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 امت  یفهرست کتاب رهبران کشت

 اول   جلسه

 چند سؤال؟   طرح

   هی آ نی در ا قرآن  اعجاز

   هی اشاره به نکات آ 

 قات؟ یچند م ای  قاتیم کی

   ه یدر آ یتأمل

   سؤال

 امامت  امت

   میامامت در قرآن کر 1

 مفهوم امامت  2

   هیدر آ  یتدبر

    سؤال

 گر ید سؤال

 ها و امتحان ها    فتنه

   لی اسرائ یبن یو ابتال  امتحان

   یو سامر یبحران  طیشرا

 

 دوم   جلسه

 نهفته در نماز دهه ذوالحجه   راز

   امبران یپ مقام

   هیآ  یها  امیپ

 منزلت   ثیحد
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 منزلت   ثیحد  اسناد

 منزلت در چند مورد   ثیحد

 المؤاخاة ثانیه   ومی

 حدیث منزلت    محتواي

 منزلت   ثی حد  رامونیپ  یراداتیبه ا پاسخ 

 

 سوم    جلسه

 قربان   دیع

 قربان   دیع  یها  امیپ

 امت بود   ییبه تنها  میابراه

 مطلق  طاعت

 )ع(   میبه ابراه یاله الطاف

 پدر   ی)ع( برا  میبخشش آبراه  طلب

 دشوار   میتصم

   یدی)ع( و التزامات توح  میابراه

 

 چهارم    جلسه

 ع  میدر امامت حضرت ابراه  یبحث 

 مبسوط بر امامت   یشرح

 امامت در قرآن  یمعان

 امامت = نبوت   -1

   یاسیس ی امامت = رهبر -2

   امبرانی پ  ییشوای امامت = پ -3
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   یباطن  ییامامت = راهنما-۴

   ی شاهنگیپ  یامامت = بمعن -۵

   یو عمل یعلم  ییشوایپ

   یعمل  ییشوا یپ اما

 به دو سؤال؟  پاسخ 

 

   پنجم  جلسه

   ت یامامت و وال دی، ع ریغد 

 )ص(     امبریامامت بعد از پ  مسأله

   انیجهان   یمبعوث برا امبریپ  ن یآخر

 به حافظ  و مفسر نداشت؟  از یاسالم ن نی)ص( د  امبر یبعد از پ ایآ

 امت   ی نیجانش  یبرا  عهیش  یادعا

 ؟    ستیبه نسل ما چ   ریغد  امیپ

   میباش ریغد  مبلغ

 ها   نکته 

 

 ششم    جلسه

 استمرار حلقه اتصال انسان به خدا   ریغد

 حادثه مهم در اسالم  دو

 ؟   میهست   یعل  یرویما پ  ایآ

   میبدان ریمهم است از غد  آنچه

   ست؟ی دارد ؟ و امام ک یچه معن عه یدر نزد ش امامت

 از نظر اهل سنت   امامت
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 ، فلسفه وجود امام خالصه

 امام   ژهیو صفات و   طیشرا

 السالم  همیعل  تیاهل ب  مقام

 

 هفتم    جلسه

   ریواقعه غد  عظمت

 موال  یمعن

   تیوال  یشناس مفهوم

 )ص( بر مسلمانان   امبر یپ  تیسه گانه وال  ابعاد

 حقش را نگرفت؟    یعل چرا

 چند سؤال    طرح

 در کتب اهل سنت   هینزول آ   شأن

 

 هشتم    جلسه

 مباهله   هیقض 

 به اسالم و احتجاج آنها    انیح یمس  دعوت

   یسیآدم و ع  نشی آفر یچگونگ

 به مباهله   ان یاز ترسا  دعوت

 ؟   ستی چ  مباهله

 مباهله   ه یقض خالصه

 

 م  نه  جلسه

 مباهله   هیدر آ  یبه نکات اشاره
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   امبری پ  یرینا پذ  دیو ترد یشهود علم

 علم و عمل    رابطه

 

 هم  د  جلسه

   هی آ ر یمباهله و تفس ه یقض خالصه

 مباهله   یاجرا

 نجران از مباهله   ندگانینما  انصراف

 مباهله   هیقابل توجه در آ  یو توجه به نکات  یریگ جه ینت 

 مباهله   ه یدر آ ت یاهل ب عظمت

 دارد؟   تیاهم عهیش  یبرای مباهله از نظر اعتقاد چرا

 )ع(   یمقام عل یبر برتر هی آ دیتاک

 

 دهم  یاز  جلسه

 ؟   ستی مباهله چ هی حضرت فاطمه )س( در آ  گاهیجا

 )ع(   تیاهل ب  یرکن  گاهیجا

   میحضرت زهراء )س( و حضرت مر مقام

 قابل تأمل    یبه نکته ا  توجه

 عصمت  مقام

 مباهله   یقطع جینتا 

 با مباهله   ریتطه ه یآ ارتباط 

 

   زدهمدوا جلسه

 ر یتطه  ه یجالب در باره آ  یبحث 
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 علم   یجهل و پاک  یدیپل

   ریاراده و اطالق تطه تیفعل

 جامعه   ارتی)ع( در ز ت یاهل ب شناسنامه

 

 زدهم  سی  جلسه

 تا ظهور    ریغد از

 و راهنما   نی د شناخت

 شده اند   فیتکل  زیتنها به سه چ  مردم

 اول   فیتکل

 دوم   فیتکل

 سوم    فیتکل

 راه  ی، معیت ،و ط عتیب

 دانستنی ها  

 

 جلسه چهاردهم  

 ظهور  غدیر ، عاشورا، 

 واقعه کربال ، از بعثت تا فتح مکه   لی تحل

 هجرت تا فتح مکه   از

   ست؟ی ک انیابوسف

 تا عاشورا    فهیازسق

   مانیکفر با ا  مقابله

   فهیسق  جهینت   عاشورا

   خیدر تار  یتأمل



 8 
 

 ؟   ست یک هیمعاو مادر

 )ع(   یعل خالفت

 )ع(   یبعد از امام عل  هیمعاو

 مسئله قابل توجه   چند

 شام   اوضاع

 

 پانزدهم    جلسه

 از زبان خودش   دیزی یمعرف

   مانیا یسست   جهی و نت یسر دو راه بر

 امام با عمر بن سعد   ندهینما مالقات

 عقل و نفس   ز یست

 نفس بر عقل   ی هوا غلبه 

  یواقع ر یغ  یدار نید

 ترسم   یعمر بن سعد شدن م از

 بگردان   ریعاقبت ما را بخ   ایخدا

 

 شانزدهم   جلسه

 )ع( با خدا معامله کرد   نی حس

 اصغر )ع(  یعل شهادت

 با خدا   معامله

 در عاشورا   یعشق اله  یتجل

   یسؤال عرفان چند

 عاشورا   یعرفان  یایقضا
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 به محبوب    عشق

 افراد   یدر تحول روح نی نور حس  ریتأث 

 نکته مهم  چند

 )ع(   نیمجذوب حس  همه

 ابوالفضل عباس )ع( با چشم دل است   معرفت

 امام زمان)ع( به عباس )ع(   سالم

 قابل ذکر   ینکات

 

 هفدهم    جلسه

 ی فراموش نشدن شب

 پر شور   یاوا

   ین یاز نهضت حس  یدرسهائ

 )ع(  نیروز معراج حس  عاشورا

 روح عشق   پرواز

 عاشورا    نیکتاب خون  یبرگها

 زنده نگاه داشتن عاشورا   ییچرا 

 دانشگاه   نی موفق تر کربال

 ؟   میکن هیگر چرا

 

 هجدهم    جلسه

 عاشورا    میتقو

 عاشورا چگونه گذشت ؟  روز
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   نوزدهم  جلسه

 )ع(   ن یحس  رت یبص

 )ع( روز عاشورا    نیحس  مقتل

 عاشورا    عیاز وقا  یا شمه

 دو لشکر   فرق

 

   ستمی ب  جلسه

 )ع( گفته شده  نیدر باره حس  آنچه

 ؟   یعزادار چرا

 بت یذکر مص فلسفه

 عقل بر اشک    تسلط

اشک  دارد   ی)ع( مراتب نی حس یبرا َ 

 امام زمان)ع(   هیگر

 در  نهضت عاشورا   کیشر  نبی رسالت ز

 ی آسمان  تی اسارت و مامور

 منطق عشق و عقل در واقعه کربال  

 نبود  نبیماند اگر ز یکربال در کربال م

 ن ی کاروان مبلغ

 به کربال  ت یع از بردن اهل ب نی هدف حس

 آوران عاشورا  امیپ
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 ت  نجات امکشتی  راهبران 

 

ْمناها بِع ْشٍر ف ت مَّ  »و  واع ْدنا ُموسى  ب ِِه أ ْرب عین  ل یْل ةً و   ث الثین  ل یْل ةً و  أ تْم  میقاُت ر 

و  أ ْصِلْح و  ال ت تَّبِْع س بیل    ق ْومي في ِِل خیِه هاُرون  اْخلُفْني  قال  ُموسى 

 1الُْمفِْسدین« 

شب وعده گذاشت و بعد آن را ده شب اضافه کرد و مدت    یس یبا موس  خدا

خود   نی هم هارون را به عنوان جانش  یوقت مالقات چهل شب شد؛ و موس

 نکند.   یرو یکند و راه مفسدان را پ شهیکرد و به او گفت که اصالح پ  نیی تع

  ن،است که اتفاقا از جانب اماما هی آ کیمطالب ظاهرا مختلف، در  نی همه ا

را در آن   ه یآ ن یو ا  میبخوان  یشده در سالگرد آن ده شب، نماز هی توص

 .   میتکرار کن

 ؟  ال ؤس چندطرح 

 . چرا از ابتدا چهل شب اعالم نکرد؟ 1

  نکهیدارد به ا  یشب وعده کرد و چهل شبش کرد، چه ربط  یس نکه ی . ا2

 کند؟  نیی تع  نی جانش یموس

در   یبخواهد راه فساد برود، که موس یموس نیاست جانش . مگر ممکن 3

  نکهیبعد از خود بکند، بر ا  یبرا  توانستی م که هی همه توص  نی ا انیم

 کرد؟  دینکن« تاک  یروی»اصالح کن و از مفسدان پ 

ده شب را در همان ده   نی با ما دارد که خاطره ا یچه ارتباط  عیوقا  نی . ا4

سواالت    نی بخواهد ا  یاست کس ممکن ؟میشب، آن هم در نماز، زنده نگهدار

مطلب در سه   ن یخود پاسخ دهد، که اگر ا اتیرا مستقالً و بر اساس حدس

آمده،  هی آ کیدر   نهایکه همه ا  نی روا بود؛ اما هم دیمستقل آمده بود، شا  هیآ

قصد   گره خورده است. گریسه مطلب به همد  نیبفهماند که پاسخ ا  خواهدیم

 ئله امامت و والیت اشاره شود. جواب این سؤالت به مس ی در پاینست که ما 

 
 . 142اعراف  1

 جلسه اول  

کشتی  رهبران 

 امت  نجات 
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 ن آیه  در ای اعجاز قرآن 

 است.   ی و معنو یماد یقرآن سراسر اعجاز در زندگ

تدبر  با . دید  میحتماً اثرات آن را خواه م،یاگر ما آن را با معرفت تالوت کن

 د. نهفته در آیه خواهیم شنکات عمیقی    ، متوجهملی در این آیه أتو 

 

 اشاره به نکات آیه 

و   ل یاز صحنه هاى زندگى بنى اسرائ گرید کىیاشاره به   هیآ  نیا در

 عادگاهیرفتن موسى به م انیها شده است و آن جرموسى با آن  رىیدرگ

وحى و تکلم با خدا و آوردن   ق یپروردگار و گرفتن احکام تورات از طر

و اثبات   انیجر  نی براى مشاهده ا عادگاهیبه م   لیجمعى از بزرگان بنى اسرائ 

مى باشد، که به دنبال آن   دیهرگز خداوند را با چشم نمى توان د نکه یا

و آن غوغاى   د یتوح ریو انحراف از مس  لیداستان گوساله پرستى بنى اسرائ 

 سامرى ذکر شده است.  بی عج

ماه تمام(   کیالسالم( سى شب )  هی : )ما به موسى )علدیمى گو نخست

و وعده خدا با او   م،یآن را کامل ساخت  گریسپس با ده روز د م،یمواعده کرد

 (  افتی  انیدر چهل شب پا 

ب ِِه أ ْرب عین  ل یْل ةً  »و  واع ْدنا ُموسى  ْمناها بِع ْشٍر ف ت مَّ میقاُت ر   «  ث الثین  ل یْل ةً و  أ تْم 

شده   نیی ( از ماده وقت به معنى وقتى است که براى انجام کارى تع قاتی)م

کارى   دیبر زمان اطالق مى شود، اما گاهى به مکانى که با  است، و معموالً 

مکانى که   عنىیحج(  قات یگفته مى شود، مانند )م رد،یدر آن انجام پذ 

 بدون احرام نمى تواند از آنجا بگذرد.  چکس یه

 

 ؟  قاتیچند م ای  قاتیم کی

 السالم(   ه یموسى )عل ایآ، است که  نی ا دیمى آ  شیپ  نجایسؤالى که در ا 

بود که احکام تورات و   نی اربع نیرفت و در هم  قاتیبه م نی اربع کیتنها 

  ن یدر هم زیداشت و ن  افتیوحى در   قیآسمانى خود را از طر  عتیشر
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همه قوم    ندهیرا به عنوان نما لی بود که جمعى از بزرگان بنى اسرائ  نیاربع

ها بفهماند که  به آن  زیو ن  ،با خود برد، تا شاهد نزول احکام تورات باشند

   . شودیبا چشم مشاهده نم چوجهی خداوند به ه

تنها براى گرفتن احکام و    کىیدر  که  متعددى بوده؟ نهاىی اربع نکهیا  ایو 

براى   گرى ید نی و احتماال اربع  .لیهمراه بزرگان بنى اسرائ  گرىیدر د

  2داشته است   عادیبا خداوند م  هان یا  زا ریمقاصدى غ

مورد   هیمفسران گفتگو است، ولى آنچه با توجه به آ  ان یدر م نجای در ا باز

است که همه   نی به ذهن مى رسد، ا  شتری قبل و بعد آن، ب اتیبحث و آ

و لما جاء  "بعد  هی آ ریتعب   نکهی گذشته از ا را یواقعه است، ز کیمربوط به  

آمد( کامال متناسب با وحدت   قات ی)هنگامى که موسى به م "قاتنایموسى لم

 .  است انیدو جر نیا

الواح تورات   انی سوره به خوبى نشان مى دهد که جر نی هم  1۴۵ ه یآو در 

که   زى یچ  تنها  سفر بوده است.  نیدر هم  زین  عت یشر ن یاحکام ا  افتیو در

  هیشود، آگرفته   لی موسى با بنى اسرائ عادهاىیبر تعدد م لی ممکن است دل

 . ...(  قاتنایرجال لم نیسوره است )و اختار موسى قومه سبع  نی هم  51

 توجه داشت:   دیبه چند موضوع با نجایا در

است که چرا وعده   ن یا  دیمى آ شیفوق پ  هیسؤالى که در مورد آ  نی نخست

سى روز، سپس ده روز   دینشده بلکه نخست مى فرما انیب  کجایچهل روز 

چهل روز   نی بقره ا  ۵1 هی در حالى که در آ دیبه عنوان متمم بر آن مى افزا

 به صورت واحد، ذکر شده است؟ 

ْذتُُم الِْعْجل  ِمْن ب عِْدِه و» اع ْدن ا ُموس ٰى أ ْرب ِعین  ل یْل ةً ثُمَّ اتَّخ  إِْذ و     «أ نْتُْم ظ اِلُمون    و 

  م یچهل شب )و روز( وعده گذاشت  ی( آن گاه را که با موسدیآور  ادیو )به 

  انیبه پا ازیرفت و راز و ن  عادگاهیکه به م ی)که به مناجات پردازد. هنگام

  شیپ  یپرستو( پس از او گوساله  دیاکه منحرف گشته  دیو برگشت، د د،یرس

کرده بود( و   تاند آن را ساخته بود و معبو یکه سامر یا)گوساله  د،یاگرفته

 (.دیاو انباز ساخته   کیخدا شر  ی)چون برا دیابر خود ستمگر شده 

 
 استفاده مى شود.   نیچن  زی ن 2۴تا  19چنانکه از سفر خروج تورات کنونى از باب   2
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گوناگونى ذکر کرده اند، ولى آنچه   رهاىیتفس  ک،یتفک  نیدرباره ا  مفسران

سازگار است   زیاالسالم( ن  همی)عل تیاهلب  اتیو با روا  رسدیبه نظر م  شتریب

است که گرچه در متن واقع، بنا بر چهل روز بوده، اما خداوند براى   نیا

سى    واعدهم کیالسالم( را براى  ه ینخست موسى )عل  ل یآزمودن بنى اسرائ

صفوف   لیکرد، تا منافقان بنى اسرائ  دیروزه دعوت نمود سپس آن را تمد 

 سازند.  خود را مشخص  

رمود: هنگامى که موسى  نقل شده که ف  نی السالم( چن هی امام باقر )عل از

  بتیقرار گذاشته بود غ  شیبا قوم خو  ،گاه الهى رفت السالم( به وعده ه ی)عل

طول نکشد، اما هنگامى که خداوند ده روز بر آن افزود،    شتری او سى روز ب

السالم( تخلف کرده است، و به دنبال آن   هی گفتند: موسى )عل لیبنى اسرائ 

 گوساله پرستى کردند.  زدند و میدست به کارهائى که مى دان

از ماه هاى اسالمى بوده، از   امىیچهل روز، موافق چه ا  نی ا نکه یا در

  حجه ی شروع، و به دهم ذ قعدهوالاستفاده مى شود از آغاز ذ اتیبعضى روا

  نی به چهل شب )اربع ریتعب  مین یب است، اگر مى  دهیقربان( ختم گرد دی)ع

  تاست که مناجا نی ( در قرآن شده است نه چهل روز، ظاهرا به خاطر الهیل

در شب انجام مى شده   شتریبا پروردگار ب  ش یالسالم( و گفتگو هیموسى )عل 

 است. 

ب ِِه أ ْرب عین  ل یْل ةً«:  واع ْدنا ...  »و    ث الثین  ل یْل ةً ... ف ت مَّ میقاُت ر 

  یبه جا م،یکنی م نیروز( را مع)چند شبانه  وستهی پ  یبازه زمان  کی یوقت ما

چهل   ای روز،  یمثال س مییگویروز، غالبا مچهل شبانه  ایروز شبانه  یس

 فرمود؟ ان یشب و چهل شب ب  یس  ریقرار را با تعب نیروز. چرا ا 

  ی متفرقه است و خلوت شب، برا یچون روز، وقت کارها دی. شا الف

تقرب    یهم برا قات ی( و م7-6تر است )مزمل/ مناجات و قرب خدا مناسب 

 3خدا و ذکر و مناجات او بود  

جهت،   نی در قبال عالم آخرت »شب« است و به هم ایعالم دن قت ی. حقب

با    ایدن  یشده و از تمام مقاطع مهم معنو  ریتعب امت«یبه »روز ق امتیق

( شب  1( شب معراج )اسراء/1شده است، مثال شب قدر )قدر/ ادیشب    ریتعب

 . (3نزول قرآن )دخان/
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 تأملی در آیه  

ق ال  ُموس ى ِِل خِ  ال  ت تَّبِْع س بِ  یق ْومِ  یفِ  یه اُرون  اْخلُفْنِ   هِ یو  أ ْصِلْح و    ن  یالُْمفِْسدِ  ل  ی و 
4  

  انیم به برادرش هارون گفت: در  و موسى ]هنگام رفتن به کوه طور[...

  روى یباش و ]کار آنان را[اصالح کن و راه فسادگران را پ  نمی قوم من جانش

 مکن 

  انیکه )موسى به برادرش هارون گفت: در ممی کند نقل   نیچن آیه   سپس

  قی از طر چگاهی ها بکوش و همن باش و در راه اصالح آن  نی قوم من جانش

هارون اخلفنى فى قومى و    هیو قال موسى الخ ".مکن(   روىیمفسدان پ

 . "نی المفسد لیاصلح و ال تتبع سب 

  امبریاست که مگر هارون پ  نی ا دیمى آ  شیپ  نجای که در ا:  گرىیال دسؤ

خود و رهبرى و امامت بنى    نىی السالم( او را به جانش هی نبود که موسى )عل

 منصوب کرد؟ لی اسرائ

مقام نبوت   نکهی انکته روشن مى شود و آن  کیسؤال با توجه به  نی ا پاسخ 

بود ولى عهده دار مقام   امبریهارون پ   گر،ید زیاست و مقام امامت چ  زىیچ

نبود، بلکه مقام امامت و رهبرى همه جانبه    لیجانبه بنى اسرائ   رهبرى همه

السالم( بود، اما به هنگامى که مى خواست براى   هی مخصوص موسى )عل

انتخاب کرد؛   شوایمدتى از قوم خود جدا شود، برادرش را به عنوان امام و پ 

   . روشن مى شود که مقام امامت مقامى برتر از مقام نبوت است نجای و از ا

 

  امامتو امت 

   : میدر قرآن کر امتـ 1

مشترک باشند بکار رفته اعم از   یکه در امر یدر مطلق جامعه ا امت :

  یدر قرآن م. انحطاط  ایآهنگ حرکت آنها در جهت تکامل باشد و   نکه یا

ی ْوم   :دیفرما ٍة ف ْوًجا« )  »و    یرا که از هر امت  یآر روز ادین ْحشُُر ِمْن كُل ِ أُمَّ

   .  (میکن یرا محشور م یگروه
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 :امامتمفهوم ـ 2

و در مسئله   ز،یراهگشاء در همه چ ن یبهتر  ،یکتاب آسمان نیا قرآن

  از قرار داده است. یمورد بررس ی»امامت« است، و آن را از ابعاد مختلف

  یسرچشمه م یقرآن، مسأله امامت چون نبوت از اراده و قرارداد اله دگاهید

که امامت بعد  ستی اسالم ن نی نبوت دارد و تنها در د  رینظ  یو مفهوم دیریگ

در   یگذشته و حت اء یاسالم)ص( مطرح است، بلکه در مورد انب امبر یاز پ

وجود   بشر تی در هدا ،یاله یسنت حتم کیبعنوان   ز ین  امبرانیزمان پ 

  یامت بسو یبه آن اعتقاد دارد همان رهبر عهیکه ش  یامامت اما داشته است.

