ر سطحی که به فرد این شایستگی راچهارم: آمادگی، تربیت و تهذیب نفس د

، گردد. این امر تالش 1 در حمل رسالت جهانی وي و بناي شخصیت اسالمی طبق خواست اهل بیت )ع(حاضران 

طلبد. پس از آن باید به سراغ جامعه رفته تا آنرا بر زیاد و جهاد اکبر همراه با محاسبه و مراقبه مستمر نفس را می

ها، ت و تشویق کند. با برداشتن این گامهاي نیكوکاري ایجاد کرده و به آن دعواساس اسالم تربیت کند و طرح

 کنند.( و برپایی دولت مبارك ایشان، مشارکت میجطور حتم در تعجیل ظهور امام )ع مؤمنان به

-مهدویت و دوري آنان از مسیر زندگی که امام برایشان می مسئلهغفلت شیعیان امام از او و کوتاهی در دفاع از 

هاي عبادت و کم کردن نفس خود واصالح و هدایت جامعه و افزودن فرصت پسندد و نداشتن همت واال در تهذیب

                                                           
 که شكایت دوم است. عناصر شخصیة المسلم فی روایات أهل البیت() سخنرانی رجوع شود به - 1



آورد. این اعمال شیعیان موجب پاداش ( را به درد میججمله اموري است که قلب امام )ع از هاي گناهفرصت

 شود. ها و دفع شر از آنان و برآوردن حاجات آنان، نمی امام به آنان و مراقبت و محافظت از آن 1احسان 

( از شیعه خود شكایت کند، در ادامه بر حسب فرصتی که به دست دهد به جشود امام )عتمام این موارد موجب می

 ها را بیان خواهیم کرد. اذن خداوند متعال آن

 جامعه براي پذیرش دولت جهانیسازي آماده

از آن، که از خالل بیان اموري  مندي بشریتو بهره 2(جپنجم: آماده کردن جامعه براي پذیرش برپایی دولت امام )ع

 شود:چند محقق می

نیاز بشریت به یك حكومت جهانی واحد با اهداف انسانی واال. حكومتی که در آن خودخواهی و منافع شخصی -1

شود که  رود و الگوهاي آرمانی در آن حاکم میبین می از که خود منشأ ظلم و خودبرتربینی و به بندگی گرفتن است

اند. فیلسوف یونانی قدیم نیاز اصلی بشریت بوده و بسیاري از فالسفه و اندیشمندان از آن یاد کردهدر حقیقت 

تمام افراد دنیا باید از یك »گوید: زیست، میسال قبل از میالد می 350که حدود  3)زنون(؛ مؤسس مكتب رواقیین

                                                           
 دارد. اشاره «هل جزاء االحسان إال اإلحسان: آیا پاداش نیكی جز نیكی است »به این آیه - 1

)ص( در زمان زندگی شریف پیامبر به گفته مورخانهیچ اساسی ندارد.  ها،میان دولتآگاه کرد که این مرزهاي موجود  را از این حقیقت جامعه المثبه عنوان  -3

کویت و خلیج اتحاد برقرار  سرانجام دولتو بحرین و  ها و پس از آن دولتهاي یمن و مشابه آنهاي جزیرة العرب )مكه، یثرب، طائف( خود توانست میان حكومت

از  بیش)ع( حكومتی واحد بود. نخست و روزگار امام امیرالمؤمنین. دولت اسالمی در زمان حاکمان ن منوال بودندص( مسلمانان بر همیکند. پس از رسول اکرم )

مرزهایی  ،. این مرزهاي جغرافیایی امروزيه است)ع( بودوجود دارند، زیر نفوذ امیرالمؤمنین در نقشه -هابه گفته برخی  –امروزه هایی کهاز دولتپنجاه دولت 

دارد که در مقابل مسلمان مرز قرار داده شود در حالی که او در سرزمین خودش اند. چه معنی خارجی ایجاد کرده ساختگی است که آن را جهل داخلی و استعمار

مرزها  برداشتن این. «ا،آیینی واحداین است آیین شم :إن هذه أمتكم أمة واحدة»: است؟ آیا این بر خالف فرموده خداوند متعال نیست -وطن بزرگ اسالمی –

 را تحت لواي شهایسرزمین -با قوانین قراردادي –ولی توانست  حاکمیت داشت، هاي متعدديحكومت -پیش از این –چیز عجیبی نیست. در چین کمونیستی 

 شیرازي(.سینی نوشته سید محمد ح السبیل إلی انهاض المسلمین)، متحد کند. جمعیتهزار میلیون نفر  بادولت واحدي 
و نیز  هاي اروپایی زبان( تاسیس شد. نام این فلسفه در Zeno of Citium) زنون کیتسیونی وسیله به( مذهبی فلسفی است که Stoicism: انگلیسیه )ب رِواقی -3

و حكمایی شد.مذهب رواقی در قرن دوم میالدي در روم نفوذ یافت  هاي آتن منعقد می مناسبت است که حوزه ایشان در یكی از رواق این بهعنوان رواقی براي آن 

( به آن گرویدند. پیروان این فلسفه رواقیون یا رواقیان خوانده Marcus Aurelius( و مارکوس آورلیوس )Epictetus(، اپیكتتوس )Senecaمانند سنكا )

گفت که هر  ( بود، اما میAristotle( ارسطو )Organonدانست. منطق وي مبتنی بر اُرغنون ) شوند. زنون فلسفه را به طبیعیات، منطق و اخالق منقسم می می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C


دان انگلیسی در قرن بیستم در یلسوف و ریاضیراسل ف . برتراند1«نظام جهانی واحد پیروي کنند تا به سعادت برسند

تاریكی و مرگ و اندوه این دنیا را فراگیرد، ما اندیشمندان باید آرزوهاي  که هنگامی»گوید: می آلمال الجدیدةاکتاب 

ن ها همه ما باید با روحیه امیدوارانه به آینده بنگریم. چه بسا ایخودمان را زنده نگه داریم. با وجود تمام مصیبت

ها به منزله گشایشی براي مردم باشد. چه بسا جامعه انسانی بتواند با تجارب تلخ خویش از تمام آن مصیبت

بسیارند کسانی که عقل سالم و ؛ اما ها چیز جدیدي بیاموزد البته اگر دیوانه نشده و عقلش را از دست ندهدمصیبت

 .2«کنندآرزوهاي مثبت خود را حفظ می

ي جهانی همچون ایاالت هاسازمان تأسیسو براي  هایی عملی برداشتهتحقق این رویكرد گامهاي دنیا براي ملت

هاي جنگ جهانی اول و دوم را اند، البته پس از آنكه مصیبتهاي کرده متحده و شوراي امنیت و بانك جهانی تالش

این اقدامات بیانگر این نیاز  ها، تحقق اهداف آن عملی نشد اما چشیدند. هرچند به دلیل سلطه مستكبران بر آن

فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي و  3انسانی است. این رویكرد به حدي عمیق شده که صحبت از )جهانی شدن(

 اخالقی امروزه رایج شده است.

                                                                                                                                                                                           

هرچه حقیقت دارد مادي است. توده و ماده، یا جسم و  ها آنگردد. نظریه رواقیون در طبیعیات اساساً مادي بود. درنظر  معرفتی بالمآل به ادراکات حواس باز می

دانستند و معتقد  فضیلت را مقصود بالذات می ،اقیان در اخالقجان، حقیقت واحد و با یكدیگر مزج کلی دارند. وجود یكی در تمامی وجود دیگري ساري است. رو

شود که انسان شهوات و افكار ناحق را به یكسو نهد و در  گفتند آزادي واقعی وقتی حاصل می بودند که زندگی باید با طبیعت و قوانین آن سازگار باشد و می

 گذارترین جریان اخالقیتأثیراصول نزد عامه مردم به القیدي معروف بودند. فلسفه اخالقی رواقی وارستگی و آزادگی اهتمام ورزد. رواقیان به سبب پیروي از این 

بعد از سال  ۲۰۰مسیح، تا  قبل از میالدسال  ۳۰۰ اسكندر مقدونیکه پانصد سال به درازا انجامید و از دوره فروپاشی امپراتوري  فلسفی در طول تاریخ است -

 . )م(مسیح ادامه داشت دمیال

 
 .16أبطحی: ص : نوشته سید حسن المصلح الغیبی و الحكومة العالمیة الموحدة - 1

 .18همان منبع، ص- 2

ها میان شود که در درون آن مرزمیتبدیل اقتصادي و فرهنگی  اي اجتماعی، سیاسی،به حوزهاست که با آن دنیا  روبه رشدي جهانی شدن عبارت از رویكرد - 3

اند. تنها این جهانی تبلیغ کردهرا آن  نده و پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(به آن فراخوا قرآنو جهانی شدن صحیح همانی است که اسالم آورده و رود )ها از بین میدولت

ها . اسالم رسالتی جهانی است که روزگاري فقط براي عربرا سعادتمند کند تواند نیازهاي انسان معاصر را پاسخ گوید و در دنیا و آخرت اوشدن است که می

ما تو را جز : وَ ما أَرْسَلْناكَ إِالّ کَافَّةً لِلنّاسِ»و  «نفرستاده ایم جهانیانتو را جز رحمتی براي  و ما :و ما ارسلناك اال رحمة للعالمین»نبوده است. خداوند فرمود: 

 إِلَّا ذِکْرٌ إِنْ هُوَ»قانونی براي اهل زمین است  قرآن و این «این است آیین شما،آیینی واحد :ان هذه امتكم امه واحده »و «براى مجموع مردم جهان نفرستادیم

در داخل پدید آمد. سپس لیبرالیسم سوسیالیست جار فجهانی شدن غربی پس از فروپاشی کمونیست  و ان؛ اما «دى براى عالمیان نیستاین ]سخن[ بجز پنللعالمین: 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
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نظم و ترتیب زمین که بشریت آن را براي تامین سعادت خویش قرار داد، شكست خورده و برعكس منجر به -2

گفتیم که این  1هاها شده است. قبال در سخنرانیرگیري، ظلم، استبداد و نابود کردن کرامت ملتکشتن همدیگر، د

هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی است شود. منظور از نظریه؛ همان بنیانشكست در سطح نظریه و تطبیق آشكار می

هاست. به دلیل حماقت این ها در قبال ملت نهاي عملی آاند. مراد از تطبیق نیز تالشها به آن تكیه کردهکه آن تمدن

ها  شوند تا دروغ آنگرا هستند، بدون توجیه و مجوز مرتكب جنایت میهاي مادينیروهاي مستكبر که نماد فرهنگ

 هاي ضعف در آن توجه شود.گاهها متنفر شود. پس باید به مخفی آشكار شده و به اذن خدا بشریت از آن

هاي جمعی همواره آکنده است از فجایع شكنجه نیروهاي آمریكایی و گفتم که رسانه 2ن مورددر ضمن تالیفاتم در ای

ها و بدرفتاري با اجساد آنان.  انگلیسی نسبت به زندانیان عراقی و آزار و برخوردهاي غیراخالقی با آنان و کشتار آن

جمله بمباران منازل و  از دهندام میهمچنین کارهایی که نیروهاي رژیم صهیونیستی در شهر رفح و قطاع غزه انج

ترین حقوق انسانی خویش مانند غذا و آواره کردن اهالی و کشتار بیگناهان حتی کشتار کسانی که براي مطالبه ساده

که هواپیماها آنان را  حالی آمیز زدنده بودند، دردارو که اسرائیل از آنان بازداشته بود، دست به تظاهرات مسالمت

جنایات روسیه در چچن و افغانستان و کشتار  ده و برخی شهید و بعضی نیز مجروح شدند. عالوه براینبمباران کر

افراد حاضر در صحنه تئاتر موسكو با گازهاي کشنده چرا که تعدادي از مخالفین براي مطالبات سیاسی آنان را به 

 گروگان گرفتند.

                                                                                                                                                                                           
وردن به خاطر به دست آامر البته عوارض گمرکی فراخواند. که این  لغوها بجنگد و به آزادي انتقال سرمایه و جدید با نام جهانی شدن به وجود آمد تا با دولت

مرفه و خوب را زندگی  مخارج خویش وامكان کار و به دست آوردن  % از ساکنان20غربی فقط  است. در سایه جهانی شدن  دیگران به ضرر حتیسود بیشتر 

از ساکنان زمین یعنی بیش از نفر میلیارد  5/2میلیاردر در دنیا ثروتی برابر با   358 این ترتیب بههستند.  مندنیاز بیش از حد% ساکنان 80دارند، اما از نظر آنان 

دارند(. خویش تملك در  را % از مجموع ذخایر دنیا85بر  ها آن% از تجارت جهانی و ساکنان 84هاي دنیا بر % از دولت20هستند.  مالك ساکنان دنیا را  یمین

 شیرازي )قدس(.آقاي  فقه العولمةبرگرفته از 

 .نحن و الغربع شود به کتاب ورج - 1

 م. 19/5/2004در تاریخ  - 2



الت طرد این نیروهاي مستكبر و یادآوري مداوم جنایت آنان ( عمیق کردن حجاز جمله وظایف امت در برابر امام )ع

ها به رهایی از آنان تا جایی که براي پذیرش دعوت امام و پیوستن به وي و یاري ایشان، در اوج و نیاز ملت

 آمادگی باشند.

ها ایمن هها حفظ شده، رادر سایه آن سنت و احیاي این فریضه بزرگ الهی که1امر به معروف و نهی از منكر-3

باید مراتب این فریضه رعایت شود. به نظر من،  ؛ بنابراینشودحاصل می 2ها حالل شده و فوائد دیگريگشته، کسب

ان است. در حقیقت ترك در دیگر تأثیرتر بوده و قادر به  گو از تمام وسایل ارتباطی دیگر بزرگ و امروزه مجال گفت

 .قرار دارددر پیش روي مردم  است که ج(موانع ظهور امام )ع ترین بزرگتوجهی به آن از کوتاهی و بی این فریضه،

و سرکشی او از خداوند متعال و دستور  3کند که در زمان استبداد رضا خانروایت می -آقاي توکلی –یكی از علما 

دوچیز »( به من نزدیك شد و فرمود: جحجابی اجباري و به فساد کشیدن فرهنگ و آموزش، امام )عاو مبنی بر بی

                                                           

ونَ الصَّالَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُ»: مندیشیابی نیكاگر در این سخن خداوند متعال  - 1

دارند دهند و از، ناشایست باز میوستان یكدیگرند به نیكی فرمان میمردان مؤمن و زنان مؤمن د: هَ عَزِیزٌ حَكِیمٌاللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّوَیُطِیعُونَ 

که خداوند  میابیدرمی «، خدا پیروزمند و حكیم استحمت خواهد کردنند خدا اینان را رکاز خدا و پیامبرش فرمانبرداري میدهند و گزارند و زکات میو نماز می

جز اذعان خداوند متعال به اهمیت این وظیفه  امر سنگینی خود را دارد. این  ،و این فریضه در ترازوي اعمال داشتهفرایض مهم  مقدم دیگر متعال این فریضه را بر 

پس چنین انسانی است. گشته گویی منافق  ،ترك این وظیفه این فریضه، بداند بادرك اهمیت با باید  انسانگویم که حقیقتا می در غیر این صورت، نیست.

کند یا از خداوند اطاعت کند. از طرف نفس گذارد یا تزکیه با توجه حقیقی به خداوند نماز تواند می، چگونه مهمترین فرایض خداوند ن ازاطاعت نكرددرصورت 

در بسیاري از مواقع نهی از منكر به شكل  در غیر این صورتمنظم دارد  وجمعی دسته دهد این فریضه نیاز به عمل ورده نشان میآ قرآندیگر صیغه جمعی که 

 خواهید باید این فرایض را انجامکند که اگر شما نزول رحمت و برکات من را میامر خطیر میاین است. در پایان آیه خداوند متعال ما را متوجه  محال فردي

 دهید.

هاي دیگر که بسیار به اهمیت این فریضه اشاره و کتاب من وحی المناسباتو  نحن و الغرب)األسس العامة للفقه االجتماعی( در کتاب سخنرانی به  شودرجوع  - 2

 (.استشیخ محمد الیعقوبی از جناب سخن این  کردم. )

. او پدر شاه ایران )محمد رضا( است که انقالب در الئیك کردن دولت را در پیش گیرد( در ترکیه که سعی کرد شیوه )آتاتوركبود  1941پادشاه ایران تا سال  - 3

 او را سرنگون کرد. 1979سال در اسالمی 



حجابی زنان. سپس فرمود: قلب مادرم کمر مرا شكست. نخست: ایجاد مدارس و فرهنگ در این سرزمین و دوم: بی

   1«.از پهلوانش بیشتر شكست و سپس گریست و من نیز به گریه او گریستم زهرا )س(

-وي را فراهم سازیم باید با همتی بلند و دوراندیشی انعطاف( را شاد کرده و زمینه ظهور جاگر بخواهیم قلب امام )ع

هاي فساد و انحراف در اندیشه، فرهنگ، عقاید و سلوك فردي و اجتماعی ناپذیر و تغییرنیافتنی، در برابر جلوه

 بایستیم.

دت شناخت عظمت اسالم در اخالق و عقاید و نظام زندگی خود و درك این واقعیت که اسالم تنها راه سعا-4

اي نیاز دارد که هاي گستردهها و پژوهشبشریت است؛ زیرا اسالم از جانب خداوند تبارك و تعالی بوده و به کتاب

افزایش این آگاهی و شناخت  2هاي متناسب براي مسلمانان غیرمتعهد یا غیرمسلمانان، نوشته شود.بهتر است به زبان

گرایی و نتایج و در مقابل نفرت از رفتارها و عملكرد تمدن مادياز اسالم موجب محبوبیت آن در میان انسانها شده 

 آورد، که در نتیجه آن، احساس نیاز به بازگشت به خداوند و دین بزرگ او پرورشهاي آن را فراهم میو مصیبت

هدید به ها را ت یابد. امروزه در غرب پس از آگاهی از خطر بزرگی که به دلیل دوري از تعالیم الهی، فرهنگ آنمی

ما باید این آگاهی را عمق بخشیده، سنن الهی در  بنابراینکند، این قبیل فریادها در آنجا بلند شده است؛ نابودي می

کند تا ها را یكی پس از دیگري تكرار می هایی از آنها را بیان کنیم، همان که قرآن همواره نمونهها و تمدنمیان امت

 شود. بشریت از غفلت خود بیدار 

  3شودمی یشان( و ازدیاد محبت به اجاعمالی که موجب تقرب به امام )ع

                                                           
 .246بطحی: ، حسن االكلمات الروحیة - 1

 .است )خطاب المرحله( هايسخنرانیاز مجموعه  کهسالم و السعادة( دین ال)االسالم  رجوع شود به سخنرانیبه عنوان نمونه  - 2

الكماالت میرزا حسن النوري و  النجم الثاقبمجلسی و  البحاردر کتاب  همانطور کهاند. ( مشرف شدهجکه به دیدار امام )ع استاز داستان کسانی  برگرفته -3

ها و برخی وصایا را آورده که  تعدادي از آن االمام المهديدانشنامه نقل کرده و شهید صدر در  مفاتیح الجنانحسن ابطحی آمده است و آنچه شیخ قمی در  الروحیة

 این وصایا از منابع متفرقه گرفته شده است.



از همه چیز دل بریدن و فقط به خداوند متوسل شدن در تمامی حاالت همچون حالت مریض درمانده و کسی که -1

البر إذا هم فاذا رکبوا فی الفلك دعوا اهلل مخلصین له الدین فلما نجاهم إلی »ها به رویش بسته شده است همه راه

خوانند و چون به خشكی رساند و نجاتشان دهد شوند خدا را خالصانه میهنگامی که بر کشتی سوار می :1یُشرکون

 .3تكلیف این است که تنها در حاالت اجبار و ناچاري نباشد اما «2ورزندبه ناگاه شرك می

: هرکه 4مل بما علمه اهلل علم ما لم یعلممن ع» هاي خود خالصانه و براي رضاي خداوند عمل کردن:به آموخته-2

5.«شود بدانچه که خدا بدو آموخت عمل کند از آنچه  نیاموخته نیز آگاه می
 

کند بسان جدش مردم ظهور می( نیز به سبب رحمت و شفقت و دلسوزي بر جاعتقاد به اینكه امام )ع-3

رو آن حضرت دعوت خود را با اقناع و )ص( که به عنوان رحمتی براي جهانیان فرستاده شد. از اینمصطفی

هاي جهان به آگاهی و فرهیختگی دست خواهند یافت و ویژه که ملت گو و نه با شمشیر انتشار خواهد داد. به و گفت

                                                           
 .65عنكبوت: - 1

-میخداوند را  تاري، مانند قطع امید از همگان در میان امواجکه فقط در اوقات سختی و گرفکند بیان میاي مانند این را انگیزي نمونهطور شگفت خداوند به - 2

را بخواهد. در این آیه منظور از  اري در ایمان و ازدیاد اعمال نیكو استو توفیقو به او پنا ببرد و از او  هدیاد کر. انسان باید در تمام حاالتش خداوند را شناسد

وي گردانی از خدا و پناه بردن به اسبابی منظور شرك پنهان یعنی ر، نیست زیرا برخالف خواندن خالصانه خداوند توسط آنان است آنشرك، عبادت بت و مانند 

 غیر از اوست.  

-کجاست مضطري که هرگاه خوانده شود اجابت می: أین المضطر الذي یجاب إذا دعا» :( مضطر است و در دعاي ندبه آمدهجاز جمله اسامی امام مهدي )ع - 3

ویژگی مضطر از مراتب باالیی  جست،ه خواهد تشب( جهاي امام )عد. زیرا او به ویژگیشو( نزدیكتر میجهرچقدر انسان به این ویژگی نزدیك شود به امام )ع «کند

 که در دل مضطريبرد مانند میدل رسد و از غیر خدا کند، به آن میبا توجه حقیقی به درگاه خداوند دعا میو است که وقتی انسان با اختیار خود و در آسایش 

دهد و آسیب  پاسخ میآن که درمانده را چون بخواندش کیست یا : أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ» :فرموده استداند. خداوند ت و شنا نمیدریاس

 .«کنداز او دور می

علم  :وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُالْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ » :ند)ع( نقل شده که فرمود امام جعفر صادقاز  - 4

خواند. تا به سخن علم، عمل شود و اگر چنین  یابد و علم به سمت عمل فرا می کند و هر کس عمل کند علم می همراه با عمل است پس هر کس بداند عمل می

 .الكافی« شود ز او جدا میآن علم ا  نشود،

 ـ مصر العربیّة  دارالكتب چاپ، 63  ، ص1  ج  ء العلوماإحی؛ 68  ، ص1  ج  المختارة  الفصـول؛ 363  ، ص68  ج بحار االنواراین حدیث در منابع دیگر مثل:  -5

  او عنایت  داند بهنمی  را که  آنچه  به  خود، خداوند علم  هاي دانسته  کند به  عمل  مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَهُ عِلْمَ مَا لَمْ یَعْلَمْ. هر کس» اینگونه روایت شده است:

 )م( .«خواهد



( راضی و خشنود خواهند بود. هرکس اعتقاد داشته باشد که جظلم مستكبران را درك کرده و به دعوت امام )ع

دچار وهم و خیال شده و حتی در  «گذارد گذارد و نه چیزى را وا مى نه هیچ باقى مىال یبقی و ال یذر: »ایشان 

، گرفتار خواهد شد. آن ها دلانتشار کینه ایشان در  -نعوذ باهلل –( و جانزجار و بیزاري مردم نسبت به امام )ع

زمان غیبت و ناشناخته بودن آن حضرت،  کند، دراز شمشیر استفاده می 1شدید هنگام ضرورت حضرت  فقط به

توجه و حمایت او را نسبت به بشریت دیدیم پس در زمان ظهور و حضور ایشان در میان مردم، توجه و  الطاف و

به  -اجدادش مظهر رحمت الهی و سایر صفات حسناي الهی هستند  حمایت و مراقبت او چگونه خواهد بود؟ او و

( با جایم که ندبه امام )ع. ما و بسیاري دیگر تجربه کرده-ختص خداوند استنیازي( که مجز صفت )غنی: بی

بسیاري از امور را آسان کرده و حوائج و نیازهاي آسان و دشوار را برآورده  «یا ابا صالح المهدي ادرکنی»عبارت

 کند.می

کند و مضطر را اجابت می: یا کسیت که دعاي 2أمن یجیب المضطر إذا دعاه و یكشف السوء» تكرار آیه شریفه-4

 . 3هاي تجمعتوسط مؤمنان یك صدا در مساجد و مكان «کندگرفتاري را برطرف می

                                                           
شود )علیكم سالم علیكم( و پاسخ داده میگوید )شود میهنگامی که مسلمان با شخص دیگري روبرو می ؛ بنابریناست و آشتی صلحو  سالم ،شعار اسالم - 1

بر خالف اصول  ،. جنگ و مبارزه و ابزارهاي خشونت«ت درآییدعهمگان به صلح و اطا: ادخلوا فی السلم کافةً»: فرمایدکریم می قرآنخداوند در از اینرو السالم(. 

و صلح و م است. اصل در اسالم سالدر حالت اضطرار آن  مشابه مانند خوردن مرده و موارد ، شرایط آن درستفقط وسایل اضطراري نادر هستند ،اولیه اسالمی

ه : هر کس بومن اعتدي علیكم فاتدوا علیه بمثل ما اعتدي علیكم»فرماید: می خداوند این وجود  جنگ به اندازه الزم در اسالم مقدر شده و با بنابریناست آشتی 

شاعر از زبان  «تر استاگر ببخشید به تقوا نزدیك: و أن تعفوا أقرب للتقوي» :فرماید. در جاي دیگري می«تجاوز و تعدي کنید شما تجاوز کرد همانند آن به او

 گوید:امامان )ع( می

 مَلكنا فَكانَ العفوُ منا سجیةً       ولمَّا مَلكتُم سال بالدم أبطح

 ینضحفحسبكم هذا التفاوت بیننا        و کل إناء بالذي فیه 

س که از حكومت که در دست ما آمد عفو و بزرگواري روش ما بود و چون به دست شما رسید خون در سرزمین ابطح جاري شد. همین تفاوت میان ما و شما ب

 .کوزه همان برون تراود که در اوست

2
 .62 :نمل - 

لهم، فإن لم یكونوا أربعین فأربعة یدعون اهلل عز  اهلل عز وجل فی أمر إال استجاب ما من رهط أربعین رجال اجتمعوا فدعوا اهلل» :ندفرمود امام جعفر صادق)ع( - 3

ردى براى دعا نزد هم اجتماع وجل عشر مرات إال استجاب اهلل لهم، فإن لم یكونوا أربعة فواحد یدعو اهلل أربعین مرة فیستجیب اهلل العزیز الجبار له: هیچ چهل نفر م

چهار نفر بودند )نزد هم جمع و  را مستجاب کند، پس اگر چهل نفر نبودند ها آنینكه خداوند دعاى نكنند و خداى عزوجل را در کارى نخوانند )و دعا نكنند( جز ا



( است. کسانی که به تزکیه جترحم به مردم، عفو و گذشت و نیكی به آنان از ابزارهاي نزدیكی روحی به امام )ع-5

گاه در سینه خود ه نسبت به آنان دوري ورزند. هیچورزند باید از زیان رساندن به مردم و بغض و کیننفس اهتمام می

، زیرا کینه و انتقام حجاب و «ارحم ترحم: رحم کن تا به تو رحم شود»جویی نداشته باشندکینه و دشمنی و انتقام

مانع روح بوده و حتی اگر یك حجاب و مانع در روح انسان باقی بماند گویی صاحب آن از دهها حجاب و مانع 

شود که با وجود بندي نازکی باشد که براي خواب استفاده میبرد، هر چند که یك پوشش نازك مانند پشهرنج می

 شود شخصی که در داخلش است حقایق اطراف خویش را ببیند.نازکی مانع از آن می

د. زیرا امام پنج نفر را شاد کنی -مثال–سعی کنید با خود تصمیم بگیرید کسی را اذیت نكنید و تالش کنید روزانه 

رساند و شادمان کردن دیگران را دوست دارد. بدانید که شرط دیدار ایشان تطهیر و پاکی دل ( به احدي آزار نمیج)ع

-شمارد به دیدار ایشان شرفیاب نمیتوز و اهل غیبت و فریبكار بوده و دیگران را کوچك میاست و کسی که کینه

دهیم: هاي بزرگش مورد خطاب قرار میصاف الهی است. ما او را با موهبت( خلیفة اهلل و متصف به اوجشود. امام )ع

او عیوب مردم را آشكار  «پوشاندها رامیها را آشكار و زشتییا من أظهر الجمیل و ستر القبیح: اي کسی که زیبایی»

 .1کندهاي آنان را پخش میگذرد و نیكیکند و از خطاي آنان مینمی

( به سبب جهاي بزرگ او یا صفاتی از این دست و دوستی با امام )عدلیل کمال یا نعمت دوستی با خداوند به-6

من احبكم فقد احب اهلل: هرکس شما را دوست بدارد » اینكه او واسطه فیض الهی است. در زیارت آمده است:

احبها فقد احبنی  من»و در حدیث شریف نبوي درباره  فاطمه زهرا )س( آمده است:  «خداوند را دوست داشته است

و من احبنی فقد احب اهلل: هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست 

، . همچنین عمل کردن به اقتضاي محبت همچون اطاعت و انجام ندادن اموري که با اطاعت منافات دارد«داشته است

                                                                                                                                                                                           
اگر چهار نفر هم نباشند و یك نفر باشد که چهل مرتبه خدا را بخواند پس خداى و  شوند و( ده بار خداى عز و جل را بخوانند خداوند دعایشان را اجابت کند

 .الكافی «دعزیز جبار براى او اجابت کن

در . آراسته شوید يبه اخالق خداوند ،تمرکز بر این صفات موجود در قرآن کریم طریق شوید از( و تقرب به خداوند متعال نائل جبه دیدار امام )ع داگر بخواهی - 1

 یاخالق قرآنمتخلق به )ص( . رسول اکرم«کندجلوه میخداوند از طریق کتابش براي مردم : ان اهلل قد تجلی لعباده بكتابه» است :این مضمون آمده قرآن آیاتی با 

 . بود



و » . خداوند فرمود:«المطیع: عاشق مطیع معشوق و محبوب خویش استان المحب لمن احب » گفته شده است: زیرا

اي که از ارتكاب  گناه گونهبه - «اند بیشتر خدا را دوست دارند: و کسانی که ایمان آورده1الذین آمنوا أشدُّ حُبّاً هلل

 2ترسد تا از چشم محبوبش نیفتد.می

آن به پرداخت وجوبات شرعی پایبند نیست، چه برسد به  دار است، مانند غذائی که صاحبترك غذایی که شبهه-7

 .3غذاي حرام

ها و موارد دیگري که در کتب4)ص( به ابوذرمندي از سفارشات و سخنان معصومان)ع(. مانند سفارش پیامبربهره-8 

 آمده است.

 .1(شكوي القرآنخواندن قرآن در حد توان. )رجوع شود به کتاب -9

                                                           
1
 .165بقره:  - 

گردن  پیروان ما بفرمان ما: فمن لم یكن کذلك فلیس منا، خذون بقولنا المخالفون العدائنامرنا اآلشیعتنا المسلمون أل» :ندرضا )ع( نقل شده که فرمود اماماز  -2

 صفات الشیعة. .«تکسی که بر این روش نباشد از ما نیس ند وهست بندند وبا دشمنانمان مخالف میبكار  دستورات مارا گرفته و ،نهاده

اهللُ عَزَّ وَجَلَّ: لَیْسَ شَیْءٌ عِنْدِي ؟فَقالَ إنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ وَآلِهِ سَألَ رَبَّهُ فِی لَیْلَةِ الْمِعْراجِ فَقالَ: یا رَبِّ! أيُّ االْعْمالِ أفْضَلُ» :از امیرالمؤمنین )ع( روایت شده - 3

 إلَى الْخَلْقِ. ینَ نَظَرُوا إلَى الَْمخْلُوقِینَ بِنَظَرِي إلَیْهِمْ وَلَمْ یَرْفَعُوا الْحَوائِجَالَّذِ أُولـئِكَ...  لِلْمُتَحابِّینَ مَحَبَّتِی وَجَبَتْ! مُحَمَّدُ یا  أفْضَلَ مِنَ التَّوَکُّلِ عَلَیَّ وَالرِّضا بِما قَسَمْتُ.

 أحْبَبْتَ أنْ تَكُونَ أوْرَعَ النّاسِ فَازْهَدْ فِی الدُّنْیا وَارْغَبْ فِی االْخِرَةِ.فَقالَ: یا بُطُونُهُمْ خَفِیفَةٌ مِنْ أکْلِ الْحَرامِ. نَعِیمُهُمْ فِی الدُّنْیا ذِکْرِي وَمَحَبَّتِی وَرِضائِی عَنْهُمْ. یا أحْمَدُ! إنْ

فَقالَ: یارَبِّ! دُلَّنِی عَلى عَمَل أتَقَرَّبُ بِهِ إِلَیْكَ.قالَ:  ..لى ذِکْرِي.أزْهَدُ فِی الدُّنْیا؟فقالَ: خُذْ مِنَ الدُّنْیا حَفْناً مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ وَاللِّباسِ وَال تَدَّخِر لِغَد وَدُمْ عَ إلـهی! کَیْفَ

 از معراج شب در( وسلم وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر: : یارَبِّ! کَیْفَ ذلِكَ؟ قَالَ: اجْعَلْ نَوْمَكَ صَالةً وَطَعامَكَ الْجُوعَاجْعَلْ لَیْلَكَ نَهاراً وَنَهارَكَ لَیْالً.قالَ

و راضى بودن به  ارها کدام است؟خداوند عزّوجلّ در پاسخ فرمود: هیچ عملى نزد من باالتر از توکل بر منک شریفترین و برترین! پروردگارا: پرسید پروردگارش

گونه که من کسانى هستند که به مردم به همان کنند،... اینانام، نیست. اى محمد! محبّت من شامل کسانى است که به خاطر من محبّت مىآنچه که من قسمت کرده

در دنیا ذکر و محبّت و رضایت من از  ها آنکامرانى از مال حرام خالى است.خوشى و  ها آنکنند.شكم نگرند و دست نیاز به سوى خلق دراز نمىکنم، مىنگاه مى

اهلل علیه وآله  ایشان است. اى احمد! اگر دوست دارى که پارساترین مردمان باشى، نسبت به دنیا زهد پیشه کن و نسبت به آخرت رغبت داشته باش.پیامبر)صلى

وراك و آشامیدنى و پوشاك دنیا به اندازه خیلى کم )دو کف دست( استفاده کن و براى وسلم( گفت: خداوندا! چگونه نسبت به دنیا زهد بورزم؟خداوند فرمود: از خ

. پیامبر)صلى اهلل علیه وآله وسلم( عرض کرد: خداوندا! مرا راهنمایى کن که با چه کارى به تو تقرّب جویم؟ خیره مكن و همواره به یاد من باشفردا چیزى ذ

    .«را شب قرار بده.عرض کرد: چگونه چنین کنم؟فرمود: خوابت را نماز و غذایت را گرسنگى قرار بده خداوند فرمود: شب خود را روز و روز خود

 .شودرجوع پیوست این کتاب به  - 4



 به آنان. 2هاتنیكی به پدر و مادر و اگر مرده باشند رساندن خیرات و منز -10 

 .3طور مختصر باشد زیارت مرقد ائمه اطهار و فرزندان صالح آنان حتی اگر از زیارت از دور و به-11

                                                                                                                                                                                           

در  بدان تانوري دارد  با خود که از آن تاریكی گذر کرده آنرا بپیمایدتواند میکسی تنها شده و  تار یشببسان به ویژه در شرایط کنونی ما که آشوب و فتنه  - 1

سَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا کَذَلِكَ زُیِّنَ أَوَ مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَّثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْ» ند:. خداوند فرمودخود را بیابدمیان مردم راه 

آیا آن کس که مرده بود و ما زنده اش ساختیم و نوري فراراهش داشتیم تابدان در میان مردم راه خود را بیابد ، همانند کسی است که به  :کَانُواْ یَعْمَلُونَلِلْكَافِرِینَ مَا 

أَفَمَن یَمْشِی مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن » :ندنیز فرمود .«، در نظرشان اینچنین آراسته گردیده استاعمال کافران، تاریكی گرفتار است و راه بیرون شدن را نمی داند

پیامبر  «؟رود میتر است یا آن که بر پاي ایستاده و بر راه راست رود، هدایت یافته ي افتاده راه میآیا آن کس که نگونسار بر رو: یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْكُمُ الفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْكُمْ ف» :شود، راهنمایی کرده استسودمند  و نوري که خاموش نمی درمانیبه سوي  اکرم )ص( با این سخن ما را

ها چون شب تار شما را فرا گرفت به  هر گاه آشوب هُ خلفَه ساقَهُ إلی النَّار...: و من جعلهُ أمامَهُ قادَهُ إلی الجنة و من جعلَ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَّق بِالْقُرآنِ فَانَّهُ شَافِعٌ

و هرکس آن را روبروي خود قرار دهد او را  شود دهد و گفته او تصدیق می ها را می تمسّك جویید، زیرا شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است. گزارش بدي قرآن

(.  برخی از کسانی که احساس کردند در )الكافی « دهد...را پشت سر خود قرار دهد او را به سمت جهنم سوق میشود و هرکس آن به سوي بهشت رهنمون می

بخوانند )در غیر این صورت مجبور  قرآنکنند براي ملزم کردن خود به آن با خداوند عهد کردند که مثال در هر روز یا هر هفته یك جزء کوتاهی می قرآنخواندن 

تا حالت ثبات در پیش گیرید هاي دیگر توانید این شیوه یا شیوهشما نیز می ،شویدمیمواجه جدیدي  هايهغلبا شرایط و مش شود(. هنگامی کهاره میبه پرداخت کف

 به برنامه جدید دست یابید.و عادت 

مَیِّتَین، یُصَلّی عنها ویتصدَّقُ عَنهما و یَحِجّ عنَهما فیكون الذي صنَع لَهُما و له مِثلُ ذلِكَ ما یَمْنَع الرَّجل مِنكُم اَن یَبَّر والدیه حَییَّن اَو »)ع( فرمود:  امام جعفر صادق - 2

نیكی کند، به این صورت که به نیّت  ها آنزنده یا مرده اند، به  مادرش و پدر وقتی که شود می شخص مانع چیز چهخیراً کثیراً:  هفَیزدُهُ اللّهُ عزّوجلّ بِبِرّه و صالت

رسد و به خود شخص هم همان قدر ثواب داده  میبه پدر و مادرش  ها آننماز بخواند، صدقه بدهد، حجّ به جا آورد و روزه بگیرد، زیرا اگر چنین کند ثواب  ها آن

ه امام جعفر صادق)ع( عرض کردم: از ابراهیم بن شعیب نقل شده که گفت ب «کند میکارهاي نیك و نماز، خیر زیادي به او عطا  واسطه بهخداوند متعال و  شود می

ن شده اندازه پیر و ناتوا پدرم بى :لِكَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَداًإِنَّ أَبِی قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَ»

اگر توانى این کار را بكن و به دست خود لقمه به دهانش گذار، زیرا این خدمت تو به وى براى تو  در پاسخ فرمود.بریم و براى قضاى حاجت او را به دوش مى

 (  )الكافی.«از دوزخ[ استفردا سپر ]

 طور به امرایم. این اما ما امروزه از شیوه پیشینیان صالح بسیار دور شده ،کردندروزانه خواندن زیارت عاشورا یا زیارت الجامعة را ترك نمی ،پیشینیان صالح - 3

و معرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح کثیرٌ منكم إلی ما  ال یَعْزُبُ عَنّا شَیْىءٌ مِنْ أخْبارِکُمْو  إنّا نُحیطُ عِلْماً بِأنْبائِكُمْ» است: واضح در نامه امام )ع( به شیخ مفید آمده

از  زندما از لغزشهائى که از برخى شیعیان سر می .ماندو چیزى از آن بر ما پوشیده نمی از اخبار و اوضاع شما کامال آگاهیمما  :ن السلف الصالح عنه شاسعاًکا

در این داستانی نیز  مفاتیح الجناندر  .«الع داریمند اطّکردنیكان گذشته از آنان احتراز می اند که هکرداى  بعضى از کارهاى ناشایسته  وقتى که بسیارى از آنان میل به

نماز نافله، زیارت جامعه کبیره و ند که عبارتند از:تأکید کرد امرسه بار بر سه  آن حضرتو نائل شد  )ع(امامایشان به دیدار که  نقل شدهرشتی آقاي  از مورد

 زیارت عاشورا. 



یا حسرة علی أهل »( نقل شده که فرمودند: جنماز شب را رها نكنید و با توجه بسیار آنرا به پا دارید. از امام )ع-12

: دریغا از اهل علمی که خود را به ما مرتبط 1العلم الذین یرون أنفسهم مرتبطین بنا ثم ال یواظبون علی صالة اللیل

( از سهل جنیز آمده که امام )ع مفاتیح الجنان. در داستان آقاي رشتی در «کننددانند اما در نماز شب دقت نمیمی

 خاطر و دلگیر هستند. ین نافله مبارك آزردهتوجهی نسبت به اانگاري و بی

و  3)ع(امیرالمؤمنینشقشقیه  و خطبه 2)ص(اطمه زهرا)س( در میان اصحاب پدرشخواندن خطبه حضرت ف-13

 )س( در مجلس یزید )لعنه اهلل( را رها نكنید.خطبه حضرت زینب

پاى راست را از باالى از آنكه نمازگزار  قبل)س( به ویژه بالفاصله پس از اداي فرایض و تسبیح حضرت زهرا-14

 .5، ترك نكنید4پاى چپ بردارد

                                                           

به جاي نماز  بنابرین. است زیرا مستحب و طلب علم واجب مخواناالنصاري آمد و گفت که نماز شب نمینزد شیخ که یكی از طالب  نقل شده ازداستانی  - 1

گفت بله شیخ گفت به جاي اینكه یك یا دوبار بنوشی )که  آن شخصنوشی؟ )یا چیزي غیر از آن( می قلیانخوانم. شیخ با زیرکی پرسید آیا هایم را میدرس ،شب

هر که  داشتدهد. باید توجه ناساس ما را فریب بی هايو بهانهکه شیطان با عذر نظور این است به زمانی بیش از زمان نماز شب نیاز دارد( نماز شب بخوان. م

کند. باید با خداوند عهد ببندیم که آن را ترك نكنیم زیرا مسئولیت ا نماز شب برابري نمیب ها آنکه اهمیت  کندمیاموري  را صرف  ت خودوق قدرچروزانه شخص 

ان ناشئه الیل هى اشد وطا و اقوم  ،انا سنلقى علیك قوال ثقیال  ...قم الیل اال قلیال»: ند. خداوند فرمودیمو به توشه نیاز دار ماست تصور از حد ترخطیرتر و مهم ما

کنیم قطعا  در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى ،به پا خیز شب را مگر اندکى: النهار سبحا طویال و اذکر اسم ربك و تبتل الیه تبتیالان لك فى  قیال 

 اگر .«کن و تنها به او بپردازتو را در روز آمد و شدى دراز است و نام پروردگار خود را یاد  ،تر است برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار ]در آن هنگام[ راستین

 دارد. سیارب تیلیدر روز قضاي آن را به جا بیاور زیرا آن نیز فض توفیق نیافتی،به خواندن آن در زمان خود 

آن را حفظ کنند  خواستند کهپیشینیان صالح از فرزندان خود می :کند . شرف الدین نویسنده المراجعات روایت مینقل شده است  االحتجاجدر جزء اول کتاب  -2

 را حفظ کنند. قرآنخواستند همانطور که می

 خطبه سوم نهج البالغه. - 3

 )م(نماز خارج شود.یعنی پیش از اینكه از حالت  - 4

تسبیح فاطمه  :قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً تَسْبِیحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ علیها السالم مِنَ الذِّکْرِ الْكَثِیرِ الَّذِي»: ند)ع( نقل شده که فرموداز امام جعفر صادق  - 5

من سبَّح تسبیح »: ندفرمود آن حضرت همچنین «: خدا را بسیار یاد کنیدبدان اشاره کرده فرمودند که خداوند متعال در قرآن است بسیاري و یاد زهرا )ع( ذکر

هر کس بعد از نماز واجب تسبیح فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( را به جا آورد، : ه من صالة الفریضة غَفَرَ اهللُ له و لیبدأ بالتكبیرفاطمَة الزهراء )س( قبل أن یثنی رجلی

 :ندکه فرمودشده  )ع( نیز نقلامام محمد باقراز  .«و باید تكبیر را شروع کند شود قبل از اینكه پاى راست را از باالى پاى چپ بردارد، جمیع گناهانش آمرزیده مى

ستایشی، باالتر از تسبیحات فاطمه  خداوند متعال با هیچ:منه لنحله رسول اهلل فاطمة أفضل شیءفاطمة و لو کان  أفضل من تسبیح التمجید اهلل بشیء من ما عبد»



هاي شریف؛ چه از نزدیك یا هاي جمعه و زمان)ع( به ویژه در شبمداومت و دقت در زیارت امام حسین -15

 .1دور

به نیز  گزاري از بندگان به خاطر نیكی آنان. زیرا هرکس شكر مخلوق به جاي نیاورد شكر خالق راسپاس -16

رود. اولیاء خداوند از کسانی که به آنان نیكی در درون وي از بین می شكرگزاري زیرا روحیه جاي نیاورده است؛

 کردند.کردند حتی اگر کافر بودند، تشكر میمی

                                                                                                                                                                                           
 الكافی «کرد صلی اهلل علیه و آله آن را به فاطمه سالم اهلل علیها اعطاء می رسول خدااز آن وجود داشت،  برتر زهرا سالم اهلل علیها عبادت نشده است و اگر چیزي

 .3و  2ج 

ن بن خارجة نقل از هارو است: آمده "ةکفای هاحسین بن علی )ع( و وجوبال ةزیار ابحباستد تأک"در باب  -رساله عملی حر عاملی  یعنی – الوسائلدر کتاب  - 1

أربعة آالف ملك شعث غبر یبكونه إلى یوم القیامة فمن زاره عارفا بحقه شیعوه حتى  (ع)وکل اهلل بقبر الحسین » ند:فرمودشنیدم که  امام صادق)ع(است که گفت از 

خداوند چهار هزار فرشته را که ژولیده مو و غبار آلودند بر : و إن مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلى یوم القیامة ةعشیدوه غدوة و یبلغوه مأمنه و إن مرض عا

، ه باشدت داشتدر حالى که از مقام و منزلت او شناخ کسى که آن حضرت را زیارت کندو  گمارده است، که تا روز قیامت بر او گریه کنند(قبر امام حسین )ع

و تا روز قیامت  شوندمیحاضر اش اگر بمیرد بر سر جنازهو  روندبه عیادتش مىهر صبح  و شام د و اگر بیمار شود کننان او را تا محل سكونتش بدرقه مىفرشتگ

عارفا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من  (ع)من أتى الحسین » فتگمی که از امام صادق)ع( شنیدم که شده )ع( نقل اولو از ابوالحسن  «کنندبراي او طلب مغفرت می

رضا امام  و از «آمرزداشد، خداوند همه گناهان او را مىهر کس به زیارت قبر ابا عبداهلل )ع( برود در حالى که از مقام و منزلت او شناخت داشته ب: ذنبه و ما تأخر

، گوئى خدا را زیارت کند فرات)ع( را در کنار ابى عبداهلل هر کس قبر: بشط الفرات کان کمن زار اهلل فوق عرشه (ع)من زار قبر الحسین »ند: نقل شده که فرمود (ع)

مروا شیعتنا بزیارة قبر الحسین)ع( فان اتیانه یزید فی الرزق و یمدّ فی العمر و یدفع مدافع »: ند)ع( نقل شده که فرمود امام باقر. از «بر فراز عرش زیارت کرده است

حسین)ع( امر کنید، همانا آمدن به زیارت او، روزي را افزون، عمر را شیعیانمان را به زیارت مرقد : اتیانه مفترض علی کلّ مؤمن یقرّله باإلمامة من اهللو  السوء

مَوْضِعُ »: ند)ع( نقل شده که فرمودامام صادق. از «بندد و آمدن به زیارت او بر هر مؤمنی که به امامت الهی او اقرار دارد، واجب است طوالنی و روزنه بدیها را می

هاى بهشت  ده شده باغى از باغجایگاه مزار امام حسین علیه السّالم از آن روز که به خاك سپر: وْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِوْمَ دُفِنَ رَقَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السالم مُنْذُ یَ

ما یُخَلِّفُ أحَدُکمْ الْجِسْرَ وَراءَهُ إذا عَبَرَه: هرکه مرقد مَنْ زارَ قَبْرَ الْحسینِ بْنِ علیٍ علیه السالم جُعِلَ ذُنوبُهُ جِسْرا عَلى بابِ دارِهِ، ثُمّ عَبَرها کَ»ند: نیز فرمودو  «است

از  گونه که یكى از شما وقتىکند همانگیرد و از آن عبور مىاش قرار مىخانه سازند که جلوى درِرا زیارت کند از گناهانش پُلى مىمطهر امام حسین علیه السالم 

لو أنّ أحدکم حجّ دهره ثمّ لم یزُرِ الحسین بن علی )ع( لكان تارکاً حقّاً من حقوق رسول اهلل » ند:)ع( فرمود صادق امامو  «گذاردگذرد آن را پشت سر مىپلى مى

اگر یكی از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد امّا امام حسین )ع( را زیارت نكند حقّی از : ألنّ حقّ الحسین فریضة من اهلل تعالی واجبة علی کلّ مسلم)ص(

درباره کسی که (ع)از امام صادق و  «( فریضه الهی و بر هر مسلمانی واجب و الزم استعحقّ امام حسین ) ، زیرارسول خدا )ص( را ترك کرده است حقوق

و عقنا و استخف بأمر هو و آله انه قد عق رسول اهلل صلی اهلل علیه » را ترك کند با آنكه توانایی زیارت را داشته باشد، سؤال شد، فرمودند:(ع)زیارت امام حسین 

  «.را کرده است و دستوري را کوچك شمرده که توانایی انجامش را داشته است بیت اهلهمانا چنین شخصی نافرمانی رسول خدا و و ما  :له

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://www.book.tahoor.com/fa/Article/View/24758
http://www.book.tahoor.com/fa/Article/View/27810


ن روایات است. این زیارت بر تریمداومت بر زیارت جامعه کبیره. زیرا متن و سند این زیارت از صحیح-17

توجهی شیعه خود نسبت به آن دلگیر و ( خوانده شده و ایشان مضامین آن را تأیید کرده و از اهمال و بیج)عامام

 .1شوندرنجیده خاطر می

و حاجت را آن حضرت حضور یافته  صورت این )س(، که درواسطه مادرش زهرا به آن حضرت به توسل -18

اذا کانت »فرمایند: )ع( میهرا)س( دارند. یكی از امامان( تعلق خاطر بسیاري به حضرت ز)عسازد. ائمهبرآورده می

-لنا الی اهلل حاجة توسلّنا بأمنا الزهراء: هرگاه ما حاجتی به درگاه خدوند داشته باشیم به مادرمان زهرا متوسل می

 .2. همچنین توسل مستقیم به مادر خود حضرت؛ نرجس که توسل به او آزموده شده است«شویم

( به یكی از اساتید حوزه که دوست داشت جهاي آن. امام )عغلبه بر هواي نفس و اطاعت نكردن از وسوسه-19 

متی ما کسرت نفسك کما فعل الشیخ حسن »همچون شاگردش شیخ حسن، او نیز به دیدار امام نائل شود، فرمودند: 

بسان شیخ حسن بر نفس خویش غلبه کردي و  : هرگاه3و تجاوزتها مثله سالكا فی طریق الدین فإننا نأتی لرؤیتك

 .«یمیآهاي نفس در گذشتی و راه دین را پیمودي، ما به دیدار تو میمثل او از خواسته

                                                           
 .مفاتیح الجنان بخش پایانیرشتی در  آقايداستان  :به شودرجوع  - 1
 شیرازي.نوشته مرتضی  نرجسبه کتاب  شودوي رجوع  وااليبراي شناخت شكوه این بانو و شأن و منزلت  - 2

در است، سودمند است. مسئولیتی دار عهدهکه در جامعه  زیرا براي طالب حوزه علمیه و هرکنم مختصر آن را نقل می طور به، 100الكماالت الروحیة:  - 3

کرد. دریافت میشرعی آنان را  وجوباتداد و سؤاالت دینی آنان پاسخ می داشت و بهاهالی آن نماز جماعت به پامی برايروستایی مرد عالم صالحی بود که 

 آن مسئولیت پدرش را برعهده بگیرد و جانشین پدرش شود؛ اما وي شایستگیکه  خواستندحسن  به نامفرزندش  از اصرار با روستا اهالی  زمانی که از دنیا رفت،

نه نگریست و دید که پیري در هاي طوالنی به آیسالگذشت پدر را به عهده گرفت. پس از  مسئولیتو  تپذیرفبا تشویقات و اصرارها  با این وجودنداشت  را

 رفته منبردر این دید که بر تنها راه حل را و  خود شد زرگب . در این هنگام متوجه کوتاهی و گستاخی خود نسبت به خداوند و جنایتاست اش آشكار شدهچهره

براي طلب و کتك زدند. او در حالی که  ه. این کار را انجام داد. مردم به او توهین کردویدگببه مردم حقیقت امر را  یش،اعتراف به اشتباه خوبراي تحقیر خود و و 

این کرد.  راهنمائیی ، شهر را ترك کرد. در صحرا امام )ع( او را به یادگیري علوم دینی در حوزه علمیه نزد استاد معینبه امام )ع( متوسل شده بودش خوی هدایت

استادش بازگو کرد. استادش در باره این امور از او پرسید و راي ب برخی امور غیبی که در زمان خود راست و درست  وقابل قبول بود ،شیخ حسنشخص یعنی 

دهد. پس از چند روز در کالس درس حاضر نشد) از پاسخ داد که امام )ع( وي را از این اخبار آگاه کرده است. استاد از او خواست که امام )ع( را به او نشان 

دهد که از ادامه دادن به به او فرمان و  آگاه کند -که در اینجا ذکر شد –درس دست کشید(. سپس شاگرد به سوي استاد خود بازگشت تا او را از پاسخ امام)ع( 

  درس خودداري کند.



محاسبه و مراقبه نفس، مراقبه یعنی تالش بر ترك حرام و دوري از مكروهات و اداي واجبات در اول وقت و -20

در فقه و عقاید است. محاسبه یعنی هرشب نفس خویش را در  به شكل صحیح. این امر مستلزم تحقیق و تفحص

و از هر عمل بد و  طور دقیق رسیدگی کرده مثبت آن بهمقابل محكمه ضمیر و وجدان قرار دهد تا به کارهاي منفی و 

 جبران آن قبل از خواب طلب معفرت و به خاطر توفیق عمل نیك بدرگاه خداوند شكرگزاري کند.

هاي  توان بیماريو از این طریق می روح فقط با ترك گناهان و انجام واجبات امكانپذیر استکنار زدن حجاب از 

و از  است معنوي و روحی را درمان کرد که موجب ارتكاب گناهانی شده که خود هالکت ابدي را به همراه داشته

 تر هستند. هاي جسمی که سرانجام آن از دست دادن زندگی دنیوي است، مهم بیماري

اعتكاف )با اخالص و طهارت از تمام مظاهر حب دنیا مانند ریا و شهرت طلبی و مقام( در مسجد جامع شهر  -21

به مدت سه روز به ویژه در دهه آخر ماه رمضان و در مسجد کوفه و ایام البیض رجب. روایت است که حوزه علمیه 

خاطر این فریضه مبارك کالس درس را تعطیل  در این ایام به 1شهر مقدس قم در زمان مرجعیت آیت اهلل بروجردي

ها در آن معتكف  رفتند که آنها در مساجدي می کرد و مراجع براي کمكهاي مادي و معنوي به طالب به دیدار آنمی

 بودند.

صدیقه طاهره بر مصیبت  تأکید)ع( در طول سال و اکتفا نكردن به مناسبات و برپایی مراسم سوگواري اهل بیت-22 

هاشم جهت تسالي خاطر و  )ع( و کودك شیرخوار ایشان و علی اکبر و وداع خانواده و اسارت بنیامام حسینو 

ألبكین علیك صباحاً و مساءً: »همدردي با امام )ع(. در زیارت ناحیة مقدسة از آن حضرت آمده است که فرمودند: 

در مراسم عزاي حسینی و  -کسب شهرتبدون ریا یا جهت  -و مشارکت خالصانه  «گریمصبح و شام بر تو می

هاست. علما و فضال در ترین آیین( روز دهم محرم که از جمله خالصانه2رکضة طویریج) بر شرکت در مراسم تأکید
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اسد بوده و عزاداران حسینی در کربال به  کیلومتري کربالست که در زمان قیام حسینی محل قبیله بنی 10اي در  است نام منطقه هندیهآن  طویریج که نام دیگر - 2

لبیك کنان  کیلومتر را با پاي برهنه و هروله 10کنند و تمام  رسم دیر رسیدن این دسته در عصر عاشورا به کربال، مراسم عزاداري خود را از این منطقه آغاز می

مردم کربال در روز عاشورا پس از قرائت مقتل حسینی)ع( هروله کنان به سمت حرم  ،شود تاکنون در کربال برگزار می 1885در این مراسم که از سال  .گویند می

ند و با دست بر سر و روله می کنکنند و در حالی که هحرکت میکنند در این نوع عزاداري، عزاداران با پاي برهنه از شهر طویریج  امام حسین)ع( حرکت می



کردند که از جمله آنان پدر مرحوم من شیخ موسی یعقوبی است که ایشان از اسامی علمایی که این آیین مشارکت می

 گفت.ما سخن میدر آن شرکت داشتند با 

با تامل در معانی آن  او حاجت خواستن و عذرخواهی از اوخواندن دعاي توسل و پناه بردن به خداوند و از -23

هاي جمعه یا دعاي ندبه در روز و تجمع در مساجد و جاهایی به مانند آن براي خواندن دعاي کمیل در شب1دعا

 .2جمعه

                                                                                                                                                                                           

کشد، محل اي بیشتر طول نمیز زیارتی کوتاه مدت که چند دقیقهرسانند و پس ایدان، أبا عبداهلل الحسین )ع( میزنند، خودشان را به حرم ساالر شهصورت خود می

گاه اقامه کرده و  راه و در نزدیكی خیمه  اي که عزاداران نماز را در میانه هرا ترك می کنند. این مراسم قبل از نماز ظهر و عصر از منطقه طویریج آغاز شده، به گون

 .)م(رسانند السالم می کنان به قبله عشاق حرم حسین بن علی علیه هاي آتش گرفته خود را دوان دوان و هروله پس از خاموش کردن خیمه

 
 .صحیفه سجادیهو  مفاتیح الجنان :بهشود رجوع  - 1

المُنَتَظَرُ إلقامَةِ  أَیْنَ المُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِ الظَّلَمَةِ؟ أَیْنَ» مانند این سخن .کنیمو تامل ، تمرکز کنیمبر عباراتی که مناسب رنجی است که در آن زندگی میشایسته است - 2

کجاست آن کسی که  ،ي ظالمان و ستمگران مهیا و آماده گردیدهبرکندن ریشه کجا است آن کسی که براي: وَالعُدْوانِ؟ األَمْتِ وَالعِوَجِ؟ أَیْنَ المُرْتَجى إلزالَةِ الجَوْرِ

کجاست آن کسی که امیدها به او بسته شده که اساس ظلم، بیدادگري و دشمنی را از  ها )در زندگی بشر( را استوار و مستقیم سازد؟ها و کجیرود ضعفانتظار می

  ایْن... یْنَ هَادِمُ أَبْنِیَةِ الشِّرْكِ وَ النِّفَاقِلُ لِإِحْیَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ أَیْنَ مُحْیِی مَعَالِمِ الدِّینِ وَ أَهْلِهِ أَیْنَ قَاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدِینَ أَأَیْنَ الْمُؤَمَّ» وهمچنین: .«جهان زائل سازد

کجاست احیاگر  و حدود آن، قرآنکردن   کجاست آن آرزو شده براى زنده : الذي منْه یوْتیومذل الْاعْداء، ایْن جامع الْكلم علی التقْوي ایْن باب اهلل معز الْاوْلیاء

کجاست عزت بخش دوستان و خوار کننده .. و بناهاى شرك و دورویى  کننده کجاست ویران  کجاست درهم شكننده شوکت متجاوزان، هاى دین و اهل دین،نشانه

، منْك بعده مناابْن احْمد سبیل فتلْقی هلْ یتصل یوْ هلْ الیْك یا»و  «زکاري، کجاست آن راه وصول به خدااساس پرهیبر  دشمنان، کجاست آن عامل وحدت مردم

ي فنقر عیْنا، متی ترانا ونراك وقدْ نشرْت لواء النصْر ترطال الصدي متی نغادیك ونراوحك  ك فقدْئمنْ عذْب مافنحْظی متی نرد مناهلك الرویه فنرْوي متی ننْتقع 

آیا اي پسر احمد بسویت راهی هست تا دیدارت کنم آیا روز جدایی ما  :اترانا کی نحف بك وانْت توم الْمال، وقدْ مالْت الْارْض عدْال، واذقْت اعْداءك هوانا وعقابا

شود که سیراب گردیم از آب وصل توکه  شویم؟ کی می هاي پرآبت درآییم و سیراب شود که به سرچشمه شود تا بهره مند گردیم؟ کی می به وعده تو پیوست می

شود که تو ما را ببینی و ما تو را ببینیم و پرچم نصرتت را برافراشته  میکی کنیم؟  شودکه صبح وشام را باتو بسر بریم ودیده روشن داراز کشید؟ کی می تشنگی ما به

به  ت را گرفته و تو رهبر مردم باشی و زمین را پر از عدل و داد کنی و بچشانیشود که ببینیم آن روزي که گرداگرد باشی و مردم آن را مشاهده کنند؟ آیا می

اره سیده یا شدید الْقوي وازلْ عنْه به الْاسی والْجوي وبردْ غلیله و  عبیْدك الْمبْتلی ،الْمسْتغیثین فاغثْ یا غیاث» و همچنین این سخن: «دشمنانت خواري و کیفر را

پس فریاد رسی کن اي فریادرس درماندگان از  :كوبنبی بك الْمذکر ولیك الی الشایقون اللهم ونحْن عبیدك .ومنْ الیْه الرجْعی والْمنْتهی یا منْ علی الْعرْش و اسْتوي

زایل کن به دیدار آن حضرت از او اندوه و سوز دلش را و فرو نشان سوز عطشش را اي که بر  و  بنمایان به او آقایش را اي سخت نیروو  بنده خرد گرفتارت

ات هستیم آنكه مردم را به یاد تو و پیامبرت  که شیفته دیدار نماینده خدایا و ماییم بندگان تو .عرش استواري و اي که بسوي او است بازگشت و سر منزل هر چیز

 .«اندازد

 



 که چرا. ننگرد رضایت بدون و خاطر آزردگی با زمانه بالهاي و گیزند هايسختی به انسان است پسندیده -24

 بالها این تمام و اوست تهذیب و تزکیه براي اي شیوه یا عصیان وي و گناهان کیفر یا رسدمی انسان به که بالهایی

 .است خیر

 اجابت درخواست براي یا شمارشبی هاينعمت خاطر به متعال خداوند از شكرگزاري براي فراوان سجده -25

 و «الراحمین ارحم یا» :گویدمی بار هفت سجده در که است زمانی خداوند به بنده حالت تریننزدیك که چرا دعا؛

 أَنتَ إِلَّا إِلَهَ لَّا» کند: می تكرار را( ع)یونس دعاي که حالی است در مغفرت طلب براي سجده یا خواند.می را خداوند

 در او پاسخ. «هستم ستمكاران از ومن هستی منزه تو نیست، تو جز خدایی هیچ: 1الظَّالِمِینَ مِنَ کُنتُ إِنِّی سُبْحَانَكَ

 او و کردیم مستجاب را دعایش :2الْمُؤْمِنِینَ نُنجِی وَکَذَلِكَ الْغَمِّ مِنَ وَنَجَّیْنَاهُ لَهُ فَاسْتَجَبْنَا»  :است این متعال خداوند نزد

 لَلَبِثَ الْمُسَبِّحِینَ مِنَ کَانَ أَنَّهُ فَلَوْلَا» : فرمایدمی متعال خداوند«. رهانیم می اینچنین را، مؤمنان و رهانیدیم اندوه از را

 .«ماندمی ماهی شكم در قیامت روز تا بودمی گویان تسبیح از نه اگر پس: 3یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَى بَطْنِهِ فِی

 که چرا زیارت؛ این از پس کردن دعا و 4یاسین( )آل به معروف( عج)حجت امام زیارت خواندن بر مداومت -26

 خوانند.می همواره زیارت را این صالح افراد

 تَطْهِیراً طَهَّرْتَهُمْ وَ الرِّجْسَ عَنْهُمُ أَذْهَبْتَ وَ حَقَّهُمْ أَوْجَبْتَ وَ طَاعَتَهُمْ فَرَضْتَ الَّذِینَ أَوْلِیَائِكَ ابْنِ وَ وَلِیِّكَ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ)

 بَاغٍ کُلِّ شَرِّ مِنْ أَعِذْهُ اللَّهُمَّ مِنْهُمْ اجْعَلْنَا وَ أَنْصَارَهُ وَ شِیعَتَهُ وَ أَوْلِیَاءَهُ وَ أَوْلِیَاءَكَ بِهِ انْصُرْ وَ لِدِینِكَ بِهِ انْتَصِرْ وَ انْصُرْهُ اللَّهُمَّ

 یُوصَلَ أَنْ امْنَعْهُ وَ احْرُسْهُ وَ شِمَالِهِ عَنْ وَ یَمِینِهِ عَنْ وَ خَلْفِهِ مِنْ وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ احْفَظْهُ وَ خَلْقِكَ جَمِیعِ شَرِّ مِنْ وَ طَاغٍ وَ

 اقْصِمْ وَ خَاذِلِیهِ اخْذُلْ وَ نَاصِرِیهِ انْصُرْ وَ بِالنَّصْرِ أَیِّدْهُ وَ الْعَدْلَ بِهِ أَظْهِرْ وَ رَسُولِكَ آلَ وَ رَسُولَكَ فِیهِ احْفَظْ وَ بِسُوءٍ إِلَیْهِ

 وَ بَرِّهَا وَ مَغَارِبِهَا وَ الْأَرْضِ مَشَارِقِ مِنْ کَانُوا حَیْثُ الْمُلْحِدِینَ جَمِیعَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْكُفَّارَ بِهِ اقْتُلْ وَ الْكُفْرِ جَبَابِرَةَ بِهِ
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 وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ أَنْصَارِهِ مِنْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی وَ السَّلَامُ آلِهِ وَ عَلَیْهِ نَبِیِّكَ دِینَ بِهِ أَظْهِرْ وَ اعَدْلً الْأَرْضَ بِهِ امْلَأْ وَ بِحْرِهَا

 فرزند و نماینده بر ! پروردگارا: آمِین الْحَقِّ إِلَهَ یَحْذَرُونَ مَا عَدُوِّهِمْ فِی وَ یَأْمُلُونَ مَا مُحَمَّدٍ آلِ فِی أَرِنِی وَ شِیعَتِهِ

 از کردى دور و را حقشان کردى واجب و را فرمانبرداریشان کردى الزم و فرض آنانكه .فرست درود نمایندگانت

 کن یارى و را آئینت و دین او به کن یارى و کن یاریش !پروردگارا .کردى شان پاکیزه خوبى به و را پلیدى ایشان

 آن ده پناه  !پروردگارا .ده قرارمان ایشان از را ما و را یارانش و پیروان و او دوستان هم و را دوستانت او وسیلههب

 از و سرش پشت از و رو پیش از دار نگاهش و آفریدگانت تمام شر از و سرکشى و زورگو هر شر از را حضرت

 و دهد رخ برایش بدى آمد پیش اینكه ازایشان را  کن جلوگیرى و کن نگهداریش و چپش سمت از و راست سمت

 یاورش و خود یارى به کن تاییدش و را داد و عدل بدو کن آشكار و را پیامبرت آل و پیامبر او وجود در کن حفظ

 دینىبی و کفر گردنكشانآن حضرت  دست به کن سرکوب و بردارد یاریش از دست هرکه خوارگردان و کن یارى را

 خشكى و آن غربهاى و زمین شرقهاى در هستند که هرکجا را دینانبى تمام و منافقین و کفار اشوسیلههب بكش و را

 آلش و او بر که را پیامبرت آیین جناب آن بوسیله کن آشكار و داد و عدل از را زمین او بوسیله پرکن و دریا و

 محمد خاندان مورد در بنمایان من به و شیعیانش و تابعان و کاران کمك و یاران از مرا خدایا ده قرار و باد سالم

 ( .آمین حق به معبود اى دارند بیم آنچه دشمنانشان در و دارند آرزو آنچه

 است جهانیان پروردگار که را خداوندي سپاس

 .پاکش خاندان و محمد خداوند بر سالم و درود و

 

 

 

 



 

  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 دوم شكایت

 دادند می انجام صالح گذشتگان چه آن از شدن دور

 بسیار نفس، که چرا برم؛می پناه او به خود نفس شرّ از و است فراوان ستایش و سپاس سزاوار که را خدایی سپاس

-می پناه خداوند به افزایدمی گناهانم بر که شیطانی شر از. کند رحم پروردگار که آن مگر است بدي به دهنده فرمان

 اصالح را دینم پروردگارا. جویمدوري می قدرتمند دشمن و ظالم حاکم و فاسد ستمكار هر از خداوند مدد به و برم

 از گریزگاهم و ابدي خانه که چرا کن اصالح را آخرتم پروردگارا است؛ من کار مصونیت باعث دین، که چرا کن

 شري هر از ام راحتی را وفات و بده قرار خیري هر افزایش برایم را زندگی خداوندا. است پست افراد همسایگی

 .فرست درود اش برگزیده یاران و پاك خاندان بر و پیامبران خاتم محمد بر پروردگارا. بگردان

  حقيقی صفات از ما سبب دوري به( جع)شکایت امام

 بلكه شیعه، براي تنها نه که روزي. دارد تناسب است،( ع)انمؤمنامیر میالد سالروز که  1امروز شكایت با دومین بیان

است، ( ع)علی در تجلی یافته تقواي و بزرگی و عدالت خواهان که انسانیتی براي حتی و مسلمانان تمامی براي

( عج)مهدي امام از نیابت به ؛ بنابرایناست( ع)علی امام به مردم ینسزاوارتر شیعه؛ اما است سرور و شادي از سرشار

 آورده دوم نامه در( عج)امام. کنیممی ارائه آمده،( رضی) مفید شیخ به ایشان شكوهمند نامه دو در که را شكایت این

 :است

                                                           
 سخنرانی 1423 رجب 13 روز در بزرگان و اساتید و علم طالب صدها براي حیدري مطهر روضه کنار در الراس مسجد در( ع)انمؤمن امیر میالد مناسبت به - 1

 .کردم



 بلقائنا الیمن عنهم تأخر لما علیهم، بالعهد الوفاء فی القلوب من اجتماع علی لطاعته، اهلل وفقهم اشیاعنا، ان ولو»

 وال نكرهه مما بنا یتصل ما اال عنهم یحبسنا فما بنا، منهم وصدقها المعرفة حق علی بمشاهدتنا، السعادة لهم ولتعجلت

 ییها دل با - بخشد طاعتشان توفیق خداوند که - ما شیعیان اگر: 1الوکیل ونعم حسبنا وهو المستعان واهلل منهم، نؤثره

 به و افتادنمی تأخیر به آنان از ما مالقات وفیض میمنت هرگز کردند،می وفا دارند ما با که پیمانی ویكپارچه به متحد

 نساخته پنهان شیعیان، از را ما گردید پسمی نصیبشان راستین، وشناختی کامل معرفتی با ما دیدار سعادت زودي،

 و او است ما یاور و مددکار خداوند .نداریم توقع ایشان، از و نیست خوشایند ما بر که کردارشان از دسته آن مگر

 یَعْزُبُ لَا وَ بِأَنْبَائِكُمْ عِلْماً نُحِیطُ فَإِنَّا»فرمودند:  خود اول نامه در امام )ع(  «است وکیل و نیكو کننده کفایت ما براي

 وَ شَاسِعاً عَنْهُ الصَّالِحُ السَّلَفُ کَانَ مَا إِلَی مِنْكُمْ کَثِیرٌ جَنَحَ مُذْ أَصَابَكُمْ الَّذِي بِالذُّلِّ مَعْرِفَتُنَا وَ -أَخْبَارِکُمْ مِنْ ءٌ شَیْ عَنَّا

 ما بر آن از چیزي و آگاهیم کامالً شما اوضاع و اخبار ما از: 2یَعْلَمُونَ ال کَأَنَّهُمْ ظُهُورِهِمْ وَراءَ الْمَأْخُوذَ الْعَهْدَ نَبَذُوا

 کارهاي از بعضی  به میل آنان از بسیاري که وقتی از زند می سر شیعیان برخی از که لغزشهائی از ما. ماند نمی پوشیده

 از دوري و خداوند به توجّه براي آنان از که پیمانی و کردند می احتراز آنان از گذشته نیكان که اند کرده اي ناشایسته

 . «دانند نمی آنان گویا داریم، اطاّلع اند انداخته سر پشت را آن و شده گرفته ها زشتی

 .3است افتاده اتفاق فروش قفل فردي براي چنین امري

                                                           
 .325/ 2 :االحتجاج - 1

 .323/ 2 :االحتجاج - 2

 چیزي به اما گذراند سختی و ریاضت به را مدتی و داشت را( عج)زمان امام دیدار آرزوي عابدي: است چنین داستان این يخالصه( 2 ح :مؤمل و )آمنه - 3

. یار دیار به رخت بربستن یعنی مولی به رسیدن: گفتمی که شنید ندایی بود عبادت حال در که هنگامی هاشب از شبی در. کرد رخنه قلبش به ناامیدي و نرسید

:) گفتمی که آمد دیگر ندایی و بماند مسجد در روز چهل که رسید جا آن به کار که این تا خویش افزود، عبادت و بر نماز و کرد جزم را خود عزم نو از بنابرین

 او از نوري که دید را( جع)امام و رفت جا آن به سرعت به مرد (سازد می قفل و نشیندمردي می پیر يخانه درب مقابل در او یابیمی آهنگران بازار در را سرورت

 گفت فروشنده به و بود دستش در خراب قفلی که آمد گوژپشت پیرزنی. بنگرد دهد می رخ چه آن به تا خواست او از( جع)امام لرزید اما خود به عابد است، ساطع

 سخره به را او فروشنده کرد گمان پیرزن شود، می دینار ده کنم تعمیر را آن اگر و است دینار هشت قفل این: گفت فروشنده. از من بخر دینار سه به را قفل این لطفا

( جع)امام. رفت شادمانی با پیرزن. کنم سود دینار یك تا برداشتم دینار هفت به را آن خرممی و فروشم می من چون: گفت و داد دینار هفت او به فروشنده اما گرفته

 خود اعمال نیست اي هیچ فایده پیشگویی در و نیست روزه چهل عبادت به نیازي بیاییم، شما نزد به خودمان باشید تا پیرمرد این همانند»: گفت و کرد رو عابد به

 .«گردانید نیكو را



 دیدار الطاف از ما محرومیت علت دارد و آنرا شكایت صفات این از ما دوري سبب به( ع)امام که حقیقی شیعه صفات

صفات  متعال، خداوند نزد شیعه واالي منزلت و فضل در بیان در احادیثی، چیست؟ داند،می ایشان ظهور برکات و

 خواهیم بر خودمان عظیم عنوان این مصداقیت میزان و صفات این ذکر به جا ایندر  که ما است آمده شایسته شیعه

 خداوند که طورهمان است اندك کندمی صدق آنان بر عنوان این که افرادي تعداد دهدمی نشان امر ظاهر. پرداخت

 و: 1اآلخِرِینَ مِنَ وَقَلِیلٌ األوَّلِینَ مِنَ ثُلَّةٌ النَّعِیمِ جَنَّاتِ فِی الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ»فرماید:  می متعال

 .نعمتپر هاى بهشت در ندمقربان اینان .اند(آمرزش و رحمت به) گیرندگانپیشى که نیك اعمال به گیرندگانپیشى

. آیدمی دست به تدریج به کمال که چرا نشوید دلگیر و میدنااُ اما «پسینیان از اندکى و پیشینیان از بسیار گروهى

 صحابه  «بترسید او از خداست از ترس شایسته که آنچنان: 2تُقَاتِهِ حَقَّ اللَّهَ اتَّقُوا»شد:  نازل آیه این که هنگامی

 جواب. کند پروا خداوند از است شایسته که چنان تواندمی کسی چه. کردند شكست احساس و گریستند و نشستند

 و شدید پرهیزگار که گاه آن بنابراین  «بترسید خدا از توانید تا: 3اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ اتَّقُوا»است:  آمده آیه این در ایشان

 پروا توانیدمی که جا آن تا درجه این اساس پس بر هستید واالتري درجه شایسته کردید عمل خود توان حد در

 خداوند از است که شایسته آنگونه که رسیدمی حدي به ترتیب این به و شوید واالتري درجه شایسته تا کنید پیشه

 .کنیدمی پروا

 نيست شيعه به ما فقط خطاب

 غیر و شیعه غیر مسلمانان و شیعه: هستند مردم تمامی ما مخاطب کنیممی بیان را حقیقی شیعه صفات وقتی

 .مسلمانان

 :هستیم هدف بدنبال سه گروه سه این دادن قرار ما از مخاطب

                                                           
 .14-10 واقعه: - 1

 .102 عمران: آل - 2

 .16 تغابن: - 3



 دقیق میزان این با را خود اعمال و باشند اهل مراقبه ست که این گروه بایدا این هدف ما از خطاب به شیعه -

  خیر؟ یا هستند رفیع درجات و واال هايمقام آن شایسته و حقیقی شیعه آیا که کنند قضاوت خود درباره و بسنجند

 و شیعه با اختالف آیا که کنند قضاوت گاهآن و هستند کسانی چه شیعه که بدانند باید شیعه غیر مسلمانان اما-

 است؟ مجاز ها آن با ستیز و کفر به حكم بسا آنان و چه با ارتباط قطع و ناسزاگویی

 مهمترین که کردند آغاز مسلمانان با فرهنگی ها نبردي روست که آناز این مسلمانان هدف ما از خطاب به غیر- 

 عناصر بیان ارزش و نبرد، این در ما وظایف مهمترین رو این از. است مسلمانان چهره دادن نشان زشت آن ابزار

 مجسم شان زندگی در عملی طور به و کرده نمایان را آن وضوح به( ع)بیتاهل که است مسلمان فرد شخصیت

 اسالم و جوهره روح( ص)خدا سخنان رسول اساس بر تشیع، ؛ بنابرایناست( ع)انمؤمنامیر آنان رأس در و ساختند

 بن مقداد و غفاري ابوذر و محمدي سلمان همچون بزرگ صحابه. کرد خواهیم نقل را حدیث این اهلل شاء ان که است

 و انصاري ایوب ابو و تیهان ابن و 1الشهادتین خزیمة بن ثابت انصاري ملقب به ذو و یاسر بن عمار و کندي اسود

 .شدند شهید آن خاطر به آنان از بسیاري که جا آن تا دریافتند را امر این... و اموي عاص بن سعید بن خالد

 است شده ذکر( ع)علی شيعه فضيلت درباره آنچه

 سنی و شیعه هايکتاب در احادیث وارده از برخی است بهتر چیست؟ شیعه صفات که سوال این به پاسخ از قبل

 آیات پایانی تفسیر در سیوطی المنثور الدر کتاب در. نماییم را ذکر آنان واالي مقام و( ع)علی شیعه فضیلت درباره

 تَحْتِهَا مِنْ تَجْري عَدْنٍ جَنّاتُ رَبِّهِمْ عِنْدَ جَزاؤُهُمْ  الْبَرِیَّةِ خَیْرُ هُمْ أُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»بینه سوره

                                                           
 طلبكار پیغمبر از که شد مدعی مرد آن هابعد داد، انجام اي معامله عرب يمرد با اسبی خرید براي  اسالم پیامبر روزي که شد ملقب ذوالشهادتین به سبب این به - 1

 با ایشان گفتگوي و شد وارد ماجرا به چون ثابت بن خزیمه. «بیاور گواهی: »گفت مرد. «خریدم تو از آنرا من: »گفت  و کرده  رد را عرب مرد حرف پیامبر. است

 مورد در ترا من خدا، رسول اي: »گفت خزیمه. «دهی گواهی که نبودي ما با که تو چگونه؟: »گفت او به پیغمبر ،«دهم می گواهی من: »گفت شنید، را عرب مرد

 به را گواهی آن پیامبر. «ندهم گواهی موضوع این در است ممكن چگونه. گویید نمی حق جز شما که دانم می و کنم می تصدیق گویی می که آسمانی و غیبی اخبار

 )م(.شد ذوالشهادتین به ملقب او بنابرین و پذیرفتند مرد دو شهادت جاي



 بهترینِ آنان هم نیكوکاران، و انمؤمن: 1رَبَّهُ خَشِیَ لِمَنْ ذلِكَ عَنْهُ رَضُوا وَ عَنْهُمْ اللّهُ رَضِیَ أَبَدًا فیها خالِدینَ اْألَنْهارُ

 تا جاودانه است روان جویبارها آن کفِ از که است جاودانی يها بهشت پروردگارِشان نزدِ به آنان پاداشِ. آفریدگانند

 داشته نگه پروردگارش احترام که است کسی براي این. خشنودند او از نیز آنان و خشنود آنان از خداي. آنند در ابد

 که آن به قسم شوید؟می زدهشگفت خداوند نزد فرشتگان از جایگاه آیا: است شده که گفته نقل هریره ابو از.  «است

 بارهاین در. است فرشته از جایگاه واالتر خداوند نزد در مؤمن بنده جایگاه قیامت، روز در اوست، دست در جانم

 و انمؤمن: الْبَرِیَّةِ خَیْرُ هُمْ أُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»فرماید: می که بنگرید آیه این به تواندمی

 آمد،( ع)علی و بودیم( ص)پیامبر نزد که است شده نقل عبداهلل بن جابر از. «آفریدگانند بهترینِ آنان هم نیكوکاران،

هنگامی  «.رستگارانند قیامت روز در پیروانش و مرد این اوست، دست در جانم که آن به قسم»فرمود: ( ص)پیامبر

 بهترینِ آنان هم نیكوکاران، و انمؤمن: الْبَرِیَّةِ خَیْرُ هُمْ أُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ»شد:  نازل آیه که این

 روایت عباس ابن از. 2آمد خلق بهترین: گفتند آمد( ع)علی که گاه حضورداشتند، آن( ص)پیامبر یاران «آفریدگانند

 بهترینِ آنان هم نیكوکاران، و انمؤمن: الْبَرِیَّةِ خَیْرُ هُمْ أُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ» آیه وقتی :است شده

 یَوْمَ شِیعَتُكَ وَ أَنْتَ تَأْتِی شِیعَتُكَ وَ أَنْتَ هُم» فرمودند:( ع)علی خطاب به( ص) خدا رسول شد نازل «آفریدگانند

 محشر عرصه وارد قیامت روز در که هستید شیعیانت و تو: 3مُقْمَحِین غَضْباناً عَدُوُّكَ مَرْضِیِّینَ و یَأْتِی راضِیْنَ الْقِیامَةِ

 شودمى محشر وارد خشمگین دشمنت و است راضى شما از خدا هم و راضى خدا از شما هم که حالى در شوید،مى

 به( ص)خدا رسول که است آمده دیگر هايکتاب و حجر ابن المحرقة الصواعق در. «رودمى جهنم به زور به و

 ذریاتنا خلف ازواجنا و ظهورنا خلف ذریاتنا و الحسین و الحسن و الجنه فی معی انك ترضی اما»فرمودند: ( ع)علی

                                                           
 .8-7 بینه: - 1

 در شوکانی و آلوسی همچنین است، آورده را روایت این خود تفسیر در طبري ،18 ،الخواص تذکرة ؛ 589 -588: 8 المنثور الدر ؛ 210-209 االفكار دةبز - 2

 .التنزیل شواهد در حسكانی حاکم و الحقائق کنوز در مناوي و الغدیر فتح

 .یازدهم آیه اول، فصل( 11)باب المحرقة الصواعق ،49: اهتدیت فاطمة بنور - 3



 پشت فرزندانمان و حسین و حسن هستی، من با بهشت در که نیستی راضی آیا: 1شمائلنا عن و ایماننا عن اشیاعنا و

 .«هستند ما چپ و راست سمت ما شیعیان و فرزندانمان سر پشت ما همسران و ما سر

 کرده ذکر داشته، عزیز و کرده اراده متعال خداوند که فضایلی تمام باید هستیم شیعه فرد صفات در صدد شناخت اگر

 در اما پذیر نیست،امكان جلسه یك در موارد این ذکر خالصه. داشته به کناري بنهیم ناپسند که هاییرذیلت تمامی و

 و صدوق شیخ االعمال عقاب و االعمال ثوابو  الشیعه صفاتکتاب  کنید: مراجعه منابع این به توانیدمی زمینه این

 هشتم جلد و( المنكر عن النهی و بالمعروف االمر) و( النفس جهاد) هايباب در الشیعه وسائل کتاب یازدهم جلد

کافی است ( ع)علی شیعه هايویژگی شناختن براي. العقول تحف کتاب و( العشرة آداب) عنوان با الوسائلکتاب 

دارد،  نیز وجود خطبه این از غیر دیگري زیاد هايخطبه. را بخوانید پرهیزکاران وصف در( ع)انمؤمنامیر خطبه

 و نگاشته پیروانش به خطاب( ع)صادق امام که( خبرندبی آن از بسیاري که چندهر ) طوالنی و مهم نامه همچنین

 نمازخانه در را نامه این صالح گذشتگان. 2است کرده امر آن به عمل و پایبندي و آن در دقت و مطالعه به را آنان

 .نگریستندمی آن در فراغت از نماز، از بعد و دادندمی قرار منزل خویش

 کردند، ترسیم برایشان( ع)بیت اهل که سایه روشی در را خود اعمال و اهل مراقبه بودند گونهاین صالح گذشتگان

 .یافت 336-325 ص کلینی الكافی روضة کتاب در توانمی را طوالنی نامه این سنجیدند.می

 مؤمن صفات محورهاي

 :کرد بنديزیر دسته محور سه در را صفات این توانمی منابع بررسی با

 متعال. خداوند با رابطه در مؤمن صفات: نخست

                                                           
 .161: حجر ابن المحرقة الصواعق ،211: األفكار زبدة - 1

 از اندکی تعداد که است این پاسخ من اعتقاد به کنیم؟می بدان عمل و پایبند بوده آن به و خوانده را نامه این مؤمن نخبگان ما از تعداد چه بپرسیم خود از باید - 2

 که است کسی ما ي شیعه)ایم  نكرده عمل او ي نامه خود به که حالی در کنیم هدایت( ع)صادق امام طریقت به را جامعه چگونه پس! ایمکرده عمل آن به ما

 .همین کتاب ( 1)پیوست: رجوع شود به( کند عمل ما همچون



 خودش. با رابطه در مؤمن صفات: دوم

 دیگران. با رابطه در مؤمن صفات: سوم

 مطابق را خود رفتارهاي و روابط تمامی حقیقی مؤمن در غیر این صورت است، فنی لحاظ از تنها بنديدسته این

 1.خداست همراه امور همه در و کندمی تنظیم متعال خداوند خواست و اراده

 متعال خداوند در رابطه با مؤمنصفت : نخست محور

  دین اساس متعال به عنوان خداوند شناخت

 خداوند شناخت. «خداست شناخت ،دین أول الدین معرفته: آغاز»است:  فرموده( ع)انمؤمن امیر که طورهمان-1

، که در این 2باشد برهان و دلیل از برگرفته و عقلی تواندمی شناخت این منشأ و است دین و اساس اصل متعال

  3دهدمی قرار مخاطب را فطرت که باشد ساده برهانی هرچند نیست، برهان و دلیل بكارگیري از گریزي صورت

 از شناخت البته این که باشد وجدانی و قلبی شناخت، منشا این است ممكن. شود برگرفته دلیل از باید عقاید که چرا

: شناخت انفسی از 5المعرفة األنفسیة خیر من المعرفة اآلفاقیه»است:  آمده حدیث در که همچنان. 4است بهتر اول نوع

                                                           
 مِّنَ طَائِفٌ مَسَّهُمْ إِذَا اتَّقَواْ الَّذِینَ إِنَّ»: کند می زندگی متعال خداوند با همواره گیرد،در نظر می را خداوند دیگران در تعامل با و خود در معامله با حقیقی مؤمن - 1

 صاحب مردمی زیرا کنند،می یاد را خدا برسد، ها آن به ايوسوسه شیطان از چون کنندمی پرهیزگاري که کسانی (201 اعراف:)مُّبْصِرُونَ  هُم فَإِذَا تَذَکَّرُواْ الشَّیْطَانِ

 .«بصیرتند

 .است موجود عقاید و کالم هايکتاب در مطلب این - 2

 خدایانی آسمان و زمین در ( اگر22یَصِفُونَ )انبیاء: عَمَّا الْعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَ لَفَسَدَتَا اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِیهِمَا کَانَ لَوْ» است: توحید دلیلی بر آیه این مثال عنوان به - 3

 .«است منزه گویند می وصفش به چه هر از عرش پروردگار اهلل پس شدندمی تباه دو هر بود،می اهلل جز

 آیا: همسرش به او گفت. بنویسم الوجود واجب اثبات ي درباره کتابی خواهممی: گفت نویسی؟ می چه پرسید او از علما از یكی همسر که است شده روایت - 4

 .کرد خودداري کتاب تالیف از عالم پس دارد؟ وجود شكی است زمین و ها آسمان يآفریننده که خداوند ي درباره

معرفة النفس أنفع المعارف: »و  «است شناخته را خدایش بشناسد را خود کس عرف ربه: هرفقد من عرف نفسه » که است شده روایت( ع)بیت اهل از - 5

أکثر الناس معرفة » «است ترنادان خود غیر يدرباره نشناسد را خود که کس من جهل نفسه کان بغیر نفسه أجهل: آن» «هاست شناخت سودمندترین خودشناسی

 جهل جهل، أعظم الجهل جهل االنسان أمر نفسه: باالترین» «هراسدمی پروردگارش از همه از بیشتر شناسدمی را خود همه از بیشتر که کس لنفسه أخوفهم لربه: آن

 .«است خویش کار به نسبت انسان



 لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِی الْآفَاقِ فِی آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ» دارد اشاره خداوند این سخن به و «شناخت آفاقی بهتر است

 آشكار برایشان تا داد خواهیم نشان ها آن به خودشان وجود در و آفاق در را خود قدرت آیات که زودا: 1الْحَقُّ أَنَّهُ

 از شده نقل احادیث و ادعیه و کریم قرآن در تفكر و تدبر قلبی، شناخت براي منبع بهترین .«است حق او که شود

 ابوحمزه دعاي و عرفه روز در( ع)حسین امام دعاي و کمیل دعاي و صباح دعاي ویژه به است( ع)معصوم امامان

 هااندیشه بعضی اگر(. ع)سجاد امام گانه(هاي پانزدهخمسة عشرة )مناجات مناجاة تمامی و العارفین مناجاة و ثمالی

 .است سودمندتر شود، ضمیمه دعاها این به مخلص علماي هايشرح و

 متعال خداوند شناخت فضيلت

 اللَّهِ مَعْرِفَةِ فَضْلِ فِی مَا النَّاسُ یَعْلَمُ لَوْ»است:  فرموده  2متعال خداوند شناخت فضیلت درباره( ع)صادق امام جعفر

 مِمَّا نْدَهُمْعِ أَقَلَّ دُنْیَاهُمْ کَانَتْ وَ نَعِیمِهَا وَ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ زَهْرَةِ مِنْ الْأَعْدَاءَ بِهِ اللَّهُ مَتَّعَ مَا إِلَى أَعْیُنَهُمْ مَدُّوا مَا عَزَّوَجَلَّ

 إِنَّ. اللَّهِ أَوْلِیَاءِ مَعَ الْجِنَانِ رَوْضَاتِ فِی یَزَلْ لَمْ مَنْ تَلَذُّذَ بِهَا تَلَذَّذُوا وَ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهِ بِمَعْرِفَةِ بِأَرْجُلِهِمْ و لَنُعِّمُوا یَطَئُونَهُ

 مِنْ شِفَاءٌ وَ ضَعْفٍ کُلِّ مِنْ قُوَّةٌ وَ ظُلْمَةٍ کُلِّ مِنْ نُورٌ وَ وَحْدَةٍ کُلِّ مِنْ صَاحِبٌ وَ وَحْشَةٍ کُلِّ مِنْ آنِسٌ عَزَّوَجَلَّ اللَّهِ مَعْرِفَةَ

 به خداوند که داشتند نمی هایی نعمت به چشم گاه هیچ دارد ارزشی چه خدا معرفت که دانستند می مردم اگر: سُقْم کُلِّ
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 وَ جَلّ وَ عَزّ اللّهِ تَصْدِیقُ قَالَ: اللّهِ مَعْرِفَةُ فَمَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ ضَلَالًا هَكَذَا یَعْبُدُهُ فَإِنّمَا اللّهَ یَعْرِفُ لَا مَنْ فَأَمّا اللّهَ یَعْرِفُ مَنْ اللّهَ یَعْبُدُ إِنّمَا( ع) جعفر أبی عن - 2

 همانا: شده نقل باقر امام از: جَلّ وَ عَزّ اللّهُ یُعْرَفُ هَكَذَا عَدُوّهِمْ مِنْ جَلّ وَ عَزّ اللّهِ إِلَى الْبَرَاءَةُ وَ ع الْهُدَى بِأَئِمّةِ وَ بِهِ الِائْتِمَامُ وَ )ع(  عَلِیّ مُوَالَاةُ وَ ص رَسُولِهِ تَصْدِیقُ

 خدا معرفت گردم قربانت کردم عرض پرسد، مى گمراهانه( مردم از عامه مانند) اینگونه را او نشناسد را خدا که کسى اما و بشناسد را او که پرستد کسى را خدا

 بیزارى و السالم علیهم هدى ائمه از و او از پیروى و السالم علیه على داشتن دوست و( ص) پیغمبرش داشتن و باور عزوجل خداى داشتن باور: فرمود چیست؟

مردي به نزد رسول خدا آمد و گفت سر علم چیست؟ حضرت در پاسخ  (.کافی)عزوجل. خداى شود مى شناخته چنین این ایشان، دشمن از عزوجل بخداى جستن

 اللَّهِ مَعْرِفَةُ فَذَلِكَ لَهُ، کُفُؤَ ال آخِرًا، أَوَّال بِاطِنًا، ظَاهِرًا أَحَدًا، وَاحِدًا ، نِدٍّ وَال مِثْلٍ بِال تَعْرِفَهُ أَنْ: قَالَ ؟ مَعْرِفَتِهِ حَقَّ اللَّهِ مَعْرِفَةُ وَمَا: قَالَ. مَعْرِفَتِهِ حَقَّ اللَّهِ مَعْرِفَةُ»: فرمودند:

 مثل بدون بشناسی را او اینكه: فرمودند است؟ کدام اوست ي شایسته که آنگونه خدا شناخت: گفت مرد. اوست ي شایسته که آنچنان خداست شناخت: مَعْرِفَتِهِ حَقَّ

از امام جعفر صادق  (بحاراألنوار).«او معرفت حقّ است این پس ؛ ندارد همسان و همتا بوده آخر و اوّل و باطن و ظاهر و احد و واحد او اینكه و شریك؛ و شبیه و

 اسْتَغْنَوْا عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ عَرَفُوهُ فَإِذَا لِیَعْرِفُوهُ إِلَّا الْعِبَادَ خَلَقَ مَا ذِکْرُهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ النَّاسُ أَیُّهَا فَقَالَ أَصْحَابِهِ عَلَى )ع( عَلِیٍّ بْنُ الْحُسَیْنُ خَرَجَ» نقل شد که فرمودند:

 امام حضرت: طَاعَته عَلَیْهِمْ یَجِبُ الَّذِي إِمَامَهُمُ زَمَانٍ کُلِّ أَهْلِ مَعْرِفَةُ قَالَ اللَّهِ مَعْرِفَةُ فَمَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا رَجُلٌ لَهُ فَقَالَ سِوَاهُ مَا عِبَادَةِ عَنْ بِعِبَادَتِهِ

 از پرستیدند را او وقتى پرستند مى را او شناختند وقتى بشناسند را او تا آفرید را مردم خداوند!  من اصحاب: فرمود خود اصحاب میان در السّالم علیه حسین

 زمانى هر اهل شناخت و معرفت همان چیست؟ فرمود خدا معرفت معنى فدایت مادرم و پدر اللَّه رسول ابن یا عرض کرد مردى.کشندمی دست دیگران پرستش

 .(بحاراالنوار). «را که اطاعت وي برآنها واجب است خود زمان امام است



 خود گام زیر چه آن از شد می فروتر نظرشان در است و دنیایشان داده آن نعمت و دنیا زندگانى شكوفایى از دشمنان

 با بهشت هاى گلستان در که کسى مانند به گردند جو کام چنان عزّوجلّ خداي شناختن به آینه کنند و هر پایمال

 و همدم و یار تنهائى گونه هر در و آرامش هراسی هر از عزّوجلّ خداي معرفت که راستى به. برد بسر خدا دوستان

 کانَ قد»است:  فرموده سپس. «است درمان دردى هر براى و نیروبخش ناتوانى هر از و فروزان چراغ تاریكى هر در

 هُم مِمّا شَیءٌ علَیهِ هُم عمّا یَردُّهُم فما بِرُحْبِها األرضُ علَیهِمُ تَضِیقُ و بالمَناشِیرِ یُنشَرونَ و یُحرَقونَ و یُقتَلونَ قَومٌ قَبلَكُم

 ربَّكُم فاسْألوا الحَمیدِ، العَزیزِِ  باللّه یؤمِنوا أنْ إالّ مِنهُم نَقِموا ما بَل ، أذىً ال و بهِم ذلكَ فَعلَ مَن تَروا وَ تِرَةٍ غیر مِن فیهِ

شدند مى سوخته شدند،مى کشته که بودند مردمى شما از پیش: سَعْیَهُم تُدْرِکوا دَهرِکُم نَوائبِ على و اصبِروا  دَرَجاتِهِم

 و حق دین از را آنان اینها، از یك هیچ ولى گشت،مى تنگ آنان بر فراخى همه با زمین و شدندمى قطعه قطعه با ارّه

 تنها بلكه باشند، کیفرها این سزاوار که بودند رسانده آزارى نه و کرده ستمى نه آنان. کردنمى گردان روي شان، عقیده

 به را آنان درجات که بخواهید خدا از. داشتند ایمان ستوده و توانا خداى به که کشیدند مى انتقام آنان از سبب بدین

 .«برسید ها آن تالش پاى به تا ورزید، صبورى خود زمان گرفتاریهاى و سختیها بر. فرماید عطا شما

 دوستی با اهل بيت شرط پذیرش اعمال

 دوستی و محبت متعال خداوند که جاست آن تا آنان حق شناخت و ایشان محبت و( ع)بیت اهل دوستی جایگاه-2

 از پاداشى هیچ من بگو!( پیامبر اي) ؛ 1القُربى فِی المَوَدَّةَ إاِلَّ أَجراً عَلَیهِ أَسئَلُكُم ال قُل» داد: قرار رسالت اجر را آنان

 ایشان که چرا شودمی پذیرفته اعمال ایشان واسطه به. «بیتم اهل داشتن  دوست جز کنمنمى درخواست رسالتم بر شما

 آن ندارد واسطه به نیاز خداوند بخشش گفتی و 2نكردي درك را مطلب این اگر. هستند الهی بخشش و فیض واسطه

 بدون است قادر خداوند که حالی در هستند خلق به احكام رساندن واسطه( ع)بیت اهل. کن قیاس وضع قانون با را

 جایگاه و( ع)بیت اهل حقیقت شناخت براي. است چنین نیز تكوینی بخشش مسئله. برساند را قوانینش واسطه
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مند هستند، مانند عزرائیل)ع( از ایشان از بخشش تكوینی بهره ترکسانی با مرتبه و جایگاه پایین که حالی دربیت زیاد بپنداریم، چگونه چنین چیزي را بر اهل - 2

نگرد، او در روز پنج بار به تعداد نمازهاي یومیه به چهره هر انسانی میو  گرداندكه روایت شده دنیا به مثابه درهمی در دست وي است و به دلخواه آنرا میجاییتا

 مردگان و آفریدن پرنده و دیگر امور را به ایشان عطا کرد. نزنده کرد متعالونه است به نحوي که خداوند عیسی میسیح نیز اینگ



-زیارت ترینقوي از سند و متن نظر از و است شده روایت( ع)هادي امام از که کبیره جامعه زیارت ایشان، واالي

 . 1بخوانید تأمل و هاست با تدبر

 دوست را ما معنا أو جاء معنا یوم القیامة: هرکهمن أحبنا کان » است که فرمودند:  شده روایت( ع)صادق امام از

و اهلل لو أن رجال صام النهار و قام اللیل ثم لقی اهلل عزوجل »سپس فرمودند:  «بود خواهد ما با قیامت روز در بدارد،

و : به خدا سوگند، اگر شخصی روز را روزه بدار .2بغیر والیتنا أهل بیت للقیه و هو عنه غیر راض أو ساخط علیه

کند شب را به عبادت بگذراند سپس بدون والیت و دوستی ما اهل بیت از دنیا برود، خداوند را مالقات می

 ألحدالخَیْرَ فِی الدُّنْیا إالّ »: فرمودند( ع)صادق امام «.گیردکه خدا از او راضی نبوده یا بر او خشم می حالی در

وَاللّه لَوْسَجَدَ حَتّی یَنْقَطِعَ عُنُقُهُ فلِرَجُلَیْنِ: رَجَلٌ یَزْدادُ فی کُلِّ یَوْمٍ إحْسانا و رَجُلٌ یَتَدارَكُ ذَنْبَهُ بِالتَّوْبَةِ و أنّی لَهُ بِالتَّوْبَةِ، ا

دسته اوّل آنان که  مگر براي دو دسته: ،ارد: خیر و خوبی در دنیا وجود ند3ما قَبِلَ اللّهُ مِنْهُ إالّ بِوِالیَتِنا أهْلِ الْبَیْتِ

دسته دوّم آنان که نسبت به خطاها و گناهان گذشته  سعی نمایند در هر روز، نسبت به گذشته کار بهتري انجام دهند.

 اوتوبه بخدا سوگند اگر آنقدر سجده کند تا گردنش قطع شود، خود پشیمان و سرافكنده گردند و توبه نمایند، 

 محبت که نیست یادآوري به نیازي «بیت عصمت و طهارت باشد ت مگر آن که با اعتقاد بر والیت ما اهلپذیرفته نیس

 باشد، داشته نیز وجود است اطاعت و پیروي مستلزم که حقیقی محبت باید بلكه نیست، کافی تنهایی به 4عاطفی

 :اندسروده( ع)صادق امام که چنان

 بَدیع الفعالِ فی محالٌ هذا        حُبَّه تُظهر أنتَ و اإللهَ تَعصی                          

                                                           
 وجود تكوینی والیت از آشكاري هاي نشانه زیارت این در. کرد توصیه را زیارت این خواندن بار سه بود شده گم حج راه در که مردي به( عج)حجت امام - 1

 وَ الْهَمَّ یُنَفِّسُ بِكُمْ وَ بِإِذْنِهِ إِلَّا الْأَرْضِ عَلَى تَقَعَ أَنْ السَّماءَ یُمْسِكُ بِكُمْ وَ الْغَیْثَ یُنَزِّلُ بِكُمْ وَ یَخْتِمُ بِكُمْ وَ اللَّهُ فَتَحَ بِكُمْ» : است آمده آن بخش یك در که چنان دارد

 شما وسیله به و کند مى حفظ سقوط از را آسمان کرات شما وسیله به و فرستد مى باران شما وسیله به و کرد خلقت ختم و آغاز شما وسیله به خداوند :الضُّر یَكْشِفُ

 .«کند مى حل را مشكالت و کند مى طرف بر را ها پریشانى

 .92 :الكافی روضة - 2

 .111 همان: - 3

 مجالس براي فردي مثال هستیم. اعمال گونه این مخالف ما و نیست کافی تنهایی به ایشان میالد روز در برپایی جشن و معصوم امامان وفات در خودزنی - 4

 .پردازد نمی خمس که حالی در کند می غذا پخت صرف دینار هزاران( ع)حسین امام عزاداري



 1مُطیع أحبَّ لِمَن المُحبَّ إن         ألطعته صادقاً حبُّك کان لو                           

 وَ اهللُ یَجْمَعُنِی ال بإمَامٍ لَهم فَلَسْتُ عَصَانِی مَنْ فَأمَّا أطَاعَنِی لِمَنْ إالّ بِإمَامٍ أنَا مَا اهللِ وَ» :همچنین فرمود( ع)امام صادق

 نافرمانی مرا که کسی امّا باشد، من مطیع اش زندگی در که کسی براي مگر نیستم امام من قسم خدا به: 2دَارٍ فِی إیَّاهُمْ

 .«نسازد همنشینمان و نكند جمع خانه یك در ها آن با مرا خدا باشم؛ نمی او امام من کند،

 است عمل و عقيده به تنها ایمان

 این پیروان و آورده گرد(  3بالغیب یومنون) عنوان تحت را آن قرآن و چیزي است که راستین عقاید تنها به ایمان-3

 یقین دارند که و دارند ایمان او فرستادگان و پیامبران و فرشتگان و خداوند به اینان. است گفته ثنا و مدح را عقاید

 فرد و بوده صالح عمل ایمان حافظ وپاسدار این. است همگی حق حساب و رستاخیز و قبر جواب و سوال و مرگ

 او سوي پاك به و خوش سخن: 4یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ وَالْعَمَلُ الطَّیِّبُ الْكَلِمُ یَصْعَدُ إِلَیْهِ»دهد: می سوق صالح عمل سوي به را

 داشته ایمان موارد این تمامی به انسان که نیست که عقالنی چرا. «بردمی باال را آن که است نیك کردار و رودمی باال

 کندمی پرهیز آن از دارد وجود خطري جایی در که کندمی گمان حتی یا و داندمی که آن نكند. عمل آن به اما باشد

 از حدیثی در رو این از. ندارد معنایی او عمل و ایمان صورت این غیر در اندیشد،می الزم تدابیر آن از نجات براي و

 عمل به جز ایمان: 5بِعَمَلٍ إِلَّا الْإِیمَانُ یَثْبُتُ لَا وَ مِنْهُ الْعَمَلُ وَ بِعَمَلٍ إِلَّا یَكُونُ لَا الْإِیمَانُ»است:  آمده( ع)صادق امام

 ما میان اساسی يها تفاوت از غیب به ایمان. «شود نمى برقرار عمل به جز ایمانو  است آن از اى پاره نیست و عمل

 همین به و کنندمی تالش خود حسی هاي لذتنیازها و  ارضاي براي و دارند ایمان حسی امور به آنان. است غرب و

                                                           
 که چرا کرديمی اطاعت را او بود صادقانه تو محبت است. اگر شگفت و محال عمل، در این کنی،می او به محبت اظهار که حالی در کنیمی خداوند عصیان - 1

 .است معشوق مطیع عاشق

 .11/486 :الوسائل - 2

 .3بقره: - 3

 .10 فاطر: - 4

 نیست کافی عقیده بدون و بدون عمل وعمل تنهایی به عقیده بنابرین( عمل+ عقیده= یا دین  فروع+ اصول= دین) است روشن که چنان 11/127 :الوسائل - 5

 .است متدین فرد این گوییممی صورت اینگرد آیند، که در  هم کنار در دو هر باید بلكه



 انعكاسها  ملت سایر با آنان روابط در که ییها رذیلت سایر و حسد و طمع حرص، ظلم، استكبار، خودخواهی، دلیل

 .است آمده وجود یافته به

 عقایدحدیث جامع تمام 

 خدمت فرماید: بهمی که است حسنی عبدالعظیم سید از معروفی حدیث آورده گرد را همه عقاید که احادیثی جمله از

 حَقاً: مرحبا وَلِیُّنا أنتَ أبَاالقاسِمِ یا بِكَ مَرحَباً»: فرمودند دید مرا چون. رسیدم)ع( هادي امام حضرت سرورم و مولی

 عرضه شما بر را خود دین خواهم می من! پیامبر فرزند اي: گفتم هستی، ما دوست راستی به تو! ابوالقاسم اي تو، به

 من: گفتم .بازگوي: فرمود. کنم مالقات را خداوند که هنگامی تا بمانم، استوار آن بر باشد پذیرش مورد اگر کنم،

 نه است، دور به تشبیه و تعطیل حد دو از ندارد همانندي که است اي یگانه خداوند تعالی، و تبارك خداي که معتقدم

 را هاصورت و بخشیده جسمیت اجسام به که اوست بلكه. عرض نه و است جوهر نه صورت، نه و است جسم

. پدیداریست هر آورندهپدید و آفریدگار و صاحب چیزي، هر پروردگار آفریده، را جواهر و اعراض کرده، تصویر

 قیامت روز تا او از بعد پیامبري دیگر یافت، خاتمه رسالت او وسیله به که اوست، فرستاده و بنده)ص( محمد حضرت

 تشریع قیامت روز تا آن از پس شریعتی دیگر هاست،شریعت همه بخش پایان او آیین. شد نخواهد برانگیخته

: است و سپس السالم علیه طالب ابی بن علی انمؤمنامیر او از بعد امر ولی و خلیفه پیشوا، که معتقدمو  شد نخواهد

 موسی حضرت محمد، بن جعفر حضرت علی، بن محمد حضرت الحسین، بن علی حضرت حسین، حسن و امام امام

 .من موالي و سرور اي هستید، شما سپس السالم علیهما علی بن محمد حضرت موسی، بن علی حضرت جعفر، بن

: گفتم! او؟ جانشین مورد در بود، خواهد چگونه مردم حال او از بعد ولی است )ع( حسن: پسرم من از بعد و: فرمود

 جورا ملئت کما عدال، و قسطا األرض فیمأل یخرج حتی باسمه، ذکره یحل وال شخصه الیري النه:»فرمود چه؟ براي

 جهان و کند ظهور که هنگامی تا بود نخواهد روا شریفش اسم با او کردن شود و یاد نمی دیده او شخص ظلما: زیرا و

 آنان دوست که معتقدم و کنم می اقرار: گفتم .«باشد شده ستم و جور از پر که سان آن نماید، داد و عدل از پر را

 که معتقدمو  خداست معصیت ها آن معصیت و خدا اطاعت ها آن اطاعت. است خدا دشمن ها آن خدا و دشمن دوست

 تردید بی رستاخیز. است حق میزان و صراط. است حق دوزخ و بهشت. است حق قبر در پرسش. است حق معراج



 از بعد واجبات که معتقدمو  انگیخت برخواهد را قبور اهل خداوندو  نیست آن در شكی هیچ شد، خواهد واقع

سپس گفتم: این دین و .منكر از نهی و معروف به امر جهاد، حج، روزه، زکات، نماز،: از است عبارت «والیت»

 خدا به! ابوالقاسم اي: فرمود السالم علیه هادي شما را از آن با خبر کردم. اماممذهب و اعتقاد و یقین من است که 

 در ترا خداوند که باش، استوار برآن. است پسندیده بندگانش براي را آن خداوند که است یآیین همان این سوگند،

 1. «نماید جا بر پاي و ثابت استوار، عقیده این روي آخرت، و دنیا

 نقل( ع)امام رضا از. شخص مستطیع براي حج و زکات و خمس و روزه و نماز همچون شرعی واجبات انجام -4

 و رمضان شهر یصومون و الحرام البیت یحجون و الزکاة یؤتون و الصالة یقیمون الّذین شیعتنا»: شده که فرمودند

 خدا خانه حج و دهند می زکات خوانند، می نماز که هستند ها آن ما شیعیان: 2اعدائهم عن یتبرّون و البیت اهل یوالون

. «جویند می بیزاري دشمنانشان از و کرده دوستی رسالت بیت اهل با و گیرند می روزه رمضان ماه و آورند می جا به را

 یَقُولَ أَنْ التَّشَیُّعَ انْتَحَلَ مَنِ یَكْتَفِی أَ جَابِرُ یَا»گفت که آن حضرت فرمودند: ( ع)امام محمد باقر از نقل به جفعی جابر

أداء  وَ التَّخَشُّعِ وَ بِالتَّوَاضُعِ إِلَّا جَابِرُ یَا یُعْرَفُونَ کَانُوا مَا وَ أَطَاعَهُ وَ اللَّهَ اتَّقَى مَنِ إِلَّا شِیعَتُنَا مَا اللَّهِ فَوَ الْبَیْتِ أَهْلَ بِحُبِّنَا

 وَ الْغَارِمِینَ وَ الْمَسْكَنَةِ أَهْلِ وَ الْفُقَرَاءِ مِنَ لِلْجِیرَانِ التَّعَاهُدِ وَ بِالْوَالِدَیْنِ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ کَثْرَةِ وَ الْأَمَانَةِ

 قَالَ 3الْأَشْیَاء، فِی عَشَائِرِهِمْ أُمَنَاءَ کَانُوا وَ خَیْرٍ مِنْ إِلَّا النَّاسِ عَنِ الْأَلْسُنِ کَفِّ وَ الْقُرْآنِ تِلَاوَةِ وَ الْحَدِیثِ صِدْقِ وَ الْأَیْتَامِ

 أَنْ الرَّجُلِ حَسْبُ الْمَذَاهِبُ بِكَ تَذْهَبَنَّ لَا جَابِرُ یَا فَقَالَ الصِّفَةِ بِهَذِهِ أَحَداً الْیَوْمَ نَعْرِفُ مَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا فَقُلْتُ جَابِرٌ

 )ع( عَلِیٍّ مِنْ خَیْرٌ )ص( اللَّهِ فَرَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ أُحِبُّ إِنِّی قَالَ فَلَوْ فَعَّالًا ذَلِكَ مَعَ یَكُونَ لَا ثُمَّ أَتَوَلَّاهُ وَ عَلِیّاً أُحِبُّ یَقُولَ

 قَرَابَةٌ أَحَدٍ بَیْنَ وَ اللَّهِ بَیْنَ لَیْسَ اللَّهِ عِنْدَ لِمَا اعْمَلُوا وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا شَیْئاً إِیَّاهُ حُبُّهُ نَفَعَهُ مَا بِسُنَّتِهِ یَعْمَلُ لَا وَ سِیرَتَهُ یَتَّبِعُ لَا ثُمَّ

 وَ تَبَارَكَ اللَّهِ العبدُ إِلَى  یُتَقَرَّبُ مَا اللَّهِ وَ جَابِرُ یَا بِطَاعَتِهِ أَعْمَلُهُمْ وَ أَتْقَاهُمْ عَلَیْهِ أَکْرَمُهُمْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ أَحَبُّ

 لِلَّهِ کَانَ مَنْ وَ وَلِیٌّ لَنَا فَهُوَ مُطِیعاً لِلَّهِ کَانَ مَنْ حُجَّةٍ مِنْكم لِأَحَدٍ اللَّهِ عَلَى لَا وَ 4النَّارِ مِنَ بَرَاءَةٌ مَعَنَا مَا وَ بِالطَّاعَةِ إِلَّا تَعَالَى

                                                           
 .68ح: الشیعه صفات - 1

 .5ح: الشیعه صفات - 2

 .نیست کافی آن خواندن تنها و دارد فراوان کار به نیاز بند از کالم ایشان هر سوگند جانم به کنید تدبر و نیك تأمل( ع)امام سخن در - 3

 .دهند می مغفرت سند شان ناشایست اعمال وجود با خود قوم به که دارد وجود ادیان برخی در که طورهمان - 4



 کسانی که کندمی کفایت این بودن شیعه براي آیا! جابر اي: 1الْوَرَعِ وَ بِالْعَمَلِ إِلَّا وَلَایَتُنَا تُنَالُ مَا وَ عَدُوٌّ لَنَا فَهُوَ عَاصِیاً

 کنندمی رعایت را الهی تقواي که است افرادي تنها ما شیعیان سوگند خدا به داریم؟ محبت( ع)بیتاهل به ما: بگویند

 تواضع و و خشوع و امانت ؛شوندمی شناخته هاویژگی و صفات این با تنها ما شیعیان و کنندمی اطاعت خدا از و

مردم و کثرت یاد خدا و نماز و روزه و نیكی به پدرو مادر و دستگیري از همسایگان فقیر  امانات برگرداندن و داري

 تهمت، غیبت، دشنام،) مردم از زبان یتیم و صداقت در گفتار و تالوت قرآن و نگهداشتن و بیچاره و بینوا و

ها امانتدار قوم و قبیله خویش  نگشاید، آن نیكی و خیر به جز زبان دیگران مورد در که ايگونهبه...( تمسخرو

 حضرت. نداریم سراغها  ویژگی این با را ايشیعه هیچ امروز ما(! ص)خدا رسول پسر اي: کرد عرض جابر. هستند

 کافی این شخص براي آیا. دهد سوقت انحراف به و بكشاند ناصواب يها راه به را تو شیطان مبادا! جابر اي: فرمود

 عمل با همراه علی به او عشق که حالی در ورزممی عشق او به و دارممی دوست را( ع)علی من: بگوید که است

است و ( ع)علی از بهتر( ص)خدا رسول که حالی در دارممی دوست را( ص)اهلل رسول من: بگوید کسی اگر نباشد؟

 داشته تقوا پس. ندارد او براي سودي هیچ پیامبر به نسبت او دوستی نكند، عمل( ص)پیامبر سنت به ادعا این از بعد

-محبوب و ندارد وجود خویشاوندي بندگانش از یكهیچ و خدا بین که کنید عمل داده، دستور خدا آنچه به و باشید

 اطاعت خدا از بیشتر همه از که است کسانی و است شان تقواترین با او نزد آنان ترینگرامی و خدا نزد مردم ترین

-نامهبیمه هیچ ما نزد و او از اطاعت به مگر کند نمی پیدا منزلتی و قرب خدا نزد کسی سوگند خدا به! جابر اي. کنند

 خدا از هرکه و است ما دوست کرد، اطاعت خدا از هرکه ندارد؛ حجت خدا بر هم کسیهیچ و نیست آتش از اي

      «.پرهیزگاري و الهی فرامین  به عمل با جز کندنمی پیدا دست ما والیت به کسهیچ .است ما دشمن نكرد اطاعت

 اللَهِ رَسُولُ  إنِّی! عَبْدِالْمُطَّلِبِ  بَنِی یَا! هَاشِمٍ  بَنِی یَا»فرمود:  و ایستاد کوه صفا بر کرد فتح را مكه( ص)خدا رسول وقتی

 و!  شمها  بنی  اي: 2الْمُتَّقُونَ إلَّا غَیْرِکُمْ مِنْ لَا وَ مِنْكُمْ  أَوْلِیَآئِی مَا فَوَاللَهِ! مِنَّا مُحَمَّدًا إنَّ لَاتَقُولُوا! عَلَیْكُمْ شَفِیقٌ  إنِّیإلَیْكُمْ و 

: نگوئید!  باشم می  وفرئ و  مهربان شما  به  نسبت  من شما و حقّاً  سوي  به  هستم خدا پیامبر  من!  عبدالمطّلب  بنی  اي

                                                           
 .22:حالشیعه اتفص - 1

 .8 :الشیعه صفات - 2



 این. «نیستند  متّقیان و  پرهیزگاران بجز شما، غیر از و شما از  من  موالیان  که خداوند  به سوگند!  ماست از محمّد

 عَمَلٌ إِنَّهُ أَهْلِكَ مِنْ لَیْسَ إِنَّهُ»که  آمد پاسخ شد خواستار را پسرش نجات( ع)نوح که هنگامی است. قرآنی ادبیاتی

 فانه تبعنی فمن»فرمود: ( ع)ابراهیم و «ناآگاهی سر از ناصالح است عملی او نیست، تو خاندان از او: 1صَالِحٍ غَیْرُ

 .«است من از گمان بی کرد پیروي من از که هر پس: 2منی

 زنا همچون است، داده وعده را آتش آن براي خداوند که باشد کبیره گناه چه گناهان، و 3حرام کارهاي از دوري-5

 گناهانچه  و 5فروشی کم و 4نفس قتل و رباخواري و دروغ شهادت و یتیم مال خوردن و شراب نوشیدن و لواط و

 نگاه گناه به کوچكى: عَصَیْتَ إلی مَنْ انْظُرْ وَلَكِنِ ، الْخَطِیئَةِ صِغَرِ إِلَى تَنْظُرْ ال»است  آمده شریف حدیث در. صغیره

 خَرَجَ زَنَى مَنْ»است که فرمودند:  شده روایت( ع)صادق امام از «کنىمى گناه کسى چه حضور در ببین لیكن و مكن

 که کسى: 6الْإِیمَانِ مِنَ خَرَجَ مُتَعَمِّداً رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ یَوْماً أَفْطَرَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ مِنَ خَرَجَ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ وَ الْإِیمَانِ مِنَ

 ماه روز یك عمد روى از که کسى و رودمى بیرون ایمان از بنوشد شراب که کسى و رودمى بیرون ایمان از کند زنا

                                                           
 .46 هود: - 1

 .39 ابراهیم: - 2

از جسم  ایمان روح شود مرتكب ايکبیره گناه که گاه آن اما است نداده انجام ايکبیره گناه که زمانی تا است جسم همراه ایمان روح» که است شده روایت - 3

 .«شودمی جدا

 .رودمی دست از ارزشناچیز و بی دالیل به عزیزي جان و جنگندمی یكدیگر با و افتدمی اتفاق قبایل برخی در میان که طورهمان - 4

 کم... و هااهرم از یكی با بازي یا وزنهسنگ  درون کندن یا ترازو هايکفه از یكی در ربا آهن دادن قرار مانند مختلف هايشیوه به امروزه برخی که آنچنان - 5

 به چرا است، پس داده وعده آن براي را مجازات بدترین خود عزیز کتاب در متعال خداوند که است ايکبیره گناهان کارها این که دانندنمی اینان کنند.می فروشی

 وَیَرْزُقْهُ مَخْرَجًا لَّهُ یَجْعَل اللَّهَ یَتَّقِ وَمَن» دادمی روزي شما به را آن برابر چند کردیدمی پروا متعال خداوند از اگر اندازید،می مهلكه این در را خود دینار چند خاطر

 بیرون براي راهی او براي بترسد خدا از که هر و (3،2 طالق:)قَدْرًا  شَیْءٍ لِكُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ وَمَن یَحْتَسِبُ لَا حَیْثُ مِنْ

 هر و رساندمی اجرا به را خود کار خدا است کافی را او خدا ،کند توکل خدا بر که هر و دهدمی اشروزي ندارد را گمانش که جایی از و داد خواهد قرار شدن

 .«است داده قرار اي را اندازه چیز

 ایمان از کار این با که دانندنمی افكنند ومی تباهی و هالکت کار خود را به این با و دهندمی انجام را آن جوانان برخی متاسفانه که . چنان11/255 الوسائل: - 6

 مِّنْ یَلِتْكُم لَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ تُطِیعُوا وَإِن قُلُوبِكُمْ فِی الْإِیمَانُ یَدْخُلِ وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِن تُؤْمِنُوا لَّمْ قُل آمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالَتِ»: اند پیوسته اعراب به و شده خارج

 یتانها دل در ایمان هنوزو  ایمشده تسلیم که بگویید اید، نیاورده ایمان: بگو آوردیم ایمان:  گفتند نشین بادیه اعراب: 14 رَّحِیمٌ حجرات: غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ شَیْئًا أَعْمَالِكُمْ

 .«است مهربان و آمرزنده خدا زیرا شود،نمی کاسته شما اعمال ثواب از کنید اطاعت را پیامبرش و خدا اگر و است نشده داخل



 و1شوهردار زن به زدن تهمت کبیره عبارتند از: گناهان جمله از. «رودمى بیرون ایمان از کند خوارى روزه را رمضان

ظالمان، نپرداختن وجوبات شرعی بدون و کمك به ستمگران و  3 شدن پس از مهاجرت 2اعرابى شدن و والدین عاق

 همه انسانها از احادیث در همچنین .4ن حقی پایمال شودآکه با دروغی  سوگند هیچ دشواري و سحر و جادو و

 سخت و شدید گناهان همه: 5شدیدة کلها الذنوب»است:  شده روایت( ع)باقر امام اند. ازشده داشته حذر بر گناهان

 یذنب الرجل قال: المحقرات ما و قلت تغفر ال فإنها الذنوب من المحقرات اتقوا»فرماید: می( ع)صادق امام و «است

. شوندنمی آمرزیده که بپرهیزید شده شمرده کوچك گناهان از ؛6ذلك غیر لی یكن لم لو لی طوبى فیقول الذنب

 من حال به خوشا بگوید، و کند گناه مردى که است این: فرمود چیست؟ شده شمرده کوچك گناهان: کردم عرض

 در( ص)پیامبر آورد، آنگاه کهمی عینی مثالی یارانش براي( ص)خدا پیامبر «باشم نداشته گناه این از غیر اگر

 و خشك زمینی در ما !خدا رسول اي: گفتند. بیاوررید هیزم: فرمود یارانش به و آمد فرود خالی و خشك سرزمینی

آنان هیزم « هر شخصی در حد توان خود هیزم جمع کند» :فرمود( ص)پیامبر. نیست هیزمی آن در که هستیم خالی

)ص( خدا در مقابل آن حضرت هیزم را به سوي یكدیگر پرت کردند، در این هنگام رسول که جاییآوردند تا 

 یَقُولُ طَالِباً لَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبِ مِنَ و الْمُحَقَّرَاتِ کم إیا»شود سپس فرمودند: فرمودند: گناهان نیز اینگونه انباشته می

                                                           
 که دانندنمی و رسانندمی قتل به ننگ بردن بین از منظور به را آنان و زنندمی تهمت دار شوهر زنان سادگی به به و شوندمی گناه این نیز مرتكب ما هايطایفه - 1

 پروا خداوند از پس است، صحیح امر این شاهد چهار حضور از پس تنها و است کبیره گناهان از و است شالق ضربه هشتاد شرع، در تنهایی به تهمت مجازات

 .نكنید خشمگین را او و کنید

نشینى و آمدن به مرکز اسالم و  اعتنایند و هجرت، ترك کردن بادیه آداب و رسوم آن بیخبر و بىنشین هستند و از دین و  گویند که بادیه اعرابى به کسانى مى -2

تعرب بعد از هجرت آن است که پیش از و  یا وصى او، براى متدین شدن به دین خدا و یاد گرفتن احكام و مسائل دینى است )ص(مشرف شدن خدمت پیغمبر اکرم

 )م( .اعتنائى به دیانت برگردد لت نخستین از جهالت و نادانى و بىیاد گرفتن آنچه باید بفهمد، به حا

 کافرنشین سرزمینی به و گفته ترك را خود مسلمان کشور شودمی مهیا سفر فرصت جوان براي که این محض به و افتدمی اتفاق امر این امروزه که همچنان - 3

شود، است، یعنی بسان عرب بادیه نشین می هجرت از بعد شدن اعرابی مصادیق وي از کار این داندنمی شود، درحالیكه اومی ضایع او دین جا آن در که رودمی

 .ندارند نظر اتفاق خدا دین يدرباره که هستند کسانی بلكه دارند سكونت صحرا در که نیستند کسانی اعراب

یا سوگند  در دوزخ برد سپس  که صاحب خود را در گناه فرو ی استسوگند دروغ تعبیر شده است که مراد از آن: غموسیمین الال ی بهاز این سوگند فقه - 4

 )م( .کندب کند و سوگند خورد تا مال غیر را تلف یكذت ،که صاحبش دیده و دانسته ی دروغ

 .11/237 :الوسائل - 5

 هر) گوید می و کند می مقایسه شده، مرتكب بزرگتري گناهان که کسی با را خود که این یا آید،نمی حساب به چیزي و است ناچیز گناهانم . یعنی11/245  - 6

 به شد خواهد مجازات شكل ترین سخت به آن خاطر به و است فریفته را بیچاره انسان این بهانه این با شیطان( نیستم فالنی همانند اما دادم انجام گناه که چقدر

   است!! داده انجام جبّار و متعال و الملك مالك خداوند حق در که گناهی شمردن کوچك خاطر



 از: 1مُبِینٍ إِمامٍ فِی أَحْصَیْناهُ شَیْءٍ کُلَّ وَ آثارَهُمْ وَ قَدَّمُوا ما نَكْتُبُ وَ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ أَسْتَغْفِرُ وَ أُذْنِبُ أَحَدُکُمْ

 گناه: گویدمى شما از کسى دارد، اىجوینده( نیز) گناهان آن زیرا کنید پرهیز شوندمى شمرده کوچك که گناهانى

 آثار و اند فرستاده پیش که را آنچه ما و: فرمایدمى عزوجل خداى که راستى کنم بهمى استغفار آن از پس و کنممى

 که دادندمی هشدار خود پیروان به( ع)امامان «.ایم آورده گرد آشكار پیشوایى در را چیزى هر و نویسیممى را ها آن

 یَا»: است آمده( ع)عبداهلل ابا از نقل به عمر بن مفضل از. است گناهانشان دلیل به دهدمی رخ آنان براي مصیبتی هر

 السُّلْطَانِ مِنَ الْمَعَرَّةُ لَتُصِیبُهُ أَحَدَکُمْ إِنَّ إِلَیْكُمْ مِنْهَا أَسْرَعَ أَحَدٍ إِلَى هِیَ مَا اللَّهِ فَوَ شِیعَتَنَا حَذِّرْهَا وَ الذُّنُوبَ وَ إِیَّاكَ مُفَضَّلُ

 لَیُشَدَّدُ إِنَّهُ وَ بِذُنُوبِهِ إِلَّا هُوَ مَا وَ الرِّزْقُ عَنْهُ لَیُحْبَسُ إِنَّهُ وَ بِذُنُوبِهِ إِلَّا ذَلِكَ مَا وَ السُّقْمُ لَیُصِیبُهُ إِنَّهُ وَ بِذُنُوبِهِ إِلَّا ذَاكَ مَا وَ

 لِمَ تَدْرِي أَ قَالَ 2دَخَلَنِی قَدْ مَا رَأَى فَلَمَّا بِالْمَوْتِ غُمَّ لَقَدْ حَضَرَهُ مَنْ یَقُولَ حَتَّى بِذُنُوبِهِ إِلَّا ذَاكَ مَا وَ الْمَوْتِ عِنْدَ عَلَیْهِ

 و بپرهیز گناهان از!  مفضل اى: 3الدُّنْیَا فِی لَكُمْ عُجِّلَتْ وَ الْآخِرَةِ فِی بِهَا تُؤَاخَذُونَ لَا إِنَّكُمْ اللَّهِ وَ ذَاكَ قَالَ لَا قُلْتُ ذَاكَ

 شما سوى به آنكه از ترشتاب با کسهیچ سوى به گناهان که خدا به سوگند. دار حذر بر گناهان از نیز را ما شیعیان

 و گناهانش خاطر به مگر نیست این و رسدمى سختى و رنج سلطان ناحیه از را شما از کسى همانا روند،نمى آیندمى

 باز او از اش روزى و رزق شما از کسى و گناهانش سبب به مگر نیست این و شودمى بیمارى دچار شما از کسى

 که آنجا تا شودمى زیاد فشار دچار مرگ هنگام شما از کسى و گناهانش دلیل به مگر نیست این و شودمى داشته

 خاطر به مگر نیست این و است شده غمگین و دلتنگ مرگ خاطر به او: گوید مى است حاضر او نزد در که کسى

 دچار بالهایى چنین به شیعیان باید چرا که رفتم فرو فكر به حضرت سخنان از من اینجا در: گوید راوى .گناهانش

 حضرت. خیر: کردم عرض است؟ چنین چرا که دانىمى آیا: فرمود دید حال این به مرا چون حضرت و شوند؟

 در و نگیرید قرار مؤاخذه مورد آخرت در گناهانتان سبب به شما که است آن خاطر به این که خدا به سوگند: فرمود

 سختیها این از را نفسش بخواهد که هر. «کنید کوچ دنیا آن به پاك تا است شده تعجیل دنیا این در کیفرتان و عقوبت

 .کند دوري گناهان انجام از باید کند حفظ

                                                           
1 -  11/245. 

 .ترندنزدیك متعال خداوند به دیگران به نسبت آنان رودمی گمان که حالی در رودمی ائمه پیروان  سوي با شتاب به گناهان چرا یعنی - 2

3-  11/241. 



 از پارسایی دوري: میان این دو واژه فرمودند تمایز وجوه از درباره یكی( سره قدس) مااستاد  پارسایی. و تقوي-6

 امام از. شوداضافه می نیز 1مستحبات ترك عدم وها  شبهه از دوري به تقوي اما است، واجبات انجام و حرام کارهاي

: 2أَصْحَابِی هَؤُلَاءِ ثَوَابَهُ رَجَا وَ لِخَالِقِهِ عَمِلَ وَ وَرَعُهُ اشْتَدَّ مَنِ أَصْحَابِی إِنَّمَا»است که فرمودند:  شده روایت( ع)صادق

 را او ثواب امید کنند ومى کار ،خود آفریننده رضاى براى و است زیاد آنان پارسایى: که هستند کسانى من یاران

 والورع اهلل بتقوي اوصیك»است:  آمده یارانش از یكی به( ع)صادق امام توصیه در. «هستند من یاران اینان دارند،

 که بدان و کنم می سفارش کوشش و پارسایی و الهی تقواي به را تو: 3فیه ورع ال اجتهاد ینفع ال أنّه واعلم واالجتهاد

 فانه بالورع علیكم» :داد پند چنین را پیروانش همچنین ایشان.  «دهد نمی سودي نباشد، پارسایی آن در که کوششی

 کَرَامَةَ لَا وَ مِنَّا لیْسَ« »رسید نتوان ورع به جز خداست نزد آنچه به که کنید، پرهیزکاري: بالورع اال اهلل عند ما ینال ال

 کسى ندارد بزرگوارى و نیست ما از: مِنْهُ أَوْرَعَ أَحَدٌ الْمِصْرِ ذَلِكَ فِی کَانَ وَ یَزِیدُونَ الف أَوْ مِائَةٌ فِیهِ مِصْرٍ فِی کَانَ مَنْ

. «باشد او از پارساتر و ترباورع کسى شهر آن در و باشند بیشتر یا نفر یكصد هزار آن در که باشد شهرى در که

 غیر با را مردم: 4دَاعِیَةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْخَیْرَ وَ الصَّلَاةَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْوَرَعَ مِنْكُمُ لِیَرَوْا أَلْسِنَتِكُمْ بِغَیْرِ لِلنَّاسِ دُعَاةً کونُوا»

 به را آنان امور این زیرا ببینند را خوبى و نماز و کوشش و پارسایى شما از تا بخوانید( کردارتان با یعنى)زبانتان

 تُتْعِبُونَا یُوَالِینَالَا مِمَّنْ نُرِیدُهُ وَ بِهِ تَعَالَى اللَّهَ نَدِینُ وَ نُلَازِمُهُ الَّذِي الدِّینُ فَإِنَّهُ بِالْوَرَعِ عَلَیْكُمْ»  «خواندمى فرا حق سوى

 آن وسیله به را خداوند و ایموابسته آن به ما که است دینى همان پارسایى زیرا پارسایى به باد شما بر: 5بِالشَّفَاعَةِ

  «نیفكنند زحمت به شفاعت با را ما تا خواهیممى دارندمى دوست را ما که کسانى از را آن و کنیممى دیندارى

با  همراه که کاري هیچ: یتقبل ما یقل التقوي و کیف مع عمل یقل ال»است:  فرموده تقوي درباره( ع)انمؤمنامیر

                                                           
 .است ممكن غیر ها آن کامل درك حتی و شودمی ترك مستحبات برخی گاهی. آن از برخی نه است همه مستحبات ترك عدم در اینجا مقصود  - 1

2 - 11/193. 

3 -  11/192 . 

 قلب و آوردنمی شما یاد به را متعال خداوند او دیدن آیا گذردمی شما مقابل از تقوي و نیكی به مشهور و عالم فردي کنید تصور مطلب این شدن روشن براي - 4

 این ما خواند.فرا می متعال خداوند سوي به زبان، مردم را از استفاده بدون فردي، چنین بنابرین باشد؟ نزده حرفی هیچ فرد این که هر چند  تپدنمی او براي شما

که با  حجابی بی زن یا همچونو  کنندمی سكوت آنان نزد به مؤمنشخصی  با آمدن هستند بیهوده سخنان مشغول گفتن  گروهی وقتی ایم کرده تجربه را مسأله

 بپوشاند. را خود کندمی سعی روحانیت، لباس دیدن شخصی با

5 -  (11/192-196). 



 که «آید حساب به اندك باشد خدا قبول مورد که کاري دارد امكان نیست، مگر اندك و کم باشد تقوي و خداخواهی

 روایت( ع)صادق امام از و  «پذیرد می را پرهیزگاران قربانی خدا: 1الْمُتَّقِینَ مِنَ اللّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّمَا»اشاره دارد:  آیه این به

 عشیرة و آنسه بال مال و أعزه بال اهلل أغناه التقوي عز إلى المعاصی ذل من عزوجل اهلل أخرجه من»که فرمودند:  شده

 بالیسیر اهلل من رضی و من 2شیء کل من اهلل أخافه اهلل یخف لم شیء و من کل منه اهلل أخاف اهلل خاف أنیس و من بال

-بى آنكه جز نبرد، تقوى بعزت گناه خوارى از را اى بنده عزوجل خداى :العمل من بالیسیر منه رضى الرزق من

 هر (سازد مأنوس خود با یعنى) زاد آدمى بدون کند مأنوسش و فامیل بدون کند عزیزش و مال بدون کند، نیازش

 از کس ترسند و هرمی او از همه یعنی دهدمی قرار چیزي هر دل در را او خوف خداوند بترسد بزرگ خداي از کس

 در ان)ع(مؤمنامیر .«ترسدمی کس همه از و دهدمی قرار او دل در را چیز همه ترس خداوند نترسد، بزرگ خداي

 . 3داد جان دم در و شده مدهوش آن شنیدن از همام ایشان، باوفاي یار که دارد ايخطبه پرهیزکاران وصف

 عَبْدٍ مِنْ لَیْسَ» :پدرشان فرمودند که به نقل از شده روایت( ع)صادق امام از. امید و ترس میان اعتدالبرقراري  -7

 بنده هیچ: هَذَا عَلَى یَزِدْ لَمْ هَذَا وُزِنَ لَوْ وَ هَذَا عَلَى یَزِدْ لَمْ هَذَا وُزِنَ لَوْ رَجَاءٍ نُورُ وَ خِیفَةٍ نُورُ نُورَانِ قَلْبِهِ فِی وَ إِلَّا مُؤْمِنٍ

 این با آن و آن با این اگر که اىگونه امید به نور و بیم نور: دارد وجود نور دو او قلب در اینكه جز نیست مؤمنى

هاي لقمان به از جمله توصیه همچنین آن حضرت)ع( فرمودند:. «ندارد زیادتى دیگرى بر هیچیك شود سنجیده

 جِئْتَهُ لَوْ رَجَاءً اللَّهَ ارْجُ وَ اللَّهُ یُعَذِّبَكَ أَنْ خِفْتَ الثَّقَلَیْنِ بِبِرِّ جِئْتَهُ لَوْ خَوْفاً اللَّهَ خَفِ بُنَیَّ یَا»که گفت: پسرش این بود 

                                                           
 که بدان داشت و ناپسند باز زشت اعمال از را تو نمازت وقتی: درك کرد را عمل شدن پذیرفته و تقوي میان ي رابطه توانمی مختلف هايشیوه به . 27 مائده: - 1

نص  این بر عالوه. شودو ناپسند نمی زشت مرتكب اعمال که است این پرهیزکار فرد صفات از. است نشده پذیرفته صورت این غیر در و است شده پذیرفته نمازت

 خاشع که است تقوي با زمانی تنهاو  باشد تقوي با اهل خشوع است که زمانی تنها بنده و نیست شده پذیرفته خشوع بدون نماز که کندمی تاکید صریح روایات

 .باشد کرده خارج قلبش از را خدا غیر به وابستگی و باشد

 او صفات و اخالق شود نزدیك متعال خداي به انسان قدر هر. بفهمم را آن متعال خداي صفات با آن ربط طریق از کردم سعی واال معانی این در بسیار تأمل با - 2

 به را عزت و است عزیز متعال خداوند «بگیرید خود به را خداوند بأخالق اهلل: اخالق تخلقوا» است آمده این روایت مضمون در که طورهمان گیردمی خود به را

 وَ الْعِزَّةُ لِلّهِ وَ» و «خداست آن از همگی عزت، که بداند است عزت خواهان که هر (10 فاطر:)جَمِیعًا  الْعِزَّةُ فَلِلَّهِ الْعِزَّةَ یُرِیدُ کَانَ مَن»: بخشدمی بخواهد که هر

. بخشدمی بخواهد کس هر به را قدرت و است قوي متعال خداوند. «است مؤمنان و او رسول و خدا مخصوص عزت که حالی در (8 منافقون:)لِلْمُؤْمِنینَ  وَ لِرَسُولِهِ

 (.هستند خداوند نیكوي هاي نام آنان که چرا داد ارتباط( ع)بیت اهل به را امر این توانمی همچنین و) فهمید را دیگر معانی توانمی طریق این به

 .303 البالغه، نهج: رجوع شود به - 3



 به را انس و جن نیكى اگر که بترس چنان خداوند از!  پسرکم اى: 1لَكَ اللَّهُ یَغْفِرَ أَنْ رَجَوْتَ الثَّقَلَیْنِ بِذُنُوبِ

 شامل را تو برى نزدش را انس و جن گناهان اگر که باش امیدوار چنان او به و کندمی عقوبتت ببرى پیشگاهش

-می و شوندمرتكب گناه می گروهی: عرض کردم او به گویدمی پیروان آن حضرت از یكی. «گرداند خود مغفرت

 قوم هؤالء»: ایشان فرمودند آیدمی سراغشان به مرگ که این تا اندچنین این پیوسته و داریم بخشش امید گویند

اینان گروهی هستند  :منه هرب ء شی من خاف من و طلبه شیئا رجا من إن براجین لیسوا کذبوا األمانی فی یترجحون

 کند وگویند و امیدوار نیستند، هرکه به چیزي امید دارد آنرا طلب میتر است و دروغکه کفه آرزوهایشان سنگین

لیسوا لنا بموال: اینان دوست و پیرو ما »امام)ع( درباره این افراد فرمودند: «. گریزدهرکه از چیزي بترسد از آن می

 رحمت: 2الْمُحْسِنِینَ مِّنَ قَرِیبٌ اللّهِ رَحْمَتَ إِنَّ»فرماید: می که اندکرده اخذ آیه این از را مطلب این( ع)امام« نیستند

 کسی براي مگر فرشتگان این کنندنمی شفاعت و: 3ارتَضَی لِمَنِ إال یَشفَعُون ال وَ» ،« است كنزدی نیكوکاران به خدا

 .«پسندد خدا که

 خلق رضاي و نفس هواي بر متعال خداوند رضاي داشتن مقدم-8

 و عزتی و: عزوجل اللّه یقول وآله علیه اللّه صلی اللّه رسول قال»: است که فرمودند روایت( ع)باقر امام محمد از

 و امره علیه شتتُ اال هواي علی هواه عبد یؤثر ال مكانی ارتفاع و علوي و نوري و کبریائی و عظمتی و جاللی

 ارتفاع و علوي و نوري و عظمتی و جاللی و عزتیو  له قدرتُ ما اال منها آته بها و لم قلبه شغلت و دنیاه علیه لبست

 وراء من له رزقه و کنت االرضین و السموات کفلت و مالئكتی ستحفظته اال هواه علی هواي عبد یؤثر ال مكانی

 و عزّت به قسم فرماید:فرمودند: خداوند عزو جل می )ص(رسول خدا :4راغمة هی و الدنیا اتته و تاجر کل تجارة

 را کارش آنكه مگر من هواي بر را خودش هواي اي بنده نكند اختیار که مكانتم ارتفاع و علوّ و کبریاء و جالل
                                                           

 که تا بدانجا رسد ترس از خدا نیست شایسته که چرا است دقیق يها دلمعا این. است کرده نقل امید و ترس میان موازنه توضیح براي را لقمان سخن( ع)امام - 1

 است زیاد گناهانم گویندمی برخی که چنان. است کبیره گناهان از ناامیدي که شودنامیده می  حالت ناامیديکه این  نباشد خداوند رحمت به امیدي آن از دیگرپس

 .بخشدنمی را آن خداوند و

 . 56 اعراف: - 2
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4 - 11/221. 



 برایش که اي اندازه به فقط دنیا از آنكه حال و نمایم دنیا مشغول را او قلب و کنم هم دَر را او دنیاي و کنم پراکنده

 بر مرا هواي اي بنده نكند اختیار که مكانتم رفعت و بزرگی و عظمت و جالل و عزّت به قسم. بدهم ام کرده مقدّر

 من و گردانم او روزي و رزق متكفّل را زمین و هاآسمان و گردانم او حافظ را خود مالئكه آنكه مگر خود هواي

 دنیا را او بیاید و( برسانم را او روزي و کنم تجارت او براي من یعنی) بود خواهم تاجري هر تجارتِ دنباله او براي

 پیش و او نزد دنیا و کند رو او به دنیا ندارد، دنیا به رغبت او اینكه با یعنی. )اوست ذلیل و رام و مُنقاد صورتیكه در

 یُسخِطُ بما الناسِ مَرضاةَ طَلَبَ مَن» :از حضرت رسول)ص( فرمودند نقل به (ع)صادق امام. «باشد ذلیل و خوار او

و   حاسِدٍ کُلِّ و حَسَدَ  1عَدُوٍّ کُلِّ عَداوَةَُ  اللّه کَفاهُ الناسِ بِغَضَبِِ  اللّه طاعَةَ آثَرَ و مَن  ذامّا الناسِ مِنَ حامِدُهُ کانََ  اللّه

 را خدا که طلبد چیزى با را مردم ستایش و خشنودى هرکه: 2ظَهیرا و ناصِرا لَهُ جلّ و عزُّ  اللّه و کانَ  باغٍ کُلِّ بَغیَ

 دهد، ترجیح مردم خشم بر را خدا طاعت هرکه و شد خواهند او نكوهشگر او، ستایندگان همان کند،مى ناخشنود

 جلّ و عزّ خداوند و دارد نگه تجاوزگرى هر تجاوزِ و حسودى هر حسادتِ و دشمنى هر دشمنىِ از را او خداوند

    «.باشد او پشتیبان و یاور

ابا  از. ضرر و نفع و عمر و رزق در خداوند به یقین مانند نیست آن ذکر مجال که دارد وجود دیگري صفات

 أصابَهُ ما أنَّ یَعلمَ حتّى اإلیمانِ طعمَ عَبدٌ الیَجدُ» :فرمودمی( ع)طالب ابی بن علی: که فرمودند شده روایت( ع)عبداهلل

 نچشد را ایمان مزه اى بنده هیچ: 3جل و عز  اللّه هوَ النّافِعَ الضّارَّ وَأنَّ ، لیُصیبَهُ یكُن لم أخطأهُ ما وَأنَّ ، لِیُخطِئَهُ یكُن لم

 و بخش زیان که این و برسد که نبود ممكن نرسیده، او به آنچه و نرسد شد نمى رسیده، بدو آنچه بداند که آن مگر

آنگونه که  خدا، غیر از امید قطع و او بر توکل و خداوند به توسّل و «بس و است جل و عز خداوندى سودرسان

 گریه و «است کافی را او خدا کند، توکل خدا بر که هر: 4حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ وَمَن»فرماید: می متعال خداوند

 عَنْ غَضَّتْ عَیْنٌ وَ اهللِ خَشیَةِ مِنْ بَكَتْ عَیْنٌ: اَعیُنٍ ثَالًثَةُ اِلّا القِیامَةِ یَومَ باکِیَةٌ عَیْنٍ کُلُّ»: فرمود( ص)پیامبر. خداوند براي

                                                           
 الهی، ضمانت این از پس سازید، خود زندگی راه و رسم و دهید قرار دیدگانتان مقابل را آن دائماً نیك بیاندیشید و آن شبیه هايعبارت و عبارت این در - 1

 . نترسد گرياز سرزنش هیچ سرزنش  خدا راه در و دهد انجام است، آن در متعال خداوند رضاي چه آن باید بلكه بگیرد نظر در را مالحظات انسان نیست شایسته

2 - 11/421. 

3 - 11/157. 

 .3طالق: - 4



 خدا ترس از که چشمی: چشم سه جز گریانند قیامت روز چشمها همه: 1اهلل سبیلِ فی ساهِرَة باتَت عَیْنٌ وَ اهللِ مَحارِمِ

 و «باشد دار زنده شب( اسالم کیان از پاسداري و) خدا راه در که چشمی شود، فرونهاده نامحرم از که چشمی بگرید،

 .است اش بنده گمان نیك در خداوند که چرا است خداوند گمان نیك به ایشان صفات از

 خویش با رابطه در مؤمن صفات: دوم محور

 درون در که است نفسی تو دشمن ترین أعدي أعدائك نفسك التی بین جنبیك: دشمن»حدیث:  با اعتماد به این -1

 خداي را نفس و نباشد خود نفس مطیع و نشود غافل آن با مبارزه از و بداند خود دشمن را نفس هواي« توست

 اللَّهُ وَأَضَلَّهُ هَوَاهُ إِلَهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَیْتَ»فرماید: می متعال خداوند. نكند عمل نفس تمایالت اساس بر و نگرداند خود

 که را کس آن آیا: 2تَذَکَّرُونَ أَفَلَا اللَّهِ بَعْدِ مِن یَهْدِیهِ فَمَن غِشَاوَةً بَصَرِهِ عَلَى وَجَعَلَ وَقَلْبِهِ سَمْعِهِ عَلَى وَخَتَمَ عِلْمٍ عَلَى

 دیدگانش بر و نهاد مهر دلش و گوش کرد و بر گمراهش علم روي از خدا و گرفت خود خداي چون را هوسش

( ص)پیامبر «گیرید؟نمی پند چرا کرد؟ خواهد هدایت را او کسی چه نكند هدایت خدا اگر اي؟ دیده افكند، پرده

 الْأَکْبَرُ الْجِهَادُ عَلَیْهِمُ بَقِیَ وَ الْأَصْغَرَ الْجِهَادَ قَضَوُا بِقَوْمٍ مَرْحَباً» :فرمودند بازگشتند که گاه آن به جهاد فرستاد را گروهی

 پیكار و کردند سپرى را تر کوچك پیكار که گروهى به آفرین: 3النَّفْسِ جِهَادُ قَالَ الْأَکْبَرُ الْجِهَادُ مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقِیلَ

 با پیكار فرمود چیست؟ تر بزرگ پیكار! خدا فرستاده اى: شد گفته است، مانده جاى به آنان عهده بر تر بزرگ

 .«نفس

 کُنَّ مَنْ خِصَالٍ ثَلَاثُ»فرمودند: ( ص)پیامبر. شود مشغول خود عیوب اصالح مردم به عیوب جستجوي جاي به -2

 مَا نَفْسِهِ مِنْ النَّاسَ أَعْطَى رَجُلٌ ظِلُّهُ: إِلَّا ظِلَّ لَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَرْشِ ظِلِّ فِی کَانَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ أَوْ فِیهِ

 یَعِبْ لَمْ رَجُلٌ وَ سَخَطٌ أَوْ رِضًى فِیهِ لِلَّهِ ذَلِكَ أَنَّ یَعْلَمَ حَتَّى أُخْرَى یُؤَخِّرْ لَمْ وَ رِجْلًا یُقَدِّمْ لَمْ رَجُلٌ وَ لَهَا سَائِلُهُمْ هُوَ

                                                           
1 - 11/177. 

-می مرتكب انسان که گناهی طریق از امر این و شودمی خود هواي ي بنده انسان شود محقق( ذلت یا تسلیم و اطاعت) همچون بندگی معانی وقتی 23جاثیه: - 2

 .است همان بندگی این و شودمی آن سرسپرده و ذلیل و کرده اطاعت نفس خویش هواي از بدان وسیله انسان ، زیراقابل درك است شود

3 - 11/122، 11/225. 



 عَنِ بِنَفْسِهِ شُغُلًا بِالْمَرْءِ کَفَى وَ عَیْبٌ لَهُ بَدَا إِلَّا عَیْباً مِنْهَا یَنْفِی لَا فَإِنَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الْعَیْبَ ذَلِكَ یَنْفِیَ حَتَّى بِعَیْبٍ الْمُسْلِمَ أَخَاهُ

 سایه در او نیست الهى سایه جز اى سایه هیچ که قیامت بروز باشد سه آن از یا یكى صفت سه کس هر در: 1النَّاسِ

 دارد انتظار دیگران از بخود نسبت را رفتار همان که باشد آنچنان دیگران با رفتارش مردیكه: بود خواهد خدا عرش

 خویشتن از را عیبى تا مردیكه و ننهد پیش و پس گامى نكرده احراز کارى در را الهى خشم و رضا تا که مردى و

 دیگر عیبى بكند دور خود از را عیبى هر که است چنین البته و نكند جوئى عیب باره آن در برادرش از نساخته دور

 . «داشت نخواهد را دیگران جوئى عیب مجال بپردازد بخویشتن  کس هر و کرد خواهد مشاهده خویشتن در

 زشت خود براي چه آن و بپسندد آنان براي پسنددمی خود براي چه آن و باشد داشته انصاف مردم به نسبت-3

 مَن إِنَّهُ أَال»فرمودند: ( ع)انمؤمن امیر باشد. ضررش به چه اگر بگوید را حق و بشمارد زشت نیز آنان براي شماردمی

 او عزّت بر جز خداوند کند، رفتار منصفانه مردم با که هر بدانید ؛2عِزّا إِالّ  اللّه یَزِدهُ لَم نَفسِهِ مِن النّاسَ یُنصِفِ

 .«نیفزاید

 امام. ندهد خرج به متعال، تعصب خداوند غیر از به دیگر چیز هر یا ملیت خویش یا خاندان یا خود نسبت به-4

 و مصرّانه طرفداري چیزي از که کسی:  3عُنُقِهِ مِن اإلیمانَ ربقَهَ خَلَعَ فَقَد لَهُ تُعُصِّبَ أو تَعَصَّبَ مَن»فرمودند: ( ع)صادق

 از را ایمان ریسمان که محققاً( باشد خشنود او و) شود نابجا طرفداري او نفع به دیگران جانب از اینكه یا کند نابجا

 .«است کرده باز خویش گردن

 یكدیگرسبقت بر کردن نیكی در پس: 4فرماید: فَاسْتَبِقُواْ الْخَیْرَاتِمی خداوند. غنیمت بشمارد را نیكو هايفرصت-5

 بر: 5لِلْمُتَّقِینَ أُعِدَّتْ وَاألَرْضُ السَّمَاوَاتُ عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ رَّبِّكُمْ مِّن مَغْفِرَةٍ إِلَى وَسَارِعُواْ»و همچنین فرمودند: « گیرید

 زمین و آسمانها همه قدر به پهنایش که، بهشت آن به رسیدن و خویش پروردگار آمرزش براي گیرید پیشی یكدیگر

                                                           
 .نیست دیگران عیوب به پرداختن براي مجالی ؛ بنابریناينبرده پایان به را خود عیوب اصالح حال آنكه پذیرفت خواهد پایان عمر شك بدون - 1

2 - 11/269  .  

3 - 11/296    .  

  .   148بقره: - 4

  .    133 عمران: آل - 5



: اَربَعٍ قَبلَ بِاَربَعٍ بادِر عَلىُّ یا» :است آمده( ع)علی به( ص)پیامبر وصیت در. «است شده مهیا پرهیزگاران براي و است

 پیش را چیز چهار! على اى: 1مَوتِكَ قَبلَ و حَیاتِكَ  فَقرِكَ قَبلَ غِناكَ وَ سُقمِكَ قَبلَ صِحَّتِكَ وَ هَرَمِكَ قَبلَ شَبابِكَ

 و فقر از پیش را ثروتت و بیمارى؛ از پیش را ات سالمتى و پیرى؛ از پیش را ات جوانى: دریاب چیز چهار از

 مَنِ»فرمودند: ( ع)صادق امام. دهد قرار خیري هر افزایش راه در را اش زندگی.  «مرگ از پیش را ات زندگى

 لَمْ مَنْ وَ مَلْعوُنٌ فَهُوَ شَرَّهُما یَوْمَیْهِ آخِرُ کانَ مْنَ خیرهما فهو مغبوط وَ یَوْمَیْهِ آخِرُ کانَ مْنَ وَ 2مَغْبُونٌ فَهُوَ یَوْماهُ اسْتَوي

 با روزش دو که کسی: 3الْحَیاةِ مِنَ لَهُ خَیْرٌ فَالْمَوْتَ الْنَقْصانِ اِلی کانَ مَنْ وَ نُقْصانٍ فِی فَهُوَ نَفْسِهِ فِی الْزِیادَةَ یَعْرِفِ

 حسرت و غبطه مورد باشد، اول روز از نیكوتر دومش روز که کسی و است دیده زیان و مغبون باشد، برابر یكدیگر

 ملعون و دور به خدا رحمت از( باشد دیروز از بدتر امروزش) باشد بدتر روزش دومین که کسی و است دیگران

 براى مرگ باشد، کاهش به رو که است و هر کمبود و نقصان سرازیرى در در نبیند، افزایشى خود در که هرو  است

 «.است زندگی از بهتر او

 لَم مَن مِنّا لَیسَ»است که فرمودند:  شده روایت( ع)کاظم موسی امام کند. از رسیدگى خود نفس حساب به -6

 کسى نیست ما از: علیهِ تابَ و مِنهَُ  اللّه استَغفَرَ سَیِّئا عَمِلَ اللّه و إن استَزادَ حَسَنا عَمِلَ فَإن یَومٍ، کُلِّ فی نفسَهُ یُحاسِبْ

 بدى کار اگر و بخواهد فزونتر خداوند از باشد کرده خوبى کار اگر.  نكند رسیدگى خود نفس حساب به روز هر که

یا »است:  آمده ابوذر به( ص)پیامبر وصیت درو  «کند توبه او درگاه به و بخواهد آمرزش خداوند از باشد کرده

 مِنْ وَ مَطْعَمُهُ أَیْنَ مِنْ فَیَعْلَمَ. شَرِیكَهُ الشَّریكِ مُحاسَبَةِ مِنْ أَشَدَّ نَفْسَهُ یُحاسِبَ حَتّى الْمُتَّقِینَ مِنَ الرَّجُلُ الیَكُونُ أَباذَرٍّ؛

 اللّهُ یُبالِ لَمْ الْمالَ اکْتَسَبَ أَیْنَ مِنْ یُبالِ لَمْ مَنْ أَباذَرٍّ؛ یا. 4حَرام مِنْ أَمْ ذلِكَ حِلٍّ أَمِنْ مَلْبَسُهُ؟ أَیْنَ مِنْ وَ مَشْرَبُهُ أَیْنَ

                                                           
1 - 11/366. 

 به که کسی. کنیم پیشرفت و برسیم تكامل به تا است آفریده را ما بلكه است، نیافریده نیست، آن در تكاملی که ايزندگی براي را ما متعال خدواند زیرا - 2

 را پایان بی و پیوسته حرکتی که است خداوند همان شناخت هدف، این. است نكرده محقق آفریده آن براي را او خداوند که هدفی نیست معتقد تكامل و پیشرفت

   .است کرده توصیف را آن قرآن که چنان است حیوانی زندگی از بهتر فردي چنین براي مرگ. کندمی اقتضا

3 - 11/376. 

 در که گناهانی و نگه داشته  خود جیب در را آن و هکرد  تهیه کوچكی عطا فرموده است، دفتر  آنان به را خویش اطاعت توفیق خداوند که کسانی از برخی - 4

 .کنند محاسبه را خود اعمال تا گشایندمی را دفتر خوابیدن، از قبل و نویسندمی آن در شده، مرتكب روز



 محاسبه به وجه شدیدترین به را خود که آن جز یابد نمى دست تقوا به آدمى! اباذر اى: 1النّارَ أَدْخَلَهُ أَیْنَ مِنْ عَزَّوَجَلَّ

 آید مى دست به راهى چه از وى پوشاك و خوراك که بداند و خود شریك مورد در شریك محاسبه همچون گیرد،

 خداوند کند مى کسب راهى چه از باشد نداشته باك انسان اگر ذر،واب اي. نامشروع طریق از یا و مشروع راه از آیا

 .«نماید دوزخش داخل راهى چه از ندارد باك هم

 أبلغ» فرمودند: ( ع)صادق امام. شود آراسته آشكار)درون و برون( با نهان و کردار با مطابقت گفتار و صداقت به-7

 روز در همانا بگو؛ ما شیعیان به :2غَیْرِهِ إِلَى خَالَفَهُ ثُمَّ عَدالً وَصَفَ مَنْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ حَسْرَةً النَّاسِ أَعْظَمِ مِنْ إِنَّ شیعتنا

 دیگري درباره ولی است ستوده را عدلی که است کسی است بیشتر دیگران از حسرتش که کسانی از یكی قیامت

 وَ أَعْمَالِنَا فِی خَالَفَنَا وَ بِلِسَانِهِ قَالَ مَنْ شِیعَتِنَا مِنْ لَیْسَ»، آن حضرت همچنین فرمودند: «است کرده عمل را آن خالف

کسی  نیست، ما پیروان از: 3شِیعَتُنَا أُولَئِكَ بِأَعْمَالِنَا عَمِلَ وَ آثَارَنَا اتَّبَعَ وَ قَلْبِهِ وَ بِلِسَانِهِ وَافَقَنَا مَنْ شِیعَتُنَا لَكِنْ وَ آثَارِنَا

 همراه قلب و زبان با را ما که است کسی ما، اما با اعمال و آثار ما مخالفت ورزد، شیعهبه زبان ما را تصدیق کند 

 .«هستند ما شیعه آنان،. دهد انجام را ما اعمال و کند پیروي را ما آثار و باشد

 ما فیقولون النار، اهل من قوم إلی الجنة اهل من قومٌ یطلع! اباذر یا»است:  آمده ابوذر به( ص)پیامبر وصیت در

 قیامت روز! ابوذر اي: 4نفعله ال و بالخیر نأمر کنّا انا: فیقولون تعلیمكم و بِتَأدیبِكُم الجنّة دخلنا قد و النّار ادخلكم

 افكند، عذاب به را شما چیز چه :دهند می قرار سؤال مورد را جهنم اهل از گروهی تعجب با بهشتیان از گروهی

 راست راه به را مردم ما: دهند می پاسخ ها آن آمدیم، در بهشت به که بود شما ارشاد و هدایت وسیلة به ما که حالی در

 متعال خداوند.  «کردیم نمی عمل هایمان حرف به خود لیكن دادیم، می فرمان خوب هاي کار به و کردیم می هدایت

                                                           
1 - 11/379 . 