 است .  نشیفلسفه آفر

را به نام امامت مطرح کرده است و   گرید  یقتیدر کنار نبوت، حق  قرآن

پس از گذر از مراحل    امبرانیبرتر از آن شمرده که پ یآن را مقام یحت

  د. نکن یم دایبه آن مقام را پ  دنیرس تیسخت، صالح  یها ش یمختلف آزما

 کی  یخواند که ط یرا امام م یشمارد و کس یامامت را عهد خدا م قرآن

را به اثبات رسانده   «یی شوایکامل بودن خود و پ »انسان ،یشیدورهء آزما

 باشد. 

ب ُروا ۖ    :دیفرما یم گرید ه یدر آ و ا ص  ةً ی ْهدُون  بِأ ْمِرن ا ل مَّ ع لْن ا ِمنُْهْم أ ئِمَّ ج  »و 

« )و از آنان امامان )و پ  ك انُوا بِآی اتِن ا یُوقِنُون  که به   می( قرار دادیانیشوا یو 

ما   اتینمودند، و به آ   ییبایچون شک  کردند؛ی م تیفرمان ما )مردم را( هدا

 داشتند(.  ن یقی

 تدبری در آیه  

ال  ت تَّبِْع س بِ  یق ْومِ  یفِ  یه اُرون  اْخلُفْنِ  هِ ی ق ال  ُموس ى ِِل خِ  و  » أ ْصِلْح و    ل  یو 

 5« ن  یالُْمفِْسدِ 

قوم  ان یبرادرش هارون گفت: در مو موسى ]هنگام رفتن به کوه طور[به  

 مکن   روى یباش و ]کار آنان را[اصالح کن و راه فسادگران را پ نمی من جانش

 ال  سؤ

السالم( او   هی نبود که موسى )عل امبری مگر هارون پ :که ؤالی مطرح شدس

 منصوب کرد؟ لی خود و رهبرى و امامت بنى اسرائ نىی را به جانش
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هارون    گر،ید زیاست و مقام امامت چ  زىیمقام نبوت چ : نکهی ا نی ا پاسخ 

نبود، بلکه    لیجانبه بنى اسرائ  بود ولى عهده دار مقام رهبرى همه  امبریپ

السالم( بود، اما   هیمقام امامت و رهبرى همه جانبه مخصوص موسى )عل 

به هنگامى که مى خواست براى مدتى از قوم خود جدا شود، برادرش را به  

روشن مى شود که مقام امامت  نجای ب کرد؛ و از اانتخا  شوایعنوان امام و پ

 .  مقامى برتر از مقام نبوت است

   گریسؤال د  و

  هی است که چگونه موسى )عل نی مطرح مى شود ا نجایکه در ا سؤالی 

راه مفسدان   روى یالسالم( به برادر خود گفت: در اصالح قوم بکوشد و از پ

  قیطر  رویبود و معصوم و هرگز پ  امبری هارون، پ  نکهی خوددارى کند با ا

 . ؟مفسدان نبود

براى توجه دادن برادر به    دیتاک  کنوعی  قتیدر حق نی ا :میپاسخ مى گوئ  در

موضوع را   نی ا د یمى باشد و شا لیبنى اسرائ  انیخود در م  تیموقع تیاهم

ها و  روشن سازد، که در برابر اندرز  ل یمى خواست براى بنى اسرائ زین

  اندرزباشند و امر و نهى و  میخردمندانه هارون، تسل  هاىیو رهبر  حی نصا

بر کوچکى خود ندانند، همانطور که   لی نشمرند، و دل نی او را بر خود سنگ

  ه یو اندرز موسى )عل   حتیاش در برابر نص  هارون با آن مقام برجسته

 بود.  میالسالم( کامال تسل

شب وعده دهد، اما چهل شب او را نگه دارد،  یس  (ع) یبه موس نکه یا

  دایپ  تیاهم تیحتما در آن وضع یموس  نی رخ خواهد داد، که جانش یتیوضع

اصالح امور خواهد بود؛ و در آن   ن،ی جانش   نی کار ا نی خواهد کرد که مهمتر

  یارا به گونه  تیضعوآن   لند،یکه ما  شوندی م دایهم پ   یمفسدان تیوضع

 گر سوق دهند. ید

 فتنه ها و امتحان ها 

را   ینی جوامع د یتمام تی وضع یبنوع ،یبا اشاره به قوم موس  هیآ  نیا

  ن یاول  لیاسرائ ی قوم بن میقرآن کر یهابر اساس گزارش .  کندی م میترس

دهند   لیموحد تشک  ینی جامعه د  کیبشر هستند که توانستند   خی گروه در تار

آنها را تکرار   یکه شما هم همه کارها»:  آمده است  ینبو ثی و در حد

 . «د کردیخواه 
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شدند که    دایپ یاشد و عده   لیتشک  ی نیکه جامعه د  ن یهم دهدی نشان م  هیآ  نیا

در  ،دیآزمای )فتنه( م دهیچ یکردند، خدا آنها را با امتحانات پ  مانیا یادعا

 می فرماید:  عنكبوت  سوره

نَّا» كُوا أ ن ی قُولُوا آم  ِسب  النَّاُس أ ن یُتْر  هُْم ال  یُفْت نُون   أ ح  آیا مردمان گمان  ) 6« و 

ایم ) و به یگانگي خدا و رسالت پیغمبر  اند همین كه بگویند ایمان آوردهبرده

شوند و ایشان ) با تكالیف و وظائف و  ایم ( به حال خود رها مياقرار كرده

نجها و سختیهائي كه باید در راه آئین آسماني تحم ل كرد ( آزمایش  ر

. مورد امتحان واقع  ؟گردند» ال یُفْت نُون  «: آزمایش نمي  گردند ؟ ! نمي

 ؟  شوندنمي

 بقره می فرماید:  سوره  ز در و نی

ن  » ن قٍْص م ِ ُجوعِ و 
الْ وْف و  ن  الْخ  نَّكُْم بِش ْيٍء م ِ ل ن بْلُو  اِت  و  ر  الثَّم  اِلنفُِس و  اِل و  و  اِل م 

ِر الصَّابِِرین   ب ش ِ   7« و 

و قطعاً شما را با برخي از ) امور همچون ( ترس و گرسنگي و زیان مالي  

  كنیم ، و مژده بده به بردباران . ها ، آزمایش ميو جاني و كمبود میوه 

نَّكُْم « : بي نکات آیه:   زمائیم . » اِل نفُِس « : جانها .  آگمان شما را مي» ل ن بْلُو 

  كسان . اشخاص . 

 می خوانیم :   214سوره بقرة آیه  و نیز در 

سَّتُْهُم »  ل ْواْ ِمن ق بِْلكُم مَّ ث ُل الَِّذین  خ  ا ی أْتِكُم مَّ ل مَّ نَّة  و  ِسبْتُْم أ ن ت ْدُخلُواْ الْج  أ ْم ح 

  ِ ت ى ن ْصُر ّللا  ع هُ م  نُواْ م  الَِّذین  آم  سُوُل و  تَّى ی قُول  الرَّ ُزلِْزلُواْ ح  اء و  الضَّرَّ الْب أْس اء و 

ِ ق    .« ِریٌب  أ ال إِنَّ ن ْصر  ّللا 

شوید بدون آن كه به شما همان برسد كه  اید كه داخل بهشت مي آیا گمان برده 

)شما كه هنوز چنین   اند ؟به كساني رسیده است كه پیش از شما درگذشته 

اید و باید چشم به راه تحم ل حوادث تلخ و ناگوار  رنجها و دردهائي را ندیده 

 سپس گنج.   باشید و بدانید: نخست رنجدر راه كردگار 

پیشین را    زیانهاي مالي و جاني ) و شدائد و مشكالت ، آن چنان مل تهاي 

اند كه پیغمبر و  احاطه كرده است و( به آنان دست داده است و پریشان گشته 

اند: پس یاري  گفتهصدا شده و ( مي )هم  ،اندكساني كه با او ایمان آورده بوده 

 
   2عنکبوت  6
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هرگز مؤمنان را فراموش ننموده  ) لیكن خدا .؟ !خدا كي ) و كجا ( است 

است و پس از تعلیم فداكاري به مؤمنان و آبدیدگي ایشان كه رمز تكامل  

است ، به وعده خود وفا كرده و بدیشان پاسخ گفته است كه: ( بیگمان یاري  

 . خدا نزدیك است

اند .  ضرر و زیان. » ُزلِْزلُوا «: به تكان افتاده  ،تنگدستي:   ی آیه ه هانکت

ت یا ن ْصُر هللاِ ؟ « : یاري خدا كي خواهد بود ؟  پریشان و آشفته گشته  اند . » م 

البت ه این سخن به صورت درخواست یاري و حصول مدد كردگاري بیان  

 شده است و جنبه تمن ا و تقاضا را داشته است .  

 

 ئیل  اسرا امتحان و ابتالی بنی 

ده روز برخالف انتظار آنها   (ع)یبود که حضرت موس  نیا  نهایامتحان ا 

افراد  ی توسط برخ فادهسوءاست نه ی زم رمنتظرهیغ  تی وضع نی کند. هم بتی غ

تنها بر اساس  )که نه  نفوذی فرد ذ نی و ا آوردی ( را فراهم می)سامر نفوذیذ

هم    ینی و اعتبار د گاه ی( جا96قرآن )طه/  اتیبلکه بر طبق خود آ ات،یروا

 و می گوید:  داشته(  

ك ٰذِلك  » سوِل ف ن ب ذتُها و  قال  ب ُصرُت بِما ل م ی بُصروا بِِه ف ق ب ضُت ق بض ةً ِمن أ ث ِر الرَّ

ل ت لي ن فسي از   ل یاسرائی آگاهم که بن یزهائی( گفت: من از چ ی)سامر « س وَّ

(  ی)خدا موس غمبری( پ نی و قوان  می)تعال آثار از ی. من مقدارستندی آنها آگاه ن

نفِْس من مطلب را    نیچن   نی . اختمیرا برگرفتم و آن را )به شکم گوساله( ر 

   انجام دادم(. خواستمیآنچه م ودر نظرم آراست )

:  اینکهعبارت است از    ،معني دیگر آیه كه تنها نقل قول از زبان سامري است

اند )كه جبرئیل فرشته وحي  ام كه آنان ندیده سامري گفت : چیزي را من دیده

است( و از جاي پاي )اسب( جبرئیل مشتي ) خاك ( برگرفتم و آن را ) به  

 درون گوساله( ریختم، و نفْس من این چنین كار را در نظرم آراست .  

ا ، فهم كردن و  » ب ُصْرُت « : دیدم . مراد از دیدن در اینج : ی آیه نکته ها

» ف ق ب ْضُت ق بْض ةً    سازي و تمثالگري است .بردن و دانستن فنون مجس مه پي 

« : مشتي را برگرفتم . مراد برداشتن مقداري از تورات و عمل كردن بدان  

سُوِل « : اثر پیغمبر . مراد از ) أ ث ر ( تورات ، و مراد از   است . » أ ث ِر الرَّ



 20 
 

سُول" ل ْت « موسي است . » ن ب ْذُت « : انداختم . رها كردم .   "الرَّ : آن   » س وَّ

  8. را زینت داد و گرامي و شیرین كرد

پیراهن او را  ) وقتی برادران یوسف می فرماید:  18سوره یوسف آیه  در

آلوده به خون دروغین بیاوردند ) و به پدرشان نشان دادند . پدر ( گفت: )  

   .یوسف را گرگ نخورده است و او زنده است ( ، چنین نیست

ِمیٌل  » بٌْر ج  ل ْت ل كُْم أ نفُسُكُْم أ ْمراً ف ص  آُؤوا ع ل ى ق ِمیِصِه بِد ٍم ك ِذٍب ق ال  ب ْل س وَّ ج  و 

ا ت ِصفُون   ُ الُْمْست ع اُن ع ل ى م  ّللا   9  «و 

اره ( كار زشتي را در نظرتان آراست می فرماید:  ه است و )  بلكه نفس ) ام 

ا كار من، ( صبر جمیل   شما را دچار آن كرده است. این كار شما ، و ام 

ري كه جزع و فزع ، زیبائي آن را نیاالید ، و ناشكري و  است، ) صب

و تنها خدا است كه باید   .ناسپاسي اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید(

 گوئید . مي اي كه از او یاري خواست در برابر یاوه رسواگرانه 

ل ْت « : زینت داده است و آراسته:  آیه کاتن و خوشایند كرده است .   » س وَّ

داشتني نموده است. »أ ْمراً «: كار عظیم . مراد كار زشت  آراسته و دوست 

ِمیٌل « : صبر جمیل ، آن است كه سخناني كه نشان دهنده  است .   بٌْر ج  » ف ص 

ناسپاسي و ِشْكوه و بیتابي باشد بر زبان جاري نشود. » الُْمْست ع اُن « : كسي  

دارید . در  شود . » ت ِصفُون  « : بیان مي كه از او كمك و یاري خواسته مي 

 10. ا است اینجا مراد بیان دروغ و گفتن سخنان یاوه و نارو

 می فرماید:   25سوره محمد آیه  و در 

ا ت ب یَّن  ل ُهُم الُْهد ى » ن ب عِْد م  ل  ل ُهْم  إِنَّ الَِّذین  اْرت دُّوا ع ل ى أ ْدب اِرِهم م ِ الشَّیْط اُن س وَّ

أ ْمل ى ل ُهمْ    «و 

كساني كه بعد از روشن شدن )راه حقیقت و( هدایت ، به كفر و ضالل  

كارهایشان را در   شیطان بدان خاطر است كه  ،گردندخود برمي پیشین 

 دارد . آراید و ایشان را با آرزوهاي طوالني فریفته مينظرشان مي 

گردند . مراد این  » إِْرت دُّوا ع لي أ ْدب اِرِهْم « : عقب عقب برمي :  آیهنکات 

ل  « : زینت داد. خوش گردند است كه مرتد و كافر مي آیند نمود. »  » س وَّ

 
 . ، تمام آیه از این تفسیر استدل خرم مصطفی دکتر تفسیر نور  8
   18یوسف آیه  9

 همان تفسیر   10
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أ ْملي ل ُهْم«: زندگي را طوالني و جاویدان در نظرشان جلوه داد . افسار  

 را سرگرم نمود . آرزوها را برایشان شل كرد و به آرزوهاي فراواني آنان 

یوسف با  در ماجرای برادران حضرت  83سوره یوسف آیه  و نیز در 

) بقی ه برادران به كنعان برگشتند  وقتی پدرشان حضرت یعقوب می خوانیم  

اره ( كار   و پدرشان را از ماجرا باخبر كردند و او ( گفت : بلكه نفس ) ام 

 دچار آن كرده است . زشتي را در نظرتان آراسته است ) و شما را 

ا كار من،( صبر جمیل است ل ْت ل كُْم   و». این كار شما ، و ام  ق ال  ب ْل س وَّ

ِمیلٌ  بٌْر ج  ) صبري كه جزع و فزع ، زیبائي   :صبر جمیل  «أ نفُسُكُْم أ ْمراً ف ص 

آن را نیاالید ، و ناشكري و ناسپاسي ، اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل  

گمان او است كه خداوند همه آنان را به من باز گرداند . بي  ننماید ( . امید

كامالً آگاه ) از حال من و حال ایشان بوده و ( داراي حكمت بالغه است ) و  

 كارهایش از روي حساب و فلسفه است ( . 

 

 سامری  شرایط بحرانی و  

)ساختن گوساله معروف و   کندی م یکسب قدرت، فسادافکن ی برا)سامری ( 

 یای بحران  طیشرا  نی چن ی برا امبریپ  .(88دعوت مردم به پرستش آن، طه/

  اشن یو جانش  گذارد؛یم ن یو جانش  کندی مردم خود را به حال خود رها نم

چه سکوت   اگر گذارند،یمردم او را تنها م ی و وقت کندیدر اصالح م یسع

 . کندی نم  دییاما راه مفسدان را تا  کندیم

خورده،   بی و فر کنندی م ییاعتنا ی ب  امبریپ  نی جانش   نی هم مردم به ا یوقت

  نی (، بلکه ا94)طه/  ستیهارون ن   ریتقص رند،یگی طلبان را مدور قدرت

برگردد مواخذه و   ی موس یهستند که وقت 11( و مردم  97)طه/ یسامر

دم  مر نی خوب، و ا ین یسابقه د ،یمجازات خواهند شد هرچند که خود سامر

 داشته باشند.  یدر مبارزه با فرعون سابقه درخشان

به من    (ع) یص فرمود: منزلت عل  امبریکه پ ، معروف منزلت  ثیحد اگر

  یو سن عه یمختلف در متون ش ریاست و با تعاب  یهمچون هارون به موس 

ال اول، و هم  ؤهم پاسخ سه س  م،یقرار ده هیآ  نیآمده است را در کنار ا 

 الحمدهلل   .شودیمسلمانان بهتر معلوم مارتباط آنها با ما 

 
   54بقره  11
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 ه دهه ذوالحجراز نهفته در نماز 

 

که ابهام   ییهاشده که در همان شب   دیکه چرا تاک دیاکنون بتوان فهم دیشا

نماز مغرب و عشاء( آن   نی را شب هنگام )ب اتی آ نی شده بود ما هم ا جادیا

   ؟می( بخوان ینیدغدغه کامال د کیبه عنوان    یعنیهم در نماز ) 

  نهیزم تواند یو م کندی م جادی ال و ابهام اؤکه س کندی م یگاه اقدامات خداوند

ِِل خیِه   ... و  قال  ُموسى  واع ْدنا ُموسى  »و    مفسدان شود. یزیانگساز فتنه 

( در  ی زیانگفتنه  تیظرف ی)دارا ده یچی پ  تیوضع یوقت «هاُرون  اْخلُفْني ... 

خروج از فتنه توسط    یبرا ی نیحتما راه معتبر د  شود،یم جادی ا ی نیجامعه د

 . اورندیهرچند مردم بدان راه رو ن  شود،یقرار داده م ن،ی آورنده د

و  أ ْصِلْح و  ال ت تَّبِْع س بیل    ق ْومي في ِِل خیِه هاُرون  اْخلُفْني  قال  ُموسى  »و  

 الُْمفِْسدین« 

ندارد که   یو معن 12و لذا معصوم بود  ،بود  امبریپ  ی همچون موس هارون 

  ینه  نی کند؛ پس ا یرا از گناه و فساد کردن نه یو (ع) ی حضرت موس

اداره   یقوم وجود دارند و برا ان یدر م نفوذیمفسد ذ یاکه عده  دهدینشان م

  آناز  دیکه او نبا دهندی م شنهادی را پ ییهاراه حل  ،یپس از موس تیوضع

 . 13کند   یرویها پ راه

   :می خوانیم 53تا    51مریم  در سوره 

اذكُر فِي الِكتاِب موسٰى ۚ إِنَّهُ كان  » سواًل ن بِیًّا و  كان  ر   « ُمخل ًصا و 

خدا،   یده یکه پاک و برگز  یبگو. کس  یقرآن( سخن از موس   یکتاب )آسمان  در

بناهُ ن ِجیًّا"  بس واال بود.   یغمبریو پ  ق رَّ ِن و  یناهُ ِمن جانِِب الط وِر اِل یم  ناد    ما "  و 

از جانب راست خود   ی )و موس م یاو را از طرف راست کوه طور ندا در داد

ه بنا ل هُ ِمن  ".میو با او سخن گفت   میکرد  کی( و او را نزد دیما را شن  یندا و  و 

تِنا أ خاهُ هارون  ن بِیًّا حم  مرحمت خود، برادرش هارون را که   یما از رو و"  ر 

 14(. میکرد بانش ی و پشت اری)و او را دست  م یبود، بدو داد  غمبریپ

 
   53مریم  12
 236، ص8المیزان، ج  13
 سیر  همان تف 14

راز  جلسه دوم 

  نماز  رنهفته د
 هه ذوالحجه  د
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 مقام پیامبران  

ضی نبی  بع، عضی پیامبران هم نبی هستند و هم رسول و صاحب شریعت ب

غ می کنند مثل حضرت لوط شریعت  هستند اما شریعت پیامبر دیگر را تبلی

  عت،یصاحب شر  ابیکه در غ  یکس پس،  را تبلیغ میکرد.)ع( ابراهیم  

  ت یاش در قبال وضع فه یوظ نیجامعه را برعهده دارد، مهمتر  یرهبر

  متیرا اصالح کند، اما نه به ق ت یوضع ن یاست که بکوشد ا  نیا ز،یآمفتنه 

 از مفسدان.  ی رویپ

 های آیه  پیام  

، (ع) یحضرت موس  «:ق ْومي في ِِل خیِه هاُرون  اْخلُفْني  ُموسى  »قال  

به عنوان   ،یدعوت حضرت موس ی هارون از همان ابتدا نکهیا رغمی عل

  .کندی منصوب م ی نیحال، هارون را به جانش   نی، با ا  15شد  دهیبرگز  امبریپ

از مقام نبوت   ریغ  یمحکومت[، مقا ی امامت ]به معنا دهدی نشان م  نیا

دو   نی که ا شودی دارد؛ هرچند م امبریبه نصب توسط پ  ازیاست که البته ن 

ع( جمع شده   یاشخاص )مانند خود حضرت موس یمقام از ابتدا در برخ

 . 16باشد. 