 .استحوزویان نیز ما ویژه به ما متوجه توصیه . این11/235 - 2

3 - 11/196. 

4 - 11/420        .  



 جاي به و بگویید چیزي که آیدمی خشم به سخت خداوند: 1تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُوا أَن اللَّهِ عِندَ مَقْتًا کَبُرَ»فرمایند: می

 .«نیاورید

 مَضَى فَمَا سَاعَةٌ هِیَ فَإِنَّمَا الدُّنْیَا عَلَى اصْبِرُوا»فرمودند:  که است( ع)صادق امام هايتوصیه پیشه کنند. از صبر -8

 طَاعَةِ عَلَى فِیهَا فَاصْبِرْ فِیهَا أَنْتَ الَّتِی سَاعَتُكَ هِیَ إِنَّمَا وَ هُوَ مَا تَدْرِي فَلَا یَجِىْ لَمْ مَا وَ سُرُوراً لَا وَ أَلَماً لَهُ تَجِدُ لَا مِنْهُ

 آن براى شده سپرى دنیا از آنچه پس نیست   بیش ساعتى دنیا که کنید صبر دنیا بر: 2اللَّه مَعْصِیَةِ عَنْ فِیهَا اصْبِرْ وَ اللَّهِ

 همان دنیا دانی چیست؟نمى است نیامده آنچه و( است شدنى تمام آن شادمانى و رنج) یابىنمى سرورى و رنجى

 نیز خداوند معصیت مقابل در و کن صبر خدا فرمانبردارى و طاعت بر آن در پس هستى آن در تو که است ساعتى

 . «باش شكیبا

 تُوَفَّ مُرّاً کَانَ إِنْ وَ الْحَقِّ عَلَى اصْبِرْ بُنَیَّ یَا قَالَ وَ صَدْرِهِ إِلَى ضَمَّنِی الْوَفَاةُ أَبِیَ حَضَرَتْ لَمَّا»فرمودند: ( ع)باقر امام

 اى: فرمود و چسباند خود سینه به مرا رسید فرا السالم علیه سجاد امام پدرم وفات که زمانى: 3حِسَابٍ بِغَیْرِ أَجْرَكَ

 امام از و «دهد کامل طور به و حساب بدون را تو پاداش خداوند تا باشد تلخ چه اگر کن صبر حق بر!  پسرکم

 هُوَ مَا عَلَى أَهْلِی مِنْ وَ هَذَا غُلَامِی مِنْ لَأَصْبِرُ إِنِّی»یقول: ( ع)سمعت أباجعفر: است که فرمودند شده روایت( ع)صادق

 از: 4مُحَمَّدٍ)ص( قُدَّامَ بِسَیْفِهِ ضَرَبَ قَدْ الَّذِي الشَّهِیدِ دَرَجَةَ وَ الْقَائِمِ الصَّائِمِ دَرَجَةَ بِصَبْرِهِ نَالَ صَبَرَ مَنْ إِنَّهُ الْحَنْظَلِ مِنَ أَمَرُّ

 از که کنممى صبر امورى بر خود خانواده( کارهاى) و غالمم این( کارهاى) از من: فرمود که شنیدم)ع( باقر امام پدرم

 زیرا( کنممى صبر آنان سخنان و کارها برابر در وجود این با ولى) است تر تلخ من براى( ابوجهل هندوانه) حنظل

 رکاب در که شهیدى درجه و ایستاده عبادت به که دارى روزه درجه به صبرش خاطر به کند پیشه صبر که کسى

 .«شودمى نائل زده شمشیر)ص( پیامبر

                                                           
  .   3صف: - 1

2 - 11/187 . 

3 - 11/188    .  

4 - 11/209 . 



 وَ الدُّنْیَا فَاخْتَارَ آخِرَةٌ وَ دُنْیَا لَهُ عَرَضَتْ مَنْ وَ»است:  آمده( ص)پیامبر خطبه در. 1دارند مقدّم دنیا بر را آخرت -9

 عَنْهُ هُوَ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهَ لَقِیَ الدُّنْیَا تَرَكَ وَ الْآخِرَةَ أَخَذَ مَنْ وَ النَّارَ بِهَا یَتَّقِی حَسَنَةٌ لَهُ لَیْسَتْ وَ اللَّهَ لَقِیَ الْآخِرَةَ تَرَكَ

 کرد خواهد دیدار حالتى در را خداوند برگزیند آخرت بر را دنیا او و گردد عرضه او به آخرت و دنیا که هر: 2رَاضٍ

 را دنیا و برگزیند را آخرت که کسى ولى نیست، او همراه شود حفظ دوزخ آتش از آن وسیله به که اىحسنه هیچ که

-می کوچك را دنیا آنان. «است خوشنود وى از که کرد خواهد دیدار حالتى در قیامت روز در را خداوند کند ترك

 دنیا که هر :3بِآخِرَتِهِ أَضَرَّ دُنْیَاهُ أَحَبَّ مَنْ»فرمودند: ( ص)پیامبر. داردمی آخرت باز یاد از را انسان دنیا زیرا شمارند،

 هابدي همه ریشه: 4الدنیا حبُّ خطیئه کلّ رأس»فرمودند: ( ع)صادق امام و «زند زیان را خود آخرت دارد دوست را

 الدنیا: الى إن اهلل اوحى على یا»است:  کرده توصیه( ع)علی به( ص)پیامبر «است دنیا به دلبستگی و حبّ خطاها، و

 من شربه منها الكافر سقى لما بعوضه جناح عنداهلل عدلت لو الدنیا ان على یا 5خدمك من اتعبى و خدمنى من اخدمى

 به : اي علی خداوند6قوتا اال الدنیا یعط لم انه القیامه یوم یتمنى هو و اال االخرین و االولین من احد ما على یا ماء

 خدمت در که را کسى بیفكن سختى و رنج به و است من خدمت در که باش کسى خدمتگزار: که فرستاد وحى دنیا

 آن آب از اىجرعه کافر به هرگز کردمی برابرى اىپشه بال با خدا نزد در دنیا ارزش اگر که راستى! على اى .توست

 از کاش اى که کندمی آرزو قیامت روز در اینكه جز نیست آخرین و اولین خلق از کسهیچ! على اى نوشاند،نمى را

 تشبیه ابریشم کرم به است حریص دنیا به نسبت که فردي( ع)باقر امام «.شدمی داده او به خوراکى اندازه به تنها دنیا

 الخُروجِ، مِنَ لَها أَبعَدَ کانَ لَفّا نَفسِها عَلى القَزِّ مِنَ ازدادَت کُلَّمَا  7القَزِّ دودَةِ مِثلُ الدُّنیا عَلَى الحَریص»فرمودند:  کرده

                                                           
 دنیا اگر اما  نكوهیده است، دهد، قرار خود مقصود و هدف را آن انسان که فقط دنیایی بلكه نیست، ناپسند و نكوهیده دنیا، يروایات، همه در بدانیم باید - 1

 کند.می معامله متعال خداوند با آن در که است انسان دارایی بهترین ، زیرانیست ناپسند باشد آخرت براي راهی و وسیله

2 - 11/286      . 

3 - 11/309. 

4 - 11/309. 

منهومان »: است آمده روایت این مضمون در که طورهمان خواهندمی دیگري چیز آورند می دست به را چیزي هرگاه و چشند نمی را راحتی طعم دنیا طالبان - 5

 .«دنیا طالب و علم طالب شوندنمی سیر اي که هرگزگرسنه دو الیشبعان طالب العلم و طالب الدنیا:

6 - 11/316 

 سازدمی چه آن از دیگران حال آنكه کند می نابود سازدمی چه آن که ابریشم کرم ینتفع: همانند تبنیه بالذي غیرها و یهلكها تبنیه ما القز کدودة»: گویدمی شاعر - 7

 .«برندمی سود



 او بر پیله از شدن خارج ببافد خود دور بیشتر چه هر که است ابریشم کرم مثل دنیا، به حریص: 1غَمّا تَموتَ حَتّى

فرمودند: ( ع)صادق امام. دارند تمایل زهد به ایشان پیروان رو این از. «میردمى غصه از که آن تا شودمى ترسخت

 منها اخرجه و دوائها و دائها و الدنیا عیوب بصره و لسانه بها انطق و قلبه فى الحكمة اهلل  انبت الدنیا فى زهد من»

 جایگزین او قلب در یا) رویاند مى دلش در را حكمت خدا بورزد زهد دنیا در کس هر:  2السالم دار الى سالماً

 سالم را او و گردانیده آشنا و بینا آن دواهاى و دردها دنیا، عیبهاى به را او و ساخته گویا آن به را زبانش و( کند مى

 .«برد مى بیرون بهشت سوىهب دنیا از

( ع)صادق امام به. گویددشنام نمی کند ونمی نفرین و لعن و سازدبر زبان جاري نمی زننده و سخن زشت شیعه -10

فِعَالِی  مِنْ لَیسَ هذَا إِنَّ»فرمودند: ( ع)امام .است گفته ناسزا کرده ظلم او به که مردي به یارانش از یكی که رسید خبر

. امنداده دستورى چنین شیعیانم به من و نیست من کردارهاى از کردار این: 3تَعُدْ لَا وَ رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ شِیعَتِی، بِهِ آمُرُ و لَا

 ما الیُبالی الرَّجُل رَاَیتُم اِذا»است:  فرموده( ص)خدا رسول. «مگرد باز کردار آن به و بخواه آمرزش پروردگارت از

-می گفته اشدرباره چه و گویدمی چه که ندارد باکی مردي که دیدید هرگاه: 4الشَّیطان شِركُ فَهُوَ لَهُ قِیلَ ما ال و قال

 چنین توصیه یارانش به( ع)صادق امام دارد.ستم روا نمی کسی به یك شیعه «است شیطان شریك کسی چنین شود،

 وَ نَفْسِهِ عَلَى بَغْیَهُ اللَّهُ صَیَّرَ بَغَى مَنْ فَإِنَّهُ الصَّالِحِینَ خِصَالِ مِنْ لَیْسَتْ فَإِنَّهَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُكُمْ یَبْغِیَ أَنْ إِیَّاکُمْ وَ»کند: می

 شما از برخى اینكه از باشید حذر بر: 5اللَّهِ مِنَ الظَّفَرَ أَصَابَ وَ غَلَبَ اللَّهُ نَصَرَهُ مَنْ وَ عَلَیْهِ بُغِیَ لِمَنْ اللَّهِ نُصْرَةُ صَارَتْ

 ستمش خداوند کند ستم که کسى همانا نیست، شایستگان خصلتهاى از ستمكارى زیرا دارد روا ستم دیگر برخى بر

 اشیارى خداوند که کسى و گرددمى ستمدیده شخص شامل خداوند یارى و نصرت و گرداندمى باز او خود به را

-می که است( ص)خدا رسول سخنان از. «رسدمى فرا خداوند جانب از پیروزیش و کندمى پیدا غلبه حتما کند

 کوهى بر کوهى اگر: الْبِرُّ ثَوَاباً الْخَیْرِ أَسْرَعُ وَ الْبَغْیُ عُقُوبَةً الشَّرِّ أَعْجَلُ دَکّاً اللَّهُ لَجَعَلَهُ جَبَلٍ عَلَى جَبَلٌ بَغَى لَوْ»فرمایند: 

                                                           
1 - 11/318. 

2 - 11/310. 

3 - 11/328.    

4 - 11/329. 

5 - 11/333         



 از کردن نیكى ثواب و رسدمى فرا زودتر دیگرى بدى هر کیفر از ستم کیفر سازد،مى ویران را آن خداوند کند ستم

 .«آیدمى دست به زودتر دیگرى خوبى هر ثواب

 بزرگ خطاي به و شوندمی متذکر بفریبد، را ها آن شیطان یا کنند ظلم خود به یا دهند انجام ناشایستی کار وقتی-11

 در. نمایندمی بخشش طلب خداوند از و کنندمی اصالح توبه با را خود کار کنند؛می توجه خداوند حق در خود

 اهل تمامی به آن ویژگی از یكی اگر که است بخشیده ویژگی سه کنندگانتوبه به خداوند که است آمده حدیثی

 التَّوَّابِینَ یُحِبُّ اللّهَ إِنَّ»فرمایند: می قرآن در یافتند. خداوندنجات می آن خاطر شد بهمی بخشیده زمین وها  آسمان

 را او بدارد دوست را کس هر خداوند. «دارد دوست را پاکیزگان و کنندگانتوبه خدا آینه هر: 1الْمُتَطَهِّرِینَ وَیُحِبُّ

 کرده توبه که را کسانی: 2الْجَحِیمِ عَذَابَ وَقِهِمْ سَبِیلَكَ وَاتَّبَعُوا تَابُوا لِلَّذِینَ فَاغْفِرْ»فرمایند: می خداوند دهد.نمی عذاب

 وَعَمِلَ وَآمَنَ تَابَ مَن إِلَّا»همچنین فرمودند: . «دار نگاه آتش عذاب از را ها آن و ببخش اند کرده دنبال را تو راه و

 و آورند ایمان و کنند توبه که کسان آن مگر: 3رَّحِیمًا غَفُورًا اللَّهُ وَکَانَ حَسَنَاتٍ سَیِّئَاتِهِمْ اللَّهُ یُبَدِّلُ فَأُوْلَئِكَ صَالِحًا عَمَلًا

-می( ع)باقر امام. «است مهربان و آمرزنده خدا و کندمی بدل هانیكی به را گناهانشان خدا، کنند شایسته کارهاي

 فَاللَّهُ فَوَجَدَهَا ظَلْمَاءَ لَیْلَةٍ فِی زَادَهُ وَ رَاحِلَتَهُ أَضَلَّ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِهِ بِتَوْبَةِ فَرَحاً أَشَدُّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ»فرمایند: 

 کسی مثل کند، می توبه و آید می من گنهكار بنده وقتی: 4وَجَدَهَا حِینَ بِرَاحِلَتِهِ الرَّجُلِ ذَلِكَ مِنْ عَبْدِهِ بِتَوْبَةِ فَرَحاً أَشَدُّ

 که درومی خوده آذوق دنبال به .است کرده گم را خود آذوقة شب تاریكی در و کند می سفر بیابان در که هستم

 و کند می توبه گنهكارم بنده وقتی من! شود؟ می خوشحال چقدر او .کند می پیدا را خود هآذوق تاریكی دل در ناگهان

 در( ع)امام جعفر از هراسند.می مهلت و درپیپی هاينعمت از. «شوم می خوشحال قدر همان ،گردد برمی من سمت به

 الِاسْتِغْفَارِ عَنِ فَتُلْهِیهِ النِّعَمُ عِنْدَهَا لَهُ تُجَدَّدُ وَ لَهُ فَیُمْلَى الذَّنْبَ یُذْنِبُ الْعَبْدُ هُوَ فَقَالَ»فرمودند:  شد سوال( استدراج) مورد

                                                           
 .          222بقره: - 1

 .        7غافر: - 2

 .70فرقان: - 3

4 - 11/358.  



 هنگام در برایش و شود داده مهلت او به پس کند گناه اىبنده که اینست: 1یَعْلَمُ لَا حَیْثُ مِنْ مُسْتَدْرَجٌ فَهُوَ الذُّنُوبِ مِنَ

 .«نداند که راهى از شده غافلگیر او پس دارد، باز گناهان از خواهى آمرزش از را او پس گردد، تجدید نعمتى گناه

 مَنْ إِلَّا( ع)عَلِیٍّ شِیعَةُ مَا اللَّهِ وَ»فرمودند: ( ع)صادق امام. 2دارندنگه می پاك را خویش شرمگاه )دامن( و شكم-12

 و شكم که هستند کسانى على شیعیان سوگند خداوند به: 3عِقَابَه خَافَ وَ ثَوَابَهُ رَجَا وَ لِخَالِقِهِ عَمِلَ وَ فَرْجُهُ وَ بَطْنُهُ عَفَّ

 روایت. «بترسند او عذاب از و باشند داشته را او از ثواب امید و کنند کار خداوند براى و دارند نگه را خود دامن

 و برگرداند ها آن سوي به را رویش حضرت .افتادند راه به( ع)ینمؤمنامیرال سر پشت جماعتی روزي که است شده

 و آثار شما سیماي در چرا پس(: ع)امام. هستیم شما شیعیان از ما! ینمؤمنامیرال یا :گفتند کیستید؟ فرمودند: شما

 السهر، من الوجوه صفر»چیست؟ حضرت فرمودند:  شیعه هاينشانه و ثارآ: گفتند بینم؟نمی را شیعه هاينشانه

 زردي به رخسارشان داري زنده شب اثر الخاشعین: در غبرة علیهم الدعاء، من الشفاه ذبل الصیام، من البطون خمص

 خشوع غبار را آنان و است خشكیده لبهایشان نیایش، و دعا اثر در و گشته الغر هایشانروزه، شكم اثر در گراییده،

 .«است گرفته فرا فروتنی و

 انسان که مسائلی یعنی خوانندمی نام این به را آن فقها که دین ابتدایی مسائل در حداقل دین، در اندوزيدانش-13

 الناس یسع هل» شد: سوال( ع)امام رضا از. شودمی ها مواجه آن با بسیار رفتارها و سلوك خویش و هاعبادت در

 رسول و «نه: فرمود نپرسند دارند نیاز آنچه از که رسدمی را آیا مردم. 4ال: فقال إلیه؟ یحتاجون عما المسألة ترك

 واجب مسلمانى هر بر طلب علم : 5الْعِلْمِ بُغَاةَ یُحِبّ اللّهَ إِنّ أَلَا مُسْلِمٍ کُلّ عَلَى فَرِیضَةٌ الْعِلْمِ طَلَبُ»فرمودند: ( ص)خدا 

 بالسیاط رؤوسهم ضربت اصحابی أن لوددت»فرمودند: ( ع)صادق امام. «دارد دوست را طالبان علم خدا همانا است،

                                                           
1 - 11/365. 

 .است فرموده حالل خداوند چه آن از مگر کندمی حفظ را خود شرمگاه و کندمی خود شكم وارد حالل غذاي تنها یعنی - 2

 .12ح الشیعه: صفات - 3

 .  3ح 1 باب العلم، فضل کتاب :الكافی اصول - 4

   .5ح همان منبع: - 5



 یارانش( ع)امام و «بیاموزند عمیقا و خوبی به تا بكوبند یارانم سر بر تازیانه با که دارم دوست مسلما: 1یتفقهوا حتی

 لَمْ اللّهِ دِینِ فِی یَتَفَقّهْ لَمْ مَنْ فَإِنّهُ أَعْرَاباً تَكُونُوا لَا وَ اللّهِ دِینِ فِی بِالتّفَقّهِ عَلَیْكُمْ»دادند:  قرار خطاب مورد چنین این را

 آنكه زیرا نباشید صحراگرد و شوید دانشمند خدا دین در که باد شما بر: 2عَمَلًا لَهُ یُزَكّ لَمْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَیْهِ اللّهُ یَنْظُرِ

 بشیر به( ع)صادق امام. «نشمارد پاکیزه را کردارش و نكند توجه او به قیامت روز خدا نشود دانشمند خدا دین در

 فَإِذَا إِلَیْهِمْ احْتَاجَ بِفِقْهِهِ یَسْتَغْنِ لَمْ إِذَا مِنْهُمْ الرّجُلَ إِنّ بَشِیرُ: یَا أَصْحَابِنَا مِنْ یَتَفَقّهُ لَا فِیمَنْ خَیْرَ لَا»فرمودند:  الدهان

 !بشیر اى ندارد، خیرى ندارد دین فهم که ما اصحاب از یك هر: 3یَعْلَمُ لَا هُوَ وَ ضَلَالَتِهِمْ بَابِ فِی أَدْخَلُوهُ إِلَیْهِمْ احْتَاجَ

 در را او شد نیازمند ها آن به چون و کند مى پیدا نیاز دیگران به نباشد نیاز بى دین فهم نظر از که ایشان از مردى هر

 ال لرجل أفٍ»فرمایند: می( ص)خدا رسول جدش از نقل به( ع)صادق امام. «نفهمد او و کنند وارد خویش گمراهى

 دینش کار براي را خود جمعه هر در که مردي بر ف: ا4ُدینه عن یسأل و فیتعاهده دینه المر جمعة کل فی نفسه یفرّغ

 .«کند سوال آن و درباره کند عهد تجدید آن با تا سازد نمی فارغ

صادقاً قوله،  ، قریبا مَعْرُوفُهُ مُنْكَرُهُ، غَائِباً قَوْلُهُ، لَیِّناً»جمله:  از است آمده متون در که دارد وجود دیگري فراوان صفات

 مَنْ عَلَى یَحِیفُ لَا ، شَكُورٌ الرَّخَاءِ و فِی صَبُورٌ الْمَكَروهِ وَقُورٌ و فِی الزهزاهز شَرُّهُ فهو فِی مُدْبِراً خَیْرُهُ، حسناً فعله، مُقْبِلًا

 لَا عَلَیْهِ یُشْهَدَ أَنْ قَبْلَ بِالْحَقِّ  یَعْتَرِفُ عَلَیه هو حقّاً یَجحد ال و لَهُ لَیسَ ما یَدّعی ال یُحِبّ ال مَن علی یَأْثَمُ و لَا  یُبْغِضُ

 و :5بِالْمَصَائِبِ یَشْمَتُ بِالْجَار و لَا یُضَارُّ لَا بِالْأَلْقَابِ و الیَبغی عَلَی أحَد و الیهمّ بالحسد وَ یُنَابِزُ اسْتُحْفِظَ و لَا مَا  یُضِیعُ

. رسد نمی کسیه ب او رسیده و آزار همه به او هاي نیكی. است آشكار نیكش پنهان و کار او هاي بدي نرم، گفتارش

 به نكند و نسبت ستم دارد دشمن که آن است به گزار سپاس ها خوشی در و بردبار ها ناگواري آرام و در ها سختی در

 او به را چه کند و آن می اعتراف حق به دهند گواهی او ضد بر که آن از پیش نشود، آلوده گناه به دارد دوست که آن
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 خواند، نمی زشت هاي لقب با را مردم. کند نمی فراموش دادند تذکّر او به را چه سازد و آن نمی ضایع اند سپرده

 «.شود نمی شاد دیگران هاي مصیبت در رساند، نمی آزار را همسایگان

 دیگران با در رابطه مؤمنصفات : سوم محور

 کل الی الخیر افعل: بنی یا» :کنندمی توصیه( ع)باقر امام فرزندش به( ع)سجاد امام کنند.می رفتار نیكی به همه با -1

 رجل شتمك إن و أنت من أهله کنت من أهله له یكن لم موضعه و ان أصبت فقد أهله من کان فان منك طلبه من

 تو کرد، درخواست را خیري کار تو از کس هر! پسرم: 1عذره فاقبل الیك فاعتذر یسارك الی تحول ثم یمنك عن

 کاري چنان شایسته تو نبود، شایسته او اگر و است گرفته قرار خود جاي به تو کار بود، شایسته او اگر بده، انجام

  «بپذیر او از کرد عذرخواهی و تو چپ طرف به برگشت بعد و داد دشنام را تو راست طرف از کسی  اگر و اي بوده

 به را بدي: 2یَصِفُونَ بِمَا أَعْلَمُ نَحْنُ لسَّیِّئَةَٱ أَحْسَنُ هِىَ بِالَّتِى ادْفَعْ»است:  چنین آمده کریم قرآن در مطلب این اصل

 .«آگاهتریم کنند،می توصیف آنچه به ما( ده نیكی به را بدي پاسخ و) کن دفع روش و راه بهترین

 بن عبدالرحمن قاتلش که دانستمی( ع)انمؤمن امیر. کنندمی پرهیز دیگران به ناحق دشمنی و و تجاوز ظلم از-2

( ع)امام گردد؟ دفع شرش تا کنینمی زندانی یا کشینمی را او چرا شد گفته ایشان به. خواستاو را می شر ملجم

 منظور به است متمدن غرب نمونه آمریكا که متحده ایاالت مقابل در(. نیست جایز جنایت از قبل قصاص)فرموند: 

. کندمی تهدید ویرانی و گرفتاري و نابودي به را بشریت( پیشگیرانه هايضربه)عنوان تحت احتمالی خطرهاي دفع

 .کجا( ع)بیت اهل و اسالم و ادبیات کجا اینان

 ال الصراط علی قنطره»فرموند: ( ع)صادق امام. باشد کوچكی ظلم چند هر اندداشته برحذر ظلم از شدت به( ع)ائمه

 درو  «گذردنمی آن از باشد او گردن به ايمظلمه که ايبنده که صراط بر است ایستگاهی: بمظلمه عبد یجوزها
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 آنچه: 1الْمَظْلُومِ دُنْیَا مِنْ الظَّالِمُ یَأْخُذُ مِمَّا أَکْثَرَ الظَّالِمِ دِینِ مِنْ الْمَظْلُومُ ما یَأْخُذُ»است:  آمده( ع)سجاد امام از حدیثی

 امام از در حدیثی. «ستاندمى مظلوم دنیاى از ظالم که آنچه از است بیشتر بسى گیردمى ظالم دین از مظلوم که

 هر دهندمی دستور ائمه بنابراینبخشد؛ نمی را آن متعال خداوند که است آورده شمار به گناهانی از را ظلم( ع)باقر

 یاري از( ع)ائمه. کند غافلگیر را ها آن مرگ، که آن از قبل شود برگردانده صاحبانش به شده گرفته ظلم به چه آن

: 2ثَلَاثَتُهُمْ شُرَکَاءُ بِهِ الرَّاضِی وَ لَهُ الْمُعِینُ وَ بِالظُّلْمِ الْعَامِلُ»فرموند: ( ع)صادق امام اند داشته حذر بر ظالمان به رساندن

 کار این به اما نكرده، دخالت مستقیم خودش که کسی و کند به او کمك که کسی و عمل بكند ظلم و ستم به که کسی

 مَنْ النَّاسِ شَرُّ عَلِیُّ یَا»فرموند: ( ع)علی به افراد این درباره( ص)پیامبر. «هستند شریك گناه هر سه در است راضی

 دنیا به را آخرتش که است کسی مردم بدترین علی یا: 3غَیْرِهِ بِدُنْیَا آخِرَتَهُ بَاعَ مَنْ ذَلِكَ مِنْ شَرٌّ وَ بِدُنْیَاهُ آخِرَتَهُ بَاعَ

 .«فروخت دیگري دنیاي براي را آخرتش که است کسی ازاو بدتر بسیارو  فروخت

 آن بر بسیار متعال خداوند که است مهم قرآنی اصل یك این. خدا است ها براي رضاي دشمنی آن و دوستی -3

 بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا»فرمایند: می خداوند. شودمی نابود دین برود، بین از مقیاس این اگر و است کرده تأکید

 قُلُوبِهِمُ فِی کَتَبَ أُوْلَئِكَ عَشِیرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ آبَاءهُمْ کَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوَادُّونَ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ

 أُوْلَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ فِیهَا خَالِدِینَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ مْوَیُدْخِلُهُ مِّنْهُ بِرُوحٍ وَأَیَّدَهُم الْإِیمَانَ

 با، ولی باشند، آورده ایمان قیامت روز و خدا به کهیابی می را مردمی:  4الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ

یا  برادران یا فرزندان یا پدران مخالفان، آن چند هر کنند، دوستی ورزندمی مخالفت پیامبرش و خدا با که کسانی

 که هاییبهشت به را ها آن و است کرده یاریشان خود از روحی به و زده ایمان رقم دلشان بر خدا باشند ها آن قبیله

 اینان خشنودند خدا از نیز آنان و است خشنود ها آن از خدا باشند جاودانه آنجا در درآورد است جاري نهرها آن در

 .«رستگارانند خدا حزب که باش آگاه خدایند، حزب
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 آخرین که هاییقدرت. کجا هستند استكباري هايقدرت و غرب مزدور که کسانی قرآنی کجا و حقیقت این 

 ترور به تعلیمات این آنان گمان به ، زیرااست کریم قرآن آن رأس در و دینی تعلیم هايروش تغییر دستورشان

 گویدمى دروغ: غَیْرِنَا بِعُرْوَةِ مُتَمَسِّكٌ هُوَ وَ شِیعَتِنَا مِنْ أَنَّهُ زَعَمَ مَنْ کَذَبَ»فرمودند: ( ع)صادق امام. کندمی تشویق

 والی من» فرمایند:می( ع)رضا امام و «است زده چنگ ما، غیر ریسمان به ولى است، ما  شیعه کند مى گمان که کسى

 یدخله ان عزوجل اهلل علی حق و تعالی و تبارك اهلل عادي فقد اهلل اولیاء عادي من و اهلل اولیاء عادي فقد اهلل اعداء

 خدا دوستان با که کسی و خداست دوستان دشمن حقیقت در بدارد، دوست را خدا دشمنان که کسی: 1جهنم نار

 همچنین. «کند وارد جهنم آتش در را او که است واجب و حق خدا است و بر بزرگ خداي دشمن حتما کند، دشمنی

 اهلل رسول ابن یا له فقلت الدجال من شیعتنا على لعنة أشد هو لمن البیت أهل مودتنا یتخذ ممن إن»میفرمایند:  ایشان

 من مؤمن یعرف فلم األمر اشتبه و بالباطل الحق اختلط کذلك کان إذا إنه أولیائنا معاداة و أعدائنا بمواالة قال بماذا؟

. است بیشتر دجال از ما شیعیان براى ضررشان دارند، را ما دوستى و محبت ادعاى که کسانى از بعضى: 2منافق

 با شان دوستى خاطر به: فرمود علت؟ چه به سلم و آله و علیه اهلل صلى خدا رسول پسر اى: کردم عرض: گفت

 مؤمن و گردد مشتبه امر و آمیزد در هم به باطل و حق شود، چنین گاه هرو  ما دوستان با شان دشمنى و ما دشمنان

 مَن و أال اإلِیمانِ شُعَبِ أعظَمِ مِن اهللِ فِی لِلمُؤمِنِ المُؤمِنِ وُدُّ»فرمودند: ( ع)باقر امام و .«نشود شناخته باز منافق از

 رضاي براي مؤمن با مؤمن دوستی: 3اهللِ أصفِیاءِ مِن فَهُوَ اهللِ فِی مَنَعَ و اهللِ فِی أعطى و اهللِ فِی أبغَضَ و اهللِ فِی أحَبَّ

 کسب راه در همه دریغش، و بخشش و دشمنی و دوستی کس هر هان است، ایمان هايشاخه ترین بزرگ از خدا

 .«است خداوند برگزیدگان از باشد خدا رضاي

 امتی بهترین صفات مهمترین از این است کرده بیان کریم قرآن که چنان و کنندمی منكر از نهی و معروف به امر-4

 أمَروا ما بِخَیرٍ أمتی تزالُ ال»است که فرمودند:  روایت( ص)پیامبر از. است خواسته پا به مردم میان از که است

بَعضٍ و  عَلى بَعضُهُم البَرَکاتُ و سُلِّطَ مِنهُمُ نُزِعَت ذلكَ یَفعَلوا لَم فإذا البِرِّ، عَلَى تَعاوَنوا و المُنكَرِ عَنِ نَهَوا و بِالمَعروفِ
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 کارهاى در و کنند منكر از نهى و معروف به امر که زمانى تا امت من: 1السَّماءِ فی ال و األرضِ فی ناصِرٌ لَهُم یَكُن لَم

 از اى عدّه و شود گرفته باز آنان از برکتها نكنند، چنین گاههر؛ اما بود خواهند خوبى و خیر در نمایند، همیارى نیك

 خطاب( ع)صادق امام. «آسمان در نه و باشد یاورى برایشان زمین در نه دیگر و کنند پیدا سلطه دیگر عدّه بر آنان

: 2اجمعین لعنتی لتصیبنكم او الرئاسة طالب و الجهل ذوي علی النهی و منكم السن ذووا لیعطفنَّ»نوشتند:  به شیعه

 همة من نفرین صورت این غیر در. نمایند طلبانریاست و جاهالن معطوف را خود نظر باید شما خردمندان و پیران

فرمودند: ( ص)خدا رسول :است روایت( ع)علی امام از. است قلبی انكار آن مرتبه ینتر کم. «گیردمی فرا را شما

 باشد حاضر کارى در که کسى: 3شهده کمن کان فرضیه أمر عن غاب ومن عنه، غاب کمن کان فكرهه أمراً شهد من»

 دهد، رضایت بدان ولى نباشد، حاضر کارى در کس بوده و هر غایب که است کسى مانند دارد، ناخوش را آن و

 بوجوه المعاصی اهل تلقی ان 4االنكار ادنی»فرمایند: می( ع)علی .«است بوده آن در خود که است کسى مانند

 امام. «کنی برخورد گناهكاران با خشمگین چهره با که است آن گناه و منكر با مبارزه و انكار ینتر کم: 5مكفهره

 یَبْلُغُكُمْ أَنْتُمْ وَ ذَلِكَ لِیَ یَحِقُّ لَا کَیْفَ وَ بِالسَّقِیمِ مِنْكُمْ ءَ الْبَرِي آخُذَ أَنْ لِیَ حَقَّ قَدْ إِنَّهُ»فرمودند:  به یارانش ( ع)صادق

 که است من حق این و دارم حق من: 6یَتْرُکَهُ حَتَّى تُؤْذُونَهُ لَا وَ تَهْجُرُونَهُ لَا وَ عَلَیْهِ تُنْكِرُونَ لَا وَ الْقَبِیحُ مِنْكُمُ الرَّجُلِ عَنِ

 مؤاخذه را شما من کنم، چطور مؤاخذه گناهكاران گناهِ سبب به و کردند گناه که هایی آن سبب به را شما گناهان بی

 سكوت و کنید نمی اعتراض و داده انجام را منكري و زشت کار کسی که شوید می باخبر شما اینكه براي نكنم

 مؤمنلِلْ یَنْبَغِی أال»فرمایند:  می همچنینو  «بردارند دست خودشان زشت کار از تا «کنید نمی هم کنید و اذیتشان می

                                                           
1- 11/398      .  

2 - 11/395. 

3 - 11/409. 

منكر قبل از  از نهی و معروف به امر آنان در. درست نیست ما جوانان برخی به شیوه رایج در میان انجام این کار. شود درك صحیح صورتی به لهئمس این باید - 4

آغاز  نیكو پند و حكمت با امربه معروف را باید بلكه نیست، شیوه درست این آنكهکنند، حال کشند و اخم میدر هم می چهره و هر چیزي، خشونت و تندي کرده 

در اجراي این امر  ها آندر مواجهه با  اصالح مختلف هاي شیوه به تدریج با و گیرند قرار سخن ما و ما تأثیر تحت تا کرد برخورد آنان با نیكو اخالق با و کرده 

 .بكوشیم
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 گناه آن در که بنشیند مجلسی در که نیست مؤمن شایسته : 1تَغْیِیرِهِ عَلَی یَقْدِرُ ال وَ فِیهِ اللَّهُ یُعْصَی مَجْلِساً یَجْلِسَ أَنْ

 «.نیست آن تغییر به قادر او و شودمی

 بأمور یهتم لم من»فرمودند: ( ع)صادق امام است. غرب و شرق در مسلمانان امور به توجه مؤمن هايویژگی از-5

شده که  روایت( ع)امام باقر و از« ها نیست کسی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد از آن 2:منهم فلیس المسلمین،

 مؤمن گاهی :3الجنة بهمه اهلل فیدخله قلبه بها فیهتم عنده تكون فال ألخیه الحاجة علیه لترد المؤمن إنَ»فرمودند: 

 است، آن اندیشه در و شودمی مشغول آن به او دل ولی کند روا تواندنمی و شودمی آورده او به برادرش از حاجتی

 .«بردمی بهشت به اهتمام و اندیشه همین سبب به را او تعالی و تبارك خداي

و مذاکره  وگو گفت براي آگاهانه و فراوان، هدفمند دیدارهاي و زیارت یكدیگر به را خود پیروان( ع)ائمه-6

 ذِکْراً وَ لِقـُلُوبِكُمْ إِحـْیـَاءً زِیَارَتِكُمْ فِى فَإِنَّ تَزَاوَرُوا»فرمودند: ( ع)صادق امام. اندکرده امر مفید مسائل پیرامون

 هَلَكْتُمْ وَ ضَلَلْتُمْ تَرَکْتُمُوهَا إِنْ وَ نـَجـَوْتُمْ وَ رَشـَدْتـُمْ بـِهـَا أَخَذْتُمْ فَإِنْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَكُمْ تُعَطِّفُ أَحَادِیثُنَا وَ لِأَحَادِیثِنَا

 ىها دل گـردانـیدن زنده یكدیگر از شما زیارت زیـرا رویـد یـكـدیـگـر دیداره بـ: 4زَعِیمٌ بِنَجَاتِكُمْ أَنَا وَ بِهَا فَخُذُوا

 و هدایت کنید، عـمـل بـآنـهـا اگـر پـس سازد،مى متوجه بهم را شما ما ماست و احادیث احادیث کردن یاد و شما

 همچنین.  «شمایم نجات ضامن من و کنید عمل بآنها پس شوید، هالك و گمراه کنید ترك را ها آن اگرو  یابید نجات

 آن از بعضى در که دارم دوست من بخدا هـمانا: 5الْمَوَاطِنِ تِلْكَ بَعْضِ فِى مَعَكُمْ أَنِّى لَوَدِدْتُ اللَّهِ وَ أَمَا»فرمایند: می

 .«باشم شما با مجالس
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 إال حاجهً لمسلم مسلمٌ قضی ما»فرمودند: ( ع)صادق امام دادند.می زیادي اهمیت ینمؤمن نیازهاي رفع به( ع)ائمه-7

 برآورد، را دیگر مسلمان حاجت که مسلمانی هر: 1الجنة بدُون لك أرضی وال ثوابُك علیَّ تعالی: و تبارك اهلل ناداهُ

فرمودند: ( ع)امام رضا و «شوم نمی راضی تو براي بهشت از تر کم به و است من با تو ثواب :دهد می ندا او به خدا

 وَصَلَهُ فَقد ذلكَ قَبِلَ فإنْ إلَیه، ساقَها تعالى و تباركَِ  اللّه مِن رَحْمَةٌ هِی فإنّما حَاجةٍ فی المؤمنُ أخوهُ أتاهُ مَن»

 یَنْهَشُهُ نارٍ مِن شُجاعا علَیهُِ  اللّه سَلّطَ قَضائها على یِقْدِرُ هُو و حاجَتِه عن رَدّهُ إن و اللّه بوَالیةِ مَوصولٌ بوَالیَتِنا و هُو

 از است رحمتى حقیقت، در این، آید، او نزد حاجتى و کارى براى مؤمنش برادر کس هر: 2القِیامَةِ یَومِ إلى قَبْرِهِ فی

 ما والیت به را خود سازد روا را او حاجت اگر پس،. است داده سوق او جانب به که تعالى و تبارك خداوند سوى

 در خداوند برنیاورَد، و برآورَد را او حاجت تواندمى اگر؛ اما است پیوسته خدا والیت به هم ما والیت و زده پیوند

اعمال و  سایر از را مسئله این( ع)ائمه. «زند نیش را وى قیامت روز تا که گرداند مسلط او بر آتشین مارى قبرش

 براي رفع نیاز( ع)امام که جا آن تا اندداده برتر قرار مستحبی طواف و اعتكاف و عمره و حج همچون اسباب تقرب

انواع  امر به کوتاهی در این پیروان خود را در صورت( ع)ائمه. 3شد خارج و کرد قطع را خانه کعبه طواف یمؤمن

 فِی بِهِ فَاسْتَعَانَ إِخْوَانِهِ مِنْ رَجُلًا أَتَى شِیعَتِنَا مِنْ رَجُلٍ أَیُّمَا»فرمایند: می( ع)صادق امام کردند.ها تهدید میمجازات

 اي شیعه اگر: 4الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَلَیْهَا اللَّهُ یُعَذِّبُهُ أَعْدَائِنَا مِنْ عدة حَوَائِجَ یَقْضِیَ بِأَنْ اللَّهُ ابْتَلَاهُ إِلَّا یَقْدِرُ هُوَ وَ یُعِنْهُ فَلَمْ حَاجَتِهِ

 حاجت که شد خواهد ناچار نكند برآورده را نیازمند دوستان حاجت دینی، براداران حوائج رفع بر داشتن قدرت با

 .است شده ثابت حالتی اینو  «شد خواهد عذاب قیامت در و آورد بر را دشمنان

ان مؤمن نیازهایی است که جمله از بینوایان و گرفتاران به دادن مهلت و نیازمندان به دادن قرض و فقرا به کمك -8

از شیعیان ثروتمند نام بردیم  گفت: در نزد امام جعفر صادق)ع( است که شده نقل ابوبصیر از. اندکرده توجه آن به

ثروتمند و بخشنده و  مؤمناگر  !اي ابا محمد :گویا آن حضرت از آنچه درباره آنان شنید ناخرسند گشته فرموند
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ه از روي احسان و نیكی انفاق کرده دو مرتبه و دو باشد و به دوستانش احسان کند خداوند در برابر آنچه ک مهربان

 آمَنَ مَنْ اِالّ زُلْفی عنْدَنا تُقرِّبكُم بالتی اَوالدُکُم الَ وَ اَمْوالكم ما وَ»دهد چرا که در قرآن فرمودند: برابر به او پاداش می

 چیزهایی اوالدتان نه و شما اموال نه 1:2آمنون الغُرُفاتِ فِی هُم وَ عَمِلِوا بِما الضِّعْفِ جَزاءُ لَهُم فَأولئِكَ صَالحاً عَمِلَ وَ

 عملشان برابر در اینان دهند، انجام شایسته کار و اندآورده ایمان که کسانی ولی دهند؛ تقرّبی ما نزد را شما که نیستند

 الْقَرْضُ وَ بِعَشْرَةٍ اَلصَّدَقَةُ»فرمودند: ( ص)خدا رسول. «امانند در بهشتی هاي غرفه در آنان و دارند مضاعف جزائی

 هجده دادن، قرض حسنه، ده دادن، صدقه: 3عِشْرینَ وَ بِاَرْبَعَةٍ الرَّحِمِ صِلَةُ وَ بِعِشْرینَ الْاِخْوانِ صِلَةُ وَ عَشْرَ بِثَمانِیَةَ

 .«دارد حسنه چهار و بیست رحم، صله و حسنه بیست ، (دینى) برادران با رابطه حسنه،

 کردن خوشحال همچون را امر این که جا آن تا مؤمن کردن خوشحال همچون دارد نیز وجود دیگري زیاد موارد-9

 وي کردن بدنام منع و او شهرت و کرامت حفظ و مؤمن عیب پوشاندن 4اند.داده قرار( ع)معصوم ائمه و( ص)پیامبر

 در چه انجام آن به آنان نكردن وادار و انمؤمن با مهربانی،  6نكردن نیرنگ و انمؤمن براي خیرخواهی ،5مردم نزد

 مالك به( ع)علی امام نامه در که چنان مردم را پوشش قلب خویش قرار دهند؛ همه با مهربانی و 7نیست توانشان

 اَکلهُم، تَغتنمُ ضاریاً سَبُعاً عَلیهم تَكوننَّ وال بهم، لَهم و اللُطف للرّعیّة و المحبة الرّحمةَ قَلبكَ اشعر و»است:  آمده اشتر

 اَن تَرضی و تُحبُّ الّذي مِثلَ صَفحِكَ و عَفوكَ مِن فَاعطهِم الخَلقِ، فی لك نَظیرٌ او الدّینِ، فی لكَ اخٌ اِمّا: صِنفانِ فانّهم

 مبادا. باش مهربان و دوست همه ده و با قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی: صَفحهِ و عَفوهِ مِن اهللُ یُعطیكَ

تو و  دینی برادر اي دسته اند، دسته دو مردم زیرا دانی، غنیمت را آنان خوردن که باشی شكاري حیوان چونان هرگز،

 را تو خدا داري دوست که آنگونه گیر،  آسان آنان بر و ببخشاي را آنان باشند، می آفرینش در تو همانند دیگر دسته
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کجا  جویندمی تبرّي آنان کردار از جنگل وحشی حیوانات حتی که بشر حقوق داعیان. «گیرد آسان تو بر و ببخشاید

 .)ع( کجابر حق اهل بیت تعالیم این و

 این اند تاخواسته آنان از و کرده تربیت را خود پیروان آن با( ع)ائمه که کرانیدریاي بی از اي بودقطره آنچه گذشت

-می پیروانش به( ع)صادق امام .بخشیدند واال هايمقام آنان به و داشتند دوست را آنان اساس این بر و باشند چنین

 را شما دارم و ارواح دوست را شما بوى من که خدا به سوگند: 1أرواحكم و ریحكم الحب إنى اهلل أما و»فرمایند: 

 من ما اهلل بكرامة یفوزون و اهلل رحمة فی یتقلبون و اهلل بنور ینظرون شیعتنا»اند:  فرموده( ع)رضا امام .«دارم دوست

 أحد عنا یغیب ال و لفرحه فرحنا إال یفرح ال و لغمه اغتممنا إال اغتم ال و لمرضه مرضنا إال یمرض شیعتنا من أحد

شوند و می ور غوطه او رحمت در و نگرندمی خدا نور با ما شیعیان :2غربها أو األرض شرق فی کان أین شیعتنا من

شویم می بیمار او بیماري به نیز ما که آن جز شودنمی بیمار ما شیعیان از یك هیچ. گردندمی رستگار خدا کرامت به

 مسرور او، خوشحالی به نیز ما گردد خوشحال اگر و شویممی اندوهناك او، غم به نیز ما گردد اندوهناك او و چون

 شخصی. «آن غرب در یا باشند زمین شرق در چه نیستند، پنهان ما دیدگاه از ما شیعیان از کدام هیچ .شویممی

 ما از( ع)امام شدیم، وارد( ع)صادق بر امام( امیهبنی حاکم آخرین حمار به ملقب) مروان زمان در: است آورده

 أَهْلِ مِنْ لَنَا مُحِبّاً أَکْثَرَ الْبُلْدَانِ مِنَ بَلْدَةٍ مِنْ مَا» فرموند: کوفه، حضرت اهل از: دادیم جواب کیستید؟ پرسید: شما

 وَ اتَّبَعْتُمُونَا وَ النَّاسُ أَبْغَضَنَا وَ أَحْبَبْتُمُونَا وَ النَّاسُ جَهِلَهُ لِأَمْرٍ هَدَاکُمْ ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ الْعِصَابَةِ هَذِهِ سِیَّمَا لَا وَ الْكُوفَةِ

 مَا یَقُولُ کَانَ أَنَّهُ أَبِی عَلَى فَأَشْهَدُ مَمَاتَنَا[  اللَّهُ] أَمَاتَكُمُ وَ مَحْیَانَا اللَّهُ فَأَحْیَاکُمُ النَّاسُ کَذَّبَنَا وَ صَدَّقْتُمُونَا وَ النَّاسُ خَالَفَنَا

 شهري : هیچ3حَلْقِهِ إِلَى بِیَدِهِ أَهْوَى وَ هَذِهِ نَفْسُهُ تَبْلُغَ أَنْ إِلَّا یَغْتَبِطَ أَنْ وَ عَیْنَهُ بِهِ اللَّهُ یُقِرُّ مَا یَرَى أَنْ بَیْنَ وَ أَحَدِکُمْ بَیْنَ

 متعال خداوند( کندهبنی قبیله به اشاره) قبیله این میان در ویژه به باشد کوفه از بیشتر ما محبان آن در که ندارد وجود

 که صورتی در داریدمی دوست را ما کوفه مردم شما. اندجاهل آن از مردم سایر که فرمود هدایت چیزي به را شما

 زمانی در و ورزندمی مخالفت ما با دیگران که حالی در کنیدمی پیروي ما از شما و ورزندمی دشمنی ما با دیگران
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 و بخشد حیات و زندگی ما زندگی همانند را شما خداوند. کنیدمی تصدیق را ما شما کنند می تكذیب ما دیگران که

 دیدنش با آنچه میان و شما از یكى میان نیست اى فاصله: فرمودمی پدرم که گواهم بمیراند و من ما مردن همانند

 بگلویش اشاره و -رسد باینجا جان اینكه جز گردد واقع دیگران غبطه مورد و کند روشن را او چشم خداوند

 فَسَلَّمَ الشِّیعَةِ مِنَ بِأُنَاسٍ هُوَ إِذَا الْمِنْبَرِ وَ الْقَبْرِ بَیْنَ کُنَّا إِذَا حَتَّى أَبِی وَ أَنَا خَرَجْتُ»فرمودند: ( ع)امام صادق «-فرمود

 وَ الدُّنْیَا فِی السَّابِقُونَ وَ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ  الْأَوَّلُونَ  السَّابِقُونَ  أَنْتُمُ وَ اللَّهِ أَنْصَارُ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ شِیعَةُ قَالَ: أَنْتُمْ ثُمَّ عَلَیْهِمْ

 خانه از پدرم و من: اللَّهِ)ص( رَسُولِ ضَمَانِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ  اللَّهِ بِضَمَانِ الْجَنَّةَ لَكُمُ ضَمِنَّا قَدْ الْجَنَّةِ إِلَى الْآخِرَةِ فِی السَّابِقُونَ

 ها آن به پدرم برخوردیم، شیعه از گروهى به آنجا در. رسیدیم منبر و قبر میان به( مدینه مسجد در) تا رفتیم بیرون

-پیشى و اولین گرفتگانپیشى خدا و شمایید یاران خدا و شمایید پیروان شمایید :فرمود پدرم سپس کرد سالم

 خدا که ضمانتى روى از بهشت و ما سوى به آخرت در گرفتگانپیشى و دنیا در گرفتگان پیشى و آخرین گرفتگان

این حدیث طوالنی است، اما حضرت در این  .«ایم کرده را بهشت ضمانت شما براى( ص) خدا رسول ضمانت و کرده

 که بدانید : و1بِعَمَلِهِ فَلْیَعْمَلْ بِعَبْدٍ مِنْكُمْ ائْتَمَّ مَنِ وَ -الِاجْتِهَاد وَ بِالْوَرَعِ إِلَّا تُنَالُ لَا وَلَایَتَنَا أَنَّ اعْلَمُوا وَ»حدیث فرمودند: 

 و امام را( خدا بندگان از اى بنده)شما از کس کوشش و هر و ىپارسای به جز رسید نتوان ما( دوستى و) والیت به

 «. کند عمل او کردار و رفتار طبق بر باید دهد قرار خود پیشواى

 محمد زندگی به را ما پروردگارا

 بمیران ایشان مرگ به و دار زنده( ص)محمد و خاندان

 .میفكن جدایی ایشان و ما میان و دار محشور ایشان همراه و

 .پاکش خاندان و محمد بر فرست درود و بخشندگان ترین بخشنده اي
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  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 سوم شکایت

 غربی مادي هايفتنه و شروط به توجه از بيش هانشانه به توجه

 .خاندانش و( ص)پیامبر بر خداوند سالم و درود و 1است سپاس شایسته که چنان را خداي فراوان سپاس

 هاشروط صحيح است نه نشانهتوجه به 

؛ آن هاينشانه نه گیرد قرار توجه مورد باید فرخنده ظهور شروط را متذکر شوم که مسئلهقصد دارم این  جا ایندر 

 به خواهممی که است دیگري شكایت و همین امر، اتفاق افتاده است (جع)امام شیعه در میان مسئله این عكساما 

 حاصل دو این میان درك تفاوت و نشانه و شرط معناي شناخت طریق از آگاهی این. کنم مطرح( جع)امام از نیابت

 ان که دارد وجود زمینه این در مفیدي هايافكار و اندیشه( سره قدس) استاد نوشته 2الكبري الغیبةکتاب  در. شودمی

 .شد خواهد بیان آن از برخی اهلل شاء

( پیش از فراهم شدن جمشترکند. در غیر این صورت، تحقق ظهور امام)عاین دو امر در وجوب تحقق پیش از ظهور 

، مستلزم این است که  -نامیمکه آن را شرط ظهور می -اسباب و عوامل موفقیت ایشان در اجراي برنامه الهی 

( در مأموریت خود شكست بخورد. تحقق ظهور ج)عاینكه امام مشروط پیش از فراهم شدن شرط محقق شود، یا

هاست که همگی )ع( درباره این نشانهمعناي تكذیب اخبار امامان معصوم هاي ظهور نیز بههاز تحقق نشانپیش 

ها ضرورت توجه  به شرط بیش از عالمت  هاي دارند که از خالل آن غیرممكن است. ولی این دو امر باهم تفاوت

 شود.آشكار می
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  تفاوت ميان شرط و نشانه

شود این است که شرط، همچون رابطه علیّت، اصل از تعریف شرط و نشانه استباط می نخستین و مهمترین تفاوتی که

سوزي که همان برخورد و تماس است؛ به وجود آتش، بدون تحقق شرط آتش ، زیرااساسی در تحقق مشروط است

ن سوزي کافی نیست. تحقق مشروط یعنی ظهور آن حضرت بدون وجود شرایط ظهور غیرممكتنهایی براي آتش

این نشانه، در پدید آمدن ؛ اما است و ظهور آن حضرت بدون مهیاشدن شرایط الزم، مستلزم شكست ایشان است

شود. همانند وجود دود علیتی و سببی ندارد، بلكه موجب آشكار شدن آن و هدایت به سوي آن می تأثیریك شی، 

-جود داشته باشد، اما وجود دود نشاندهنده وجود آتش است. هرچند ممكن است آتش بدون دود نیز وکه نشان

ها پیش از ها ضرورتی ندارد، بلكه وجوب تحقق این نشانهاز این جنبه، تحقق نشان بنابرایندهنده وجود آتش است؛ 

( را ایجاب نكند. در نتیجه ارتباط ظهور جظهور از این جهت است که دروغ بودن اخبار و روایات مربوط به امام )ع

ها ارتباطی شرایط به مثابه علت و سبب ظهور است، اما ارتباط ظهور با نشانه ، زیراارتباطی حقیقی استبا شرایط 

 ظاهري بوده و به معناي آشكارسازي و آگاهی دادن است.

-می« هانشانه»هاي دیگري نیز ذکر شده  که ارزش چندانی ندارند. از جمله مواردي که از ارزش و اهمیت تفاوت

 است از:کاهد عبارت 

ها را به اعتبار تأیید یكدیگر  توان بعضی از آنکند، ضعیف بوده، هرچند که میها را اثبات می هایی که آنروایت -1

1قبول کرد.
 

 ها.ها در شرح و تفصیل تفاوت آن-2

ان امام ها تن از نوادگکه دهقتل سید الحسنی. چرا  مسئلهها براي انطباق با حوادث بسیاري همچون  قابلیت آن -3

عباس قیام کرده و سرانجام به شهادت رسیدند، همچنین بسیاري دیگر از )ع( در دوران حكومت بنی امیه و بنیحسن
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که به ویژه در زمان اشغال عثمانیان  1ها به الجزیرة)ع( نیز به قتل رسیدند، یا نشانه ورود تركام حسنفرزندان ام

برحوادث بسیاري  هاي سیاه از شرق که در طول تاریخخروج پرچم بسیاري از آنان وارد آن دیار شدند و همچنین

 قابل تطبیق است.

ادگی براي کسب که منظور همان شرط اصلی یعنی آم شروط ظهور ها براي ما غیرارادي هستند، امااین نشانه -4

اولی )نشانه( برخالف دومی )شرط( در حوزه تكلیف  بنابرایناست؛ اختیاري و ارادي است؛  )ع(صالحیت یاري امام

 آید، اما شناخت تكلیف و آنچه که ما باید انجام دهیم براي ما اهمیت دارد.جاي نگرفته و وظیفه ما بشمار نمی

( نائل آئیم، تحقق جاگر ما پرهیزکار و با ایمان و با اخالص و اهل عمل صالح نباشیم، تا به افتخار یاري امام)ع-5

سودي براي ما نخواهد داشت. پس باید به چگونگی نیل به این مرتبه و درجه  ،و حتی خود ظهور 2«هاشانهن»

شكند. هاي ما را می( کمرج)عدر غیر این صورت ظهور امام .بیندیشیم و در تدارك شرایط ظهور مشارکت ورزیم

 الْفَتْحِ یَوْمَ صَادِقِینَ قُلْ کُنتُمْ إِن الْفَتْحُ هَذَا مَتَى ونَوَیَقُولُ»اکنون به این سخن خداوند متعال نیك بیاندیشید که فرموند: 

 این گویید مى راست اگر پرسند مى : و3مُّنتَظِرُونَ إِنَّهُم وَانتَظِرْ عَنْهُمْ یُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ هُمْ وَلَا إِیمَانُهُمْ کَفَرُوا الَّذِینَ یَنفَعُ لَا

یابند،  نمى مهلت آنان و بخشد نمى سود اند شده کافر که کسانى ایمان پیروزى روز است بگو وقت چه[ شما] پیروزى

 آیَاتِ بَعْضُ یَأْتِی یَومَ»و همچنین فرموده است: « انتظارند در نیز ها آن که باش منتظر و برتاب روى ایشان از پس

 اى پاره که روزى: 4مُنتَظِرُونَ إِنَّا انتَظِرُواْ قُلِ خَیْرًا إِیمَانِهَا فِی کَسَبَتْ أَوْ قَبْلُ مِن آمَنَتْ تَكُنْ لَمْ إِیمَانُهَا نَفْسًا یَنفَعُ الَ رَبِّكَ

 نیاورده دست به خود آوردن ایمان در خیرى یا نیاورده ایمان قبال که کسى آید[ پدید] پروردگارت هاى نشانه از

یكی از مصادیق پیروزي، همان فرخنده روز  .«منتظریم[ هم] ما که باشید منتظر بگو بخشد نمى سود آوردنش ایمان

شوند که روح خود را پاالیش کرده، ایمان آورده و مند میظهور است که در این هنگام فقط کسانی از این روز بهره

 عمل صالح انجام داده باشند. این معناي حقیقی انتظار است.
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 انسان نيست   1أعور دجال

ها اعتماد کرد.  توان به هیچ یك از آنر این حالت تفسیرها متفاوت شده و نمیپایبندي به اسلوب رمز و کنایه. د-6

هاي بسیاري هاي اصلی پیش از ظهور  بوده و ویژگیاست که از نشانه« أعور دجال»ها اخبار مربوط به  از جمله آن

ود. پس یا باید آن را ها را بر یك انسان تطبیق دهیم، یك معجزه خواهد ب براي او ذکر شده است اگر بخواهیم آن

اند، که البته این کار، هاي هزار و یك شب نقل کرده)ع( داستانی شبیه داستانر کرده و بگوییم که امامان معصومانكا

 .فرامین وي نمایان به طاعت او و برپاکنندگانگو است نه هدایتگران به سوي خدا و راههاي بیكار و یاوهعمل انسان

اي که ها باشد و به تناسب مبارزهیا اینكه آن را به شكل قابل قبول و معقولی تفسیر کنیم که دربردارنده این ویژگی

نقل کنیم، تفسیري که با این  2غرب با اسالم و مسلمانان آغاز کرده است، این تفسیر را براي استاد )قدس سرّه(

وضوح با آگاهی همراه بوده و با واقعیت عصر حاضر نیز درگیري تناسب داشته و در ضمن اختصار و روشنی و 

در دوره غیبت و آشوب و  هاي مخالف اسالماد جنبش یا جنبشاي که دجّال را نمبه گونه مطابقت داشته باشد

جالل و شكوه ظاهري و هیبت تمدن غرب و سیطره  جنبشی که از عوامل اصلی آن یعنی انحراف به تصویر بكشد،

ها خروج  هاي وسیع، آغاز شده و به نتایجی ختم شده که از جمله آنها و برنامهمومی جهان و طرحافكار ع آن بر

هر چند که آنان با اسالم تعالی  -عملی تعدادي از مسلمانان از دین خویش و پذیرفتن مذاهب منحرف است،

الزم است  بنابراینآید؛ شمار میهبهمچنین ظلم و فسادي که مردم و جوامع را دربرگرفته نیز از نتایج آن  -3یافتند

در  ، زیراها تطبیق داده شودهاي أعور دجال به تناسب روایاتی که در کتب شیعه و سنی آمده با این طرحویژگی

وجود ندارد با در نظر گرفتن این واقعیت که هیبت  4تر از دجالمیان مخلوقات جهان، تا روز قیامت مخلوقی منحرف

هاي کشنده و افراط گسترده آن در چیرگی و سیطره بر انسان و انكار دي، اختراعات، سالحتمدن غرب و عظمت ما

به  اشت. زیرا آیندهقدرت خداوندي به شكلی است که در طول تاریخ نظیر نداشته و در آینده نیز نظیري نخواهد د
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تر از دجّال( این تفسیر  گنفع یاري و حمایت از حق و عدالت خواهد بود. با توجه به روایتی دیگر )چیزي بزر

مخالف اسالم  مرد نیست، بلكه یك رویكرد فرهنگییك  معنی است که دجال صرفاً این بهه و روشن و آشكار بود

 است. 

دهد که بارد و به زمین دستور میدهد باران ببارد و آسمان میهاي او این است که به آسمان دستور میاز جمله فتنه»

همه این موارد و موارد مهم دیگر از مصادیق چیرگی و تسلط بر خدمات عام  1«شودسرسبز میسرسبز شود و زمین 

هاي ناشی از آن نیز از نظرها پنهان نمانده است. تعداد المنفعه طبیعی است که مولد تمدن غرب بوده که البته فتنه

ها و بطور کنند که عقاید و اندیشهیهاي ظاهري تمدن غرب، خیلی زود تصور مزیادي از مسلمانان با دیدن زیبائی

ها و خیاالت و تصورات غلطی است که فتنه ترین بزرگکلی بنیان فرهنگی این تمدن؛ راست و درست است و این از 

میان  ، زیراهاي درستی استوار نیستکنند. در حالی که این پندارها بر بنیانمردم در عصر کنونی با آن زندگی می

گونه هماهنگی وجود ندارد، یعنی بین جنبه تمدنی و شرفت عقیدتی و فكري و اخالقی هیچپی پیشرفت تكنولوژي و

اي از جنبه مدنیت ممكن است جامعه بنابراینمتمدن بودن و شهرنشینی در جامعه پیوستگی و هماهنگی وجود ندارد؛ 

نده باشد. بهترین مصداق آن، رژیم و شهرنشینی بسیار پیشرفته باشد، اما از جنبه تمدنی بسیار عقب مانده باقی ما

گري موجود در منش صهیونیستی است که از نظر تكنولوژي در راس جوامع پیشرفته قرار دارد، اما بربریت و وحشی

هاي دنیا براي پایبندي به آن اتفاق نظر داشته و آنرا حقوق هایی که اینان و تمام ملتها با تمام ارزش و رفتار آن

منافات و مغایرت دارد. همچنین ایاالت متحده آمریكا که نمونه تمام عیار پیشرفت غرب است، اما از اند، بشر نامیده

هاي ایاالت متحده در عراق، ژاپن، ویتنام، ترین جایگاه قرار دارد و جنایتترین و پایینجنبه اخالقی در پست

 فلسطین، بوسنی و افغانستان بهترین گواه این مدعا است.

کنند، در نتیجه تمام اغنام و گذرد که او را انكار کرده و قبول نمیاي میهاي او این است که بر قبیلهنهاز جمله فت»

کنند گذرد که او را تصدیق کرده و قبول میاي میهاي دیگر او این است که از قبیلهمیرند. از فتنهها می احشام آن

-دهد که برویاند پس میبارد و به زمین فرمان مین باران میدهد که باران ببارد سپس آسماپس به آسمان فرمان می

                                                           
 هایی است که از وي در بعضی از روایات آمده است.این ویژگی - 1



معنی است  این بهو این دقیقا « رویاند تا اینكه چارپایان در باالترین حد، جانی تازه یابند و چاق شده و پرشیر شوند

شود. در میملتی که گسترش مادي اروپا را نپذیرد و در مقابل جریان آن ایستادگی کند، گرفتار مصیبت و دشواري 

ها  ها چاپلوسی کرده و با آن شود که با آنان همگام شده و براي آنحالی که ثروت و قدرت نصیب کسانی می

یعنی عموم یك جامعه، که البته این امر در مورد یك جامعه « قبیله»کنند. در این عبارت اصطالح همكاري می

تواند در شرایط تن سطح فردي، یك فرد مخالف میبا در نظر گرف ، زیراکندایمانی در جریان مادي صدق می

 مشخصی مقداري قدرت و ثروت به دست بیاورد.

 آورد که من پروردگار بلند مرتبه شما هستم دجال فریاد برمی

اي »گوید آورد و میشود فریاد برمیکند چرا که با صداي بلند که در شرق و غرب شنیده میدجال ادعاي خدایی می

سوي من بیایید، من کسی هستم که آفرید و منظم کرد و مقدر کرده و هدایت کرد. من پروردگار بلند  دوستان من به

موار به حق در راه و روش وسلوك تمدن غربی آشكار است، زیرا از طریق وسایل  . تمام این2 1«مرتبه شما هستم

لهی و عالم غیرمادي و الهی دور کرده ارتباطی جدید، شرق و غرب را با مادیات خود پر کرده و انسان را منشأ ا

است و به این ترتیب عدالت، اخالق و اندیشه که وامدار منبع الهی هستند، متضرر شدند و آنگاه به جاي والیت 

ها و قوانین خود را بر خداوند و قوانین الهی، والیت خود را بر بشریت اعالم کرده و ایدئولوژي خویش را بر اندیشه

طوري که بدون در نظر داشتن خداوند متعال،  ده است. این یعنی همان ادعاي خداوندي بر بشر بهجوامع تحمیل کر

صاحب اختیار آنان است. این همان چیزي است که ایاالت متحده بر مبناي آن چه که جهانی شدن و نظام جهانی 

هایی همچون بانك جهانی، خواهد دنیا مطابق آن عمل کند و براي تحقق اهداف خویش ابزارنامد، میجدید می

-سازمان تجارت جهانی و حتی شوراي امنیت و سازمان ملل متحد را مطیع خویش ساخته و به خدمت گرفته و می

ها تحمیل کند. در این دنیا جایی براي کسانی که با آن موافقت نكند، وجود خواهد که دیدگاه خود را به تمام انسان
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و « نمایم نمى شما به بینم مى آنچه :جز1أَرَى مَا إِلَّا أُرِیكُمْ مَا» یی کرد و گفت:ندارد. پیشتر فرعون نیز ادعاي خدا

 آمریكا نیز همین کلمه را تكرار کرده است.

 وضوح بندگی و تمکين دوستان آمریکا

دعوت آمریكا از دوستان خود در گوشه کنار دنیا موجب شده پرورش و تعلیم فكري و تربیت اخالقی و رفتاري 

ها با آمریكا پیوند بخورد. چرا که به  با اشراف و نظارت آمریكا صورت گیرد تا مصالح اجتماعی و اقتصادي آن آنان

-ها بعضی وقتها براي پیشبرد وظایف دوستی و اطاعت و تمام آنچه که ضرورت ربوبیت اقتضا می بینیم آنوضوح می

و دشمنی  2ها شود، مانند دوستی با دوستان آنن تحمیل میاي که بر آناکند با هم رقابت کرده و از پذیرفتن هر وظیفه

و یا تدارك تجهیزات نظامی و ترویج کاالها و  -هرچند که برادري صادق در راه خدا باشد -ها با دشمنان آن

 زنند.گشودن بازارها و دزدي اموال با عناوین مختلف، سر باز نمی

 دليل استثنا بودن مکه و مدینه

ماند مگر اینكه وي آنرا لگدکوب کرده و سراسر زمین به جز مكه و مدینه را تحت ن باقی نمیهیچ چیزي در زمی»

. این همان چیزي است که درحال حاضر، در مورد انتشار اندیشه غرب، شیفتگی نسبت به 3«آوردنفوذ خود در می

ت. امروزه هیچ دولتی در دنیا وجود پذیري و تقلید کورکورانه از آن در تمام پهنه جهان اتفاق افتاده اسآن و تأپیر

 4ندارد که رویكردهاي عمومی فكر و قانون غرب را به رسمیت نشناسد.

استثنا بودن مكه و مدینه به این معناست که اندیشه الهی نمود یافته در مكه و اندیشه اسالمی تجلی یافته در مدینه 

ماند و این و ایمان اهالی آن ثابت و محفوظ باقی می شود، بلكه در اذهانر انحراف نمیغرب دچا تأثیرمنوره با 
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گیرد، حتی اگر نسبت انحراف تمام بشر را دربرنمی مانده وی در میان آدمیان محفوظ دهد که حق بطور کلنشان می

یُریدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ »اهل حق به دیگران مانند نسبت مكه و مدینه در مقایسه با تمام شهرهاي دنیا باشد: 

نهاي خود خاموش کنند و خدا اخواهند نور خدا را با دهمی :1بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللَّهُ إِالَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْكافِرُونَ

 «.د تا آنكه نور خود را به کمال و تمامیت برساند، هر چند کافران کراهت داشته باشنددارگذارد و دست برنمینمی

این موضوع با طرح و برنامه الهی براي روز موعود مبنی بر اینكه تعداد کمی از مخلصان و پاکان و پویندگان راه حق 

-هاي مادي وشبهاندیشه تأثیردك علیه مانند، مطابق است. این تعداد انو عده کثیري از منحرفان و کافران باقی می

هاي انحرافی، مقاومت و پایداري کافی داشته و حتی این شبهات بر آگاهی و بینش و ایمان و اخالص آنان خواهد 

گفته  ویلیام جیفوردها همواره مشتاق هستند تا این رموز و نمادهاي اسالم پایان پذیرد. مبلغ مسیحی افزود. غربی

توانیم بگوییم  هاي عربی از دست داد، آنگاه ما می ارزش خود را در سرزمین 2و شهر مكه هرگاه قرآن»است: 

هدف آنان خارج کردن مسلمانان «. اند اند و از محمّد و کتابش فاصله گرفته ها در راه تمدن غربی قدم گذاشته عرب

ار وارده در برخی روایات در . این همان معناي اخب3ها و دین خود و از بین بردن وحدت اسالمی استاز ارزش

-مورد دجال است مبنی بر اینكه پادشاهی با شمشیر از نیام برکشیده در دستش، مانع ورود دجال به مكه و مدینه می

 .5کنندو در هر شكافی فرشتگانی وجود دارند که از آن محافظت می 4شود

تشبیه عقیده اسالمی به پادشاه و اقتدار آن به شمشیر، تشبیه ظریفی است. حضور فرشتگان در هر شكافی به معناي 

اي پاسخی وجود دارد. حل و براي هر شبههست که در اسالم براي هر مشكل راهامر ا این بهدرك هوشمندانه مؤمن 

مسئولیت بزرگی که  جا اینگذارند. از  تأثیربرذهن وي  تواند بر اندیشه مؤمن هجوم آورده و یاشبهات دیگران نمی

شود، آنان که باید با آگاهی کامل در برابر شبهات بر دوش دانشمندان و فرهیختگان حوزه علمیه است، آشكار می
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ها پاسخ دهند و از اسالم بزرگ دفاع کنند و شكاف فكري، اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و حتی  ایستاده و به آن

ي مستحكم . آیا به گواهی احادیث آنان )دژها1ها نفوذ کند را پر کنند ي که ممكن است دشمن از طریق آناقتصاد

جز حفظ موجودیت و کیان و بازداشتن حمالت دشمن نیست. آیا آنان )معتمدان پیامبران(  اسالم( نیستند؟ وظیفه دژ

هده داشتند، امین خویش قرار دادند. در مقابل امت نیستند؟ بنابراین پیامبران آنان را در تمام مسئولیت که خود برع

باید پیرامون دانشمندان خود جمع شده و در هر امر کوچك و بزرگی به آنان پناه برند. در غیر این صورت از دست 

 شوند. شوند و از جایی که نفهمند در فتنه و حیله دجال گرفتار میرفته و گمراه می

 استزنده دجال از زمان پيامبر)ص( 

)ص( در قید حیات است. از آن هنگام به رسالت پیامبر ایمان نیاورده، ر طوالنی داشته و از زمان پیامبردجال عم

 و تا کنون همواره بر همین حال است. 2بلكه در مقابل آن حضرت ادعاي پیامبري کرده

بسیاري در  تأثیرمنافقان  )ص( شروع شده است. هنگامی کهگري از زمان پیامبردجال یا ماديهاي نخستین پایه

گري و باال رفتن منزلت آن داشتند و نخستین کسانی بودند که به تدریج با کنار زدن اسالم از برافروختن آتش مادي

 گري و نفع شخصی، سیر تاریخ را به صورت کنونی درآوردند.جامعه در دنیا و غلبه مادي

اوردند همان کسانی بودند که شیوه و مسلك دجال، شیوه و منش بنابراین منافقان که به رسالت پیامبر)ص( ایمان نی

کردند که در باطن به آن اعتقاد نداشتند. آنان نخستین هسته و خاستگاه آنان بود، چون در ظاهر چیزي را عیان می

مفاهیم  گري را باکردند و مسائل ماديگري فریبكارانه بودند که چیزي غیر از آنچه دردل داشتند، آشكار میمادي

 پوشانند. این همان دجال با عمري طوالنی است.عدالت و برابري می
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 معناي ادعاي پيامبري دجال

گري همواره به تحمیل سلطه خویش بر بشر ایمان مادي ، زیرافهمیماینجاست که معناي ادعاي پیامبري او را می

کند. ولی توانست با هیچ انسانی ارتباط برقرار بسیار اندکی داشت و نمی تأثیردر جامعه پیامبر ؛ اما داشته و دارد

هاي اماره غرولندهاي خود را آزاد کردند داده شد، نفس1)ص( به دجال مادي اجازه خروجوقتی پس از وفات پیامبر

گري توانست رهبري و سلطه خود را بر طوري که مادي و امروزه فتنه و آشوب دجال به اوج خود رسیده است به

 کند.دنیا تحمیل 

به « دجال آب و آتش داشته و آب او در حقیقت آتش و آتش او آب زالل است»از این رو معناي این عبارت که 

 ماء فانه نارا یراه الذي فی فلیقع منكم ذلك ادرك فمن» شود. پیامبر)ص( در حدیث فرموده است:روشنی فهمیده می

است و هر یك از شما که دجال را درك کرد  آتش و آب آن با کهحالی در کندمی خروج دجال همانا :2طیب عذاب

آب دجال همان «. است پاك و گوارا آب حقیقت قرار دهد چرا که آن در بیندمی آتش خود را در چیزي که آنرا

کند و آتش او نیز ها و مصالح شخصی است که تمدن مادي آن را براي پیروان و همراهان خویش، تضمین میوسوسه

گري شدید ایستاده هاي بزرگی است که فرد مؤمنی که در مقابل جریان ماديها و فداکاريها و رنجعبارت از سختی

ها همان آب گوارا یا عدالت حقیقی برد و آن منافع و مصالح همان آتش یا ظلم واقعی و این سختیاز آن رنج می

نده به ایمان الهی به مسلمانان سفارش دعوت کن ترین بزرگ)ص( به عنوان طبیعی است که پیامبر ؛ بنابراینهستند

گري را نخورده و خود را در چیزي که آن هاي ماديگاهکند فریب آب دجال و شكوه ظاهري این تمدن و لغزشمی

رمز و کنایه در این  بنابراینیابند؛ به این طریق به حق و عدالت دست می ، زیرابینند قرار دهندرا آتش و سختی می

گویان معجزاتی ر غیر این صورت الزم بود به یاوهسخن آشكاراست زیرا مراد از آن، آب و آتش حقیقی نیست، د

 شود. نسبت داده 
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مردم  )ص( در روایت نفرموده است: همهشود این است که پیامبرستنباط میاز این سخن ا که از نكات ظریفی

یابند، بلكه گیرند آن را آب میبینند یا آنگاه که در آتش قرار میگیرند آن را آتش میهنگامی که در آب قرار می

توان چنین دریافت که برخی از مردم به ویژه مؤمنان همان کسانی هستند که چنین درکی دارند. در غیر می

قط لذت و فراهم بودن قرار گرفتن در آب دجال یا همان شكوه ظاهري مادیات، فهنگام  بیشتر مردم به صورت این

 بینند.ها، فقط آزردگی و اندوه میها و رنجهنگام وقوع در سختی کنند، همانطور که بهمنافع شخصی را درك می

 چرا دجال یک چشم است؟

گري به هستی فقط با یك اديآن جهت که تمدن م از طور قطع او این ویژگی را دارد .  به1دجال یك چشم است

-آل و فقط به ماده آن میهاي آرمانی و ایدهبدون در نظر گرفتن روح و آفرینش بلند مرتبه و الگوها و نمونه چشم و

اي براي والیت و تواند خداي شایستهکسی که یك چشم بوده و حقایق را درك نكند، چگونه می بنابرایننگرند؛ 

نگرد و است که با دو چشم سالم به هستی می سیادت بر بشریت باشد؟ در حالی که سرپرستی و والیت ویژه کسی

و با ماده و « ایم آفریده اندازه به را چیزى هر که ماییم: 2بِقَدَرٍ خَلَقْنَاهُ شَیْءٍ کُلَّ إِنَّا»نگاهش متعادل و متوازن است 

و إن ربكم »کند روح تمام اجزاي هستی تعامل کرده و حق و حقوق راستین تمام زوایاي هستی را به تمامه عطا می

 مُسْتَقِیمًا صِرَاطِی هَذَا وَأَنَّ»بلكه پروردگار من بر صراط مستقیم است: « لیس بأعور: پروردگار شما یك چشم نیست

 از پس من راست راه است این[ بدانید] و3تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاکُم ذَلِكُمْ سَبِیلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُواْ وَالَ فَاتَّبِعُوهُ

 به را شما[ خدا] که اینهاست مكنید پیروى سازد مى پراکنده وى راه از را شما که[ دیگر ى]ها راه از و کنید پیروى آن

 «.گرایید تقوا به که باشد است کرده سفارش آن
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کند و رو به سوي او اطاعت نمیپرستد و از او بنده مادیات و منافع شخصی بوده، خدا را نمی ، زیرادجال کافر است

 سَمْعِهِ عَلَى وَخَتَمَ عِلْمٍ عَلَى اللَّهُ وَأَضَلَّهُ هَوَاهُ إِلَهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَیْتَ»کند: هاي نفسانی اطاعت مینكرده، بلكه از شهوت

 وَمَا وَنَحْیَا نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا هِیَ مَا وَقَالُوا تَذَکَّرُونَ أَفَلَا اللَّهِ بَعْدِ مِن یَهْدِیهِ فَمَن غِشَاوَةً بَصَرِهِ عَلَى وَجَعَلَ وَقَلْبِهِ

 گردانیده گمراه دانسته را او خدا و داده قرار خود معبود را خویش هوس که را کسى دیدى آیا :پس1الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِكُنَا

 پند آیا کرد خواهد هدایت را او کسى چه خدا از پس آیا است نهاده پرده اش دیده بر و زده مهر دلش و او گوش بر و

 هالك طبیعت جز را ما و شویم مى زنده و میریم مى نیست[ دیگرى چیز] ما دنیاى زندگانى از غیر گفتند و گیرید نمى

باور است که  غرب نیز به این مطلب اذعان داشته و آخرت هیچ جایی در زندگی آنان ندارد، بلكه بر این «.کند نمى

ها تا آنجا که ممكن است بهره و لذت ببرد، هرچند که بهاي آن از دست دادن تمامی انسان آفریده شده تا از شهوت

آنان با اسالم دشمن بوده و از حق و صواب بدور  بنابراینهایی باشد که شایسته انسان است؛ ها و آرمانارزش

دگی کرده و مانع کارها و اعمال اشتباه آنان شده و به مقابله با آنان اسالم به حساب اعمال آنان رسی ، زیراهستند

 خواند.فرامی

 آگاهی مؤمنان از کفر منحرفان

 سواد با مؤمن هر است شده نوشته کافر چشمش دو کَاتِبٍ: بین وَغَیْرِ کَاتِبٍ مُؤْمِنٍ کُلُّ یَقْرَؤُهُ کَافِرٌ عَیْنَیْهِ بَیْنَ مَكْتُوبٌ»

این نوشته از جنس کتابت و نگاشتن نیست، بلكه بیانگر آگاهی مؤمنان از کفر و نفاق «. 2خواند می آنرا سوادي بی و

شود. پر واضح است که این معرفت و منحرفان است و این امر منوط به خواننده و نویسنده بودن یا نبودن انسان نمی

عادالنه براي ارزیابی مردم  ان به معیار حقیقی وخواند(، چرا که آنهر مؤمنی آن را می آگاهی مختص مؤمنان است)