«:اگر مردم به فساد كشیده شدند و یا   »أ ْصِلحْ  و  ال ت تَّبِْع س بِیل  الُْمفِْسِدین 

گرى دست بردارد؛ و خواستار فساد بودند، رهبرى نباید از موضع اصالح 

 . پذیر نیست  اصالح جامعه، با پیروى از مفسدان، امكان 

«:جامعه نیاز به رهبرى   ق ْومي في »اْخلُفْني  و  أ ْصِلْح و  ال ت تَّبِْع س بِیل  الُْمفِْسِدین 

 .  17هاى مفسدان نشود. گر دارد، كه هرگز تسلیم نظرات و توطئه اصالح

 

 ت منزل  ثیحد

  انیو آله و سل م( درباره جر  هی)صلى ّللا  عل  امبریاز صحابه پ ادىیز عده

و آله و سل م( به سوى   هی )صلى ّللا  عل امبر ینقل کرده اند: پ نی جنگ تبوک چن

السالم( را به جاى خود قرار داد، على   هی تبوک حرکت کرد و على )عل

 
 53/ م یو مر 36-29طه/ 15
 729، ص4ج  ان،یالبمجمع  16
 170، ص4تفسیر نور، ج  ،ی قرائت 17
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)و   گذارى یکودکان و زنان م انیمرا در م ایالسالم( عرض کرد آ ه ی)عل

 ؟ (میایجهاد ب   دانیاجازه نمى دهى با تو به م

که نسبت به   ستىیراضى ن  ایآ»سل م( فرمود:   و آله و هی )صلى ّللا  عل  امبریپ

بعد از من    امبرىیپ  نکهیباشى جز ا «  من همانند هارون نسبت به موسى 

  ح یصح  عنىیاهل تسنن  ثی کتب حد نی بود عبارت باال در معتبرترنخواهد 

 از سعد بن ابى وقاص نقل شده است.  ز یبخارى ن

مورد بحث اشاره به   هیآ  لیدر ذ  عهیمفسران اهل تسنن و ش از  ارىیبس

آن را به   عهیتفاوت که مفسران ش  نی کرده اند، با ا تمعروف منزل ثیحد

السالم( گرفته، ولى   ه یاز اسناد زنده خالفت بال فصل على )عل کىیعنوان 

و    رحمانهیبعضى از مفسران اهل تسنن ضمن عدم قبول آن، تاخت و تاز ب

   دارند. عه یبه ش  زىیآم تعصب

را   ث یحد  نیبحث، نخست الزم است اسناد و متن ا  ن یروشن شدن ا  براى 

بحث و   از منابع اهل سنت و سپس درباره داللت آن م،یاوریبطور فشرده ب

 : میبررسى کن 

 ت منزل  ثیحد  اسناد

 " انت منى بمنزله هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى"

مسلم که آن هم از کتب درجه اول آنان محسوب مى شود در باب   حی صح در

و   هی )صلى ّللا  عل امبریاز سعد نقل شده که پ  ثیحد  نی فضائل الصحابه هم

انت منى بمنزلة هارون من موسى  " السالم( فرمود: هی آله و سل م( به على )عل

هستى جز    ىتو نسبت به من، به منزله هارون از موس" ) اال انه ال نبى بعدى

مسلم نقل کرده   حیکه صح  یثی حد ن یدر ا .  (ستین  امبرىیبعد از من پ نکه یا

و   شود؛ینم  دهیمطلب به صورت کلى اعالم شده و اشاره به جنگ تبوک د

)صلى   غمبریبه گونه کلى گفتار پ  ث یدر همان کتاب کمى پس از ذکر حد زین

جداگانه   ارى بخ  حیو آله و سل م( را در جنگ تبوک، همانند صح  هی ّللا  عل

 آورده است. 

در سنن ترمذى  و نیز  مطلب آمده است. نی ا ن یع  زیسنن ابن ماجه ن  در

روزى به سعد گفت: چرا ناسزا به ابو   هی اضافه دارد که معاو نی مطلبى بر ا

 ! گوئى؟ یعلى نم  عنىیتراب )

و آله و    هی)صلى ّللا  عل  امبریمن سه مطلب را به خاطر دارم که پ  گفت:

سه مطلب   نی ا ادیالسالم( فرمود، هنگامى که به   ه یسل م( درباره على )عل
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  انیسه مطلب را جر نی از ا کىیسپس .  میبه او ناسزا بگو  توانمی نم افتمیم

و آله و سل م( در حق    هی)صلى ّللا  عل  امبریاى را که پ  جنگ تبوک و جمله

 السالم( فرمود، ذکر مى کند. هیعلى )عل 

شده است که   ث یحد  نیدر کتاب مسند احمد در حدود ده مورد اشاره به ا  

آمده و گاهى بدون ذکر جنگ  انیگاهى در آن از جنگ تبوک سخن به م

   است. دهیگرد انیجمله بطور کلى ب  نی تبوک ا

و  موارد نقل مى کند که ابن عباس نشسته بود جمعى نزد ا نی از ا کىی در

( ابن عباس گفت: من با شما مى میآمدند و به او گفتند )ما با تو سخنى دار

  امبریپ  گفتار: ابن عباس داستان جنگ تبوک و دیگویتا آنجا که م   ...میآ

انه ال  "و آله و سل م( را نقل کرد و در آخر آن اضافه نمود:   هی)صلى ّللا  عل 

تو    نکهی که من بروم مگر ا ستی ن  ستهیشا  "فتىیان اذهب اال و انت خل نبغىی

 من باشى.  ن یجانش 

در کتاب   نی آمده است و همچن ث یحد  نیا  نی ع  زیکتاب خصائص نسائى ن در

و صواعق المحرقه ابن حجر و   وطى یالخلفاء س  خیمستدرک حاکم و تار 

کتب از   نیا  میدانیو م گر؛ید ار یحلبى و کتب بس رهیابن هشام و س  رهیس

 کتابهاى معروف و درجه اول اهل تسنن است. 

)صلى ّللا    امبریفوق را تنها سعد بن ابى وقاص از پ ثیحد  نکهیتوجه ا  قابل

ها  و آله و سل م( نقل نکرده است بلکه عده اى از صحابه که تعداد آن  ه یعل

ابو  نفر است آنرا نقل کرده اند: از جمله جابر بن عبد هللا و   ستی از ب شیب

و عبد هللا بن    مهو ابن عباس و ام سل  سیخدرى و اسماء بنت عم دیسع

و   ه یمعاو نکهیو جالبتر ا  وبیبن ارقم و ابو ا  دیمسعود و انس بن مالک و ز 

و آله و سل م( نقل   هی )صلى ّللا  عل امبریرا از پ  ث یحد  نیا  زیعمر بن خطاب ن

 کرده اند.

آمد و   هی طبرى در ذخائر العقبى نقل مى کند که مردى نزد معاو ن یالد محب

  هیمساله را از على )عل  ن یا  در پاسخ گفت: ه یسؤ الى از او کرد، معاو

مؤ منان! )منظورش   ریمرد گفت: اى ام داند،یالسالم( بپرس او بهتر م

السالم( نزد من   هیباره از جواب على )عل  نی بود( جواب تو در ا هیمعاو

)صلى ّللا    امبریپ" گفت: سخن بدى گفتى و سپس گفت:  هی است، معاوخوشتر 

انت منى  "جمله را فرمود:   نی السالم( ا هی و آله و سل م( در حق على )عل ه یعل

، سپس افزود هنگامى که عمر  "بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى

 . د یسالسالم( مى پر هی از على )عل شدیمشکل م   شیمطلبى برا 
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نقل مى کند: مردى    نی بغداد از عمر بن خطاب چن خی ابو بکر بغدادى در تار 

مرد منافقى  کنمیعمر گفت:: من گمان م د،یگو یکه به على ناسزا م دیرا د

:  فرمودیم دمیو آله و سل م( شن   هی)صلى ّللا  عل  امبریاز پ  نکهی باشى!، براى ا

 ". هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى  ةانما على منى بمنزل"

 

 مورد  چنددر  تمنزل  ثیحد

  هی)صلى ّللا  عل  امبریپ  کنندیبر خالف آنچه بعضى تصور م نکهیا  گرید نکته 

  نیسخن را تنها در جنگ تبوک نفرموده، بلکه در چند  نی و آله و سل م( ا

المؤ   ومیدر   :نکهیاز جمله ا شده است،  ده یجمله از او شن نی ا زین  گریمورد د

و آله و سل م(   هی ل)صلى ّللا  ع امبریمرتبه که پ  نی در نخست عنىی،  اخاة اول 

  نی ا درالسالم( را  هیبرادرى بست، على )عل   مانیپ  ارانش ی  انیدر مکه م

  براى خودش انتخاب نمود و فرمود:،  مان یپ

 " انت منى بمنزله هارون من موسى اال انه ال نبى بعدى"

   هیالمؤاخاة ثان  ومی

برادرى برقرار   مانیمهاجر و انصار پ  انیم نهیدر مدکه  گرىیروز د  عنىی

السالم( را به عنوان برادرى خود انتخاب   هیعلى )عل  نجایباز در ا   ساخت

 جمله را به او فرمود:  نی نمود و ا

انه ال نبى بعدى و انت اخى و   ریو انت منى بمنزلة هارون من موسى غ "

 " وارثى

و از دعوت کنندگان به سوى اسالم بود و   تیکه از زنان با شخص  میسل ام

و آله و   ه ی)صلى ّللا  عل غمبریجهاد در خدمت پ  دانیپدر و برادرش در م

شوهرش، دعوت اسالم را   نکهیو به خاطر ا  دند،یسل م( شربت شهادت نوش 

( براى  مو آله و سل   ه ی)صلى ّللا  عل  امبریگهگاه پ . از او جدا شد رفتینپذ

 ( روزى به او فرمود:  دادیبه خانه او مى آمد )و او را تسلى م  دنشید

لحمه من لحمى و دمه من دمى و هى منى بمنزلة   ایان عل میاى ام سل"

على گوشتش از گوشت من و خونش از خون من و او  " )هارون من موسى 

 (. نسبت به من همانند هارون است نسبت به موسى.

  د ی: روزى عمر بن خطاب گفت: نام على را به بدى نبرد یگویعباس م  ابن

  دمیسه جمله درباره او شن و آله و سل م(  هی )صلى ّللا  عل امبر یمن از پ رایز
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نزد من محبوبتر    تابدی از آنچه آفتاب بر آن م داشتمیها را ماز آن  کىیکه اگر 

و   هی امبر )صلى ّللا  علیو جمعى از اصحاب پ  دهیبود، من و ابوبکر و ابو عب

ى  بر عل  هی و آله و سل م( تک ه ی)صلى ّللا  عل امبریو پ   میآله و سل م( نزد او بود

  کرده بود، دست بر شانه او زد سپس فرمود:

و اولهم اسالما ثم قال انت منى بمنزلة   مانا یا ن یعلى اول المؤمن  ایانت  "

   "هارون من موسى 

کسى   نیآوردى و نخست  مان یا دامردى هستى که به خ نی اى على تو نخست

تو نسبت به من همانند هارون به موسى    رفتى،یهستى که اسالم را پذ

 . "هستى 

و آله و سل م( دستور داد درهاى خانه    هی )صلى ّللا  عل  امبر یآن روز که پ   در

به مسجد )منظور مسجد پ بسته شود و    شد،ی است( گشوده م  امبریهائى که 

جابر بن عبد هللا نقل مى کند    السالم( را باز گذارد،  هی تنها در خانه على )عل

 السالم( فرمود:   هی على )عل  که به

لى و انک منى بمنزلة هارون من موسى   حلیما   سجدلک من الم حل یانه  "

   "بعدى  اال انه ال نبى

تو نسبت    رایمجاز است ز ز یآنچه از مسجد براى من مجاز است براى تو ن)

 . ( به من همانند هارون نسبت به موسى هستى

، همه را از  غزوه تبوک است  انیاز جر  ر یغ  ذکر شدباال  ی که درموارد

  عهیکه از طرق ش اتىیو گرنه در روا ه شد،کتب معروف اهل تسنن آورد

و آله و سل م( نقل   هی)صلى ّللا  عل  امبریاز پ زین  گرىیوارد شده، موارد د

 جمله را فرمود. نی شده که ا

، موضوعى  تمنزل ثیبه خوبى استفاده مى شود که حد هان یمجموع ا از

فرمان   کینبوده است که اختصاص به داستان تبوک داشته باشد بلکه 

  بوده است؛  شهی السالم( براى هم ه یعمومى درباره على )عل

بعضى از دانشمندان اهل سنت مانند    نکهی ا ،روشن مى شودنیز   نجای و از ا

  نىیمتضمن حکم خاصى در مورد جانش  ثی حد نی ا که آمدى تصور کرده اند 

موارد   ریالسالم( در غزوه تبوک بوده است و ربطى به سا  هیعلى )عل 

و آله و سل م( به    هی)صلى ّللا  عل  امبریپ  را یندارد، به کلى بى اساس است، ز

جمله را تکرار فرموده و    نی گوناگون ا ىانهایمناسبتهاى مختلف و در جر

 حکم عمومى است.  کینشان مى دهد که   نیا
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 ت منزل ثیمحتواى حد

  زیتعصب آم هاىیشداور یپ  و از  میفوق را بررسى کن ثی حد نظرى  یبا ب اگر

که على   میکنیاستفاده م ثیحد  نی از ا م،یخود را برکنار دار ها،یو بهانه جوئ

السالم( و   هیمناصبى را که هارون نسبت به موسى )عل ( تمام السالم ه ی)عل

  ث یلفظ حد رایداشته است، ز -به جز نبوت    -داشت  لیبنى اسرائ   انیدر م

  دیرا تاک تیعموم  نیا  زین  "اال انه ال نبى بعدى"عام است و استثناء جمله 

وجود ندارد، که آن را   ثی حد و شرطى در دیق چگونهی مى کند، و ه

 . بزند  صیتخص 

   استفاده کرد: توانی م ثیرا از حد  ریامور ز  نی بنابرا 

و   ه ی)صلى ّللا  عل امبریو افضل امت بعد از پ  نی السالم( باالتر  هی)عل  على

  هی )عل على  مقامى را داشت. نی آله و سل م( بود، همانگونه که هارون چن

  بانیو آله و سل م( و معاون خاص و پشت  هی )صلى ّللا  عل امبریپ  ریالسالم( وز

مناصب را   نی قرآن همه ا رایدر برنامه رهبرى او بود، ز  کیاو و شر 

 : دیگو یبراى هارون ثابت کرده است آنجا که از زبان موسى م

من اهلى هارون اخى، اشدد به ازرى و اشرکه فى امرى   رایاجعل لى وز و"

مرا به   روىیاز خاندانم براى من قرار ده، هارون برادرم را، ن رى یوز) 18"

 . ( ساز کیده، و او را در برنامه من شر  شیاو افزا

مقام خاص اخوت و  ، السالم( عالوه بر برادرى عمومى اسالمى  هی)عل  على

و آله و سل م( را دارا   هی )صلى ّللا  عل  امبریبرادرى اختصاصى و معنوى پ

و آله و سل م( بود و با   هی )صلى ّللا  عل امبر یپ  فهیو خل   نیجانش  على  بود.

 را نداشت.  ستگىیشا  ن یچن   گرید چکسی وجود او ه

 

 ت منزل ثی حد  رامونیپ اسخ به ایراداتی پ

اظهار تاسف   دیبا ، ولی دارند فوق  ث یبه حد  رادهائىیاز متعصبان ا جمعى

  قیحقا  دهدیحساب نشده به عده اى اجازه نم هاى یشداوریکه چرا پ کرد 

از   الیقابل طرح و گفتگو است ذ هها کولى قسمتى از آن  رند،یروشن را بپذ 

 :  از جمله :میگذرانینظر م

 
 32تا   29  هی سوره طه آ 18



 29 
 

نه  راجع به واقعه تبوک بوده فقط  زلتمناینکه می گویند حدیث  ایراد اول:

 برای همیشه . 

از بحثهاى گذشته به خوبى روشن شد که بر خالف   ات رادیا برخیپاسخ 

واقعه و تنها در واقعه   کیمزبور، در   ثیکنندگان حد  رادیا  نی تصور ا

قانون کلى ذکر   کیتبوک صادر نشده بلکه در موارد متعددى، به عنوان 

از کتب دانشمندان اهل تسنن   ش مورد آنرا با ذکر اسنادچند شده است که ما 

 . میدر بحثهاى گذشته آورد

کار ساده به منظور   کی  نهیالسالم( در مد هی گذشته ماندن على )عل نیا از

از افراد   ارىیبود از بس   نی، بلکه اگر هدف ا نگهدارى زنان و کودکان نبود

  نیو آله و سل م( بزرگتر  هی )صلى ّللا  عل امبریکار ساخته بود و پ  نی ا گرید

قهرمان شجاع سپاهش را براى هدف کوچکى آن هم در زمانى که به  

  رفتیامپراطورى بزرگ )امپراطورى روم شرقى( م کیمبارزه 

طوالنى او دشمنان   بتی بوده که در غ نی است هدف ا دایپ  گذاشت،ینم

  وجود نهی بودند و منافقانى که در خود مد نهیفراوانى که در اطراف مد

کانون اسالم، استفاده نکنند،   نه،ی مد دنیداشتند از فرصت براى درهم کوب 

مرکز حساس را حفظ و نگهدارى کند، على   نی ا توانستیکه م سىتنها ک

 السالم( بود.  ه ی)عل

که هارون در   –مشهور آمده است  خی و در توار –  میدانیم –دوم  رادیا

به هارون،   ه یتشب  نی رفت، بنابرا ای السالم( از دن هیزمان خود موسى )عل 

و آله و   هی )صلى ّللا  عل  امبریالسالم( بعد از پ  ه یکه على )عل  کندیاثبات نم

 او باشد.  نی سل م( جانش

اال  "شده است، ولى جمله   ثیحد  نی است که به ا رادى یا نی مهمتر نی ا دیشا

اگر گفتار   رایرا به خوبى مى دهد، ز رادیا نی پاسخ ا  "بعدىانه ال نبى  

تو به منزله هارون نسبت به   دیگو یو آله و سل م( که م هی )صلى ّللا  عل  امبریپ

و سل م(    آلهو  ه ی)صلى ّللا  عل  امبریپ  ات یمن هستى، مخصوص به زمان ح

وقتى سخن   را یلزومى نداشت، ز چی ه  "اال انه ال نبى بعدى"بود، جمله 

باره    و آله و سل م( باشد، در هی )صلى ّللا  عل امبریپ  اتیمخصوص به زمان ح

 . بعد از او سخن گفتن کامال نامناسب است 

)صلى ّللا    امبر یگفتار پاستثناء به خوبى نشان مى دهد که  نی وجود ا نی بنابرا

بوده است منتها براى    زیو آله و سل م( ناظر به زمان بعد از مرگ او ن ه یعل

  امبریالسالم( را به نبوت بعد از پ  هیاشتباه نشود و کسانى على )عل  نکه یا
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ها  مقام نی تو همه ا  »    :دیفرمایم نند،یو آله و سل م( بر نگز   هی)صلى ّللا  عل 

 . «نخواهى بود  امبریرا دارى ولى بعد از من پ 

مى شود که تو   نیو آله و سل م( ا   هی)صلى ّللا  عل  امبریمفهوم کالم پ نی بنابرا

  نی من، بعد از وفات من هم ا اتیتمام مقامات هارون را دارى، نه تنها در ح 

شود    روشن مى بی ترت نی او به  )جز مقام نبوت(؛ افتی مقامات ادامه خواهد 

السالم( به هارون از نظر مقامات است نه از نظر   هیعلى )عل  هی که تشب

  نىی مسلما هم مقام جانش ماندیاگر زنده م زیمقامات، هارون ن نیمدت ادامه ا

 موسى را داشت و هم مقام نبوت را؛ 

مقام وزارت و معاونت  قرآن هم  حی هارون طبق صر نکه ی و با توجه به ا

در رهبرى )تحت نظر موسى   کیالسالم( را داشت و هم شر  هیموسى )عل 

السالم(   ه یمقامات بجز نبوت براى على )عل نی بود، تمام ا امبریبود، و هم پ

و آله و سل م( به   هیعل   )صلى ّللا   امبریحتى بعد از وفات پ گردد،یثابت م

 . " اال انه ال نبى بعدى"گواهى جمله 

است که الزمه   نی شده است ا نهیزم  نیکه در ا  گرىید  رادیا – سوم  رادیا

  هی )صلى ّللا  عل  امبریآن است که على حتى در زمان پ ث یحد  نیاستدالل به ا 

و رهبرى امت را داشته است، در حالى که دو    تیو آله و سل م( منصب وال

 ست؟ ی امام و دو رهبر در عصر واحد ممکن ن

  نکه ی معلوم مى شود و آن ا زین  رادیا  نی نکته پاسخ ا کیبا توجه به   ولى

السالم( مقام رهبرى بنى   ه یدر عصر موسى )عل  زیبدون شک هارون ن

نظر   ر یزرهبر مستقل بلکه رهبرى که  کیرا داشت، ولى نه  لی اسرائ

در زمان   زیالسالم( ن هی على )عل کرد،یم فهیالسالم( انجام وظ هیموسى )عل 

و آله و سل م( معاون او در مساله رهبرى امت اسالم   هی )صلى ّللا  عل  امبریپ

 بعد از وفات او رهبر مستقل محسوب خواهد گشت.  نی بود و بنابرا

اسالمى   اتیروا نی که از نظر اسناد از محکمتر  ت منزل ثیهر حال حد  در

از نظر   ،بدون استثنا آمده است ن یاست که در کتب تمام گروههاى مسلم

السالم( نسبت به   هی على )عل  تیافضل نه یبراى اهل انصاف در زم   زیداللت ن

و   ه یل )صلى ّللا  ع امبریبال فصل او نسبت به پ  نىی جانش   نی تمام امت و همچن

است که بعضى نه تنها داللت   ن یا  بیوشن است، ولى عج آله و سل م( ر 

براى   ز یرا ن لتىیفض نی بلکه گفته اند کمتر رفتند،یرا بر خالفت نپذ  ثیحد

 الحمدهلل  آور است؟ رتیبراستى ح   نی و ا  دیالسالم( ثابت نمى نما هیعلى )عل 
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 عید قربان 

 .  کنمیعرض م  کیقربان را به همه مسلمانان جهان تبر دیسع  دیع

  ی بود مأمور قربان دهیکه د  یصادقه ا ی ای)ع( بنابر رؤ مابراهی حضرت

  ن یپسرش را بر زم یشان ی پ  میابراه ،یکردن فرزندش شد. در هنگام قربان

و سرانجام    دیبر حلق او گذارد اما کارد گردن او را نبر ز یت  غینهاد و ت 

را نشان   یبودن کامل خود در برابر فرمان اله میکه پدر و پسر تسل  یهنگام

فرزندش   یقربان یبه جا  میو ابراه  ،دادند، خداوند عمل او را قبول نمود

 نمود.    یآورده بود قربان لیرا که جبرئ  یقوچ

( گفت: پسرم! من در خواب  می: )ابراه دیرماف یم نهیزم نی در ا مکری قرآن

كنم، نظر تو چیست؟ گفت: پدرم! هر چه دستور دارى  دیدم كه تو را ذبح مى 

اجرا كن، به خواست خدا مرا از صابران خواهى یافت! هنگامى كه هر دو  

كه: اى   دادیمتسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاك نهاد او را ندا 

)و به مأموریت خود عمل كردى(! ما  ، تحقق بخشیدى   ابراهیم! آن رؤیا را

دهیم! این مسل ماً همان امتحان آشكار  این گونه، نیكوكاران را جزا مى 

 19است. 

  یعنی شیشخص زندگ نی و محبوب تر  نیزتر ی)ع( عز  مابراهی حضرت

شدن در برابر    میو تسل یاله ت یرا بخاطر رضا لی فرزند برومندش اسماع

کند و   ی قربان به قربانگاه آورد تا قربان دیدر روز ع  ش،یاوامر موال

  ی)ع( از امتحان بزرگ اله می. حضرت ابراهدیرا جلب نما  یاله تیرضا

 هللا.   ل یو شد خل  افتیشد و عظمت  زیرون آمد و لذا نزد خداوند عز یموفق ب

 

 پیام های عید قربان  

   :است که نی قربان ا دیع  یامهایاز پ  یکی

انسان خواهد شد   بی نص  یدر امتحانات اله تیبعد از موفق  یاله میپاداش عظ

پاداش   ،یدر امتحانات اله تی)ع( پس از موفق میهمچنانکه حضرت ابراه 

 
 102-106اتیسوره صافات، آ 19

 جلسه سوم 

 عید قربان  
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از   یها و مشکالت ناش   یسخت دیبا  ن،ی کرد. بنابرا افتیرا در یاله م یعظ

 . میو صبور و بردبار باش  مینرا تحمل ک  یامتحان اله

   :است که نی قربان ا دیع  یامهایاز پ  گرید  یکیو 

  میمحض پرودگار باش  میو تسل  میچون و چرا نکن یدر برابر دستورات اله

دستور   می)ع( هردو تسل لی )ع( و حضرت اسماع میهمچنانکه حضرت ابراه 

کند   یفرزندش را قربان  نیزتر یعز  م یشدند و به قربانگاه آمدند تا ابراه یاله

 شود.    یشد که در راه خدا قربان حاضر  زین  لیو اسماع 

   :که  است ن یقربان ا  دیع  یامهایاز  پ گرید  یکیو نیز 

  دایپ  یرشد معنو میخواه یاگر م م،یکن دایبه خداوند تقرب پ  میخواه یاگر م

 یمان گردد، اگر م ب ینص یقیسعادت و کمال حق  میخواه یاگر م م،یینما

  م،یدردانه خدا گرد زیعز  میخواه  یخداوند عاشق ما شود، اگر م میخواه 

  دیقرار دهد، با  ژه یِ و تی ما را مورد توجه و عنا داوندخ  میخواه یاگر م

  یلیخ  مانیکه برا ییزها یو افراد و چ  مان یها نی زتریبخاطر خدا از عز

 .میگرد یمحض اوامر اله میو تسل  میهستند بگذر  زیارزشمند و عز

  ی غفلت و هواها ،یطانیش  یافراد در اثر وسوسه ها برخی است ممکن

شده   زیعز  ش ید و گناه برانعادت نموده باش ت یبه گناه و معص  ،ینفسان

همه   دیبا ، انسان و... عادت نموده باشد  وغو در  بتی به غ  یکس ایو  ، باشد

  یچون و چرا یب  میترک کند و تسل  یاله تی آن گناهان را بخاطر جلب رضا

  زینزد خداوند عز   یشود و اگر کس زیگردد تا نزد خداوند عز  یاوامر اله

 خواهد شد.   بشی و آخرت نص ایشد سعادت دن 

 

 امت بود  به تنهایی ابراهیم  

 :دیفرما ی)ع( م میخداوند متعال در باره حضرت ابراه میدر قرآن کر

ةً«   اِهیم  ك ان  أُمَّ »إِنَّ إِبْر 
است   نیشود ا   یجا مطرح م  نیکه در ا  ی. سؤال20

)ع( اطالق کرد؟   میتوان واژه امت را بر حضرت ابراه  یکه چگونه م

   وجود دارد: ریتفس  چنداطالق  نی ا یبرا
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است که   ن یدر مفردات راغب آمده است که منظور از امت بودن ا  – اول

  ی: فالنندی گو ی. مدیآ  یگروه به شمار م کیاو در عبادت خداوند، قائم مقام 

در شخص او گرد آمده است.   له یکه قب  نی ا ایاست   لهیقب  کیخود  یبه خود

  یم امت ی و فرهنگ  یو اجتماع  یارزش میکه او واجد همه مفاه  لیدل  نیبه ا 

  تیامر در شخص  ن یا  دیشده است. شا عی افراد آن توز ن یباشد که نقشها ب 

 یقدرت و بالندگ یعنی.  دیآ یکه عصاره امت به شمار م ابدیتبلور  یمتکامل

جهت او معادل شخصت همه امت   ن ی. به ا دیآ یو وجاهت امت به شمار م

   .دیآ  یبه شمار م

قرار داشته و   کوین  یو الگو یقو یرهبر گاه ی)ع( در جا میابراه – دوم

به او اقتدا نمود و از او    دیکه با دیآ  یبه شمار م تی معلم بزرگ انسان

که او در درون   نی آموخت و در برابر او خضوع کرد. درست به مانند ا

خود همه مردم را دارد. گفته شده است که امت اسم مفعول است که بر  

کنند و در برابر او خضوع به   ید که مردم به او اقتدا مشو یاطالق م یکس

   دهند. یخرج م

  گانهیو   ت ی)ع( با عقل و روح و عبادت خود رمز وحدان میابراه  – سوم

آن جامعه   رایبود. ز   یپرست کتا یاز   یکه ته یطیبود. آن هم در مح  ی پرست

  نیکردند. بنابرا  یخضوع م ی و در برابر شرک و بت پرست دیپرست  یبت م

رفت. مانند   یبه شمار م ی کتاپرستیاو در برابر امت مشرک، امت موحد و 

 . که در فرد منحصر شود یکل

که   نیا  یعنیبود.    کتاپرستیو   یمکتب ی)ع( خاستگاه امت میابراه – چهارم

  فیتعر  یامت برا رو واژه نی به واسطه وجود او امت به وجود آمد. از ا

که   دیشعر شاعر د ن یرا بتوان در ا  میمفاه ن یا  دیخود او به کار رفت. شا

گرد   یرا در فرد واحد ییای که دن ستی ن  بیخداوند عج  ی برا) سروده است: 

 .   (اوردیب

  کی یی به تنها امتیآمده است: عبدالمطلب در روز ق  اتی از روا یبعض در

  رایرا دارد. ز  امبرانیپ  یمایشود. او ابهت پادشاهان و س  یامت مبعوث م

دفاع کرد. )همان گونه   دیسراسر شرک و عبادت بتان، از توح  ط یاو در مح

 .   آمده است.( ن یچن   12، ص  9البحار ج  نةی که در سف

  ای  قتیحق  یاز جوانب خود از رو یکه در بعض ییرهایتفس  نی توجه به چن با

  ی)ع( بر م میابراه تی دارد، با شخص یهم خوان یلفظ یمجاز با معنا

امت را دارد، گرد آمده  تیکه شخص یانسان یهایژگ یکه و یی. اومیخور
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  کیدر قالب  یجمع ات یو روح ابدی  یرسالت او تداوم م شی است و در پو

 کنند.  یحاصل م ییمگرافرد ه

و رسالتمدار خصوصاً   یباشد که افراد مکتب  نی مطلب ا ن یراز ا  دیشا 

شان در عرصه دعوت، از شخص   یو عمل ینظر یتهای همه فعال امبران،یپ

شود که آنها    یم لیتبد   یکه در آن خود به زندان ردیگ ینشأت نم  تشانیو فرد

  نی کُشد و از ب یبازداشته و روح تدوام و ارتباط را در آنها م  گرانیرا از د

کنند که رسالت در   یحرکت م یبلکه آنان از خالل روح رسالتمدار ردب یم

  یکه امت را در حرکت رسالت در بر م نی تا ا ابدی یتداوم م  تشانی شخص

روح فرد و روح گروه از   نی است که مانع موجود ب یحالت  نی . در چنرندیگ

 رود.  یم نی ب

 مطلق  طاعت

ِ« مط  »ق انِتًا در   مانیا رای. ز دینما  یخداوند است و از او اطاعت م  عیلِِل 

  تیشخص  یژگیکه انسان تابع خداوند باشد و  نی دارد. ا شهیعمق جان او ر 

بلکه در    ستیصرف ن  یحرکت عمل کی  یژگیو نی . ادیآ یاو به شمار م

به   یانسان یمطلق او، صفت یربوب گاهیبه عظمت خداوند و جا ینگاه معرفت

 .  دیآ یشمار م

نِیفًا«   التیو انحراف به دور و از تما یو عمل از تندرو  شهی در اند »ح 

باشد.    یبرکنار م  یو روح یعقل  یو دور از مبان  هیپا  ی ب یو احساس یروان

نهد.   یمعتدالنه در راه راست گام م یواال قتیبلکه او در اخالص به حق

و   یلعق یراه راست است که فقط به حالت فکر ن ینشان دهنده ا  دیخط توح 

و   یو محبت اله تیرضا  یگاههایشود بلکه همه جا یمنحصر نم یاحساس

معرفت   یافقها ی که انسان را به سو یانسان میو مفاه  یاله یاوامر و نواه

   شود.  یدهد، را شامل م یاوج م یبه اسرار عظمت خداوند  کردیو رو یاله

ل مْ    نی و باور خود به بهتر شهیاو در روح و اند رایز 21ی ُك ِمن  الُْمْشِرِكین   »و 

را به   زیکه همه چ نی ناب تر از ا  یدیرا داشت و چه توح  دیصورت، توح 

که از   نیا  نی گذاشته شود ب ر یکه اگر مخ یی. تا جایینما  میخداوند تسل

عواطف   میکه تسل  نیو ا  دیو فرزند خود را ذبح نما  دیخداوند اطاعت نما

شدن به خداوند را   میاو تسل  د،ینما  یچ یدستور سرپ ن یپدرانه خود شود و از ا 

   دهد.  یم حی از احساسات و عواطف خود ترج تیبر تبع
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  ت یاو عنا انیرا که خداوند به او و اطراف یی ِل ِ نْعُِمِه« او نعمتها »ش اِكًرا

که به او و   ییزها یدارد همه آن چ یم دیو تأک دیگو  ینموده است سپاس م

که به   ییزهایباشند و همه آن چ یم یاله یداده شده است نعمتها گریمردم د

  یمتعال م اوندشوند از خد  یمردم مربوط م یو اجتماع  یفرد یازهاین

 رد،ینعمتها را از آنها بگ  ن یآن ا  کیکه اگر خداوند   یباشند. به گونه ا

  یمنابع را از جاها نی توانند ا  یشود و آنان نم یبر آنها تنگ م یزندگ

   کنند. نیتأم  یگرید

  یارای  یرا که کس یی نعمتها ن یو تا همه ا   ستادی )ع( ا میابراه  بیترت   نیبه ا 

  رون ینعمتها از شمارش ب  نی ا را یبگذارد. ز  شیشمردن آنها را ندارد، به نما

  ینعمتها را با واژه شکر و عمل صالح  ن ی)ع( خواست که ا  میهستند. ابراه 

  ی. عمل صالح شکر عملدیسپاس گو  د،ینما  یم کیبه خداوند نزد  اکه او ر

 . دهد ینوع سپاس و تشکر را نشان م  نی و واالتر دیآ  یبه شمار م

 

 ع( الطاف الهی به ابراهیم )

و   یریو امتحان توان موضعگ   شیکه خداوند پس از آزما ن یا  یعنی  »اْجت ب اه«

.  دیبرگز  شیرسالت خو  ی حجت و برهان، او را برا  یاصالت حق و صفا

  یشده بود و رسالت به عنوان بخش ختهی که رسالت با روح او آم یبه گونه ا

 بود.   افتهیاو تبارز   یاز وجودش در زندگ

ه د اهُ  اطٍ  »و  ْست ِقیٍم«. خداوند متعهد شده است که پ إِل ى ِصر  خود را   امبران ی مُّ

  یروشن دگاهیاز چنان د  که نی تا ا  دینما  تیهدا  یو عمل یاز نظر روح

انسان قرار دهند و قلب   اریبرخوردار باشند که معرفت به خداوند را در اخت

که راه   ی. همان خطندی بگشا وترسالت در خط نب میمفاه ی او را به سو

در آن   یگونه انحراف و گژ چی و ه دینما  یم نی انسان مع یراست را برا 

   . دینما یم ی او طراح یرا برا یخط مش قی طر  نیراه ندارد و از ا 

آت یْن اهُ  س ن ةً« شا  »و  هم   دیپاک باشد و شا   شتی منظور از آن مع دیفِي الْدُّنْی ا ح 

إِنَّهُ  ابدی یمنظور نبوت باشد که به واسطه آن مقام و منزلتش رفعت م . »و 

ةِ ل ِمن  الصَّاِلِحین   . صالحان به واسطه عمل و دعوت و جهادشان  22« فِي اآلِخر 

  زانیم .شوند ینائل م یاله یو نعمتها تیاز رضا  یبه درجات عال
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که خداوند آن   ابدی ی)ع( آن چنان توسعه م میابراه  یخط مکتب یرگذاریتأث 

 دهد.   یپس از آن قرار م یهمه رسالتها  یبرا  یرا عنوان

یْن ا إِل یْك  أ ِن اتَّبِْع ِملَّة   د یرس زمان حضرت محمد )ص( فرا نی تا ا . »ثُمَّ أ ْوح 

ا ك ان  ِمن  الُْمْشرِ  م  نِیفًا و  اِهیم  ح  «إِبْر  دن  . پس اگر ملت و امت بو 23  ِكین 

  یکیخداوند باشد و هر گونه شر  یبرا  گانهی د یاست که توح نی )ع( ا  میابراه

خداوند    میتسل کسرهیعقل و قلب و ذات انسان   یمایشود و س  یآن نف یبرا

روش دعوت   نی خواهد که از ا یاسالم هم م امبریشود، پروردگار از پ 

اسالم موجود   ب یترت ن ی. به ا دیرسالت حرکت نما طخ  نی و با ا  دینما ی رویپ

  فی بر صفت حن دیتأک  دیباشد. شا  یروش دور نم ن یاز ا  یدر دعوت محمد

باشد که تبلور   ن یا  یاز او برا یبت پرست  ی)ع( و نف میابراه کتاپرستیو 

   شود.  لی امت تبد نی زنده ا یماینام او به س  دیملت است و با  کی

 

 پدر  ی)ع( برا  میبخشش ابراه  طلب

و به   د یگو یپدر خود سخن م  ی)ع( از طلب بخشش برا میکه ابراه  نیا اما

ٌم ع ل یْك  س أ ْست غِْفُر ل ك    یاله شیدهد. در فرما یاو وعده م آمده است: »ق ال  س ال 

ِفیًّا«  ب ِي إِنَّهُ ك ان  بِي ح  ر 
انسان مؤمن و   مانیا تی امر در باره ماه نی . ا24

  یرا دامن م یمسأله فکر کیمشرک خود،  کان ینزد آوردن به  یامکان رو

دو مسأله منافات وجود   ن یا  نیکه ب  دینما یالقا م ن یامر چن  ن یا  رایزند. ز

 باشد.   یم مانینشانه انحراف او از اخالص نسبت به ا ایدارد 

او   تیباشد که ممکن است در شخص   نی فرد ا مانیا  اتیهیاز بد  دیشا یول

از   یاو بازتاب یعاطف ی ریو موضعگ دیحاصل نما  یتالق شه یاحساس با اند 

  نی دهد که ا یباشد نشان م ن یاو باشد. اگر چن  یو اعتقاد یفکر یریموضعگ

  شهیاند  رایفرد قرار دارد. ز یر یگ میتصم  گاهیخط اعتقاد است که در جا

بماند. بلکه    یباق ت یذهن یا یکه در زوا ستین   مانیو ا دهیعق یفقط در فضا

  نیوارد تعامل شده است و بر ا  یاست که با زندگ یخلاز موضع دا  ی بخش

 . دینما  یم نییاو را تع یر یموضع گ ات یاساس جزئ

و همراهان مؤمن او را در برابر   امبر یخواسته است که به موضع پ  هیآ  نیا

  ی)ع( را مورد بازخوان میباره موضع ابراه   نی مشرکان بپردازد و در ا
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  کانینزد  ای  امبریمشرک پ  کانیرسد که نزد یقرار داده است. به نظر م

کردند که   یفکر م ای انتظار را داشتند  نی مشرک مؤمنان و دوستانشان ا

از   یتحقق بعض  یبرا  ییتواند مبنا   یم یدوست ایقرابت   یعیرابطه طب 

 باشد.  تیدر عرصه واقع ازاتیامت

اندازه مطرح نباشد اما ممکن است در   ن یمشرکان به ا  یمسأله برا  نی ا دیشا

توانند   یکه م د یخطور نما ن یاز مؤمنان چن  یدر ذهن بعض ی عاطف  طیشرا

بخواهند که    امبریو دوستان خود طلب بخشش کنند و از پ کان ینزد  یبرا

  یممطرح  ز یمنافقان ن یامر برا نی هم نی . عدیطلب بخشش نما  نان ی ا یبرا

پدر کافر خود طلب   ی)ع( برا  میابراه  یآنان معتقد بودند که وقت دیباشد. شا

تعجب   یجا  امبریدرخواست پ  نیبه نظرشان آمد که ا  د،ینما یبخشش م

 . دیآ  یبه شمار نم  مانیندارد و انحراف از خط ا 

نُواْ أ   یاله شیامر در فرما ن یهم  الَِّذین  آم  ِ و  ا ك ان  ِللنَّبِي    نآمده است: »م 

ل ْو ك انُواْ أُْوِلي قُْرب ى«   ی ْست غِْفُرواْ ِللُْمْشِرِكین  و 
استغفار در حال شرک،  رایز 25

در انحراف انسان در نظر گرفته   یا ه یاش ح ی معناست که شرک حالت نیبه ا 

  یبه معنا نی بخشش را دارند. ا  تیکه قابل  یشود. درست به مانند گناهان آن

آن بر   ر یو نقش آن در اعتقاد انسان و تأث یاله دیتوح سأله شمردن م  فیخف

به عظمت خداوند است. در   ق یاحساس عم یو نشانه روح گریهمه جوانب د 

  آنکه امکان ندارد خداوند  دیآ یبه شمار م  میعظ یکه شرک ستم یحال

را   گرید  یتهایامکان وجود دارد خداوند معص نی. حال آن که ا دیبخشا 

 ببخشد. 

ْرك    یاله شیهمان گونه که در فرما  ِ إِنَّ الش ِ آمده است: »ی ا بُن يَّ ال  تُْشِرْك بِالِلَّ

در حالي   -) یادآور شو ( زماني را كه لقمان به پسرش گفت  26ل ظُلٌْم ع ِظیٌم« 

پسر عزیزم !  ) چیزي و كسي را ( انباز خدا مكن ،   -داد كه او را پند مي 

 . ستواقعاً شرك ستم بزرگي ا 

ك  بِِه و   ز یو ن ن   ی غِْفرُ فرموده است: »إِنَّ ّللا   ال  ی غِْفُر أ ن یُْشر  ا دُون  ذ ِلك  ِلم  م 

آمرزد یگمان خداوند شرك ورزیدن به خود را ) از كسي ( نمي )ب  27ی ش اء« 

بخشد .  تر از آن را از هركس كه بخواهد ) و صالح بداند ( مي و بلكه پائین 
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انباز بگیرد ، به راستي بسي گمراه گشته است ) و خیلي  هر كه براي خدا 

 از حق پرت شده است ( . 