آنان  ، زیراخوانندمنحرفان هرچند که از  فرهنگ باالیی برخوردار باشند، هرگز این نوشته را  نمی؛ اما هستند آگاه

 در کفر و انحراف شبیه دیگر کافران هستند. پس طبیعی است که انسان برادر دینی خود را در عقیده کافر نداند.
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امروزه شاهدیم هر که به خدا و آرمانهاي واالي انسانی ایمان دارد، حتی اگر مسلمان هم نباشد از ستم آمریكا و 

داند، ها توسط آنان را زشت میجویی و فخرفروشی و هتك حرمت این ارزشرژیم صهیونیستی بیزار است و برتري

کرده و براي همتایان اروپایی خود ارسال کردند و در  ها تن از اندیشمندان و روشنفكران آمریكا سندي امضاحتی ده

منحرف و انحرافی نامیده و این ادعا که هرکس  م جنگ آمریكا ضد آنچه که تروریسمآن اعتراض خود نسبت به اعال

با آمریكا دشمنی ورزد محور شرارت است، اعالم کردند و از آنان خواستند که به خاطر ترس از متهم شدن به 

 صدور چنین آراء و نظرات مخالف نهراسند. از شرارت

 -بر اساس توصیف آنان –در عوض دانشمندانی نیز وجود دارند که مادیات آنان را کور کرده است، مانند اندیشمند 

اي که از طریق اینترنت پخش کرده آید، وي در مقالهبریتانیایی کوپر که از حامیان سرسخت سیاست بلر به شمار می

-کند و سپس به اجراي قانون فقط براي گروه نخست فرامانده تقسیم میرا به دو گروه متمدن و عقبدنیاي معاصر 

باشند، زیرا آنان خوانده معتقد است گروه دوم فقط شایسته اجراي قانون جنگل و خشونت و به بندگی گرفتن، می

ومَا أرسلنَاكَ إال رحمةً »سالم . جایگاه این سخن کجا و جایگاه مبناي ا1براي دنیاي متمدن خطرناك هستند

 بدون هیچ استثنائی،  کجا؟ 2«هاي بشري نفرستادیملِلعَالَمیِن: و ما ترا جز رحمتی براي همه گروه

 بر حذر داشتن حوزه از گرفتاري در فتنه غربِ کافر

)ص( یابند، پیامبرمیها نجات  دام آنافرادي از گرفتارآمدن در  تر کمهاي خطرناك دجال است که به دلیل این ویژگی

نیز امت خویش را از آن برحذر داشته و از فتنه او پناه جسته است تا مسلمانان در طول تاریخ از نفاق و انحراف و 

اند. چرا که پیشتر )ص( امت خویش را از فتنه دجال برحذر داشتهبرحذر باشند، بلكه تمام پیامبرانگري مادي

ترین مادیات در طول تاریخ بشریت )از زمان آفرینش ترین و عمیقور از پیچیدهگرایی پیش از ظهدریافتیم که مادي

 خطر حقیقی است.  )ع(هاي خالصانه همه پیامبرانم دعوتآدم تا روز قیامت( است و براي تما
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در اي که سم کشنده حالی ما نیز به نوبه خود از گرفتار شدن در دام تمدن دروغین و جعلی که غرب ادعاي کرده در

و از  افكار و منش و رفتار و نگرش آنان  دهیم و از کسانی که شیفته غرب شده، هشدار میدرون خود پنهان کرده

بالیدن به این تقلید دست برداشته و به خود  خواهیم که از افتخار و فخرفروشی واند، مینسبت به زندگی تقلید کرده

خواهم که فریب ظاهر را نخورده، بلكه باچشم بصیرت ران و جوانان میها و روشنفكویژه از اساتید دانشگاه. بهآیند

گویم که کامالً با غرب قطع نگاه کنند، چرا آنان نخبگان جامعه بوده و توان ارشاد و هدایت جامعه را دارند. من نمی

و اخالقی و اجتماعی  آنان چیزهاي مفیدي همچون علم و تكنولوژي دارند، اما این امر تبعیت فكري ، زیرارابطه کنیم

اس مصلحت دنیا و کند، زیرا ما شریعتی داریم که آفریننده بشر و دنیا آن را براسو قانونی از غرب را ایجاب نمی

 وَاتَّقَواْ آمَنُواْ الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ وَلَوْ»و مكانی است.  و قادر به تأمین خوشبختی بشریت در هر زمانبشریت وضع کرده 

 و آورده ایمان شهرها مردم اگر و :1یَكْسِبُونَ کَانُواْ بِمَا فَأَخَذْنَاهُم کَذَّبُواْ وَلَكِن وَاألَرْضِ السَّمَاءِ مِّنَ بَرَکَاتٍ عَلَیْهِم لَفَتَحْنَا

[ کیفر] به پس کردند تكذیب ولى گشودیم مى برایشان زمین و آسمان از برکاتى قطعا بودند گراییده تقوا به

کنم که چند ماه قبل از رادیو )دکتر عبد اللطیف المر مثالی بیان می جا ایندر «. گرفتیم را آنان[ گریبان] دستاوردشان

( به مناسبت اعالم مبارزه عمومی آمریكا ضد چاقی 20/7/2004مشاور بهداشت عمومی در دولت کویت در برنامه 

 300یعنی یك سوم جمعیت مبتال به چاقی هستند و میلیون نفر   90شنیدم، در این برنامه این آمارها اعالم شد )

میرند، چاقی علت سرطان روده بزرگ است که در زنان بیشتر از هزار نفر به دلیل ناراحتی قلبی ناشی از چاقی می

هاي دیگر است(. توصیه آنان این بود: باال بردن کیفیت غذا )با  مردان شایع است، چاقی علت مرض قند و بیماري

.  این همان چیزي است -افزایش تحرك–ها( و همچنین کمیت آن ها و کاهش روغنها و سبزيبه میوه آوردنروي

 ولى بیاشامید و بخورید:2تُسْرِفُواْ وَالَ وَاشْرَبُواْ کُلُواْ»سال پیش  در نیم سطرآنرا  بیان کرده است:  1400که قرآن از 

( مرتبه و در فواصل زمانی 17ب کرده که در طول روز )، همچنین قرآن حرکات ورزشی را واج«مكنید روى زیاده

هر ناراحتی شود که همان نماز است، روزه را در یك ماه سال براي تنظیم فعالیت معده و اصالح منظم انجام می

هاي دیگري مانند )معده خانه بیماري است و رژیم غذایی اصل ، واجب کرده است. سفارشایجاد شده در طول سال
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ما مال آدمی وعاءا شرا من بطنه »: نیز دارد. همچنین این حدیث پیامبر)ص( که فرمودند دوایی است( و اساس هر

 بر.  است  نكرده پر  شكمش از بدتر را  ظرفی  آدمی  هیچوقت :لشرابه وثلث لنفسه فإن کان والبد فثلث لطعامه وثلث

بگذارد و   طعامش  خود را براي  شكم  مقدار ثُلث  به  پس شد، غذا  تناول از ناچار  که شد  گرسنه  بقدري اگر این اساس

هاي اسالم پیروي کنیم ثروت و تجارب ترتیب اگر ما از آموزه این به.  «نفَسش  آنرا براي  و ثلث  آبش  آنرا براي  ثلث

 کند.و آمارهاي بسیاري برایمان فراهم می

 کوچک است دجال در مقابل امام برحق، حقير و

سلطه و تفوق  1«تر استاز آن هم براي خداوند آسان» ها اینرغم تمام نماد تمدن غربی است، علیأعور دجال 

دنیوي و  وسعت قدرت او هر اندازه هم که باشد، در مقابل حقیقت و عدالت حقیر است. وجود او یك قضا و قدر 

ح و برنامه عمومی الهی به وجود حتمی یا یك أثر تكوینی اجتناب ناپذیر نیست، بلكه براي امتحان و آزمایش طر

هنگام ظهور و فرارسیدن روز عدل موعود که اقتضاي نابودي این طرح است، او نیز از بین خواهد رفت و  آمده و به

و روایتی دیگر که « همراه او کوهی از نان و نهري از رود وجود دارد»یابیم میان این روایت که اینجاست که درمی

دست  ، تعارضی وجود ندارد. همچنین این خبر که او نزد پروردگار است با به«تر استناین براي خداوند آسا»

آوردن قدرت و تحریك او  با توجه به قانون امتحان و مهلت الهی منافاتی ندارد با توجه به این سخن خداوند متعال 

 فَجَعَلْنَاهَا نَهَارًا أَوْ لَیْلًا أَمْرُنَا أَتَاهَا عَلَیْهَآ قَادِرُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُهَا ظَنَّوَ وَازَّیَّنَتْ زُخْرُفَهَا األَرْضُ أَخَذَتِ إِذَا حَتَّىَ» که فرمودند:

 آراسته و برگرفت را خود پیرایه زمین که آنگاه تا :2یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ اآلیَاتِ نُفَصِّلُ کَذَلِكَ بِاألَمْسِ تَغْنَ لَّمْ کَأَن حَصِیدًا

 گویى که کردیم درو چنان را آن و آمد ما فرمان روزى یا شبى دارند قدرت آن بر آنان که پنداشتند آن اهل و گردید

همچنین . «کنیم مى بیان روشنى به کنند مى اندیشه که مردمى براى را ها نشانه گونه این است نداشته وجود دیروز

 السَّیِّئَةِ مَكَانَ بَدَّلْنَا ثُمَّ یَضَّرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاء بِالْبَأْسَاء أَهْلَهَا أَخَذْنَا إِالَّ نَّبِیٍّ مِّن قَرْیَةٍ فِی أَرْسَلْنَا وَمَا»فرموده است: 
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 پیامبرى شهرى هیچ در :و1یَشْعُرُون الَ وَهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُم وَالسَّرَّاء الضَّرَّاء آبَاءنَا مَسَّ قَدْ وَّقَالُواْ عَفَواْ حَتَّى الْحَسَنَةَ

 قرار نیكى بدى جاى به آنگاه درآیند زارى به مگر تا کردیم دچار رنج و سختى به را مردمش آنكه مگر نفرستادیم

 را آنان بناگاه بودند خبر بى که حالی در پس است رسیده مى راحت و رنج را ما پدران گفتند و شدند انبوه تا دادیم

 .«گرفتیم

 عَذَابٌ وَلَهْمُ إِثْمًا لِیَزْدَادُواْ لَهُمْ نُمْلِی إِنَّمَا لِّأَنفُسِهِمْ خَیْرٌ لَهُمْ نُمْلِی أَنَّمَا کَفَرُواْ الَّذِینَ یَحْسَبَنَّ وَالَ»و نیز فرموده است: 

 به فقط ما نیكوست آنان براى دهیم مى مهلت ایشان به اینكه کنند تصور اند شده کافر که کسانى نباید البته :و2مُّهِینٌ

 «.داشت خواهند آور خفت عذابى[ آنگاه] و بیفزایند[ خود] گناه بر تا دهیم مى مهلت ایشان

 هااهميت نشانه

گردیم. منظور من از بیان این موضوع ، بازمی-که بحث با آن شروع شد-ها اهمیت بودن نشانهاکنون به موضوع کم

)ع( با این تعداد فراوان از ن صورت امامان معصوم، زیرا در ایها هیچ وظیفه و نقشی ندارنداین نیست که نشانه

 ها از برخی جهات است که عبارتند از:کردند. اهمیت نشانهاحادیث در مورد آن درنگ نمی

مظلومان و ستمدیدگان و تمام کسانی که سوداي  هایی براي تجدید امید و دمیدن روح در جانگاهها توقفنشانه -1

 شوند.سر زمین به سر دارند، محسوب میگستري و آزادي درسراعدالت

از غیب خبر داده و  صدور، هنگام ها بهنشانه ، زیراباشند)ع( میانگر یك جنبه اعجاز امامان معصومها بینشانه -2 

 .3ها از خداوند متعال است آن و منشاکند که مصدر ها ثابت می تحقق آن
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هستند که  ها آن)پرهیزکاران(  :الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ» آیند:مصادیق این سخن خداوند متعال به شمار می ها آنتریب  این به - 3

 (3.)بقره: «نمایند ایم انفاق مى روزى داده ها آندارند و از تمام نعمتها و مواهبى که به  نماز را بر پا مىو  آورند به غیب )آنچه از حس پوشیده و پنهان است( ایمان مى



دارد تا در راستاي آمادگی براي ظهور چه در زمینه را بر آن می( و یاوران ایشان ج)عها معتقدان به امامنشانه -3

خودسازي و یا اصالح جامعه بیشتر همت گماشته و اراده خود را در این جهت تقویت کنند. این معناي حقیقی انتظار 

 ( و چشم انتظاري براي ظهور مبارك ایشان است.جامام)ع

 د، مانند فتنه دجال که مرحله مهمی از مراحل امتحان وگیرها در ضمن شروط ظهور جاي میبرخی نشانه -4

 یَأْتِیكُمْ لَا الْأَمْرَ هَذَا إِنَّ»اند، مانند سخن امام صادق)ع( که فرمودند:پاالیش و غربالگري است که روایات وعده داده

: 1یَسْعَدُ مَنْ یَسْعَدَ وَ یَشْقَی مَنْ یَشْقَی حَتَّی اللَّهِ وَ لَا وَ تُمَحَّصُوا حَتَّی اللَّهِ وَ لَا وَ تُمَیَّزُوا حَتَّی اللَّهِ وَ لَا وَ إِیَاسٍ بَعْدَ إِلَّا

 بد از خوب تا( رسد نمی شما به) خدا به نه و میدينااُ از پس جز رسد، نمی شما به( دوازدهم امام یعنی ظهور) امر این

 .«سعید به سعادت و رسد شقی به شقاوت تا خدا به نه و شوید بررسی تا خدا به نه و شوید جدا

 ها با ظلم در ارتباط استبسياري از نشانه

فراوانی زلزله و  بنابراینها با ظلم و انحرافی که پیش از ظهور بر بشریت حاکم شده، ارتباط دارد؛ بسیاري از نشانه

 النَّاسِ أَیْدِي کَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِی الْفَسَادُ ظَهَرَ»ناشایست مردم است:  سیل و بالیاي طبیعی به خاطر رفتار بد و

 نمودار دریا و خشكى در فساد آورده فراهم مردم دستهاى آنچه سبب به :2یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِیُذِیقَهُم

هاي چرا که هستی در برابر سنت«. بازگردند که باشد بچشاند آنان به اند کرده که را آنچه از بعضى[ سزاى] تا شده

آورده و بر اساس توحید ثابت است و همانطور که در آیه پیشین اشاره شد از نظر خیر و شر با الهی سر فرود 

کند. در این مجال برخی از گاهی نیز فقط به این ارتباط بسنده نمی« و لو أن أهل القري... »یكدیگر ارتباط دارند، 

برخی  سیل 2002کند، در آوریل/را اثبات میکنم که این ارتباط و پیوند قل میرا ن اتفاقات کنونی حوادث و

کشورهاي اروپایی )آلمان، اتریش، چك اسلواکی( را در برگرفت و چند روز ادامه یافت و هر روز بیم مصیبت و 

                                                           
ها از سوي عالقمندان به ظهور امام )ع( جاي بحث و بررسی و مناقشه داشته و منجر به طرح . شاید بتوان این مورد را نیز افزود که این نشانه260منبع: - 1

 بر امام )ع( و تداوم یاد ایشان سهیم هستند.  در تمرکزشود که همگی به نحوي ادي میدیدگاههاي زی
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1رفت، تنها در شرق آلماناي بدتر میحادثه
در رود شهر درسدن؛  آواره به جا گذاشت. ارتفاع آب 30کشته و 15

رسید در صورتی که باالترین حد ارتفاع آن در حالت ( متر می5،9پایتخت فرهنگی و تاریخی شرق آلمان به )

سال پیش چنین سیلی به خود ندیده بود. در این حادثه آمریكا را به خاطر  150متر بود(. اروپا از  6- 5عادي 

هاي صنعتی به جو زمین  رآیند گرمتر شدن زمین در اثر ورود آالیندهبراي مبارزه با فعدم امضاء پیمان کیوتو که 

-و به منظور محافطت از محیط زیست منعقد شده بود، مورد انتقاد و نكوهش قرار دادند. حال آنكه این آالینده است

آورد. این  را به بار هاي سنگین شده و این حادثهها درجه حرارت را باال برده و موجب ازدیاد ذوب یخ و بارش

به اعتراف -حادثه گواهی بر به هم خوردن توازن طبیعی با سوء تصرف انسان است که قدرتمندترین تكنولوژي آنان 

ها ارتباط و توالی وجو دارد، ها و معلولمیان علت بنابرایندر مقابل این حوادث طبیعی عاجز ماند؛   -ها خود آن

نند، یكی از کو از دین خارج شده و امر به معروف و نهی از منكر نمی و فرامین الهی سرپیچی کرده مردم از اوامر

شناسند و غلبه و سیطره اشراري است که چیزي جز خودخواهی و منافع و مصالح خویش نمی نتایج ترك این فریضه

 شوند.نظم حاکم در طبیعت را از بین برده و موجب بروز حادثه می

د، هر عنصري در این هستی وظیفه خود را به بهترین وجه انجام داده و برعكس اگر عدالت بر بشریت حاکم گرد

 مند خواهد شد.سراسر دنیا از ثمره و دستاورد نیكوي عدالت بهره

 آید، نه از  شروط آن:از دو جهت این فتنه فقط به عنوان نشانه ظهور به شمار می

 توجه کردند. ها بدان فقط از این منظر یعنی کشف و نشانه ظهور: روایتنخست

 : آن فتنه از علل ظهور نیست، بلكه از نتایج و معلول برخی علل ظهور است.دوم
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( در نامه نخست جاي که جامعه اسالمی و سرزمین ما را احاطه کرده همان مقصود امام مهدي )عبعید نیست این فتنه

شیعه خود را بیان کرده است. در آن ( به اجمال تكلیف جباشد که در خالل آن امام )ع 1خویش به شیخ مفید )رضی(

ا مَنْ حُمَّ أَجَلُهُ وَ فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ وَ ظَاهِرُونَا عَلَى انْتِیَاشِكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَدْ أَنَافَتْ عَلَیْكُمْ یَهْلِكُ فِیهَ»نامه آمده است: 

وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ  …لِأُزُوفِ حَرَکَتِنَا وَ مُبَاثَّتِكُمْ بِأَمْرِنَا وَ نَهْیِنَا وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ یُحْمَى عَلَیْهِ مَنْ أَدْرَكَ أَمَلَهُ وَ هِیَ أَمَارَةٌ

به پیشه سازید و به ما اعتماد کنید و چاره این فتنه و امتحان را که خدا تقوا  اعْتَصِمُوا بِالتَّقِیَّةِ مِنْ شَبِّ نَارِ الْجَاهِلِیَّةِ:

گردد و آن کس که به  شما رو آورده است از ما بخواهید امتحانى که هر کس مرگش رسیده باشد، در آن نابود مى

رود. آن فتنه و امتحان عالمت حرکت ما و امتیاز شما در برابر  آرزوى خود رسیده باشد از ورطه آن به سالمت مى

هر چند مشرکان نخواهند. با تقیّه خود را از  ...گرداند ىاطاعت و نافرمانى ما است، خداوند هم نور خود را کامل م

فَیَعْمَلُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَا یَقْرُبُ بِهِ » تا اینكه فرمودند:« دشمنان نگاهدارید و از افروختن آتش جاهلیّت پرهیز کنید

نَا فَإِنَّ امْرَأً یَبْغَتُهُ فَجْأَة حِینَ لَا تَنْفَعُهُ تَوْبَةٌ وَ لَا یُنَجِّیهِ مِنْ عِقَابِنَا نَدَمٌ مِنْ مَحَبَّتِنَا وَ لِیَتَجَنَّبَ مَا یُدْنِیهِ مِنْ کَرَاهِیَتِنَا وَ سَخَطِ

ه وسیله دوستى ما بههر مردى از شما باید به آنچه که ب :عَلَى حَوْبَةٍ وَ اللَّهُ یُلْهِمُكَ الرُّشْدَ وَ یَلْطُفُ لَكُمْ بِالتَّوْفِیقِ بِرَحْمَتِهِ

 خداوند زیرا نماید اجتناب نیست ما آیندخوش و گرداند مى پست را او مقام آنچه از و جست عمل کند آن تقرّب مى

فر ما کی از را او پشیمانى و ندارد او بحال سودى توبه که وقتى در آنهم کند؛ مى برانگیخته را انسان ناگهانى بطور

 «اش توفیق دهد! الهام بخشد و با لطف خود به رحمت واسعهدهد، خداوند تو را به رشد و کمال  نجات نمى

 ( به شيعيان خویشجسفارش امام )ع

( براي شیعه خود تعیین کرده است را استخراج کنیم، موارد جاگر بخواهیم از این نامه، سفارش و وظایفی که امام )ع

 آید:دست می زیر به
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و براي تأیید و یاري و حفظ ایشان دعا کرده براي درخواست حوائج و نیازها به  1( بودهجهمواره به یاد امام )ع-1

 و منتظر ظهور حضرتش باشیم. 2ایشان توسل کنیم

مسلمانان باید در پرتو سخنانی که از معصومین )ع( به آنان رسیده؛ در پایبندي به دین و اخالق نیكو و آداب -2

( برسانند تا امام مسلمانان جاي مطلوب و مورد نظر امام )عسطح و درجه متعالی و اعتقادات راستین، خود را به آن

)ع( اند. همانطور که امام صادقت شدهها افتخار کرده و بگوید اینان شیعیان ما هستند که به شیوه ما تربی آن  به

ت{ ما باشید نه باعث معاشر الشیعه کونوا لنا زینا و ال تكونوا علینا شینا: شیعیان باعث زینت }و عز: »فرمودند

( است ج)عهاي یاران امامین که همان ویژگیهاي مسلمانان راسترا به بیان ویژگی 3شكوائیه نخست .«سرافكندگی ما

 ایم.اختصاص داده

پایبندي به حوزه شریفه که نمود بارز آن ظهور اندیشمندان و متفكران آگاه و مخلصی هستند که شما را از هدایت -3

کشانند. آنان همان وارثان انبیاء و امینان پیامبران و راهنمایان به سوي عبادت خداوند و به هالکت نمی دارندبازنمی

)ع( آنان را اینگونه توصیف کرده بیت عصمت)ع( بوده و امام سجادلمتعال هستند. همان کسانی که ادامه و امتداد اه

 و رفته بیرون دین از جوید تقدم ایشان بر که هر الحِقٌ:   لَهُمْ وَاللّازِمُ زاهِقٌ عَنْهُمْ وَالْمُتَاَخِّرُ مارِقٌ، لَهُمْ الْمُتَقَدِّمُ»است: 

پس همراه و مالزم و پیرو  «.شود  و همراه آنان ملحق به حق است گراید نابودى به ماند عقب ایشان از که کسى

هاي خود شوید. در پی هوسصورت نابود میآنان باشید و از آنان روي برنگردانید و به آنان پشت نكنید که در این 

 جویی از آنان نپردازید.روانه نشوید و تا زمانی که راه اصلی آنان حفظ دین و هدایت و اصالح مردم است به عیب

ها چه ظاهري و چه عقیدتی و چه فكري ترك پیروي از غرب و محافظت از شخصیت اصلی خود با تمام ویژگی-4

هاي  ها و بیماريها و مصیبتآید با دیده بصیرت نگریسته و به زشتیاز غرب سراغمان میو فرهنگی. به آنچه که 

                                                           
با علم به اینكه   صدقه بدهید؟ پس این ما هستیم که ( دو رکعت نماز بخوانید یا براي حفظ ایشانجهاي خود براي امام )عزیارت هنگام بهاید که آیا اندیشیده - 1

 ایم. هایمان دور ساختهکنیم، ایشان را از افكار و اندیشهبا مراقبت و دعاي امام زندگی می

کنم و ایشان به اذن خداوند من به تجربه آموختم که هرگاه کاري بر من دشوار شد با این سخن )یا أبا صالح المهدي أدرکنی( به درگاه امام زاري و ندبه می - 2

 کند.متعال در غلبه بر آن مرا یاري می
 ه در سالروز میالد امیرالمؤمنین )ع(.1423رجب  13سخنرانی  - 3



کشانده و بنیان آنان را از هایی که جامعه مسلمانان را به نابودي  روانی و اجتماعی و اخالقی آن توجه کنیم. بیماري

هایی از جانب روشنفكران و دعوت ریشه برخواهد کند و چه بسا به زودي به راه درست برنگردند. راهی که با

گري و گمراهی اندیشمندان مسلمان شروع شده و با تقاضاي آن رو به فزونی گرفته است اما به دلیل طغیان مادي

 یابند.گمراهان و پیروي از شهوات، گوش شنوایی نمی

کرده و بذر اختالف در  و مقابله با کسانی که ریسمان وحدت مسلمانان را پاره1تالش براي حفظ وحدت جامعه -5

 کُنتُم إِذ عَلَیكُم اللَّهِ نِعمَتَ وَاذکُروا اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقواوَاعتَصِموا بِحَبلِ »پراکنند. خداوند متعال فرموده: میان آنان می

 لَكُم اللَّهُ یُبَیِّنُ کَذلِكَ  مِنها فَأَنقَذَکُم النّارِ مِنَ حُفرَةٍ شَفا عَلى وَکُنتُم إِخوانًا بِنِعمَتِهِ فَأَصبَحتُم قُلوبِكُم بَینَ فَأَلَّفَ أَعداءً

[، چنگ زنید و پراکنده  و همگی به ریسمان خدا ]= قرآن و اسالم و هرگونه وسیله وحدت 2تَهتَدونَ: لَعَلَّكُم آیاتِهِ

ي شما، الفت ها دلنشوید! و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یكدیگر بودید و او میان 

دا شما را از آن نجات داد؛ این اي از آتش بودید، خ ایجاد کرد و به برکت نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره

 «.سازد؛ شاید پذیراي هدایت شوید چنین، خداوند آیات خود را براي شما آشكار می

تعصب در دین و مقدسات الهی و انجام تكلیف امر به معروف و نهی از منكر. وقتی شنیدم در ماه رمضان گذشته -6

ها شوند، بسیار آزرده  خورند بدون آنكه مؤمنان مانع آنیم طور علنی و آشكارا روزه ها مردم بهدر داخل دانشگاه

بختان آورند که این تیرهبه وجود می 3خاطر شدم، اگر تمام مؤمنین به این تكلیف خود عمل کنند جنبشی اجتماعی

 توانند در این ماه بزرگ مقدسات الهی را زیرپا گذارند.نمی

 ليت حوزهمسئو

                                                           
 میان خود ار دربا کنار گذاشتن نقاط اختالف که هیچ دین و مذهبی به دور از آن نیست و با تمرکز بر نقاط مشترك. زیرا دشمنان ما با وجود اختالفات بسی - 1

 اند، پس چرا ما نیز براي مبارزه با آنان دور هم جمع نشویم؟مبارزه با اسالم کنار هم گرد آمده براي

 .۱۰۳: آل عمران - 2

 دتوانی! میها به هم بپوندد و نیروها با هم متحد شوند، چقدر فریاد حق قوي و فریاد ناحق ضعیف و مطرود خواهد بودچقدر زیباست که براي رفع گناه تالش- 3

صداست در کنارت هست و برعكس هنگامی که صدایت در میان تعداد زیادي از که کسی که با تو هم دکنیاین حالت را زمانی که امر به معروف و نهی از منكر می

 ، لمس کنی.هاستمردم تن



 ها عبارتند از: هایی دارد که برخی از آنلیتئوجامعه بود. حوزه شریف نیز مس مواردي که ذکر شد برخی از تكالیف

بیان عظمت عقاید و قوانین و آداب اسالم و ابراز نقاط قوت اسالم و برطرف کردن شبهات و دفاع از آن و از  -الف

ین: این دین در هر إن لهذا الدین فی کل خلف رجال ینفون عنه شبهات المبطل»جمله مصادیق این حدیث باشند: 

 «.کنندنسلی مردانی دارد که شبهات اهل باطل را از آن نفی می

هاي تالش در جهت تربیت و تهذیب و آموزش امت و هدایت آنان به سوي عبادت خداوند با افزایش فرصت -ب

 راه.ها و ابزارهاي مختلف در این هاي گناه براي آنان و به کار گرفتن شیوهعبادت و کاهش فرصت

اي باشند که مردم به اعمال آنان وسیله الگوي شایسته این بهعینیت بخشیدن به حقیت اسالم در زندگی خود تا  -ج

 پیش از گفتارشان تاسی جویند.

ها اشاره کردم و شاید اگر خدا بخواهد در  نكات بسیار دیگري نیز وجود دارد که در سخنرانی پیشین به برخی از آن

 موارد دیگر فرصتی دست دهد.آینده براي بیان 

خواهم ما را از طافتی لبریز سازد که ما را به نهایت خوشنودي او برساند و به برکت وجود از خداوند بلند مرتبه می

سرور و موالیمان حضرت صاحب الزمان )که جانمان فداي او باد( از تمام اشتباهات ما جلوگیري کند، زیرا او ولی 

 .محمد و خاندان پاکش باد بر خداوند درود و سالمي را که پروردگار عالمیان است و نعمت است. سپاس خداوند

 

 

 

 



  الرَّحِيم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 شكایت چهارم

 عدم پرداخت وجوبات شرعی

بر بهترین مخلوقاتش محمد و  خداوند پایانبی درود و سالم و سزد را او که گونهآن را خداي فراوان سپاس و حمد

در نامه دوم ایشان به شیخ مفید  1(جخاندان پاکش باد. براساس ترتیب این کتاب، شكایت چهارم امام مهدي )ع

وَ نَحْنُ نَعْهَدُ إِلَیْكَ أَیُّهَا الْوَلِیُّ »یعنی بیش از هزار سال پیش آمده است:  2رحمة اهلل در شوال سال چهارصدو دوازده

الصَّالِحِینَ أَنَّهُ مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ مِنْ  الْمُخْلِصُ الْمُجَاهِدُ فِینَا الظَّالِمِینَ أَیَّدَكَ اللَّهُ بِنَصْرِهِ الَّذِي أَیَّدَ بِهِ السَّلَفَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا

مِنَ الْفِتْنَةِ الْمُظِلَّةِ وَ مِحَنِهَا الْمُظْلِمَةِ الْمُضِلَّةِ وَ مَنْ بَخِلَ مِنْهُمْ إِخْوَانِكَ فِی الدِّینِ وَ خَرَجَ عَلَیْهِ بِمَا هُوَ مُسْتَحِقُّهُ کَانَ آمِناً 

قَهُمُ اللَّهُ تِهِ وَ لَوْ أَنَّ أَشْیَاعَنَا وَفَّبِمَا أَعَارَهُ اللَّهُ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِصِلَتِهِ فَإِنَّهُ یَكُونُ خَاسِراً بِذَلِكَ لِأُولَاهُ وَ آخِرَ

ئِنَا وَ لَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهَدَتِنَا لِطَاعَتِهِ عَلَى اجْتِمَاعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِی الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَیْهِمْ لَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُمُ الْیُمْنُ بِلِقَا

هُوَ مَا یَحْبِسُنَا عَنْهُمْ إِلَّا مَا یَتَّصِلُ بِنَا مِمَّا نَكْرَهُهُ وَ لَا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ وَ عَلَى حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِهَا مِنْهُمْ بِنَا فَ

بندیم و امیدوارم  مىکنى عهد  و ما با تو اى دوست مخلص که در راه ما با ظالمان مجاهده مى :حَسْبُنَا وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

که گذشتگان از اولیاى صالح ما را یارى کرد تو را با نصرت خود تأیید فرماید، زیرا هر که براى  گونه مانهخداوند 

خداوند رعایت حال برادران دینى خود را بنماید و حقوق الهى را به مستحقّانش پرداخت نماید، چنین فردى از فتنه 

که  -اى الهىتهواهد بود و هر کدامشان نسبت به نعمو گرفتارى آینده و رنج و زحمت تاریك و مشرف آن در امان خ

ها کرده، یك چنین فردى در دنیا و آخرت قرین خسران و  بخل ورزد؛ همانها که امر به صله آن -عاریت او است

قلباً در وفاى به عهدشان اجتماع  -خدا به طاعت خود موفّقشان بدارد -زیان خواهد بود و چنانچه شیعیان ما

                                                           
 ؤمن و شیعه که گذشت.پس از  شكایت نخست آن حضرت که به مناسبت والدت امیرالمؤمنین)ع( و پیرامون صفات م - 1
ماه  یش از وفات شیخ که در روز جمعه سوماز تاریخ امضاي دوم پیداست که این نامه تقریبا هشت ماه پاست و  آمده 2/324طبرسی ج االحتجاجدر کتاب  - 2

ج  طرائف المقاالتاست. در  رواق حرم کاظمینسال بوده و قبر او امروزه در  77یا  75ه بوده، به دست او رسیده است. عمر شریف او 413مبارك رمضان سال 

 .«از شیخ یحیی ابن بطریق الحلی آمده است: امام زمان )ع( سه نامه به شیخ مفید )رحمه اهلل( نوشت که در هر سال یك نامه نوشته بود 2



رسید و  افتاد، که سعادت مشاهده ما با شتاب بدیشان مى ها سعادت لقاى ما از ایشان به تأخیر نمىشدند نه تن مى

هیچ چیز ما را از ایشان محبوس  بنابراینباشد؛  همه در پرتو شناخت کامل ما و صداقت محض نسبت بما مى ها این

سازد و از ایشان انتظار نداریم و تنها از  ت مىرسد و ما را مكروه و ناراح ما مىهدارد جز اخبارى که از ایشان ب نمى

 «.خدا باید یارى خواست و او براى ما کافى و نیكو کارگزار و پشتیبانى است

 (جدالیل محروميت بشریت از دیدار حضرت حجت )ع

مبارك ویژه شیعیان خویش از رویت رخسار یف، دالیل محروم بودن بشریت و به( در این بخش از نامه شرجامام )ع

-( با ابراز تاسف، شیعه خود را به صورت ویژه خطاب قرار میجکند. امام)عو لطف دیدار شكوهمند خود بیان می

(، شایستگی نائل شدن به دیدار جدهد، زیرا آنان به دلیل دوستی و وفاداري و یاري و اعتقاد راسخ به امامان )ع

دارد. ولی دیگران اصالً شایستگی تشرف دیدار ایشان را مت بازمیها را از این نع ایشان را دارند، اما برخی موانع آن

ممانعت شیعیان از پرداخت وجوبات شرعی است که خداوند  از مهمترین عوامل این محرومیت، خودداري و ندارند.

 متعال در اموال آنان براي دادن به نیازمندان واجب کرده است.  

    مسائل ناشی از پرداخت نکردن وجوبات شرعی

 دو نتیجه مرتب است: مسئلهاز نگاه امام )ع( بر این 

به تأخیر افتادن ظهور امام )ع( که به معناي تداوم رنج بشریت از ستم و ظلم و ناهنجاري و انحراف و گمراهی و  -1

 افزایش تعداد دوزخیان است.

-پیش از ظهور امام زمان )عج( سربرمیهاي گمراهی فراوانی هاي گمراه کننده. چرا که بیرقمصون نمادن از فتنه -2

ل توانند پرچم حق را از باطهم آمیخته و مردم سرگران شده و نمیها در نظر مردم دروراق این پرچمآورد و ا

تشخیص درست  نگرانی کرده و از چگونگی نجات و )ع( در مورد این فتنه ابرازئمهاتشخیص دهند. یكی از اصحاب 

 آفتاب از ما امر خدا الشَّمْسِ: به مِنْ ألَبْیَنُ إن أَمْرنَا اللَّهِ وَ» ( فرمود:جال کرد، امام )عمیان این ادعاهاي مختلط سؤ



 آفتاب از بحق مردم راهنمائى براى السالم علیه زمان امام کماالت و اخالق و معجزات و علوم یعنى) است ترروشن

پرداخت  -براساس آنچه در این نامه شریف آمده  –از عناصر اصلی آشكار بودن این موضوع  1«است ترروشن

 وجوبات شرعی است.

 ورزند؟چگونه مردم در روزي که به آنان داده شده، نسبت به خداوند بخل می

کند که تمام اموال مردم، روزي خداوند متعال به آنان است و اگر ضمنی به این حقیقت اشاره می طور بهاین نامه 

پس چگونه مردم در اطاعت و اجراي فرامین و اوامر خداوند متعال در انفاق مقدار اندکی از  گیرد،بخواهد از آنان می

ورزند؟ محتاجینی که خداوند با فقر و نداري براي رفع نیازهاي محتاجین بخل می 2روزي که خداوند به آنان داده

لِیبْلُوَکمْ أَیكمْ أَحْسَنُ » آزموده است: آنان را مورد آزمایش قرار داده همانطور که اینان را با عطا و بخشش و ثروت

 «.نیكوکارترید تا شما را بیازماید که کدام یك :3عَمَلًا

 کنيم؟چرا محور سخن خود را بر خمس متمرکز می

                                                           
صَعْبٌ  أَمْرَنَا، إِنَّ » ( خود فرمودند:ج)ع كردند چرا که امام( خود را کامال آماده نجکه براي درك مساله امام)ع شوندمواجه میکسانی با این اسباب گمراهی  - 1

 نیست آن پذیراي که مستصعب و صعب بسیار است کاري ما، شناسایی و لِلْإِیمَانِ: معرفت قَلْبَهُ اهلل امْتَحَنَ ملك مقرب أو نبی مرسل أو عَبْدٌ إِلَّا یَحْتَمِلُهُ مُسْتَصْعَبٌ، لَا

مخلص آشكارتر از خورشید  مؤمن( براي ج)عمساله امام؛ اما «باشد آزموده ایمان به را دلش خداوند که پیامبري  فرستاده شده و مؤمنیاي مقرب و فرشته جز

 ها آنبر  ترین مسائلاي برخوردارند اما روشنهاي آن در جامعه امروزي ما زیاد است. چه بسیار افرادي که از جایگاه علمی باال و برجستهخواهد بود و نمونه

در  ؛ بنابرینشوند، در مقابل چه بسیار افراد ساده و با قلب پاکی که حقیقت را شناخته و به سادگی بدان هدایت میشوندمواجه میسخنان بیهوده با پوشیده مانده و 

آگاه باشید! آن کس که تقوا : الظلم الفتن و نورا من مخرجا مناهلل، یجعل له  واعلموا، أنه من یتق» این امر معیار تقوي است همانطور که در نهج البالغه آمده است:

 .(183خطبه  ،نهج البالغه) «نماید گشاید و نوري دردل تاریكی به او عطا می ها به رویش می پیشه کند واز خدا بترسد، خداوند راهی براي رهایی از فتنه

 
به (:  31.) ابراهیم:فِیهِ وَلَا خِلَالٌ رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّاقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِینَ »  خداوند متعال فرمودند:- 2

نند، پیش از آنكه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه ک ایم، پنهان و آشكار انفاق از آنچه روزى آنان کردهو  نماز را بر پا دارند: بگو بندگان مؤمنم

 :بقره)  یاایها الذین امنوا انفقوا ممّا رزقناکُم مِن قَبلِ أن یأتی یومٌ البَیعٌ فیهِ وال خُلَّهٌ والشفاعَهٌ وَ الكافرونَ هُمُ الظالمون» همچنین فرمودند:. «رفاقت پیوند دوستى و

ن آورده اید ازآنچه به شما روزي کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنكه روزي بیاید که درآن نه خریدوفروش است و نه دوستی و نه شفاعتی ؛ اي کسانی که ایما (:25

دارند و از آنچه به آنان  میبه غیب ایمان دارند و نماز را بر پا  آنان که (:3)بقره:الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ.وو کافرانند که ستمكارند

 .«کنند میروزي داده ایم ، انفاق 
3
 .7هود: - 



ها، نذرها و رد مظالم را در ذیل خود جاي وجوبات شرعی و قانونی مصادیق بسیاري مانند زکات، خمس، کفاره  

هاي انفاق مستحب بسیار گسترده است و ما در این مجال به دو دلیل فقط خمس را ها و موقعیتدهد، اما زمینهمی

 دهیم:محور سخن قرار می

هاي مالی بوده و امروزه در حفظ تعادل اقتصادي جامعه عنصر مهمی به حساب خمس یكی از مهمترین فریضه-1

رو این از شده است تر کمدر مقایسه با صدر اسالم  آید. چرا که به سبب دگرگونی زندگی اقتصادي نقش زکات می

که در آن زمان بیشتر درآمد مردم بر پایه کشاورزي و دامداري بود که از موارد وجوب زکات هستند، اما امروزه 

زندگی مردم بر پایه تجارت و صنعت و حرفه است که از موارد وجوب زکات خارج شده و مشمول خمس شده 

وضع قانون خمس در کنار قانون زکات، خود بیانگر جاودانگی این نامه و شایستگی آن براي تنظیم  بنابرایناست؛ 

 ریزي کرده است.اي که شارع مقدس براي تمام تغییرات زندگی برنامهزندگی بشر تا ابد است به گونه

هاي فریضه به شیوه به منظور ایجاد شك در وجوب خمس و منع کردن مردم از انجام این هاهجمه استمرار -2

 شود.ها اشاره می مختلف که به اذن خدا به آن

 پردازد مستحق آتش استکسی که خمس نمی

اي واجب است و باید در مواردي مصرف شود که فقها خمس مانند فریضه نماز و روزه و زکات و حج فریضه

اند؛ ذکر کرده 1 بوده برابر قرآن که با انایش)ص( و خاندان پاك رآن کریم و سنت پیامبر عظیم)قدس( با استناد به ق

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا »هرکس در این موارد کوتاهی کند، مرتكب گناه کبیره شده و مستحق آتش هستند:  بنابراین

ما ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها ماَلئِكَةٌ غِالظٌ شِدادٌ ال یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلیكُمْ 

ها خواهند بود، هایتان را از آتشی که هیزمش مردم و سنگ اید، خود و خانوادهاي کسانی که ایمان آورده: 2یُؤْمَرُونَ

اند، که از آنچه خدا به آنان فرمان داده است انی سختگیر و نیرومند گمارده شدهتش فرشتگنگه دارید. بر آن آ

                                                           
 .شكوي القرآنرجوع شود به کتاب  - 1

2
 .6 :تحریم - 
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یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ » «.دهندکنند و آنچه را که بدان مأمور شده اند انجام میسرپیچی نمی

بینید، روزي که آن را می: 1النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

کند و هر کودك شیرخوارش را فراموش می گیرد که( هر مادر شیردهی،می )آنچنان وحشت سراپاي همه را فرا

حالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید نهد و مردم را مست میبینی، در بارداري جنین خود را بر زمین می

-هان کبیره برشمردهبرخی از روایات با صراحت عدم پرداخت وجوبات شرعی بدون وجود سختی را از گنا« است!

ردیف زنا و شرب خمر و لواط و فرار از ارتش و خوردن مال یتیم و آن را هم 3)ع(و امام صادق2)ع(اند. امام رضا

 اند.ربا ذکر کرده

 ل واجب بودن خمس چيست؟دلي

ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ  وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ»قرآن با این بیان وجوب خمس را تصریح کرده است: 

هرکار  )از راه جهاد یا بدانید که هر گاه چیزى را: 4وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ باللَّهِ  وَ الْیَتامى  لِذِي الْقُرْبى

خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و در راه  ،مشروعی( به غنیمت وفایده گرفتید

گفته است: منظور از غنیمت تمام چیزهایی است که انسان  5راغب«. اید ماندگان است. اگر به خدا ایمان آورده

سألت »کند: می تأکیددست آورده و فقط به غنایم جنگ اختصاص ندارد و روایت موثقی از سماعة سخن وي را  به

: از امام رضا)ع( درباره خمس پرسیدم فرمودند: 6رأبی الحسن عن الخمس فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثی

روایات موثق دیگري نیز در این «. خمس آن را بپردازند دنی هر فایده و درآمد کم و زیادي که مردم دارند باییع

                                                           
 .2:حج - 1

 .33ح  46هاي جهاد النفس و مرتبط با آن، باب ، بابالجهاد، کتاب 11: ح الوسائل - 2

 .36منبع: ح همان  - 3
4
 .41:أنفال - 
به ضم غین و سكون نون یعنی: دچار آن شد و به آن دست یافت. سپس براي هر نوع  "الغنم "گوید:ماده )غنم(. جایی که می المفردات فی غریب القرآن - 5

غنیمت در لغت تمام چیزهایی است که انسان به دست شود که منظور از پیروزي، چه پیروزي بر دشمن و چه پیروزي دیگر به کار رفته است. از اینجا روشن می

 آید. چه به همراه سختی باشد و چه بدون سختی، در جنگ باشد یا در صلح، بدون هیچ قید و شرطی.آورد و به هر طریقی به آن نائل میمی

 .9، ح8، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب خمس: کتاب الوسائل - 6



کرده و نظر دارند که پیامبر)ص( تا هنگام وفاتش به خمس عمل میدانشمندان شیعه و سنی اتفاقباب وجود دارد. 

ت. پس از رحلت حضرت، مردم خمس را از داده اسهاشم اختصاص می آن را به خویشان نزدیك خود از بنی

در تفسیر این  الكشافه: رجوع شود ب»مستحقان خاندان پیامبر)ص( منع کرده و با آنان همانند دیگران رفتار کردند 

)ع( این مخالفت آشكار با قرآن و سنت را مورد نكوهش قرار ئمه. ا1«هاي صحاح دیگرو کتاب مسند أحمدآیه و 

نظر قریش درباره خمس  )ع( از من پرسیدند:امام صادق»شده است که گفت:  ر األحول نقلاند. از ابوجعفداده

ما أنصفونا واهلل ولو »هاست، آنگاه حضرت فرمودند:  پندارند که خمس براي آنها می آن گفت پاسخ دادم چیست؟

ما منصفانه رفتار نكردند، بخدا  (. با2کان مباهلة لیباهلن بنا، ولئن کان مبارزة لیبارزن بنا ثم نكون وهم على سواء

-ها برابر می کردند، سپس ما و آنکردند و جاي مبارزه بود این کار را میسوگند اگر جاي مباهله بود با ما مباهله می

 «.شدیم

 ؟گذرنداز حق خود می آیا ائمه )ع( به سبب شرایط

همانطور که یونس  .گذرندحق خود می از یشاي از زمان به سبب شرایط حاکم بر عصر خو)ع( گاه در برههبله، ائمه

جعلتُ فداك تقع  کنتُ عند ابی عبداهلل )ع( فدخل علیه رجل من القماطین، فقال:»بن یعقوب در روایتی گفته است: 

ماأنصفناکم إن  فی أیدینا األموال و األرباح و تجارات، نعلم أن حقك فیها ثابت و إنا مقصرون، فقال ابوعبداهلل)ع(

دوزد( بر حضرت وارد شد  )ع( بودم که مردي از قماطین )کسی که قنداق طفل میامام صادق نزد ؛3ذلك الیوم کلفناکم

دانیم که شما در آن حق ثابتی دارید  است. می تجارت و عرض کرد: فدایت شوم! نزد ما اموال و سود کسب و کار و

ورزیم. حضرت فرمود: اگر شما را امروز به پرداخت خمس تكلیف کنیم با شما به  و ما در این مورد کوتاهی می

ل خود آگاهی داشت )ع( در امواه سوال کرده بود از حق ثابت امامدر این روایت شخصی ک. «مای انصاف رفتار نكرده

شگی، اما پس از سه نسل امام طور مطلق و همی کند که امروز از حق خود گذشته، ولی نه بهمی تأکید)ع( امام ولی
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منظور به برخی از اصحاب خود  این بهیابد تا برخی از قوانین خمس را روشن کند، )ع( فرصت مناسبی میجواد

از اشكال واجب کردم و از ترس انتشار از  آنچه که در این سال یعنی سال دویست و بیست به شكلی»نوشته است: 

دهم: دوستان ما که از کنم بلكه به اذن خدا فقط برخی از آنرا براي شما شرح میتفسیر و شرح کامل آن خوداري می

خداوند خیر و صالح امور ایشان یا برخی از آنان را مسالت دارم در حقوقی که برآنها واجب است کوتاهی کردند 

ها را پاك و طاهر گردانم چراکه خداوند  خمس اموال آن مسئلهآگاهی یافتم و مایلم  امسال با تبیین  من از این امر

 عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ متعال فرموده است: 

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَي اللَّهُ  وَّابُ الرَّحیمُأَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّ

 مردم اموال از امبریپ اى: 1عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلی

 دعا زکات افتیدر از دهى و پسمى كوین رشدى را آنان و سازىمى پاکشان آنان از زکات گرفتن با که ر،یبگ زکات

 به دانا و دعاها شنونده هاست و خداوند آن آرامش باعث تو دعاى همانا کند، عطا آنان به برکت و ریخ خدا که کن

 و کند؟مى افتیدر را هازکات که اوست و ردیپذمى را بندگانش توبه که خداست که اندندانسته ایآ .ازهاستین همه

 امروز خدا که دیبدان و دیکن عمل: بگو مردم به و است؟ مهربان و ریپذتوبه اریبس که خداست که اندندانسته ایآ

 شاهد که هم مؤمنان از گروه آن و کندمى مشاهده را ها آن زین امبرشیپ و نگردمى را شما بد و كین اعمال قتیحق

-مى گردانده باز آشكار و نهان داناى خداى سوى به امتیق در که گذردنمى رىید و نگرندمى را ها آن ندیشما اعمال

ها و اما در غنیمت»فرمودند:  تا اینكه حضرت)ع( «.کندیم آگاه دیکردمى آنچه قتیحق به زین را شما او و دیشو

وَ اعْلَمُوا  مردم الزم است که در هر سال خمس آن را پرداخت کنند، همانطور که خداوند متعال فرمودند:فوائد بر 

کار مشروعی( به غنیمت  هر )از راه جهاد یا بدانید که هر گاه چیزى را :2...ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ

ا به وکالي کند که وجوبات شرعی رو در پایان نامه به شیعه خود امر می ... «خمس آن از آن خدا وفایده گرفتید

 :ندفرمود )ع(امام باقر اند.)ع( تصرف در اموال را پیش از پرداخت وجوبات شرعی، حرام کردهئمهاایشان بپردازند. 
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: براي هیچ کس حالل نیست که چیزي از خمس 1الیحلُّ الَحدٍ ان یَشْتَرِيَ منَ الخُمسِ شَیْئاً حَتّی یَصِلَ الَینا حَقَّنا»

م داران امایكی از تاجران فارس از دوست «.)مالی که خمس آن داده نشده( بخرد تا این که حق ما را به ما برساند

حضرت در بخشی از پاسخش  و ن درباره پرداخت خمس اجازه خواست)ع( به وي نامه نوشت و از ایشارضا

إنّ الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا و علی موالینا فال تزووه عنّا و ال تحرموا انفسكم دعانا ما قدرتم » فرمودند:

دون ألنفسكم لیوم فاقتكم و المسلم من یفی للّه بما عهد علیه. فأنَّ اخراجه مفتاح رزقكم و تمحیص ذنوبكم و ما تمه

همانا خمس پشتوانه و یاري دهنده ما جهت تقویت دین ما و اداره امور زندگی ما و کمك به دوستان ماست؛  :2إلیه

آن را از ما دریغ مورزید و در حد توان، خود را از دعاي ما محروم نسازید. همانا پرداختِ خمس کلید  بنابراین

گرداند. خمس ذخیره شما براي روز فقر و ناتوانی شما )در قیامت( است. رزق شماست و شما را از گناهان پاك می

او درخواست کردند که به آنان اجازه بدهد تا  گروهی از .«مسلمان کسی است که به عهد و پیمان الهی وفادار بماند

 له، وجعلنا لنا اللَّه جعله حقاً عنا وتزوون بالسنتكم المودّة تمحضونا هذا! أمحل ما» :از خمس استفاده کنند، فرمود

 خود محبت به را ما زبان در شما،. کنم نمى قبول را پیشنهاد این من :3حلّ فى منكم أحداً نجعل ال الخمس وهو

 باز ما از -خمس یعنى -شناخته آن ویژه را وما داده قرار ما براى خدا که را حقى عمل دهید و در مى اختصاص

)ع( با نماینده ایشان محمد بن عثمان در مكاتبه امام زمان«. کنیم نمى حالل شما از یك هیچ بر را خمس ما گیرید، مى

 :4والمالئكة والناس اجمعین على مَن استحلّ من مالنا درهماً لعنة اللّه»العمري رحمه اهلل آمده که حضرت فرمودند: 

 «.لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر کسى که یك درهم مال ما را حالل بشمارد

 شودزکات شامل تارك خمس نيز می تهدیدهاي مربوط به تارك

 کند:زکات آمده از دو جهت بر تارك خمس نیز صدق میتارك تمام تهدیدها که در مورد 
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)ع( و فرزندان آنان بیتحق اهل شتمالخمس به دلیل ا؛ اما اي مالی بوده و یك هدف مشترك دارندهر دو فریضه-1

ان اهلل ال اله اال هو لمّا حرّم » د: نفرمای میباره تر است. امام صادق)ع( در اینحرام شده، مهمکه زکات براي آنان 

تحقیقاً معبودي جز اهلل نیست هنگامی که  :1ام و الخمس لنا فریضةل لنا الخمس فالصدقة علینا حربدعلینا الصدقة ا

پس صدقه بر ما حرام است و خمس بر ما واجب  ،صدقه و زکات را بر ما حرام کرد خمس را جایگزین آن کرد

-همانطور که گفتیم در صدر اسالم به دلیل شرایط و طبیعت زندگی اقتصادي آن روز، فقط به زکات توجه می«. است

 شد.

منظور از زکات در بسیاري از موارد ذکر شده، معناي عام آن یعنی مطلق انفاق واجب در راه خداوند متعال  -2

طور ویژه و خاص. همانطور که گاهی از زکات واجب  به 2طور کلی، نه مصطلح زکات است. یعنی وجوبات شرعی به

زکات تنها از آن : 4صَّدَقاتُ لِلْفُقَرا والمَساکینَ والعامِلینَ و...إنّما ال»تعبیر شده همانند این آیه شریفه:  3با عنوان صدقه

مستمندان و درماندگان و عامالن گمارده شده بر آن و.. است. از جمله مواردي که در مورد عدم پرداخت زکات 

مودند: کند، سخن امام محمد باقر)ع( است که فرآمده و از باب تقریب در مورد عدم پرداخت خمس نیز صدق می

نُقِهِ یَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتّى ما مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَکاةِ مالِهِ شَیْئا اِالّ جَعَلَ اللّهُ ذلِكَ یَوْمَ الْقیامَةِ ثُعْبانا مِنْ نارٍ مُطَوَّقا فى عُ»

بنده اى که : 6ِیعْنى ما بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّکاة 5بِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِسَیُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا »یَفْرَغَ مِنَ الْحِسابِ وَهُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ 

-از پرداخت مقدارى از زکات واجب خوددارى کند خداوند روز قیامت آن مال را بصورت اژدهایى از آتش قرار مى

آن فرموده آزاد گردد و  درد، تا اینكه از حسابرسىدهد که در گردن آن شخص پیچیده و گوشت او را مى
                                                           

 .7ح  29: کتاب الزکاة، ابواب المستحقین للزکاة، باب الوسائل - 1

کند: ین  به عنوان صدقه دادند اینگونه تعبیر میمؤمنشود همانگونه که خداوند متعال در این آیه از انگشتري که امیرالگاه از صدقه نیز با عنوان زکات تعبیر می - 2

این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که  ( جز55:)المائده  ونَإِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعُ»

 .«در رکوع نمازند که حالی درکنند  اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه نماز و اداى زکات مى ایمان آورده
 ر،یبگ زکات مردم اموال از امبریپ اى: الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌخُذْ مِنْ أَمْو»خداوند متعال فرمودند:  - 3

 تو دعاى همانا کند، عطا آنان به برکت و ریخ خدا که کن دعا زکات افتیدر از پسو  دهى مى كوین رشدى را آنان و سازى مى پاکشان آنان از زکات گرفتن با که

 .«هاستازین همه به دانا و دعاها شنونده خداوندو  آنهاست آرامش باعث

 .60توبه:  - 4

 .180آل عمران: - 5

 .3، ح3: کتاب الزکاة، ابواب ما تجب فیه الزکاة،باب الوسائل - 6
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)در قرآن( است که فرمود: آنچه را بخل ورزیدند، روز قیامت طوق گردنشان خواهد شد. )یعنى آنچه از پروردگار

پرداختند را از مسجد اخراج )ص( کسانی که زکات نمیایتی از امام باقر)ع( پیامبر خدابراساس رو «. زکات ندادند(

فِى الْمَسْجِدِ اِذْ قالَ: قُمْ یَا فاُلنُ، قُمْ یا  : بَیْنَما رَسُولُ اللّهِ صلی اهلل علیه و آلهعَنْ اَبى جَعْفَرٍ علیه السالم قالَ»کرد: می

امام : 1اَنْتُمْ التُزَکُّونَفاُلنُ، قُمْ یافالنُ، قُمْ یا فاُلنُ، حتّى اَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ؛ فَقَالَ: اُخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا التُصَلُّوا فیهِ وَ

و، فالنى بلند شو، فالنى بلند در مسجد بود که گفت: فالنى بلند ش فرمود: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله )ع(رباق

 ما مسجد در پردازیدنمى زکات که شما و شوید خارج ما مسجد از: فرمود و کرد بیرون را نفر پنج اینكه تا …شو

من منع قیراطا من الزکاة فلیمت ان شاء یهودیا أو »فرمودند: )ع( روایت شده که همچنین از امام صادق «.نخوانید نماز

)ص( به امام در وصیت پیامبر .«کسى که قیراطى از زکات را منع کند یا باید یهودى از دنیا برود یا نصرانى: 2نصرانیّاً

یا عَلِی ثمانِیَة  ثم قال: ،منهم مانع الزکاهو عد  ةکفر باهلل العظیم من هذه االمه عشر یا علی» علی)ع( آمده که فرمودند:

یَا عَلِی منْ منع قِیرَاطا منْ زکاةِ ماله فلیْس بمؤْمن و ال مسْلم و ال  ثم قال:مانع الزکاة عد منهم وَ  لَا یقْبل منْهم الصاّلة

قال رب حتى اذا جاء احدهم الموت : اهلل عزوجل الی الدنیا و ذلك قوله الرجعه اهلل سال یالزکاه  تارك ، یا علیکرامة

یكی از این ده گروه را  اند وشده این امت به خداوند بزرگ کافر اي علی ده طایفه از: 4(99ون: مؤمن)3ارجعون

سپس  ،را این طائفه شمرد تزکا  تارك، شود اند که نمازشان پذیرفته نمى هشت طایفه !اى على .زکات شمرد  کننده منع

ارزشی درپیشگاه خدا  و نه مسلمان است و مؤمنهرکس قیراطی از زکات مالش را نپردازد نه  !اي علی :فرمود

تا » کند و این آیه نیز همین را مى فرماید:کسى که زکات ندهد، هنگام مرگ تقاضاى بازگشت مى !اي علی .ندارد

  «.انزمانى که مرگ به سراغ یكى از آنان بیاید، گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگرد

                                                           
 .7همان باب، ح  - 1

 .5، ح4باب ابواب ما تجب فیه الزکاة،  - 2

لٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ أَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَ»َ شود:این امر از این سخن خداوند متعال نیز استنباط می - 3

ایم انفاق کنید پیش از آنكه یكى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر  و از آنچه روزى شما گردانیده(: 10منافقون:)وَأَکُن مِّنَ الصَّالِحِینَ 

چیزي که بعد از اولین  ؛ بنابرینیابید. اگر در این آیه نیك بنگرید اهمیت فراوان صدقه را درمی«]اجل[ مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیكوکاران باشم

 کند صدقه است. مرگ به ذهن انسان خطور می

 .7، ح4ابواب ما تجب فیه الزکاة، باب  - 4



 عدم پرداخت خمس داري آثاري بنيادین است

اي که خمس آن داده شود که بدانیم عدم پرداخت خمس آثار و نتایجی بنیادینی دارند. لقمهتر می مشكل وقتی بزرگ

شوند به همراه دارد. لباسی که خمس آن و نسلی که با آن مال تربیت می1نشده حرام بوده و آثار بدي بر فرزندان

نشده، مباح نبوده و نماز خواندن با آن درست نیست و اگر آب مباح نباشد وضو با آن باطل است. به این پرداخت 

 شوند. پردازد، انباشته میترتیب این گناهان و مشكالت بر کسی که خمس نمی

 مشکل عدم پرداخت خمس توسط مردم چاره

که براین وي آن کار و انجام آن بوده و تا زمانیاز آنجا که آگاهی از یك چیز و پذیرش آن، اصل و اساس حرکت بس

ها و آثار حل هر مشكلی اصوالً باید به علل و اسباب و ریشه آن توجه شود، نه معلولي یافتن راهکه برا 2باور باشیم

. پس راه حل مشكل عدم پرداخت خمس نیز در دو 3و نتایج ظاهري آن، در این صورت کاري غیر حكیمانه است

 بررسی است:سطح قابل 

کلی، نه فقط در پرداخت خمس و  طور بهبه اطاعت از خداوند  سطح کلی، یعنی چگونگی تشویق مردمنخست: در 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ »تحریك و تشویق آنان براي پذیرش و اجابت نداي دعوت خداوند متعال: 

                                                           
او امر کرد که تا  روایت شده که یكی از علما به همسر خود دستور داد که تا زمان بارداري، در بیرون از خانه چیزي نخورد. زمانی که پسري به دنیا آورد به - 1

دهد در بیرون خانه چیزي نخورد. تا اینكه این مادر ناگهان دچار بیماري سختی شد که موجب خشك شدن شیرش گشت. کودك از ه شیر میزمانی که به بچ

ا كه همسایه آنان از روي دلسوزي براي شیر دادن به کودك آمد. زمانی که عالم از این ماجرا آگاه شد کودك رجاییشدت گرسنگی شروع کرد به گریه کردن، تا 

اهی غفلت و گرفت و او را مجبور کرد تا استفراغ کرده و شیري که در شكم دارد را خالی کند. هنگامی که کودك بزرگ شد و در محضر درس پدرش حاضر شد گ

اینچنین در مورد آنچه وارد  مانده شیري است که از آن همسایه در شكم او باقی مانده است. پیشینیانکرد. عالم به او گفت این غفلت به سبب باقیتوجهی میبی

 شد، دقیق بودند.شكم فرزندانشان می

 فصل: ما هی الدروس المستفادة من طریقة القرآن فی اصالح البشریة. شكوي القرآنرجوع شود به کتاب  - 2
رذائل اخالقی از  یعنوان نمونه هنگامی که از یكپردازد. به بیشتر گرایشات علم اخالق بر جنبه معلوالت متمرکز است و به علت یا سبب رذائل اخالقی نمی - 3

به منشأ این فساد اخالقی در درون آدمی و ؛ اما پردازدگوید آن را از تمام جهات آن یعنی معناي آن و نكوهش آن در روایات و راه درمان آن میسخن می

پردازد. ) به عنوان نمونه گاه اسباب و دور کردن بیماري از اصل و اساسش، نمی شود و همچنین چگونگی از بین بردن این علل وتمایالتی که منجر به ظهور آن می

همانطور که در کتاب  بنابرینیابیم که پشت تمام گناهان ناآگاهی وجود دارد( بینیم علت غیبت، حسادت یا خودخواهی یا خود برتربینی است. همچنین درمیمی

 هاي ظاهري بیماري اکتفا نشود.ه درمان نشانهاشاره شد، شایسته است که فقط ب شكوي القرآن
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اید، خدا را اجابت کنید و نیز پیامبر را آن گاه که شما را اى کسانى که ایمان آورده:  1لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییكُمْ

یا قَوْمَنا أَجیبُوا داعِیَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ » «.دخوانمى به اسالم که موجب حیات شماست فرا

ضَاللٍ   سَ بِمُعْجِزٍ فِی الْأَرْضِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءُ أُولئِكَ فیوَ مَنْ ال یُجِبْ داعِیَ اللَّهِ فَلَیْ یُجِرْکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلیمٍ

کند اجابت کنید و به او ایمان بیاورید، که اگر ایمان اى هم تباران، این پیامبر را که به سوى خدا دعوت مى :2مُبینٍ

و کسانى که دعوت  ددهعذابى دردناك پناه مىبخشد و شما را از بیاورید خدا گناهان گذشته شما را بر شما مى

شوند و جز کننده به سوى خدا را اجابت نكنند و به او ایمان نیاورند، هرگز در پهنه زمین از سلطه خدا خارج نمى

در این مورد در فصل «. خدا سرپرستانى ندارند که آنان را یارى دهند. اینان در گمراهى آشكارى فرو رفته اند

و در سخنرانی )لنرجع إلی اهلل( و  شكوي القرآناب ـگرفته از قرآن براي اصالح بشریت چیست( از کت هاي بر)درس

به تفصیل سخن  ،چاپ شده من وحی المناسباتکتاب که در جزء اول  1422ربان سال گذشته/ ـد قـخطبه روز عی

ادي بشر این است که قوانین الهی ابتدا هاي میان قوانین الهی و قوانین قراردگفتیم. در آنجا گفتیم از جمله تفاوت

کند، در این صورت انسان سازد و بهتر بگوییم تربیت میانسان را از درون تربیت کرده و ذات و سرشت او را می

پردازد و به هیچ ابزار فشاري براي اطاعت و فرمانبرداري نیازي نیست. بدون نظارت از بیرون به اجراي قوانین می

ها به کار گرفته  ها و نیز ابزارهایی براي نظارت بر آننین قراردادي نیاز دارند تا مجازات و تحریمدر حالی که قوا

اي سعی در زیر پا گذاشتن و تقلب در قوانین دارد. به عنوان نمونه در مورد شوند. با این حال شخص به هر وسیله

را محاسبه کرده و با کمال میل آن را به خمس؛ شخص مؤمن به تنهایی به حساب خویش رسیده و وجوبات خود را 

اي از مالیاتی که قانون کند. در حالی که به هر وسیلهکند یا در موارد مربوط به آن مصرف میحوزه شریف تقدیم می

 گري است.   کند. این همان تفاوت اساسی میان اسالم و تمدن ماديبه او واجب کرده، فرار می

 دهدسمت عمل سوق میهایی که مکلف را به انگيزه

                                                           
 .24انفال: - 1

 .32-31احقاف: - 2
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 به همراه قبول وپذیرشبه تشویق مكلف کنم که دین براي بیان میرا  هاییانگیزهطور خالصه برخی از  به جا ایندر 

ر ب ،ام، عقلی، قلبی تقسیم کردهمعنويرا به سه محور:  هاانگیزهبرد. این به کار می انجام و اجراي حقوق شرعی خود

 نسان هستند:اتعدد م و مقدمات هزمینپیش هامحور که این این اساس

هاى خدا را  اگر نعمت: 1وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها» ارزانی داشت: اخداوند بر مشماري که بیهاي نعمت-1

 و یا در زندگی مایا بدن ما و  جسم و ي که درهاچه نعمت« را به شماره درآوریدها  توانید آننمى ،شماره کنید

و به نیكی  ییزیبابه زیبایی را  کاررد. شایسته است انسان خردمند هر اطور کلی در طبیعتی پیرامون ما وجود د به

: 3 وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ« »مگر سزاى نیكى جز نیكى است: 2هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِالَّ الْإِحْسانُ»گوید: پاسخ 

نیاز است؛ از آنجا که خداوند از بندگانش بی «.که خداوند به تو نیكى کرده گونه همانانفاق کن  و و نیكوکارى

کسب  جهتهاي او در و استفاده از نعمت همان اطاعت و بندگی  هاي فراوان وينعمتبه و نیكو پاسخ زیبا  بنابراین

و بر ما  ما منت نهادهبر هایی که است که در مقابل نعمت جوانمردي و . به دور از انصافاستي او خشنود رضایت و

اِنَّ اهلل یَبْعَثُ »:نقل شده که فرمودند محمد باقر)ع(امام از  بورزیم. بخلو در اداي حق او  رده، ناسپاسی کداشته ارزانی

معهم مالئكة یعیرونهم تعییراً شدیداً یقولون هؤالء الذین منعوا  یَوْمَ الْقِیامَةِ ناساً من قبورهم مشدوَّدةً اَیدیهِم إلی اَعناقِهِم

اي را از قبورشان خداوند در روز قیامت عده: 4خیراً من خیر کثیر، هؤالء الذین أعطاهم اهلل فمنعوا حق اهلل فی اموالهم

-پیوسته نكوهش می ها را هاي آنان محكم بسته شده فرشتگان آنهایشان به گردنکند که دستدر حالی محشور می

ها کسانی هستند که خداوند به اینکسانی هستند که از میان خیر فراوان خیري را نپرداختند،  ها اینگویند: کنند و می

  .«ها از پرداخت حق خدا امتناع ورزیدند ها روزي داد اما آن آن

                                                           
 .18نحل:  - 1

 .60الرحمن: - 2

 .77قصص: - 3
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ه ک ی استدست خداوند سبحانكه نعمت در آن یابد حال ما فزونی بري خدا هاهمه ما دوست داریم که نعمت-2

اگر شكر نعمت را به جا بیاورید بر نعمت شما  :1لئن شكرتم ألزیدکم» :داده وعده ما و به دهنده حقیقی استنعمت

هاي شكلجمله . از «یابدها ادامه میبا شكرگزاري نعمت: بالشكر تدوم النعم: »است هآمد ی. در حدیث«افزاییممی

)ع( در حدیثی اوند آن را بیشتر کند. امام صادقخداوند در آن به جا آورده شود تا خدشكر نعمت این است که حق 

خداوند اطاعت طور کلی  به .«صدقه به سوي خود فرود آرید وسیله بهروزي را  :2الرزق بالصدقه استنزلوا»فرمود: 

و اگر : 3آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري:» شودموجب فراوانی برکات می

هایى  مردم آن شهرها که به عذاب گرفتار شدند، ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند به یقین از آسمان و زمین برکت

 .«گشودیمبر آنان مى 

شك به سمت اي وجود دارد، ما بیبه ما خبر دهد که در این سمت حیوان درنده مورد اعتمادياگر انسان  -3

گیریم. اگر خطر به کار میبرابر در  جهت محافظت از خود یکنیم و اقداماتاز آن پرهیز میگریخته و مخالف آن 

کنیم. صد و تر عمل میا در برابر آن بیشتر شده و محتاطآمادگی ماین خبر را تأیید کند،  نیزدیگري معتمد شخص 

اند روز که همه آنان مورد اطمینان هستند خبر داده یو دانشمندان ها جانشیان آنو نیز بیست و چهار هزار پیامبر 

 دلیلبه هم و گناهكار  شدهپاداش داده  اطاعت خویش، سببکه در آن انسان مطیع به  در پیش استقیامتی 

 اگر حتی – مؤکد سخنشود. آیا این می تزااجمآن آدمیان و سنگ است،  هیزماش با آتشی که و نافرمانی یپیچسر

کند؟ نمی ایجاب را افكندور میآنچه که ما را در ورطه این آتش شعله هر از دوري و احتیاط - باشد احتمال یك

از ی پیچخبر داده که معصیت و سر ماوصف کرده و به تاي هولناك آن را ههمنظرها و صحنهآتشی که خداوند 

او بهشتی براي ما به ارمغان  و فرمانبرداري از اطاعت در مقابل شوددر آن می گرفتار آمدنخداوند سبحان موجب 

ها را دیده و نه گوشی  در آن چیزهایی وجود دارد که نه چشمی آنو  ها و زمین استآورد که به وسعت آسمانمی
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هیچ کس نمى داند : 1فَال تَعلمُ نَفسٌ ما أُخفِیَ لًهم مِن قُرَّةِ أَعینٍ : »است خطور کردهست و نه به خاطر کسی شنیده ا

 .«چه چیزهایى که مایه سرور و چشم روشنى هر بیننده اى است، براى آنان نهان شده و ذخیره گشته است

، چه پایدار بماند مسیر دینر دبحان اطاعت کند و بپرسیم: اگر انسان از خداوند س ال راسؤ این از خود باید -4

زندگی کرده و از  ،دور از خدابانسان  او نیز بسانبلكه برعكس  ،دهدچیزي از دست نمی این انسانکند؟ زیانی می

دارد که ایمان به خداوند سبحان و نیز آوردهاي دنیوي و اخروي دست حتی برتر از آن،شود و مند میزندگی بهره

چیزهایى  :2وَ تَرجُون مِن اللّه ما ال یرجُون»: ند. خداوند متعال فرمودسازدرا براي وي مهیا می در مسیر دینحرکت 

أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ   قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی»: ندفرمود همچنینو  «ها امید ندارند از خدا امید دارید که آن

بگو: چه کسى زینت : 3مُونَیَعْلَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ

ها در روز قیامت از آنِ کسانى  ؟ بگو: آنهاى پاکیزه را حرام کرده استخدا را که براى بندگانش پدید آورده و روزى

اى نخواهند خواهد بود که در زندگى دنیا ایمان آورده باشند و به آنان اختصاص خواهد یافت و دیگران از آن بهره

 اسلوب)ع( نیز از این . امام صادق«دانند به تفصیل بیان مى کنیمآیات خود را براى مردمى که مىبرد. ما این گونه 

که بهشت و جهنم و حسابی در کار  –گویی اي فالنی اگر آنچه که تو می»: ندبه یكی از آنان فرمود وپیروي کرده 

یم، اما اگر کنوریم و ازدواج میخدرست باشد، پس ما و شما یكسان هستیم و چرا که همانند شما می -نیست

-شوید و ما نجات میشما هالك می صورت ایندر  -که البته همینطور است -یم درست باشد،گویهمانطور که ما می

را . بسیاري از کسانی خمس اموال خود منكر آن شودتواند اي است که هیچ انسان عاقلی نمیاین شیوه. 4«یابیم

نیستند به  و متعهد بندحتی برخی از کسانی که به اطاعت خداوند پا ،شد بیشتر که ثروتشان دریافتند تجربه اند بهداده

 پردازند. با این اوصاف زیان کجاست؟!خمس می خویش خاطر افزونی ثروت
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ها و زمین از او پنهان در آسمان چیزهیچو  از کارهاي ما آگاه استتوجه داشته باشیم که خداوند متعال باید  -5

اي تر است و براي هریك از ما فرشتگانی قرار داده که اعمال ما را در نوشتهاو از رگ گردن به ما نزدیك ،ماندنمی

-ها زندگی خود را می اندازند و اعضاي بدن ما را که با آندارند و هیچ عمل کوچك یا بزرگی را از قلم نمینگه می

حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا : »گذرانیم، شاهدان اعمال ما قرار داده است

، ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذي أَنْطَقَ کُلَّ شَیْ وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ، یَعْمَلُونَ

، ونَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُکُمْ وَ ال جُلُودُکُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال یَعْلَمُ کَثیراً مِمَّا تَعْمَلُوَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَ

فَإِنْ یَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْويً لَهُمْ وَ إِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ ، مْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرینَوَ ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداکُ

دهند و دادند، بر ضدّشان گواهى مىىا چون به آتش رسند، گوش و چشم و پوستشان به آنچه نجام م: ت1مِنَ الْمُعْتَبینَ

گویند: همان خدایى که همه چیز را ناطق ساخته ما را گویند: چرا بر ضدّ ما گواهى دادید؟ مىآنان به پوست خود مى

او نخستین بار شما را آفرید و سرانجام به سوى او  ، زیرابه سخن درآورده است و خداوند به کارهاى شما داناست

این که گوش و چشم و پوستتان ناظر شما بوده و  از آوردیدو شما آن گاه که به گناه روى مى شوید بازگردانده مى

هایتان به  پنداشتید اندامکردید، شما اگر چه مىها پنهان نمى بر ضد شما گواه باشند هراسى نداشتید و خود را از آن

این است گمان بیجایى  !آرى.داندکارهایتان را نمى کارهاى شما آگاهى ندارند بلكه گمان داشتید که خدا بسیارى از

این گمان شما را به کفر و گناه کشانید و به هالکت انداخت و در نتیجه از زیانكاران  .که درباره پروردگارتان بردید

 از پس اگر شكیبایى کنند و دم برنیاورند جایگاهشان آتش است و اگر عذرخواهى کنند و رضایت طلبند شدید

 به این حقایق توجه کنیم در عملكرد اگر .«نیستند که عذرشان پذیرفته شود و مورد رضایت قرار گیرند کسانى

 نپرداختن وجوباتها  دین کنیم که یكی از آن با و پیش از آنكه خود را درگیر گناه و مخالفت شدهدقیق خویش 

 یم داد.حسابرسی انجام خواهبار شرعی و خارج نكردن آن از اموال است، هزاران 

 مسیرزند، در اطاعت از خداوند متعال سرباز می در راهیا مالش  یشخووجود انسانی که از بخشش چیزي از  -6

نیز در روز قیامت  بوده،میل و ناراضی در حالی که بی ،سرپیچی از خداوند بیشتر از این مقدار را صرف خواهد کرد
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سْرَةً إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّهِ فَسَیُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْهِمْ حَ»خواهد بود.  او حسرتمایه 

کنند تا مردم را از راه خدا باز دارند. کافران اموال خود را هزینه مى :1َشَرُونجَهَنَّمَ یُحْ  ثُمَّ یُغْلَبُونَ وَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلی

کنند، ولى به نتیجه دلخواه خود ور ساختن جنگ هزینه مى به زودى کفرپیشگان مكه اموالشان را براى شعله !آرى

مى گردند و کسانى از آنان شود و سرانجام در فتح مكّه مغلوب رسند و اموال تلف شده آنان مایه حسرتشان مىنمى

کنم )ع( براي شما نقل میمام صادقااز  یحدیث جا ایندر . «که بر کفر اصرار ورزند به سوى دوزخ رانده خواهند شد

( در ج)عکنند. امامري میشرعی خوددا وجوباتتمام کسانی است که از پرداخت  براي و محكمیکه حجت قاطع 

ها را  اینگونه خداوند کردار زشت آن م...حَسَراتٍ عَلَیْهِ کَذلِكَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ: »جل و خداوند عزسخن مورد این 

هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مالَهُ ال یُنْفِقُهُ فِی طاعَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ بُخْالً ثَمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ  » ند:فرمود« گرداندآنان می مایه حسرت

رَةً وَقَدْ کانَ الْمُالُ لَهُ وَاِنْ فِیهِ بِطَاعَةِ اللّهِ اَوْ بِمَعْصِیَةِ اللّهِ فِاِنْ عَمِلَ فِیهِ بِطاعَةِ اللّهِ فَرَآهُ فِی مِیزانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْ لِمَنْ یَعْمَلُ

او مردي است که مال خود را  :2ةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّکانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللّهِ قَوّاهُ بِذلِكَ الْمالِ حَتّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَ

گذارد که یا براي کسانی میمال خویش را میرد و ورزد و سپس میدارد و از انفاق کردن در راه خدا بخل مینگه می

میزان کنند و یا در راه معصیت. اگر در راه طاعت خدا مصرف شود که آن را در در راه خدا و اطاعت او صرف می

نگرد؛ چه اینكه مال او بوده و اگر در راه معصیت خدا صرف بیند و با دید حسرت به آن میعمل خیر دیگري می

 .«آن تقویت کرده تا با آن مال، معصیت خدا را بكند، که این نیز مایه حسرت او است وسیله بهشود، معصیت کننده را 

ماال  جمع ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرة رجل»ت: اسفرموده  یدر توصیف چنین شخص)ع( امیرالمؤمنین 

بزرگترین حسرتها در روز قیامت حسرت خوردن شخصى است که : 3فورثه رجل دخل به الجنه بمعصیة اهلل فمات

این . 4«آن را شخصى دیگر به ارث برد و با آن وارد بهشت شداز دنیا رفت و سپس مالى را به گناه گرد آورد و 
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همانا در این حقایقى : 1لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَ هُوَ شَهیدٌ  ذلِكَ لَذِکْري  نَّ فیإِ» کافی است. براي ماحدیث 

اندیشمند دارد یا کسى که به سخن  هاى گذشته برشمردیم، براى کسى که دلى که از روز رستاخیز و سرگذشت امّت

هایى که  و گوش  :2وَ تَعِیَها أُذُنٌ واعِیَةٌ »،«حق گوش فرا مى دهد و در این فضا حضور دارد، تذکر و عبرتى است

ما من رجل یمنع درهما فی » روایت شده که ایشان فرمودند:)ع( از امام صادق«. جاى دهند ها دلشنوایند آن را در 

هر کس : 3حقه اال انفق اثنین فی غیر حقه و ما من رجل یمنع حقا فی ماله إال طوقه اهلل به حیة من نار یوم القیامة

درهمی از خمس را به مستحق آن ندهد دو درهم در ناحق ]و غیر رضاي خدا[ خرج خواهد کرد و هر کس حقی را 

 «.نماید میکه به مالش تعلق گرفته نپردازد، خداوند در روز قیامت آن مال را به صورت مار آتشین طوق گردنش 

هر که حقوق خدا را نپردازد : 4جل انفق فی باطل مثلیهمن منع حقا هلل عزو» :ه فرمودندنقل شده ک آن حضرتونیز از 

 «.نماید میدو چندان آن مال را در باطن صرف 

ترین دوري کند، در لذت پیروزي بر سخت و نافرمانی ويهرکس از خداوند سبحان اطاعت کرده و از سرپیچی  -7

قوي باشد کاري انجام  درنفس  هانگیزو  خواهش شهوت و اندازه کند. هرهمان نفس اماره، زندگی می یعنیدشمنان 

قوي باشد انجام دادن آن عملی تمایل نفس به ترك  اندازههر خواهد بود و تر لذت بخشنیز ن آبه همان اندازه ترك 

 یا یك آشكار کرده استخود را  زیبائیهايشود که تو ظاهر می در مقابلحجابی شود. مثالً زن بیتر میلذت بخش

تو بر  امامشروع با تو است، نایك رابطه عاطفی  برقراري که خواهان همكاري دریك ادارهیا ، وکالس دانشگاهیهم

کنی. زندگی می یقابل توصیف غیر شكلبه  5پیروزياین شوي و در لذت خود پیروز می طلبحریص و جاهنفس 

 تعالیمَنْ تَرَکَهَا لِلَّهِ فالنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ »کند: ن اشاره میآحدیث به این این همان چیزي است که 

                                                           
1
 .37ق: - 
2
 .12حاقة:  - 
 .1ح  6، باب منبع همان - 3

 .2منبع ح همان  - 4

و امّا آن کس که از مقام و مرتبه پروردگارش ترسیده و نفس خود :  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوي  نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوي وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ»: ندخداوند فرمود - 5

در بهشت زندگی  باز داشتاي که نفس خود را از هوس اعمال، این بنده نظریه تجسم براساس« به یقین بهشت جایگاه اوست ،را از هوا و هوس باز داشته است

 چه لذتی بهتر از این است. پسخواهد کرد 
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هر کس به خاطر خدا  ،نگاه حرام تیري مسموم از تیرهاي شیطان است حالوته فی قلبه:یَجِدُ و إیماناً  أبدله اهلل نوراً

مال  .«چشدمی شیرینی آنرا را در قلبشعم و طکند که خداوند نور و ایمانی را جایگزین آن مینظر کند، از آن صرف

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ »: ند. خداوند متعال فرمودآیندشمار میبهترین تعلق نفس و ثروت از جمله قوي

هاى ها از قبیل: زنان، فرزندان پسر، همیاندلدادگى به خواستنى: 1الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِوَ الْبَنینَ وَ 

مال و پسران  :2الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا الْمالُ وَ»و نیز فرموده:  «انباشته از زر و سیم براى مردم آراسته شده است

: 3ءٍ اَشَدَّ عَلَیهِمْ مِنْ اِخْراجِ الدَراهِمَمَا بَلَی اللَّهُ العباد بِشَی»)ع( فرمود: امام صادق .«زیور زندگى دنیا و زودگذرند

 .«است ، امتحان نكرده(پرداخت حقوق مالی شرعی)از انفاق درهم بندگان را به چیزي سخت تر از  خداوند،

 ،لطف خداوند متعالاین پیروزي به در قبال انسان که  است هبنابراین لذت پیروزي بر این دشمن بزرگ بوده و شایست

قال رسول اهلل صلى اهلل علیه و »: ند)ع( فرمودپدران خویش. امام صادق به نقل از خویش را انفاق کندمال و دارایی 

)ص( رسول خدا: 4مسح صدره و یسخى نفسه بالزکاهیرا بعث الیه ملكا من خزآن الجنه فآله اذا اراد اهلل بعبد خی

فرستد تا به ن بهشت را براى او مىاداراى از خزانهاش برساند، فرشتهفرمودند: هرگاه خداوند بخواهد خیرى به بنده

 «.سینه او دست بكشد و او را نسبت به پرداخت زکات بخشنده نماید

شود مردم از پرداخت که موجب میاست و تحلیل دالیلی  بررسی و مراد از آن ویژه بوده این سطح  سطح دوم:

 . پس از آن تدبیر راه عالج آن وامتناع ورزند حقوق شرعی 

 دالیل نپرداختن خمس توسط مردم

 از جمله این دالیل عبارتند از:

                                                           
 .14آل عمران:  - 1

 .46کهف: - 2

 .14ح  2، ابواب ما تجب فیه، باب الزکاةکتاب  - 3

 .16ح  ،منبعهمان  - 4
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برخی از مردم اصال از وجوب پرداخت آن اطالع ندارند و برخی دیگر  ، زیراناآگاهی از وجوب پرداخت خمس-1

اطالعی در میان مسلمانان نسل به نسل پندارند که پرداخت خمس فقط بر ثروتمندان واجب است، این بینیز می

مس امتناع مطالبه خ از ها ها از قبول این مسؤلیت خوداري کردند، علماء نیز از ترس سوء ظن به آن ریشه دواند و آن

 .1ورزیدند

لوحی هاي که دشمنان دین و مذهب به منظور بدگمان کردن مردم آغاز کردند، مزدوران و افراد نادان ساده فعالیت -2

که همه کانالهاي ارتباطی از قبیل کتاب و روزنامه و مجله و نشریات و غیره را در جهت ترویج این فعالیها به کار 

در قرآن ذکر نشده است و یا اینكه خمس مخصوص غنائم  مسئلهین استدالل که این در نتیجه گاه با ا .گرفتند

بوده، عدم وجوب  -که درود و سالم وخدا بر او خاندانش باد-است و یا اینكه خاص زمان رسول اهلل  2جنگی

خواهند با این کار میها پیش از دیگران به دروغ بودن این ادعاها واقفند، اما  که آن حالی کنند. درخمس را ترویج می

 هاي مهم دین و مذهب را نابود کنند.ها و ستونیكی از پایه

اعتمادي مردم در بی قل و انتقال وجوبات شرعی که موجبعملكرد بد و نادرست برخی از دالالن و وکالء در ن -3

ها با  ا عدم ارتباط و پیوند آنها ی دلیل زندگی مرفه و تجمالتی آنهشود و این امر یا بها می پرداخت وجوبات به آن

 هاست. مرجعیت مورد نظر یا عدم صداقت و درستی آن

اي بسیاري از مردم تكالیف الهی را که هزینه ، زیراشودنفس اماره که مانع انفاق مال و انجام هر کار خیر می -4

 کنند.ت تردید میدهند، اما در انجام تكالیفی که نیازمند صرف مال اسها ندارد، انجام می براي آن

                                                           
 بر افراد مكلف دشوار است. ها آنهاي عملی نیز واضح و آشكار نیست، تاجایی که فهم مسائل وجوبی و غیر وجوبی در افزون بر آن،  زبان رساله - 1

تحمل اعتقاد به انحصار وجوب پرداخت خمس به غنائم جنگی، در عمل با جاودانگی و پایندگی اسالم و استمرار دولت اسالمی در زمان تشكیل آن در  - 2

 ترین آن عبارتند از:ر قبال امت اسالمی بر دوش آن است منطبق نیست، آن هم از چند جنبه که مهممسؤلیت سنگینی که د

آوردن غنائم در صورت پیروزي  دست بهسایه آن برچیده شد، در نتیجه پیامدهاي ناشی از آن یعنی و  الف( اکثر جنگها خاتمه یافته و منحصر ومحدود شده است

 مسلمانان نیز از بین رفت.