  یکار ن یچن   امبریامکان ندارد پ  اوردیرو هر چه قدر عاطفه فشار ب  نیاز ا

  امبریرا از پ  یکار نی توانند چن  ینم زیو مؤمنان ن  گرانیکرده باشد و د 

ضع متضاد است  دو مو یبرا  یو شرک، اساس  دیمسأله توح رایبخواهند. ز 

و   یراه گمراه ی گریو د  ردیگ یم شیرا در پ  دیتوح  و ت یراه هدا یکیکه 

جا    کی یوجه در زندگ چیتوانند به ه  یو نم ردیگ  یم شیشرک را در پ

 . رندیبگ  یقلب جا کیتوانند در   یشوند و نم

  ی و استغفار برا رندیرا در قبال مشرکان بگ یموضع نی چن دیهم با  مؤمنان

ِحیم«. ز شان یا اُب الْج  ا ت ب یَّن  ل ُهْم أ نَُّهْم أ ْصح    یم رایرا رد کنند. »ِمن ب عِْد م 

تنگاتنگ وجود دارد   ی ارتباط اهیو س  کیشرک و سرنوشت تار نی دانند که ب

که آنان از رحمت و   نی ا یعنیقرار دارد.  شرکانو آتش جهنم در انتظار م

 . رند یفاصله بگ  نان ی از ا دیخداوند دور هستند که مؤمنان با   تیرضا

که   یمیکرد. همان ابراه  ری)ع( را تفس میتوان موضع ابراه   یچگونه م یول

با انواع شرک قرار دارد. از   زیخشونت آم   ییارویناب و رو  دیدر اوج توح

)ع(   میکه ابراه  یهم سخن گفته است. وقت یگر ید هی موضع خداوند در آ نیا

ب ِي إِنَّهُدیفرما یخطاب به پدرش م ِفیًّا«  : »س أ ْست غِْفُر ل ك  ر    ای؟ آ 28ك ان  بِي ح 

  نی توان چن   یم ایاست؟ آ  ده یشدن در برابر عاطفه به ضرر عق م یکار تسل نیا

احب  که فقط ص یبزرگ قبول کرد؟ آن هم انسان  امبریپ  نی ا ی را برا ی ریتفس

صاحب رسالت به شمار   یامبریبلکه در کنار آن پ   دیآ یبه شمار نم دهیعق

بر    دهیو عق شهیگرداندن اند روزیرا بر اساس پ ردمخواهد م یکه م دیآ یم

   دهد؟ رییاحساس و عاطفه تغ 

 دشوار  میتصم

ا ك ان  اْستِغْف اُر دیفرما یدهد و م یپرسش پاسخ م ن یبه ا  قرآن م  اِهیم   : »و  إِبْر 

ع د ه ا إِیَّاهُ« او ا  ْوِعد ةٍ و  آرزو را داشت که او به راه راست   نیِِل بِیِه إاِلَّ ع ن مَّ

اعتقاد بود که ممکن است   نی بر ا  رایز خداوند بازگردد.  یو به سو دیا یب

  شهی او عمق و ر تیگذرا باشد که در شخص  یاو حالت یانحراف تیوضع

او از قوم خود   دیشا ،خود متأثر شده باشد  یمونرایپ  ط یاو از مح دیشا ،ندارد
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خواست از آنها دور شود و از راه   یرفته باشد که نمیپذ ر یخود تأث رهیو عش 

 .  ردیآنان فاصله بگ یعباد

انحراف از پدرش   نی را داشت که ا دیام نی)ع( ا  میابراه  یاوضاع نی در چن

خواست پدرش    یبود که م  نی ا ی)ع( برا میزدوده شود. استغفار ابراه 

  حساساتشو ا ابدیاش صفا  شهی که قلبش باز شود . اند نی شود تا ا  تیهدا

راه به خداوند   نی کتریشود و از نزد یاش نوران یو زندگ رد یاوج بگ

کمک کرده باشد   یکه به اعتقاد انسان دیش یاند  یم نی به ا دیشود. شا  کینزد

القا   نی خواست چن  یم نانی به ا دیشا  ،ردیو عاطفه در خدمت رسالت قرار بگ 

  دیکه شا  نیتا ا   ردیآنان را در بر بگ یکه احساس رحمت و مهرورز دینما

خود هم    یها  شهی را در اند قتیو حق رندیرا در احساس خود در بربگ قتیحق

 .  رندیدر بر بگ 

که به همه   نی کرد تا ا یو عقل او رشد م ریآرزو در روح و ضم نیا

آرزو کم کم رنگ   نیا  ی. ولافتی تجارب و روشها و احساسات او راه 

او   ی و برا  .روشن شد او یبرا  قتیکه در خاک فرو رفت و حق نیباخت تا ا 

 باشد.  یمسحتکم م یبلکه اعتقاد  ستین  ی آن یفرد حالت نی روشن شد که کفر ا

و   شه یاو در اند  رایاست. ز افتهیانسان تبلور   نیا  یانحراف شه یدر اند کفر

اخالص داشت که خود   ییعمل خود دشمن خداوند است. او نسبت به سنگها

را بپرستد که   ینبود خداوند ی ساخته و پرداخته بود و راض شیبا دست خو 

  دینما  لو تأم شدیند یشد که ب  ینم ی انسان راض نیوجود او را ساخته است. ا 

راهش برمال شود بلکه با   یفکر و گمراه یکه خطا ن یتا ا  دیو گفتگو نما 

و دور شدن   رییاز تغ  راینمود. ز  یاصرار فراوان از انحراف خود دفاع م

  یو تابع شرک بودند، م دندیپرست یخود که بت م یآبا و اجداد دهیاز عق

 . دیترس

ا ِ« ز  »ف ل مَّ او اصرار داشت که به عبادت بتان ادامه   رایت ب یَّن  ل هُ أ نَّهُ ع دُوٌّ لِِل 

و اخراج از   ی)ع( را تحت فشار قرار داد و به دور م یدهد و فرزندش ابراه

در برنامه   یحت  ،ینمود. او به دور از همه عواطف انسان دشیخانواده تهد

أ  ِمنْهُ« زدیکت ورز مشار زی)ع( ن   میسوزاندن ابراه  یقوم خود برا   رای. »ت ب رَّ

 بود.    کتریبه او نزد   یگریخداوند از هر انسان د 

را   یاو بود که زندگ دگاریخداوند آفر رایانسان پدر او باشد. ز  نیاگر ا  یحت

موجود در آن از جمله والدت از پدر،  ن یقوان  قیبود و از طر   دهیبه او بخش

چرا که خداوند اول و آخر شکل  . ردک یم تیر یمد یوجود او را در هست
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اهٌ« او    یم یو زندگ ی دادن به وجود او در نظام هست اِهیم  ِلوَّ باشد. »إِنَّ إِبْر 

ناب و تابع و خاضع در برابر پروردگار برخوردار است.   ی تیاز معنو

محبت و   یو از رو ستدیا یکه در موقع عبادت در برابر او م ییهمان خدا 

دهد و به او   یقرار م عی بلکه خداوند را شف  و، ادت اندوه و خشوع و عب

از خداوند   د،ید  ینم یکه قضا و اراده حتم یو در موارد دیجو  یتوسل م

 نمود.   یدرخواست م

 و التزامات توحیدی ابراهیم )ع( 

الحرام که مکه حرم امن بود،   ت ی)ع( پس از ساختن ب میابراه  یمناجاتها در

  یکه آن حضرت از خداوند خواست که صلح و ثبات را برا میخوان  یم

  ی برا نی که از اقصا نقاط زم ی مجاوران و زائران آن قرار دهد. همان کسان

تا او و    دینما  یطلب م ی دیتوح مانی. او با قدرت تمام اندیآ  یحج م

از   یممکن است بعض رایرا از پرستش بتان دور گرداند. ز  فرزندانش

را وارد مناسک حج کنند.   ییزهایچ  ندیآ  یخانه م ن یا  یکه به سو یکسان

و   دیتوح  یبرا ی خانه خانه ا  نی بود که ا نی )ع( ا  میخواست ابراه رایز

 باشد.  یناب و طواف عباد  یعبادت

و به   دندیپرست یکه آنها را م یکسان  قی بتان از طر دکه عملکر یدر حال

آوردن به   ی بود که مردم را از رو  نی ا یکردند، برا یدعوت م شانیسو

 . خالص خداوند دور کنند دیمطلق و توح  تیربوب  یسو

بود که ما را با خدا   ی دیالتزامات توح یبرا  یمیاز خطوط ابراه یبرخ نهایا

زنند. والحمد هلل   یما رقم م یو آخرت را برا ایدهند و سعادت دن  یم وندیپ

 الحمدهلل  29. نیرب العالم
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 حضرت ابراهیم امامت  بحثی در

   :می خوانیمر قرآن د

ِمن   » اماً ق ال  و  اِعلُك  ِللنَّاِس إِم  ُهنَّ ق ال  إِن ِي ج  اٍت ف أ ت مَّ بُّهُ بِك ِلم  اِهیم  ر  إِِذ ابْت ل ى إِبْر  و 

یَّتِي ق ال  ال  ی ن اُل ع ْهِدي    30« الظَّاِلِمین  ذُر ِ

و ) به خاطر آورید ( آن گاه را كه خداي ابراهیم ، او را با سخناني )  

مشتمل بر اوامر و نواهي و تكالیف و وظائف ، و از راههاي مختلف و با  

وسائل گوناگون ( بیازمود و او ) به خوبي از عهده آزمایش برآمد و ( آنها  

بدو ( گفت : من  را به تمام و كمال و به بهترین وجه انجام داد . ) خداوند  

 تو را پیشواي مردم خواهم كرد .  

)ابراهیم ( گفت : آیا از دودمان من ) نیز كساني را پیشوا و پیغمبر خواهي  

كرد ؟ خداوند ( گفت :  ) درخواست تو را پذیرفتم ، ولي ( پیمان من به  

 گیرد ( . رسد ) بلكه تنها فرزندان نیكوكار تو را در بر مي ستمكاران نمي

اٍت « : تكالیف و  یحات :  توض   » إبْت ل ي « : آزمود . امتحان كرد . » ك ِلم 

اوامر . از آن جمله : ترك فرزند یگانه و دلبندش به همراه مادر در بیابان  

برهوت و خالي از سكنه حجاز ، و فرمان دادن بدو به این كه فرزند یگانه  

ُهنَّ « :  31خود اسماعیل را قرباني كند   آنها را به تمام و كمال انجام  . » أ ت مَّ

اِعٌل « : سازنده .   .  32داد. » ج 

   بر امامتط  ی مبسوشرح

  یم ن«ی خدا، و جعل او را از »جانب رب العالم  یقرآن امامت را از سو

بُّهُ   :دیفرما ی)ع( ممیشمارد، و در مورد حضرت ابراه  اِهیم  ر  إِِذ ابْت ل ٰى إِبْر  و 

اٍت  اِعلُك  بِك ِلم  ُهنَّ ۖ ق ال  إِن ِي ج  یَّتِي ۖ ق ال  ال  ی ن اُل   ف أ ت مَّ ِمْن ذُر ِ اًما ۖ ق ال  و  ِللنَّاِس إِم 

)]یاد كنید[ هنگامى كه ابراهیم را پروردگارش به تكالیفى  . ع ْهِدي الظَّاِلِمین  

]بسیار مهم[ آزمایش كرد ، پس او همه را به طور كامل به انجام رسانید ،  

 
   124قره ب 3030
 113  - 102صاف ات /  31
 . همان تفسیر نور دكتر مصطفی خرم دل  32

جلسه چهارم 

در امامت  بحثی 

 حضرت ابراهیم  
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من تو را براى همه مردم  دگارش ]به خاطر شایستگى او[ فرمود :پرور

 دادم .پیشوا قرار 

  نشی )ع( که انسان را در جهت فلسفه آفریاله اءیو انب  میهمانطور به ابراه

ع لْن اهُمْ »  :دیفرما یشود و م  یکنند »امام« اطالق م یم یرهبر ج  ةً   و  أ ئِمَّ

یْن ا إِ  أ ْوح  ك انُوا  ی ْهدُون  بِأ ْمِرن ا و  ك اةِ ۖ و  إِیت اء  الزَّ ةِ و  إِق ام  الصَّال  اِت و  یْر  ل یِْهْم فِعْل  الْخ 

)و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان ما ]مردم را[  ،  «ل ن ا ع ابِِدین  

كردند ، و انجام دادن كارهاى نیك و برپا داشتن نماز و پرداخت  هدایت مى 

 كردیم ، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند(. زكات را به آنان وحى 

مقامي االهي است که به برخي از پیامبران و بندگان   مامتكه اانجا ز ا

 برگزیده، عطا مي شود.  

تفسیرها و برداشتهاي متعددي از امامت ارایه شده و بر همین اساس، مباني  

کسي است که  متفاوتي در فهم مقام امامت به وجود آمده است. امام به معني 

 از او تبعیت مي شود. 

 امامت در قرآنمعانی 

به معناى راهنمائى به راه    تیمالزم با هدا  شهیاز آنرو که امامت هم، اوالً 

بلکه بر اساس کاربرد قرآنى واژه امامت   ست؛یراست که بار مثبت دارد، ن 

  ایتوان گفت همراه بودن امامت با نوعى نشان دادن که مى زىیتنها چ 

 .  زى یفراخواندن به چ

است؛ اعم از   رىیو جلودارى از گروهى در مس  شوائىیپ  گرید  ریبه تعب ای

چنانکه همانندى   نادرست و باطل.   ایر درست و حق باشد  یمس نکه یا

 دهد: نشان مى ریز  هیساختارى دو آ 

ة  ةً  و ایه  33بامرنا«   هدونی»وجعلنا هم ائم  الى   دعونی»و جعلناهم ائم 

مي  هدایت به امر خداوند  ي كه  انامام، د دو امامت را بیان مي دار 34الن ار« 

بر اساس آیه    ولياتش جهنم رهبري مي كنند .  بسويي كه ، و امامانكنند 

سوره بقره و با استناد به آیات و روایات، مقام امامت، عهدي االهي   124

و از مقام نبوت و رسالت افضل  است که به جعل خدا صورت مي گیرد 
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است. مقام امامت پس از ابتالئات االهي، به حضرت ابراهیم )ع( عطا شده  

   است.

  د؛ینمابه ظاهر ساده و آسان مى   میهاى قرآن کراز معارف و آموزه  برخى

ا درک و فهم حق ها،  از آن آموزه کىیطلبد. مى  ادىیآن، تأمل ز  قتیام 

)ع( از   میابراه امامتالسالم است.  هی علم یابراهموضوع امامت حضرت 

گوناگونى از سوى   هاىدگاه یآن د قتیموضوعاتى است که در معنا و حق

 .دارد مفسران

کند که حضرت  مى  انیرا به صراحت و وضوح ب قت یحق نی ا میقرآن کر

فراوان و متعدد به مقام   هاىو امتحان  هاش یپس از آزما السالم هی علم یابراه

 و فرمود:  شد: دهیامامت برگز

قال ان ى جاعلک للن اس اماماً. قال و  رب ه بکلمات فاتم هن   می»و اذا ابتلى ابراه

 35.«  نی عهدى الظالم  نالی قال ال  تى ی من ذر  

  گوناگونى آزمود لی ارا با وس می( هنگامى که خداوند ابراهدی»)به خاطر آور

برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را    هاش یآزما نی و او به خوبى از عهده ا

  زیعرض کرد: از دودمان من )ن  میمردم قرار دادم. ابراه  شواىی امام و پ

 . رسد.«ستمکاران نمى  من به  مانیامامانى قرار بده( خداوند فرمود: پ

در اواخر عمر حضرت   هاش یاآزم نی ا انیاتمام و پا نکهی با توجه به ا 

اعطاى مقام امامت در زمانى   جهی و در نتالسالم بوده است   هی علم یابراه

  شود کهپرسش مطرح مى  ن یا  . بوده است  امبریپ  میصورت گرفته که ابراه 

  امبرىیبه رغم نبوت و پ  میمقام امامت چگونه مقام و منصبى است که ابراه 

 بدان نائل شده است؟   اش فاقد آن بوده و سپس 

نبوت و   را ی؛ زپرسش به ظاهر ساده، فوق العاده دشوار است  نیپاسخ بد 

کم متضمن امامت است. چگونه ممکن   دست ا یخود نوعى امامت  امبرى یپ

فاقد مقام امامت باشد و   شیامبر یدر بخش عمده دوره نبوت و پ امبریاست پ 

دیدگاه  پنج  د كه بهش هادگاهید  دشوارى باعث نی ! همابد؟ی سپس بدان دست 

 . خته مي شود: اپرد

: امامت به معناى نبوت،  دگاهیبا بررسى چهار د 36نوشتار   نیا نویسنده 

آنها   ابىیباطنى به نقد و ارز ىیو راهنما  امبرانیپ  ىیشوا یپ  اسى،یرهبرى س
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در عمل(   شاهنگىیپنجمى )امامت به معناى پ  دگاهیپرداخته و خود با ارائه د

 ـ  .دینمامى  رقرآن سازگارت اتیبا آ  دگاهید  نی باور است که ا نی بر ا

 امامت = نبوت  -1

 اند؛ به معناى نبوت گرفته  ه،ی در آاز مفس ران اهل سنت امامت را  ارىیبس

  شوایصورت که نخست امامت را به لحاظ مفهوم لغوى به مقتدا و پ  ن یبد

  شواىی السالم به معناى پ هی علم یدر مورد ابراه کنند آنگاهمى ف یبودن تعر

 .  مارندشو آنرا مترادف با نبوت مى  رندیگمى  نی در د شوایپ  ای  نىید

  : »قال ان ى جاعلک للن اس اماما. اى ان ىدیگومى  نهیزم نی مراغى در ا

فدعا الناس   امةیالق ومیالى   کیبهد  قتدىیبک و   ؤتم یجاعلک للن اس رسوالً  

 37و البرائة من الشرک...«  دهیبالِلَّ و توح  مانیالسمحة وهى اال ةی الى الحنف

  امبریعنى ترا براى مردم پ یمردم قرار دادم.  شواىی گفت تو را امام و پ)

و    ندینما  روىیپ   امتیتا روز ق  تتی قرار دادم که به تو اقتدا کنند و از هدا

به خدا و   مانیا :که عبارت است از  فی آسان حن ن یمردم را به د ز ین  میابراه

 .  (.و برائت از شرک، فراخواند. اشگانگى ی

السالم از دوره   هیعلم یو امتحانات ابراه  هاش یسو آزما  کیاز  در حالى که 

  ( ادامه داشته است.لیشدن( تا کهنسالى )ذبح اسماع  کندهجوانى )در آتش اف

  انیجعل امامت بعد از اتمام و پا  که دیگوبه صراحت مى  هی آ گر یاز سوى د

شود که اگر امامت آن مى  جهی صورت گرفته است. نت هاش یرساندن آزما

  دهیرس امبرىیبه پ   رىیدر دوره کهولت و پ میابراه دیهمان نبوت باشد با 

 .  ردیپذمسلمانى نمى  چیاست که ه  زى یچ  نی باشد!!! و ا

 اسى یامامت= رهبرى س -2

السالم را به معناى زعامت و رهبرى   هیعلم یابراه مفس ران امامت  برخى

از   شیالسالم پ  هی علم یباورند که ابراه  نیاند و بر ا اجتماعى گرفته  - اسى یس

ا تدب . بود  امبریابتالء پ    بیتأد  لی امور جامعه از قب تیر یو مد ریام 

و... را   شمندفاع در مقابل د  ات،یاقامه حدود، جمع آورى مال تکاران،ی جنا

منصب را به او عطا   نی ا خداوند هاش یآزما ان یبه عهده نداشت. پس از پا 

  38فرمود.

 
 209/1المراغى،   ر یالمراغى، احمد مصطفى، تفس 37
 طبرسى به دست آورد انیتوان از مجمع الب را مى  هی نظر نیا 38



 45 
 

است.   شوائىی امامت به معناى مقتدائى و پ :دیگونخست مىمرحوم طبرسى 

 کند:مى  میرا به دو قسم تقس  شوائىیآنگاه پ 

 امور جامعه   ریرهبرى و تدب -2در گفتار و رفتار   شوائىیپ ـ 1

در   شوایپ  امبرى،یمعناى نخست مالزم نبوت است و هر پ دیگوسپس مى 

 است.   زیگفتار و رفتار ن

ت نـ 2 ا معناى دوم مالزم نبو  ا منصب   امبری ممکن است پ ست؛یام  باشد ام 

 و اجتماعى را نداشته باشد.   اسىیزعامت و رهبرى س

است و نه   ندهیآ  ایاسم فاعل »جاعل« متضمن زمان حال   ونچ دیگوبعد مى

السالم   ه یعلم یابراه گریگذشته ، پس جعل امامت در گذشته نبوده، از سوى د 

 بوده است.  امبریو جعل امامت، پ هاش یقبل از آزما

 امبران ی پ  شوائىی امامت = پ -3

وى   شوائىیالسالم را به معناى پ  هی علمیاز مفس ران امامت ابراه  بعضى

امامت   :باور است که    نیداند و بر ا اولواالعزم مى  ریغ  اءی نسبت به انب

 سه سطح دارد:   امبرانیپ

 امامند.  اء یسطح تمام انب نی امامت نسبت به مردم عادى که در ا:  کىی

سطح از امامت   نی که ا.  ماولواالعز ریغ  امبرانیامامت بر مردم و پ : دوم

گونه   نی السالم از ه یعلم یاولواالعزم است و امامت ابراه امبرانیپ  ژهیو

 باشد.  مى

که   . اولواالعزم ریچه اولواالعزم و چه غ  اء یبر مردم و تمام انبامامت : سوم 

  فه یوظ امبرانیتمام پ نکهیا  لیبه دل   اسالم است. امبریپ  ژهیدرجه امامت و  نیا

قران مي   .و تن دهند  اورندیب  مان یاسالم ا امبر یو نبوت پ امبرىیداشتند به پ

 د: فرمای

سُوٌل   اء كُْم ر  ٍة ثُمَّ ج  ِحْكم  ن ِكت اٍب و  ا آت یْتُكُم ِم  هُ ِمیث اق  النَّبِیِ ین  ل م  ذ  اللَـّ إِْذ أ خ  و 

ِد قٌ  لِ  مُّص  ْذتُْم ع ل ٰى ذ ٰ أ خ  ْرتُْم و  ل ت نُصُرنَّهُ ۚ ق ال  أ أ قْر  ع كُْم ل تُْؤِمنُنَّ بِِه و  ا م  كُْم إِْصِري ۖ  ِل م 

ن  الشَّاِهِدین   ع كُم ِم  أ ن ا م  ْرن ا ۚ ق ال  ف اْشه دُوا و  ق الُوا أ قْر 
39 

  غمبران ی( پکیکایمؤک د از )  مانیرا که خداوند پ  ی( هنگامدیاوری)به خاطر ب

به شما دهم و پس از آن   ی آنان( گرفت که چون کتاب و فرزانگ روانی)و پ
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و )دعوت او موافق با دعوت شما بوده و( آنچه را که با خود   دیآ  یغمبریپ

(  شانی. )و بد دیده یاریرا   یو و دیاوریب  مانیبدو ا  دیبا  د،ینما  قی تصد دیدار

  د؟یرفتیکارتان پذ  ن یمرا بر ا  مانیو پ دیموضوع( اقرار دار ن ی)بد  ایگفت: آ

  یگفت: پس )برخ( شانی. خداوند بد میرائی)و فرمان را پذ میگفتند: اقرار دار

 40گواهانم.  یو من هم با شما از زمره   دیاز خود( گواه باش یبر برخ

به مقام امامت،   لیقبل از ن السالم  هی علم یابراه نکهیبا توجه به ا  نی بنابرا

از سوى   .ستیبوده است، پس مقصود از امامت، سطح نخست ن  امبریپ

  امبریپ  امبرىیپ  رشیمأمور به پذ  امبرانیباال که همه پ   هیبا توجه به آ  گرید

پس   ستین  زیسوم ن  طحالسالم از گونه س ه یعلم یاند، امامت ابراهاسالم بوده 

 از گونه دوم باشد.   دیبا ریناگز

السالم  هیعلم ی»از آنجا که امامت در مورد ابراه  41:دیگودکتر صادقى مى

آن حضرت   نکهی و خل ت بوده است چه ا نبوت، رسالت ت،یاز مقام عبود بعد 

مقصود از   دیبا  ر یگذرانده بود، ناگز گرىیپس از د   کىیمراحل را  نی همه ا

مردم را  ان یباشد نه مردم عادى فقط. چون امامت م امبران یپ  ان یآن امامت م

   .قبالً داشته است.« 

 است.   ریپذاز جهات گوناگون خدشه  زین  هینظر   نیا

  ن،ی»ناس« آمده است و ا  ه یسازد چون در آنمى   هیظاهر آ  با  نکهی نخست ا

به    اءیامامت بر انب  اً ی . و ثاناینه خصوص انب  مردم دارد و همهدر  ظهور

و    شوائىیدارد، معناى جز پ د یاولواالعزم که مفس ر بر آن تأک ریغ  دیبا ق ژهیو

السالم همان   هیعلم یبدان معناست که امامت ابراه  ن یا  ندارد. و  عتیسلطه شر

ن، از  ی السالم است. و ا ه یعلموسى  عتیوى تا زمان شر  عتیشر  تیحاکم

  ه یعلم یامامت را به خود ابراه هی ناسازگار است؛ چون آ  هیسو با ظاهر آ  کی

  عتیبه شر  دیبا  ریتفس  نی ا ه یدهد، در صورتى که بر پا السالم نسبت مى 

 نسبت داده شود.  

دوره   کیالسالم براى  هی علمیامامت ابراه  تیباعث محدود  گر یاز سوى د

گردد، امرى که هم با  السالم مى  هیعلتا زمان حضرت موسى  عنىیخاص 

 در آن قرار دارد.  ه یسازد و هم با مقام امتنان که آ اطالق واژه »ناس« نمى 
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 امامت= راهنمائى باطنى  -4

:  شده  ادی  هی در آ باور است که امامت نی بر ا  زانیطباطبائى مفس ر الم عالمه

  هیعلم یحضرت ابراه  دگاهید  نی ا هی هاست. بر پاباطنى انسان  تی به معناى هدا

گر و راهنماى انسانها بر اساس   تیهدا  السالم تا قبل از جعل امامت تنها

ا پس از آن، جلودار جانها و دلها ن یو د  عتیشر انسانها به سوى   ىبود، ام 

به مقامات  آنها را  نىی که با تصرف تکو دیحق و مقامات معنوى گرد

 . رساندمى  شانسته یشا

بر آن استوار است، مرکب از چند مقدمه  ه ینظر ن یمنطق واستداللى که ا 

 باشد: مى

  ولمعرفى شده است: ق تی همراه و مالزم هدا  "امامت"قرآن  اتیدر آـ 1

ی عقوب    و  " السالم: هی عل  میقصص ابراه درتعالى داوند  خ ه بنا ل هُ إِسحاق  و  و 

ع لنا صاِلحین   كاُلًّ ج   و نیز فرمود:    "نافِل ةً ۖ و 

كاةِ ۖ  " إیتاء  الزَّ إِقام  الصَّالةِ و  یراِت و  ینا إِل یِهم فِعل  الخ  أ وح  ةً ی هدون  بِأ مِرنا و  أ ئِمَّ

كانوا ل نا عابِدین    42" و 

و همه   م،یعطاء کرد  یرا به عنوان ارمغان عقوبیاسحاق و   م یابراهبه  ما

  ی( را مردانعقوبیو لوط و اسحاق و   میابراه  یعنیافراد مذکور،  ی)

که برابر دستور ما   مینمود  یان یشوا یآنان را پ  ما .مینمود  ستهیو با   ستهیشا

و انجام   کردند،ی م یو( رهبر یراهنمائ ک،ین  ی)مردمان را به کارها

و آنان تنها ما   م،یکرد یوح  شانینماز و دادن زکات را بد  یو اقامه  هایخوب 

 . دندیپرست یرا م

كانوا بِآیاتِنا  "قال سبحانه:  نیز و  ب روا ۖ و  ا ص  ةً ی هدون  بِأ مِرنا ل م  ع لنا ِمنُهم أ ئِمَّ ج  و 

که به   میکرد داریرا پد یانیشوایپ  انها ان یو از ممي فرماید:  43" یوقِنون  

بدان گاه که   نمودند،ی م یما، مردمان را( راهنمائ نی فرمان ما )و برابر قوان

کامل   مانیما ا  اتیو به آ  دندیورز ی بائی ( شکهای)در راه خدا بر تحم ل سخت

 کردند.  دایپ

و   دهیبه »امرالهى« گرد  دیبلکه مق  ست؛یمطلق ن  ات،یشده در آ  ادی  تیهدا

: ردیگامرى الهى صورت مى  له یامام به وس تگرىی بدان معناست که هدا  نیا

  نى یبلکه فرمان، تکو  ست؛ی ن  عىیمقصود از »امرالهى« امر و فرمان تشرو 
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معرفى  44کون« یله کن ف قولیان   ئاً ی»ان ما أمره اذا اراد ش   هیاست که در آ 

   است. دهیگرد

جعل   است. پس تگرىی مطلب آن است که امامت مستلزم هدا نی بر ا لیدل

به وى خواهد   تگرى یسبب اعطاى مقام هدا  مالسال ه یعلم یامامت براى ابراه

السالم قبل از امامت به لحاظ نبوت و   هیعلم یبود، و از آن جا که ابراه 

  ریناگزداشته است،  قیبه معناى ارائه طر   تگرىی مقام هدا شیامبر یپ

  صالیبلکه مفهوم ا ست؛ین  قی ناشى از امامت به معناى ارائه طر تگرىیهدا

   به مطلوب دارد.

در نفوس جهت   نىیبه مطلوب نوعى تصرف تکو  صالیا گر یداز سوى 

دادن آنان به سوى کمال است. پس مقصود از »امر الهى« که سبب   ریس

 باشد.   نىی و تکو جادىی فرمان ا د یو تصرف است، با  تیهدا  نیا

شود، منشأ تسل ط و تصرف در نفوس انسانها مى  الهى که نىی فرمان تکو -4 

  تگری که امام و هدا ستی باطنى ن ماتمعنوى و مقا وضاتیجز ف  زىیچ

  گرانیاو به نفوس و جانهاى د  ق یشود. سپس از طر نخست بدانها نائل مى 

 کند.مى  تیسرا

 : است که  ن یچهار مقدمه باال ا  جهینت  

به مقام و مرتبه تسلط و   قتی، در حقشودکسى که به مقام امامت نائل مى 

کماالت سوق   سمترسد و روح و دل انسانها را به  تصرف بر جانها مى 

باطنى و تصرف بر    تیالسالم به معناى هدا  هیعلم ی. پس امامت ابراه دهدیم

 جانهاست.  

  هایال هتدىیالتى   ةیو المقامات الباطن  ةی المعنو وضات ی: فهو الفدیگوعالمه مى

بها رحمة من ربهم. و اذا کان االمام    لبسونالمؤمنون باعمالهم الصالحة و ت

فى   نتشری فهو متلبس به اوالً و منه  –او اآللة   ةی و الباء للسبب  -باالمر  هدىی

ربهم فى   نی الناس و ب نی هوالرابط ب المامالناس على اختالف مقاماتهم فا

ربهم   نیالناس و ب  نیان النبى رابط ب  و اخذها کما ة یالباطن وضاتی اعطاء الف

تنزل بالوحى على   ة یاالله عی و هى الشرا  ةیالظاهر  وضاتیفى اخذ الف

  45. همیالى الناس و ف وآله وسلم و تنتشر منه و بتوسطه  هیصلى هللا عل النبى 
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به معناى   تی خدا آن را از شئون امامت قرا داده، هدا  هک تی هدا ن ی»ا

وقتى  السالم را  هیعلم یکه خداى تعالى ابراه  میدانمى چون  ست؛یراهنمائى ن 

در   حشی همچنانکه توض امام قرار داد که سالها داراى منصب نبوت بود. 

 »ان ى جاعلک للناس اماما« گذشت.  هی آ لیذ

.  ستیبه معناى راهنمائى ن  تیهدا و معلوم است که نبوت منفک از منصب  

از رساندن به مقصد   ریتواند معناى غ منصب امام است نمى که تىیپس هدا 

در نفوس است که با آن   نىینوع تصرف تکو  کیمعنا   نی و ا  داشته باشد

تصرف راه را براى بردن دلها به سوى کمال و انتقال دادن آنها از موقفى  

 سازد. به موقفى باالتر هموار مى 

مراد از امرى   ریاگزو عملى است باطنى، ن نىی و چون تصرفى است تکو 

که   عىیخواهد بود نه تشر نىی امر تکو زین ردیگصورت مى  تیکه با آن هدا 

 صرف اعتبار است؛  

له   قولیان  ئاً ی : »ان ما أمره اذا اراد شفهیشر ه یاست که آ  قتىیبلکه همان حق 

کرده است که   ریرا تفس  ن ء« آملکوت کل شى  دهیفسبحان الذى ب کونیکن ف

عمل    لهیبه وس   نیمعنوى و مقامات باطنى که مؤمن  وضاتیاز فعبارت است 

شوند و مشمول رحمت پروردگارشان  مى  تی صالح به سوى آن هدا

 گردند. مى

باء در   نکهیبا در نظر گرفتن ا  -کند مى  تیامر هدا لهیو چون امام به وس 

است.   تی که خود امام قبل از هر کس متلبس به آن هدا میهمفمى  - "»بأمره

شود و برحسب اختالفى که در مقامات  مردم منتشر مى  ریبه سا  و از او

جا   نی شود. از امند مىدارند هر کس به اندازه استعداد خود از آن بهره 

ظاهرى    وضاتیمردم و پروردگارشان در اخذ ف  انیکه امام رابط م میفهممى

 و باطنى است. 

  وضاتیتعالى است در گرفتن ف مردم و خداى انی رابط م غمبریهمچنان که پ

به    غمبریپ  هیالهى که از راه وحى نازل گشته و از ناح  عی شرا  عنىیظاهرى  

که امامت   :است  نی شود.« خالصه سخن عالمه امردم منتشر مى  ریسا

  دیبا  زین  ت یاست. پس هدا نى یامر تکو  ت یاست و منشأ هدا تیهمراه با هدا

همان تصرف و تسلط بر   نى،ی نچ  نی ا تی باشد و هدا  اتین یاز مقوله تکو 

 کنند. مى  ادیباطنى    تینفوس و جانهاست که از آن به هدا 
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به   ژهیالسالم به و  هی علم یامامت به طور کلى و در مورد ابراه نی بنابرا

  کیکه پس از عالمه به صورت   ه ینظر  ن یا باطنى است.  ت یمعناى هدا

هاى  شود، گرچه جاذبه مى پژوهى، تلقى شده در عرصه قرآن  رفته ینظر پذ

ا اگر مورد مداقه قرار گ چندان خالى از اشکال   رد،یخودش را دارد، ام 

 ظر او است( . . )البته این ن دینمانمى

  قیالهى آنگاه که از طر  تی به وضوح نشانگر آن است که سنت هدا اتیآ

در   زیالهام را ن ابزارى جز وحى )به معناى اعم که ردیگواسطه انجام مى

تنها   اء،ی چه اول اءیها چه انب واسطه  تگرىی ( ندارد و هر گونه هداردیگبر مى 

شد در ساحت    ادی ترش یاما همانگونه که پ  .ردیگراه صورت مى  نیاز ا

  ایو اول  اء یتوسط انب  قیبا واسطه، از ابزارى جز القاء و ارسال حقا   تیهدا

 است.  امدهین  ان یسخن به م

و راهنمائى به   ت یکه امامت همواره مالزم با هدا م یریبر فرض بپذ نی بنابرا

ا ا بر    نىی وتسلط تک نوعى تصرف و تگرى یهدا  نی ا نکهیراه راست است، ام 

  هی اگر توج نی بنابرا  باشد، چندان مبناى استوارى ندارد. ریجانها و ضما 

بتواند با نبوت آن حضرت  که  میابیالسالم ب هیعلم یبراى امامت ابراه  گرىید

 عالمه نخواهد بود.   ریبه تفس  ازى یسازگار باشد، ن  زین

 در عمل  شاهنگىیامامت= پ  -5

است که امامت آن   نیالسالم ا هیعلم یامامت ابراه  ه یاز آ  سندهی نو  برداشت

  هی علمیابراه  عنىیعملى است.   شوائى ی بلکه پ  ست؛یعلمى ن   شوائىیحضرت پ 

بلکه   ست؛ی راهبر )رساننده به مطلوب( ن ا ی)نشان دهنده راه(  السالم راهنما

بودن و   اهنمار عنى ی ندو یاست و ا  تیو نمونه کامل رونده راه عبود نماد 

 . رونده نمونه راه بودن

 علمي و عملي  یشوایي  پ

 نقطه   کیعملى بودن گر چه در   شواى یعلمى و پ  شواىیپ  گرید  ریبه تعب ای

هر دو ساالر    و مقتدا بودن است، شوائىیدارند و آن پ اشتراک و همانندى 

گفتار و رفتارشان را با گفتار و   ستىیبا گرانیو د ،اندقافله و جلودار جمع 

ا  کنند و در راه آنان گام بگذارند، اریرفتار آنان ع  تفاوت عمده هم    کیام 

خداوند بر  و منزلت اعطائى است که  دهیعلمى پد   شوائىیپ  نکهیآن ا دارند و
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  جعلی  ثیکند: »ّللاَّ أعلم ح افراد بدانها اعطا مى  هاىستگى یشا  هی پا

 .   47م« یل و ّللاَّ واسع ع شاءی من  هیؤت ی  دّللاَّ ی»قل إن  الفضل ب .  46رسالته« 

ا پ  عملى    شوائىیام 

  دیمقام کامالً اکتسابى و محصول تالشها و مجاهدتهاى خود فرد است که با

سر قافله و   تی زندگى کند که در نها تیعبود  قیدق ارهاىیچنان بر طبق مع

  هی علم ی. ابراهردیراه دارند، قرار گ ن یکه عزم رفتن در ا  ى یجلودار انسانها

  شهاىی. او پس از سپرى کردن تمام امتحانات و آزما بود  نهگو  نیالسالم ا

او در بندگى و   هاىستگى ی و شا اقتهایل  دارىیپد  ظهور و  نهیالهى که زم

عمل و    نی هم ق یامامتى جز از طر نی و چن دیبود، به امامت رس   میتسل

 .  ستیقابل دسترسى ن  شهایآزما

 سؤال ؟  اسخ به دو پ

 شود:جا دو پرسش مطرح مى   نیدر ا

در عمل باشد که از   شاهنگىیالسالم به معناى پ  هی علتنخست آنکه اگر امام 

صورت جعل الهى چه   نی ا است نه دادنى، در دنىیو امور رس هاده یمقوله پد

 دارد؟ معنا

  زیدر عمل ن  شواىی اند، پدر علم  شواى یهمانگونه که پ   امبرانیپ  نکهی ا گرید 

  تیعبود  ریدر مس  گرانیاز د شیو ب  شیپ  زیدر ساحت عمل ن  عنى یهستند؛ 

  امبرىیالسالم پس از سالها پ هیعلم ینهند، پس چگونه است که ابراه قدم مى

 رسد؟  در عمل مى  شوائىیبه مقام امامت و پ 

گفت جعل امامت از سوى خداوند به معناى   دیدر رابطه با پرسش نخست، با 

.   است  دنیبخش  تیو رسم بی و تصو قی بلکه به مفهوم تصد ست؛ی اعطا ن

  ى یو بندگى خدا به جا  تیعبود  ریالسالم در حرکت در مس هی علم یابراه عنىی

کرد و آن را به همه   ق یرا تصد که خداوند تقد م و جلودار بودنش دیرس

   انسانها اعالم نمود.

 
   123انعام  46
   73ال عمران  47
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ةً : »و جعلناهم ا هیچنانکه در آ  که ساختار همانند با   48الى الن ار«  دعونی  ئم 

ةً  هیآ معناست و   نیجعل به هم  زیدارد، ن 49بأمرنا«   هدونی: »و جعلنا هم ائم 

 نه اعطا و بخشش.  

من تو  خواهد شد که   نیللن اس اماماً« ا  : »ان ى جاعلکهی معناى آ ب یترت ن یبد

اى، به  و بندگى کسب کرده   تیدر عبود همقام و منزلتى ک نی را با توجه به ا

دهم که همه انسانها نمونه کامل  عنوان الگو و اسوه جلو چشم مردم قرار مى

   و به او اقتداء کنند.  نندی بنده خدا را بب

ا پرسش دوم است که گرچه تمام   نی توان گفت امى  نهیزم ن یآنچه در ا  :و ام 

در برابر اراده الهى، نسبت   میو بندگى و تسل تیدر عبود  امبرانیو پ اءی انب

ا ا شیپ  ش یبه امت خو توان انکار کرد که  نمى   زیرا ن تیواقع ن یگامند، ام 

 ستند؛ی برابر ن  ریمس  نیدر ا  امبرانیاست و پ انیبى پا  ریمس ت،ی عبود ریمس

 برترى دارند.   گریبرخى د بلکه برخى بر 

ْن ك لَّم  " : دیگوچنانکه قرآن مى  ُهْم ع ل ٰى ب عٍْض ۘ ِمنُْهْم م  لْن ا ب عْض  سُُل ف ضَّ تِلْك  الرُّ

اٍت ۚ  ج  ُهْم د ر  ف ع  ب عْض  ر  ُ ۖ و  از آنان گذشت(   ی)که نام برخ غمبرانیپ  ن یا 50" ّللاَّ

از آنان   یخداوند با برخ.  میداد یبرتر   گرید یرا بر بعض شانی از ا یبعض

 .برتر داد  یرا درجات یسخن گفت، و بعض

داود   نا یعلى بعٍض و آت  نیی  »ولقد فض لنا بعض الن ب و نیز مي فرماید: 

ایم ، و ) از  ما برخي از پیغمبران را بر برخي دیگر برتري داده ) 51زبوراً« 

) و او را بدان افتخار بخشیده و باالتر   ایمجمله ( به داود زبور عطاء نموده

ایم . به تو نیز قرآن ارمغان كرده و خاتم و سرآمد  از بعضي انبیاء قرار داده 

بُوراً « : نام كتاب آسماني داود است ایم ( . همه پیغمبرانت ساخته   . » ز 

کسانى به  و مقتدا باشند. تنها   شوایتوانند امام و پ نمى  امبران یهمه پ  نی بنابرا

  شهایهمه آزما مالسال هی علم یرسند که در اوج باشند و بسان ابراهمقام مى  نیا

به رغم   امبران یاشکالى ندارد که برخى پ  چی سر گذاشته باشند. پس هرا پشت 

و بندگى، در   تی و راهنمائى انسانها به سوى عبود  امبرىیمقام نبوت و پ 

برتر از   امبرانیپ  رویحت پ سا  نی نرسند؛ بلکه در ا شوائىی عمل به مقام پ

 . ندیشوا یخود باشند، که آنان امام و پ 
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که امامت   نیشود و آن ا مى  آشکار قتیحق  کیاز آنچه تا کنون گفته شد  

ةً   ه یالسالم از سنخ امامت در آ هی علم یابراه  52بأمرنا«    هدونی»و جعلناهم أئم 

وحى   لهیوس بهو   به معناى راهنمائى علمى  هیآ  نی امامت در ا رایز ست؛ین

مقام  نی السالم قبل از امامت ا هی علمیباشد و ابراه مى  امبرانیپ  ژهیاست که و 

 را داشت. 

است که به معناى   53إماماً«   ن ی: »واجعلنا للمت قهی از سنخ امامت در آبلکه  

و تقواست و »عبادالرحمان« به   ت یدر ساحت عبود شاهنگىی گامى و پ شیپ

 کنند. به آن را از خداوند درخواست مى  لی آرزو، ن کیعنوان 

  دهیرس  مقام نیالسالم »عبدى« است که با تالش و اخالص به ا  هی علم یابراه

را به همه   دن یو رس لی ن  نیاست و خداوند ا  وستهیبه عمل پ  شیو آرزو

السالم فرا  هیعلم یاز ابراه  روىیدهد و آنان را به اقتداء و پ انسانها نشان مى 

 الحمدهلل .  54  خواند.مى
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 ت  یامامت و وال  دیع  ر؛یغد

 

 )ص( امبری امامت پس از پمسأله 

حق و   ریو امامت را به همه رهروان مس   تیوال  دیخم و ع  ریبزرگ غد  دعی

 .  میکن  یعرض م  کیتبرو همه شیعیان جهان عدالت 

معتبر است و   زیاز بزرگان اهل سنت ن یار یدر نزد بس ریغد  ثیسند حد 

در آن پنهان   دیترد  ا یو   ریغد  ثیاست لذا انکار حد  ح یسندش صح نزد آنان 

لذا   کند. یهاست که عقل و شرع آن را نکوهش م  تیو واقع  قینمودن حقا 

از بزرگان اهل سنت   یاریاست و بس  ثیاحاد نی خم از معتبرتر  ریغد  ثحدی

   و معتبر دانسته اند. حیرا صح  ریغد  ثیبه آن اعتراف کرده اند و حد 

  ریغد  ث یبزرگ اهل سنت را در باره حد یچند تن از علما دگاهید نجاای در

 . میکن یذکر م

 غدیر حدیث  سند 

اجماع دارند بر   نی ت گفته است جمهور مسلمسن اهل بزرگ دانشمند غزالى 

 . ریغد  ثیمتن حد 

از   ر یغد  ثیدانشمند بزرگ اهل سنت پس از نقل حد گردی حنفى  قندوزى

الطبرى صاحب   ری: محمد بن جر سد یو از کتب مختلف مى نو ار یطرق بس

نقل کرده است و کتاب   قی را از هفتاد و پنج طر رخمیغد  ث یحد خ،ی تار

ابوالعباس احمد   زینموده است. ن   فیدرباره آن تأل  ة«ی مستقلى به نام »الوال

  قی طر  کصدوپنجاهیمستقلى آن را از  فیبن عقده در تأل  دیبن محمد بن سع

 . 55نقل نموده است. 