 شود.  بوده و غنائم نصیب دشمنان اسالم می ها آنبه ضرر  ها آننتائج این جنگها در بیشتر وقتها به نفع مسلمانان نیست، بلكه برعكس نتائج  ب(



شود: برآوردن نیازهاي غفلت در موارد مصرف این حق شرعی، اگر مردم بدانند که خمس صرف این امور می -5

ها و رسیدگی به امور حوزه  ها از حرام و درمان بیماران آن داشتن آنها براي مصون نگه ان، ازدواج جوانان آنمؤمن

ومدارس دینی که در طول تاریخ هزاران دانشمند و اندیشمند و نویسنده و ها  علمیه و حفظ کیان و موجودیت آن

خطیب تربیت کرد که در انتشار بیداري و بینش دینی و حفظ مذهب شریف واسالم بزرگ در طی هزار و چهارصد 

وقی که سال سهیم بودند به نحوي که گویا دین امروز نازل شد و اگر مردم از آن آگاه بودند با کمال میل همه حق

کردند، البته اگر نسبت به دین و جامعه خویش تعصب و غیرت داشته و در تعهد خویش ها بود ادا می برگردن آن

 مخلص بودند.

 1شود به متاع زود گذر و ناپایدارخویش چنگ زند.اعتماد به آنچه نزد خداست که موجب میبی -6

 خطور کرد.موارد ذکر شده برخی از دالیلی بود که به ذهن قاصر من 

 خمس توسط مردم چاره مشکل عدم پرداخت

 اندیشید: مسئلهتوان از خالل نكات ذیل به درمان این اگر دالیل عدم پرداخت خمس بر شما روشن شد می

هاي علمیه در بیان وجوب این فریضه بزرگ الهی وشمول آن براي هر کسب و نخست: ارائه ادله کافی توسط حوزه

و در آن  2اي که براي اداي این فریضه در طول سال روزي را مشخص کردهگونههآورد بمی دست روزي که انسان به

هاي شخصی خود از خانه، پوشاك، نویشدنی و وسایل شایسته شأن و جایگاه روز خویش را محاسبه کند و هزینه

                                                           
قُلْ أَذَلِكَ خَیْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ » و  «است بدل کنید تره را که برتر است به آنچه که فروآنچخواهید آیا می( 61:خَیْرٌ)بقره هُوَ بِالَّذِيأَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى » - 1

 سرانجام و پاداش که است شده داده وعده پرهیزگاران به که جاویدان بهشت یا است بهتر[ عقوبت] این آیا ( بگو15)فرقان: الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ کَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِیرًا

 .«است بهتر دنیا از تو براي آخرت مسلما ( و4)ضحی:  لَآلخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ األُولَىوَ » و  «است آنان
 سال خمسی قرار دهد.)م( یعنی هر شخصی مكلف است براي خود - 2



آنرا را به عنوان خمس خود و وسیله نقلیه مناسب را استثنا کند و اگر افزون بر آن چیزي باقی ماند یك پنجم 

 1به تفصیل ذکر شده است. مسئلهاین  فقهاهاي عملی پرداخت کند، البته در رساله

کنند و آگاه کردن دل القا میلوح و سادهکنندگان در اذهان افراد سادهدوم: پاسخ به شبهات و تردیدهایی که گمراه

 آیند.ها برمی در پی فریب آنها و کسانی که با طرح این شبهات  مردم به اهداف اساسی آن

 از پی خواهشهاي نفس رفتن پیروي از هواي نفس و در ، زیراسوم: مسلمان باید بر نفس اماره خود پیروز شود

ترین دشمنان انسان گردانی از اطاعت، دشمنروي هاست و نفس اماره با تمایل به پیروي از شهوتها وجمله نافرمانی

دست گرفته تا آنرا به طرف چیزهاي که مایه  شجاع کسی است که افسار نفس خویش را به مؤمن بنابرایناست؛ 

براي غلبه بر نفس خویش مدد  -که پیشتر ذکر کردیم-هایی نجات وي است رهبري و راهنمایی کند و از انگیزه

 گیرد.

قابل اعتمادي که خمس را در تحویل آن به افراد  چهارم: توجه به موارد مصرف خمس که کمی پیشتر ذکر کردیم و

کنند، همچنین آگاهی خود افراد مكلف از موارد مصرف خمس یا مشارکت مستقیم موارد مخصوص خود خرج می

وي نیز با مشارکت در این کار  صورت اینها در صرف خمس براي نیازمندان البته با اجازه حوزه علیمه، در  آن

به هر که مالش را در این راه خرج کند پاداش فرادانی وعده داده است  خداوند متعال ، زیرابزرگ شادمان خواهد شد

 دهد.و خداوند به هر کس که بخواهد چند برابر می

نیاز پنجم: ملكف باید بداند که همه اموالی که در اختیار دارد از جانب خداوند متعال است و خداوند از جهانیان بی

ان را به بهترین شكل امتحان کرده تا نیكوکاران را پاداش و مؤمناهد خواست و با فرض این وجوبات مالی فقط می

طاهر کرده از بند شهوات و هواهاي نفس آزاد و رها سازد تا خالصانه  ها را پاك و گناهكاران را مجازات کند و آن

ذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ خُ» خداوند متعال را اطاعت و فرمانبرداري کنند و چه نیكو گفت خداوند بلند مرتبه در این آیه:

                                                           
 سهل و آسان گردد. ها آنشناخت تكالیف شرعی براي  وله براي افراد مكلف با بسط و تفصیل بیان شود تا فهم بهتر است این مسئ - 1



 از اموال مردم زکات بگیر !: اي پیامبر1صَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِمْ بِهَاوَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صاَلتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

زکات دعا کن که خدا دهی و پس از دریافت سازي و آنان را رشدي نیكو میکه با گرفتن زکات از آنان پاکشان می

امام  .«هاست و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است همانا دعاي تو باعث آرامش آن .خیر و برکت به آنان عطا کند

: 2انی آلخذ من أحدکم الدرهم، وإنی لمن أکثر أهل المدینة ماالً، ما أرید بذلك إال أن تطّهروإ»)ع( فرمودند: صادق

 این مقصودم فقط ترم، متمول مـدیـنـه اهـل هـمـه از کـه صـورتـى در گـیـرم،مـى پـول شما از نفر یك از مـن

إنما وضعت الزکاة اختبارا لألغنیاء ومعونة للفقراء، ولو ان »امام)ع( همچنین فرمودند: «. شوید پاکیزه شما که است

 آزمایش تا شده داده قرار زکات :3لهالناس أدّوا زکاة أموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا، والستغنى بما فرض اهلل 

 ماندنمى باقى فقیر و نیازمندى مسلمان هیچ بپردازند را خود اموال زکات مردم اگر باشد، فقرا به کمك و ثروتمندان

 «.گرددمى نیازبى کرده واجب خدا که آنچه با و

گذارد از عومل جامعه ما پشت سر میها و فشارهایی که بیش از ده سال نكته قابل توجه اینكه علی رغم تحریم

 شود.مهمی که توازن جامعه ما را حفظ کرد میلیاردها دینار حقوق شرعی است که صرف نیازمندان می

هاي علمیه و وکالء و دالالن، در پوشاك و خوراك و سطح زندگی باید به زیور تقوا و پرهیزکاري و ششم: حوزه

ویژه در زمانی که مردم در فقر و تهیدستی  ر نیكو با مردم آراسته گردند، بهامانتداري و رفتا اعتماد و اطمینان و

زد تا جایی که از شخص پینه دوز آزرم ان علی)ع( اقتدا کنند که لباس خود را وصله میمؤمنکنند و به امیرزندگی می

لكی  » ود در پاسخ گفت:که وي رئیس دولت وسیع و پهناوري ب حالی وقتی که دراین مورد از او سوال شد در .داشت

یابد که او را یاري یعنی فقر به او فشار آورده و کسی را نمی «ها سخت نیاید ال یتبیغ بالفقیر فقره: تا فقر فقیران بر آن

 شود.کند، در نتیجه سرکشی کرده از اطاعت خداوند متعال خارج می
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-خداوند وعده داده در قبال این عمل به او پاداش میهفتم: بنده باید به خداوند متعال گمان نیك داشته باشد چرا که 

 کسى بالنفقة: نفسه سخت بالخلف أیقن من»فرمودند:  -درد و سالم خدا بر او و خاندانش باد -دهد و رسول خدا 

 مَنْ»)ع( نیز فرمودند: منینالمؤامیر. «بود خواهد سخاوتمند کردن انفاق در باشد داشته جانشین و عوض به یقین که

خداوند عزوجل نیز فرمودند:  «: آنكه پاداش الهی را باور دارد در بخشش سخاوتمند است1بِالْعَطِیَّةِ جَادَ بِالْخَلَفِ أَیْقَنَ

خدا  -خواه کم باشد یا زیاد-: هر چه را در راه خیر انفاق کنید23ما أنفَقتُم مِن شیء فَهُوَ یُخلفُهُ و هو خیرُ الرَّازِقینَ»

 لی یضمن من»)ع( فرمودند: . امام صادق«دهندگان استدهد و او بهترین روزيآخرت عوض می آنرا در دنیا یا

 المراء وترك ، العالم فی السالم نفسه و أفشى من الناس وأنصف فقراً، تخف ولم أنفق من: الجنة فی أبیات بأربعة أربعة

 ؛کنممی ضمانت او براي بهشت در خانه چهار نیز من ضمانت کند، برایم را چیز چهار انجام که کسی :4محقّاً کان وإن

 و سالم آشكارا عالم برابر در که کسی ،دارد روا انصاف دیگران درباره که کسی نترسد، فقر از و کند انفاق که کسی

 .«گوید ترك باشد او با حق گرچه را جدل که کسی و کند احترام يادا

 بر پرداخت وجوبات شرعی مترتب آثار مثبت

که  گونه هماناست  مترتب ، آثار مثبتی در دنیا و آخرت براي انفاق و پرداخت وجوبات شرعیها اینعالوه بر همه 

هایی که براي صدقه ذکر شد به مراتب و به طریقه اولی شامل ترك آن نیز نتایج منفی رابه همراه دارد. همه پاداش

ض بیش از آن است که با تقرب حاصل فرایاوند با انجام تقرب به خد ، زیراشودپرداخت کننده خمس و زکات نیزمی

 از برتر چیزى به خداوند ماعبد اهلل بشیء کالفرائض:»مستحبات قابل مقایسه باشد. در حدیثی آمده است:  از نوافل و

که پیشتر گفتیم صدقه در معناي عام شامل زکات و خمس و هر  گونه همان. «است نشده عبادت انجام واجبات،

 الَّذِینَ مَّثَلُ»شود و درباره آثار مثبت این عمل خداوند متعال در این آیه چنین فرمودند: انفاقی در راه خدا نیز می

 وَاسِعٌ وَاللّهُ یَشَاءُ لِمَن یُضَاعِفُ وَاللّهُ حَبَّةٍ مِّئَةُ سُنبُلَةٍ کُلِّ فِی سَنَابِلَ سَبْعَ أَنبَتَتْ حَبَّةٍ کَمَثَلِ اللّهِ سَبِیلِ فِی أَمْوَالَهُمْ یُنفِقُونَ
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-خوشه هر در برویاند، خوشه هفت که است ايدانه مثل کنندمی انفاق خدا راه در را اموالشان که کسانی : مثل1عَلِیمٌ

 حكمتش و) بخواهد که هر براي خداوند و(  دارد پاداش برابر هفتصد چیزي هر انفاق پس) باشد دانه یكصد اي

 .«داناست و است وسعت داراي(  رحمت و توان و وجود نظر از) کند و خداوندمی برابر چند( کند اقتضا

: 2بِالزَّکَاةِ أَمْوَالَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا مَرْضَاکُمْ دَاوَوْا»فرمودند:  -که درور و سالم خدا بر او باد –رسول خدا 

 فی مال تلف ما»از امام صادق )ع( نقل شد:  .«کنید حفظ زکات با را خود نمایید و اموال مداوا صدقه با را بیمارانتان

امام  .«زکات نپرداختن خاطر به مگر است، نرفته بین از دریا و خشكى در مالى : هیچ3الزکاة بمنع إال بحر وال بر

 حق که است کسی چشم، تنگ :4حق اهلل وأنفق فی غیر حق اهلل إنما الشحیح من منع»صادق)ع( همچنین فرمودند: 

آن حضرت با حدیثی دیگر کالم خویش را کامل  .کند( خرج جل و عز خداوند حق جز راهی در و نپردازد را خدا

از «. : بر بهشت حرام است که تنگ نظري برآن داخل شود5حرام علی الجنة أن یدخلها شحیح»کرده و فرمودند: 

 قلب در هم با هرگز ایمان : بخل و6أَبَدًا عَبْدٍ قَلْبِ فِی وَاإلِیمَانُ الشُّحُّ یَجْتَمِعُ ال»)ص( نیز چنین نقل شده: رسول خدا

 «. شوند نمی جمع اي بنده هیچ

آن حضرت در پاسخ فرمودند:  .بیند)ع( شكایت برد که در خواب رویاهاي خوفناك میشخصی به نزد امام صادق

-دهی، آن مرد گفت چرا پرداخت می: زکات نمی7إذن التضعها فی محلها قال أؤدیها بلى فقال الزکاة تؤدي ال إنك»

اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ ایشان همچنین فرمودند: )«. کنیجایگاه مخصوصش خرج نمی پس آنرا در :کنم، حضرت فرمودند

 بِالصَّدَقَةِ
داووا مرضاکم بالصدقة، وما على أحدکم أن یتصدّق »نیز فرمودند: و  «نمائید روزى طلب دادن صدقه : با8
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 صدقه با را : بیمارانتان1بقوت یومه، إنّ ملك الموت یدفع إلیه الصكّ بقبض روح العبد، فیتصدّق فیقال له: ردّ الصكّ

دهد، پس وي ملك الموت سند قبض روح بنده را به او می داده صدقه را خویش روزى کنید و هرکس درمان دادن

الصدقه »آن حضرت همچنین فرمودند:  .«برگردان فرشته به را روح قبض سند که شودمى گفته او دهد و بهمی صدقه

و  «کندمی پیشگیري بد پیشامد هفتاد و بد مرگ از : صدقه2بالید تقی میتة السوء وتدفع سبعین نوعا من انواع البالء

 را پروردگار غضب پنهانی صدقه :3تطفئ غضب الربصدقة السر »نیز از آن حضرت)ص( نقل شده که فرمودند: 

لبّر والصدقة ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان سبعین ا»از امام محمد باقر)ع( روایت شد: «. سازد می خاموش

 «.کنند  مى دور خود صاحب از را بد مرگ هفتاد و افزایند مى عمر بر بَرند،  مى را فقر صدقه، و خیر : کار4میتة السوء

 یابيم؟فلسفه این احادیث را چگونه درمی

« نمائید روزى طلب دادن صدقه با :اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ»شاید با تامل در این کالم امام صادق)ع( که فرمودند: 

موجب ضعف انتشار فقر  ، زیرابتوان از جنبه اقتصادي و اجتماعی و روحی وروانی، فلسفه این احادیث را دریافت

شود، اما پرداخت وجوباتی شرعی در میان مردم قدرت خرید ایجاد قدرت خرید و توقف چرخه اقتصادي کشور می

حصنوا أموالكم » فرمایند:شود. وقتی امام)ع( میآید و منجر به رشد سرمایه میکرده، چرخ اقتصاد به حرکت درمی

از اینروست که فقر موجب سرقت و ارتكاب جرم و جنایت و دزدیدن « کنید حفظ زکات با را خود : اموالبالزکاة

اگر با پرداخت وجوبات شرعی فقر را از بین ببریم دربهاي ارتكاب جرم و جنایت نیز  بنابراینشود؛  اموال مردم می

به این دلیل « نمایید وامدا صدقه با را : بیمارانتانداووا مرضاکم بالصدقة» فرمایند:بسته خواهد شد. وقتی امام)ع( می

ها و منشا ترین دالیل برخی بیماريهاي روحی و روانی ونگرانی و نبود خوشبختی از مهماست که بیماریها و عقده

رذائل اخالقی چون طمع وحسد و خودخواهی و حب دنیا و حقد و حرص و تكبر است. اگر انسان نفس خویش را 
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کمال صحت و سالم زندگی خواهد کرد و به اطمینان و آرامش روحی که  ار این بیماریها و رذائل پاك گرداند در

 یابد.ترین درمان این بیمارهاست، دست میمهم

 کنند؟وکال با این وجوبات شرعی چه می

برداشت و تطبیق اشتباه یك اندیشه و فكرم توضیح بدهم را غنیمت شمرده و درباره یك سوء مایلم فرصت جا ایندر 

شرعی دریافتی خویش را به وکالي مراجع شریف  مراجع اخیر عادتا با این دو هدف، بخشی از وجوباتیو آن اینكه 

 دهند:می

جامعه کرده فرصت کسب روزي  وي خویش را وقف تحصیل علم و انجام امور دین و ، زیرارفع نیاز این وکیل-1

 ندارد.

توانند به امور همه فقرا در جامعه مراجع نمی ، زیرااي که وکیل در آن جاستبرآوردن نیازهاي مؤمنان در منطقه -2

بخشنده ها مراقب و ناظر بر امور مردم بوده و همچون دستان  رسیدگی کنند، در نتیجه این وکال به مثابه چشمان آن

شد تا با  ها اعطا و سپرده شود فقط به این منظور به آنمالی که به این وکال و حامالن داده می بنابراینها هستند؛  آن

ها  ها نیازهاي خاص خود و نیازهاي عامه مردم را برآورده سازند، لذا به تصور برخی، این اموال ملك شخصی آن آن

رغم اینكه موارد بخشی از آن را مطالبه کنند، علی هاست، دست آن نیست تا به اعتبار اینكه اختیار این اموال به

هرگاه چیزي به  1فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى»ست: مصرف خمس در این آیه به روشنی مشخص شده ا

)ع( یا نائب بر توجه به این آیه، خمس از آن امامبا «. غنیمت گرفتید یك پنجم آن از آن پیامبر و خویشاوندان است

به حق سیادت معروف و مشهورند؛  هاشم کهویژه بنی و به -ماندگان استراه در و یتیمان و مسكینان و -حق ایشان

که حق سید هم  گونه همانشود موارد مصرف خمس طبق این آیه شامل کارگزاران و وکالي مراجع نمی بنابراین
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بلكه فقط سادات نیازمند مشمول خمس هستند تا به بهترین شكل آنرا براي خویش  1شودشامل همه سیدها نمی

ها از گرفتن زکاتی است که در برخی از احادیث اینگونه تعبیر  و پاسداشت آنمصرف کنند و این امر به خاطر تكریم 

هاشم نیز یا از متن آیه پیشین  شرط نیازمند و محتاج بودن سادات منسوب به بنی 2«ها أوساخ الناس آن» :شده است

 شود و یا از اقتضاي جایگزینی آن به جاي زکات.فهمیده می

گان و ماموران اخذ ها محاسبه کنند باره موارد مصرف زکات آمده است و مقصود از آناما عنوان )العاملین علیها( در

کنند تا مقدار زکات متعلق به ها و احشام و چهارپایان را محاسبه میگردند و زمینمالیات هستند که در شهرها می

اما ناقالن و وکالي وجوبات شرعی گردانند، آوري شده را به بیت المال برها را استخراج کرده سپس زکات جمع آن

 ها نیز چنین معامله شود. کنند تا با آنبه چنین کاري اقدام نمی

سوء برداشت این بند موجب شد چنین گمان کنیم این سهم خاص وکیل است تا آن را بدلخواه خویش مصرف کند و 

کند. این سوء برداشت همچنین  همچون مالك در آن تصرف کرده و براساس نیازها و مصلحت جامعه بسیار انفاق

آموري ها واهمال آن و رقابت برخی دنیاپرستان در جمع منجربه غفلت از حقوق فقیران و رعایت نكردن حقوق آن

هاي خود شد. تجربه ثابت کرد کسی که در صرف وجوبات شرعی بسط و توسعه داده و به دنبال خواستهاین حقوق 

یل گشته و در آخرت نیز حساب وي با پروردگارش است، اما کسی که از آن اموال باشد نه مردم، در دنیا خوار و ذل

پوشی کرده و فقط از راه درست و یا به مقدار ضرورت از آن برداشت کند، خداوند سبحان نیز او را عزیز چشم

 مقتدر است. مالك خداوند نزد صدق جایگاه نهد و نیز درشمرده یاد او را باال برده، ارج می

                                                           
دریافت کرده و نباید خمس  ذکاتکنند پرداخت خمس بر سید واجب نیست، بلكه او فقط ادعا می ها آنآنگونه که در میام مردم رایج است، همچنین برخی از  - 1

 بپردازد، این سخن نیز بیهوده است چرا که این آیه شریفه هیچ کس را در وجوب پرداخت خمس استثنا نكرده است. 

 مـِنَّا اکـِیـنِ الْمـَس وَ الْیَتامى وَ الْقُرْبى ىلِذِ وَ لِلرَّسُولِ وَ فَلِلّهِ الْقُرى أَهـْلِ مـِنْ رَسـُولِهِ عـَلى اللّهُ أَفـاءَ ما»این عبارت بخشی از این حدیث شریف است:  - 2

 برگشت پیغمبرش به ها دهكده مردم اموال از خدا را چه النَّاسِ: هر أَیْدِى فِى مَا أَوْسَاخَ یُطْعِمَنَا أَنْ أَکْرَمَنَا وَ نَبِیَّهُ اللَّهُ أَکْرَمَ الصَّدَقَةِ فِى سَهْماً لَنَا یَجْعَلْ لَمْ وَ خـَاصَّةً

 خدا نداد، قرار سهمى( واجب تزکا) صدقه از ما براى و ماست مخصوص سهم و این است چیزانبى و یـتیمان و او خـویـشـان و پـیـغـمـبـر و خـدا آن از  داده

 اسـت فـضـول و چـرك شـود، مـى پـرداخـت زکـوة عنوان به که مالى زیرا) بخوراند بما را مردم مال فضول و كچر که این از داشت گرامى را ما و را پیغمبرش

 .)م(«گرددمى مصفا و مزکى مال آن و شود مى گرفته مال اصل از کـه



 مجوز عدم پرداخت وجوبات شرعی نيست  ،اعتمادي به وکيلبی

شدند، چه بسا برخی اعتماد بدلیل این گسترش و توسعه که گاه سریع است مردم به برخی از وکالي حوزه شریف بی

که عذر  حالی شرعی قرار دادند، در اي براي پرداخت نكردن وجوباتگردنكشان و آشوبگران نیز آنرا دستمایه از

توانند خطاي دیگران را توجیهی براي خطاهاي خویش نمی ، زیراها در این مورد موجه و قابل قبول نیست آن

دست مرجع یا وکالیی که خلوص و تقوا و  تواند وجوبات شرعی خویش را مستقیما بهسازند، چون مكلف می

ها خود مستقیما آن  اجازه از آن ها در جهت منافع اجتماعی اثبات شده، برساند و یا با کسب حرص و تمناي آن

دست نیازمندان برساند و این عمل وي محاسن زیادي به همراه دارد چرا که وي در پرداخت این  وجوبات را به

سوي دیگر براي تحویل مستقیم این اموال به دست فقرا پاداش و ثوابی نیز نقل  از تر استوجوبات به اهلش مشتاق

خشنده این وجوبات بعد از بخشش، دستان خویش را ببوسد چرا که به نقل روایات شده است و همچنین آمده که ب

گیرد آنگونه که در این آیه آن اموال پیش از قرار گرفتن در دست فقیر، در دست خداوند تبارك و تعالی قرار می

اند :  آیا ندانسته1وَیَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» آمده است:

اند که خداست که کند و آیا ندانستهها را  دریافت میپذیرد و اوست که زکاتکه خداست که توبه بندگانش را می

باب استحباب احسان و  . در2د شده استهاي زیادي وارو در این زمینه روایت« پذیر و مهربان است؟بسیار توبه

از  3و کمك و دستگیري از افراد غمگین انها و شادمان کردن آن آن نیازهايان و برآوردن مؤمننیكوکاري در حق 

کنتُ عند أبی عبد اهلل علیه السالم فدخل رجل فسلم، فسأله کیف مَن خلّفت »محمد بن عجالن روایت شده که گفت: 

، فقال له: کیف عیادة أغنیائهم على فقرائهم؟ فقال: قلیلة. قال: فكیف أفأحسن الثناء وزکى وأطرمن إخوانك؟ قال: 

مشاهدة أغنیائهم لفقرائهم؟ قال: قلیلة. قال: فكیف صلة أغنیائهم لفقرائهم فی ذات أیدیهم؟ قال: إنك لتذکر أخالقاً قلما 

 .کرد سالم و شد وارد مردى بودم،)ع( صادق امام نزد :4هی فیمن عندنا. فقال االمام: فكیف یزعم هؤالءأنهم شیعة؟
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[  اش دینى برادران از پاسخ در] او کردى؟ ترك  را ها آن حالى چه در و بودند برادرانت چگونه :پرسید او از)ع( امام

 عیادت به اندازه چه تا ها آن،ثروتمندان: فرمود او به)ع( امام .کرد مبالغه ها آن ستایش در و کرد یاد خوبى به

 مالى ارتباط: فرمود حضرت .ندرت به: گفت مرد آن شوند؟ مى ها آن احوال جویاى و روند مى تهیدستانشان

 صفاتى و اخالق از شما: کرد عرض کنند؟ مى کمك تهیدستان به آیا ؟است چگونه تهیدستانشان با ها آن ثروتمندان

 ما شیعیان از که پندارند مى چگونه ها، آن پس: فرمود)ع( صادق امام .وجود دارد ما بین در به ندرت که کنید مى یاد

 فِی یَدَهُ فَیُدْخِلُ أَخِیهِ إِلَی أَحَدُکُمْ ءُ أَیَجِی»هستند؟( و از سعید بن حسن نقل شد که گفت: امام محمد باقر)ع( فرمودند: 

 هستید، شما که یآنجای در : آیا1اذاً ءَ شَیْ فَلَا ع جَعْفَرٍ أَبُو فَقَالَ فِینَا ذَلِكَ أَعْرِفُ مَا فَقُلْتُ یَدْفَعُهُ فَلَا حَاجَتَهُ فَیَأْخُذُ کِیسِهِ

 از دارد الزم که چه هر و بكند اش دینی برادر جیب توي را دستش بیاید شماها از یكی که است گونهاین وضعیت

 در که باشد؟ گفتم رایگان همدیگر براي جیبتان که اید رسیده حد این به نشود؟ ناراحت هم او بردارد، او جیب توي

 «.نیست خبري هنوز پس: امام )ع( فرمود. نیست وضعی چنین خودمان بین

 نقش حوزه در بيداري جامعه 

هاي علمیه در دستیابی به اهداف بلندشان یعنی جلب رضاي خداوند متعال و تقرب و نزدیكی به او و انجام حوزه

کنند، مسولیت خطیري بر عهده دارند،  همچنین نزدیك و از معصیت او دور میاموري که مردم را به اطاعت خداوند 

ها باید با اخالق وکردار خویش الگوي نیكویی براي مردم باشند هر چند که با زبان تبلیغ نكنند مطابق با این  آن

و در حدیث دیگر « باشید ما مكتب به خاموش کنندگان کونوا لنا دعاة صامتین: دعوت»فرماید: حدیث شریف که می

چرا که آنان وارثان پیامبران «. ما ریزي آبرو مایه نه باشید ما زینت مایه :کونوا لنا زینا وال تكونوا علینا شیناً»آمده: 

کنند، کسی که از هر کوتاهی احتمالی در ین )ع( تاسی میمؤمنو برترین کسانی هستند که به رسول خدا )ص( و امیرال

أأقنع من نفسی بأن یقال: هذا »گفت: کشید ومیدرگاه خداوند متعال تضرع کرده، آه و شیون میانجام مسولیتش به 

أمیرالمؤمنین، وال أشارکهم فی مكاره الدهر، أو أکون أسوة لهم فی جشوبة العیش؟ فما خلقت لیشغلنی أکل الطیبات، 
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 و است امیرمؤمنان بگویند من به که شوم مى اضىر : چگونه1کالبهیمة المربوطة همّها علفها، أو المراسلة شغلها تقممها

 غذاي که امنشده آفریده !نباشم آنان زندگى تنگناهاى در یا الگوى نباشم آنان هاى دشوارى شریك مردم و مؤمنان با

 شغلش که شده رها حیوان یا چون او، علف او همت تمام که پرواري حیوان چونان سازد، سرگرم مرا پاکیزه و لذیذ

کرد و هر چند رئیس دولت و یارانش را به مراقبه اعمال و محاسبه رفتار امر می« بوده باشد شكم کردن پر و چریدن

: اگر من از إن خرجت منكم بغیر القطیفة التی جئتكم بها من المدینة فأنا خائن»گفت: ها می پهناور و بزرگی بود به آن

گونه آن این و« مدینه آوردم، چیز دیگري ببرم، خائن هستم اي که ازمیان شما بروم و با خود به غیر از قطیفه

ناچار باید بدو اقتدا هنشینی با او نائل شویم بحضرت پاك و طاهر از دنیا رفت، اگر ما نیز برآنیم تا به دیدار و هم

همچون دنیا ها  چرا که آن .کنیم و عناوین و پستهاي پرزرق وبرق و موقعیتهاي اجتاعی فناپذیر ما را فریب ندهد

 یكسان بود و ما نیز تنها در ین)ع( این دنیا با لنگه کفش کهنه مساوي ومؤمنکوتاه هستند و براي امیرال موقت و

ها و  هاي مردم مشارکت کرده و در رفع نیاز آنها و سختیصورتی شیعه و پیرو به حق و واقعی او هستیم که در رنج

اوضاع و شرایط بحرانی، نهایت تالش خویش را مبذول داریم و همیشه به ویژه در این  ها به درك و فهم مشكالت آن

یاد داشته باشیم این موقعیت و شرایطی که در آن هستیم امانتی بر دوش ماست، پس آیا ما این امانت را به دست 

از  ي( سپردیم؟ هیچ کس تصور نكند که این اموال غنیمت است و هرکس اموال بیشترجصاحبش یعنی امام مهدي)ع

دست آورده پیروز شده، بلكه این اموال مسولیتی است که باید از عهده این مسولیت خارج  این وجوبات به

در این صورت «. گیرند: و بر صراط نگاهشان دارید که آنان مورد بازخواست قرار می2قِفُوهُم إنهم مَّسؤلون»ِشد: 

گانه را در رزنش وجود دارد. هر یك از این نتایج سهحالل این دنیا حساب و در حرام آن عقاب و در شبهات آن س

روز قیامت، در آن وضعیت بحرانی متحمل خواهی شد و هر کوتاهی در اداي این امانت خیانت به خداست و 

 الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن يتَجْرِ جَنَّاتٌ لَهُمْ صِدْقُهُمْ الصَّادِقِینَ یَنفَعُ یَوْمُ ذَاهَ»خداوند به استناد این آیه خائنان را دوست ندارد: 

 را آنان راستگویان راستگویی که است روزي : این3الْعَظِیمُ الْفَوْزُ ذَلِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَّضِیَ  أَبَدًا فِیهَا خَالِدِینَ
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 و بود خواهند جاودانه آن در ها آن و است جاري نهرها ها آن زیر در که است هاي بهشت آنان بخشد برايسود می

چه ضرري براي ما داشت «. است بزرگ رستگاري این هستند، راضی خدا از هم ها آن و است راضی ها آن از خدا

کردیم حتی امور مباح که شرعا حرام ان صادق بودیم و از هرچیز ناشایست اجتناب میماگر در گفتار و اعمال

 شوند. مینیستند، اما نقص اخالقی محسوب 

از خداوند متعال مسالت داریم تا نعمات پاك خویش و راستی در گفتار و کردار را به ما ارزانی داشته و ما را در 

 که او خیرخواه ماست.   راستی بهاطاعت و فرمانبرداریش مدد رسانده و از معصیت و گناه بدور بدارد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 شکایت پنجم

 (جعدم  همدلی شيعيان امام زمان )ع

بر سرور مخلوقات جهان  خداوند پایانبی درود و سالم و سزد را او که گونه آن را خداي فراوان سپاس و حمد

 محمد مصطفی و خاندان پاك و طاهرش..

شكایتی دیگر باد( پرداختیم و اکنون به  ایشان فداي ما هايجانار مورد از شكایتهاي امام مهدي )تا کنون به چه

 .1کنیماشاره می

 على – لطاعته اهلل وفقهم –ولو أن أشیاعنا »)قدس سره( چنین آمده است:  در نامه شریف آن حضرت به شیخ مفید

لوب فی الوفاء بالعهد علیهم، لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق الق من اجتماع

واهلل المستعان وهو حسبنا ونعم  ،فما یحبسنا عنهم إال ما یتصل بنا مما نكرهه وال تؤثره منهم ،ناالمعرفة وصدقها منهم ب

 ـ دهد طاعتشان توفیق خداوند که ـ ما شیعیان : اگر2الوکیل، وصالته على سیدنا البشیر محمد وآله الطاهرین وسلم

 افتاد و سعادتنمى تأخیر به ایشان از ما مالقات میمنت شدند،مى همدل دارند، دوش بر که پیمانى ایفاى راه در

 مخفى علّت ما؛ به نسبت آنان از صداقتى و راستین شناختى مبناى بر دیدارى گشت،مى آنان نصیب زودتر ما دیدار

نداریم،  آنان از را کارها این انجام توقع ما و رسد مى ما به آنان کردار از چه آن جز نیست چیزى آنان از ما شدن

                                                           
معنا نیست که شیعه او  این به( جها از جانب امام )عپیش از ورود به مضمون این شكایت جدید، بهتر است به این مطلب اشاره شود که صدور این شكایت - 1

ایشان خواهان تربیت کامل  است، زیرابدترین مردم هستند و ایشان از دیگران شكایتی ندارند، بلكه دلیل این امر توجه و عنایت خاص آن حضرت به شیعیانشان 

ندارند، بلكه حتی به وجود مقدس آن حضرت)ع(  دیگران به این نعمت بزرگ توجهی که حالی دررا شایسته رویت آن حضرت قرار دهد،  ها آنشیعیان است که 

کند، واحیانا او را ي پدري است که فرزندش را سرزنش می( به مثابهجرا مورد خطاب خویش قرار نداد. پس امام )ع ها آن( جتوجهی ندارند، به همین دلیل امام )ع

خواهد تا فرزندش بهترین فرزندان بوده و در جامعه از باالترین منزلت و ینكه پدر میبراي ا کندزند، درحالیكه با فرزندان دیگر افراد چنین رفتار نمیکتك می

 جایگاه برخوردار باشد.
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خداوند یار و یاور است، او ما را کافی است و بهترین سرپرست است و سالم و درود او بر سرورمان محمد و 

( و کسانی که به رویت چهره جآیا پیروان حق و حقیقت و منتظران ظهور امام منتظر)ع .«خاندان پاك ایشان باد

دانند که روز موعود نزدیك کنند، میضرع میمبارك ایشان امید بستند و آنانكه شب وروز بدرگاه خداوند متعال ت

است تا لبخند را به مظلومان و محرومان بازگرداند و دولت حق و عدل برپا کند و کمر ظالمان و مستكبران و 

 ها را از پاي درآورد. مجرمان را بشكند و آن

ها به انتظارش هستند،  ضرت که آناندازند و دیدار آن حها خود همه این برکات را به تاخیر می دانند که آنآیا می

ها با تنفر و ناسازگاري و بغض و کینه و قطع رابطه و روابط  آن ، زیراها یكی از اسباب تاخیر آن هستند خود آن

هاي سیاسی یعنی کنند و در طی سالهاي اخیر که فرصت دستیابی به موقعیتمتشنج در کنار یكدیگر زندگی می

مناصبی با درجات مختلف و یا موقعیتهاي دینی مثل امام جماعت مساجد و امام جمعه یا وکالت مرجعیت در یك 

 مسئلهشهري، یا موقعیتهاي اجتماعی همچون رهبري یك قبیله یا شهرت و مقبولیت در نزد مردم فراهم شده، این 

 کامال واضح و روشن است.

ور این پستها وموقعیتها، آتش حسد و کینه را شعله ین رقابت میان آنان براي دستیابی بهاین رقابت ناسالم، همچن

شود این افراد از دیگران کینه به دل گرفته، او را در جامعه ساقط کرده، زمینه ساز بدنامی و نفرت و کرده موجب می

 1شود.بیزاري مرد از او می

 حب و بغض در راه خدا

                                                           
ن علی بن برخی همچو ها آناز میان پیروان و  کردندهاي رهبري کشور تشویق میاهل بیت)ع( عادتا پیروان خویش را براي وصول به باالترین جایگاه و پست - 1

؛ هرگز نیازمندي را از درگاه خویش نرانند ها آنیقطین با هدایت و راهنمایی امام کاظم)ع( به این هدف جامه عمل پوشاندند، البته بعد از اینكه شرط گذاشتند که 

ند خیلی خالی باقی نمانده، بلكه از فاسقان و مناقان پر این مناصب وموقعیتها را رها کن ها آناگر و  تر هستندها از دیگران شایستهان به این جایگاهمؤمن بنابرین

راسخ  مؤمناحساسات ناشی از آن که احساساتی پاك نبوده و شایسته و  شود.امروز بر مسلمانان فرض است تا در دوري از خودخواهی و تكبر و خودبرتربینیمی

 تقلید کنند.      ها آن از نیست، آن افراد مخلص را الگوي خود قرار داده



ها  د تا این بیماریها را با  اسباب و دالیلی، همچون مصلحت دینی و مانند آن که از نگاه آنهر چند برخی تالش کردن

أوثق »در حدیث شریف آمده است:  ، زیرادهندفریب میها در حقیقت خود را  قانع کننده است، توجیه کنند، اما آن

پس این افراد به « ین رشته ایمان حب وبغض در راه خداستتر كم: مح1عرى اإلیمان الحب فی اهلل والبغض فی اهلل

 آن، این رشته استوار ومحكمی که گسستی براي آن نیست را در هم شكنند. وسیله بهکدامین رشته چنگ زدند تا 

 یقین آن به دل رد آنكه : باوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ»شوند: ها مشمول این سخن خداوند متعال می قطعا آن

بَلِ الْأِنْسَانُ »و یا این سخن خداوند که فرمودند: « کردند انكارش جویی، برتري و ستم روي از ولی بودند، آورده

  «.است آگاه خود وضع از خودش انسان : اصالًعَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ

: اگر همه یك صد و بیست و چهار هزار یكی از دانشمندان براي روشن شدن این مفهوم، این مثال را ذکر کرد و گفت

ها را  ها بر سر یك چیز با یكدیگر دچار اختالف شوند، یا اینكه آن بینی آنپیامبر در یك زمان گرد هم آیند، آیا می

ها مخلص بوده فقط رضایت خداوند  بینی؟ چرا؟ چون آنطرفدار و پشتیبان یكدیگر، هماهنگ و همساز، متحد می

هبوط کرد، وقتی  زمانی که آدم به زمین از 2شوند.ه و بر این هدف مشترك متحد و همنوا میمتعال را طلب کرد

دو بایكدیگر وارد نزاع شدند، پس نپذیرفت، آن ندان وي را پذیرفت، اما از دیگريخداوند قربانی یكی از دو فرز

ألقتلنك: قطعا »بر عقلش، گفت: اولی که در پی گرایشات و تمایالت و خواهشهاي نفسانی خویش بود با غلبه نفس 

و دیگري که اهل تهذیب نفس بود و با غلبه بر شهوت خویش، خویشتن داري کرد و افسار « رسانمترا به قتل می

 اللَّهَ خَافُأَ إِنِّیلَئِن بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ »شهوتش را بدستش گرفت و گفت: 

 پروردگار از چون گشایم،نمی دست تو قتل به هرگز من کنی، دراز دست من، کشتن براي تو : اگرالْعَالَمِینَ رَبَّ

                                                           
 .6/433: جالوسائل - 1

دربرابر  ها آنگردد که موجب شد پیامبران در طول مسیر رسالت خویش ثابت قدم و استوار باشند، لذا دلیل این امر همچنین به استواري وصالبت روحی برمی - 2

ی اموال یا منصب و پست سیاسی نبود، بلكه همه دنیا و کوهی از طال به اي مرفه یا مشتتحریكها و موانع و مشكالت سست نشدند. بدون شك آن محرکها، خانه

سرباز زده و همه تالش خود را صرف رسالت و هدف مشترکشان کردند، گویا که پیامبران در دوستی و  ها آنبا عزت نفس از همه  ها آنعرضه شد، اما  ها آن

 ، بسان یك خانواده بودند. ها آنف زمانی میان مهربانی و دلسوزي به یكدیگر در طول تاریخ، علی رغم اختال



فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ »در این هنگام اولی به قعر جهنم سقوط کرد: «. ترسممی جهانیان

 1 .«شد زیانكاران از و کشت را او( سرانجام) کرد ترغیب برادرش کشتن به را او کم کم سرکش، : نفسینَالْخَاسِرِ

 حب دنيا

آفتها و  کند و انسان هنوز از یكی از آنگردد که به اشكال مختلفی جلوه میبنابراین همه آن مسائل به حب دنیا برمی

زنان، حب جاه و مقام و منصب نجات پیدا نكرده گرفتار مصیبت اندوزي و یا فریفتن بالیا همچون ثروت و مال

کنند که هرگاه سرش قطع شود چندین شود به همین دلیل علماي علم اخالق دنیا را به اژدهایی تشبیه میدیگري می

 شوند.سر در بدن وي پدیدار می

ندار من این مصیبت بخشی از نزاع کنم که فقط این نسل به این مصیبت و بال گرفتار آمده، بلكه به پگمان نمی

داري میان سپاهیان خیر و رحمت و سپاهیان شیطان طوالنی میان خیر و شر در نفس انسان است، نزاع کهنه و ریشه

 در این دنیاي بزرگی که انسان را درخود جاي داده است.

 2أتزعمُ أنك جرمٌ صغیر     وفیك انطوي العالم الكبیر

کنیم که هیچ لهاي پیشین دراین است که ما در سایه اسالم و تعالیم اهل بیت )ع( زندگی میاما تفاوت میان ما و نس

ها را تبین کردند و  هاي حق و حقیقت در باب آنها پنهان نمانده مگر اینكه همه جنبه امر خرد و کالنی از چشم آن

داده و هنوز هم همین نقش را ایفا ها در هدایت و رهبري امت به راه درست را ادامه  سپس مرجعیت دینی نقش آن

 کنند، در نتیجه ما پشتوانه عظیمی از احادیث شریف و تعالیم واالي انسانی در اختیار داریم.می

                                                           
تعمق در راههاي نفس آدمی و کاوش در ژرفاي  قرآنکند، فقط قصد موعظه ندارد، بلكه هدف وقتی داستان دوفرزند حضرت آدم )ع( را براي ما نقل می قرآن - 1

اي  است که از خالل آن عمق نفس خویش را . این داستان آینهباشدنمی عقل نیزآن و کشف زوایاي پنهان این نفس است که منطق بر آن غالب نشده و تابع قوانین 

کند، بدون اینكه خویش را حتی براي صاحبش کشف و آشكار کند، دریابیم، منطقه ناخودآگاهی که او را با بینیم تا آن منطقه ناخودآگاه را که پنهانی عمل میمی

کند. فرزند آدم انتظار اصالح نفس خویش را داشت، اما امتحان و آزمایش رسوایش ساخت و حقیقت را غافلگیر می کرد،اشیائی که هرگز به خاطر او خطور نمی

 آشكار کرد، لذا او نتوانست از هجوم و حمله به برادرش خوداري کند، لذا بدون هیچ توجیهی جز حسد و حقد وکینه او رابه قتل رساند. 

 ی و دنیاي بزرگ در تو پنهان است. کنی جسم کوچكی هستآیا گمان می  -2



 یکدیگر ان بامؤمنباره روابط تعاليم اهل بيت در

 انمؤمنشاد کردن -1

من سر مؤمنا فقد سرنی ومن »فرمودند: )ص( است که ان این سخن پیامبرمؤمندمان کردن از جمله روایتها درباب شا

 خوشحال را خدا کند، خوشحال مرا هرکه و کرده خوشحال مرا کند، خوشحال را مؤمنى هرکس :1سرنی فقد سر اهلل

 .«است کرده

وصرفه القذى عنه حسنة، وما ، تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنة»از امام باقر)ع( در این مورد نقل شده که فرمودند: 

 دور و است حسنه برادرش روي به انسان زدن لبخند :2حب الى اهلل من ادخال السرور على المؤمنأعبد اهلل بشئ 

  .«است مؤمن دل کردن شاد خداوند، نزد عبادت ترین است و محبوب حسنه او از( آزار) خاشاك کردن

داند با این عمل ساده، قلب پیامبر)ص(، که می حالی خویش لبخند بزند در مؤمنبه چهره برادر  مؤمندانم اگر نمی

توجهی ندارند  مسئلهان امروزه به این مؤمن، اما متاسفانه بلكه خداوند را شاد و مسرور کرده براي او چه ضرري دارد

گرداند، در نتیجه برمیدیگر نیز با کراهت از او روي  مؤمنشود و اي عبوس با دیگري روبرو میبا چهره مؤمنو 

 کنند.ها با این رفتار، خویشتن را از برکات و خوبیها و حسنات محروم می آن

من أدخل على مؤمن سرورا خلق اهلل عزوجل من ذلك السرور خلقا فیلقاه »از امام صادق)ع( نقل شده که فرمودند: 

فیقول له مثل ذلك، فإذا  ،الیزال معه حتى یدخله قبرهثم  عند موته، فیقول له: أبشر یا ولی اهلل بكرامة من اهلل ورضوان

بعث یلقاه فیقول له مثل ذلك، ثم الیزال معه عند کل هول یبشره ویقول له مثل ذلك، فیقول له: من أنت رحمك اهلل؟ 

 و عزّ خداوند کند، فراهم خوشحالى و شادى وسیله مؤمنى براى که : کسى3فیقول: أنا السرور الذي أدخلته على فالن

 و رضوان به را تو! خدا دوست اى: گوید و آید او دیدار به مرگ هنگام که آفریند مى وجودى آن، پرتو در جلّ
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 محشور چون و کند؛ مى بازگو را سخن همین و شود؛ قبر وارد تا هست او همراه مرتّبو  باد بشارت الهى هاى کرامت

 خدا رحمت: گوید خدا بنده پس .کند تكرار را سخن همان مواقف، از اى مرحله هر در و کرده مالقات را او نیز گردد

 .«ساختى مهیّا فالنى براى که هستم شادى و سُرور همان من: گوید جواب کیستى؟ تو باد، تو بر

شود در حالی که جز اعمالش همراه و همدم ندارد، چقدر به این آنگاه که تنها با آن دنیاي مهیب روبرو می مؤمن

 نیازمند است. شادي و سرور

  ينمؤمنرفع نيازهاي -2

-احادیثی وارد شده است و به زودي مواردي ذکر می -چه برآورده شود یا نه-ینمؤمندر باب توجه به رفع نیازهاي 

 کند.خویش پاداش دریافت می مؤمنفقط به صرف اندیشه و اهتمام قلبی در رفع نیاز برادر  مؤمنشود که 

إن اهلل عز وجل خلق خلقا من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا »ده است: از امام صادق)ع( چنین نقل ش

 و آفریده را خلقش از گروهی عزوجل خداوند همانا : 1لیثیبهم على ذلك الجنة، فإن استطعت أن تكون منهم فكن

. دهد پاداش ها آن به را بهشت کار این براي تا است برگزیده ما شیعه نیازمندان نیازهاي کردن برطرف براي را ایشان

 «.باش چنین باشی ها آن از توانیمی اگر پس

: 2الجنة بهمه اهلل فیدخله قلبه، بها فیهتم عنده، تكون فال ألخیه الحاجة علیه لترد المؤمن إنَ»)ع( نیز فرمودند: امام باقر

 در و شودمی مشغول آن به او دل ولی کند روا تواندنمی و شودمی آورده او به برادرش از حاجتی مؤمن گاهی

 «بردمی بهشت به اهتمام و اندیشه همین سبب به را او تعالی و تبارك خداي است، آن اندیشه

ها و مناصب مهمی دارند شنوند و در دولت و تشكیالت استانها پستینی که این تعالیم را میمؤمنامروزه بسیاري از 

 ها در اداي این تكلیف کوتاهی کنند. خویش هستند، جایز نیست که آن مؤمنو قادر به رفع نیازهاي برادران 
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)ع( را دریابند و بدانند که بهشت فقط پاداش کسی نیست که نیاز اهل بیتان باید رفعت و بلنداي تربیت و تعالیم مؤمن

ش پر شده خوی مؤمنغم برادر  پاداشی کسی است که قلب او از هم خویش را برآورده سازد، بلكه مؤمنبرادر 

کند هر چند که از رفع نیاز وي خویش متاثر گشته وبا او همدردي می مؤمنوي از غم و اندوه برادر  ، زیرااست

 لِلْجَنَّةِ فَإِنَّ أَهْلِهِ مِنْ کُونُوا وَ لِإِخْوَانِكُمْ بالْمَعْرُوفِ تَنَافَسُوا»)ع( در این مورد فرمودند: امام صادق عاجز و ناتوان است.

 فَیُوَکِّلُ الْمُؤْمِنِ أَخِیهِ حَاجَةِ فِى لَیَمْشِى الْعَبْدَ فَإِنَّ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِى الْمَعْرُوفَ اصْطَنَعَ مَنِ إِلَّا یَدْخُلُهُ لَا الْمَعْرُوفُ لَهُ یُقَالُ بَاباً

 اللَّهِ وَ قَالَ ثُمَّ حَاجَتِهِ له بِقضاء یَدْعُوَانِ وَ رَبَّهُ لَهُ یَسْتَغْفِرَانِ شِمَالِهِ عَنْ آخَرَ وَ یَمِینِهِ عَنْ وَاحِداً مَلَكَیْنِ بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 با خود به برادران رساندن نیكى : در1الْحَاجَةِ صَاحِبِ مِنْ إِلَیْهِ وَصَلَتْ إِذَا الْمُؤْمِنِ حَاجَةِ بِقضاء أَسَرُّ ص اللَّهِ لَرَسُولُ

 در کسیكه جز که( احسان و نیكى) معروف بنام دریست را بهشت زیرا باشید، نیكى اهل و گذارید مسابقه یكدیگر

 خداى و بردارد گام خود مؤمن برادر حاجت برآوردن راه در بنده همانا نشود، آن داخل کرده، نیكى دنیا زندگى

 آمرزش پروردگار از برایش که او چپ جانب از دیگرى و راست طرف در یكى گمارد، او بر فرشته دو عزوجل

 اهلل صلى پیغمبر رسد بحاجتش مؤمن چون که خدا به: فرمود سپس. کنند دعا او حاجت شدن روا براى و خواهند

 «است مسرورتر او خود از آله و علیه

  تسکين غم و اندوه مؤمن -3

جمله این احادیث  از نیز احادیثی نقل شده است، امروزه افراد اندوهگین چقدر فراوانند مؤمندرباره تسكین اندوه 

کرب اآلخرة، وخرج سبعین کربة من من نفس عن مؤمن کربة، نفس اهلل عنه »)ع( است که فرمودند: سخن امام صادق

من قبره وهو ثلج الفؤاد، ومن أطعمه من جوع أطعمه اهلل من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة، سقاه اهلل من الرحیق 

 گورش از و سازد برطرف او از را آخرت هفتاد اندوه از اندوههاى خداوند بزداید، مؤمنى از غمى که هر :2المختوم

دهد، وهرکه به هاي بهشتی به وي اطعام میاي طعام دهد،خداوند از میوهگرسنه مؤمنآید و هرکه به  بیرون دل خنك

  .«اندنوششربتی بنوشاند خداوند از شربت گوارا مهروموم شده و مختوم بهشتی به او می مؤمن
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ناچار باید بدنبال اسباب و عواملی باشد که منجر هخواهد اندوه آخرت وي را بزداید، بوقتی بنده از پروردگارش می

که در دعاي کمیل نیز  گونه همانکند، طور کامل یكی از اسباب را تبین می شوند، حدیث سابق بهبه این امر می

اللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پرودگارا ببخش بر من گناهانی را که مانع اجابت »اینگونه آمده است: 

دنبال آن عوامل گشت تا هشوند و بناچار باید ببنابراین عواملی وجود دارند که مانع اجابت دعا می« شوددعاهایم می

 ها اجتباب شود. از آن

 ها به آنمدگویی خوشآ ين ومؤمنتوجه به  استحباب -4

من قال ألخیه المؤمن: مرحباً کتب اهلل تعالى له مرحباً إلى »روابط نیكو با دیگران فرمودند: باب  امام صادق)ع( در

از رسول «. نویسد: هر کس به برادرش بگوید: احسنت، خداوند تا روز قیامت براي او حسنه و نیكی می1یوم القیامة

من أکرم أخاه المؤمن بكلمة یالطفه بها وفرج عنه کربته لم یزل فی ظل »باره نقل شده که فرمودند: خدا)ص( در این

 مورد زداغم و آمیز مالطفت کالمی گفتن با را مؤمنش برادر کس هر :2اهلل الممدود علیه من الرحمة ما کان فی ذلك

 «. بردمی بسر الهی گسترده رحمت سایه در همواره سخن آن گوینده است شادمان او که وقتی تا دهد، قرار تكریم

 هاي دیگرانوجوب پوشاندن عيب -5

 مؤمن: بر 3یجب للمؤمن على المؤمن أن یستر علیه سبعین کبیرة»)ع( اینگونه روایت شده: امام باقر باره ازدر این

 «.خویش را بپوشاند مؤمنواجب است هفاد گناه کبیره برادر 

شود و شراب ها مرتكب زنا نمی هیچ یك از آن ، زیراان به حد گناهان کبیره نرسیدمؤمنامروزه کارهاي خالف میان 

 کند، پس آیا این اختالف قطع رابطه و کینه واختالف در دیدگاه تجاوز نمی از ها نوشد، بلكه خالف میان آننمی

 کند؟!ب میایجا قط کردن محروم کردن از منبرها رارسوا کردن و سا
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 انمؤمنهمکاري و تعاون ميان -6

: مسلمان برادر مسلمان 1وال یحرمه هخذلالمسلم أخو المسلم ال یظلمه وال ی»)ع( چنین نقل شده است: امام صادق از

از  این حقوق بپرهیزید. از کوتاهی در این اداي«. کندبهره نمیگذارد و او را بیکند، او را تنها نمیاست به او ستم نمی

ابتلی بمعونة  ، إالمن بخل بمعونة أخیه المسلم والقیام له فی حاجته» )ع( در این باره نقل شده که فرمودند:امام باقر

 کوتاهی حاجتش انجام در اقدام از و ورزد بخل مسلمانش برادر به کردن کمك در که : کسی2یؤجرمن یأثم علیه وال

 .«برد نخواهد پاداشی و اجر هیچ راه این در و کرده اقدام او خود علیه که کند کمك کسی به شود می ناچار کند

بنابراین کسی که از یاري دیگران خودداري کرده و از کمك به برادرش حتی در دادان مقداري مال بخل بورزد، در 

 ارتكاب به معصیت خدا آن مال را از دست خواهد داد.

  کثرت دوستان -7

از جمله برادر بسیار در راه خداوند از جمله امور مستحبی است که در احادیث سفارش شده است  انتخاب دوست و

 : هر که در راه خدا دوستی3من إستفاد أخا فی اهلل إستفاد بیتا فی الجنة»)ع( آمده است: در این حدیث از امام رضا

 «.بهشتی خانه اي به دست آورده استدر  اختیار کند

 فراوان : برادر4ن لكل مؤمن دعوة مستجابةإاستكثروا من االخوان ف»ز چنین روایت شده است: )ع( نیاز امام صادق

استكثروا من األخوان فإن لكل »آن حضرت همچنین فرمودند: «. مستجاب است دعائى را مؤمنى هر زیرا گیرید

أکثروا من مؤاخاة المؤمنین فإن »و نیز فرمودند: « است شفاعتى را مؤمن هر زیرا گیرید بسیار : برادر5مؤمن شفاعة
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 که دارند حقى خدا پیش در آنان زیرا بندید برادرى پیمان مؤمنان با : بسیار1لهم عند اهلل یدا یكافئهم بها یوم القیامة

 «گیرند پاداش وى از آن برابر قیامت روز

  کندآنچه ميان مؤمنان انس والفت ایجاد می -8

 لَقِیَهُ اِذا بِالْبُشْرِ یَلْقاهُ: الْمُسْلِمِ لِأَخیهِ الْمَرْءِ وُدَّ یُصْفینَ ثاَلثٌ»نقل شده است: )ص( در این باب چنین از رسول خدا

 صفا هم به نسبت را مسلمانان دوستى چیز : سه2اِلَیْهِ الْأَسْماءِ بِأَحَبِّ یَدْعُوهُ وَ إلَیْهِ جَلَسَ اِذا الْمَجْلِسِ فِى لَهُ وَیُوَسِّعُ

 دوست آنرا بیشتر که نامى با را کند و او باز جا او براى مجالس در کند، برخورد خوشرویى با خود دوست با: دهد

 «.کند صدا دارد

کسی بود که در سالم دادن بخل  ها ترین مردم از نگاه آنکردند و بخیلبر پخش و انتشار سالم تشویق می بیت)ع(اهل

     3 بورزد.

إن اهلل عز وجل قال: إن البخیل من بخل بالسالم: خداوند متعال فرمودند: بخیل »فرمودند: باره امام صادق)ع( در این

  4«کسی است که در سالم کردن بخل بورزد

 أدخله التواضع بذلك یرید – شربه الذي الماء بقیة أي–من شرب من سؤر أخیه المؤمن »)ع( نیز فرمودند: ضاامام ر 

 نیم از که هر : و5یعذبه لم حسنة له اهلل کتب ومن حسنة، له اهلل کتب المؤمن أخیه هوج فی تبسم البتة و من الجنة اهلل

 برادر روى به که برد و هر خواهد بهشت به را وى خداوند باشد، فروتنى مقصودش و بخورد مؤمن برادر خورده
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؛ متن حدیث براساس روایات 58، ص 12، جوسائل الشیعه؛1611ح ،  446ص ،  1، با ترجمه فارسی ، ج میزان الحكمه؛  4، ص73ج ، بحار االنوارمانند: 
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 نخواهد عذابش نوشت حسنه برایش خداوند که هر و بنویسد پاداشى وى براى خداوند زند لبخند خویش مؤمن

  .«کرد

 بعدَ بعَملٍ جلّ و عزّ اللّه على المؤمنُ یَقْدِمُ ما»درباره میزان حسن خلق و تعامل با مردم، امام صادق)ع( فرمودند: 

 با اخالقى خوش از محبوبتر عملى واجبات، از بعد : مؤمن،1بخُلقِهِ النّاسَ یَسَعَ أنْ مِن تعالىِ  اللّه إلى أحَبَّ الفرائضِ

الْمُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ ، واَل خَیْرَ فِیمَنْ ال »همچنین از آن حضرت نقل شده که فرمودند:  .«آوردنمى متعال خداوند نزد مردم

 خیري گرفت انس او با توان نمی و گیرد نمی انس که کسی در و است مأنوس( دیگران با) : مؤمن2یَأْلَفُ وَال یُؤْلَفُ

 «.نیست

 بدرفتاري دیگران بخشيدن -9

ها و نادیده گرفتن لغزشهاي آنان احادیث  پوشی از خطاهاي آندر باب مستحب بودن عفو و گذشت دیگران و چشم

 زیادي نقل شده است.

: 3علیكم بالعفو فان العفو الیزید العبد إال عزاً فتعافوا یعزکم اهلل» )ص( در این باره چنین نقل شده است:ل خدااز رسو

 «.گرداند عزیز را شما خداوند تا بگذرید، یكدیگر از پس. افزایدنمی بنده عزت بر جز گذشت گذشت، به باد شما بر

( پس گذشت کن 58)حجر: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ»)ع( نیز در تفسیر این سخن خداوند در قرآن که امام سجاد

 بدون را کس که باشد آن گذشتن، در : نیكو4عِتابٍ غیرِ مِنْ اَلْعَفْوُ الجَمیلُ، اَلصَّفْحُ»چنین فرمودند: « گذشتی نیكو

لِلْقُدْرَةِ  شُكْراً عَنْهُ الْعَفْوَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ»باره فرمودند: منین)ع( نیز در اینامیرالمؤ«. ببخشایی عتاب

و از رسول خدا نیز در این باره نقل « : اگر بر دوشمنت دست یافتی، بخشیدن او  را شكرانه پیروزي قرار ده5عَلَیْهِ
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العفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، واإلحسان إلى  :أال أخبرکم بخیر خالئق الدنیا واآلخرة»شده که فرمودند: 

 به که است کسى بخشیدن آخرت، و دنیا اخالق رینبهت به را شما کنم آگاه : آیا1من أساء إلیك، وإعطاء من حرمك

 که کسى به کردن عطا و کرده بدى تو به که کسى به احسان و کرده رابطه قطع تو با که کسى با پیوند و کرده ستم تو

 «.است کرده محروم را تو

 ين به یکدیگرمؤمنمهرورزي  -10

 فی اهلل، متحابین بررة إخوةً وکونوا اهلل اتقوا»فرمودند: ین به یكدیگر به یارانش مؤمن مهرورزي )ع( دربارهامام صادق

2همرنا وأحیوأ وتذاکروا وتالقوا تزاوروا متراحمین، متواصلین
 خدا بوده و براي نیكوکار باشید و برادرانی داشته تقوا :

 ما امر و متذکّرکرده  مالقات و زیارت را همدیگر آورید، رحم یكدیگر بر و داشته ارتباط باشید با هم هم دوستدار

یا معشر المؤمنین  ،ألف بین ولیین لنا اًرحم اهلل امرء»امام باقر)ع( در این باره فرمودند: «. بدارید زنده را آن و باشید

 الفت هم با مؤمنان گروه بیندازد، اى  الفت ما دوستان از نفر دو میان که را کسى کند رحمت : خدا3لفوا وتعاطفواآت

 «. کنید مهربانى یكدیگر با و گیرید

، أدخل إن المؤمنین إذا التقیا فتصافحا»ین چنین نقل شده که فرمودند: مؤمنهمچنین از آن حضرت درباره دست دادن 

أقبل اهلل عزوجل علیهما بوجهه تساقطت عنهما فإذا  اهلل یده بین أیدیهما و أقبل بوجهه علی أشدهما حباً لصاحبه،

دهند، خداوند دست  دست هم با و کنند دیدار یكدیگر با هرگاه مؤمن دو: 4رالشج الذنوب کما یتساقط الورق من

-بى  بنابراینورزد؛ خویش را میان دستان آندو وارد کرده به آنكه دوست خویش را بیشتر دوست داشته، عنایت 

 .«درخت از برگ ریزش بسان بریزد دو آن گناهان و کند توجه دو آن به عزوجل خداوند تردید
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)ص( قال: یا رب ما حال المؤمن عندك؟ لما أسري بالنبی»فرمودند:  مؤمنامام باقر)ع( درباب حرام بودن اهانت به 

 معراج در اکرم)ص( قال: یا محمد، من أهان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربة، وأنا أسرع شیء إلى نصرة أولیائی: رسول

 کند، اهانت مؤمن به کسی اگر !اي محمد :فرمود خداوند است؟ چگونه تو نزد مؤمن جایگاه :پرسید سبحان خداي از

 «.شتابماست و من از هرچیز دیگر سریعتر به یاري دوستان خویش می برخاسته من با جنگ به که است آن مثل

( که با رعایت امانت و صداقت و اخالص مبلغان رسالت پرودگار خویش )عبیتو پهناور اهل ورود به دنیاي گسترده

 گردند. طاهر می برد که در آنجا قلب جال یافته و جانها پاك وهستند، انسان را به جهان قدسی می

شوند، شارع مقدس مناسك و آیین مذهبی وجود دارند که به اعتقاد من موجب وحدت و الفت میان مسلمانان می

اسك دینی وضع کرد که این انس و الفت و ومن آیینها اکتفا نكرد، بلكه براي امت فقط به تبلیغ این تعالیم و توصیه

بخشد، همچون پنج مرتبه اجتماع روزانه جهت اداي نمازهاي یومیه ها را تقویت و تحكیم می دوستی و پیوند میان آن

و اقامه هفتگی نمازهاي جمعه که حضور در این نماز بر همه ساکنین شهر واجب است و یا همانند فریضه حج که 

 آیند.ز همه نقاط جهان هرساله گردهم میمیلیونها مسلمان ا

هاي ضمنی آن همچون استحباب اجتماع و دید و بازدید و در آغوش گرفتن یكدیگر و تبریك گفتن عیدها و برنامه

 1آیند.ها به شمار میآیینشود نیز از جمله این می ها دلاز ها و زدودن کینه و کدورت که باعث صفاي قلب

توزي و بگو ومگو میان کسانی بار و دردناك قطع رابطه و کینهتعالیم، باید شاهد وضعیت اسف آیا با وجود همه این

کرده  دار جریحهرا ها  دلباشیم که خود را به مكتب اهل بیت منتسب کرده و ادعا خلوص دارند، شگفتا! این پدیده که 

ي سیاسی و محرومیت وتنزل در ها و نزاع ها اي کاري نیز سرایت کرده است در نتیجه کشمكشه به همه محیط

                                                           
جامه عمل پوشانده  ها آن بهبر آنهاست که و  کنندکه مسلمانان و پیروان اهل بیت بدان افتخار می هاستاین تعالیم واال و ارزشمند جهت تنظیم روابط میان انسان - 1

که آنرا پس  "کیف نكسب االصدقا: آئین دوست یابی "چهره درخشان تمدن اسالم را ببینند. کتاب دیل کارنیجی با عنوان ها آنبه تمدنهاي دیگر نیز منتقل کنند تا 

را بر آن داشت به منظور تنظیم روابط انسانی آموزشگاهی با  ها آن جاییشمرند، تنها برخی از این تعالیم را گرد آورده، تاترین کتاب در جهان میرایج قرآناز 

برد، یا مانند اي نمیعنوان  کارنیجی تاسیس کنند، پس چرا بیشتر مسلمانان همچون دراز گوشی)االغی( هستند که فقط کتاب با خود حمل کرده اما از آن بهره

 کند.در حالی که بر پشت خود آب حمل میشتري در بیابان هستند که از تشنگی در شرف مرگ است 



کرد که با ریختن  گرفتاري سیاسی، امت را در گرداب و تنگناهاي تاریكی ها يبندفضاي فعالیت دینی و گروه

 بهاي سنگینی براي آن پرداخت. ،ها ها و ظرفیت ري و پراکندگی داراییي پاك و آشفتگی فكها خون

 شود که عبارتند از:هان کبیره میاین حالت ناخوشایند موجب خسارتها و برخی گنا

ها شده، آنان را به امور پوچ و واهی مشغول کرده و وقت با ارزشی  موجب تضعیف امت و تحلیل رفتن قواي آن-1

وا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُ»کند. خداوند متعال فرمودند: که هر لحظه بدان نیاز داریم را تلف می

 سست تا نكنید، نزاع و! نمایید اطاعت را پیامبرش و خدا( فرمان) و 1الصَّابِرِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ  وَاصْبِرُواوَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ  

 «.است کنندگان استقامت با خداوند که کنید استقامت و صبر و! نرود میان از شما نشوید و قدرت

 افكند.آبرویی وي می، بدنام کردن و بیمؤمنصاحب خویش را در گناهانی چون غیبت، افترا، تهمت به  -2

که در مناجات امام  گونه همانکند، زندگی فرد را تلخ کرده، پاکی، خلوص و سعادت زندگی را از وي سلب می -3

 و تردیدها و این شك زیرا :المنائح والمننلصفو  فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة»سجاد)ع( آمده است: 

ترین نعمتی که خداوند متعال بر مهم بنابراین؛ «است صافى و زالل بخششهاى و عطاها کننده تیره و انگیز فتنه گمانها

وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى : »ها از قلب استدارد زدودن این تلخلیها و تباهیبندگانش ارزانی می

 یكدیگر روبروى تختهایى بر برادرانه برکنیم است آنان هاى سینه در[ نفسانى هاى شائبه و] کینه آنچه و 2مُّتَقَابِلِینَ سُرُرٍ

 «.اند نشسته

کند، شود که دشمن از جا نفوذ میباز میهایی ها وشكافدشمنان بر این امت قدرت یافته و در پیكره آن روزنه-4

-اي شدیم که از دشمنان نمیگونهدهیم و بهاینك شاهدیم که چگونه ما اکثریت افراد  این سرزمین را تشكیل می

 ترسیم.

                                                           
 .46انفال: - 1

 .47حجر: - 2



-هاي اسالمی شده، روند آمادگی براي روز موعود را به تاخیر میها و برنامهاین امر مانع پیشروي حرکت طرح-5

 اندازد.