  حىی صح ثیحد  ر،یغد  ثی: حد دیاهل سنت مى گو  گردی دانشمند بدخشى

است که کسى درباره صحت آن اشکال نمى کند مگر متعصب انکارگر که  

از دانشمندان بزرگ اهل   گرید  یکی آلوسى  نمى شود.  ىیبه سخن او اعتنا

است که نزد ما ثابت شده   حىی صح  ثیحد  ر،یغد  ثی: حدسدیسنت مى نو 
 

 35، ص1المودة، ج عیناب ی  55

 جلسه پنجم  

غدیر عید امامت  

 و والیت  
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وآله ـ   هی و هم از رسول خدا ـ صلى ّللا  عل ستیمشکلى در آن ن  چی است و ه

  السالم ـ به صورت متواتر نقل شده است. هی ـ عل نی رالمؤمنیو هم از خود ام

نفر   ست یرا از صدوب  ریغد  ثیدانشمند اهل سنت حد  گردی سجستانى حافظ

از صحابه نقل نموده است و حافظ ابن العالء همدانى آن را از صدوپنجاه  

بزرگ    یابن حجر عسقالنى از علما حافظ.56است.  نموده  ت یروا قیطر

کتاب   کیرا در   ریغد  ثِ ی طبرى اسناد حد  ری: ابن جردیاهل سنت مى گو 

آن را از   ز یشمرده است، و ابوالعباس ابن عقده ن حی گردآورده و آن را صح

 .  57  نموده است. تی روا شتر یب  ا یهفتاد نفر از صحابه   قیطر

»من   ث یحد  آمده است: ز یالبخارى« ن حصحی  بشرح البارى »فتح کتاب در

کنت مواله فعلى مواله« را ترمذى و نسائى نقل نموده اند و طرق و  

است جد اً، که همه آنها را ابن عقده در کتابى مستقل آورده   اریسندهاى آن بس 

احمد   مو حسن است و براى ما از اما حیاز سندهاى آن صح  ارىیاست و بس 

السالم   هی على ـ عل  لیگفته است: آنچه درباره فضا  کرده اند که  تیحنبل روا 

 . 58است.  دهیاز صحابه نرس کی  چیاست درباره ه  دهیـ به ما رس

)بخارى و مسلم( نقل مى   ن یخ ینزد ش   حیصح  ق یاز دو طر شابورىنی  حاکم

 کند که گفت:

خم فرود    ری»هنگامى که رسول خدا)ص( از حجة الوداع بازگشت، در غد 

  میبه زودى خدا » درختها جمع شوند، سپس فرمود:  ریآمد و دستور داد ز 

  زیچ  وشما د ان یمرا دعوت مى کند و من اجابت خواهم کرد و همانا م

  «.کتاب خدا و عترتم ،بزرگتر است  گرىیاز د کىیگرانبها قرار داده ام که 

دو   ن یکرد، و همانا ا  دیچگونه پس از من با آنها رفتار خواه   دینی پس بب

 وض بر من وارد شوند.  حدر  نکهی ا اتهرگز از هم جدا نمى شوند  

  سپس  ،«مؤمنم  هر موالى  من و من  موالى عزوجل  خداى» :فرمود آنگاه

على   نی پس ا م،اوی موالى من که هر »: فرمود و گرفت را على  دست

و دشمن بدار   ردیرا بپذ  تشی وال سموالى اوست، خداوندا! دوست بدار هر ک

 
 .   314، ص1ج ر،یالغد 56
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را از   ریغد  تی)ره( روا نىامی عال مهنیز  و   .59هر که او را دشمن باشد« 

 .  60بخارى و مسلم نقل مى کند.   خیو نه نفر از مشا  ستیب

 

 مبعوث برای جهانیان  آخرین پیامبر 

  یفرستاده خود برا  ن یحضرت محمد)ص( را به عنوان آخر  خداوند،

اسالم   یمبعوث کرد. آن حضرت تمام همت خود را در اعتال انیجهان

آن فدا کند.   یبرا  زیکه حاضر بود جان خود را ن  ییصرف کرد، تا جا 

 کرد. میهدف تقد  نی ا یافراد امت را برا  نی صدها تن از بهتر

که اسالم هنوز همه حجاز   دانست یم ی با همه تالشها و مجاهدتها، به خوب

و    رانیاست. دو قدرت آن دوران )ا  دهیندوان شهینگرفته و در دلها ر را فرا

عرب،   ی لق و خو. آن حضرت به خُ کردندیروم( در برابر اسالم مقاومت م

هنوز رسوم دوران    دانستیآنان آشنا بود؛ م یو خانوادگ  یلگیبه تعصبات قب

منافقان به دنبال فرصت   دانستی دارد؛ م شهی در عمق جان مردم ر یجاهل

  یخطر  یو جاه طلب یاپرستیدن دانستیضربه زدن به اسالم هستند؛ م یبرا

که   دانستی . او مکندی م دیاست که به خصوص بزرگان اصحاب را تهد

وجود   تیامت اسالم در معرض خطرند و امکان بازگشت به دوران جاهل 

 تلخ هشدار داده بود.   قتیحق  نیبه ا   دیقرآن مجدارد. 

ات  أ ْو قُتِل  انق ل بْتُْم ع ل ٰى   سُُل ۚ أ ف إِن مَّ ل ْت ِمن ق بِْلِه الرُّ سُوٌل ق ْد خ  دٌ إاِلَّ ر  مَّ ا ُمح  م  و 

ن ی نق   م  هُ الشَّاِكِرین  أ ْعق ابِكُْم ۚ و  س ی ْجِزي اللَـّ ه  ش یْئًا ۗ و    ِلْب ع ل ٰى ع ِقب یِْه ف ل ن ی ُضرَّ اللَـّ
61 . 

اگر او   ایاند؛ آبوده و رفته   یغمبرانیاز او پ  شیو پ  ست ین  ی غمبریمحم د جز پ

کشته   ای  ردی( بمیوقت یگریمثل هر انسان د  ای شد،ی)در جنگ اُُحد کشته م

)و با مرگ او اسالم را رها   دیگردی و به عقب برم د یزنیچرخ م ایشود، آ

به عقب   هرکس(؟! و  دیکنی بازگشت م یپرستو به کفر و بت  دیسازیم

  ی انیز  نی ( هرگز کوچکترندی را رها کرده و کفر را برگز مان یبازگردد )و ا

( و خدا به سپاسگزاران  زندی)بلکه به خود ضرر م رساند،ی به خدا نم

 داد. پاداش خواهد 
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  زیاز او ن  شیاست از جانب خدا که پ  یهمانا محمد])ص([ فرستاده ا 

]به   دیکنی کشته شود، شما عقب گرد م ا ی ردیاگر بم ایبوده اند. آ  یفرستادگان

 [؟. د یگرد یبرم تی لجاه

خبر داده و فرموده بود:    تیوضع ن یخود را از ا   ینگران  ی)ص( حتامبریپ

.  دهندی از اصحاب را در صف اصحاب شمال قرار م یگروه امتیروز ق

  یدان  ی: تو نمشودی اصحاب منند! و پاسخ داده م نانیا  ای: خداکنمی عرض م

 که آنان پس از تو چه کردند.  

فلما  همیما دمت ف دایشه همیو کنت عل » : میگویم ی سیع و آنگاه من همانند 

آنان بودم گواه و ناظر   انیتا در م)  . 62«   همیعل  بیکنت أنت الرق یتنیتوف

تو خود مراقب بر آنان    یپس چون روحم را قبض کرد بودم،  شانی بر ا

  تیبه دوران جاهل یپ  در ی: آنان پس از تو پ دیآی . سپس جواب م(یبود

  63برگشتند. 

  -که  یتام ت یعقل و درا)ص( با امبریکه پ  ستین  رفتهیپذ  یتی وضع نی چن با

  نیداشت و اهتمامش در نشر اسالم، زمام امر ا -عالوه بر مقام نبوت 

  یبرنامه ا  چیآن ه  یپس از خود رها کرده و برا ی را برا یاله نی د ن یآخر

 نداشته باشد و مسلمانان را به حال خود رها کند.  

و   دهیشی اندی)ص( تنها به دوران خود مامبریکه پ رفتیذ پ توانی چگونه م

جهت تداوم رسالت و دعوتش نداشته   یبرنامه ا  چی پس از خود ه یبرا

  یمجموعه ا کیمسؤول  یگروه و حت کی سیئ است؛ و حال آن که اگر ر

مدت نبود خود چاره   ینباشد، برا  تشی هم بخواهد موقتا در منطقه مسؤول

 مراجعه شود.  یبه امور به و یدگیرس  یاو برا  اب یتا در غ کند،یم ی شیاند

 رفتی م یغزوه ا ای بود که هر وقت به سفر   نیآن حضرت هم چن  رهیس

  نیکند. با ا  یدگیتا به امور مردم رس کردی م نیی تع  ینی خود جانش یبرا

 که او امت را به حال خود رها کند.  شودیوصف چگونه م

که پدرش در بستر مرگ افتاده بود   یدوم در زمان فهیاست که پسر خل  نقل

؟ چطور اگر تو   یاخود انتخاب نکرده  ی برا ین یام جانش  دهیبه او گفت: شن 

و او آنها را به حال خود   یداشته باش ی گوسفندانت چوپان ایشتران   یبرا
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  یستو خطر قرار داده، سرپر بیآنها را در معرض آس  ییگوی رها کند م

 . 64: پدرم با سخن من موافقت کرد.دیگوی مردم که مهم تر است. عبدهللا م

: پسرم ! سالم مرا به عمر برسان و به  دیگوی به عبدهللا پسر عمر م  شهیعا

خود    یبرا ی نیاو بگو امت محمد)ص( را به حال خود رها نکن و جانش 

نقل است که در زمان    زیو ن 65بر آنان ترس فتنه دارم. رایقرار بده، ز

  یاز او درخواست کردند که برا یادت ویهنگام ع یعمر، گروه  یماریب

 . 66انتخاب کند.  ینیخود جانش 

آگاه بود اما رسول   نیجانش  نیی و تع   تیبه مصلحت وص   امبریپ  ریغ  ایآ

بر   صی )ص( را حرامبریخدا)ص( آگاه نبوده است ؟ و حال آن که خداوند پ 

 .  67  کرده است. یمؤمنان و مهربان بر آنان معرف تیهدا

 

 نداشت؟   حافظ و مفسرنیاز به  اسالمدین )ص( پیامبر بعد از  آیا 

 یکه مشتمل بر تمام یو جهان یجاودان نی د کیکه   رفتیپذ  توانی م چگونه

و   یدر تمام ابعاد فرد یو احکام فرع یاصول اخالق ،یمعارف اصل

دارد، به   یبه مفسر و نگهبان  ازیکه ن نی قوان  یاست، برخالف تمام یاجتماع

  عجوام  یتمام ن یاز ب  ینداشته باشد و جامعه اسالم یازیحافظ و مفسر ن  کی

   نباشد؟  شوایگر و پ  تیمستثنا بوده و محتاج به هدا

  با توجه به ختم رسالت در دوره رسالت حضرت  گریعبارت د  به

  نی د نی ا تی مصون یبرا ی ریاسالم، چه تدب نی بودن د ی محمد)ص( و جهان

شده است ؟ منطقا هر فرد    دهیشی آن اند ادگذاریبن ی و خاتم از سو یجهان

آن   کند،ی م بیرا تعق یو هدف مهم کند،یاقدام م یکه به امر مهم یخردمند

به    دنیرا تا رس  ریادامه مس  دیبا یبه نحو اد،یز  اریبس   یها  نهی زهم با ه

 کند.  یز یآن برنامه ر یاهداف خود مد نظر داشته باشد و برا

 : ستی موضوع از چند فرض خارج ن نیا

حضرت رسول )ص( بوده است و    فیاسالم محدود به عمر شر  نی د - 1

 است.  دهیش یندی ن  یریتدب   چی پس از آن ه یبرا
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  یو علم یاز بلوغ فکر ی)ص( به حدامبریپ  اتیدوران ح مسلمانان در  - 2

خود را بدانند و   فی بر اساس قرآن و سنت تکل توانستندی بودند که م دهیرس

 نداشتند.  ین ید  یشوایبه پ   یازین

 به عهده مسلمانان گذاشته شد.  شوا یانتخاب پ  - 3

و    شدیندی ب  یپس از خود چاره ا  ی)ص( بود که براامبریپ  فهیوظ نی ا - 4

طرح کند و بر اساس آن عمل   یکه آغاز کرده برنامه ا یتداوم حرکت یبرا

 .  دینما

است.   یا  هودهیفرض مستلزم انجام کار لغو و ب نیفرض اول باطل است. ا 

  ستی ن  یقو بعد رها کردن امور به حال خود منط یآن همه زحمت و فداکار

 . ستی سازگار ن نی فلسفه د و با اصل ت یخاتم یو با ادعا

خالف آن را اثبات   ،یخیتار  ت یواقع رایز ست؛ی درست ن زیدوم ن فرض

و   ی)ص( در امر زمامدارامبریپس از رحلت پ   نی گاه خون اختالفات .کندیم

در مسلمانان   یبلوغ فکر  نی که چن دهدی مسلمانان نشان م ی اسیامور س

 وجود نداشته است. 

شخص با توجه به   کی ی نبود. چرا که همه امت بر رو  یسوم عمل فرض

دنبال   یاتفاق نداشتند و هر گروه یلیفام یو رقابت ها  یلگ یقب یخصلت ها 

  نی خود بهتر  فهیرخ داده در سق ی. بگو مگوهاافتادندی راه م ی شخص کی

شد،   عتیبا او ب   فهیکه در سق یشخص میدانی مطلب است؛ و م نی شاهد بر ا

 نکردند.   عتیهمه امت با او ب

  یبرا  ستهی شا یفرد دیبه عالوه امامت تداوم نبوت و رسالت است و با  

فرض مسلمانان مسؤول انتخاب امام بودند،   شود؛ و بر دهیبرگز یچنان مقام

عهده دار آن    تواندی م یکه چه کس دادندی م صیآنان از کجا و چگونه تشخ 

 . ؟شود  ریامر خط

 برای جانشینی امت  ادعای شیعه  

  است یخی تار یاواقعه  ادآوری  الحجهی ذ جدهمهی :  ادعای شیعیان اینست که 

)ع( را  علی  حضرت  متعال خداوند امر به( ص)خدا  رسول آن در که

امت منصوب   تی خود در منصب امامت و وال  نی و جانش فهیعنوان خل به 

  در وشود  نیی همه مسلمانان تب   یبرا اسالمی حاکم  شاخص ترازو تاکرد، 

   .)ص( تا آخر باشدامبرپی امت راه چراغ  و بماند یختاری   حافظه
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از مسلمانان به   یاسالم)ص( بخش یگرام امبر پی  رحلت از بعد که چند هر

  تالش کردند  ریغد  امیپ  تیتثب  ی جان برا ی پامن ماندند و تا ؤواقعه م  نیا  امیپ

خود به   ینشدند و با ذهن بشر  ریغد  یآسمان  امیهم متوجه پ  یار بسی اما

 یالاسالم در البه  امبریپ  یاله ریتدب  یواقعه پرداختند تا کارآمد لی تحل

 بهرهی آن ب یو گوارا نی ریاز ثمره ش  امبرپی امت و نشود   دهید اهوها یه

 بمانند. 

  یدرخشندگ یاز ابعاد مختلف و از جهات متفاوت دارا ریغد یواقعه

از اصل و فرع آن، کثرت   نانی اسالم از لحاظ سند، اطم خی در تار یخاص

  یقدرت و استحکام دارای ن،یمسلم یو اعتماد بزرگان و علما  انیراو

  یعل ی عنی، رسول خدا)ص( تینام اهل ب   انیدر راس راو کهاست  رینظی ب

 .  باشدیم السالمه یعل و فاطمه و حسن و حسن 

  بر  کهبزرگ است   دادیرو ن یسوره مائده در ارتباط با ا  3و   67  هآی نزول

مربوط به   اتیآ نی نزول ا  شان  ،یو سن عهشی آورنام   مفسران نظر   طبق

سوره مائده    67  هآی  نزول از را  مطلب نی ا تی هما . باشدیخم م  ریواقعه غد

 .  میکنی درک م یخوببه 

سُوُل ب ل ِْغ ما أُنِْزل  إِل   ه ایُّأ   ای“ ب ِک  و  إِْن ل ْم ت فْع ْل ف ما ب لَّغْت  ِرسال ت هُ و    ک  یْالرَّ ِمْن ر 

 ُ  ن” ی الْق ْوم  الْکافِر یْهدِ ی  ِمن  النَّاِس إِنَّ ّللاَّ  ال  عِْصُمک  ی  ّللاَّ

الغ اب اگر وابالغ کن آنچه از طرف خداوند بر تو نازل شده  امبریپ ای

، تو را از مردم  داردیمصون م  خداوند یرسالت او را ابالغ نکرده ا  ینکن

 . قوم کافران را کند ینم  تیهدا  خداوند

من  " : فرمودو  اسالم)ص( هم فرمان خداوند را ابالغ کرد یگرام امبر پی 

امر خداوند متعال را به امت   امبریپ  وقتی لذا و" مواله یکنت مواله فعل

 سوره مائده نازل شد که:   3 هیآ ،ابالغ کرد

لُْت ل کُْم د ْوم  »الْی   ْمُت ع ل   ن کُمْ ی أ ْکم  ت  کُمْ یْو  أ تْم  ض ینِعْم  ْسالم  د تُ یو  ر    ناً«یل کُُم اْْلِ

شدم    یراض وتمام کردم بر شما نعمتم را   و، را  نتانیکامل کردم د امروز

 . باشد نتانی شما اسالم را که د یبرا

و    می)ص( مانند هر فرد حک امبراسالمیپ  : است که نی ا عه یش  یادعاو نیز 

  نی روشها بوده است و از ا نی مقاصد خود به بهتر شبردیبه فکر پ  یخردمند

  نیدر مقاطع مختلف بر ا  ی مسأله مهم و سرنوشت ساز غافل نبوده و حت

  نیاشخاص، به ا  نییو چه تع یکرده است؛ و چه به صورت کل د یمسأله تأک
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  یاز گزارشها توانی ادعا را م نیداشته است. صحت ا  توجهموضوع 

  یرا بررس  یخیکه هر گزارش تار  ییبر اساس همان مالکها یخ یتار

 توجه قرار داد.مورد  کنند،یم

)ص( به   امبراکرمیوجود دارد که پ  ی شواهد و ادله و قرائن فراوان ،یآر

هم کرده است. او از   ییآنها چاره جو  یو برا دهیشی اندیم یمهم نی چن

اش فرمان گرفته و به آن عمل نموده است و در   ینیخداوند درباره جانش 

السالم را به   هی عل  یکرد و عل یمعرف نی خود جانش یبرا  خم رسماً   ریغد

 کرد. یخدا معرف ی و ول ن یامام مسلم نوانع

 

 ست؟ یبه نسل ما چ   ریغد  امیپ

 :  فرمود انقالب معظم رهبر

تو را    ،یباش  یعل  رویدر افکار و افعالت پ یعنیطالب    یبن اب  یعل  توالی 

  ریناپذ مستحکم، خلل  رومند،ین  یاالسالم رابطه  هیطالب عل  ی بن اب ی با عل

   است. ت یوال  یمعنا نی ا ؛یجدا نشو  یزده باشد، از عل وندیپ

ال ث یحد  نیا یمعنا میفهمیکه م نجاستای طاِلٍب   یبِن ا ب  ی ِ ع ل  ةُ ی  را، »و 

حصن و حصار من است ـ از قول خدا ـ   طالبی اببن ی عل تی وال «ی ِحصن

ل  ِحصن ن د خ  حصار شد، از عذاب   نی هر که داخل ا «ی ا ِمن  ِمن ع ذاب ی »ف م 

قرآن، اگر هم از   روانیها، پمسلمان  ی عنی خدا مصون و مأمون خواهد ماند. 

  ی متصل به عل ت،یو هم از لحاظ عمل و تالش و فعال شهیلحاظ فکر و اند

 دهلل .  الحم طالب باشند، از عذاب خدا مصون و محفوظند. یبن اب

 

 مبلغ غدیر باشیم  

  یکنند، ول یم رات یاطعام و خ انیعیاست که ش  یروز  ر،یغد د یروز ع

به    ازین  ریغد روشن شدن واقعه  ی و برا  میباش ریمبل غ غد  دی. با ست ین یکاف

 . میدار  یشتریکسب معرفت ب

است که رسول   یروز ر،یغد  دیع  السالم( فرمودند: هی صادق)عل امام

مردم   یالسالم( را بعنوان پرچمدار برا هی )علیو آله( عل ه یهللا عل یخدا)صل

خود را    نیروز آشکار کرد و جانش  ن یاو را در ا  لتیبرافراشت و فض

 کرد   یمعرف
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 نكته ها 

 است .  تیامامت و وال  دیع  ر؛یغد  دیع

 جانش را فدا کرد...   ریدر دفاع از غد  هایفاطمه سالم هللا عل 

است...   ریتلخ غفلت از غد  ی جه  یعاشورا نت   رایواجبست. ز  ریغد  غی تبل

  یابهانه   عهیش  تیسند حقان   نیتری خی و تار ن یترل یاص االکبردهللا یع  ر،یغد

  یهالت یبه فض   دنیش یآن، اند  ی برا یاز هر شادمان  کوترین  نکهی ا ی است برا

 م.  السال هیعل  یامام عل

  نی شده است؛ بدان جهت که در ا ادی  داالکبریبه عنوان ع رخمیروز غد از

هللا   ی )صل امبریپ  ن یالسالم( به عنوان جانش  هی )عل یروز نه تنها حضرت عل

و آله( بنا به   هی هللا عل یشود، بلکه حضرت محمد)صل یم ن ییو آله( تع ه یعل

زهرا   تاز نسل حضر یکه همگ شیپس از خو  نانیجانش  یاسام ،یامر اله

کرده و مژده ظهور  یالسالم( بودند را معرف هی)عل  ی( و عل های)سالم هللا عل

 .  دهدی ( را در آخر الزمان مفی فرجه الشر ی)عجل هللا تعال یحضرت مهد

 الحمد هلل 
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 استمرار حلقه اتصال انسان به خدا  رغدی

 

امامت   دعی،   تیعهد تمسک بوال  و تی وال دیع و  ریغد  دیسع  دیع  گریبار د

  کیتبر زانیرا به همه عزو این نعمت بزرگ  بر مبارک باد.  تیو وال

  یکاف یخوب است ول ریغد  دیدر ع  شادی  و جشن  زانیعزکنم   یعرض م

   ستین

گرفتن دست   یاست که برا یدست الههمچون ،  یلینگاه تمث  کی در و

  دراز شده است . نیزم  یو سعادت آنها از آسمان به سو تیانسان ها و هدا 

  یفایو عدم ا یتوجه بی  برد.  ادیاز   دینبا ز ینقش انسان ها را ن  انی م نای در

  اگرانسان خواهد گشت.  یو رستگار  تینقش، موجب عدم تحقق هدا   نیا

و دست خود را به دست خدا که به   ردیرا نپذ  یاله تیو وال تهدای  انسان 

  ریرناپذ ییسنت تغ نای  . دیدراز شده ندهد، قطعاً به سعادت نخواهد رس شیسو

 است .  یو انتخاب آدم ار اختی الزمه و  خداوند متعال در جهان

  در اسالم یخی واقعه بزرگ تار نی ا ر،یغد  دیع  دنیبا فرارس  گرید عبارتی ب

  یساز در زندگو سرنوشت  یو اجتماع یامر مهم اعتقاد کی  متوجه هادل

 است.   « ینی جامعه د ی و رهبر ت»والی که آن   شودیم

 