در مهرورزي و  بیت)ع(ها و عدم پایبندي به تعالیم اهلروي از این هواها و خودخواهییا دیدید پیروي و دنبالهآ

نسبت به یكدیگر، چگونه به این نتایج وخیم منجر  ها بپوشی و خلوص قلبخشش و چشم عشق و الفت و انس و

هرچیزي که موجب نارضایتی و خشم امام  شود. خداوند ما و شما را از این عواقب حفظ کرده و ما را ازمی

کند، مصون بدارد، محروم می و از نعمت رویت چهره مبارك ایشانمهدي)عج( شده و ما را از برکت دیدار ایشان 

 . خداي بلند مرتبه و بزرگ وسیله بههیچ حرکت و نیرو و قدرتی نیست مگر 

 سزد را او که گونه آن را خداي فراوان سپاس و حمد

 خاندان پاك ایشان باد. و پیامبر بر خداوند درود و سالم و

 

 

 

 

 

 



 ها پیوست

  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 پيوست اول

 نامه امام صادق)ع( به پيروان خویش

حضرت  بر خاتم پیامبران خداوند پایانبی درود و سالم و سزد را او که گونه آن را خداي فراوان سپاس و حمد

 خاندان پاك وي باد.محمد )ص( و 

منابع مفید  لما براي شناخت این صفات به برخینكات مهم چندي درباره صفات یك مسلمان شیعه وجود دارد و ع

)ع( وطوالنی است که امام صادق -خبرندهرچند بسیاري از این منبع مهم بی –ها نامه مهم  جمله آن از اندارجاع داده

 پیشینیان -ها  را به فراگیري و تامل و تعمق و توجه و عمل بدان فرمان داد. آن ها آنرا به پیروان خویش فرستاد و آن

-داند، پس از فراغت از نماز در آن تامل و اندیشه میخانه منازل خویش قرار میاین نامه در نماز -و اجداد صالح

 نقل کنم 336 – 325ص  فیروضة الكامایلم براي تكمیل کالم خویش، متن این نامه را از کتاب  جا اینکردند. در 

 خداوند متعال  مسئلت دارم تا ما را از عاملین به این  وصایا و سفارشات قرار دارد: از

  الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 الصَّالِحُونَ عَنْهُ تَنَزَّهَ عَمَّا التَّنَزُّهِ وَ بِالْحَیَاءِ عَلَیْكُمْ وَ السَّكِینَةِ وَ الْوَقَارِ وَ بِالدَّعَةِ عَلَیْكُمْ وَ الْعَافِیَةَ رَبَّكُمُ فَاسْأَلُوا بَعْدُ أَمَّا

 أَنْتُمْ إِذَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَكُمْ فِیمَا دِینُوا مُمَاظَّتَهُمْ وَ إِیَّاکُمْ وَ مِنْهُمْ الضَّیْمَ تَحَمَّلُوا الْبَاطِلِ أَهْلِ بِمُجَامَلَةِ عَلَیْكُمْ وَ قَبْلَكُمْ

 الَّتِى بِالتَّقِیَّةِ الْكَلَامَ مُنَازَعَتِهِمُ وَ مُخَالَطَتِهِمْ وَ مُجَالَسَتِهِمْ مِنْ لَكُمْ بُدَّ لَا فَإِنَّهُ الْكَلَامَ نَازَعْتُمُوهُمُ وَ خَالَطْتُمُوهُمْ وَ جَالَسْتُمُوهُمْ

 وَ الْمُنْكَرَ وُجُوهِهِمُ فِى تَعْرِفُونَ وَ سَیُؤْذُونَكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ بِذَلِكَ ابْتُلِیتُمْ فَإِذَا هُمْبَیْنَ وَ بَیْنَكُمْ فِیمَا بِهَا تَأْخُذُوا أَنْ اللَّهُ أَمَرَکُمُ

 وَ مَجَالِسُكُمْ لَكُمْ یُبْدُونَ مِمَّا أَکْثَرُ الْبَغْضَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ مِنَ صُدُورِهِمْ فِى مَا وَ بِكُمْ لَسَطَوْا عَنْكُمْ یَدْفَعُهُمْ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ لَا لَوْ



 أَکْرَمَكُمْ تَعَالَى اللَّهَ أَنَّ غَیْرَ یُحِبُّونَكُمْ لَا وَ أَبَداً تُحِبُّونَهُمْ لَا تَأْتَلِفُ لَا مُخْتَلِفَةٌ أَرْوَاحُهُمْ وَ أَرْوَاحُكُمْ وَ وَاحِدَةٌ مَجَالِسُهُمْ

 وَ شَیْءٍ عَلَى لَهُمْ صَبْرَ لَا وَ لَهُمْ مُجَامَلَةَ لَا هُمْ وَ عَلَیْهِمْ تَصْبِرُونَ وَ فَتُجَامِلُونَهُمْ أَهْلِهِ مِنْ یَجْعَلْهُمْ لَمْ وَ بَصَّرَکُمُوهُ وَ بِالْحَقِّ

 وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ فَیَعْصِمُكُمْ الْحَقِّ عَنِ صَدُّوکُمْ اسْتَطَاعُوا إِنِ اللَّهِ أَعْدَاءَ فَإِنَّ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِهِمْ وَسْوَاسُ حِیَلُهُمْ

 خَیْرٍ مِنْ إِلَّا أَلْسِنَتَكُمْ کُفُّوا

 نَهَاکُمْ مِمَّا اللَّهُ یَكْرَهُهُ عَمَّا أَلْسِنَتَكُمْ کَفَفْتُمْ إِنْ فَإِنَّكُمْ الْعُدْوَانِ وَ الْإِثْمِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الزُّورِ بِقَوْلِ أَلْسِنَتَكُمْ تُزْلِقُوا أَنْ إِیَّاکُمْ وَ

 عِنْدَ لِلْعَبْدِ مَرْدَاةٌ عَنْهُ یَنْهَى مَا وَ اللَّهُ یَكْرَهُ فِیمَا اللِّسَانِ زَلَقَ فَإِنَّ بِهِ أَلْسِنَتَكُمْ تُزْلِقُوا أَنْ مِنْ رَبِّكُمْ عِنْدَ لَكُمْ خَیْراً کَانَ عَنْهُ

 ال فَهُمْ عُمْیٌ بُكْمٌ صُمٌّ اللَّهُ قَالَ کَمَا فَتَصِیرُوا الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِیَّاهُ اللَّهُ یُورِثُهُ بَكَمٌ وَ عَمًى وَ صَمٌّ وَ اللَّهِ مِنَ مَقْتٌ وَ اللَّهِ

 فَیَعْتَذِرُونَ لَهُمْ الیُؤْذَنُ وَ یَنْطِقُونَ لَا یَعْنِی یَرْجِعُونَ

 وَ عَلَیْهِ یَأْجُرُکُمْ وَ آخِرَتِكُمْ أَمْرِ مِنْ بِهِ اللَّهُ یَنْفَعُكُمُ فِیمَا إِلَّا بِالصَّمْتِ عَلَیْكُمْ وَ تَرْکَبُوهُ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ نَهَاکُمُ مَا وَ إِیَّاکُمْ وَ

 یَقْدِرُ لَا الَّذِى الْخَیْرِ مِنَ عِنْدَهُ فِیمَا الرَّغْبَةِ وَ إِلَیْهِ التَّضَرُّعِ وَ اللَّهِ عَلَى الثَّنَاءِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّقْدِیسِ وَ التَّهْلِیلِ مِنَ أَکْثِرُوا

 النَّارِ فِى خُلُوداً أَهْلَهَا تُعْقِبُ الَّتِى الْبَاطِلِ أَقَاوِیلِ مِنْ عَنْهُ اللَّهُ نَهَى عَمَّا بِذَلِكَ أَلْسِنَتَكُمْ فَاشْغَلُوا أَحَدٌ کُنْهَهُ یَبْلُغُ لَا وَ قَدْرَهُ

 رَبِّهِمْ عِنْدَ الْحَوَائِجِ نَجَاحَ یُدْرِکُوا لَمْ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ بِالدُّعَاءِ عَلَیْكُمْ وَ عَنْهَا یَنْزِعْ لَمْ وَ اللَّهِ إِلَى یَتُبْ لَمْ وَ عَلَیْهَا مَاتَ مَنْ

 مَا إِلَى اللَّهَ أَجِیبُوا وَ فِیهِ اللَّهُ رَغَّبَكُمُ فِیمَا فَارْغَبُوا لَهُ الْمَسْأَلَةِ وَ اللَّهِ إِلَى التَّضَرُّعِ وَ إِلَیْهِ الرَّغْبَةِ وَ الدُّعَاءِ مِنَ بِأَفْضَلَ

 مَا انْتَهَكَ مَنِ فَإِنَّهُ عَلَیْكُمْ اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا شَیْءٍ إِلَى أَنْفُسُكُمْ تَشْرَهَ أَنْ إِیَّاکُمْ وَ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ تَنْجُوا وَ لِتُفْلِحُوا إِلَیْهِ دَعَاکُمْ

 أَبَدَ الْجَنَّةِ لِأَهْلِ الدَّائِمَةِ الْقَائِمَةِ کَرَامَتِهَا وَ لَذَّتِهَا وَ نَعِیمِهَا وَ الْجَنَّةِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ اللَّهُ حَالَ الدُّنْیَا فِى هَاهُنَا عَلَیْهِ اللَّهُ حَرَّمَ

 اللَّهِ مَحَارِمَ یَنْتَهِكَ أَنْ فَاخْتَارَ مَعْصِیَتِهِ رُکُوبِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ بِتَرْكِ اللَّهَ خَاطَرَ لِمَنْ الْخَطَرُ الْحَظُّ بِئْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ الْآبِدِینَ

 وَ حَظَّهُمْ أَخْیَبَ مَا لِأُولَئِكَ وَیْلٌ أَهْلِهَا کَرَامَةِ وَ لَذَّاتِهَا وَ الْجَنَّةِ فِى نَعِیمٍ خُلُودِ عَلَى أَهْلِهَا عَنْ زَائِلَةٍ مُنْقَطِعَةٍ دُنْیَا لَذَّاتِ فِى

 وَ بِهِ ابْتَلَاهُمْ بِمَا یَبْتَلِیَكُمْ أَنْ وَ أَبَداً مِثَالِهِمْ فِى یُجِیرَکُمْ أَنْ اللَّهَ اسْتَجِیرُوا الْقِیَامَةِ یَوْمَ رَبِّهِمْ عِنْدَ حَالَهُمْ أَسْوَأَ وَ کَرَّتَهُمْ أَخْسَرَ

 بِهِ إِلَّا لَكُمْ وَ لَنَا قُوَّةَ لَا



 عَلَى دَخَلَ الَّذِى مِثْلُ عَلَیْكُمْ یَدْخُلَ حَتَّى الْأَمْرُ یَتِمُّ لَا فَإِنَّهُ بِهِ أَعْطَاکُمْ مَا لَكُمْ اللَّهُ أَتَمَّ إِنْ النَّاجِیَةُ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا اللَّهَ فَاتَّقُوا

 تَعْرُکُوا وَ فَتَصْبِرُوا کَثِیراً أَذًى اللَّهِ أَعْدَاءِ مِنْ تَسْمَعُوا حَتَّى وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِى تُبْتَلَوْا حَتَّى وَ قَبْلَكُمْ الصَّالِحِینَ

 الدَّارَ وَ اللَّهِ وَجْهَ بِذَلِكَ تَلْتَمِسُونَ مِنْهُمْ تَحَمَّلُوافَ الضَّیْمَ عَلَیْكُمُ یُحَمِّلُوا حَتَّى وَ یُبْغِضُوکُمْ وَ یَسْتَذِلُّوکُمْ حَتَّى وَ بِجُنُوبِكُمْ

 یُعَادُوکُمْ وَ بِالْحَقِّ یُكَذِّبُوکُمْ حَتَّى وَ إِلَیْكُمْ یَجْتَرِمُونَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ فِى الْأَذَى فِى الشَّدِیدَ الْغَیْظَ تَكْظِمُوا حَتَّى وَ الْآخِرَةَ

 ص نَبِیِّكُمْ عَلَى ع جَبْرَئِیلُ أَنْزَلَهُ الَّذِى اللَّهِ کِتَابِ فِى کُلِّهِ ذَلِكَ مِصْدَاقُ وَ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَلَى فَتَصْبِرُوا عَلَیْهِ یُبْغِضُوکُمْ وَ فِیهِ

 یُكَذِّبُوكَ إِنْ وَ قَالَ ثُمَّ لَهُمْ التَسْتَعْجِلْ وَ الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُولُوا صَبَرَ کَما فَاصْبِرْ ص لِنَبِیِّكُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ سَمِعْتُمْ

 التَّكْذِیبِ مَعَ أُوذُوا وَ قَبْلِهِ مِنْ الرُّسُلُ وَ اللَّهِ نَبِیُّ کُذِّبَ فَقَدْ أُوذُوا وَ کُذِّبُوا ما عَلى فَصَبَرُوا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٌ کُذِّبَتْ فَقَدْ

 یَخْلُقَهُمْ أَنْ اللَّهِ عِلْمِ فِى سَبَقَ الَّذِى الْكُفْرِ مِنَ[  الْخَلْقِ أَصْلِ]  الْأَصْلِ فِى لَهُ خَلَقَهُمْ الَّذِى فِیهِمُ اللَّهِ أَمْرُ سَرَّکُمْ فَإِنْ بِالْحَقِّ

 لَا وَ اعْقِلُوهُ وَ هَذَا فَتَدَبَّرُوا النّارِ إِلَى یَدْعُونَ أَئِمَّةً نْهُمْمِ جَعَلْنَا وَ قَوْلِهِ فِى کِتَابِهِ فِى اللَّهُ سَمَّاهُمُ الَّذِینَ مِنَ وَ الْأَصْلِ فِى لَهُ

 رَکِبَ وَ اللَّهِ دِینَ تَرَكَ عَنْهُ نَهَى وَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مِمَّا کِتَابِهِ فِى عَلَیْهِ اللَّهُ افْتَرَضَ مِمَّا أَشْبَاهَهُ وَ هَذَا یَجْهَلْ مَنْ فَإِنَّهُ تَجْهَلُوهُ

 مَا لَكُمْ أَتَمَّ اللَّهَ إِنَّ الْمُفْلِحَةُ الْمَرْحُومَةُ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا قَالَ وَ النَّارِ فِى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهُ فَأَکَبَّهُ اللَّهِ سَخَطَ فَاسْتَوْجَبَ مَعَاصِیَهُ

 لَا وَ رَأْيٍ لَا وَ بِهَوًى دِینِهِ فِى اللَّهِ خَلْقِ مِنْ أَحَدٌ یَأْخُذَ أَنْ أَمْرِهِ مِنْ لَا وَ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ لَیْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ الْخَیْرِ مِنَ آتَاکُمْ

 الْقُرْآنِ عِلْمِ أَهْلَ یَسَعُ لَا أَهْلًا الْقُرْآنِ لِتَعَلُّمِ وَ لِلْقُرْآنِ جَعَلَ وَ شَیْءٍ کُلِّ تِبْیَانَ فِیهِ جَعَلَ وَ الْقُرْآنَ اللَّهُ أَنْزَلَ قَدْ مَقَایِیسَ

 خَصَّهُمْ وَ عِلْمِهِ مِنْ آتَاهُمْ بِمَا ذَلِكَ عَنْ اللَّهُ أَغْنَاهُمُ مَقَایِیسَ لَا وَ رَأْيٍ لَا وَ بِهَوًى فِیهِ یَأْخُذُوا أَنْ عِلْمَهُ اللَّهُ آتَاهُمُ الَّذِینَ

 وَ سَأَلَهُمْ مَنْ الَّذِینَ هُمُ وَ بِسُؤَالِهِمْ الْأُمَّةَ هَذِهِ اللَّهُ أَمَرَ الَّذِینَ الذِّکْرِ أَهْلُ هُمْ وَ بِهَا أَکْرَمَهُمْ اللَّهِ مِنَ کَرَامَةً عِنْدَهُمْ وَضَعَهُ وَ بِهِ

 جَمِیعِ إِلَى وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى بِهِ یَهْتَدِى مَا آنِالْقُرْ عِلْمِ مِنْ أَعْطَوْهُ وَ أَرْشَدُوهُ أَثَرَهُمْ یَتَّبِعَ وَ یُصَدِّقَهُمْ أَنْ اللَّهِ عِلْمِ فِى سَبَقَ قَدْ

 سَبَقَ مَنْ إِلَّا عِنْدَهُمْ جَعَلَهُ وَ بِهِ اللَّهُ أَکْرَمَهُمُ الَّذِى عِلْمِهِمُ عَنْ وَ مَسْأَلَتِهِمْ عَنْ وَ عَنْهُمْ یَرْغَبُ لَا الَّذِینَ هُمُ وَ الْحَقِّ سُبُلِ

 اللَّهُ آتَاهُمُ الَّذِینَ وَ الذِّکْرِ أَهْلِ سُؤَالِ عَنْ یَرْغَبُونَ الَّذِینَ فَأُولَئِكَ الْأَظِلَّةِ تَحْتَ الْخَلْقِ أَصْلِ فِى الشَّقَاءُ اللَّهِ عِلْمِ فِى عَلَیْهِ

 دَخَلَهُمُ حَتَّى مَقَایِیسِهِمْ وَ آرَائِهِمْ وَ بِأَهْوَائِهِمْ یَأْخُذُونَ الَّذِینَ أُولَئِكَ وَ بِسُؤَالِهِمْ أَمَرَ وَ عِنْدَهُمْ وَضَعَهُ وَ الْقُرْآنِ عِلْمَ

 مُؤْمِنِینَ اللَّهِ عِنْدَ الْقُرْآنِ عِلْمِ فِى الضَّلَالَةِ أَهْلَ جَعَلُوا وَ کَافِرِینَ اللَّهِ عِنْدَ الْقُرْآنِ عِلْمِ فِى الْإِیمَانِ أَهْلَ جَعَلُوا لِأَنَّهُمْ الشَّیْطَانُ

 ثَمَرَةِ أَصْلُ فَذَلِكَ حَلَالًا الْأَمْرِ مِنَ کَثِیرٍ فِى اللَّهُ حَرَّمَ مَا جَعَلُوا وَ حَرَاماً الْأَمْرِ مِنَ کَثِیرٍ فِى اللَّهُ أَحَلَّ مَا جَعَلُوا حَتَّى وَ

 بِمَا نَأْخُذَ أَنْ یَسَعُنَا رَسُولَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَبَضَ مَا بَعْدَ نَحْنُ قَالُوافَ مَوْتِهِ قَبْلَ ص اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِمْ عَهِدَ قَدْ وَ أَهْوَائِهِمْ



 وَ لِلَّهِ مُخَالِفاً بِهِ أَمَرَنَا وَ إِلَیْنَا عَهِدَهُ الَّذِى عَهْدِهِ بَعْدَ وَ ص رَسُولَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَبَضَ مَا بَعْدَ النَّاسِ رَأْيُ عَلَیْهِ اجْتَمَعَ

 أَنْ خَلْقِهِ عَلَى لِلَّهِ إِنَّ اللَّهِ وَ یَسَعُهُ ذَلِكَ أَنَّ زَعَمَ وَ بِذَلِكَ أَخَذَ مِمَّنْ ضَلَالَةً أَبْیَنَ لَا وَ اللَّهِ عَلَى أَجْرَأَ أَحَدٌ فَمَا ص لِرَسُولِهِ

 مَعَ أَسْلَمَ مِمَّنْ أَحَداً أَنَّ یَزْعُمُوا أَنْ اللَّهِ أَعْدَاءُ أُولَئِكَ یَسْتَطِیعُ هَلْ مَوْتِهِ بَعْدَ وَ ص مُحَمَّدٍ حَیَاةِ فِى أَمْرَهُ یَتَّبِعُوا وَ یُطِیعُوهُ

 لِأَحَدٍ یَكُنْ لَمْ لَا قَالَ إِنْ وَ بَعِیداً ضَلَالًا ضَلَّ وَ اللَّهِ عَلَى کَذَبَ فَقَدْ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ مَقَایِیسِهِ وَ رَأْیِهِ وَ بِقَوْلِهِ أَخَذَ   ص مُحَمَّدٍ

 رَسُولِ قَبْضِ بَعْدَ أَمْرُهُ یُتَّبَعُ وَ یُطَاعُ اللَّهَ أَنَّ یَزْعُمُ مِمَّنْ هُوَ وَ نَفْسِهِ عَلَى بِالْحُجَّةِ أَقَرَّ فَقَدْ مَقَایِیسِهِ وَ هَوَاهُ وَ بِرَأْیِهِ یَأْخُذَ أَنْ

 عَلى انْقَلَبْتُمْ قُتِلَ أَوْ ماتَ فَإِنْ أَ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِالّ مُحَمَّدٌ ما وَ الْحَقُّ قَوْلُهُ وَ اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ ص اللَّهِ

 أَمْرُهُ یُتَّبَعُ وَ یُطَاعُ اللَّهَ أَنَّ عْلَمُوالِتَ ذَلِكَ وَ الشّاکِرِینَ اللّهُ سَیَجْزِى وَ شَیْئاً اللّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ عَلى یَنْقَلِبْ مَنْ وَ أَعْقابِكُمْ

 رَأْیِهِ لَا وَ بِهَوَاهُ یَأْخُذَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ مَعَ النَّاسِ مِنَ لِأَحَدٍ یَكُنْ لَمْ کَمَا وَ ص مُحَمَّداً اللَّهِ قَبْضِ بَعْدَ وَ ص مُحَمَّدٍ حَیَاةِ فِى

 لَا وَ رَأْیِهِ لَا وَ بِهَوَاهُ یَأْخُذَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ النَّاسِ مِنَ لِأَحَدٍ یَكُنْ لَمْ فَكَذَلِكَ ص مُحَمَّدٍ لِأَمْرِ خِلَافاً مَقَایِیسِهِ لَا وَ

 مَقَایِیسِهِ

 لَا وَ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ وَ بِذَلِكَ شَهَرُوکُمْ قَدْ النَّاسَ فَإِنَّ الصَّلَاةُ تُفْتَتَحُ حِینَ وَاحِدَةً مَرَّةً إِلَّا الصَّلَاةِ فِى أَیْدِیكُمْ رَفْعَ دَعُوا قَالَ وَ

 عِبَادَهُ اللَّهُ وَعَدَ قَدْ وَ یَدْعُوهُ أَنْ الْمُؤْمِنِینَ عِبَادِهِ مِنْ یُحِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَدْعُوا أَنْ مِنْ أَکْثِرُوا قَالَ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ

 اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهِ ذِکْرَ فَأَکْثِرُوا الْجَنَّةِ فِى بِهِ یَزِیدُهُمْ عَمَلًا لَهُمْ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْمُؤْمِنِینَ دُعَاءَ مُصَیِّرٌ اللَّهُ وَ بِالِاسْتِجَابَةِ الْمُؤْمِنِینَ

 اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ ذَکَرَهُ لِمَنْ ذَاکِرٌ اللَّهُ وَ لَهُ الذِّکْرِ بِكَثْرَةِ أَمَرَ اللَّهَ فَإِنَّ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ سَاعَاتِ مِنْ سَاعَةٍ کُلِّ فِى

 مِنَ شَیْءٌ یُدْرَكُ لَا اللَّهَ فَإِنَّ طَاعَتِهِ فِى الِاجْتِهَادَ أَنْفُسِكُمُ مِنْ اللَّهَ فَأَعْطُوا بِخَیْرٍ ذَکَرَهُ إِلَّا الْمُؤْمِنِینَ عِبَادِهِ مِنْ أَحَدٌ یَذْکُرْهُ لَمْ

 کِتَابِهِ فِى قَالَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ فَإِنَّ بَاطِنِهِ وَ الْقُرْآنِ ظَاهِرِ فِى اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِى مَحَارِمِهِ اجْتِنَابِ وَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا عِنْدَهُ الْخَیْرِ

 وَ ص اللَّهِ رَسُولِ آثَارَ اتَّبِعُوا وَ حَرَّمَهُ فَقَدْ تَجْتَنِبُوهُ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا أَنَّ اعْلَمُوا وَ باطِنَهُ وَ الْإِثْمِ ظاهِرَ ذَرُوا وَ الْحَقُّ قَوْلُهُ وَ

 اللَّهِ مِنَ هُدًى بِغَیْرِ رَأْیَهُ وَ هَوَاهُ اتَّبَعَ مَنِ اللَّهِ عِنْدَ النَّاسِ أَضَلَّ فَإِنَّ فَتَضِلُّوا آرَاءَکُمْ وَ أَهْوَاءَکُمْ تَتَّبِعُوا لَا وَ بِهَا فَخُذُوا سُنَّتَهُ

 تَحْمِلُوهُمْ لَا وَ النَّاسَ جَامِلُوا وَ فَلَها أَسَأْتُمْ إِنْ وَ لِأَنْفُسِكُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ إِنْ فَ اسْتَطَعْتُمْ مَا أَنْفُسِكُمْ إِلَى أَحْسِنُوا وَ

 قَدْ وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ عَدْواً اللَّهَ فَیَسُبُّوا یَسْمَعُونَكُمْ حَیْثُ اللَّهِ أَعْدَاءِ سَبَّ وَ إِیَّاکُمْ وَ رَبِّكُمْ طَاعَةَ ذَلِكَ مَعَ تَجْمَعُوا رِقَابِكُمْ عَلَى

 مِمَّنِ اللَّهِ عِنْدَ أَظْلَمُ مَنْ وَ اللَّهِ سَبَّ انْتَهَكَ فَقَدِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ سَبَّ مَنْ إِنَّهُ هُوَ کَیْفَ لِلَّهِ سَبِّهِمْ حَدَّ تَعْلَمُوا أَنْ لَكُمْ یَنْبَغِى



 لَهُمْ اللَّهُ الْحَافِظُ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا قَالَ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا وَ اللَّهِ أَمْرَ فَاتَّبِعُوا مَهْلًا فَمَهْلًا اللَّهِ لِأَوْلِیَاءِ وَ لِلَّهِ اسْتَسَبَّ

 مَنْ فَإِنَّهُ سُنَّتِهِمْ وَ بَعْدِهِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولِ بیت اهل مِنْ الْهُدَاةِ الْأَئِمَّةِ آثَارِ وَ سُنَّتِهِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ بِآثَارِ عَلَیْكُمْ أَمْرَهُمْ

 أَبُونَا قَالَ قَدْ وَ وَلَایَتِهِمْ وَ بِطَاعَتِهِمْ اللَّهُ أَمَرَ الَّذِینَ هُمُ لِأَنَّهُمْ ضَلَّ عَنْهُ رَغِبَ وَ ذَلِكَ تَرَكَ مَنْ وَ اهْتَدَى فَقَدِ بِذَلِكَ أَخَذَ

 الِاجْتِهَادِ مِنَ الْعَاقِبَةِ فِى عِنْدَهُ أَنْفَعُ وَ لِلَّهِ أَرْضَى قَلَّ إِنْ وَ السُّنَنِ وَ الْآثَارِ اتِّبَاعِ فِى الْعَمَلِ عَلَى الْمُدَاوَمَةُ ص اللَّهِ رَسُولُ

 فِى بِدْعَةٍ کُلُّ وَ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٍ کُلُّ وَ ضَلَالٌ اللَّهِ مِنَ هُدًى بِغَیْرِ الْبِدَعِ اتِّبَاعَ وَ الْأَهْوَاءِ اتِّبَاعَ إِنَّ أَلَا الْأَهْوَاءِ اتِّبَاعِ وَ الْبِدَعِ فِى

 لَنْ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ اللَّهِ طَاعَةِ مِنْ الرِّضَا وَ الصَّبْرَ لِأَنَّ الرِّضَا وَ الصَّبْرِ وَ بِطَاعَتِهِ إِلَّا اللَّهِ عِنْدَ الْخَیْرِ مِنَ شَیْءٌ یُنَالَ لَنْ وَ النَّارِ

 وَ صَبَرَ بِمَنْ اللَّهُ یَصْنَعَ لَنْ وَ کَرِهَ وَ أَحَبَّ مَا عَلَى بِهِ صَنَعَ وَ إِلَیْهِ اللَّهُ صَنَعَ فِیمَا اللَّهِ عَنِ یَرْضَى حَتَّى عَبِیدِهِ مِنْ عَبْدٌ یُؤْمِنَ

 وَ الْوُسْطَى الصَّلَاةِ وَ الصَّلَوَاتِ عَلَى بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْكُمْ وَ کَرِهَ وَ أَحَبَّ مِمَّا لَهُ خَیْرٌ هُوَ وَ أَهْلُهُ هُوَ مَا إِلَّا اللَّهِ عَنِ رَضِیَ

 مَنْ فَإِنَّهُ الْمُسْلِمِینَ الْمَسَاکِینِ بِحُبِّ عَلَیْكُمْ وَ إِیَّاکُمْ وَ قَبْلِكُمْ مِنْ کِتَابِهِ فِى الْمُؤْمِنِینَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ کَمَا قانِتِینَ هِ لِلّ قُومُوا

 بِحُبِّ رَبِّى أَمَرَنِى ص اللَّهِ رَسُولُ أَبُونَا قَالَ قَدْ وَ مَاقِتٌ حَاقِرٌ لَهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ دِینِ عَنْ زَلَّ فَقَدْ عَلَیْهِمْ تَكَبَّرَ وَ حَقَّرَهُمْ

 یَمْقُتَهُ حَتَّى الْمَحْقَرَةَ وَ مِنْهُ الْمَقْتَ عَلَیْهِ اللَّهُ أَلْقَى الْمُسْلِمِینَ مِنَ أَحَداً حَقَّرَ مَنْ أَنَّ اعْلَمُوا وَ مِنْهُمْ الْمُسْلِمِینَ الْمَسَاکِینِ

 أَمَرَ اللَّهَ فَإِنَّ تُحِبُّوهُمْ أَنْ حَقّاً عَلَیْكُمْ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَسَاکِینِ الْمُسْلِمِینَ إِخْوَانِكُمُ فِى اللَّهَ فَاتَّقُوا مَقْتاً أَشَدُّ لَهُ اللَّهُ وَ النَّاسُ

 ذَلِكَ عَلَى مَاتَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ عَصَى مَنْ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ عَصَى فَقَدْ بِحُبِّهِ اللَّهُ أَمَرَ مَنْ یُحِبَّ لَمْ فَمَنْ بِحُبِّهِمْ ص رَسُولَهُ

 الْغَاوِینَ مِنَ هُوَ وَ مَاتَ

 أَنْ إِیَّاکُمْ وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَذَلَّهُ وَ اللَّهُ خَصَمَهُ رِدَاءَهُ اللَّهَ نَازَعَ فَمَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ رِدَاءُ الْكِبْرَ فَإِنَّ الْكِبْرَ وَ الْعَظَمَةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ

 اللَّهِ نُصْرَةُ صَارَتْ وَ نَفْسِهِ عَلَى بَغْیَهُ اللَّهُ صَیَّرَ بَغَى مَنْ فَإِنَّهُ الصَّالِحِینَ خِصَالِ مِنْ لَیْسَتْ فَإِنَّهَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُكُمْ یَبْغِیَ

 وَ الْحَسَدُ أَصْلُهُ الْكُفْرَ فَإِنَّ بَعْضاً بَعْضُكُمْ یَحْسُدَ أَنْ إِیَّاکُمْ وَ اللَّهِ مِنَ الظَّفَرَ أَصَابَ وَ غَلَبَ اللَّهُ نَصَرَهُ مَنْ وَ عَلَیْهِ بُغِیَ لِمَنْ

 دَعْوَةَ إِنَّ یَقُولُ کَانَ اللَّهِ رَسُولَ أَبَانَا فَإِنَّ فِیكُمْ لَهُ یُسْتَجَابَ وَ عَلَیْكُمْ اللَّهَ فَیَدْعُوَ مَظْلُومٍ مُسْلِمٍ عَلَى تُعِینُوا أَنْ إِیَّاکُمْ

 أَجْراً أَعْظَمُ وَ خَیْرٌ الْمُسْلِمِ مَعُونَةَ إِنَّ یَقُولُ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَبَانَا فَإِنَّ بَعْضاً بَعْضُكُمْ لْیُعِنْ وَ مُسْتَجَابَةٌ الْمَظْلُومِ الْمُسْلِمِ

 یَكُونُ بِالشَّیْءِ تُعْسِرُوهُ أَنْ الْمُسْلِمِینَ إِخْوَانِكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِعْسَارَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ فِى اعْتِكَافِهِ وَ شَهْرٍ صِیَامِ مِنْ

 بِظِلِّهِ اللَّهُ أَظَلَّهُ مُعْسِراً أَنْظَرَ مَنْ وَ مُسْلِماً یُعْسِرَ أَنْ لِمُسْلِمٍ لَیْسَ یَقُولُ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَبَانَا فَإِنَّ مُعْسِرٌ هُوَ وَ قِبَلَهُ لَكُمْ



 وَ یَوْمٍ بَعْدَ یَوْماً قِبَلَكُمْ اللَّهِ حُقُوقِ حَبْسَ وَ سِوَاهَا مَنْ عَلَى الْمُفَضَّلَةُ الْمَرْحُومَةُ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا إِیَّاکُمْ وَ ظِلُّهُ إِلَّا ظِلَّ لَا یَوْمَ

 وَ الْآجِلِ وَ الْعَاجِلِ فِى الْخَیْرِ مُضَاعَفَةِ إِلَى لَهُ التَّعْجِیلِ عَلَى أَقْدَرَ اللَّهُ کَانَ قِبَلَهُ اللَّهِ حُقُوقَ عَجَّلَ مَنْ فَإِنَّهُ سَاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةً

 إِلَى فَأَدُّوا نَفْسَهُ یَرْزُقَ أَنْ یَقْدِرْ لَمْ رِزْقَهُ اللَّهُ حَبَسَ مَنْ وَ رِزْقِهِ تَأْخِیرِ عَلَى أَقْدَرَ اللَّهُ کَانَ قِبَلَهُ اللَّهِ حُقُوقَ أَخَّرَ مَنْ إِنَّهُ

 عَدَدَهَا یَعْلَمُ لَا الَّتِى الْكَثِیرَةَ الْأَضْعَافَ لَكُمُ تِهِمُضَاعَفَ مِنْ وَعَدَکُمْ مَا لَكُمْ یُنْجِزْ وَ بَقِیَّتَهُ لَكُمْ اللَّهُ یُطَیِّبِ رَزَقَكُمْ مَا حَقَّ اللَّهِ

 فَإِنَّ الْإِمَامِ مُحْرِجُ مِنْكُمْ یَكُونَ لَا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ وَ الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا اللَّهَ اتَّقُوا قَالَ وَ الْعَالَمِینَ رَبُّ اللَّهُ إِلَّا فَضْلِهَا کُنْهَ لَا وَ

 وَ لِحُرْمَتِهِ الْعَارِفِینَ حَقِّهِ أَدَاءِ عَلَى الصَّابِرِینَ لِفَضْلِهِ الْمُسَلِّمِینَ الْإِمَامِ أَتْبَاعِ مِنْ الصَّلَاحِ بِأَهْلِ یَسْعَى الَّذِى هُوَ الْإِمَامِ مُحْرِجَ

 أَهْلَ یَلْعَنَ أَنْ إِلَى الْإِمَامَ أَحْرَجَ الْإِمَامِ عِنْدَ ذَلِكَ فَعَلَ فَإِذَا الْإِمَامِ مُحْرِجُ فَهُوَ الْإِمَامِ عِنْدَ الْمَنْزِلِ بِذَلِكَ نَزَلَ مَنْ أَنَّهُ اعْلَمُوا

 الْإِمَامَ اللَّهِ أَعْدَاءِ لِإِحْرَاجِ لَعَنَهُمْ فَإِذَا بِحُرْمَتِهِ الْعَارِفِینَ حَقِّهِ أَدَاءِ عَلَى الصَّابِرِینَ لِفَضْلِهِ الْمُسَلِّمِینَ أَتْبَاعِهِ مِنْ الصَّلَاحِ

 الْعِصَابَةُ أَیَّتُهَا اعْلَمُوا وَ أُولَئِكَ عَلَى رُسُلِهِ وَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ وَ اللَّهِ مِنَ اللَّعْنَةُ صَارَتِ وَ عَلَیْهِمْ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةً لَعْنَتُهُ صَارَتْ

 وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ فَلْیَتَوَلَّ حَقّاً حَقّاً مُؤْمِنٌ هُوَ وَ اللَّهَ یَلْقَى أَنْ سَرَّهُ مَنْ قَالَ وَ قَبْلُ الصَّالِحِینَ فِى جَرَتْ قَدْ اللَّهِ مِنَ السُّنَّةَ أَنَّ

 نَبِیٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ یَبْلُغُهُ لَا فَضْلَهُمْ لِأَنَّ فَضْلِهِمْ مِنْ إِلَیْهِ انْتَهَى لِمَا یُسَلِّمُ وَ عَدُوِّهِمْ مِنْ اللَّهِ إِلَى لْیَبْرَأْ وَ آمَنُوا الَّذِینَ

 الَّذِینَ مَعَ فَأُولئِكَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ هُمُ وَ الْهُدَاةِ الْأَئِمَّةِ أَتْبَاعِ فَضْلِ مِنْ اللَّهُ ذَکَرَ مَا تَسْمَعُوا لَمْ أَ ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَا وَ مُرْسَلٌ

 أَتْبَاعِ فَضْلِ وُجُوهِ مِنْ وَجْهٌ فَهَذَا رَفِیقاً أُولئِكَ حَسُنَ وَ الصّالِحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ النَّبِیِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللّهُ أَنْعَمَ

 اشْتَرَطَهَا الَّتِى بِشُرُوطِهِ لِلَّهِ فَلْیَفِ حَقّاً حَقّاً مُؤْمِناً كُونَیَ حَتَّى إِیمَانَهُ لَهُ اللَّهُ یُتِمَّ أَنْ سَرَّهُ مَنْ وَ فَضْلِهِمْ وَ بِهِمْ فَكَیْفَ الْأَئِمَّةِ

 اللَّهِ إِقْرَاضَ وَ الزَّکَاةِ إِیتَاءَ وَ الصَّلَاةِ إِقَامَ الْمُؤْمِنِینَ أَئِمَّةِ وَلَایَةِ وَ رَسُولِهِ وَلَایَةِ وَ وَلَایَتِهِ مَعَ اشْتَرَطَ قَدِ فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى

 جُمْلَةِ فِى دَخَلَ قَدْ وَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا فُسِّرَ مِمَّا شَیْءٌ یَبْقَ فَلَمْ بَطَنَ مَا وَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشِ اجْتِنَابَ وَ حَسَناً قَرْضاً

 حِزْبِهِ فِى اللَّهِ عِنْدَ فَهُوَ هَذَا مِنْ شَیْءٍ تَرْكِ فِى لِنَفْسِهِ یُرَخِّصْ لَمْ وَ لِلَّهِ مُخْلِصاً اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فِیمَا اللَّهَ دَانَ فَمَنْ قَوْلِهِ

 تَعَالَى اللَّهُ قَالَ قَدْ وَ بَطْنِهِ وَ الْقُرْآنِ ظَهْرِ فِى اللَّهُ حَرَّمَ مِمَّا شَیْءٍ عَلَى الْإِصْرَارَ وَ إِیَّاکُمْ وَ حَقّاً الْمُؤْمِنِینَ مِنَ هُوَ وَ الْغَالِبِینَ

 اشْتَرَطَ مِمَّا شَیْئاً نَسُوا إِذَا قَبْلَكُمْ الْمُؤْمِنِینَ یَعْنِى رَبِیعٍ بْنِ الْقَاسِمِ رِوَایَةُ هَاهُنَا إِلَى یَعْلَمُونَ هُمْ وَ فَعَلُوا ما عَلى یُصِرُّوا لَمْ وَ

 وَ اللَّهِ قَوْلِ مَعْنَى فَذَلِكَ تَرْکِهِ إِلَى یَعُودُوا لَمْ وَ فَاسْتَغْفَرُوا الشَّیْءَ ذَلِكَ تَرْکِهِمْ فِى اللَّهَ عَصَوُا قَدْ أَنَّهُمْ عَرَفُوا کِتَابِهِ فِى اللَّهُ

 اتَّبَعَ فَمَنِ عَنْهُ نَهَى عَمَّا لِیُنْتَهَى وَ بِهِ أَمَرَ فِیمَا لِیُطَاعَ نَهَى وَ أَمَرَ إِنَّمَا أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ یَعْلَمُونَ هُمْ وَ فَعَلُوا ما عَلى یُصِرُّوا لَمْ



 مَعْصِیَتِهِ عَلَى مَاتَ فَإِنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَنْهُ اللَّهُ نَهَى عَمَّا یَنْتَهِ لَمْ مَنْ وَ عِنْدَهُ الْخَیْرِ مِنَ شَیْءٍ کُلَّ أَدْرَكَ قَدْ وَ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَمْرَهُ

 .النَّارِ فِى وَجْهِهِ عَلَى اللَّهُ أَکَبَّهُ

 إِلَّا کُلِّهِمْ خَلْقِهِ مِنْ ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَا وَ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٍ بَیْنَ وَ اللَّهِ بَیْنَ لَیْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا وَ

 رَبِّكُمْ بِطَاعَةِ عَلَیْكُمْ وَ قَالَ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَقّاً حَقّاً مُؤْمِنِینَ تَكُونُوا أَنْ سَرَّکُمْ إِنْ اللَّهِ طَاعَةِ فِى فَاجْتَهِدُوا لَهُ طَاعَتُهُمْ

 فَلَا یُسَلِّمْ لَمْ مَنْ وَ أَسْلَمَ فَقَدْ سَلَّمَ فَمَنْ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِیمَ وَ التَّسْلِیمُ هُوَ الْإِسْلَامَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ رَبُّكُمْ اللَّهَ فَإِنَّ اسْتَطَعْتُمْ مَا

 وَ الْإِحْسَانِ فِى نَفْسِهِ إِلَى أَبْلَغَ فَقَدْ اللَّهَ أَطَاعَ مَنْ فَإِنَّهُ اللَّهَ فَلْیُطِعِ الْإِحْسَانِ فِى نَفْسِهِ إِلَى یُبْلِغَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ وَ لَهُ إِسْلَامَ

 الْإِحْسَانِ بَیْنَ لَیْسَ وَ نَفْسِهِ إِلَى الْإِسَاءَةِ فِی أَبْلَغَ فَقَدْ فَرَکِبَهَا اللَّهِ مَعَاصِیَ انْتَهَكَ مَنِ فَإِنَّهُ تَرْکَبُوهَا أَنْ اللَّهِ مَعَاصِیَ وَ إِیَّاکُمْ

 وَ مَعَاصِیَهُ اجْتَنِبُوا وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ فَاعْمَلُوا النَّارُ رَبِّهِمُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ لِأَهْلِ وَ نَّةُالْجَ رَبِّهِمُ عِنْدَ الْإِحْسَانِ فَلِأَهْلِ مَنْزِلَةٌ الْإِسَاءَةِ وَ

 أَنْ سَرَّهُ فَمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَنْ لَا وَ مُرْسَلٌ نَبِیٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ لَا شَیْئاً خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٌ اللَّهِ مِنَ عَنْكُمْ یُغْنِى لَیْسَ أَنَّهُ اعْلَمُوا

 إِلَّا اللَّهِ رِضَا یُصِبْ لَمْ اللَّهِ خَلْقِ مِنْ أَحَداً أَنَّ اعْلَمُوا وَ عَنْهُ یَرْضَى أَنْ اللَّهِ إِلَى فَلْیَطْلُبْ اللَّهِ عِنْدَ الشَّافِعِینَ شَفَاعَةُ تَنْفَعَهُ

 أَوْ عَظُمَ فَضْلًا لَهُمْ یُنْكِرْ لَمْ وَ اللَّهِ مَعْصِیَةِ مِنْ مَعْصِیَتُهُمْ وَ ص مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ أَمْرِهِ وُلَاةِ طَاعَةِ وَ رَسُولِهِ طَاعَةِ وَ بِطَاعَتِهِ

 الْحَقُّ قَوْلُهُ وَ لِلْمُنَافِقِینَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ وَ الْمُنَافِقُونَ هُمُ الْمُكَذِّبِینَ أَنَّ وَ الْمُكَذِّبُونَ هُمُ الْمُنْكِرِینَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ صَغُرَ

 مِنْ خَشْیَتَهُ وَ طَاعَتَهُ قَلْبَهُ اللَّهُ أَلْزَمَ مِنْكُمْ أَحَدٌ یَفْرَقَنَّ لَا وَ نَصِیراً لَهُمْ تَجِدَ لَنْ وَ النّارِ مِنَ الْأَسْفَلِ الدَّرْكِ فِى الْمُنافِقِینَ إِنَّ

 الْحَقِّ صِفَةِ أَهْلِ مِنْ اللَّهُ یَجْعَلِ لَمْ مَنْ فَإِنَّ أَهْلِهَا مِنْ یَجْعَلْهُ لَمْ وَ الْحَقِّ صِفَةِ مِنْ اللَّهُ أَخْرَجَهُ مِمَّنْ اسِالنَّ مِنَ أَحَدٍ

 یُرِیدُونَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضِهِمْ وَسْوَسَةً وَ خَدَائِعَ وَ مَكْراً وَ حِیلَةً الْإِنْسِ لِشَیَاطِینِ إِنَّ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ شَیَاطِینُ هُمْ فَأُولَئِكَ

 أَهْلِهِ مِنْ الْإِنْسِ شَیَاطِینَ اللَّهُ یَجْعَلِ لَمْ الَّذِى اللَّهِ دِینِ فِى النَّظَرِ مِنَ بِهِ اللَّهُ أَکْرَمَهُمُ عَمَّا الْحَقِّ أَهْلَ یَرُدُّوا أَنْ اسْتَطَاعُوا إِنِ

 کِتَابِهِ فِى تَعَالَى اللَّهُ وَصَفَ کَمَا سَوَاءً فَیَكُونُونَ التَّكْذِیبِ وَ الْإِنْكَارِ وَ الشَّكِّ فِى الْحَقِّ أَهْلُ وَ اللَّهِ أَعْدَاءُ یَسْتَوِيَ أَنْ إِرَادَةَ

 لَا وَ وَلِیّاً اللَّهِ أَعْدَاءِ مِنْ یَتَّخِذُوا أَنْ بِالْحَقِّ النَّصْرِ أَهْلَ اللَّهُ نَهَى ثُمَّ سَواءً فَتَكُونُونَ کَفَرُوا کَما تَكْفُرُونَ لَوْ وَدُّوا قَوْلِهِ مِنْ

 مْأُمُورِکُ مِنْ مَكْرِهِمْ وَ الْإِنْسِ شَیَاطِینِ حِیلَةِ مِنْ بِهِ اللَّهُ خَصَّكُمُ الَّذِى بِالْحَقِّ النَّصْرِ عَنِ یَرُدَّنَّكُمْ لَا وَ یُهَوِّلَنَّكُمْ فَلَا نَصِیراً

 یَحِلُّ لَا عِنْدَهُمْ خَیْرَ لَا هُمْ وَ بِطَاعَتِهِ رَبِّكُمْ وَجْهَ بِذَلِكَ تَلْتَمِسُونَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَكُمْ فِیمَا أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِى السَّیِّئَةَ أَنْتُمُ تَدْفَعُونَ

 عَلَى جَهَدُوا وَ عَلَیْكُمْ رَفَعُوهُ وَ عَلَیْهِ عَادَوْکُمْ شَیْئاً فِیهِ مِنْكُمْ سَمِعُوا إِنْ فَإِنَّهُمْ اللَّهِ دِینِ أُصُولِ عَلَى تُظْهِرُوهُمْ أَنْ لَكُمْ



 أَهْلِ بَیْنَ وَ بَیْنَكُمْ فِیمَا مَنْزِلَتَكُمْ فَاعْرِفُوا الْفُجَّارِ دُوَلِ فِى مِنْهُمْ النَّصَفَةُ لَكُمُ یَكُنْ لَمْ وَ تَكْرَهُونَ بِمَا اسْتَقْبَلُوکُمْ وَ هَلَاکِكُمْ

 أَهْلِ بِمَنْزِلَةِ عِنْدَهُ الْحَقِّ أَهْلَ یَجْعَلْ لَمْ اللَّهَ لِأَنَّ الْبَاطِلِ أَهْلِ مَنْزِلَةَ أَنْفُسَهُمْ یُنْزِلُوا أَنْ الْحَقِّ لِأَهْلِ یَنْبَغِى لَا فَإِنَّهُ الْبَاطِلِ

 أَمْ الْأَرْضِ فِى کَالْمُفْسِدِینَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ أَمْ یَقُولُ إِذْ کِتَابِهِ فِى اللَّهِ قَوْلِ وَجْهَ یَعْرِفُوا لَمْ أَ الْبَاطِلِ

 وَ إِمَامَكُمْ وَ الْأَعْلَى الْمَثَلُ لَهُ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ تَجْعَلُوا لَا وَ الْبَاطِلِ أَهْلِ عَنْ أَنْفُسَكُمْ أَکْرِمُوا کَالْفُجّارِ الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ

 وَ اللَّهِ أَمْرَ تَتْرُکُوا لَا الصَّلَاحِ أَهْلَ یَا مَهْلًا فَمَهْلًا فَتَهْلِكُوا عَلَیْكُمْ اللَّهَ فَتُغْضِبُوا الْبَاطِلِ لِأَهْلِ عُرْضَةً بِهِ تَدِینُونَ الَّذِى دِینَكُمُ

 ابْذُلُوا وَ خَالَفَكُمْ مَنْ اللَّهِ فِى أَبْغِضُوا وَ صِفَتَكُمْ وَصَفَ مَنْ اللَّهِ فِى أَحِبُّوا نِعْمَةٍ مِنْ بِكُمْ مَا اللَّهُ فَیُغَیِّرَ بِطَاعَتِهِ أَمَرَکُمْ مَنْ أَمْرَ

 .الْغَوَائِلَ لَكُمُ بَغَى وَ عَلَیْهَا عَادَاکُمْ وَ صِفَتِكُمْ عَنْ رَغِبَ لِمَنْ تَبْتَذِلُوهَا لَا وَ[  صِفَتَكُمْ وَصَفَ لِمَنْ]  نَصِیحَتَكُمْ وَ مَوَدَّتَكُمْ

 هَوَاکُمْ وَافَقَ مَا وَ بِهِ أَخَذْتُمْ هُدَاکُمْ وَافَقَ مَا ظُهُورِکُمْ وَرَاءَ تَنْبِذُوهُ لَا وَ اعْقِلُوهُ وَ تَفَهَّمُوهُ وَ بِهِ فَخُذُوا اللَّهِ أَدَبُ أَدَبُنَا هَذَا

 اللَّهِ دِینِ عَلَى تَجَبَّرَ إِلَّا اللَّهِ عَلَى بِالتَّجَبُّرِ یُبْتَلَ لَمْ عَبْداً أَنَّ اعْلَمُوا وَ اللَّهِ عَلَى التَّجَبُّرَ وَ إِیَّاکُمْ وَ بِهِ تَأْخُذُوا لَمْ وَ طَرَحْتُمُوهُ

 إِلَّا لَكُمْ وَ لَنَا قُوَّةَ لَا وَ اللَّهِ عَلَى التَّجَبُّرِ مِنَ إِیَّاکُمْ وَ اللَّهُ أَجَارَنَا خَاسِرِینَ فَتَنْقَلِبُوا أَعْقَابِكُمْ عَلَى تَرْتَدُّوا لَا وَ لِلَّهِ فَاسْتَقِیمُوا

 عَنْهُ یُبَاعِدَهُ وَ الشَّرَّ إِلَیْهِ اللَّهُ یُكَرِّهَ حَتَّى یَمُتْ لَمْ مُؤْمِناً الْخَلْقِ أَصْلِ الْأَصْلِ فِى اللَّهُ خَلَقَهُ کَانَ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ ع قَالَ وَ بِاللَّهِ

 طَلُقَ وَ خُلُقُهُ حَسُنَ وَ عَرِیكَتُهُ فَلَانَتْ الْجَبْرِیَّةِ وَ یَدْخُلَهُ أَنْ الْكِبْرِ مِنَ اللَّهُ عَافَاهُ عَنْهُ بَاعَدَهُ وَ الشَّرَّ إِلَیْهِ اللَّهُ کَرَّهَ مَنْ وَ

 النَّاسِ مَوَدَّةَ اللَّهُ رَزَقَهُ وَ مَسَاخِطَهُ اجْتَنَبَ وَ اللَّهِ مَحَارِمِ عَنْ وَرِعَ وَ تَخَشُّعُهُ وَ سَكِینَتُهُ وَ الْإِسْلَامِ وَقَارُ عَلَیْهِ صَارَ وَ وَجْهُهُ

 خَلَقَهُ اللَّهُ کَانَ إِذَا الْعَبْدَ إِنَّ وَ شَیْءٍ فِى أَهْلِهَا نْمِ لَا وَ مِنْهَا یَكُنْ لَمْ وَ الْخُصُومَاتِ وَ النَّاسِ مُقَاطَعَةِ تَرْكَ وَ مُجَامَلَتَهُمْ وَ

 بِالْكِبْرِ ابْتُلِیَ مِنْهُ قَرَّبَهُ وَ الشَّرَّ إِلَیْهِ حَبَّبَ فَإِذَا مِنْهُ یُقَرِّبَهُ وَ الشَّرَّ إِلَیْهِ یُحَبِّبَ حَتَّى یَمُتْ لَمْ کَافِراً[  الْخَلْقِ أَصْلِ]  الْأَصْلِ فِى

 یَنْزِعْ فَلَمْ الْمَحَارِمَ رَکِبَ وَ سِتْرَهُ اللَّهُ کَشَفَ وَ حَیَاؤُهُ قَلَّ وَ فُحْشُهُ ظَهَرَ وَ وَجْهُهُ غَلُظَ وَ خُلُقُهُ سَاءَ وَ قَلْبُهُ فَقَسَا الْجَبْرِیَّةِ وَ

 اطْلُبُوهَا وَ الْعَافِیَةَ اللَّهَ سَلُوا الْكَافِرِ حَالِ وَ الْمُؤْمِنِ حَالِ بَیْنَ مَا فَبُعْدٌ أَهْلَهَا وَ طَاعَتَهُ أَبْغَضَ وَ اللَّهِ مَعَاصِیَ رَکِبَ وَ عَنْهَا

 وَلَایَتِهِ وَ اللَّهِ طَاعَةِ فِى الشِّدَّةَ وَ فِیهَا الْبَلَاءِ تَتَابُعَ فَإِنَّ الدُّنْیَا فِى الْبَلَاءِ عَلَى النَّفْسَ صَبِّرُوا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ حَوْلَ لَا وَ إِلَیْهِ

 عَیْشِهَا غَضَارَةُ وَ زَهْرَتِهَا وَ نَعِیمِهَا تَتَابُعُ طَالَ إِنْ وَ الدُّنْیَا مُلْكِ مِنْ الْآخِرَةِ فِى اللَّهِ عِنْدَ عَاقِبَةً خَیْرٌ بِوَلَایَتِهِ أَمَرَ مَنْ وَلَایَةِ وَ

 وَ قَوْلِهِ فِى کِتَابِهِ فِى اللَّهُ سَمَّاهُمُ الَّذِینَ الْأَئِمَّةِ بِوَلَایَةِ أَمَرَ اللَّهَ فَإِنَّ طَاعَتِهِ وَ وَلَایَتِهِ عَنْ اللَّهُ نَهَى مَنْ وَلَایَةِ وَ اللَّهِ مَعْصِیَةِ فِى

 أَئِمَّةُ هُمْ وَ طَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ عَنْ اللَّهُ نَهَى الَّذِینَ وَ طَاعَتِهِمْ وَ مْبِوَلَایَتِهِ اللَّهُ أَمَرَ الَّذِینَ هُمُ وَ بِأَمْرِنا یَهْدُونَ أَئِمَّةً جَعَلْناهُمْ



 بِمَعْصِیَةِ دُولَتِهِمْ فِى یَعْمَلُونَ مُحَمَّدٍ آلِ مِنْ الْأَئِمَّةِ اللَّهِ أَوْلِیَاءِ عَلَى الدُّنْیَا فِى دُوَلٌ لَهُمْ یَكُونَ أَنْ اللَّهُ قَضَى الَّذِینَ الضَّلَالَةِ

 فَتَدَبَّرُوا قَبْلِهِ مِنْ الرُّسُلِ وَ ص مُحَمَّدٍ اللَّهِ نَبِیِّ مَعَ تَكُونُوا أَنْ لِیَتِمَّ وَ الْعَذَابِ کَلِمَةُ عَلَیْهِمْ لِیَحِقَّ   ص رَسُولِهِ مَعْصِیَةِ وَ اللَّهِ

 فِى الْبَلَاءِ عَلَى الصَّبْرَ یُعْطِیَكُمُ أَنْ اللَّهَ سَلُوا ثُمَّ الْمُؤْمِنِینَ أَتْبَاعَهُمُ وَ أَنْبِیَاءَهُ بِهِ ابْتَلَى مِمَّا کِتَابِهِ فِى عَلَیْكُمْ اللَّهُ قَصَّ مَا

 وَقَارِهِمْ وَ الصَّالِحِینَ بِهُدَى عَلَیْكُمْ وَ الْبَاطِلِ أَهْلِ مُمَاظَّةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ أَعْطَاهُمْ الَّذِى مِثْلَ الرَّخَاءِ وَ الشِّدَّةِ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ

 فَإِنَّكُمْ بِطَاعَتِهِ الْعَمَلِ فِى لِلَّهِ اجْتِهَادِهِمْ وَ وَفَائِهِمْ وَ صِدْقِهِمْ وَ اللَّهِ مَحَارِمِ عَنْ وَرَعِهِمْ وَ تَخَشُّعِهِمْ وَ حِلْمِهِمْ وَ سَكِینَتِهِمْ وَ

 .قَبْلَكُمْ الصَّالِحِینَ مَنْزِلَةَ رَبِّكُمْ عِنْدَ تُنْزَلُوا لَمْ ذَلِكَ تَفْعَلُوا لَمْ إِنْ

 بِهِ فَعَمِلَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ عَقَدَ وَ بِالْحَقِّ لِسَانَهُ أَنْطَقَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ فَإِذَا لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ شَرَحَ خَیْراً بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ

 بِعَبْدٍ اللَّهُ یُرِدِ لَمْ إِذَا وَ حَقّاً الْمُسْلِمِینَ مِنَ الْحَالِ ذَلِكَ عَلَى مَاتَ إِنْ اللَّهِ عِنْدَ کَانَ وَ إِسْلَامُهُ لَهُ تَمَّ ذَلِكَ لَهُ اللَّهُ جَمَعَ فَإِذَا

 لَمْ عَلَیْهِ قَلْبُهُ یُعْقَدْ لَمْ إِذَا وَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ یُعْقَدْ لَمْ حَقٌّ لِسَانِهِ عَلَى جَرَى فَإِنْ حَرَجاً ضَیِّقاً صَدْرُهُ کَانَ وَ نَفْسِهِ إِلَى وَکَلَهُ خَیْراً

 مَا صَارَ وَ الْمُنَافِقِینَ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ کَانَ الْحَالِ تِلْكَ عَلَى هُوَ وَ یَمُوتَ حَتَّى عَلَیْهِ ذَلِكَ اجْتَمَعَ فَإِذَا بِهِ الْعَمَلَ اللَّهُ یُعْطِهِ

 وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا الْقِیَامَةِ یَوْمَ عَلَیْهِ حُجَّةً بِهِ الْعَمَلَ یُعْطِهِ لَمْ وَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ یُعْقَدَ أَنْ اللَّهُ یُعْطِهِ لَمْ الَّذِى الْحَقِّ مِنَ لِسَانِهِ عَلَى جَرَى

 یَجْعَلَ أَنْ وَ ذَلِكَ عَلَى أَنْتُمْ وَ یَتَوَفَّیكُمْ حَتَّى بِالْحَقِّ تَنْطِقُ أَلْسِنَتَكُمْ یَجْعَلَ أَنْ وَ إِسْلَامِلِلْ صُدُورَکُمْ یَشْرَحَ أَنْ سَلُوهُ

 فَلْیَعْمَلْ یُحِبُّهُ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ وَ الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ لَا وَ قَبْلَكُمْ الصَّالِحِینَ مُنْقَلَبَ مُنْقَلَبَكُمْ

 لَكُمْ یَغْفِرْ وَ اللّهُ یُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِى اللّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ إِنْ قُلْ   ص لِنَبِیِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلَ یَسْمَعْ لَمْ أَ لْیَتَّبِعْنَا وَ اللَّهِ بِطَاعَةِ

 لَا وَ اللَّهُ أَحَبَّهُ إِلَّا أَبَداً عَبْدٌ یَتَّبِعُنَا لَا اللَّهِ وَ لَا وَ اتِّبَاعَنَا طَاعَتِهِ فِى عَلَیْهِ اللَّهُ أَدْخَلَ إِلَّا أَبَداً عَبْدٌ اللَّهَ یُطِیعُ لَا اللَّهِ وَ ذُنُوبَكُمْ

 وَ اللَّهُ أَخْزَاهُ لِلَّهِ عَاصِیاً مَاتَ مَنْ وَ اللَّهَ عَصَى إِلَّا أَبَداً أَحَدٌ یُبْغِضُنَا لَا اللَّهِ وَ لَا وَ أَبْغَضَنَا إِلَّا أَبَداً اتِّبَاعَنَا أَحَدٌ یَدَعُ لَا اللَّهِ وَ

 .الْعَالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ النَّارِ فِى وَجْهِهِ عَلَى أَکَبَّهُ

 مهربان هبخشایند خداوند نام به

 از و گیرید رو پیش را حیا و شرم. باشید سكینه و وقار آرامش، یافتن صدد در و بطلبید عافیت پروردگارتان از

 .آورید تاب خویش بر را آنان ستم و کنید مدارا باطل با اهل. بگیرید کناره گرفتند کناره شما پیشین نیكوکاران آنچه



باشید و  دیندار خدا و خود میان ها آن با گو و گفت و آمیزش و مجالست کنید و در ستیزه و درافتید ها آن با مبادا

 شما به خداوند که گیرید پیش در تقیّه نیست آن از گریزي که آنان با يوگو گفت و آمیزش و همنشینی هنگام به

 خواهند را شما گمان بی شدید مجبور ها آن همنشینی به هرگاه. بندید کارش به ها آن با پیوند در را آن داده دستور

. آورندمی یورش شما به نكند دفع شما از را ها آن شرّ خداوند یافت و اگر خواهید زشتی ها آن هچهر در و آزرد

 یكی شما و ها آن مجالس. کنندمی آشكار که است آن از بیش دارند شما به نسبت خود هسین در که بدبینی و دشمنی

 و داشت نخواهید دوستشان هرگز شما .گیریدنمی انس هم با و جداست یكدیگر از ها آن و شما جان ولی است،

 بخشیده آگاهیتان بدان نسبت و داشته گرامی حق راه نمودن با را شما خداوند ولی ندارند، دوست را شما نیز ها آن

-در گیرید و این پیش در صبر بدیشان نسبت و کنید مدارا ها آن با .است نداده قرار حق شایستة را آنان ولی است

-می یكدیگر از که است شیطانی يها اندیشه ها آن نیرنگ. ندارند شكیبایی و سازش سر شما با آنان که است حالی

 حفظ آنان از را شما خدا ولی دارند،می باز حق از را شما بتوانند اگر خدا دشمنان همانا. دهندمی یكدیگر به و گیرند

 . مگشایید خیر به جز را زبانتان و گیرید پیش در را خدا تقواي پس کند،می

 پسنددنمی خدا آنچه از را خود زبان اگر زیرا بیاالیید، دشمنی و گناه و بهتان و دروغ گفتار به زبان اینكه از بپرهیزید

 آلودن زیرا کنید، آلوده زبان آنكه تا بود خواهد بهتر برایتان پروردگارتان نزد کنید، حفظ داشته باز آن از را شما و

 و خدا دشمنی مورد و بود خواهد بار هالکت بنده براي خدا نزد داشته باز آن از و آید ناخوش را خدا آنچه به زبان

 به بنابراینکرند، اللند، کورند؛ ) فرموده منافقان دربارة خدا چنانچه و است رستخیز روز در گنگی و کوري و کري

 (36)مرسالت:(خواهند پوزش تا یابند نمی رخصت و)و (18)بقره: (آیندنمی راه

 آنچه در مگر گیرید پیش در خموشی. است بازداشته آن از خداوند که بیاالیید کاري به دست اینكه از بپرهیزید

 . دهد پاداشتان و رساند سودتان بزرگ خداي آخرت پیرامون

 از یابید گرایش اوست نزد آنچه به و کنید زاري درگاهش به و کنید بسیار خدا ستایش و تسبیح و تقدیس و تهلیل

 بدارید برحذر  داشته باز خدا آنچه از را خود زبان. رسد کنهش به و کند ارزیابی را آن نمیتواند کس هیچ که خیري



 اینگونه بر که هستند کسانی همان ایشان و بود خواهد جاودان آتش، در اشگوینده که مگویید باطل سخنان و

 . نشویند دست آن از و نكنند توبه خدا سوي به و بمیرند سخنان

 خدا سوي به گرایش و دعا از بهتر ايوسیله پروردگار نزد شاننیازهاي به رسیدن در مسلمانان چه دعا، باد شما بر

 آن سوي به خدایتان آنچه در و یابید گرایش کرده تانتشویق خدا آنچه هر به .ندارند اختیار در او درگاه به زاري و

 که کنید چیزي آن هشیفت را خود مبادا. کنید پیدا نجات خدا عذاب از و یابید رستگاري تا گویید اشپاسخ خوانده

 و بهشت و او میان خداوند بدرد دنیا در را الهی حرمت هپرد کس آن هر پس ساخته، حرام شما بر را آن خدا

 .  گردد مانع بهشتیان، جاودان و پیوسته کرامت و بهشتی هاي لذت و ها نعمت

 از که است دنیوي هاي لذت پی در و کندمی فكر گناه ارتكاب و خدا نافرمانی به که کسی اندیشد می بد چه بدانید

 لذّات و بهشتی جاودان يها نعمت بر را وآن بدرد را الهی حرمت پردة دهدمی ترجیح و گرددمی گسسته صاحبانش

.  رستخیز روز در بدحالند و برگشته بخت و روزتیره چه که ها آن حال به واي. دهدمی برتري بهشتیان ارجمندي و

 ایشان همچو را شما اینكه از و شد ها آن نظیر آنكه از کند حفظ ابد براي را شما خداوند اینكه از برید پناه بخدا

 .نیست نیرویی او پرتو در جز شما و ما براي و بیازماید

 مگر نبرد پایان به آنرا ،کند کامل داده شما به که را نعمتی خدا اگر. گیرید پیش در خدا تقواي !یافته ره گروه اي

 از آنكه تا بیازماید، مالتان و جان در را شما. است رسانده شما از پیش صالحان به که رساند همان شما به آنكه

 دشمنتان و کنند خوارتان که جایی . تاکنید هموار خود به و گیرید پیش در صبر و بشنوید فراوان آزار خدا دشمنان

 آزار در که جایی تا جویید، را آخرت و خدا خشنودي راه این در و کنید تحمّل شما و ورزند ستم شما بر و دارند

 آن سر بر شما با و دارند دشمن و شمارند دروغگو حق به هعقید هدربار را شما خورید و فرو خشم خدا دشمنان

 شما پیامبر بر خدا کتاب در جبرئیل که است همان همه این مصداق و ورزید شكیب ها این ههم بر باید و توزندکینه

 مده خرج به شتابزدگی آنان براي کن و صبر کردند، صبر نستوه پیامبران که گونه همان پس: )فرمود که آنجا کرد نازل



 (کردند صبر دیدند آزار و شدند تكذیب آنچه بر شدند ولی تكذیب پیامبرانی نیز تو از پیش و)( 35)احقاف:(

  .(34)انعام:

 و خدا پیغمبر راستی به. کردند صبر آزار، و تكذیب برآن آنان و تو از پیش را رسوالن شمردند دروغگو آیینه هر

 فرمانی همان ها آن رهدربا خدا فرمان آید خوش را شما کشیدند و اگر آزار و شدند تكذیب وي از پیش رسوالن

 گذاشته خدا علم در دیگران براي که است کفري برابر در آفرینش اصل آري .داد ها آن به آفرینش اصل در که است

 پیشوایانی را آنان و):فرموده و برده نام ها آن از خود قرآن در که هاي آن برابر در و آفریده آن براي را ها آن و است

 هر زیرا نگیرید، ندانسته و بپذیرید را آن و کنید تدبُّر این در پس (41)قصص:(گرداندیم خوانندمی تشآ سوي به که

 و خدا دین ترك در او نهی و الهی امر از اعم – کرده فرض کتابش در خداوند که را آن نظایر و مطالب این کس

 . افتد روي به جهنم آتش در بگیرد، نادیده – است الهی خشم مستوجب که گناهان ارتكاب

 که است و بدانید رسانده کمال به داده شما به که را خیري خداوند همانا ! رستگار و شده رحمت گروه اي: فرمود و

. کند دریافت قیاس و نظر به یا سلیقه و هوس به را دین حكم خلقش از یكی که نیست چنین فرمانش و خدا علم در

و  ساخته مشخص گروهی آن آموختن و قرآن و براي داشته بیان آن در را امور ههم و فرستاده فرو را قرآن خدا

 زیرا کنند تفسیر را آن مفهوم، قیاس و رأي و خواست به که نیست روا سپرده آنان به را قرآن علم خدا که آنان براي

 بخشیده ارجمندي آنان به و کرده نیازشانبی ساخته ها آن هویژ و سپرده بدیشان که عملی پرتو در ها آن خداوند

 از که هر که ایشانند هم و کنند، پرسش ها آن از داده فرمان امت به خدا که باشند می ذکر اهل همان نیز ها این و است

 به را او کند، پیروي ها آن از کند و تصدیق را ها آن باید که است گذشته خدا علم در اینكه همالحظ با پرسد ها آن

 که ایشانند هم یابد و راه حق يها راه ههم و خدا سوي به که آنقدر بدهند او به قرآن دانش از و نمایند ره درستی

 مگر گردانند، رو سپرده ها آن نزد و داشته گرامی بدان را ها آن خدا که علمی و ایشان از پرسش از و ها آن از نباید

 قرآن علم که ها آن از و ذکر اهل از پرسش از که باشد و ایشانند خورده رقم بخت نگون خدا علم در که کسی

 به که هستند کسانی اینان .گردانند روي گشته واجب ایشان از سئوال و شده نهاده ها آن نزد و شده بخشیده بدیشان

 نزد را قرآن علم در ایمان اهل آنان چه یابد،می راه ها آن درون به شیطان آنكه تا کنند عمل قیاس و رأي و دلخواه



 را حالل امور از بسیاري و اند کرده تلقّی مؤمن خدا، نزد  را قرآن علم در گمراهان و اند کرده قلمداد کافر خدا،

 خدا رسول آنكه حال و ایشان هوس و هوا همیو اصل است این. اندگردانیده حالل را حرام امور از بسیاري و حرام

 ما از را خدا رسول عزّوجلّ خداوند آنكه از پس :گفتند برابر در ها آن و بود کرده سفارش ها آن به مرگش از پیش

 سفارش ما به که پیامبري گرفته؛ ما از را پیامبر خداوند، اینك و کنیم عمل خواهند مردم نچهآبد رواست ما بر ستاند

 . باشد رسول و خدا نظر مخالف مردم خواست چه اگر داده، فرمانمان و کرده

 خود پیش و بگیرد رو پیش در را روش این که کسی از نیست آشكارتر او گمراهی و ترجسور خدا بر کس هیچ و

 پس و( ص)محمّد زندگی زمان در را او که مردم بر خداست حق سوگند بخدا. رواست او براي کار این پندارد چنین

 گمان تواندمی آورده اسالم( ص)محمّد با که خدا دشمنان این از کسی آیا. کنند اشپیروي و برند فرمانش او مرگ از

 افتاده ژرف گمراهی در و بسته دروغ خدا بر آري بگوید اگر کرد؟می عمل خود قیاس و رأي و قول به پیامبر که کند

 و کرده اعتراف خود علیه کسی چنین و کند عمل خود قیاس و دلخواه و رأي به نباید کس هیچ نه بگوید است و اگر

 خداوند آنكه حال و شودنمی پیروي و اطاعت خدا، رسول مرگ از پس خداوند کند می گمان که است کسانی از او

 هعقید از شود کشته یا بمیرد او اگر آیا .نیست گذشتند پیامبرانی او از پیش که ايفرستاده جز( ص)محمّد »فرمایدمی

 را گزارانسپاس خداوند، زوديرساند و بهنمی خدا به زیانی هیچ بازگردد خود عقیده از کس هر و گردید؟برمی خود

 پیروي( ص) محمّد ممات و حیات زمان در خداوند بدانید که روست آن از این و .(144.عمران آل) «دهدمی پاداش

 مخالف قیاس و رأي و هوس به توانستهنمی( ص)محمّد حیات زمان در مردم از کس هیچ که گونه همان شود و می

 . کند عمل خود قیاس و رأي و هوس به ندارد حق نیز او مرگ زمان در کند، عمل( ص)محمّد با

 بدان را شما مردم زیرا نكنید، بلند بار یك از بیش االحرام تكبیره براي نماز در را خود هايدست :فرمایدمی و

 .خدا به جز نیست ايقوه و حول و اندشناخته

 به خدا و کند دعا درگاهش به که دارد دوست را مؤمن بنده آن خدا زیرا کنید، دعا بسیار خدا درگاه به: فرمود و

 در و سازد عملشان از بخشی رستخیز روز را به مؤمنان دعاي خدا و است داده اجابت وعده خود مؤمن بندگان



 فرمان خدا زیرا روز، یا شب ساعات از ساعتی هر در ،توانید که آنجا تا کنید خدا یاد بسیار پس .بیفزاید بدان بهشت

 یاد را خویش مؤمن بندگان خدا که بدانید و اوست یاد در که است مؤمنی یاد به هم خدا و کنند یاد را او است داده

 خدا سوي از چیزي هر زیرا دارید، وا عبادتش در کوشش به را خود پس کند، او یاد خیر به که را کسی مگر نكند،

 گناه )و :فرمایدمی خداوند. کرده حرام قرآن باطن و ظاهر در آنچه از اجتناب نیز و آید فراهم طاعتش در کوشش به

 .کرده حرامش داده آن از اجتناب به دستور خدا آنچه هر که بدانید و( 120انعام:) کنید( رها را پنهان و آشكار

 گمراه تا نكنید پیروي خود رأي و پسند از و نمایید عمل بدان و کنید پیروي او روش و پیامبر فرمانهاي و آثار از و

 سوي از هدایتی هیچبی هم آن باشد خود رأي و پسند پیرو که است کسی خدا نزد در مردم ترینگمراه زیرا شوید،

-داشته روا خویش حق در کنید بدي اگر و ایدکرده خود به کنید نیكی اگر زیرا کنید، نیكی خویش به توانید تاو  خدا

 از بپرهیزید. باشید برده فرمان هم را خدا چنین تا نسازید مسلط خویش بر را ها آن و برخیزید مدارا به مردم با. اید

داد  خواهند دشنام خدا به آگاهی بدون نیز ها آن که شنویدمی دشنام که هنگام آن دهید دشنام خدا دشمنان به اینكه

 داده دشنام خدا به دهد دشنام خدا اولیاء به که هر همانا .است کدام خداهب دشنام حدّ بدانید که است زیبنده را شما و

 آرام پس سازد، فراهم را خدا اولیاء و خدا به دشنام وسیله که کسی از است گرترستم خدا پیش کسی چه است و

 .خدا به مگر نیست اي قوّه حول و کنید پیروي الهی اوامر از آرام

 و حضرت آن روش و اکرم پیامبر آثار به آورید روي هاست آن امور نگهبان خداوند که گروهی اي :فرمایدمی نیز

 را آن هرکه شده و هدایت مسلماَ کند عمل بدان که هر چه ایشان، از پس پیامبر خاندان از گرهدایت امامان آثار

 داده آنان دوستی و اطاعت به فرمان خدا که هستند کسانی همان ها آن زیرا .گردد گمراه برتابد روي آن از و وانهد

 و ترپسندیده او نزد باشد اندك چه اگر و است سنن و آثار پیروي در عمل پیگیري :فرمود اکرم پیامبر ما پدر. است

ها  بدعت و هوي از پیروي همانا. دل پسند از پیروي و گزاريبدعت در فراوان کوشیسخت از بود خواهد ترسودمند

 نزد چیزي به هرگز و است آتش در بدعت هر است و بدعت گمراهی است و هر گمراهی الهی هدایت بدون آن هم

 . خداست فرمان نیز آن که شنودي،خ و شكیبایی و او از برداريفرمان به جز رسید نتوان خدا



 یا دارد خوش را آن حال بخشیده، بدو خدا نچهبدآ باشد شنودخ مگر ندارد ایمان خدا بندگان از ايبنده هیچ بدانید

 نكوست، او براي و اوست شایسته آنچه جز نكند آن گیرد پیش در شنوديخ و شكیب که کسی به خدا هرگزو  نه

  شما و شما از پیش مؤمنان همه زیرا ظهر، نماز ویژه بهها  نماز از مراقبت باد شما بر. نه یا بدارد خوش را آن حال

 ها آن بر و شمرد خوار را ایشان هرکه زیرا مسلمانان، به مهرورزي باد شما بر. است داده فرمان بدان  قرآن در را

 )ص(اکرم پیامبر ما پدر. بود خواهد او بدخواه و کننده خوار خدا و رفته دربه خدا کیش از تحقیق به فرازد گردن

 از خدا شمارد خوار را مسلمانی هرکه ورزم و بدانید مهر مسلمان مستمندان به داده دستور من به پروردگارم: فرمود

 بدخواه او براي خدا و گشت خواهند او بدخواه نیز مردم که جایی تا برفكند زبونی و بدخواهی وي بر خویش جانب

 .بود خواهد تر

 دوستشان که دارند را حق این شما بر آنان پس تان،مسلمان مسكین برادران به نسبت گیرید پیش در الهی تقواي

 داده دستور دوستیش به خدا که را کسی بدارد و هرکه دوست را آنان داده دستور پیامبرش به خدا همانا بدارید،

 در بمیرد حال این بر و کند عصیان را رسولش و خدا هرکه و کرده عصیان را پیامبر و پروردگار باشد نداشته دوست

 .است مرده گمراهی

 به خدا با جامه این تصاحب در است و هرکه سبحان خداوند جامة تكبّر زیرا تكبّر و منشی بزرگ از باشید حذر بر

 اندازي دست و ستم یكدیگر به مبادا .سازد زبونش و خوار رستخیز روز در و شكند او پشت خدا برخیزد چالش

 یاري و برگرداند خودش به را ستمش خدا کند تعدّي و ستم که هر همانا. نیست نیكوکاران سرشت از آن زیرا کنید،

 ستم مسلمان علیه مبادا. یابد دست الهی چیرگی به و گردد پیروز کند یاري را خدا هرکه است و کش ستم آن از خدا

 اکرم پیامبر ما پدر.نماید اجابت شما دربارة را او خدا و کند نفرینتان خدا درگاه به تا کنید اقدامی اي کشیده

-می اکرم پیامبر ما پدر زیرا رسانید، کمك یكدیگر به باید. گرددمی مستجاب ستمدیده مسلمان دعاي :فرمود می

 .است بیشتر مسجدالحرام در اعتكاف با همراه هماه یك هروز از مسلمانان به یاري مزد: فرمود



 اکرم پیامبر ما پدر .برد سر به تنگدستی در که افكنید دشواري به حالی در را خویش بدهكار مسلمان برادر مبادا

 سایه که روزي در خداوند دهد مهلت را تنگدستی هرکه و افكند سختی به را دیگر مسلمان مسلمانی نباید: فرمودمی

 .دهد جاي خویش هسای در را او بود نخواهد او هسای جز اي

 و دیگر روز تا روزي شماست هعهد بر که را يخدا حقوق مبادا دارید برتري دیگران بر که گانشد رحمت گروه اي

 شتاب در خداوند کند شتاب دارد ذمّه بر که خدا حقوق پرداخت در که هر زیرا اندازید، پس دیگر ساعت تا ساعتی

 اوست نزد در که الهی حقوق پرداخت در کس هر .است تواناتر آخرت و دنیا در او خیر نمودن برابر چند و کردن

 را خویش روزي توانست نخواهد ندهد روزي بدو خدا است و هرکه تر توانا او مقرّر روزي حبس به خدا کند تأخیر

 خود پیمان و سازد پاك شما براي را آن هباقیماند خداوند تا بپردازید کرده شما روزي خدا را آنچه حق. آورد فراهم

 برتري و کنه و شمار جهانیان خداي جز کس هیچ که سازد زیاد چنانآن را آورد و آن بر آن نمودن برابر چند در را

 .نداند را آن

 دشوار او بر را کار و نیندازید تنگنا به را امام توانید اگر و باشید داشته نظر در را خدا !مردمان اي: فرمایدمی نیز

 .کندمی بدگویی امام صالح پیروان از که است کسی همان افكند دشواري به را امام که هر همانا مكنید،

 در را خدا دارد دوست که هر :فرمود و است شده صادر پیش از نیكان هدربار خدا دستور که !مردمان اي باشید آگاه

 تبرّي دشمنانشان از خدا نزد و بدارد دوست را مؤمنان و رسول و خدا باید است حقیقی مؤمن که کند مالقات حالی

 ایشان از تر پایین موجودات نه و پیامبري و مقرّب فرشته هیچ زیرا بپذیرد، رسد وي به آنان فضل از هرچه و جوید

 ..نرسد آنان فضل کنه به

 اطاعت پیامبر و خدا از که کسانی و» :است فرموده گرهدایت امامان مؤمن پیروان برتري در خدا که ایدنشنیده آیا

 شایستگان و شهیدان و راستان و پیامبران با (عنی)ی داشته گرامی را ایشان خدا که بود خواهند کسانی شمار در کنند،

 (69)نساء:. «بود خواهند رفیقانی اند و نیكوالهی والیت مقام



 خدا اینكه از شود می شاد هرکه! شان برتري و امامان خود به رسد چه دیگر بود امامان پیروان برتري از بخشی این

 در داده قرار مؤمنان براي که شرایطی همان با را خدا تقواي باید حقیقی گردد مؤمنی تا گرداند، کامل را ایمانش

 دادن و زکات پرداخت و نماز کردن برپا مؤمنان، پیشوایان و پیامبر و او داشتن دوست با همراه خدا همانا.گیرد پیش

 خدا محرّمات از اي نكته است و کرده شرط را-پنهان یا آشكار خواه-زشت کارهاي از دوري و الحسنه قرض

 دینداري مخلصانه الهی درگاه به خدا و خود میان کس هر. است آمده الهی سخن در و شده تفسیر آنكه مگر نیست

 از و دارد قرار خداوندي پیروز حزب در گیرد، نادیده را دستورات این از دستوري ندهد اجازه خود به و کند می

 فشاري پا شده بیان قرآن در که الهی باطن و ظاهر محرّمات انجام در اینكه از بپرهیزد .است حقیقی مؤمنان شمار

  (135عمران: )آل« .آگاهند معصیت زشتی به چون نكنند زشت کار بر اصرار و» :فرماید می خداوند چه کنید

 دستور گذاشتنفرو در که یافتندمی در شدند می مرتكب گناهی فراموشی روي از که هنگامی پیشین مؤمنان یعنی

 است این گشتند ونمی باز بدان دیگر و کردندمی آمرزش طلب او از رو همین از اند وکرده عصیان را خدا الهی

 .مذکور هآی از تبارك خداوند مقصود

 باز آنچه از و برند فرمانش داده فرمان آنچه در تا داشته برحذر و داده فرمان روي این از خدا که باشید آگاه

 هرکه و کند دریافت را او خیر ههم و است بوده او مطیع کند پیروي او فرمان از هرکه پس .شویند داشته،دست

 الهی عصیان با که هر و است کرده عصیان را خدا تحقیق به نشوید دست آن از او و دارد باز چیزي از را او خداوند

 . افكند آتش در رو به را او خداوند رسد سر به عمرش

 ها آن از تر پایین موجودي هر یا مرسل پیامبر و مقرّب فرشته از اعم مخلوقاتش از واحدي خدا میان بدانید و

 حقیقی مؤمنان خواهیدمی اگر بكوشید خدا از فرمانبرداري در پس خدا، از ها آن فرمانبرداري مگر نیست پیوندي

 چه دارید، توان که جایی تا خدایتان از فرمانبري به باد شما بر :فرماید می نیز و خدا به مگر نیست نیرویی و باشید

 مسلمان تحقیق به شد تسلیم هرکه پس اسالم همان تسلیم و است تسلیم همان اسالم که بدانید .شماست خداي اهلل

 خدا هرکه چه، برد، فرمان را خدا باید رساند نیكی خویش به خواهد هرکه. ندارد اسالمی نشد تسلیم که هر است و



 در شود خدا معاصی مرتكب هرکه زیرا شوید، خدا معاصی مرتكب مبادا .است رسانده نیكی خویش به برد فرمان را

 خدا نزد نیكوکاران براي زیرا ندارد، وجود جایگاهی بدي و نیكی میان است و ساخته خویش متوجّه را بدي نهایت

 .کنید دوري گناهان از و برخیزید خدا اطاعت به پس است، آتش خدا نزد بدکاران براي و بهشت

-بی خدا از را شما دیگري موجود هیچ نه و مرسل پیامبر نه و مقرّب فرشتة از اعم الهی خالیق از یك هیچ بدانید و

 گردد و خشنود او از که بخواهد خدا از باید بخشد سود بدو شافعان شفاعت خدا نزد خواهدمی هرکه .کندنمی نیاز

 و (ص)محمّد خاندان از امر والیان و پیامبرش و او از فرمانبري به مگر نرسد خدا خشنودي کسبه هیچ بدانید

 همان منكران که بدانید .نشود منكر زیاد چه کم چه را ها آن فضل چه اگر خداست از سرکشی ها آن از سرکشی

 ترین فرو در منافقان آري) :است فرموده منافقان هدربار حق به سبحان خداوند و منافقان همان مكذّبان و مكذّبانند

  (.145)نساء:(یافت نخواهی یاوري آنان براي هرگز دوزخند و درجات

 و حق صفت از خدایش که فردي هیچ از است ترسان او از و دارد خدا فرمان به دل که شما از کدامهیچ نباید

 شیاطین ایشان هم نداده، قرار حق اهل خدا که را کس هر زیرا بترسد، نساخته اهل را او و کرده بیرونش درستی

 در خواهندمی و کنند وسوسه هم به که برخورداند فریب و مكر از انس شیاطین که بدرستی باشند و جن و انس

 که دینی برگردانند؛ کرده خود دین به متوجه را ایشان و کرده ها آن هدربار خدا که لطفی از را حق اهل توان صورت

 و انكار و شك در حق، اهل و خدا دشمنان ترتیب این به تا است نداده قرار آن اهل از را انس شیاطین خداوند

 که گونه همان) :فرمایدمی کریم قرآن در خداوند چنانكه نگردند برابر یكدیگر با و نشوند یكدیگر شریك تكذیب

 یاري اهل که را ها آن خداوند (. سپس89/)نساء( باشید برابر هم با تا شوید کافر دارند آرزو اند،شده کافر خودشان

 .بگیرند یاوري و دوست خود براي خدا دشمنان از اینكه از داشته باز بودند حق

 بدان را شما پروردگار که حق یاري از و افكند هراستان به شما، کار در شانحیله و انس شیاطین نیرنگ نباید

 خشنودي کار این با و برانید ها آن و خود میان است آن از بهتر آنچه با را بدي شما و دارد بازتان کرده مخصوصتان

 .نیست شیاطین این میان در خیري آنكه حال بطلبید و او از طاعت با را خدایتان



 دریابند شما از اينكته آن هدربار ها آن اگر زیرا سازید، آشكار ها آن براي را خدا دین اصول نیست روا شما بر 

 شوند روبرو شما با دارید می بد آنچه هر به و بكوشند نابودیتان راه در و گیرند کار به شما علیه بر و گردند دشمنتان

 بشناسید، باطل اهل و خود میان در را خویش جایگاه شما .ندهند شما به حقّی و انصاف هیچ فاجران دولت در و

 اهل چون حق اهل به خود نزد خدا چه درآورند، باطل اهل همنزل به را خود که نیست شایسته حق اهل براي زیرا

 اند، کرده شایسته کارهاي و گرویده که کسانی یا) :اندنیافته قرآن در خدا سخن این چگونگی ها آن آیا .ننگرد باطل

 «.28/ص(» دهیممی قرار پلیدان چون را پرهیزگاران یا گردانیم، می زمین در مفسدان چون

 خدا کار این با که ندهید قرار باطل اهل معرض در را دینتان و امام و خدا و بدانید باطل اهل از واالتر را خود شأن

 او طاعت به که را کسانی امر و الهی امر! صالح اهل اي پس .شویدمی نابود و سازیدمی خشمگین خویش بر را

 .سازد دگرگون را شما نعمت خداوند که واننهید، دهند می دستور

  ردیفان هم براي شمارید و دشمن را خود مخالفان او راه در و بدارید دوست دارد را شما ویژگی هرکه خدا براي

 کنندمی تجاوز شما به و ورزندمی دشمنی با که دیگران از را آن و کنید ارمغان را خویش خواهی خیر و دوستی خود

 درآن را خویش خرد و کنید درکش و بستانید را آن پس آموخته، ما به را آن خدا که ماست رسم این.  بدارید دریغ

 است موافق هوستان و هوي با آنچه و بگیرید دارد همسویی شما هدایت با آنچه.نگیرید نادیده را آن و زنید کار به

 .نهید وا

 پس .است فروخته بزرگی خدا دین به کند بزرگی خدا به ايبنده اگر بدانید فروشد و بزرگی بخدا ايبنده هیچ نباید

 پناه بدو فروختن بزرگی از را شما و ما خدا .باشید کار زیان تا نگردید باز عقب به و بروید مستقیم خدا راه در

 .  خدا به مگر نیست نیرویی توان و بخشد

 نماید بد نظرش در را شرّ خدا آنكه تا نمیرد باشد شده خلق مؤمن آفرینش اصل در ايبنده اگر همانا :فرماید می نیز 

 عافیتش تكبّر از کرد دور آن از را وي و ساخت ناخوش او براي را بدي خدا هرکه سازد و دور آن از را او و

 پدیدار او در پاکدامنی و آرامش و وقار و گشاده هچهر و گردد رفتار خوش و گیرد پیش در نرمش راه و بخشیده



 و معاشرت حسن و ها آن با مدارا و مردم با دوستی خداوند و گیرد کناره است الهی خشم موجب آنچه از شود و

 در را اي بنده خدا گاه هر نگردد و آن پیرامون وجه هیچ به دیگر سازد و روزي وي به را مردم با خصومت ترك

 را شرّ چون سازد و نزدیك بدان را او و گرداند محبوب او براي را شرّ خدا تا نمیرد او کرد، خلق کافر آفرینش اصل

 شود و نمودار او هرزگی و گردد اخالقبد و شود سخت دلش و گردد محوري خود و تكبّر گرفتار بدارد دوست

 در خدا معاصی و نشوید دست ها آن از و شود محرّمات مرتكبّ و سازد هویدا را او سرّ خدا و باشد اندك شرمش

 !.کافر و مؤمن میان وضع است دور چه ورزد و بغض آن اهل و الهی طاعت به و گیرد پیش

 در بال تحمّل براي را خود خدا و به مگر نیست نیرویی و قوّت و بجویید او درگاه از را آن و طلبید عافیت خدا از

 دستور خدا که کسانی و او دوستی و خدا طاعت راه در دنیا در کشیدن سختی و پیوسته بالي زیرا سازید، شكیبا دنیا

 آن، شكوفایی و خرّمی وها  نعمت اگرچه دنیا، ملك از سراي دیگر در دارد بهتري انجام است، داده را آنان دوستی

 دوستی به خداوند چه باشد، پیاپی و پیوسته کرده ممنوع را آنان دوستی خدا که کسانی دوستی و خدا از نافرمانی در

-می هدایت ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانی را آنان و) :برده نام ایشان از قرآنش در که داده دستور امامانی

 که ها آن. است داده دستور ایشان از فرمانبري و والیت به خدا که هستند کسانی همان آنان و.(73/)انبیاء.(کردند

 از امامان بر فرموده مقدّر دنیا در خدا که هستند گمراهی پیشوایان همان فرموده نهی طاعتشان و والیت از خدا

 بر عذاب فرمان تا کنند معصیت را رسول و خدا شان حكومت در یابند و حكومت اهلل اولیاء و (ص)محمّد خاندان

 در کنید تدبّر پس. باشید او از پیش پیامبران و (ص)محمّد با شما شود محقق ها آن بر عذاب تا و شود محقق ها آن

 که بخواهید خدا از سپس ها و آن مؤمن پیروان و پیامبرانش گرفتاري از است کرده حكایت خود قرآن در خدا آنچه

 .است بخشیده بدیشان که بخشد را صبري همان راحتی، و شدّت و ناخوشی و خوشی در شما به

 ورع و خشوع و حلم و آرامش و وقار صالحان و هدایت باد شما جویید و بر ستیزه و افتید در باطل اهل با مبادا

 به نكنید چنین اگر زیرا او، طاعت به عمل با خدا رضایت جلب در آنان کوشش و داري وفا وخدا  محرّمات از ها آن

 .نیازید دست خود از پیش نیكان مقام



 بخشید بدو را نعمت این چون بگشاید و اسالم پذیرش براي را اشسینه بخواهد خیر ايبنده براي خدا اگر بدانید

 کمال به اسالمش آورد گرد او براي را همه این خدا گاه هر کند عمل و دهد دل بدان و گردد گویا حق به زبانش

 خود به را او نخواهد خیري اشبنده به خدا اگر و حقیقی مسلمان چونان است بمیرد،مرده حال این بر اگر رسد و

 است نبسته بدان دل که آنجا نبندد و از بدان دل راند او زبان بر را حق هم اگر باشد و پریشان و دلتنگ و واگذارد

 همان بود و خواهد منافق خدا نزد بمیرد که جایی تا آید پدید او براي وضع این چون ندهد و بدو عمل توفیق خدا

 .گردد حجّت او بر نداده، وي به آن به کردن عمل و بدان دادن دل توفیق خدایش آنكه با حق به او زبان اعتراف

 تا گرداند، گو حق را زبانتان و بگشاید اسالم پذیرش براي را شما هسین بخواهید او از و گیرید پیش در خدا تقواي

 خود از قبل نیكان بازگشت چون را شما بازگشت دارید و قرار حق بر شما که حالی در میراندمی را شما که وقتی

 طاعت به کمر باید دارد دوست را او خدا بداند که دارد دوست که هر .خدا به مگر نیست قوّتی و نیرو دهد و قرار

 من از دارید دوست را خدا اگر بگو) :فرمود پیامبرش به خداوند که ایدنشنیده آیا نماید، پیروي ما از و بندد الهی

 .(31عمران: )آل(است مهربان هآمرزند خداوند ببخشاید و شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا تا کنید پیروي

 داخل نیز را ما از پیروي خود فرمانبرداري در خداوند آنكه مگر است نبرده فرمان خدا از ايبنده سوگند خدا به

 سوگند خدا به دارد و دوست را او خداوند آنكه مگر است نكرده پیروي ما از اي بنده سوگند خدا به است و کرده

 دشمن را ما کس هیچ سوگند خدا به و است داشته دشمن را ما آنكه مگر ننهاده کنار را ما از پیروي کس هیچ

 خوار را او خداوند دهد، کف از را خود جان الهی عصیان با کس هر کرده و عصیان را خدا آنكه مگر است نداشته

 . است جهانیان خداوند آن از ستایش و افكند آتشش در رو به و گرداند

 

 

 

 



  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 پيوست دوم

 )ص( به ابوذر رضی اهلل عنهوصيت رسول اکرم 

بر پیامبر رحمت محمد)ص( و خداوند  پایانبی درود و سالم و سزد را او که گونه آن را خداي فراوان سپاس و حمد

 بر خاندان پاکش باد.

مِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْ» خداوند متعال در قرآن کریم فرمودند:

و یكدیگر را در کار نیك و پرهیزگاري یاري کنید و در گناه و دشمنی بایكدیگر همكاري نكنید و از  :شَدِیدُ الْعِقَابِ

این آیه گواه این است که خداوند متعال در قرآن کریم بر . «کندبه سختی عقوبت میخدا پروا نمایید، همانا خداوند 

بار در قرآن تكرار شده است و از آنجا که  250بسیاري دارد، این واژه تقریبا حدود  تأکیدتقوا و پرهیزکاري 

اش را به اموري که خیر وصالحش درآن است فرمان دهد و از اقتضاي حكمت خداوند متعال این است که بنده

فراوان  تأکیدورزید و این فرمان و  تأکیدو تباه بازدارد، پس او را به تقوي دستور داد و تا این اندازه بر آن امورفاسد 

شود بنده در هرکجا که باشد در بهشت رضوان الهی بر آن اسرار و رموزي بسیاري در خود نهفته دارد که موجب می

به این وصیت و سفارش رسول اعظم )ص( به ابوذر غفاري به سر برد. شما نیز براي دستیابی به بهشت تقواي الهی 

گوش جان بسپارید و بكوشید تا این سفارش پیامبر را در زندگی خویش پیاده کرده و به کار ببندید، توفیق الهی 

 همراتان باد.

 عَنْهُ، اللَّهُ رَضِیَ جُنَادَةَ بْنِ جُنْدَبِ ذَرٍّ أَبِی عَلَى فَدَخَلْتُ الرَّبَذَةَ، قَدِمْتُ قال الْأَسْوَدِ أَبِی عَنْ الدُّؤَلِیِّ الْأَسْوَدِ أَبِی عن»

 مِنَ أَحَداً الْمَسْجِدِ فِی أَرَ فَلَمْ مَسْجِدِهِ، فِی ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى نَهَارِهِ صَدْرِ فِی یَوْمٍ ذَاتَ دَخَلْتُ قَالَ، ذَرٍّ أَبُو فَحَدَّثَنِی

 أَوْصِنِی أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی اللَّهِ، رَسُولَ یَا فَقُلْتُ الْمَسْجِدِ خَلْوَةَ فَاغْتَنَمْتُ جَالِسٌ، جَانِبِهِ إِلَى و عَلِیٌّ  اللَّهِ رَسُولَ إِلَّا النَّاسِ

 فَإِنَّهَا فَاحْفَظْهَا، بِوَصِیَّةٍ مُوصِیكَ إِنِّیالْبَیْتِ و  أَهْلَ مِنَّا إِنَّكَ! ذر ابا یَا.  بِكَ أَکْرِمْ وَ نَعَمْ فَقَالَ بِهَا، اللَّهُ یَنْفَعُنِی بِوَصِیَّةٍ



 فَإِنَّهُ تَرَاهُ لَا کُنْتَ فَإِنْ تَرَاهُ، کَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ! ذر ابا یَا. کِفْلَانِ بِهَا لَكَ کَانَ حَفِظْتَهَا إِنْ فَإِنَّكَ سُبُلِهِ، وَ الْخَیْرِ لِطُرُقِ جَامِعَةٌ

 إِلَى لَا الْبَاقِی وَ لَهُ ثَانِیَ فَلَا قَبْلَهُ و الْفَرْدُ ءَ شَیْ فَلَا ءٍ شَیْ کُلِّ قَبْلَ الْأَوَّلُ فَهُوَ بِهِ، الْمَعْرِفَةُ اللَّهِ عِبَادَةِ أَوَّلَ أَنَّ یَرَاكَ و اعْلَمْ

 ثُمَّ قَدِیرٌ، ءٍ شَیْ کُلِّ  عَلى هُوَ وَ الْخَبِیرُ اللَّطِیفُ اللَّهُ هُوَ ءٍ و شَیْ مِنْ بَیْنَهُمَا مَا وَ فِیهِمَا مَا وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فَاطِرُ غَایَةٍ،

 ثُمَّ مُنِیراً، سِراجاً وَ بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِلَى داعِیاً وَ نَذِیراً وَ بَشِیراً النَّاسِ، کَافَّةِ إِلَى أَرْسَلَنِی تَعَالَى اللَّهَ بِأَنَّ بِی و الْإِقْرَارُ الْإِیمَانُ

 فِی بَیْتِی أَهْلَ جَعَلَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ! ذر ابا یَا  اعْلَمْو  تَطْهِیراً الرِّجْسَ و طَهَّرَهُمْ عَنْهُمُ اللَّهُ أَذْهَبَ الَّذِینَ  بَیْتِیَ أَهْلِ حُبُّ

! ذر ابا یَا. آمِناً کَانَ دَخَلَهُ مَنْ إِسْرَائِیلَ بَنِی فِی حِطَّةٍ بَابِ مِثْلِغَرِقَ و  عَنْهَا رَغِبَ مَنْ وَ نَجَا رَکِبَهَا مَنْ نُوحٍ کَسَفِینَةِ أُمَّتِی

 یَا الْفَرَاغُ، وَ الصِّحَّةُ النَّاسِ مِنَ کَثِیرٌ فِیهِمَا مَغْبُونٌ نِعْمَتَانِ! ذر ابا یَا. الْآخِرَةِ وَ الدُّنْیَا فِی سَعِیداً تَكُنْ بِهِ أُوصِیكَ مَا احْفَظْ

 شُغُلِكَ قَبْلَ فَرَاغَكَ وَ فَقْرِكَ قَبْلَ غِنَاكَ وَ سُقْمِكَ قَبْلَ صِحَّتَكَ وَ هَرَمِكَ قَبْلَ شَبَابَكَ خَمْسٍ، قَبْلَ خَمْساً اغْتَنِمْ! ذر ابا

 فِی فَكُنْ لَكَ غَدٌ یَكُنْ فَإِنْ بَعْدَهُ، بِمَا لَسْتَ وَ بِیَوْمِكَ فَإِنَّكَ بِأَمَلِكَ التَّسْوِیفَ وَ إِیَّاكَ! ذر ابا یَا. مَوْتِكَ قَبْلَ حَیَاتَكَ وَ

 لَا یَوْماً مُسْتَقْبِلٍ مِنْ کَمْ! ذر ابا یَا. الْیَوْمِ فِی فَرَّطْتَ مَا عَلَى تَنْدَمْ لَمْ لَكَ غَدٌ یَكُنْ لَمْ الْیَوْمِ و إِنْ فِی کُنْتَ کَمَا الْغَدِ

 .غُرُورَهُ وَ الْأَمَلَ لَأَبْغَضْتَ مَصِیرِهِ، وَ الْأَجَلِ إِلَى نَظَرْتَ لَوْ! ذر ابا یَا  .یَبْلُغُهُ لَا غَداً مُنْتَظِرٍ وَ یَسْتَكْمِلُهُ

 تُحَدِّثْ فَلَا أَصْبَحْتَ إِذَا! ذر ابا یَا الْقُبُورِ، أَصْحَابِ مِنْ نَفْسَكَ سَبِیلٍ و عُدَّ کَعَابِرِ أَوْ غَرِیبٌ الدُّنْیَا فِی کَأَنَّكَ کُنْ! اباذر یَا

 فَإِنَّكَ مَوْتِكَ، قَبْلَ حَیَاتِكَ وَ سُقْمِكَ قَبْلَ صِحَّتِكَ مِنْ بِالصَّبَاحِ و خُذْ نَفْسَكَ تُحَدِّثْ فَلَا أَمْسَیْتَ بِالْمَسَاءِ و إِذَا نَفْسَكَ

 الرَّجْعَةِ و لَا مِنَ تُمَكَّنَ لَا وَ الْعَثْرَةُ تُقَالَ فَلَا الْعَثْرَةِ، عِنْدَ الصَّرْعَةُ تُدْرِکَكَ أَنْ إِیَّاكَ! ذر ابا غَداً،یَا اسْمُكَ مَا تَدْرِي لَا

 عَلَى مِنْكَ أَشَحَّ عُمُرِكَ عَلَى کُنْ! ذر ابا یَا بِهِ، اشْتَغَلْتَ بِمَا  عَلَیْهِ تَقْدَمُ مَنْ یَعْذِرَكَ تَرَکْتَ و لَا بِمَا خَلَّفْتَ مَنْ یَحْمَدَكَ

 .ارِكَدِینَ وَ دِرْهَمِكَ

 شَرُّ فَإِنَّهُ الدَّجَّالَ أَوِ مُجْهِزاً، مَوْتاً أَوْ مُفْنِداً هَرَماً أَوْ مُفْسِداً مَرَضاً أَوْ مُنْسِیاً فَقْراً أَوْ مُطْغِیاً، غِنًى إِلَّا أَحَدٌ یَنْتَظِرُ هَلْ! اباذر یَا

 وَ بِعِلْمِهِ یُنْتَفَعُ لَا عَالِمٌ الْقِیَامَةِ یَوْمَ اللَّهِ عِنْدَ مَنْزِلَةً النَّاسِ شَرَّ إِنَّ! ذر ابا یَا أَمَرُّ، وَ  أَدْهى السَّاعَةُ فَ السَّاعَةَ أَوِ یُنْتَظَرُ، غَائِبٍ

 رِیحَ یَجِدْ لَمْ النَّاسَ، بِهِ لِیَخْدَعَ الْعِلْمَ ابْتَغَى مَنِ! ذر ابا یَا. الْجَنَّةِ رِیحَ یَجِدْ لَمْ إِلَیْهِ، النَّاسِ وُجُوهَ بِهِ لِیَصْرِفَ عِلْماً طَلَبَ مَنْ

 عَذَابِ مِنْ تَنْجُ بِهِ، لَكَ عِلْمَ لَا بِمَا تُفْتِ تَبِعَتِهِ و لَا مِنْ تَنْجُ أَعْلَمُهُ لَا فَقُلْ تَعْلَمُهُ، لَا عِلْمٍ عَنْ سُئِلْتَ إِذَا! ذر ابا یَا. الْجَنَّةِ

 الْجَنَّةَ دَخَلْنَا النَّارَ و قَدْ أَدْخَلَكُمُ مَا فَیَقُولُونَ النَّارِ، أَهْلِ مِنْ قَوْمٍ عَلَى الْجَنَّةِ أَهْلِ مِنْ قَوْمٌ یَطَّلِعُ! ذر ابا یَا الْقِیَامَةِ، یَوْمَ اللَّهِ



 یَقُومَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ ثَنَاؤُهُ جَلَّ اللَّهِ حُقُوقَ إِنَّ! ذر ابا یَا . نَفْعَلُهُ لَا وَ بِالْخَیْرِ نَأْمُرُ کُنَّا إِنَّا فَیَقُولُونَ تَعْلِیمِكُمْ، وَ تَأْدِیبِكُمْ لِفَضْلِ

 ،النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ مَمَرِّ فِی إِنَّكُمْ! ذر ابا یَا تَائِبِینَ، أَصْبِحُوا وَ أَمْسُوا الْعِبَادُ و لَكِنْ یُحْصِیَهَا أَنْ مِنْ أَکْثَرُ اللَّهِ نِعَمَ الْعِبَادُ و إِنَّ بِهَا

 شَرّاً یَزْرَعْ خَیْراً و مَنْ یَحْصُدَ أَنْ یُوشِكْ خَیْراً یَزْرَعْ بَغْتَةً و مَنْ یَأْتِی الْمَوْتُ وَ مَحْفُوظَةٍ أَعْمَالٍ وَ مَنْقُوصَةٍ آجَالٍ فِی

لَهُ و  یُقَدَّرْ لَمْ مَا حَرِیصٌ یُدْرِكُ بِحَظِّهِ و لَا ءٌ بَطِی یُسْبَقُ لَا! ذر ابا یَا زَرَعَ، مَا مِثْلُ زَارِعٍ نَدَامَةً و لِكُلِّ یَحْصُدَ أَنْ یُوشِكْ

 زِیَادَةٌ، مُجَالَسَتُهُمْ وَ قَادَةٌ الْفُقَهَاءُ وَ سَادَةٌ الْمُتَّقُونَ! ذر ابا یَا وَقَاهُ، اللَّهَ فَإِنَّ شَرّاً وُقِیَ أَعْطَاهُ و مَنْ اللَّهَ فَإِنَّ خَیْراً أُعْطِیَ مَنْ

! ذر ابا یَا أَنْفِهِ، عَلَى مَرَّ ذُبَابٌ کَأَنَّهُ ذَنْبَهُ لَیَرَى الْكَافِرَ عَلَیْهِ و إِنَّ تَقَعَ أَنْ یَخَافُ صَخْرَةٍ تَحْتَ کَأَنَّهُ ذَنْبَهُ لَیَرَى الْمُؤْمِنَ إِنَّ

 شَرّاً بِعَبْدٍ أَرَادَ وَبِیلًا و إِذَا ثَقِیلًا عَلَیْهِ الْإِثْمَ وَ مُمَثَّلَةً عَیْنَیْهِ بَیْنَ ذُنُوبَهُ جَعَلَ خَیْراً، بِعَبْدٍ أَرَادَ إِذَا تعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ

 ارْتِكَاضاً أَشَدُّ الْمُؤْمِنِ نَفْسَ إِنَّ! ذر ابا یَا ، عَصَیْتَ مَنْ إِلَى انْظُرْ الْخَطِیئَةِ و لَكِنِ صِغَرِ إِلَى تَنْظُرْ لَا! ذر ابا یَا ذُنُوبَهُ، أَنْسَاهُ

 خَالَفَ حَظَّهُ و مَنْ أَصَابَ الَّذِي فَذَاكَ فِعْلَهُ قَوْلُهُ وَافَقَ مَنْ! ذر ابا یَا ، شَرِکِهِ فِی بِهِ یُقْذَفُ حِینَ الْعُصْفُورِ، مِنَ الْخَطِیئَةِ مِنَ

 لَا وَ ءٍ شَیْ فِی مِنْهُ لَسْتَ مَا دَعْ! اباذر یَا ، یُصِیبُهُ بِالذَّنْبِ رِزْقَهُ لَیُحْرَمُ الرَّجُلَ إِنَّ! ذر ابا یَا نَفْسَهُ، یُوَبِّخُ فَإِنَّمَا فِعْلَهُ قَوْلُهُ

 حَتَّى فَیُعْطِیهِمْ الْجَنَّةَ قَوْماً لَیُدْخِلُ ثَنَاؤُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا وَرِقَكَ، تَخْزُنُ کَمَا لِسَانَكَ یَعْنِیكَ و اخْزُنْ لَا فِیمَا تَنْطِقْ

 فَضَّلْتَهُمْ فَبِمَ الدُّنْیَا، فِی مَعَهُمْ کُنَّا إِخْوَانُنَا رَبَّنَا فَیَقُولُونَ عَرَفُوهُمْ، إِلَیْهِمْ نَظَرُوا فَإِذَا الْعُلَى، الدَّرَجَاتِ فِی قَوْمٌ یَمَلُّوا و فَوْقَهُمْ

تَنَامُونَ و  حِینَ یَقُومُونَ وَ تَرْوَوْنَ حِینَ تَشْبَعُونَ و یَظْمَئُونَ حِینَ یَجُوعُونَ کَانُوا مْإِنَّهُ هَیْهَاتَ، هَیْهَاتَ فَیُقَالُ عَلَیْنَا،

 الْجَائِعِ إِلَى حَبَّبَ کَمَا الصَّلَاةَ، إِلَیَّ الصَّلَاةِ و حَبَّبَ فِی عَیْنِی قُرَّةَ ثَنَاؤُهُ جَلَّ اللَّهُ جَعَلَ! ذر ابا یَا تَحْفَظُونَ، حِینَ یَشْخَصُونَ

 أَیُّمَا! ذر ابا یَا الصَّلَاةِ، مِنَ أَشْبَعُ لَا رَوِيَ و أَنَا شَرِبَ إِذَا الظَّمْآنَ  إِنَ وَ شَبِعَ أَکَلَ إِذَا الْجَائِعَ الْمَاءَ و إِنَّ الظَّمْآنِ إِلَى وَ الطَّعَامَ

 الْجَنَّةِ، فِی بَیْتٌ وَاجِباً حَقّاً لَهُ کَانَ الْمَكْتُوبَةِ، سِوَى رَکْعَةً عَشْرَةَ اثْنَتَیْ لَیْلَةٍ، وَ یَوْمٍ فِی تَطَوَّعَ رَجُلٍ

 مُؤْمِنٍ مِنْ مَا! ذر ابا یَا: لَهُ یُفْتَحْ الْمَلِكِ بَابِ قَرْعَ یُكْثِرْ الْجَبَّارِ و مَنْ الْمَلِكِ بَابَ تَقْرَعُ فَإِنَّكَ الصَّلَاةِ فِی دُمْتَ مَا! اباذر یَا

 مَنْ وَ الصَّلَاةِ فِی لَكَ مَا تَعْلَمُ لَوْ آدَمَ، ابْنَ یَا یُنَادِي مَلَكٌ بِهِ وُکِّلَ وَ الْعَرْشِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ مَا الْبِرُّ عَلَیْهِ تَنَاثَرَ إِلَّا مُصَلِّیاً، یَقُومُ

 السَّابِقُونَ هُمُ وَ أَلَا الْجَنَّةِ، إِلَى النَّاسَ فَیَسْبِقُونَ یَحْمِلُونَهَا الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْأَلْوِیَةِ لِأَصْحَابِ طُوبَى! ذر ابا یَا انْفَتَلْتَ، مَا تُنَاجِی

 اللِّسَانُ وَ الْخَطِیئَةَ تَمْحُو أَکْبَرُ و الصَّدَقَةُ اللِّسَانُ وَ الدِّینِ عِمَادُ الصَّلَاةُ! ذر ابا یَا الْأَسْحَارِ، غَیْرِ وَ بِالْأَسْحَارِ الْمَسَاجِدِ إِلَى

 وَ السَّمَاءِ بَیْنَ کَمَا الْجَنَّةِ فِی الدَّرَجَةُ! ذر ابا یَا أَکْبَرُ، اللِّسَانُ وَ نَبَاهَةٌ أَکْبَرُ و الْجِهَادُ اللِّسَانُ وَ النَّارِ مِنَ جُنَّةٌ أَکْبَرُ و الصَّوْمُ



 أَخِیكَ، نُورُ هَذَا فَیُقَالُ هَذَا، مَا فَیَقُولُ لِذَلِكَ فَیَفْزَعُ بَصَرَهُ، یَخْطَفُ یَكَادُ، نُورٌ لَهُ فَیَلْمَعُ بَصَرَهُ لَیَرْفَعُ الْعَبْدَ الْأَرْضِ و إِنَّ

 فِی یُجْعَلُ ثُمَّ عَمَلًا، مِنْكَ أَفْضَلَ کَانَ إِنَّهُ لَهُ فَیُقَالُ هَكَذَا، عَلَیَّ فُضِّلَ الدُّنْیَا و قَدْ فِی جَمِیعاً نَعْمَلُ کُنَّا فُلَانٌ أَخِی فَیَقُولُ

 یَحْزَنُ لَا فَكَیْفَ حَزِیناً إِلَّا مُؤْمِنٌ فِیهَا أَصْبَحَ الْكَافِرِ و مَا جَنَّةُ وَ الْمُؤْمِنِ سِجْنُ الدُّنْیَا! ذر ابا یَا یَرْضَى، حَتَّى الرِّضَا قَلْبِهِ

تَغِیظُهُ  أُمُوراً وَ مُصِیبَاتٍ وَ أَمْرَاضاً و لَیَلْقَیَنَّ  عَنْهَا صَادِرٌ أَنَّهُ یُعِدْهُ لَمْ وَ جَهَنَّمَ وَارِدُ أَنَّهُ ثَنَاؤُهُ، جَلَّ اللَّهُ أَوْعَدَهُ قَدْ وَ الْمُؤْمِنُ

 وَ الرَّاحَةِ إِلَى أَفْضَى فَارَقَهَا فَإِذَا یُفَارِقَهَا، حَتَّى حَزِیناً فِیهَا یَزَالُ فَمَا تَعَالَى، اللَّهِ مِنَ ثَوَاباً یَبْتَغِی یُنْتَصَرُ، فَلَا و لَیُظْلَمَنَّ

 أَنْ لَحَقِیقٌ یُبْكِیهِ، لَا مَا الْعِلْمِ مِنَ أُوتِیَ مَنْ! ذر ابا یَا ، الْحُزْنِ طُولِ مِثْلِ عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ عُبِدَ مَا! ذر ابا یَا الْكَرَامَةِ،

 عَلَیْهِمْ  یُتْلى إِذا قَبْلِهِ مِنْ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِینَ إِنَّ عَزَّ، وَ جَلَّ فَقَالَ الْعُلَمَاءَ نَعَتَ اللَّهَ لِأَنَّ هُ،یَنْفَعُ لَا مَا عِلْمَ أُوتِیَ قَدْ یَكُونَ

 یَا ، خُشُوعاً یَزِیدُهُمْ وَ یَبْكُونَ لِلْأَذْقانِ یَخِرُّونَ وَ لَمَفْعُولًا رَبِّنا وَعْدُ کانَ إِنْ رَبِّنا سُبْحانَ سُجَّداً و یَقُولُونَ لِلْأَذْقانِ یَخِرُّونَ

 تَعَالَى اللَّهِ مِنَ بَعِیدٌ الْقَاسِیَ الْقَلْبَ إِنَّ لْیَتَبَاكَ، وَ الْحُزْنَ قَلْبَهُ فَلْیُشْعِرْ یَسْتَطِعْ لَمْ فَلْیَبْكِ و مَنْ یَبْكِیَ أَنْ اسْتَطَاعَ مَنِ! ذر ابا

 فِی أَمِنَنِی فَإِذَا أَمْنَیْنِ لَهُ أَجْمَعُ خَوْفَیْنِ و لَا عَبْدٍ عَلَى أَجْمَعُ لَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَقُولُ! ذر ابا یَا تَشْعُرُونَ، لَا لَكِنْ وَ

 الْقِیَامَةِ یَوْمَ ذُنُوبُهُ عَلَیْهِ لَیُعْرَضُ الْعَبْدَ إِنَّ! ذر ابا یَا. الْقِیَامَةِ یَوْمَ آمَنْتُهُ الدُّنْیَا فِی خَافَنِی إِذَا وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ أَخَفْتُهُ الدُّنْیَا

 وَ اللَّهَ یَأْتِیَ حَتَّى الْمُحَقَّرَاتِ عَلَیْهَا و یَعْمَلُ فَیَتَّكِلُ الْحَسَنَةَ لَیَعْمَلُ الرَّجُلَ إِنَّ! ذر ابا یَا لَهُ، فَیُغْفَرُ مُشْفِقاً کُنْتُ إِنِّی أَمَا فَیَقُولُ

 لَیُذْنِبُ الْعَبْدَ إِنَّ! ذر ابا یَا. الْقِیَامَةِ یَوْمَ آمِناً جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَیَأْتِی مِنْهَا، فَیَفْرَقُ السَّیِّئَةَ لَیَعْمَلُ الرَّجُلَ غَضْبَانُ و إِنَّ عَلَیْهِ وَهُ

 مِنْهُ، تَائِباً عَیْنَیْهِ نُصْبَ الذَّنْبُ ذَلِكَ یَكُونُ قَالَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی ذَلِكَ کَیْفَ وَ فَقُلْتُ الْجَنَّةَ، بِهِ فَیَدْخُلُ الذَّنْبَ

 اتَّبَعَ مَنِ الْعَاجِزُالْمَوْتِ و  بَعْدَ لِمَا عَمِلَ وَ نَفْسَهُ دَانَ مَنْ الْكَیِّسُ! ذر ابا یَا.  الْجَنَّةَ یَدْخُلَ حَتَّى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى فَارّاً

 حَتَّى الْخُشُوعُ، وَ الْأَمَانَةُ الْأُمَّةِ هَذِهِ مِنْ یُرْفَعُ ءٍ شَیْ أَوَّلَ إِنَّ! ذر ابا یَا الْأَمَانِیَّ، جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى تَمَنَّى وَ هَوَاهَا وَ نَفْسَهُ

 مَا ذُبَابٍ، أَوْ بَعُوضَةٍ جَنَاحَ اللَّهِ عِنْدَ تَعْدِلُ کَانَتْ الدُّنْیَا أَنَّ لَوْ بِیَدِهِ، مُحَمَّدٍ نَفْسُ الَّذِي وَ! ذر ابا یَا خَاشِعاً، تَرَى تَكَادَ لَا

 أَبْغَضَ ءٍ شَیْ مِنْ هِ و مَااللَّ وَجْهَ بِهِ ابْتَغَى مَنِ إِلَّا فِیهَا مَا مَلْعُونٌ مَلْعُونَةٌ، الدُّنْیَا! ذر ابا یَا مَاءٍ، مِنْ شَرْبَةً مِنْهَا الْكَافِرَ سَقَى

 إِلَى أَحَبَّ ءٍ شَیْ مِنْ السَّاعَةُ و مَا تَقُومَ حَتَّى إِلَیْهَا یَنْظُرُ لَا وَ إِلَیْهَا یَنْظُرْ فَلَمْ عَرَضَهَا، ثُمَّ خَلَقَهَا الدُّنْیَا، مِنَ تَعَالَى اللَّهِ إِلَى

 لَا عِیسَى یَا ع، عِیسَى أَخِی إِلَى أَوْحَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا بِتَرْکِهِ، أَمَرَ مَا تَرْكِبِهِ و  الْإِیمَانِ مِنَ تَعَالَى اللَّهِ

 بَغْلَةٍ عَلَى الدُّنْیَا بِخَزَائِنِ أَتَانِی جَبْرَئِیلَ إِنَّ! ذر ابا یَا الْمَعَادِ، دَارُ هِیَ فَإِنَّمَا الْآخِرَةَ أُحِبُّهَا و أَحِبَّ لَسْتُ فَإِنِّی الدُّنْیَا تُحِبَّ

 لِی حَاجَةَ لَا جَبْرَئِیلُ حَبِیبِی یَا فَقُلْتُ رَبِّكَ، عِنْدَ حَظِّكَ مِنْ یَنْقُصُكَ لَا وَ الدُّنْیَا خَزَائِنُ هَذِهِ مُحَمَّدُ یَا لِی فَقَالَ شَهْبَاءَ،



 فِی الدِّینِ و زَهَّدَهُ فِی فَقَّهَهُ خَیْراً بِعَبْدٍ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ إِذَا! ذر ابا یَا سَأَلْتُهُ، جُعْتُ إِذَا وَ رَبِّی شَكَرْتُ شَبِعْتُ إِذَا فِیهَا،

 یُبَصِّرُهُ وَ لِسَانَهُ بِهَا لْبِهِ و أَنْطَقَقَ فِی الْحِكْمَةَ اللَّهُ أَنْبَتَ إِلَّا الدُّنْیَا فِی عَبْدٌ زَهِدَ مَا! ذر ابا یَا.  نَفْسِهِ بِعُیُوبِ بَصَّرَهُ وَ الدُّنْیَا

 الدُّنْیَا فِی زَهِدَ قَدْ أَخَاكَ رَأَیْتَ إِذَا! ذر ابا یَا السَّلَامِ، دَارِ إِلَى سَالِماً مِنْهَا دَوَاءَهَا و أَخْرَجَهُ وَ دَاءَهَا وَ الدُّنْیَا عُیُوبَ

 زِینَةِ فَضْلَ تَرَكَ وَ الْبِلَى وَ الْمَقَابِرَ یَنْسَ لَمْ مَنْ قَالَ النَّاسِ، أَزْهَدُ مَنْ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقُلْتُ الْحِكْمَةَ یُلْقِی فَإِنَّهُ مِنْهُ، فَاسْتَمِعْ

 لَمْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا الْمَوْتَى، فِی نَفْسَهُ عَدَّ وَ أَیَّامِهِ مِنْ غَداً یَعُدَّ یَفْنَى و لَمْ مَا عَلَى یَبْقَى مَا الدُّنْیَا و آثَرَ

 الْیَقِینُ، یَأْتِیَكَ حَتَّى رَبَّكَ السَّاجِدِینَ و اعْبُدْ مِنَ کُنْ وَ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ أَنْ إِلَیَّ أَوْحَى الْمَالَ و لَكِنْ أَجْمَعَ أَنْ إِلَیَّ یُوحِ

 فَمَنْ خَلْفِی، أُرْدِفُ وَ سَرْجٍ بِغَیْرِ الْحِمَارَ أَرْکَبُ وَ أَصَابِعِی الْأَرْضِ و أَلْعَقُ عَلَى أَجْلِسُ وَ الْغَلِیظَ أَلْبَسُ إِنِّی! ذر ابا یَا

 ، الْغَنَمِ  زِرْبِ فِی ضَارِیَیْنِ نِذِئْبَیْ مِنْ الرَّجُلِ، لِدِینِ أَذْهَبُ الشَّرَفِ وَ الْمَالِ حُبُّ! ذر ابا یَا.  مِنِّی فَلَیْسَ سُنَّتِی عَنْ رَغِبَ

 أَ کَثِیراً، اللَّهَ الذَّاکِرُونَ الْمُتَوَاضِعُونَ الْخَائِضُونَ الْخَائِفُونَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا قُلْتُ قَالَ مِنْهَا، أَبْقَیَا ذَا فَمَا أَصْبَحَا حَتَّى فِیهَا فَأَغَارَا

 کَمَا الْجَنَّةِ خَزَنَةُ لَهُمْ فَیَقُولُ النَّاسِ، رِقَابَ یَتَخَطَّوْنَ فَإِنَّهُمْ الْمُسْلِمِینَ فُقَرَاءُ لَا و لَكِنْ فَقَالَ الْجَنَّةِ، إِلَى النَّاسَ یَسْبِقُونَ هُمْ

 عَبَدْنَا نَبْسُطَ و لَكُنَّا وَ فَنَقْبِضَ عَلَیْنَا أُفِیضَ نَعْدِلَ و لَا وَ فَنَجُودَ مَلَكْنَا مَا اللَّهِ فَوَ نُحَاسَبُ بِمَ فَیَقُولُونَ تُحَاسَبُوا، حَتَّى أَنْتُمْ

 فِی نَعَّمَنَا عَمَّا سَائِلُنَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ الْأَبْدَانِ و إِنَّ وَ لِلْقُلُوبِ مَشْغَلَةٌ الدُّنْیَا إِنَّ! ذر ابا یَا فَأَجَبْنَا، دَعَانَا حَتَّى رَبَّنَا

 الْكَفَافَ و أَنْ یُحِبُّنِی مَنْ رِزْقَ یَجْعَلَ أَنْ ثَنَاؤُهُ، جَلَّ اللَّهَ دَعَوْتُ قَدْ إِنِّی! ذر ابا یَا حَرَامِهِ، فِی نَعَّمَنَا بِمَا فَفَكَیْ حَلَالِهِ،

 اللَّهِ أَرْضَ اتَّخَذُوا الَّذِینَ الْآخِرَةِ، فِی الرَّاغِبِینَ الدُّنْیَا فِی لِلزَّاهِدِینَ طُوبَى! ذر ابا یَا الْوَلَدِ، وَ الْمَالِ کَثْرَةَ یُبْغِضُنِی مَنْ یُعْطِیَ

 حَرْثُ! ذر ابا یَا قَرْضاً، الدُّنْیَا یَقْرِضُونَ دِثَاراً دُعَاءَهُ وَ شِعَاراً اللَّهِ کِتَابَ طِیباً و اتَّخَذُوا مَاءَهَا وَ فِرَاشاً بِسَاطاً و تُرَابَهَا

 أَدْرَكَ مَا جَلَالِی وَ عِزَّتِی وَ فَقَالَ أَخْبَرَنِی، رَبِّی إِنَّ! ذر ابا یَا.  الْبَنُونَ وَ الْمَالُ الدُّنْیَا الصَّالِحُ و حَرْثُ الْعَمَلُ الْآخِرَةِ

 أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ قَالَ أَحَدٌ، فِیهِ یُشَارِکُهُمْ لَا قَصْراً، الْأَعْلَى الرَّفِیقِ فِی لَهُمْ لَأَبْنِی الْبُكَاءِ و إِنِّی دَرْكَ الْعَابِدُونَ

 وَ الْقَلْبُ انْفَسَحَ الْقَلْبَ النُّورُ دَخَلَ إِذَا! ذر ابا یَا اسْتِعْدَاداً، لَهُ أَحْسَنُهُمْ وَ ذِکْراً لِلْمَوْتِ أَکْثَرُهُمْ قَالَ أَکْیَسُ، الْمُؤْمِنِینَ

 وَ الْغُرُورِ دَارِ عَنْ التَّجَافِی وَ الْخُلُودِ دَارِ إِلَى الْإِنَابَةُ قَالَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی ذَلِكَ عَلَامَةُ فَمَا قُلْتُ اسْتَوْسَعَ،

! ذر ابا یَا. فَاجِرٌ قَلْبُكَ وَ فَیُكْرِمُوكَ اللَّهَ تَخْشَى أَنَّكَ النَّاسَ تُرِي اللَّهَ و لَا اتَّقِ! ذر ابا یَا.  نُزُولِهِ قَبْلَ لِلْمَوْتِ الِاسْتِعْدَادُ

 الْجَاهِلُ یَذْکُرُهُ کَمَا تَذْکُرْهُ فَلَا صَدْرِكَ، فِی اللَّهِ جَلَالُ لِیَعْظُمْ! ذر ابا یَا.  الْأَکْلِ وَ النَّوْمِ فِی حَتَّى نِیَّةٌ ءٍ شَیْ کُلِّ فِی لَكَ لِیَكُنْ

 یُنْفَخَ حَتَّى رُءُوسَهُمْ رَفَعُوا مَا خِیفَتِهِ، مِنْ قِیَاماً مَلَائِكَةً لِلَّهِ إِنَّ! اباذر یَا أَخْزِهِ، اللَّهُمَّ الْخِنْزِیرِ أَخْزِهِ و عِنْدَ اللَّهُمَّ الْكَلْبِ عِنْدَ



 کَانَ لَوْ وَ! اباذر یَا تُعْبَدَ، أَنْ لَكَ یَنْبَغِی کَمَا عَبَدْنَاكَ مَا بِحَمْدِكَ، وَ سُبْحَانَكَ جَمِیعاً فَیَقُولُونَ الْآخِرَةُ، النَّفْخَةُ الصُّورِ فِی

 لَغَلَتْ الشَّمْسِ، مَطْلَعِ فِی غِسْلِینٍ مِنْ صُبَّتْ دَلْواً أَنَّ لَوْ وَ یَوْمَئِذٍ یَرَى مَا شِدَّةِ مِنْ عَمَلَهُ لَاسْتَقَلَّ نَبِیّاً، سَبْعِینَ عَمَلُ لِرَجُلٍ

 رَبِّ یَقُولُ رُکْبَتَیْهِ عَلَى جَاثِیاً خَرَّ إِلَّا مُرْسَلٌ نَبِیٌّ لَا وَ مُقَرَّبٌ مَلَكٌ یَبْقَ لَمْ زَفْرَةً، جَهَنَّمُ زَفَرَتْ مَغْرِبِهَا و لَوْ مِنْ جَمَاجِمُ مِنْهُ

 نِسَاءِ مِنْ امْرَأَةً أَنَّ لَوْ! ذر ابا یَا تُنْسِنِی، فَلَا إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُكَ أَنَا رَبِّ یَا یَقُولُ ع، إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ یَنْسَى حَتَّى نَفْسِی نَفْسِی

 رِیحَ الْبَدْرِ و لَوَجَدَ لَیْلَةَ الْقَمَرُ یُضِیئُهَا مِمَّا أَفْضَلَ الْأَرْضُ لَهَا لَأَضَاءَتْ ظَلْمَاءَ، لَیْلَةٍ فِی الدُّنْیَا سَمَاءِ مِنْ اطَّلَعَتْ الْجَنَّةِ، أَهْلِ

 حَمَلَتْهُ مَا وَ إِلَیْهِ یَنْظُرُ مَنْ لَصَعِقَ الدُّنْیَا، فِی الْیَوْمَ نُشِرَ الْجَنَّةِ أَهْلِ ثِیَابِ مِنْ ثَوْباً أَنَّ الْأَرْضِ و لَوْ أَهْلِ جَمِیعُ شْرِهَانَ

 عَقْلُكَ فَلْیَكُنْ جَنَازَةً، تَبِعْتَ إِذَا! ذر ابا یَا.  الْقُرْآنِ عِنْدَ وَ الْقِتَالِ عِنْدَ وَ الْجَنَائِزِ عِنْدَ صَوْتَكَ اخْفِضْ! اباذر یَا أَبْصَارُهُمْ،

 فَسَدَ فَإِذَا دَوَاؤُهُ، فَالْمِلْحُ فَسَدَ إِذَا ءٍ شَیْ کُلَّ أَنَّ اعْلَمْ! ذر ابا یَا.  بِهِ لَاحِقٌ أَنَّكَ الْخُشُوعِ و اعْلَمْ وَ بِالتَّفَكُّرِ مَشْغُولًا فِیهَا

 رَکْعَتَانِ! اباذر یَا سَهْوٍ، غَیْرِ مِنْ الْكَسَلَ وَ عَجَبٍ غَیْرِ مِنْ الضَّحِكَ خُلُقَیْنِ، فِیكُمْ أَنَّ اعْلَمْ وَ دَوَاءٌ لَهُ فَلَیْسَ الْمِلْحُ

 سَاعَةٍ شَهْوَةِ حُلْوٌ و رُبَّ خَفِیفٌ الْبَاطِلُ وَ مُرٌّ ثَقِیلٌ الْحَقُّ! ذر ابا یَا.  سَاهٍ الْقَلْبُ وَ لَیْلَةٍ قِیَامِ مِنْ خَیْرٌ تَفَكُّرٍ، فِی مُقْتَصَدَتَانِ

 ثُمَّ ، الْأَبَاعِرِ أَمْثَالَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ جَنْبِ فِی النَّاسَ یَرَى حَتَّى الْفِقْهِ، کُلَّ الرَّجُلُ یَفْقَهُ لَا! ذر ابا یَا ، طَوِیلًا حُزْناً تُورِثُ

 دِینِهِمْ فِی حَمْقَاءَ کُلَّهُمْ النَّاسَ تَرَى حَتَّى الْإِیمَانِ، حَقِیقَةَ تُصِیبُ لَا! ذر ابا یَا لَهَا، حَاقِرٍ أَحْقَرَ هُوَ فَیَكُونَ نَفْسِهِ إِلَى یَرْجِعَ

تُوزَنَ و  أَنْ قَبْلَ نَفْسَكَ غَداً و زِنْ لِحِسَابِكَ أَهْوَنُ فَهُوَ تُحَاسَبَ، أَنْ قَبْلَ نَفْسَكَ حَاسِبْ! ذر ابا یَا دُنْیَاهُمْ، فِی عُقَلَاءَ

 لَأُظِلُّ بِیَدِهِ، نَفْسِی الَّذِي وَ فَإِنِّی اللَّهِ، مِنَ اسْتَحْیِ! ذر ابا یَا خَافِیَةٌ، اللَّهِ عَلَى تَخْفَى لَا تُعْرَضُ یَوْمَ الْأَکْبَرِ لِلْعَرْضِ تَجَهَّزْ

 . مَعِی اللَّذَیْنِ الْمَلَكَیْنِ مِنَ أَسْتَحِی بِثَوْبِی، مُتَقَنِّعاً الْغَائِطِ إِلَى أَذْهَبُ حِینَ

 مِنَ عَیْنَیْكَ و اسْتَحِ نُصْبَ الْمَوْتَ اجْعَلِ وَ الْأَمَلِ مِنَ فَاقْصِرْ قَالَ أَبِی، فِدَاكَ نَعَمْ قُلْتُ الْجَنَّةَ تَدْخُلَ أَنْ تُحِبُّ أَ! اباذر یَا

 تَنْسَى لَا أَنْ اللَّهِ مِنَ الْحَیَاءَ الْحَیَاءَ و لَكِنَّ ذَلِكَ لَیْسَ قَالَ اللَّهِ، مِنَ نَسْتَحِی کُلُّنَا اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ قَالَ الْحَیَاءِ، حَقَّ اللَّهِ

 کَذَلِكَ کُنْتَ فَإِذَا الدُّنْیَا، زِینَةَ فَلْیَدَعْ الْآخِرَةِ کَرَامَةَ أَرَادَ حَوَى و مَنْ مَنْ وَ الرَّأْسَ وَ وَعَى مَا وَ الْبِلَى و الْجَوْفَ وَ الْمَقَابِرَ

 عَمَلٍ بِغَیْرِ یَدْعُو الَّذِي مَثَلُ! ذر ابا یَا.  الْمِلْحِ مِنَ الطَّعَامَ یَكْفِی مَا الْبِرِّ مَعَ الدُّعَاءِ مِنَ یَكْفِی! اباذر یَا اللَّهِ، وَلَایَةَ أَصَبْتَ

 مَا حَوْلَهُ الدُّورَ وَ دُوَیْرَتِهِ فِی وُلْدِهِ و یَحْفَظُهُ وُلْدَ وَ وُلْدَهُ الْعَبْدِ بِصَلَاحِ یُصْلِحُ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا. وَتَرٍ بِغَیْرِ یَرْمِی الَّذِي کَمَثَلِ

 فَیَقُولُ یُصَلِّی، ثُمَّ یُقِیمُ ثُمَّ فَیُؤَذِّنُ قَفْرٍ أَرْضٍ فِی رَجُلٍ نَفَرٍ، بِثَلَاثَةِ الْمَلَائِكَةَ یُبَاهِی جَلَّ وَ عَزَّ رَبَّكَ إِنَّ! ذر ابا یَا فِیهِمْ، دَامَ



 إِلَى لَهُ وَرَاءَهُ و یَسْتَغْفِرُونَ یُصَلُّونَ مَلَكٍ أَلْفَ سَبْعُونَ فَیَنْزِلُ غَیْرِي،  یَرَاهُ لَا وَ یُصَلِّی عَبْدِي إِلَى انْظُرُوا لِلْمَلَائِكَةِ، رَبُّكَ

 عَبْدِي، إِلَى انْظُرُوا تَعَالَى اللَّهُ فَیَقُولُ سَاجِدٌ، هُوَ وَ نَامَ وَ فَسَجَدَ وَحْدَهُ فَصَلَّى اللَّیْلِ مِنَ قَامَ الْیَوْمِ و رَجُلٍ ذَلِكَ مِنْ الْغَدِ

 یَجْعَلُ رَجُلٍ مِنْ مَا! ذر ابا یَا یُقْتَلَ، حَتَّى یُقَاتِلُ وَ هُوَ تَثَبَ وَ أَصْحَابُهُ فَرَّ زَحْفٍ فِی سَاجِدٌ و رَجُلٍ جَسَدُهُ وَ عِنْدِي رُوحُهُ

 یُصَلِّی الْمَنْزِلُ ذَلِكَ أَصْبَحَ وَ إِلَّا قَوْمٌ، یَنْزِلُهُ مَنْزِلٍ مِنْ مَا وَ الْقِیَامَةِ یَوْمَ بِهَا لَهُ شَهِدَتْ إِلَّا الْأَرْضِ، بِقَاعِ مِنْ بُقْعَةٍ فِی جَبْهَتَهُ

 لِلَّهِ ذَاکِرٌ بِكِ مَرَّ هَلْ جَارُ یَا بَعْضاً، بَعْضُهَا تُنَادِي الْأَرْضِ بِقَاعُ وَ إِلَّا رَوَاحٍ، لَا وَ صَبَاحٍ مِنْ مَا! ذر ابا یَا.  یَلْعَنُهُمْ أَوْ عَلَیْهِمْ

 أَنَّ انْشَرَحَتْ و تَرَى وَ اهْتَزَّتْ نَعَمْ قَالَتْ فَإِذَا نَعَمْ، قَائِلَةٍ مِنْ وَ لَا قَائِلَةٍ فَمِنْ لِلَّهِ، سَاجِداً عَلَیْكِ جَبْهَتَهُ وَضَعَ عَبْدٌ أَوْ تَعَالَى،

 الْأَرْضِ فِی یَكُنْ لَمْ الشَّجَرِ، مِنَ فِیهَا مَا الْأَرْضَ و خَلَقَ خَلَقَ لَمَّا ثَنَاؤُهُ جَلَّ اللَّهَ إِنَّ! اباذر یَا. جَارَتِهَا عَلَى الْفَضْلَ لَهَا

 بِالْكَلِمَةِ آدَمَ، بَنِی فَجَرَةُ تَتَكَلَّمَ حَتَّى کَذَلِكَ الشَّجَرُ وَ الْأَرْضُ تَزَلِ فَلَمْ مَنْفَعَةً، مِنْهَا أَصَابُوا إِلَّا آدَمَ، بَنُو یَأْتِیهَا شَجَرَةٌ

 عَلَى لَتَبْكِی الْأَرْضَ إِنَّ! ذر ابا یَا:الْأَشْجَارِ مَنْفَعَةُ ذَهَبَتْ وَ الْأَرْضُ رَّتِاقْشَعَ قَالُوهَا فَلَمَّا وَلَداً اللَّهُ اتَّخَذَ قَوْلِهِمْ الْعَظِیمَةِ،

 صَلَّى وَ أَقَامَ وَ أَذَّنَ ثُمَّ تَیَمَّمَ أَوْ فَتَوَضَّأَ قَفْرٍ، یَعْنِی قِیٍّ أَرْضٍ فِی الْعَبْدُ کَانَ إِذَا! ذر ابا یَا. صَبَاحاً أَرْبَعِینَ مَاتَ إِذَا الْمُؤْمِنِ

 عَلَى یُؤَمِّنُونَ وَ بِسُجُودِهِ یَسْجُدُونَ وَ بِرُکُوعِهِ یَرْکَعُونَ طَرَفَاهُ یُرَى لَا صَفّاً، خَلْفَهُ فَصَفُّوا الْمَلَائِكَةَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَمَرَ

لَهْوَهَا و  وَ الدُّنْیَا لِلَّهِ یَدَعُ شَابٍّ مِنْ مَا! ذر ابا مَعَهُ،یَا اللَّذَانِ مَلَكَاهُ إِلَّا مَعَهُ یُصَلِّ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ وَ أَقَامَ مَنْ! ذر ابا یَا.  دُعَائِهِ

  الْفَارِّینَ فِی کَالْمُقَاتِلِ الْغَافِلِینَ فِی الذَّاکِرُ! ذر ابا یَا صِدِّیقاً، سَبْعِینَ وَ اثْنَیْنِ أَجْرَ اللَّهُ أَعْطَاهُ إِلَّا اللَّهِ، طَاعَةِ فِی شَبَابَهُ أَهْرَمَ

 السُّكُوتِ و السُّكُوتُ مِنَ خَیْرٌ الْخَیْرِ إِمْلَاءُ وَ السَّوْءِ جَلِیسِ مِنْ خَیْرٌ الْوَحْدَةِ و الْوَحْدَةُ مِنَ خَیْرٌ الصَّالِحُ الْجَلِیسُ! ذر ابا یَا

 الْفَاسِقِینَ،  طَعَامَ تَأْکُلْ لَا وَ تَقِیٌّ إِلَّا طَعَامَكَ یَأْکُلْ مُؤْمِناً و لَا إِلَّا تُصَاحِبْ لَا! ذر ابا یَا. الشَّرِّ إِمْلَاءِ مِنْ خَیْرٌ

 عِنْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا جَلَّ، وَ عَزَّ اللَّهِ فِی یُحِبُّكَ مَنْ طَعَامَ اللَّهِ و کُلْ فِی تُحِبُّهُ مَنْ طَعَامَكَ أَطْعِمْ! اباذر یَا

 حَاجَتَكَ، بِهِ تَبْلُغُ مَا الْكَلَامِ مِنَ الْكَلَامِ و حَسْبُكَ فُضُولَ اتْرُكْ! اباذر یَا.  یَقُولُ مَا لْیَعْلَمْ وَ امْرُؤٌ اللَّهَ فَلْیَتَّقِ قَائِلٍ، کُلِّ لِسَانِ

 إِنَّ! اباذر یَا اللِّسَانِ، مِنَ السِّجْنِ بِطُولِ أَحَقَّ ءٍ شَیْ مِنْ مَا! ذر ابا یَا.  یَسْمَعُ مَا بِكُلِّ یُحَدِّثَ أَنْ کَذِباً بِالْمَرْءِ کَفَى! ذر ابا یَا

 عَمِلَ مَا! اباذر یَا. الْمُقْسِطِ السُّلْطَانِ إِکْرَامَ وَ الْعَامِلِینَ الْقُرْآنِ حَمَلَةِ الْمُسْلِمِ و إِکْرَامَ الشَّیْبَةِ ذِي إِکْرَامَ تَعَالَى اللَّهِ إِجْلَالِ مِنْ

 بُعْداً اللَّهِ مِنَ یَزْدَادُ الْعَبْدُ یَزَالُ لَا! ذر ابا یَا مُمَارِیاً، لَا وَ طَعَّاناً لَا وَ مَدَّاحاً لَا وَ عَیَّاباً تَكُنْ لَا! اباذر یَا.  لِسَانَهُ یَحْفَظْ لَمْ مَنْ

 وَ اللَّهِ دَاعِیَ أَجَابَ مَنْ! ذر ابا یَا صَدَقَةٌ، الصَّلَاةِ إِلَى تَخْطُوهَا خُطْوَةٍ صَدَقَةٌ و کُلُّ الطَّیِّبَةُ الْكَلِمَةُ! ذر ابا یَا.  خُلُقُهُ سَاءَ مَا



 لَا قَالَ اللَّهِ، مَسَاجِدُ تُعْمَرُ یْفَکَ اللَّهِ رَسُولَ یَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقُلْتُ الْجَنَّةَ، اللَّهِ مِنَ ثَوَابُهُ کَانَ اللَّهِ، مَسَاجِدِ عِمَارَةَ أَحْسَنَ

 تَفْعَلْ لَمْ فَإِنْ فِیهَا دُمْتَ مَا اللَّغْوَ اتْرُكِ وَ یُبَاعُ لَا وَ فِیهَا یُشْتَرَى] یشتر بِالْبَاطِلِ و لَا فِیهَا یُخَاضُ لَا وَ الْأَصْوَاتُ فِیهَا تُرْفَعُ

 دَرَجَةً تَنَفَّسْتَ نَفَسٍ بِكُلِّ الْمَسْجِدِ، فِی جَالِساً دُمْتَ مَا یُعْطِیكَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ! اباذر یَا نَفْسَكَ، إِلَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَلُومَنَّ فَلَا

 سَیِّئَاتٍ،یَا عَشْرُ عَنْكَ حَسَنَاتٍ و تُمْحَى عَشْرُ فِیهِ تَنَفَّسْتَ نَفَسٍ بِكُلِّ لَكَ الْمَلَائِكَةُ و تُكْتَبُ عَلَیْكَ تُصَلِّی وَ الْجَنَّةِ فِی

 فِدَاكَ أَدْرِي لَا قُلْتُ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ رابِطُوا وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا الْآیَةُ، هَذِهِ أُنْزِلَتْ ءٍ شَیْ أَيِّ فِی تَعْلَمُ أَ! اباذر

 إِلَى الِاخْتِلَافِ الْكَفَّارَاتِ و کَثْرَةُ مِنَ الْمَكَارِهِ فِی الْوُضُوءِ إِسْبَاغُ! ذر ابا یَا. لصَّلَاةِا خَلْفَ الصَّلَاةِ انْتِظَارِ فِی قَالَ أُمِّی، وَ أَبِی

 قُلُوبُهُمْ الْمُتَعَلِّقَةُ أَجْلِی مِنْ الْمُتَحَابُّونَ إِلَیَّ الْعِبَادِ أَحَبَّ إِنَّ تَعَالَى، وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یَقُولُ! اباذر یَا الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الْمَسَاجِدِ

 کُلُّ! ذر ابا یَا.  عَنْهُمْ الْعُقُوبَةَ فَصَرَفْتُ ذَکَرْتُهُمْ عُقُوبَةً، الْأَرْضِ بِأَهْلِ أَرَدْتُ إِذَا أُولَئِكَ بِالْأَسْحَارِ، الْمُسْتَغْفِرُونَ وَ بِالْمَسَاجِدِ

 اهْتِمَاماً أَشَدَّ بِالتَّقْوَى بِالْعَمَلِ کُنْ! اباذر یَا عِلْمٍ، عَنْ سَائِلٌ أَوْ اللَّهِ ذِکْرُ أَوْ مُصَلٍّ قِرَاءَةُ ثَلَاثَةً، إِلَّا لَغْوٌ الْمَسْجِدِ فِی جُلُوسٍ

 یَا الْمُتَّقِینَ، مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَقُولُ یَتَقَبَّلُ، عَمَلٌ یَقِلُّ کَیْفَ وَ بِالتَّقْوَى عَمَلٌ یَقِلُّ لَا فَإِنَّهُ بِالْعَمَلِ، مِنْكَ

 مِنْ وَ مَطْعَمُهُ أَیْنَ مِنْ فَیَعْلَمَ شَرِیكَهُ، الشَّرِیكِ مُحَاسَبَةِ مِنْ أَشَدَّ نَفْسَهُ، یُحَاسِبَ حَتَّى الْمُتَّقِینَ، مِنَ الرَّجُلُ یَكُونُ لَا! اباذر

 عَزَّ اللَّهُ یُبَالِ لَمْ الْمَالَ، اکْتَسَبَ أَیْنَ مِنْ یُبَالِ لَمْ مَنْ! ذر ابا یَا حَرَامٍ، مِنْ أَمْ ذَلِكَ حِلٍّ مِنْ أَ مَلْبَسُهُ، أَیْنَ مِنْ وَ مَشْرَبُهُ أَیْنَ

 اللَّهِ إِلَى أَحَبَّكُمْ إِنَّ! ذر ابا یَا جَلَّ، وَ عَزَّ اللَّهَ فَلْیَتَّقِ النَّاسِ أَکْرَمَ یَكُونَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ! اباذر یَا. النَّارَ أَدْخَلَهُ أَیْنَ مِنْ جَلَّ وَ

 إِنَّ! ذر ابا یَا خَوْفاً، لَهُ أَشَدُّکُمْ اللَّهِ عَذَابِ مِنْ لَهُ و أَنْجَاکُمْ أَتْقَاکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عِنْدَ لَهُ و أَکْرَمُكُمْ ذِکْراً أَکْثَرُکُمْ ثَنَاؤُهُ جَلَّ

 اللَّهَ أَطَاعَ مَنْ! اباذر یَا. الشُّبْهَةِ فِی الدُّخُولِ مِنَ خَوْفاً مِنْهُ یُتَّقَى لَا الَّذِي ءِ، الشَّیْ مِنَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ یَتَّقُونَ الَّذِینَ الْمُتَّقِینَ

 یَا. الطَّاعَةُ رَأْسُهُ وَ الْوَرَعُ الدِّینِ أَصْلُ! ذر ابا یَا لِلْقُرْآنِ، تِلَاوَتُهُ وَ صِیَامُهُ وَ صَلَاتُهُ قَلَّتْ اللَّهَ و إِنْ ذَکَرَ فَقَدْ جَلَّ وَ عَزَّ

 یْتُمْصَلَّ لَوْ أَنَّكُمْ الْعِبَادَةِ و اعْلَمْ فَضْلِ مِنْ خَیْرٌ الْعِلْمِ فَضْلُ! اباذر یَا.  الْوَرَعُ دِینِكُمُ خَیْرُ وَ النَّاسِ أَعْبَدَ تَكُنْ وَرِعاً کُنْ! اباذر

 فِی الزُّهْدِ وَ الْوَرَعِ أَهْلَ إِنَّ! اباذر یَا  .بِوَرَعٍ إِلَّا ذَلِكَ یَنْفَعُكُمْ مَا کَالْأَوْتَارِ تَكُونُوا حَتَّى و صُمْتُمْ  کَالْحَنَایَا تَكُونُوا حَتَّى

 قَالَ أُمِّی، وَ أَبِی فِدَاكَ الثَّلَاثُ مَا وَ قُلْتُ خَسِرَ، فَقَدْ بِثَلَاثٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ یَأْتِ لَمْ مَنْ! اباذر یَا حَقّاً، اللَّهِ أَوْلِیَاءُ هُمْ الدُّنْیَا

 أَنْ سَرَّكَ إِنْ! ذر ابا یَا النَّاسَ، بِهِ یُدَارِي خُلُقٌ وَ السَّفِیهِ جَهْلَ بِهِ یَرُدُّ عَلَیْهِ و حِلْمٌ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَمَّا یَحْجُزُهُ وَرَعٌ

 فَكُنْ النَّاسِ، أَغْنَى تَكُونَ أَنْ سَرَّكَ اللَّهَ و إِنْ فَاتَّقِ النَّاسِ أَکْرَمَ تَكُونَ أَنْ سَرَّكَ اللَّهِ و إِنْ عَلَى فَتَوَکَّلْ النَّاسِ أَقْوَى تَكُونَ

 اللَّهَ یَتَّقِ لَكَفَتْهُمْ و مَنْ الْآیَةِ بِهَذِهِ أَخَذُوا کُلَّهُمْ النَّاسَ أَنَّ لَوْ! اباذر یَا یَدَیْكَ، فِی بِمَا مِنْكَ أَوْثَقَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ یَدِ فِی بِمَا



 اللَّهُ یَقُولُ! ذرابا یَا ، أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ یَحْتَسِبُ و مَنْ ال حَیْثُ مِنْ یَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ

 آخِرَتِهِ و ضَمَّنْتُ فِی هُمُومَهُ وَ نَفْسِهِ فِی غِنَاهُ جَعَلْتُ إِلَّا هَوَاهُ عَلَى هَوَايَ عَبْدِيَ یُؤْثِرُ لَا جَلَالِی وَ ثَنَاؤُهُ و عِزَّتِی جَلَّ

 مِنْ فَرَّ آدَمَ ابْنَ أَنَّ لَوْ! اباذر یَا تَاجِرٍ، کُلِّ تِجَارَةِ وَرَاءِ مِنْ لَهُ و کُنْتُ  ضَیْعَتَهُ عَلَیْهِ کَفَفْتُ وَ رِزْقَهُ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ

 قُلْتُ بِهِنَّ، جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَنْفَعُكَ کَلِمَاتٍ أُعَلِّمُكَ لَا أَ! اباذر یَا.  الْمَوْتُ یُدْرِکُهُ کَمَا رِزْقُهُ لَأَدْرَکَهُ الْمَوْتِ، مِنَ یَفِرُّ کَمَا رِزْقِهِ

 الشِّدَّةِ و إِذَا فِی یَعْرِفْكَ الرَّخَاءِ فِی اللَّهِ إِلَى تَعَرَّفْ أَمَامَكَ، تَجِدْهُ اللَّهَ احْفَظِ یَحْفَظْكَ اللَّهَ احْفَظِ قَالَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا بَلَى

 الْخَلْقَ أَنَّ فَلَوْ الْقِیَامَةِ، یَوْمِ إِلَى کَائِنٌ هُوَ بِمَا الْقَلَمُ جَرَى فَقَدْ بِاللَّهِ، نْفَاسْتَعِ اسْتَعَنْتَ جَلَّ و إِذَا وَ عَزَّ اللَّهَ فَاسْأَلِ سَأَلْتَ

 مَا عَلَیْكَ، اللَّهُ یَكْتُبْهُ لَمْ ءٍ بِشَیْ یَضُرُّوكَ أَنْ جَهَدُوا عَلَیْهِ و لَوْ قَدَرُوا مَا لَكَ، یُكْتَبْ  لَمْ ءٍ بِشَیْ یَنْفَعُوكَ أَنْ جَهَدُوا کُلَّهُمْ

 تَكْرَهُ مَا عَلَى الصَّبْرِ فِی فَإِنَّ تَسْتَطِعْ لَمْ فَافْعَلْ و إِنْ الْیَقِینِ فِی بِالرِّضَا جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ تَعْمَلَ أَنْ اسْتَطَعْتَ فَإِنِ عَلَیْهِ، قَدَرُوا

 وَ فَقُلْتُ اللَّهُ، یُغْنِكَ اللَّهِ بِغِنَى اسْتَغْنِ! اباذر یَا یُسْراً، الْعُسْرِ مَعَ الْكَرْبِ و إِنَّ مَعَ الْفَرَجَ وَ الصَّبْرِ مَعَ النَّصْرَ کَثِیراً و إِنَّ خَیْراً

 جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا النَّاسِ، أَغْنَى فَهُوَ اللَّهُ رَزَقَهُ بِمَا قَنِعَ فَمَنْ لَیْلٍَ، عَشَاءَةُ وَ یَوْمٍ غَدَاءَةُ قَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا هُوَ مَا

 حَمْداً صَمْتَهُ جَعَلْتُ أَرْضَى، وَ أُحِبُّ فِیمَا هَوَاهُ وَ هَمُّهُ کَانَ فَإِنْ هَوَاهُ، وَ هَمَّهُ لَكِنْ وَ أَتَقَبَّلُ الْحَكِیمِ کَلَامَ لَسْتُ إِنِّی یَقُولُ،

 یَنْظُرُ لَكِنْ وَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى صُوَرِکُمْ و لَا إِلَى یَنْظُرُ لَا تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ! ذر ابا یَا یَتَكَلَّمْ، مْلَ إِنْ وَ وَقَاراً وَ ذِکْراً وَ لِی

 مُؤْمِنٌ، إِلَّا یُصِیبُهُنَّ لَا أَرْبَعٌ! اباذر یَا صَدْرِهِ، إِلَى أَشَارَ وَ هَا هُنَا التَّقْوَى هَا هُنَا التَّقْوَى! ذر ابا یَا.  أَعْمَالِكُمْ وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى

! ذر ابا یَا.  الْمَالِ قِلَّةَ یَعْنِی ءِ الشَّیْ حَالٍ و قِلَّةُ کُلِّ عَلَى تَعَالَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ و ذِکْرُ لِلَّهِ التَّوَاضُعُ وَ الْعِبَادَةِ أَوَّلُ هُوَ وَ الصَّمْتُ

: قُلْتُ الْجَنَّةَ، دَخَلَ لَحْیَیْهِ بَیْنَ وَ فَخِذَیْهِ بَیْنَ مَا مَلَكَ مَنْ! اباذر یَا.  الْغَافِلِینَ مِنَ تُكْتَبَ لِكَیْلَا تَعْمَلْهَا لَمْ إِنْ وَ بِالْحَسَنَةِ هُمَّ

 حَصَائِدُ إِلَّا النَّارِ فِی مَنَاخِرِهِمْ عَلَى النَّاسَ یَكُبُّ هَلْ وَ! ذر ابا یَا  :قَالَ أَلْسِنَتُنَا، بِهِ یَنْطِقُ بِمَا لَنُؤْخَذُ إِنَّا اللَّهِ رَسُولَ یَا

 فِی بِالْكَلِمَةِ یَتَكَلَّمُ الرَّجُلَ إِنَّ! ذر ابا یَا عَلَیْكَ، أَوْ لَكَ کُتِبَ تَكَلَّمْتَ فَإِذَا سَكَتَّ، مَا سَالِماً تَزَالُ لَا إِنَّكَ أَلْسِنَتِهِمْ،

 بِهِ لِیُضْحِكَ فَیَكْذِبُ یُحَدِّثُ لِلَّذِي وَیْلٌ! اباذر یَا.  الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بَیْنَ مَا جَهَنَّمَ فِی فَیَهْوِي بِهَا، لِیُضْحِكَهُمْ سِالْمَجْلِ

 رَسُولَ یَا:  قُلْتُ أَبَداً، کَذِبَةٌ فِیكَ مِنْ تَخْرُجَنَّ لَا وَ بِالصِّدْقِ فَعَلَیْكَ نَجَا صَمَتَ مَنْ! اباذر یَا.  لَهُ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ لَهُ وَیْلٌ الْقَوْمَ،

 فَإِنَّ الْغِیبَةَ وَ إِیَّاكَ! اباذر یَا ذَلِكَ، تَغْسِلُ الْخَمْسِ صَلَوَاتُ وَ الِاسْتِغْفَارُ: فَقَالَ مُتَعَمِّداً، یَكْذِبُ الَّذِي الرَّجُلِ تَوْبَةُ فَمَا اللَّهِ

 اللَّهُ فَیَتُوبُ اللَّهِ إِلَى فَیَتُوبُ یَزْنِی الرَّجُلَ لِأَنَّ قَالَ أُمِّی، وَ أَنْتَ بِأَبِی ذَاكَ لِمَ وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ الزِّنَا، مِنَ أَشَدُّ الْغِیبَةَ

 وَ اللَّهِ مَعَاصِی مِنْ لَحْمِهِ کُفْرٌ و أَکْلُ قِتَالُهُ وَ فُسُوقٌ الْمُسْلِمِ سِبَابُ! ذر ابا یَا صَاحِبُهَا، یَغْفِرَهَا حَتَّى تُغْفَرُ لَا عَلَیْهِ و الْغِیبَةُ



 فِیهِ کَانَ فَإِنْ اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ یَكْرَهُ، بِمَا أَخَاكَ ذِکْرُكَ: قَالَ الْغِیبَةُ؟ مَا وَ اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ دَمِهِ، کَحُرْمَةِ مَالِهِ حُرْمَةُ

 ذَبَّ مَنْ! اباذر بَهَتَّهُ،یَا فَقَدْ فِیهِ لَیْسَ بِمَا ذَکَرْتَهُ إِذَا وَ اغْتَبْتَهُ فَقَدِ فِیهِ هُوَ بِمَا ذَکَرْتَهُ إِذَا أَنَّكَ اعْلَمْ: قَالَ. بِهِ ذْکَرُیُ الَّذِي ذَاكَ

 الْمُسْلِمُ و هُوَ أَخُوهُ عِنْدَهُ اغْتِیبَ مَنِ! ذر ابا یَا. النَّارِ مِنَ یُعْتِقَهُ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى حَقّاً کَانَ الْغِیبَةَ، الْمُسْلِمِ أَخِیهِ عَنْ

 وَ الدُّنْیَا فِی اللَّهُ خَذَلَهُ نَصْرَهُ یَسْتَطِیعُ هُوَ وَ خَذَلَهُ فَإِنْ الْآخِرَةِ، وَ الدُّنْیَا فِی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ نَصَرَهُ فَنَصَرَهُ، نَصْرَهُ یَسْتَطِیعُ

 اللَّهِ عَذَابِ مِنْ یَسْتَرِیحُ لَا النَّمِیمَةِ صَاحِبُ! اباذر یَا.  النَّمَّامُ قَالَ الْقَتَّاتُ مَا وَ قُلْتُ قَتَّاتٌ، الْجَنَّةَ یَدْخُلُ لَا! ذر ابا یَا الْآخِرَةِ،

 الْمَجَالِسُ! ذر ابا یَا النَّارِ، فِی لِسَانَیْنِ ذُو فَهُوَ الدُّنْیَا، فِی لِسَانَیْنِ وَ وَجْهَیْنِ ذَا کَانَ مَنْ! اباذر یَا.الْآخِرَةِ فِی جَلَّ وَ عَزَّ

 هِ،اللَّ عَلَى الدُّنْیَا أَهْلِ أَعْمَالُ تُعْرَضُ! اباذر الْعَشِیرَةِ،یَا مَجْلِسَ اجْتَنِبْ وَ ذَلِكَ فَاجْتَنِبْ خِیَانَةٌ، أَخِیكَ سِرِّ إِفْشَاءُ وَ بِالْأَمَانَةِ

 فَقَالَ شَحْنَاءُ أَخِیهِ بَیْنَ وَ بَیْنَهُ کَانَ عَبْداً إِلَّا مُؤْمِنٍ عَبْدٍ لِكُلِّ فَیَغْفِرُ الْخَمِیسِ، وَ الْإِثْنَیْنِ یَوْمَیْنِ فِی الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ

 أَنْهَاكَ! ذر ابا یَا.  الْهِجْرَانِ مِنَ یُتَقَبَّلُ لَا الْعَمَلَ فَإِنَّ أَخِیكَ هِجْرَانَ وَ إِیَّاكَ! ذر ابا یَا. یَصْطَلِحَا حَتَّى هَذَیْنِ عَمَلَ اتْرُکُوا

 بِهِ،یَا أَوْلَى النَّارُ کَانَتِ لِأَخِیهِ مُهَاجِراً فِیهَا مَاتَ فَمَنْ کَمَلًا، أَیَّامٍ ثَلَاثَةِ فَوْقَ تَهْجُرْهُ فَلَا فَاعِلًا بُدَّ لَا کُنْتَ الْهِجْرَانِ و إِنْ عَنِ

 لَمْ کِبْرٍ، مِنْ ذَرَّةٍ مِثْقَالُ قَلْبِهِ فِی وَ مَاتَ مَنْ! ذر ابا یَا النَّارِ، مِنَ مَقْعَدَهُ فَلْیَتَبَوَّأْ ، قِیَاماً الرِّجَالُ لَهُ یَتَمَثَّلَ أَنْ أَحَبَّ مَنْ! ذر ابا

 قِبَالَ وَ سَوْطِی عِلَاقَةَ أَنَّ وَدِدْتُ حَتَّى الْجَمَالُ، لَیُعْجِبُنِی إِنِّی اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ ذَلِكَ، قَبْلَ یَتُوبَ أَنْ إِلَّا الْجَنَّةِ رَائِحَةَ یَجِدْ

بِالْكِبْرِ و  ذَلِكَ لَیْسَ قَالَ إِلَیْهِ، مُطْمَئِنّاً لِلْحَقِّ عَارِفاً أَجِدُهُ قَالَ قَلْبَكَ تَجِدُ کَیْفَ قَالَ ذَلِكَ، عَلَى یُرْهَبُ فَهَلْ حَسَنٌ، نَعْلِی

 کَدَمِكَ، دَمُهُ لَا وَ کَعِرْضِكَ عِرْضُهُ أَحَداً أَنَّ تَرَى لَا وَ النَّاسِ إِلَى غَیْرِهِ و تَنْظُرَ إِلَى تَتَجَاوَزَهُ وَ الْحَقَّ تَتْرُكَ أَنْ الْكِبْرَ لَكِنَّ

 لَبِسَ مَنْ نَعَمْ قَالَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا أَحَدٌ الْكِبْرِ مِنَ یَنْجُو هَلْ وَ رَجُلٌ فَقَالَ الْمُسْتَكْبِرُونَ، النَّارَ یَدْخُلُ مَنْ أَکْثَرُ! ذر ابا یَا

 مَا یَعْنِی الْكِبْرِ، مِنَ بَرِئَ فَقَدْ بِضَاعَتَهُ حَمَلَ مَنْ! ذر ابا یَا.  الْمَسَاکِینَ جَالَسَ وَ الْعَنْزَ الْحِمَارَ و حَلَبَ رَکِبَ وَ الصُّوفَ

 إِلَى الْمُؤْمِنِ إِزْرَةُ! ذر ابا یَا.الْقِیَامَةِ یَوْمَ إِلَیْهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یَنْظُرِ لَمْ خُیَلَاءَ، ثَوْبَهُ جَرَّ مَنْ! ذر ابا یَا.  السُّوقِ مِنَ یَشْتَرِي

 مِنَ بَرِئَ فَقَدْ وَجْهَهُ عَفَّرَ وَ نَعْلَهُ خَصَفَ وَ ذَیْلَهُ رَفَعَ مَنْ! اباذر یَا کَعْبَیْهِ، بَیْنَ وَ بَیْنَهُ فِیمَا عَلَیْهِ جُنَاحَ سَاقَیْهِ و لَا أَنْصَافِ

 فِی یُولَدُونَ تِیأُمَّ مِنْ نَاسٌ سَیَكُونُ! ذر ابا یَا.  أَخَاهُ الْآخَرَ لْیُلْبِسِ وَ أَحَدَهُمَا فَلْیَلْبَسْ قَمِیصَانِ لَهُ کَانَ مَنْ! اباذر یَا. الْكِبْرِ

 لُبْسَ تَرَكَ مَنْ! ذر ابا یَا.  أُمَّتِی شِرَارُ أُولَئِكَ بِالْقَوْلِ، یُمْدَحُونَ وَ الشَّرَابِ وَ الطَّعَامِ أَلْوَانُ هِمَّتُهُمْ بِهِ، یُغَذَّوْنَ وَ النَّعِیمِ

 غَیْرِ فِی تَعَالَى لِلَّهِ تَوَاضَعَ لِمَنْ طُوبَى! ذر ابا یَا الْكَرَامَةِ، حُلَّةَ کَسَاهُ فَقَدْ جَلَّ، وَ عَزَّ لِلَّهِ تَوَاضُعاً عَلَیْهِ یَقْدِرُ هُوَ وَ الْجَمَالِ

 وَ الْفِقْهِ أَهْلَ خَالَطَ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الذُّلِّ أَهْلَ مَعْصِیَةٍ و رَحِمَ غَیْرِ فِی جَمَعَهُ مَالًا أَنْفَقَ وَ مَسْكَنَةٍ غَیْرِ فِی نَفْسَهُ مَنْقَصَةٍ و أَذَلَّ



 مِنْ الْفَضْلَ أَنْفَقَ وَ بِعِلْمِهِ عَمِلَ لِمَنْ طُوبَى شَرَّهُ، النَّاسِ عَنِ عَزَلَ وَ عَلَانِیَتُهُ سَرِیرَتُهُ و حَسُنَتْ صَلَحَتْ لِمَنْ طُوبَى الْحِكْمَةِ

 یَا. مَسْلَكاً فِیكَ الْفَخْرُ یَجِدَ لِئَلَّا الثِّیَابِ مِنَ اللِّبَاسِ و الصَّفِیقَ مِنَ الْخَشِنَ الْبَسِ! ذر ابا یَا قَوْلِهِ، مِنْ الْفَضْلَ مَالِهِ و أَمْسَكَ

 أُولَئِكَ غَیْرِهِمْ، عَلَى بِذَلِكَ الْفَضْلَ لَهُمُ أَنَّ یَرَوْنَ شِتَائِهِمْ، وَ صَیْفِهِمْ فِی الصُّوفَ یَلْبَسُونَ قَوْمٌ الزَّمَانِ آخِرِ فِی یَكُونُ! ذر ابا

 ذِي أَغْبَرَ أَشْعَثَ کُلُّ قَالَ اللَّهِ، رَسُولَ یَا بَلَى قُلْتُ الْجَنَّةِ بِأَهْلِ أُخْبِرُكَ لَا أَ! ذر ابا یَا الْأَرْضِ، وَ السَّمَاوَاتِ مَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُمْ

 فِی هُوَ وَ ـ آله و علیه اهلل صلی ـ اللَّهِ رَسُولِ عَلَى یَوْماً دَخَلْتُ: ذَرٍّ أَبُو قَالَ.  لَأَبَرَّهُ اللَّهِ عَلَى أَقْسَمَ لَوْ ، بِهِ یُؤْبَهُ لَا طِمْرَیْنِ

 رَکْعَتَانِ: قَالَ اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا تَحِیَّتُهُ مَا وَ: قُلْتُ تَحِیَّةً، لِلْمَسْجِدِ إِنَّ ذَرٍّ أَبَا یَا: فَقَالَ. خَلْوَتَهُ فَاغْتَنَمْتُ وَحْدَهُ جَالِسٌ الْمَسْجِدِ

 خَیْرُ الصَّلَاةُ: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ الصَّلَاةُ؟ فَمَا بِالصَّلَاةِ أَمَرْتَنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقُلْتُ. إِلَیْهِ الْتَفَتُّ ثُمَّ. تَرْکَعُهُمَا

 علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى أَحَبُّ الْأَعْمَالِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ. أَکْثَرَ شَاءَ مَنْ وَ أَقَلَّ شَاءَ فَمَنْ مَوْضُوعٍ

: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ إِیمَاناً؟قَالَ أَکْمَلُ الْمُؤْمِنِینَ أَيُّ اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ.سَبِیلِهِ فِی الْجِهَادُ ثُمَّ بِاللَّهِ الْإِیمَانُ: ـ آله و

 أَيُّ وَ:قُلْتُ. یَدِهِ وَ لِسَانِهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِینَ أَيُّ وَ: قُلْتُ. خُلُقاً أَحْسَنُهُمْ

 جَوْفُ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ اللَّیْلِ أَيُّ وَ: قُلْتُ.السُّوءَ هَجَرَ مَنْ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ أَفْضَلُ؟قَالَ الْهِجْرَةِ

 صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ فَأَيُّ: قُلْتُ. الْقُنُوتِ طُولُ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ فَأَيُّ: قُلْتُ. الْغَابِرِ اللَّیْلِ

 جُهْدٌ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ فَأَيُّ قُلْتُ. ذَلِكَ أَضْعَافُ اللَّهِ عِنْدَ وَ مُجْزِئٌ فَرْضٌ: ـ آله و علیه اهلل

 قُلْتُ. أَهْلِهَا عِنْدَ أَنْفَسُهَا وَ ثَمَناً أَغْلَاهَا: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَفْضَلُ الزَّکَاةِ أَيُّ وَ:قُلْتُ.سِرٍّ فِی فَقِیرٍ إِلَى مُقِلٍّ مِنْ

 عَلَیْكَ اللَّهُ أَنْزَلَهَا آیَةٍ أَيُّ وَ: قُلْتُ. دَمُهُ أُهَرِیقَ وَ جَوَادُهُ فِیهِ عُقِرَ مَا: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ أَفْضَلُ؟قَالَ الْجِهَادِ أَيُّ وَ

 کَانَتْ: ؟قَالَ إِبْرَاهِیمَ صُحُفُ کَانَتْ فَمَا اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ: ذر ابو قَالَ. الْكُرْسِیِ آیَةُ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ أَعْظَمُ

 دَعْوَةَ عَنِّی لِتَرُدَّ بَعَثْتُكَ لَكِنِّی وَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهَا الدُّنْیَا لِتَجْتَمِعَ أَبْعَثْكَ لَمْ إِنِّی الْمُبْتَلَى الْمُسَلَّطُ الْمَلِكُ أَیُّهَا کُلُّهَا أَمْثَالًا

 یَكُنْ لَمْ مَا الْعَاقِلِ عَلَى وَ أَمْثَالٌ فِیهَا کَانَ وَ نَفْسِهِ عَلَى فُجُورُهُ فَاجِرٍ أَوْ کَافِرٍ مِنْ کَانَتْ إِنْ وَ أَرُدُّهَا لَا فَإِنِّی لُومِالْمَظْ

 سَاعَةٌ وَ تَعَالَى اللَّهِ صُنْعِ فِی فِیهَا یُفَكِّرُ سَاعَةٌ وَ رَبَّهُ فِیهَا یُنَاجِی سَاعَةٌ سَاعَاتٍ ثَلَاثُ لَهُ یَكُونَ أَنْ عَقْلِهِ عَلَى مَغْلُوباً

 لَا أَنْ الْعَاقِلِ عَلَى وَ الْمَشْرَبِ وَ المَطْعَمِ مِنَ الْحَلَالِ مِنَ بِحَاجَتِهِ فِیهَا یَخْلُو سَاعَةٌ وَ أَخَّرَ وَ قَدَّمَ فِیمَا نَفْسَهُ فِیهَا یُحَاسِبُ

 مُقْبِلًا بِزَمَانِهِ بَصِیراً یَكُونَ أَنْ الْعَاقِلِ عَلَى وَ مُحَرَّمٍ غَیْرِ فِی لَذَّةٍ أَوْ لِمَعَاشٍ مَرَمَّةٍ أَوْ لِمَعَادٍ تَزَوُّدٍ ثَلَاثٍ فِی إِلَّا ظَاعِناً یَكُونَ

 صُحُفُ کَانَتْ فَمَا اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ. یَعْنِیهِ فِیمَا إِلَّا کَلَامُهُ قَلَّ عَمَلِهِ مِنْ کَلَامَهُ حَسَبَ مَنْ وَ لِلِسَانِهِ حَافِظاً شَأْنِهِ عَلَى



 کَیْفَ بِالْمَوْتِ أَیْقَنَ لِمَنْ عَجَبٌ ضَحِكَ ثُمَّ بِالنَّارِ أَیْقَنَ لِمَنْ عَجَبٌ کُلُّهَا عِبَراً کَانَتْ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ ؟قَالَ مُوسَى

 لَمْ ثُمَّ غَداً بِالْحِسَابِ أَیْقَنَ لِمَنْ عَجَبٌ إِلَیْهَا یَطْمَئِنُّ هُوَ ثُمَّ حَالٍ بَعْدَ حَالًا بِأَهْلِهَا تَقَلُّبَهَا وَ الدُّنْیَا أَبْصَرَ لِمَنْ عَجَبٌ یَفْرَحُ

 صلی ـ عَلَیْكَ؟قَالَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ مِمَّا ع سَىمُو وَ إِبْرَاهِیمَ صُحُفِ فِی کَانَ مِمَّا ءٌ شَیْ الدُّنْیَا فِی فَهَلْ اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ. یَعْمَلْ

 خَیْرٌ الْآخِرَةُ وَ* الدُّنْیا الْحَیاةَ تُؤْثِرُونَ بَلْ* فَصَلَّى رَبِّهِ اسْمَ ذَکَرَ وَ* تَزَکَّى مَنْ أَفْلَحَ قَدْ» ذَرٍّ أَبَا یَا اقْرَأْ: ـ آله و علیه اهلل

 اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ.« مُوسى وَ إِبْراهِیمَ صُحُفِ*  الْأُولى الصُّحُفِ لَفِی(  الْآیَاتِ الْأَرْبَعِ هَذِهِ ذِکْرَ یَعْنِی) هذا إِنَّ*  أَبْقى وَ

 صلی ـ قَالَ. زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقُلْتُ. کُلِّهِ أَمْرِكَ رَأْسُ فَإِنَّهُ اللَّهِ بِتَقْوَى أُوصِیكَ: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ.أَوْصِنِی

 رَسُولَ یَا: قُلْتُ. الْأَرْضِ فِی نُورٌ وَ السَّمَاءِ فِی لَكَ ذِکْرٌ فَإِنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ ذِکْرِ وَ الْقُرْآنِ بِتِلَاوَةِ عَلَیْكَ:ـ آله و علیه اهلل

 علیه اهلل صلی ـ قَالَ.زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ. أُمَّتِی رَهْبَانِیَّةُ فَإِنَّهُ بِالْجِهَادِ عَلَیْكَ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ.زِدْنِی اللَّهِ

 اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ. دِینِكَ أُمُورِ عَلَى لَكَ عَوْنٌ وَ عَنْكَ لِلشَّیْطَانِ مَطْرَدَةٌ فَإِنَّهُ خَیْرٍ مِنْ إِلَّا بِالصَّمْتِ عَلَیْكَ: ـ آله و

 اللَّهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ الْوَجْهِ بِنُورِ یَذْهَبُ وَ الْقَلْبَ یُمِیتُ فَإِنَّهُ الضَّحِكِ کَثْرَةَ وَ إِیَّاكَ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ.زِدْنِی

 نِعْمَةَ تَزْدَرِيَ لَا أَنْ أَجْدَرُ فَإِنَّهُ فَوْقَكَ هُوَ مَنْ إِلَى تَنْظُرْ لَا وَ تَحْتَكَ هُوَ مَنْ إِلَى انْظُرْ: ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ. زِدْنِی

 أَکْثِرْ وَ الْمَسَاکِینَ أَحِبَّ وَ قَطَعُوكَ إِنْ وَ قَرَابَتَكَ صِلْ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ.زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ.عَلَیْكَ اللَّهِ

 ـ قَالَ.زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ.مُرّاً کَانَ إِنْ وَ الْحَقَّ قُلِ:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ.زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ مُجَالَسَتَهُمْ

 لِیَرُدَّكَ ذَرٍّ أَبَا یَا:ـ آله و علیه اهلل صلی ـ قَالَ. زِدْنِی اللَّهِ رَسُولَ یَا:قُلْتُ. لَائِمٍ لَوْمَةَ اللَّهِ فِی تَخَفْ لَا:ـ آله و علیه اهلل صلی

 مِنْ یَجْهَلُ مَا النَّاسِ مِنَ یَعْرِفَ أَنْ عَیْباً بِالرَّجُلِ فَكَفَى تَأْتِی فِیمَا عَلَیْهِمْ[ تَجِدْ] تجر لَا وَ نَفْسِكَ مِنْ تَعْرِفُ مَا النَّاسِ عَنِ

 وَرَعَ لَا وَ کَالتَّدْبِیرِ عَقْلَ لَا ذَرٍّ أَبَا یَا: قَالَ وَ صَدْرِي عَلَى ضَرَبَ ثُمَّ: ذر ابو قَالَ.یَأْتِی فِیمَا عَلَیْهِمْ[ یَجِدَ] یجر وَ نَفْسِهِ

 . الْخُلُق کَحُسْنِ حَسَبَ لَا وَ الْمَحَارِمِ عَنِ کَالْكَفِّ

 اینگونه من براي ابوذر و شدم وارد جناده بن جندب ابوذر بر و رسیدم زبده به گفت که شد نقل ئلیود ابواسود از

 و علیهما ـ علی و اسالم پیامبر جز مسجد، در .رسیدم گرامی رسول خدمت مسجد، در روزي: گفت و کرد روایت

 و پدر !خدا رسول اي:»گفتم رفته، اللّه رسول پیش و شمردم مغتنم را مسجد خلوت. نبود دیگر کسی ـ السالم آلهما

 تو!  ابوذر اي خوب، چه: فرمود.« دهد سود آن خاطر به مرا خداوند تا کن، سفارشی و وصیت مرا...  فدایت مادرم



 بردارنده در که ايتوصیه و وصیت فراگیري، خوب را آن که کنممی سفارش را مایی و تو خانواده از تو .مایی از

 تو که بود خواهد بالی دو منزله به باشی پاسدارش و بیاموزي را آن اگر. است خوبی و خیر يها روش وها  راه تمام

-می را تو او بینی،نمی را او تو اگر .بینیمی را او گویا که کن عبادت آنگونه را خدا !ابوذر اي .کند مدد پرواز در را

 چیزي و است «اوّل» هرچیز، از قبل او. است «شناخت» و «معرفت» خداپرستی، و عبادت سرآغاز که بدان. بیند

 در آنچه و زمین و آسمانها. ندارد نهایت که است پایندهاي .ندارد دوّمی که است یكتایی او .است نبوده او از پیش

 ایمان ،«خدا بندگی» دوم مرحله توحید، از پس .است «توانا» و «آگاه»او .اوست قدرت از آمده پدید هاست، آن

 «نذیر» و «بشیر» عنوان بشریت به تمامی سوي به مرا خداوند که این به اقرار و اعتراف و است من به آوردن

 اعتراف و توحید از پس. کنم دعوت(است خداوند که) حق سوي به خدا فرمان به را خالیق که این تا است، فرستاده

 و نجس او اراده و خدا خواست به که خانوادهاي و خانه این است، «من بیتاهل» با کردن دوستی من، رسالت به

 نوح کشتى مانند امتم میان در مرا خاندان خداوند که! ذرواب اى  بدان و است رسیده «طهارت» به و رفته آن از پلیدي

 هر اسرائیل بنى در است حطه باب مانند و شد نابود کرد دورى کس هر و یافت نجات شد سوار کس هر داده قرار

 نعمت دو! ابوذر اى .باشى آخرت و دنیا خوشبخت که بگیر یاد مرا وصیت! ذرابو اى .بود امان در شد وارد کس

 غنیمت تا پنج از پیش را چیز پنج! ذرواب اى .آسودگى و تندرستى مغبونند مردم از بسیارى دو آن در که است

 از پیش را آسودگیت نادارى؛ از پیش را دارائیت بیمارى؛ از پیش را تندرستیت پیرى؛ از پیش را جوانیت: بشمار

 بیفكنی فردا به را امروز کار کنیو موکول آینده به را کاري که این از! ذرواب اي .مُردن از پیش را زندگیت سرگرمى؛

 چنان فردایت براي داشتی فردایی اگر داري؟ خبر چه آینده از هستی امروزت مقابل در امروز، تو.بپرهیز «تسویف»

 چه! ذرواب اي .داشت نخواهی اندوه امروز، قصور و کوتاهی بر نرسیدي، فردا به اگر و بودي امروزت براي که باش

 و اجل به اگر .رسندنمی آن به هرگز ولی هستند فردایی انتظار در و شتابندمی روزي استقبال به که کسانی بسا

 دنیا در !ذرابو اي .دانست خواهی دشمن را ها آن به شدن دراز و مغرور و دور آرزوهاي بیندیشی، آن سرنوشت

 شد که بامداد! ذربوا اى .آور حساب به گور اهل از را رهگذر و خود یك یا هستی، غریبی گویی که باش چنان

 بهره اتسالمتی از شدن بیمار از قبل! ابوذر اي .مگو را فردا سخن کردى شام گاه هر. مده خود به را شام ى وعده

 که این از بپرهیز! ذرواب اي .چیست فردا در تو نشان و نام دانی نمی ،، زیراخود حیات از مرگ از قبل و کن برداري



 را تو نه و شودمی پذیرفته پوزش، نه و هست بازگشتی امكان نه دیگر که دریابد، را تو خطا و لغزش حال در مرگ،

 دینارت و درهم از عمرت بر! ذربوا اى .آیدمی حساب به عذري اشتغاالت، نه و ستایندمی اينهاده جا به آنچه براي

 است؟ آورنسیان که فقري است؟ آورطغیان که ثروتی چیست؟ منتظر شما از یك هر! ذرابو اي .باش تر حریص

 که دجّالی یا آید؟می سراغ به شتابان که مرگی یا کند؟می گیرزمین که کهولتی و پیري کشد؟می فساد به که مرضی

 بدترین همانا .است ترتلخ و بارتروحشت قیامت، ساعت و را؟ قیامت رسیدن فرا یا است؟ انتظار مورد غایب بدترین

 به کند طلب مردم نظر و خاطر جلب براى را علم که نگیرد و هر بهره علمش از که است عالمى قیامت در مردم

! ذرواب اى .نكند استشمام را بهشت بوى کند تحصیل مردم فریب براى را علم که هر! ذرابو اى .نیابد راه بهشت سوى

 از تا مده فتوى ندانى آنچه به و باشى آسوده آن عواقب از تا «دانمنمی: »بگو ندانى، که بپرسند تو از چیزى چون

 ما که شُدید جهنمى شما چرا: بپرسند ها آن از و درآیند دوزخیان بر بهشتیان از جمعى! ذرواب اى .برهى قیامت عذاب

 اى .کردیم نمی خوبى خود و کردیم مى امر ها خوبى به ما: دهند جواب درآمدیم؟ بهشت به شما تربیت و تعلیم از

 آن از بیش او ىها نعمت و کنند اداء را ها آن همه حق بتوانند بندگان که است آن از بیش متعال خداوند حقوق! ذرواب

 است آن از بیش پروردگار، حقوق! ذرواب اى .باشید توبه حال در شام و صبح ولى کرد؛ توانند شماره بندگان که است

 اي .باشند داشته را آن شمارش قدرت بندگان، که است آن از تر افزون خدا، يها نعمت. کنند ادا بتوانند بندگانش که

 هم مرگ. است محفوظ دقیقاً کارها. شودمی کمها  اَجَل که بريمی سر به حالی در روز، و شب گذشت در تو،! ذرواب

 هر به هرکس( جو ز جو بروید، گندم از گندم) کند می درو کاشته را آنچه کشتكاري، و زارع هر. رسدمی ناگهان

! ذرواب اي .است بوده نگهبانش خداوند مانده، محفوظ شرّي و گزند از کرده و هرکه عطا خداوند برسد، چیزي

 مؤمن،. است دین و دانش فزونی سبب فقه، و تقوا اهل با همنشینی. هستند رهبران فقها، و سرورانند پرهیزکاران،

 بیندمی مگسی همچون را خود گناه کافر، و بیفتد سرش بر ترسدمی که بیندمی سنگین ايصخره همچون را گناهش

 قرار چشمش پیش همیشه را گناهانش بكند، ايبنده به نیكی اراده خداوند، هرگاه! ذرواب اي .گذردمی اشبینی بر که

به  لكن و نكن نگاه گناه خُردى به! ذرواب اى .بردمی یادش از را گناهانش نخواهد، را کسی خوبی هرگاه و دهدمی

 قفس گرفتار که گنجشكى از کرده که گناهى بر مؤمن! ذرواب اى .کن توجه اى کرده عصیانش که را خدایى عظمت

 باشد یكى اش گفته با عملش که هر! ذرواب اى .است تر هیجان پر و ترمضطرب( کندمی الشت آزادى براى و)  شده



 انسان! ذرواب اى .است داشته روا ستم خود به باشد سخنش خالف عملش که هر و برگیرد را خویش بهره و نصیب

 جز و کن رها ندارد ارتباطى هیچ تو به که را کارى! ذرواب اى .گرددمی محروم روزى از کندمی که گناهى واسطه به

 خداوند! ذرواب اى .کنى مى حفاظت را سیمت و زر که چنان دار نگه را زبانت و مگو سخن بخشد سود را تو آنچه به

 فوق باالتر درجات در دیگر قومى و کند مى عطا ایشان به یابند مالل که چندان و برد مى بهشت به را گروهى متعال

 در که بودند ما دوستان ها این خداوندا: گویند مى و شناسندمی بینند مى را ایشان وقتى اول دسته گیرند،می منزل ها آن

 روزه و گرسنه بودید سیر شما که وقتى در ها آن :آید جواب نشاندى؟ برتر مقامى در را ها آن چرا بودیم هم با دنیا

 روشنى خداوند! ذرواب اى .بودند بیدار( عبادت به) ها آن بود خوش خواب در شما چشمان که شب بودند و در دار

 کام در را گوارا آب و گرسنه براى را لذیذ غذاى که ساخته من محبوب چنان را نماز و داده قرار نماز در مرا چشم

 نمازهاى از غیر روز شبانه در که هر! ذرابو اى .شوم نمى سیر هرگز نماز از من ولى شود سیر غذا از گرسنه اما تشنه؛

 نماز مشغول که مادام تو! ذرواب اى .اوست واجب حق بهشت در اى خانه گزارد مستحب نماز رکعت 12 واجب

 اى .گردد باز رویش به سرانجام بكوبد را سلطانى باب کس هر و کوبى مى را پیروزى و جبار پادشاه درب باشى مى

 گماشته او بر اى فرشته و شود پراکنده عرش تا او بین اجرها و ها خوبى که آن مگر نایستد نماز به مؤمنى هیچ! ذرواب

 کنى، مى مناجات نماز در او با که آن طرف از هست تو براى اجرى چه که بدانى اگر !آدم پسر اى: بگوید که شود

 بهشت سوى به مردم بر برداشته را آن که قیامت در پرچمداران حال به خوشا! ذرابو اى .نگردانى روز نماز از هرگز

 زبان و دین ستون نماز! ابوذر اى .شتابند مى مساجد به سَحر غیر و سَحر در که اند کسانی ها آن گیرند، می پیشى

 و است تربزرگ زبان و است آتش از سپر روزه و است تربزرگ زبانشوید و  مى را خطا است و صدقه تربزرگ

 اندازه به تر آیینپ درجه به نسبت بهشت باالتر درجه هر !ابوذر اى .است تربزرگ زبان و است شرف و بزرگى جهاد

 در کندمی خیره را چشمش که زندمی او بر نورى داردمی بر آسمان به سر اى بنده گاه و دارد برترى آسمان بلندى

 خداوندا که کند آغاز گِله پس است، تو مؤمن برادر نور این که شنود پاسخ چیست؟ نور این که آید فغان به وقت این

 بهتر و برتر تو از او عمل که دهند جوابش. دارد فزونى من بر چنین این او مقام چرا و کردیم مى عمل هم با دنیا در

 و است کافر بهشت و مؤمن زندان دنیا! ذرواب اى .باشد خشنود خود مقام به که شود داده رضایت وى دل به بعد بود،

 حتما که است داده بیم وى به خداوند که نباشد حزین چرا و باشد حزین که آن مگر نكند صبح دنیا در مؤمنى هیچ



 وها  مصیبت وها  گرفتاري دچار دنیا در و نیست حتمى دوزخ از شدن بیرون وعده ولى آمد خواهد در دوزخ به

 دنیا از تا است محزون همواره و بسته خدا ثواب به دل و شودنمی کمك و بیند مى ستم و شود مى جانگاه ىها رنج

 حزن از باالتر که عبادتى هیچ به خداوند! ذرواب اى .آید نایل ارجمند مقام و راحت به که است آنگاه و شود جدا

 دانشى او به حقیقتاً نیاورد گریه به را او که شده داده علمى را که هر! ذرواب یا .است نشده بندگى باشد طوالنى

 و قرآن) چون اند شده داده دانش آن از پیش که آنان: »کندمی مدح چنین را علما خداوند که شده، داده سود بى

 که است منزه ما خداى: گویندمی و سایند مى خاك به بینى و افتند مى سجده به شود خوانده ها آن بر( حق کلمات

 کند گریه تواند مى که هر! ذرواب یا .«گردد افزوده خشوعشان بر و بگریند و افتند سجده است و به پذیرانجام او وعده

 خداى از سنگدل آدم که گیرد، خود بر گریه حالت و باشد محزون همواره دل در کند گریه تواند نمى که هر و بگرید

 نیز و کنمنمی  جمع را خوف و بیم دو بنده، یك براى: فرمایدمی خداوند! ذرواب اى .فهمند نمى ولى است؛ دور متعال

 و سازم بیمش گرفتار قیامت در باشد فارغ و امان در من خوف از دنیا در اگر. بخشم نمى راحت و امن دو را وي

( صالح) عمل پیغمبر هفتاد قدر به کسى اگر! ذرابو اي .بدارم امانش در قیامت در خوف از بترسد من از دنیا در اگر

 بنده! ذرواب اي .نیابد نجات قیامت در نكند که باشد اضطراب در نشمرد و همواره چیزى به را ها آن باید دارد

 گناه این بر همواره دنیا در من گوید مى نهند، مى اش دیده برابر در را گناهانش و آوردند مى قیامت در را گناهكارى

 و تكیه خودش خوب کارهاى به که مردي! ذراي ابو .گردد مى بخشوده سخن، همین نتیجه در و بودم ترسان خود

 روز در( کند نمى رها مرگ دم تا را ها آن) و دهدمی انجام کوچكى و صغیره گناهان خود نظر به و دارد جمعى خاطر

 در نماید ترك را ها آن بعدا ولى شود مى مرتكب گناه که دیگرى مرد و بود خواهد خشمگین او بر خداوند قیامت

: اهلل؟فرمود رسول یا چگونه: پرسیدم .رود مى بهشت و کند مى گناه اى بنده گاه! ذرواب اى .بود خواهد امان در قیامت

 اى .رودمی بهشت به تا گرددمی باز حق سوى به و کندمی توبه آن از و باشد مى چشمش برابر در همواره گناهش

 هواى از که است کسى کند و عاجز کوشش مرگ از پس براى و گرداند پَست را نفس که است کسى زیرك! ذرواب

 خشوع و امانت شود مى برداشته من امت میان از که چیزى اول! ذرواب اى .طلبد آرزوها خدا از و کند پیروى نفس

 قدر به دنیا اگر اوست، دست به جانم که کس آن به قسم! ذرواب اى . کنى نمى پیدا خشوع اهل یك که جایى تا است

 ملعون است آن در آنچه و دنیا! ذرابو اى .داد نمی گوارایى آب شربت کافرى، به داشت قیمت خدا نزد مگسى بال



 دنیا از تر دشمن چیز هیچ خدا باشد و نزد خدا براى و آید دست به خدا رضاى آن وسیله به که را آنچه مگر خداست؛

 کرد و هیچ نخواهد نیز قیامت تا و نفرمود توجهى و نظر آن به و گردانید روى آن از و آفرید را آن چون باشد، نمى

 متعال خداوند اي ابوذر! .باشد نمى ترمحبوب است خواسته را آن ترك که را چیزهایى ترك و ایمان از خدا نزد چیز

 خانه که ببند آخرت به دل و ندارم دوست را آن من که مدار دوست را دنیا! عیسى یا: کرد وحى عیسى برادرم به

 آورد و به من براى استرى پشت بر را دنیا هاى گنجینه همه جبرئیل اي ابوذر! (.باشدمی ابدى و) است تو بازگشت

 من حبیب: گفتم. کاست نخواهد خداوند نزد در تو مقام و ثواب از آن است و قبول دنیا هاى خزینه این که: گفت من

 .طلبم مى غذا او از شوم گرسنه چون و گویم می شكر را خدا باشم سیر چون که ندارم نیازى ها این به من! جبرئیل

 و دین در بصیرت وى به گرداند او نصیب را سعادت و خیر و کند نیكى اى بنده به خواهد خداوند چون اي ابوذر!

 خداوند که آن مگر نباشد زاهد دنیا در اى بنده هیچ  اي ابوذر! .کند عطا خویش عیوب به آگاهى و دنیا در زهد

 ىها آرمان و دنیا ىها بیماري و عیوب به را او و کند گویا حكمت به را زبانش و بنشاند دلش در را حكمت درخت

 که دیدى را مسلمان برادر چون! ذرواب یا .برساند بهشت به و برد بیرون دنیا از سالمت به را او و سازد آگاه آن

 زاهدترین! اهلل رسول یا: گفتم .آموزد مى حكمت تو به که ده گوش را او حرف است زاهد و رغبت بى دنیا به نسبت

 ضرورت بر اضافه و دنیا هاى زینت و نكند فراموش را خاك در تن پوسیدگى و قبر که کس آن: فرمود کیست؟ مردم

 چنان آن، نیاورد و هر حساب به خود عمر از را برگزیند و فردا فانى دنیاى بر را ابدى باقى کند و جهان رها را

 گرد مال که نفرموده وحى من به متعال خداوند  اي ابوذر! .رفت خواهد مردگان منزل سر به و مُرد خواهد که پندارد

 یقین مقام به تا کن عبادت را خدا چندان باش، ساجدین از و گوى تسبیح را خود خداوند :فرموده وحى لكن و آورم

 االغ بر و لیسممى غذا از پس را یمها انگشت و نشینم مى خاك بر و پوشم مى خشن جامه من اي ابوذر! .آیى نایل

 رو من روش از کس هر( است تواضع عالمت همه ها این که) نشانم مى خود ترك بر را مردم و شوم مى سوار برهنه

 از صبح تا و زنند گوسفندان آغل به که خوارى خون گرگ دو از مقام و مال به عشق اي ابوذر! .نیست من از گرداند

: پرسیدم .ماند خواهد چه گوسفند گله از اى واقعه این از پس که بنگر است، ترخطرناك انسان دین براى بدرند ها آن

 خدا یاد به بیشتر که هستند کسانى روند مى بهشت به دیگران از زودتر که فروتن و خاضع مردم! اهلل رسول یا

 و خازنان(. روند مى بهشت سوى به و) گذارندمی مردم دوش بر پاى که مسلمین، فقراي بلكه! نه: فرمود باشند؟ مى



 نه خدا، به که دهیم پس حسابى چه :دهند می جواب. دهید پس حساب تا بمانید :گویند مى ها آن به بهشت نگهبانان

 را خدا لكن و بریم بكار اسراف یا بخل که فراوانى مال نه و داریم روا ستم یا و عدل که داشتیم منصبى و قدرت

 از خداوند و داردمی مشغول خود به راها  بدن و ها دل دنیا اي ابوذر! .کردیم اجابت را او دعوت و کردیم مى عبادت

 به مرا دوستان رزق که ام خواسته خداوند از اي ابوذر! .حرام به رسد چه تا کند مى بازپرسى را ما حالل ىها نعمت

 به راغبان و دنیا در زاهدان حال به خوشا اي ابوذر! .ببخشد بسیار فرزند و مال دشمنانم به و دهد قرار کفاف قدر

 را دعا و شعار را خدا ساختند و کتاب خود نوشابه را آب و بستر را خاك و نشیمن را زمین که آنان آخرت،

 کِشت اي ابوذر! .ساختند جدا دنیا از را خود و کردند قیچى خود از را دنیا و دادند قرار خود( رویین لباس)دثار

 جاللم و عزّت به قسم :داد، خبر من به خداوند اي ابوذر! .فرزند و مال دنیا، کشت و است صالح عمل آخرت، براى

 در را کس هیچ که ساخت خواهم کاخى ایشان بر بهشت اعالى در من که اند نیافته در را گریه مقام و اجر عابدان که

 بیاد بیشتر که کس آن: فرمود کیست؟ مؤمنان فرد ترینزیرك! اهلل رسول یا پرسیدم .دهم نمى قرار ایشان شریك آن

 گفتم .بخشد وسعت را دل یابد راه بدل الهى نور چون! اي ابوذر .سازد آماده آن براى بهتر را خود و باشد مرگ

 رسیدن از قبل مرگ براى فریبا و آمادگى دنیاى از گیرى ابدى و کناره جهان به توجه: فرمود چیست؟ نور آن عالمت

 دلت که حالى در مكن خداپرستى به تظاهر دارند گرامى را تو مردم که این براى ولى بترس؛ خدا از اي ابوذر! .آن

 را خدا! ذر ابا اى.خود خواب و خورد در حتى باشى داشته صالح نیّت کار هر در که بكوش اي ابوذر! .باشد فاسد

 و افتد مى او یاد به شود سگى گرفتار چون گیرد مى نظر در را خدا نادانى، که آنچنان نه بدان، بزرگ خود دل در

 را خدا! ذرابو اي .گردان رام را او پروردگارا!: گویدمی خوك پیش بران و در من از را این خدایا: گوید مى

 و منزّهى و پاك: گویندهمى و دارندنمی بر سر صور نفخ تا و قیامند حال در همیشه او خوف از که است فرشتگانى

 هول از باشد داشته را پیغمبر هفتاد عمل کسى اگر اي ابوذر! .پرستیم نمى را تو است تو مقام شایسته که طور آن ما

 به مغربیان مغز شود، ریخته عالم شرق در دوزخ جوشان آب از سطلى اگر که بیند مى ناچیز را خود عمل قیامت،

 من به! خداوندا: بگوید و درآید زانو به که آن مگر نماند رسولى و مَلك هیچ آرَد بر نفس دوزخ آید و اگر جوش

 .مكن فراموشم توأم، خلیل من خداوندا :گوید مى و بردمی یاد از را اسحاق ابراهیم، که است چنان قیامت و کن رحم

کند و  روشن چهارده شب ماه از بهتر را جهان آرَد بر دنیا آسمان از سر تیره شبى در بهشت از زنى اگر! ذرواب اي



بدهند  دست از دل دیدارش از همه آید دنیا به بهشت از اى جامه برسد و اگر زمین مردم همه مشام به خوشش بوى

 جهاد، میدان و جنگ وقت در و قرآن قرائت هنگام به و جنازه تشییع در! ذرابو اي .گردد خیره دیدارش از و چشمان

 ملحق او به هم تو که باشد خشوع و تفكر مشغول عقلت روى مى اى جنازه دنبال به چون! ذرواب اي .بمان خاموش

 ندارد و بدان دوایى و چاره شود فاسد نمك اگر ولى است؛ فساد از چیزى هر نگهدارِ نمك! ذراي ابو .شد خواهى

 با و مختصر نماز رکعت دو! ذرابو اي .فراموشى بدون جا و تنبلى بی و تعجّب بى خنده: هست شما در خوى دو که

 شیرین و چه و سبك است و باطل سنگین و تلخ حق،! ذرابو اي .قلب حضور بدون نماز شب یك از است بهتر تفكر

 نگردد بصیر و بینا کامال( خود دین در) انسان! ذرواب اي .شود دراز اندوهى موجب شهوت و لذّت ساعت یك بسا

 من بگوید نگرد، مى بخود چون حال عین در و بداند چهارپایان چون وظیفه انجام و خدا راه در را مردم که آن مگر

 عاقل دنیاشان، در و احمق  دینشان، در را مردم همه که آن مگر نرسى ایمان حقیقت به! ذرابو اى .کوچكترم همه از

 .بدانى

است و  بهتر فردایت حساب براى محاسبه این که کن، محاسبه را خود برسند حسابت به که آن از پیش! ذرابو اى

 هیچ که روزى کن؛ آماده بزرگ حساب روز براى را بسنج و خود را خود نهند سنجش میزان به را تو که آن از پیش

 بر جامه روم می مستراح به گاه هر من خدا به که باش، داشته شرم خدا از! ذرواب اي .نماند مستور خدا بر پنهانى امر

 یا آرى: گفتم بروى؟ بهشت به خواهى مى! ذرواباي  . کشم می خجالت هستند من با که اى فرشته دو از و کشم مى سر

 خدا از باید که طور بدار و آن دیده برابر در و جلو را مرگ و کن کم را آرزوهایت: فرمود .فدایت پدرم اهلل رسول

 خدا از حیاء گویم و لكن نمى را شرم آن: فرمود .ترسیممی خدا از ما همگى خدا رسول اي: گفتم.باش داشته شرم

 که کنى و هر حفظ( اندیشى بد از) را خود فكر و نگهدارى( حرام از) را نكنى و شكم فراموش را مرگ که است این

 اي ابوذر! . اى گشته نایل خدا والیت به باشى چنین اگر که کند، رها را دنیا زیور باید خواهد مى را آخرت عالى مقام

 دعا عمل، بدون که کس آن مَثَل اي ابوذر! .است کافی طعام براى نمك که است کافی قدر همان نیك کار براى دعا

 او نوه و فرزند کار اى بنده بودن خوب واسطه به خداوند اي ابوذر! .بیندازد تیر کمان، بدون که است کسى مثل کند مى

  اي ابوذر! .نماید مى رعایت هاست آن با که زمانى تا همسایگان و اطرافیان در را او مقام و آورد مى اصالح به را



 بگزارد، نماز و برخیزد و بگوید اذان علفى و آب بى بیابان در که کسى: بالد می مالئكه به کس سه از متعال خداوند

 هزار هفتادبیند و  نمى را او من جز کس هیچ و خواند مى نماز که بنگرید من بنده این به: فرمایدمی مالئكه به خداوند

 بر شب که مردي کنند و مى استغفار برایش روز آن فرداى تا و خوانند مى نماز او سر پشت و شوند مى نازل فرشته

 روحش که بنگرید ام بنده به: فرمایدمی متعال خداوند برد، مى خوابش سجده در و خواندمی نماز تنهایى به و خیزد مى

 شهید تا جنگد می او و اند کرده فرار همراهانش همه است جهاد میدان در که مردي و سجده در بدنش و است من نزد

 روز زمین آن که آن مگر نهد نمى زمین هاى نقطه از یكى بر پیشانى من سجده براى اى بنده هیچ اي ابوذر! .گردد

 آن صبحگاه که آن مگر آیند فرود آن در شب مردمى که نیست زمینى هیچ و دهد می شهادت او سجده به قیامت

 اى: گویند یكدیگر به زمین نقاط که آن مگر نشود شامى و صبح هیچ اي ابوذر! .فرستد لعنت یا درود ها آن بر زمین

 که نهاده؟ تو بر پیشانى خدا براى اى کننده سجده یا باشد؟ گذشته تو روى از خدا ذکر و یاد به کسى آیا من همسایه

 و جنبش به «آرى: »دهد مى جواب که قسمت آن و «نه:»گویند قسمتهایى و «آرى:»دهند جواب آن از یىها قسمت

 هیچ آفرید آن در را درختان و زمین چون متعال خداوند اي ابوذر! .یافته برترى اش همسایه بر که آید مى شادى

 به مردم که آن تا اند بوده منوال همین بر همه  درختان و برده و زمین می سودى آن از آدم بنى که آن جز نبوده درختى

 بعضى منفعت و آمد لرزه به سخن این از زمین ،(کرده اختیار فرزند خداوند) :کردند تكلم زشت و آمیز کفر کالم این

 زمین در که اى بنده چون اي ابوذر! .گرید مى روز چهل تا مؤمن مرگ بر زمین اي ابوذر! .رفت بین از درختان از

 پشت :فرماید را فرشتگان خداوند ایستد، نماز به و گوید اذان و بسازد تیمم یا وضو باشد علفى و آب بى و خشك

 سجده او، سجده با و روند رکوع به او رکوع باشد و با ناپیدا طرفش دو که ببندند نماز از طوالنى چنان صفى او سر

 نماز او با او موکل ملك دو همان جز اذان، بدون گوید اقامه که هر اي ابوذر! .گویند آمین او، دعاى بر و کنند

 که آن مگر آرَد سر به خدا اطاعت در را خود جوانى و گوید دنیا ترك که نیست جوانى هیچ اي ابوذر! .نخوانند

 کسى چون گوید خدا ذکر غافل، جمعى میان که کس آن اي ابوذر! .کند عطا او به پیغمبر دو و هفتاد اجر خداوند

 از بهتر و تنهایى، تنهایى از بهتر خوب، همنشین اي ابوذر! .دهد ادامه جهاد به فرارى سربازان میان در که است

 مؤمن با جز اي ابوذر! .بهتر شرّ، سخن از سكوت و است سكوت از بهتر گفتن، خوب است و سخن بد همنشین

 براى که ده کسى به را خود غذاى اي ابوذر! .مخور را فاسقان غذاى و نخورد را تو غذاى متقى آدم منشین و جز



 هر نزد خداوند اي ابوذر! .دارد دوست متعال خداوند براى را تو که بخور را کسى غذاى و دارى دوستش خدا

 زیادى اي ابوذر! .گوید مى چه که بداند و گیرد نظر در را او و بترسد خدا از باید است و انسان حاضر سخنگویى،

اي  .است کافی تو براى کند اداره را تو زندگى و دهد انجام را تو حاجت که سخن اندازه آن و کن رها را سخن

 زندانى براى چیز هیچ اي ابوذر! .آرَد زبان به شنود می چه هر که است کافى دروغ اندازه همین انسان براى ابوذر!

 به است و احترام مسلمان پیرمرد به احترام خدا، ىها بزرگداشت از یكى! اي ابوذر .نیست زبان از بهتر نگهداشتن،

 عملى ندارد، نگه را زبانش که کسى اي ابوذر! .عادل سلطان به عاملند و احترام بدان و عالم قرآن، به که کسانى

 اخالقش که مادام بنده اي ابوذر!  .مباش ساز،ظاهر و زنطعنه و گومدیحه و خَلق جوى عیب اي ابوذر! .نداده انجام

 صدقه دارى مى بر نماز طرف به که قدمى است و هر صدقه طیّبه کلمه اي ابوذر! .گردد مى دور خدا از مرتباً است بد

 کند آباد نیكو را مساجد و( شتابد نماز به و) گوید جواب را( مؤذن) خدا کننده دعوت نداى که هر اي ابوذر! .است

 آن در صدا: فرمود کند؟ آباد را مساجد چگونه اهلل رسول یا فدایت مادرم و پدر: گفتم .است بهشت او عمل پاداش

 در نكند گوید و اگر ترك را لغو است مسجد در تا و ننماید فروش و خرید آن نرود و در فرو باطل نكند و در بلند

 تو به بهشت در اى درجه نفسى هر به خداوند اى نشسته مسجد در تا اي ابوذر! .منماید مالمت را خود جز قیامت

 محو ات نامه از گناه ده و نویسد مى برایت حسنه ده نفسى، هر ایستند و به مى نماز به تو با کند و مالئكه مى عنایت

 نظر در را خدا بترسید، خدا از و کنید پیشه شكیبایى» آمده؟ بارهچه در آیه این که دانى می  اي ابوذر! .سازد مى

 دیگر نماز انتظار به نمازى از پس: فرمود .فدایت مادرم و پدر اللَّه رسول یا نه: گفتم .«شوید رستگار تا باشید داشته

 جهاد رفتن، مساجد به است و بسیار کفّارات از سرد هواى در گرفتن خوب و کامل وضو اي ابوذر! .نشستن

 دوستى مردم با من خاطر به که است کسى من نزد بندگان ترینمحبوب: فرماید می متعال خداوند اي ابوذر! .باشد مى

 عقوبتى زمین مردم به خواهم چون که اینانند برخیزد، استغفار به شب هاى باشد و نیمه بسته مساجد به نماید و دلش

 سه براى مگر است؛ بیهوده مسجد در نشستنى هر اي ابوذر! .گردانم  می بر ایشان از را عقوبت ها آن یاد به فرستم

 که( تنها) عمل به تا باش داشته همّت بیشتر تقوى با عمل به اي ابوذر! .دانش فراگیرى خدا، ذکر خواندن، نماز: چیز

 خداوند فقط:» فرماید می متعال خداوند که آن حال و گردد؟ کاسته مقبول عمل چگونه و نشود کاسته تقوى با عمل

 .«پذیرد مى را متقیان عمل



 شریك از شریكى کشیدن حساب از تردقیق کِشد حساب خویشتن از که آن مگر بود نخواهد متقى انسان اي ابوذر!

 ترین گرامى خواهد که هر اي ابوذر! .حالل یا حرام از است ممرّى چه از اش نوشابه و غذا و لباس که بداند تا خود،

 ابا رسد که( حرام یا حالل) جا هر از و باشد باك بى ثروت کسب در که هر اي ابوذر! .کند پیشه تقوى باشد مردم

 کسى خدا نزد شما ترین محبوب اي ابوذر! .اندازد دوزخش به در کدام از که داشت نخواهد باك نیز خداوند نكند

 عذاب از شما ترین یابنده شماست و نجات ترین متقى خداوند نزد شما ترین گرامى و باشد خدا یاد به بیشتر که است

 نیست الزم پرهیز ها آن از که چیزهایى از که هستند کسانی متقیان اي ابوذر! .خدا از است شما ترین خائف خدا

 و روزه و نماز چه اگر گفته؛ را او ذکر کند اطاعت را خدا که هر اي ابوذر! .نشوند گرفتار ها شبهه به که کنند پرهیز

 اي ابوذر! .است اطاعت دین، سَر و است پارسایى و ورع دین، اصل و مالك اي ابوذر! .باشد کم او قرآن قرائت

 بیشتر عبادت از علم فضیلت اي ابوذر! .است ورع دین، در چیز بهترینبود و  خواهى مردم عابدترین که باش پارسا

 اعمال این شوید الغر نى، چون که بگیرید روزه قدر شوید و آن خمیده که گزارید نماز چندان اگر که است و بدان

 اهلل اولیاء از حقیقتاً دنیا، در زاهد و پارسا مردم اي ابوذر! .باشد همراه پارسایى و ورع با که آن مگر نبخشد؛ سودى

 پارسایى و ورع: فرمود چیست؟ ها آن پرسیدم .است زیانكار بیاید چیز سه بدون قیامت در که هر اي ابوذر! .هستند

 مردم با آن وسیله به که دارد و اخالقى نگه را او سفیهان کارىِ نادان برابر در که کند و حلمى حفظ گناهان از را او که

 که خواهى کن و اگر توکل و تكیه متعال خداى بر باشى مردم ترین قوى که خواهى اگر! ذرواب اى .نماید مدارا

 امیدوارتر است خدا نزد آنچه به باشى مردم ترین غنى که دارى دوست بترس و اگر خدا از باشى مردم ترینگرامی

 را ها آن همه خداوند کنند عمل آیه این به مردم همه اگر اي ابوذر! .است تو دست در و اختیار در آنچه از باش

 که هر و رساند روزى او به گمان بی جاى از و آرَد پدید او بر گشایشى خداوند کند پیشه تقوى که هر: »کند کفایت

  اي ابوذر! [7]«رساند مى انجام به را خود خواسته و هدف خدا که است کافى او براى خداوند کند توکل خدا به

 نیازیش بى که آن مگر دارد نمی مقدم خود خواهش بر مرا خواسته اى بنده هیچ جاللم و عزّت به: گوید متعال خداى

 و گیرند عهده به را روزیش زمین وها  آسمان و گردانم می آخرت متوّجه را همّتش و دهم می قرار وجودش در را

 .باشم تاجرى هر تجارت از برتر او براى گردانم و من طرف بر را او روزى تنگى



 .رسید خواهد او به تردید بى مرگ همانند روزى گریزد می مرگ از که چنان گریزد روزى از آدم فرزند اگر اي ابوذر!

 خدا: فرمود !اهلل رسول یا آرى: گفتم دهد؟ سود را تو ها آن به خداوند که بیاموزم تو به کلماتى خواهىمی اي ابوذر!

 الهى مرز و حد از و کن مراعات را ها آن و نما محافظت الهى حدود از یعنى)کند حفظ را تو نیز او تا کن حفظ را

 به او سختى در تا باش خدا فكر در راحتى در.  بیابى خود جلوى در را او همواره تا باش خدا مراقب( نشو خارج

 قیامت تا که را آنچه قلم که بجوى، خدا از جویى می یارى چون و بخواه خدا از  دارى حاجتى باشد و چون تو یاد

 توانست و اگر نخواهند نكرده مقدر خدا که رسانند تو به نفعى تا بكوشند مردم همه است و اگر نوشته است شدنى

 براى یقین و رضا با که توانى مى اگر و توانست نخواهند نكرده مقدر خداوند که آورند وارد تو به ضررى که بكوشند

 در است و پیروزى نهفته سودها  ناگواري بر شكیبایى در که بدان نتوانى بكن و اگر البته کنى عمل جل و عزّ خداى

 تا بجوى نیازى بى خدا غناى به اي ابوذر! .است راحتى سختى، هر دنبال به و هاست سختى با گشایش و است صبر

 قانع الهى روزى به کسى اگر. است شام و صبح خوراك: اهلل؟فرمود رسول یا چیست آن: گفتم .کند نیاز بى را تو خدا

 و همّت به ولى کنم؛ نمی قبول حرف حكیم از من: فرماید متعال خداى اي ابوذر! .است مردمان نیازترین بى باشد،

 .دهم می حمد ثواب را او سكوت باشم، خشنود و راضى من که است چیزى در او همّ و میل اگر نگرم مى او هدف

 تقوى اي ابوذر! .نگرد می شما اعمال و ها دل به بلكه کند نمى نگاه شما اموال و ها چهره به متعال خداوند اي ابوذر!

 سكوت: رسد نمى آن به مؤمن از غیر که است چیز چهار اي ابوذر! (.فرمود سینه به اشاره حضرت) است جا این در

 اي ابوذر! .ثروت بودن و کمى متعال خداى یاد به جا هر سبحان و در خداى براى فروتنى است، عبادت اول که

 دامن اختیار که هر اي ابوذر! .نشوى نوشته غافالن از تا نرسى آن انجام به چه اگر باش؛ حسنه انجام فكر در همواره

 خواهیم مؤاخذه هایمان گفته به ما اهلل رسول یا گفتم .رفت خواهد بهشت به باشد داشته را دهانش و( جنسى شهوت)

 در هستى خاموش تا که اندازد؟ مى جهنم به صورت به را مردم زبان هاى کشته جز چیزى مگر اي ابوذر!: فرمود شد؟

 .شود مى نوشته تو ضرر یا نفع به چیزى بگشایى حرف به زبان چون و سالمتى

 به آسمان تا زمین قدر به همان واسطه به و بخنداند را مجلسیان که گوید مى اى کلمه مجلسى در کسى گاه اي ابوذر!

 واى! او بر واى. بخنداند را مردم تا گوید می دروغ ىها سخن که کسى بر واى اي ابوذر! .کند مى سقوط جهنم سوى



 دهانت از دروغ اى کلمه راستگویى و هرگز به باد تو بر یابد، نجات کند سكوت که هر اي ابوذر! !او بر واى! او بر

 آن گناه پنجگانه نماز و استغفار: چیست؟فرمود اش توبه گفته دروغى عمدا که کس آن اللَّه رسول یا گفتم.نشود بیرون

 فدایت؟ مادرم و پدر( ص) اهلل رسول یا چرا گفتم .است بدتر زنا از غیبت که بپرهیز، غیبت از اي ابوذر! .شوید مى را

 غیبت که کسى تا نشود بخشوده غیبت ولى بخشد؛ می را او خداوند نماید مى توبه و کندمی زنا که کسى زیرا: فرمود

 گوشتش است و خوردن کفر او، با جنگ و خورد و است و زد فسق مؤمن، به دشنام اي ابوذر! .گردد راضى شده او

 سر پشت: فرمود چیست؟ غیبت( ص)اهلل رسول یا: گفتم .اوست خون احترام  مثل او مال است و احترام گناهان از

 است او در که را آنچه اگر: فرمود باشد؟ او در چیز آن چه اگر: گفتم .بیاید بدش که بگویى چیزى مسلمانت برادر

 گیرد جلو مسلمانى برادر غیبت از که هر . اي ابوذر!اى زده تهمت بگویى نیست او در آنچه اگر و است غیبت بگویى

 مسلمانى غیبت او پیش که هر اي ابوذر! .دارد نگهش آتش از که است حق جل و عزّ خداوند بر کند، دفاع او از و

 از و نكند یارى را او و بتواند نماید و اگر مدد آخرت و دنیا در را او جل و عزّ خداى کند یارى را او بتواند و شود

اي  .رود نمی بهشت به چین سخن اي ابوذر! .گزارد یاور بى و خوار را او آخرت و دنیا در خداوند ننماید دفاع او

( منافق) رو دو و زبان دو دنیا در که هر اي ابوذر! .بود نخواهد امان در الهى عذاب از آخرت در چین سخن ابوذر!

 خیانت مسلمان سرّ کردن است و علنى امانت گذرد مى مجالس در آنچه اي ابوذر! .باشد زبانه دو نیز جهنم در باشد

 مؤمنى هر گردد و براى مى عرضه خدا به دنیا مردم اعمال پنجشنبه و دوشنبه روزهاى هفته هر در اي ابوذر! .باشد مى

 رها را تن دو این عمل که رسدمی باشد و دستور کینه مسلمانش برادر و او بین که اى بنده براى مگر شود مى استغفار

 .شد نخواهد قبول تو اعمال که کنى رابطه قطع و کناره مسلمان برادر از که بپرهیز اي ابوذر! .کنند صلح هم با تا کنید

 که نكشد طول روز سه از بیش کردى قهر وى با اگر و دارم مى حذر بر مؤمن برادر از گیرى کناره از را تو اي ابوذر!

 جایگاه بایستند برابرش در مردم دارد دوست که هر اي ابوذر! .است سزاوارتر آتش به بمیرد  حال این در کسى اگر

 توبه مرگ از قبل که آن مگر نشنود را بهشت بوى تكبر اى ذرّه با بمیرد که هر اي ابوذر! .داده قرار جهنم در را خود

 .کند



 کفشم و کمربند و لباس خواهم می که چنان دارم دوست خیلى را آراستگى و زیبایى من اهلل رسول یا پرسید مردى

 کبر این: فرمود .دارد آرامش و است عارف حق به دلم: گفت اى؟ چگونه دل در: فرمود دارد؟ اشكال آیا باشد قشنگ

 و مال که برى گمان ببینى را مردم آورى و چون حق غیر به روى و کنى رها را حق که است آن کبر ولى نیست؛

. متكبّرانند روندمی دوزخ به که کسانى بیشتر اي ابوذر! .نیست ارزنده تو آبروى و مال اندازه به کس هیچ آبروى

 ارزشى بى خشن جامه که هر آرى: فرمود شود؟ پاك کبر از کامال کسى است ممكن! اهلل رسول یا: پرسید مردى

 کِشد دوش به خود را خانه وسایل که هر اي ابوذر! .کند مجالست فقرا با و بدوشد نشیند و گوسفند االغ بر و بپوشد

 نظر او به قیامت در متعال خداوند شود کشیده زمین به اش جامه نخوت، و کبر از که هر اي ابوذر! .شود راحت کبر از

 باال را دامنش که هر اي ابوذر! .ندارد اشكال نیز پا غوزك تا و باشد ساق نصف تا باید مؤمن شلوار اي ابوذر! .نكند

 خود را یكى دارد، جامه دو که آن اي ابوذر! .بِرَهد کِبر از نهد خاك به زند و صورت وصله را خود برد و کفش

 و شوند بزرگ و زاییده نعمت و ناز در و بیایند من امت در مردمى اي ابوذر! .دهد رفیقش به را دیگرى و بپوشد

 لباس پوشیدن به که هر اي ابوذر! .هستند من امت بدترین ها آن کنند، زبانىچرب و باشد خواب و خور همّشان،

 مضر او حیثیت و آبرو براى که صورتى در نپوشد را آن حق پیشگاه در فروتنى  براى و باشد داشته قدرت زیبا،

 به و نماید انفاق و خرج معصیت غیر در را بدارد و مالش خوار باشد داشته مسكنت که آن بى را خود و نباشد

 و صالح باطنش که آن حال به خوش نماید، مجالست حكمت و علم اهل با و کند کمك مسكینان و بیچارگان

 در و مال اضافه و کند عمل خود علم به آنكه حال به خوش بمانند، امان در او شرّ از مردم و باشد نیكو ظاهرش

 که نیست آن براى کهنه جامه و خشن لباس آیا اي ابوذر! .نگوید سخن ضرورت بر نماید و اضافه انفاق را آمدش

 لباس تابستان و زمستان در که آیند مى مردمى الزمان آخر در اي ابوذر! نیابد؟ راه تو به فروشى فخر و خودخواهى

 خواهند لعنت را ها آنها  آسمان و زمین مالئكه که دانند، مى دیگران بر خود برترى وسیله را این و پوشند مى پشمى

 جامه دو که آلودى غبار ژولیده: فرمود !اهلل  رسول یا آرى گفتم دهم؟ خبر تو به بهشتیان از خواهى مى اي ابوذر! .کرد

 ابوذر. دهد جوابش خداوند دهد قسم را خداى کس این اگر که نباشد، مردم شناسایى و توجه مورد که دارد کهنه

 :فرمود .کردم استفاده حضرت تنهایى از من بود، نشسته مسجد در تنها که شدم وارد اکرم رسول بر روزى: گوید

 یا: کردم عرض من .کرد من به رو بعد .نماز رکعت دو: فرمود است؟ چگونه گفتم. است تحیّت مسجد براى! ذرابو



 کم خواهد که هر و بسیار خواهد که هر است چیز بهترین نماز: فرمود چیست؟ نماز خوانى، مى نماز به مرا اهلل رسول

 در جهاد و خدا به ایمان فرمود است؟ ترمحبوب همه از جل و عزّ خداوند نزد عملى چه! اهلل رسول یا: گفتم.بخواند

: فرمود است؟ برتر مؤمن کدام: گفتم .است بهتر اخالقش که هر: فرمود است؟ ترکامل شخص کدام ایمان: گفتم .او راه

 چه:گفتم.کردن هجرت بدى از: فرمود است؟ بهتر هجرت کدام: گفتم .باشند امان در زبانش و دست از مسلمین که آن

: گفتم.طوالنى قنوت با نماز: فرمود است؟ بهتر نماز کدام: گفتم. شب آخر ى نیمه فرمود است؟ افضل شبها از وقت

: فرمود است؟ بهتر صدقه کدام: گفتم.است پاداش برابر چند خدا نزد در و واجب روزه: فرمود است؟ بهتر روزه کدام

 عالی و ترینگران اش خبره اهل نزد در که چیزى آن: فرمود است؟ بهتر زکات کدام: گفتم.پنهانى در مال کم آدم از

: گفتم .گردد پى اسبش و شود ریخته مؤمن خون که جهادى: فرمود است؟ بهتر جهاد کدام: گفتم.باشد بهترین و ترین

 بود مَثَل اش همه: فرمود چیست؟ ابراهیم صحف: گفتم .الكرسى آیة: فرمود است؟ تربزرگ قرآن هاى آیه از یك کدام

 دعاى تا فرستادمت بلكه کنى انباشته هم بر را دنیا مال که نفرستادمت را تو من گرفتار مقتدر شاه اى» قبیل این از

: بود امثالى آن در و .«باشد فاجر یا کافر از چه اگر کنم؛ نمى رد را مظلوم دعاى من که بگردانى من از را مظلوم

 تفكر براى خدا و ساعتى با مناجات براى قسمتى: کند می قسمت سه را وقت باشد نشده مقلوب عقلش که عاقلى»

 که برسد و قسمتى داده انجام که اعمالى به نسبت را خویشتن حساب که ساعتى و الهى و قسمتى هاى آفریده در

 توشه اندوختن یا: نباشد حال سه از یكى در جز باید بپردازد و عاقل خواب و خور از خویش حالل نیازهاى

 پردازد و زبان خود کار به و باشد بصیر زمانه وضع به باید حرام و عاقل غیر لذّت یا روزى، کسب یا آخرت،

 رسول یا: گفتم .«زند می حرف کم الزم، موارد در جز بداند خود اعمال از را خود سخنان که نگهدارد و هر خویش

 چگونه دارد یقین جهنم به که کسى از عجب: »بود عبرت اش همه: فرمود بود؟ باره چه در موسى صحف! اهلل

 وها  دگرگونی و دنیا به که آن از شگفتا. شود مى خوشحال چگونه دارد یقین مرگ به که کسى از عجب. خندد مى

 عمل، و دارد ایمان فردا حساب به که کسى از شگفتا. شود مى مطمئن و بنددمی دل آن دارد و به خبر تحوّالتش

 شما به آنچه بر مانده باقى بود موسى و ابراهیم صحف در آنچه از چیزى دنیا در آیا! اهلل رسول یا: پرسیدم. «کند نمى

 شده؟ فرستاده



 را دنیا زندگى بلكه گزارد، نماز و آرد بیاد را خدا کند و نام تزکیه را خود که کسى است رستگار و » بخوان: فرمود

 مرا! اهلل رسول یا: گفتم .«بود موسى و ابراهیم صحف در( آیه چهار) این همانا است، باقى و بهتر آخرت که برگزیند

 بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .است تو کارهاى همه رأس در که کنم مى سفارش تقوى به را تو: فرمود .کن وصیّتى

 در و ذکر آسمان در تو براى قرآن تالوت که جل و عزّ خداوند ذکر و قرآن تالوت به باد تو بر: فرمود .بفرمایید

 .است من امت رهبانیّت جهاد، که جهاد به باد تو بر: فرمود .بفرمایید بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .بود خواهد نور زمین

 در و براند تو از را شیطان کار این که کنى، سكوت خوبى از جز که باد تو بر: فرمود .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم

 میراند و روشنى مى را دل که بپرهیز بسیار خنده از: فرمود .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .نماید یاریت دینت کارهاى

 که مكن، نظر خود از باالتر به و کن نگاه خود از تر آیینپ به: فرمود .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .بردمی را( آبرو) چهره

 با: فرمود .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .ندانى کم خود بر را خدا ىها نعمت که آن براى است بهترى وسیله کار این

 .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .کن مجالست ایشان با و بدار دوست را ببرند و مسكینان تو از چه گر کن صله خویشان

 .بیشتر: گفتم .مترس مردم مالمت از خدا راه در: فرمود .بیشتر! اهلل رسول یا: گفتم .باشد تلخ چه گر بگو حق: فرمود

 آدمى براى عیب همین و مگیر عیب ها آن بر کنىمی آنچه و دارد باز مردم جویىعیب از را تو خودت، عیوب: فرمود

 و تدبیر چون عقلى: فرمود و نهاد ام سینه به دست بعد .بیند نمى خود در که ببیند را یىها عیب مردم در که است کافى

 .ندارد وجود خویى،خوش چون حسبى و گناه از خوددارى چون پارسایى

 

 

 

 

 



  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 پيوست سوم

 1(جغرب و امام مهدي )ع

برد که در ترس، وحشت و نگرانی از آینده حاکم بر آن بسر میگیري آور و نفسامروزه جهان در بحران اختناق

رغم برخورداري بیشتر افراد در کشورهاي تجلی یافته است، ودر نتیجه بدنبال سعادت و خوشبختی بوده؛ اما علی

یابند، بلكه برعكس باالترین میزان جرم و جنایت غربی از رفاه مادي باال هرگز به این خوشبختی دست نمی

همه این امور نتیجه طبیعی  ؛ البتههاي فردي و اجتماعی مهلك و کشنده در آنجا وجود دارد کشی و بیماريوخود

دوري و فاصله گرفتن از سلوك و مسیر الهی و رویگردانی از پایبندي به شریعت خداوند متعال است که همان سنت 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن »فرمایند: الهی ساري و جاري در میان مخلوقات است، خداوند متعال در قرآن کریم در این باره می

مراد « و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ ]و سختى[ خواهد داشت: 2مَعِیشَةً ضَنكًاذِکْرِي فَإِنَّ لَهُ 

عَن  وَ مَن یَعْشُ»فرمایند: گیر است. همچنین در جاي دیگري میدر این آیه زندگی سخت و نفس "مَعیشة ضَنكا"از 

فرستیم و  هر کس از یاد خدا رویگردان شود شیطان را به سراغ او می :3نٌذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّض لَهُ شیْطناً فَهُوَ لَهُ قَرِی

منظور این آیه، زندگی همراه با بدبختی و بینوایی است که این شیطان آن را بر همنشین « همواره قرین او باشد

 خویش تحمیل خواهد کرد.

شته منتظر ظهور منجی بزرگی باشد تا این حالت بدبختی و بینوایی، بشریت را بر آن داشت تا امروزه بیش از گذ

دهند با این تفاوت که همه ادیان آسمانی چنین روزي را بشارت می ، زیرابرپایی دولت حق وحقیقت را برعهده گیرد

پیروان همه این ادیان براین باورند که این منجی از میان آنان ظهور خواهد کرد. امروزه شاهدیم که جهان مسیحیت 
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بندي با این مضمون فروخته  دهد، حتی این روزها در اروپا کارتهاي شرطمنجی را بشارت می نزدیكی ظهور این

 شود.  می

در  صورت اینها بر دیگران است، در غیر  بینی آنها ناشی از فخرفروشی، غرور، تكبر و خودبزرگ اما این اعتقاد آن

اهلل است نه از آخر الزمان و از فرزندان اسماعیل ذبیح ها به صراحت آمده که  این منجی از نسل پیامبر کتابهاي آن

ها فقط براي مقابله  ها و تجهیزات و تدارکات آنهمه ناوگان بنابرایننسل اسرائیل یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم )ع(؛ 

دانند ا نمیه کند تا جهان را فتح کند، حال آنكه آنو رویارویی با این مردي است که از این سرزمین مبارك ظهور می

ها  ها و تجهیزات آنکند و بر همه اعمال و رفتار و عملكرد و توانائیها زندگی می که چه بسا وي االن در میان آن

شناسند. یكی از برادارن ترین شیوه، راه تعلیق همه این امكانات و توانمیدیها را میآگاه است و پیروان وي به ساده

هنگام ظهور  تفكر واندیشه ارائه کرده است. برخی روایات حاکی از این است که بهاي در حمایت از این نامهپایان

( بسان خورشیدي است که از پشت ابرها جکند و بنابر روایاتی دیگر، امام )عمنجی، خورشید از مغرب طلوع می

آن حضرت از غرب  ( و طلوع نورج)ع شود بنابراین مانعی ندارد اگر طلوع خورشید به معنی ظهور امامآشكار می

کند. شباهت امام منتظر به تعدادي از پیامبران از جمله موسی کلیم اهلل)ع( باشد یعنی اینكه ایشان از آنجا ظهور می

( به موسی)ع( این است که فرعونی که در عصر جتاییدي بر این تفكر واندیشه است. از جمله وجوه تشابه امام )ع

و تكبر ورزید و از ترس تولد نوزادي که به نقل اخبار و روایات پادشاهی او  هدر زمین برتري جویی کردموسی)ع( 

را )براي کنیزي( ها  و زنان آن بریدسر میقوم بنی اسرائیل را  پسرانیافت، همه دست این نوزاد منتظر پایان می به

شود تا با خواست دار میدهغافل از اینكه خود سرپرستی و مراقبت و خدمت به این نوزاد را عه داشت،زنده نگه می

ترسید محقق شود و به وقوع بپیوندد، چه بسا نیروهاي استكباري غرب نیز و مشیت الهی آنچه که وي از آن می

دار شدند و از نعمت و برکت وجود ( و پیروانش را عهدهجهمچون فرعونی هستند که مراقبت و محافظت از امام)ع

شاهد مبنی بر سقوط این نیروهاي استكباري که در صدد تبیین و ارائه عظمت و  گردند. اکنون دومند میایشان بهره

ترین شیوه از هم کنم تا روشن شود چگونه این نیروها به اذن خداوند متعال و با سادهشكوه خویش هستند ذکر می

 فروپاشید:



خارجی است، البته پس از شاهد اول: فروپاشی اتحاد شوروي و تجزیه تدریجی آن بدون مواجهه با هیچ تهاجم 

هاي شمال آتالنتیك دولت نیرومند و مقتدري بود که در برابر همه پیمان -براساس توصیفات-اینكه این کشور 

گرفتن از شریعت الهی بلكه مبارزه با آن و در نتیجه ضعف کرد، اما این دولت مقتدر به دلیل فاصلهایستادگی می

-دي مستور ومخفی در این سرزمین از هم فروپاشید و به همراه آن همه اندیشهحقیقی و به خاطر اسباب فنا و نابو

 فریفت نیز از بین رفت.ها را به سعادتی دروغین می داد و آنهایی که به مردم بشارت می

زده کرد که براي جنگ با است که کشورهاي با فناوري مدرن و پیشرفته را چنان وحشت 1شاهد دوم: مشكل صفرین

ها منجر شود، آنگاه که براي سال آماده شدند، اما اندك غفلتی نزدیك بود به نابودي همه طرحها و پروژه ستارگان

 1998را با ذکر دو رقم اول این سال منظم کردند و سال  هاي خویشوقوع این حادثه تاریخی قرار دادند و برنامه

اي که مطابقت داشت به گونه 1999در پایان سال یکرده که این رقم فقط بر خطر هولناکتعبیر  98را به عبارت 

، در نتیجه حسابهاي بانكی و 2000بود نه انتقال به سال  1900به معناي بازگشت به سال  ( تا صفرین99انقالب)

پیما بود، که دولتها تر از آن نظام تسلیحاتی استراتیژیكی قارهساعات وزمان سفرها و غیره بهم ریخت و خطرناك

ها و تجهیزات خویش همه نیروه 1/1/2000شده و از ترس وقوع فاجعه و مصیبت در ساعت صفر شب  دچار انزوا

مشیت خداوند متعال این بود که مصیبت و بالیی که ؛ اما را مهیا کردند و براي فرار از آن میلیاردها دالر هزینه کردند

اي الهی بود و شاید این پند و آن دیار دفع کند، که البته معجزه از به سبب اندك غفلتی نزدیك بود آنجا را نابود سازد

ها بسان همه  ها از شكوه و جبروت ساختگی وتغلبیشان گردد، اما آن پوشی و اجتناب آناندرز الهی موجب چشم

 مستكبران و ظالمان از این تجربه و تجارب دیگر سودي نبردند.

هاي این حاکمان دست به تظاهرات زدند  علیه سیاست ه و در اعتراضاکنون ملل غربی خود زبان به شكایت بازکرد

ها فراهم آورده، متمتع و بهرمند گشته و در مادیات و لهو و  ها از امكاناتی که حكومت هایشان براي آن حال آنكه آن

-ها چگونه می اند. با این وجود آنشود، غرق شدهلعب و متعه که موجب قساوت قلب و مانع دستیابی به حقیقت می
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ویژه پس از مرگ و در جهان آخرت توجه کنند  تواند به حقیقت حال و وضعیت خویش در زمان کنونی و آینده به

 گیرد.رویشان قرار میها پیش شوند و اعمال آنآنگاه که براي حسابرسی برانگیخته می

حل این تباهی و نابودي و درمان  ها به این نتیجه رسیدند که تنها راه امروزه اندیشمندان و فرهیختگان آن

ها و تربیت مردم براساس موازین  آن هاي کشنده چون ایدز، بازگشت به ارزش هاي معنوي و پایبندي به بیماري

و مقدمات ظهور میمون و مبارك منجی براي برپایی دولت عدل و داد است و  هانشانهاخالقی است. همه این امور 

به دین بر حق و اجراي اصول الهی آن است که ضامن تامین خوشبختی انسان در وظیفه ما نیز فقط تمسك جستن 

دنیا و آخرت است تا دیگران متقاعد و قانع شوند که تنها راه نجات بشریت فقط اسالم است و اگر برخی از منتسبان 

 به این دین  مرتكب خطا و اشتباه شدند گناه خودشان است نه گناه شریعت الهی.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  الرَّحِیم الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 پيوست چهارم

 1روز موعود نزدیک است

تر از آن شروط هاي آن تحقق یافته است. مهماي نزدیك شده و نشانهروز موعود ظهور منجی به شكل قابل مالحظه

گانی مختصر ها با واژهنشانهدهد همانطور که این رخ می 2ها گاه سنت بداءدر این نشانه ، زیراظهور فراهم آمده است

مهم مراعات این شروط است چرا که این  مسئله بنابراینو رمزي بیان شده که بر افراد زیادي قابل تطبیق است؛ 

شروط جزئی از اجزاي علت تامه است و بناچار باید آن را کامل کرد. در این مجال به دنبال بیان مفصل این موضوع 

 کنم.( موکول میجو شروط ظهور االمام )ع (جشكوي االمام)ع کتابا به طور کلی آنر نیستم بلكه به

 کنم:طور مختصر برخی از شروط ظهور را ذکر می به جا ایندر 

پرشدن زمین از ظلم، ستم، استبداد و دشمنی که بعد از انزواي ایالت متحده آمریكا به عنوان تنها قدرت  نخست:

اي که بیش از پیش پدیدار شد به گونه 2001بزرگ جهان کامال آشكار شد و بعد از حادثه یازدهم سبتامبر سال 

چیز از مسجد،  ابقه بوده و هیچ کس و هیچسآمریكا و در پس آن رژیم صهیونیست دست به ظلم وستمی زدند که بی

ها در امان نماندند، بلكه کودکان  هاي آناز بمب و زنان و افراد پیر و سالخورده ها زندانالنس، وبیمارستان، آمب

                                                           
را براي کمك به  ها آنآگاه و باخبر کرده و  ها آن بهاست. این شروط از امور مهمی است که یك خطیب باید مردم را  کتاب نحن و الغرباین متن برگرفته از   - 1

 امام )ع( مهیا و آماده سازد. 
محمد حنفیه معتقد بودند و  هاى فرقه منقرض شده کیسانیه است کسانى که به امامت ظهور غیرمنتظره مشیّت الهی از ابداعات و دستاوردبه مفهوم « بداء»عقیده  - 2

به اصل « علم غیب امام»شیعیان براى توجیه  .وارد عقائد شیعه شده است ها آنپیش از آن سابقه نداشته و توسط و  آمدند از طرفداران مختار ثقفى به شمار مى

اى نداشتند، طبیعى است که از جانشین بعدى خود نیز آگاهى نداشته باشند، گاهى فرزندان بزرگ  اند از آن جائى که ائمه شیعه از علم غیب بهره متوسل شده« بداء»

او بوده و این  تر کوچكشدند که جانشین واقعى او فرزند  سر بزرگ امام، متوجه مىکردند؛ اما پس از مدتى و با فوت پ خود را به عنوان جانشین خود معرفى مى

امام هادى علیهما السالم اتفاق افتاده است. متكلمان شیعه بعداً تفسیر دیگرى از این  تر بزرگقضیه در باره اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق و سید محمد فرزند 

 )م(.دانستند یعنى آشكار ساختن خداوند بر مردم که اراده واقعى او چیزى جز آن است که آنان انتظار داشتندآن را به معنى ابداء  مفهوم کرده و 

 



گناه در محصاره قرار کن شدند و افراد بیها ویران و درختان ریشههایشان به قتل رسیده وخانهدرآغوش خانواده

و مواد مسبب بیمارهاي خطرناك در همه جا منتشر شد. به اعتقاد من شواهد زیادي دیگري از این دست در گرفتند 

ها سر  هاي آنها براي دریدن و کشتن مخالفان خویش و کسانی که دربرابر خواسته آن؛ اما اذهان شما وجود دارد

 دهند.می کند، همچنان دندان نشانها اطاعت نمی تعظیم فرود نیاورده و از آن

نفوذ کرد همان  آنجا بهانتشار اسالم و مذاهب حق وحقیقت به همه مناطق و نقاط زمین و آخرین دژي که اسالم  دوم:

دانند؟ اکثر مردم ایالت متحده آمریكاست. مدتی پیش طی یك نظر سنجی از مردم آنجا سوال شد که از اسالم چه می

 .دانندپاسخ دادند که از اسالم هیچ چیز نمی

هاي که به شكل مثبت یا  کتاب اي در آنجا عالقه و تمایل به اسالم ایجاد شده است وسابقهاما امروزه به شكل بی

به  -ها را گردآورده و تهیه کردند آن ها هایی درباب اسالم که آمریكایی کتابیعنی  –گویند منفی از اسالم سخن می

تعداد  11/9/2001تخصص این موضوع، بعد از حادثه راه یافت و براساس اعالن یكی از موسسات م آنجا

دادند و آمریكائیها که پیش از این چهره اسالم را زشت و بد جلوه می که جاییمسلمانان در آمریكا چهار برابر شد تا 

کردند رئیس جمهور آنجا خود مجبور شد تا محاسن و فضائل اسالم ماندگی معرفی میگیري و عقبآنرا دین وحشی

 تباط آن با خداوند را برشمرد.و ار

هاي مسلمانان نیست، بلكه فقط عظمت اصول و احكام واالي   این انتشار گسترده اسالم متاسفانه در سایه تالش

شود، وعلی رغم نیاز اسالم به یاران و پیروان، اگر روزي مسلمانان ناتوان شوند، اسالم است که موجب انتشار آن می

شود. باوجود اینكه تعداد مسلمانان در آمریكا هشت میلیون نفر است ه در همه جا منتشر میاسالم خود به راه افتاد

ها و هم و غم اسالم را درك نكرده و در منیت و خودبینی زیسته و در انتقال و رساندن ها دغدغه اما متاسفانه آن

یهود فقط با شش میلیون نفر جمعیت ا ؛ امصداي اسالم، فقط به برخی مراسم ساده و غیره اکتفا و سكوت پیشه کردند

است، بر سیاست و اقتصاد و اطالعات و همه شئون زندگی  تر کمها از مسلمانان  در آمریكا و با وجود اینكه تعداد آن

 مردم آمریكا سیطره یافته است.



تعداد قابل توجهی از مسلمانان به درجه ایثار کامل در راه اسالم رسیدند، که البته این امرپیش از این متداول  سوم:

ها با  هایی است که طعم ترس را به صهیونیست چشاندند. آنفلسطینی طلبانهنبود و بهترین دلیل آن عملیات شهادت

-ادت طلبان تاریخ یعنی یاران امام حسین)ع( را زنده میوشه ها نقهرما ترین بزرگاین عمل خویش یاد و خاطره 

ها افكنده و با شجاعت و قهرمانی خویش شگفتیها خویشتن را در وسط هفتاد هزار نفر  کنند آنگاه که هر یك از آن

ن چیزي آفرید تا اینكه به شهادت رسید، این مرحله از ایثار و جانفشانی داوطلبانه و با افتخار به استقبال مرگ رفت

 جهان را فتح کند. ها  ( از یاران خویش انتظار دارد تا به کمك آنجاست که امام )ع

به اجراي  ها  انتشار آگاهی و بینش دینی در جامعه و بازگشت مردم به سوي خالق و دین خویش و توجه آن چهارم:

که دینداران بسیار اندك بوده و در گذشته، بلكه زمانی رواج داشت  گونه هماناحكام شریعت در همه شئون زندگی 

 شدند.ماندگی وصف میگرایی و عقبکردند چرا که دینداران به واپساز اظهار آن اجتناب می

عاجز  ها  هایی که بسیاري از این جوامع از تحمل آن مواجهه و رویایی جامعه با انواع امتحانات و مصیبت پنجم:

؛ اما این کشور با تمسك به دین خویش ها ظالمانه و خصمانه مستمر غربیویژه جامعه عراق بعد از محاصره  مانده، به

و دوستی و والیت ائمه )ع( از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. به جانم سوگند عراق شایستگی خویش به 

بات در کنار آن حضرت را اث ها براي تحمل همه سختی ( وآمادگی کاملجمنظور درآغوش گرفتن امام موعود)ع

( جاي است که امام)عآن، همان جامعه، زیراگذاردهایی است که جامعه ما پشت سر میخواهد کرد. این همان راز رنج

را در آغوش خواهد گرفت، نه چیزهایی که درباره آن شایعه شده مبنی بر اینكه عراق به سبب اعمال بد و اصل و 

نژاد بد خویش مستحق عذاب است، دشمنان این اندیشه و تفكر را در میان ما پروراندند تا اعتماد به نفس را از ما 

ترین و قلبخوش ها درآمیختند به تجربه دریافتند که عراقیمختلف  ها کسانی که با ملت صورت اینبگیرند، در غیر 

ها را پذیرفته و بدان تمسك  ترین مردم هستند و بیش از دیگران به مبلغان دین لبیك گفته و دعوت آناخالقخوش

 جویند. می

 والحمد هلل رب العالمین                                  اي بود که به اختصار برشمردیم. آنچه گذشت شروط پنجگانه