 دو حادثه مهم در اسالم 

  یک ی از که .کندی م ییاسالم دو حادثه مهم و بزرگ خودنما ختاری  در

 وجود آمد.    امامت به یگردی از و، رسالت 

اسالم بود که رسالت   امبریبر قلب مبارک پ ی حادثه نزول وح ننخستی 

 بود که امامت را به  ر یحادثه غد ندومی  وداشت  ی)ص( را در پامبریپ

همان قدر  ریروز غد  یعنی»  .ادامه رسالت بود قتیدر حق  که ،وجود آورد

   .« اعظم امبریدارد که روز بعثت در رسالت پ  تیاهم

او سرودن و با زبان از مناقب و   ی )ع( سخن گفتن و در مدح و ثنا یعل از

مطالعه و گشتن در   یکه با کم رازی ست ین  ی گفتن کار دشوار شانیمنزلت ا

  یی عکسها  و و تکرار کرد افتیمقاله ها را   نیبهتر   توانیم نترنتیا  یایدن

غدیر   جلسه ششم 

  استمرار حلقه

به  اتصال انسان 

 خدا 

 



 64 
 

  رمسی در  وکردن  یوار زندگ یعل  زانعزی اما . و ارسال نمود ه یته  بایز

 .  دهدیماندن معنا م عهیبودن و ش   عهیش  به)ع( رفتن است که  یعل

 

 آیا ما پیروی علی هستیم؟  

ما همه   ا یآ، و به چند سؤال جواب دهیم، از خود بپرسیم و تأملی نماییم 

  "العلم و علي بابها نةیانا مد" :فرمود (ص)اکرم  امبرپی   ؟میهست  یعل ی رویپ

به معرفت    دنیرس ی برا و؟   میعلم استفاده کرده ا  نهی أیا تا حاال از باب مد

  تیاز ما راجع به وال  یکس اگر ا آی ؟ م یاکوشش کرده  تی وال قت یهللا و حق

بودن    عهیش  لی و دل ، انیرا ب  تی وال یمعن ل یبا دل  میتوان ی ال کند مؤس یعل

 ؟    میکن ان یخود را ب 

از نهج   اآی ؟ میکن  یم یرویپ  ی عل یو از حکمت ها  یاز سخنان عل اآی

  یبا نهج البالغه و کلمات گهربار عل  ایاصال آ  میدانیم  یزیچ  یالبالغه عل

 ؟. میعلم و قدرت آنرا دار  میکن ف یرا توص ی عل میاگر بخواه  اآی ؟میآشنا هست 

معرفت رسیدن به  یبرا ی از جان و مال و وقتت صرف کن حاضری چقدر

که   م ی)ع( چنان عمل کن یعل  یبه فرموده   میتوانست ا یآ علی.موال  تیوال

کسی دو روزش همانند   نبایدکه او فرمود: ؟ باشد  روزیامروزمان برتر از د

   .دنرشد کباید یعنی انسان   ،باشد

،  یر و آگاهتدب  یاز رو یعتیب ،  میداشته باش  یبا عل یامروز عهد دییایب  پس

که   میکن  عتیب  یعل  با،   و برهان( یعلم ل ی)با دل یبرهان  یبا معرفت ی عتیب

خم    ریغد  . میباش تیو اهل ب  یعل  یروپی بلکه مینباش  ی شناسنامه ا عهیفقط ش

فراوان و   یدرسها قند،یو درک حقا ت یو معنو یکه اهل معن یکسان  یبرا

منتظر ظهور هستیم و تحقق   رغدیدر پی  دارد. یو فوق العاده ا تینها  یب

 است .  اکبر دهللایرع غدی .  _استراه  درغدیر 

لتُ  ا لی وم  »گفتی:  خدایا خودت  ضیُت   ن كمدی  ل كُم أكم  تي و ر  مُت ع ل یكُم نِعم  و أتم 

ِ اْلسالُم"   قُلت   و« ل كُم  اْلسالم  دیناً  ن و  »:   قُلت   و: "إنَّ الد ین  ِعند  ّللا    ی بت غِ   م 

ةِ  في هو  و ِمنهُ  یُقب ل   ف ل ن  دیناً  اْلسالمِ  غ یر   عنایتی    خدایا  .«الخاِسرین ِمن   اآلِخر 

 . دین و والیت آشنا شویمفرما که با 
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 م یبدان رغدی از است  مهم آنچه

خاتم)ص(    امبریپ  نی و جانش ی)ع( به عنوان وصنیرالمؤمن یام (ع) علی

  ومی به عنوان  اراتی در ز ریخاطر هم هست که روز غد   نی به هم و  . است

شناخته و   مان یبه عنوان روز پ  ر غدی  شده است. یگذارعهد معهود نام

)ع(  نی رالمؤمنیکه با ام یعهد  دتجدی با  مسلمانان واقع دراست  شده یمعرف

قول   وکردند  انیب  یاله مانیخود را به پ  یداشتند، وفادار ر یدر روز غد

 . بمانند یباق یاله مان یدادند که بر همان عهد و پ

.   میکنیبا امام عصر)عج( مطرح م ی راعهد  دتجدی عنوان به غدیر  واقع در

و اطاعت از   یکه هر روز با امام عصر)ع( به عنوان وفادار عهدی و

  ر یاست که در روز غد یاستمرار همان عهد ایگونه  به  م،یبند یم شان یا

  نیها گرفت و از همه آنها خواستند که بر سر ا خاتم)ص( از مسلمان   امبریپ

   .بمانند مان یپ

  بسته شد، ریکه در غد  یو عهد، به عهد   یوفا نی ا ی نیو تحقق ع  تجلی اما

عهد بشر با    یو عمل ینی تحقق ع  یعنی  شد خواهد  محقق ظهور زمان در

  از اطاعت چون   .شودیمعصوم خداوند محقق م یخداوند که با حضور ول

 . خداوند است  از خداوند، اطاعت  ولی

امر و حجت خداوند ثابت قدم  ولی  اطاعت راه  در که اندازه همان  به   بشر و

هم در اطاعت خداوند قرار   زانمی همان  به باشد و عهد خود را وفا کند، 

و اطاعت   عملکه با خداوند داشته،  یمانیادعا کند به پ  تواندی گرفته و م

 کرده است. 

  یاگونهبه  م،یآنچه ما امروز به دنبال ظهور امام عصر)عج( هست  نبنابرای 

  خاطر  به   متاسفانه و  بسته شد  ریاست که در روز غد  یانتظار تحقق عهد

چه  اگر   محقق نشد. دیو شا   دیها چنان که بااز مسلمان  یگروه عهدشکنی

 .  فرموده بودند ت یدر مورد مهدونیز  یمطالب ری)ص( در خطبه غد امبرپی

خلیفه  )ع( به عنوان  یامام علمعرفی  خاتم)ص( ضمن  امبر یپ  رغدی  خطبه در

  حی )ع( هم تصرعلی امام از بعد امامان  براز خود ، بعد  یول  و نی جانشو 

(  عج) عصر امام مقدس وجود  به  تا کنندمی  ذکر را آنها نام و کنندیم

و گسترش قسط و عدل در سراسر   ییقرار است اتفاق نها که ،رسندمی

 . ظلم و جور با همه مظاهر آن در عهد آن امام محقق شود ینابود  وجهان 
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 امام چه کسی است ؟  چه معنی دارد ؟ ودر نزد شیعه امامت 

 

به  ،  که تا اندازه ای به معنی امامت حضرت ابراهیم )ع( پی بردیم حال 

 ادامه بحث به مسآله امامت از نظر عقاید شیعه اشاره می شود.  

رهبر مسلمانان   از اسمش پیدا است به معنی پیشوا و که امامت همانگونه

د نماز  است چنانچه پیشنماز مسجد را نیز امام جماعت می گویند که افرا

در   ، امام باید معصوم باشد ودراصول عقاید شیعه .او اقتدا می کنند گزار به

 .  همه امور جانشین پیامبر باشد

و چون معنی امام در نزد شیعه با سایر مذاهب متفاوت است لذا عقیده آنها  

همین یک عقیده )اعتقاد به عصمت امام (   .نیز با سایرین فرق می کند

باعث تفاوتهای بسیار زیادی در نوع رفتار پیروان مذهب شیعه با سایر  

مذاهب است . چون در نزد سایر مذاهب که معتقد به عصمت امام نیستند  

  ر عقیدههر فردی می تواند عهده دار این منصب گردد در صورتی که د

 سیار خاصی می شود . شیعه این منصب منحصر به افراد ب 

  .)ص( در تمام شئون باشدهب شیعه امام باید جانشین پیامبر در ثانی طبق مذ

در آن امور  باید  هم  امام ،هبود )ص(یعنی تمام اموری که مربوط به پیامبر

جانشین پیامبر   گردد لذا هر فردی نمی تواند امام و  )ص(جانشین پیامبر

ی نیز وجود دارد از جمله این تفاوتها  ی اپیامبر تفاوته البته بین امام و. باشد

 می توان به امور زیر اشاره کرد : 

 حافظ دین می باشد .   ( پیامبر مؤسس دین است اما امام نگاهدارنده و1

بلکه    ( بر پیامبر وحی نازل می شود ولی برامام وحی نازل نمی شود2

یرد یعنی  تعلیمات را از پیامبر می گ  ، وهمان راه پیامبر را ادامه می دهد

 در حقیقت همان امر خدا را اجرا می کند اما با واسطه نه بدون واسطه . 

حکومت اسالمی است    پس در نزد شیعه عالوه بر اینکه امام رئیس جامعه و

یعنی امام باید رهبر   .باطنی را نیز بر عهده دارد  عنوی ورهبری م

 . پیامبر)ص( بودندمانطور که  ه  مسلمانان در تمام شئون زندگی شان باشد .

  حافظ دین باشد ، یعنی هم از اصول دین حمایت و  امام باید پاسدار و

کسی که می خواهد از دین پاسداری   مسلماً  نگهداری کند هم از فروع دین و
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  اشتباه نکند . لذا امام باید منحرف نگردد وباشد آگاهکند باید کامال به دین 

   .پس باید معصوم باشد

 . «باید از جانب خداوند انتخاب گرددبنابراین امام »

از دیدگاه مذهب تشیع  شد ی که برای امام بیان ئویژگیها   این خصوصیات و

   . زیمپردامی  ه معرفی امام از دیدگاه اهل سنت ، حال ببود

 

 امام از نظر اهل سنت 

برادران اهل تسنن امام را تنها رئیس حکومت اسالمی می دانند یعنی در  

حاکم )امام ( محسوب می گردد که خلیفه   زمانی زمامدار و هر عصر و

به تعبیر دیگر، زمامداران را در    .خلیفه مسلمانان واقع می شود پیامبر و

 هر عصر و زمان، خلفای پیامبر و ائمه مسلمین می دانند. 

صورتی که نزد   ر، دتسنن هر کسی می تواند امام باشد  بنابراین در نزد اهل

، در حقیقت هرگونه انحرافی که در هر امری اعم از  تشیعه اینچنین نیس

سرچشمه آن    یرد مربوط به اصل ویا غیر آن صورت می گ امور دینی و 

  اصل به معنی و ه می بینیم اختالف بر سر امامت نیز درکچنان، است

 شیعه بر می گردد.   مفهوم امامت در نزد سنی و

  بدو  از . یو سن  عهیبه ش  یو تسنن و علت انشعاب جامعه اسالم ع یروح تش 

دو فرقه تقسیم شدند: سنى و شیعه.   به مسلمین  اكرم، نبى  رحلت از بعد امر

سني ها در یك شعار و چهارچوب عقیده هستند و شیعه در شعار و  

 . اى دیگر چهارچوب عقیده 

  را على  حضرت  آن و است على پیغمبر  بالفصل  خلیفه: گوید مى  شیعه

  مقام این و است كرده تعیین الهى امر به   خویش جانشینى و خالفت براى 

 س از پیغمبر.  پ  اوست خاص حق

گذارى خود، در موضوع خالفت و  گویند: اسالم در قانون  اهل سنت مى و

امامت پیش بینى خاصى نكرده است بلكه امر انتخاب زعیم را به خود مردم  

 انتخاب شود.  واگذار كرده است. حد اكثر این است كه از میان قریش

اكابر و معاریف به   و  شخصیتها از  كه -را پیغمبر صحابه از بسیارى  شیعه

 دهد ؛مورد انتقاد قرار مى  -روند شمار مى
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  به  اند؛ گرفته قرار جهتازاین  شیعه  مقابل  نقطه در درست  سنت، اهل

 مى  نگرند، مى  عجیبى  افراطى خوشبینى  با دارد »صحابى«   نام كه هركس

 . اند بوده درستكار و عادل همه پیغمبر صحابه: گویند

نتقاد و بررسى و اعتراض و مو را از ماست كشیدن است، و  ا  بر تشیع   بناى

 68. بناى تسنن بر حمل به صحت و توجیه 

در بحث نبوت نیز بیان   امام حافظ دین است و، به اعتقاد شیعه بنابر این 

  اعتقاد تمام ادیان به وجود خدااصل  ، و یم دین در نزد خداوند یکی استکرد

، اما شاخه شاخه شدن دین به مذاهب مختلف به خاطر  معاد است نبوت و و

 . د ند از دین دار افراتفسیرهای غلطی است که 

 

 خالصه ، فلسفه وجود امام

 .  ـ تکامل معنوی در کنار وجود رهبران الهی1

 .   ـ پاسداری از شرایع آسمانی2

 .  اجتماعی امتـ رهبری سیاسی و 3

 .   ـ لزوم اتمام حجت4

 .   امام واسطه بزرگ فیض الهی استـ 5

 شرایط و صفات ویژه امام 

ـ  4ـ علم سرشار، 3.   ـ حفاظت از دین 2ـ معصوم بودن از خطاء و گناه ، 1

 .  ـ جاذبه اخالقی6ـ زهد و وارستگی،  5 ، شجاعت

 

 علیهم السالم  مقام اهل بیت  

اهل بیت حضرت پیامبر )ص( بر اساس آیات قرآن مجید و احادیث نبوى  

 مورد احترام شدید همه مسلمانان هستند بلكه دوستى با آنان به حدى سفارش  
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 - ی جزئ ش یرایو

 



 69 
 

.  دانشده كه بعضى از دانشمندان اهل سنت بر وجوب آن ادعاى اجماع نموده 

   دانند.و شیعیان نیز محبت اهل بیت را واجب مى 

جا به طور نمونه )مشت نمونه خروار( و با كمال اختصار به چند  این ما در 

 كنیم.آیه و حدیث اكتفا مى 

دَّة  فِي الْقُْربى«.   - 1 و  »قُْل ال أ ْسئ لُكُْم ع ل یِْه أ ْجراً إاِلَّ الْم 
).»)رسول من به   69

مردم( بگو كه از شما مزدى بر رسالت خود، جز دوستى نزدیكان  

 . (. خواهم«نمى

كُْم ت ْطِهیراً«  - 2 ر  ْجس  أ ْهل  الْب یِْت، و  یُط ه ِ ُ ِلیُْذِهب  ع نْكُُم الر ِ »إِنَّما یُِریدُ ّللا 
70. 

تنها اراده خداوند بر این است كه از شما اهل خانه پلیدى را ببرد و شما را  )

 . (پاك نماید یك نوع پاك كردنى

نا و   - 3 نا و  نِساء كُْم و  أ نْفُس نا و   »... ف قُْل ت عال ْوا ن ْدعُ أ بْناء  أ بْناء كُْم و  نِساء 

 » ِ ع ل ى الْكاِذبِین  أ نْفُس كُْم ثُمَّ ن بْت ِهْل ف ن ْجع ْل ل عْن ت  ّللا 
.)به نصاراى نجران( بگو  71

و   ها خود بیایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و جان 

نیم و لعنت خدا را بر دروغگویان  هاى شما را بخوانیم سپس مباهله كجان 

آن روز حضرت پیامبر )ص( با فاطمه و حسن و   فرداى .(قرار بدهیم

 مباهله نكردند.  اارصحسین و على حاضر شدند ولى ن

اهل بیتى فیكم كمثل سفینه نوح من ركبها   »مثل  عن رسول هللا )ص(:   - 4

ث ل )نجى و من تركها غرق«.  ث ل كشتى نوح ا م  ست كه هر  اهل بیت من م 

یابد و هر كس كه آن را ترك كند غرق  كس سوار آن شود نجات مى 

 (.شودمى

»انى تارك فیكم الثقلین كتاب هللا و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا  - 5

گذارم: كتاب دو چیز نفیس )سنگین( را در میان شما مى  من)بعدى ابدا«. 

خدا و عترت و اهل بیت من تا وقتى كه به آن چنگ بزنید هرگز گمراه 

 . ( شویدنمى

و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و ابوهما خیر   »الحسنعنه )ص(:    - 6

)حسن و حسین دو سید جوانان اهل  فاطمه سیده نساء اهل الجنه«.  ، منهما

 
   23شوری  69
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هستند و پدرشان بهتر از آنهاست ، فاطمه سیده زنان اهل بهشت    بهشت

 است.(.  

 (. الفرج کیعجل لول  اللهم) ستی جهان بدست فرزند عل اصالح

"ما تقول في   كردند: ال ؤسعلیه السالم  یمورد امام عل در یسن   عالم یك از

؟"  (. ؟یگویی چه م یمورد عل در) علي 

از   دشمنانشكه  یكس یبگویم درباره  چه داد، گفت: یلطیف بسیار پاسخ 

دوستانش به سبب ترس و تقی ه از دشمنان فضائلش را   وحسد و بغض   یرو

فضیلت خارج شده است كه   آنقدر كتمان دو این بین  از اماكتمان كردند 

  حقیقتا   !عظمت  این از اكبر هللا و مغرب عالم را پر كرده است! مشرق

  تواندی م چهعلیه السالم  طالبیبن اب  یعل وصف امیرالمومنین  درانسان 

   بگوید؟! 

 . فیه تجل ي و ظهر رب ه، علي  بشٌر كیف بشر ها

 72  اسماءهللا است! یمظهر و آینه  امیرالمومنین  

 آری:

 گنجایش بحر در سبو ممکن نیست    ،اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست  

 تشبیه علی جز به علی ممکن نیست.   ،کنم  ماندم که علی را به چه تشبیه 

 الحمد هلل
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 غدیر   واقعهعظمت 

 :   نزول چهار آیه در شان موال

 .: مباهله سند حقانیت و اثبات والیت امیرالمومنین علیه السالم مباهلهآیه ـ 1

   : تطهیرآیه ـ 2

 :   والیتآیه ـ 3

 :   هل_اتی آیات ـ 4

طبق احادیث متعددی که توسط محدثین اهل تسنن و شیعه نقل شده ، آیه  

علی)ع( نازل شده است که در حال نماز، انگشتر خویش را   هوالیت در بار

 به مستمند بخشید: 

نُوا الَِّذین  یُِقیُمون   الَِّذین  آم  سُولُهُ و  ر  ُ و  ِلیُّكُُم ّللاَّ ا و  ك اة   »إِنَّم  یُْؤتُون  الزَّ ة  و  الصَّال 

« )همانا ولی  شما، خدا و رسول او و کسانی هستند که در حال   اِكعُون  هُْم ر  و 

 . رکوع زکات می دهند(

بی شک والیت خدا و رسول او تنها بمعنی دوستی و یا نصرت نیست، بلکه  

داری و اولویت در تصرف و زعامت و وجوب اطاعت در  ر معنی آن اختیا

   .شؤون مربوط به والیت تشریعی خداستکل 

و این نوع والیت، نظر به مفاد کلمه »ان ما« منحصر به خدا و رسول)ص(  

و علی)ع( است و ترتیب ذکری نیز نشانگر آن است که والیت امام، شعاع 

والیت رسول، و والیت رسول، شعاعی از والیت هللا می باشد . }هر نوع  

له خارج باشد و به آن باز نگردد، مردود و  والیتی که از شعاع این سه مرح

 نا مشروع می باشد{. 

 ـ آیه تبلیغ:  2

اکمال رسالت به ابالغ والیت امام است، که در این آیه بنا بر احادیث  

 بسیاری از پیامبر)ص( در مسئله »والیت« است.  

إِ » ب ِك  ۖ و  ا أُنِْزل  إِل یْك  ِمْن ر  ْغ م  سُوُل ب ل ِ ا ب لَّغْت  ِرس ال ت هُی ا أ یُّه ا الرَّ  «  ْن ل ْم ت فْع ْل ف م 

جلسه هفتم  

  واقعهعظمت 

 غدیر  
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هان ای رسول ! آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده است، ابالغ کن  

که اگر نکنی، رسالتت را )بدرستی و کامل( ابالغ ننموده ای. با نزول این  

آیه، پیامبر اکرم)ص( در باز گشت از حجة الوداع ، مسلمانان را در محلی  

علی)ع(   گرمای سوزان صحراء، نام »غدیرخم « جمع نمود و علی رغمبه  

 را به عنوان ولی  امر، با این بیان معرفی فرمود:

 ؟ قالوا: بلی  «»الست باولی بکم من انفسکم 

ن عاداه«. »قال:    من کنت مواله فهذا علیٌّ مواله: اللهم والی من واله و عاِد م 

ی به تصرف و اختیاردار نیستم،  )آیا من نسبت به شما از خود شما اول

مسلمانان حاضر یکصدا گفتند: آری! سپس پیامبر)ص( فرمود: هر کس را  

که من ولی  و صاحب اختیارم، این علی نیز او را چنین است. خداوندا! آن  

کسی را که والیت علی را بر عهده می گیرد، نصرت فرما و آن کس را که  

 علی را دشمن می دارد، دشمن دار. 

 معنی مولی

بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت حدیث غدیر را نقل کرده اند و آنرا  

معتبر دانسته اند اما عده ای از آنها حدیث غدیر را به گونه ای معنا نموده  

اند که والیت امام علی )ع( را نتواند اثبات کند. آنها کلمه مولی را بمعنای  

 . رهبردوست داشتن، گرفته اند نه بمعنای سرپرست و 

به چند دلیل کلمه موال در حدیث غدیر بمعنای دوست داشتن نیست بلکه   

 سرپرست است، از جمله: 

واژه »ولی« و »مولی« در لغت عرب، گرچه به معانی مختلفی آمده   -1

رود، معموالً عرب معنای است، ولی هنگامی که بدون قرینه به کار می 

همد. ابن اثیر از لغویین  فسرپرست و اولی به تصرف را از این واژه می

نویسد: »ولی  یعنی، یاور. و هر کس امری را بر  مشهور اهل سنت می 

گوید: »و از همین  عهده گیرد، »مولی و ولی  آن است«. سپس خودش می 

قبیل است حدیث »من کنت مواله فعلی مواله «. و سخن عمر که به علی  

 .  73. نان گشتی«)ع( گفت: »تو موالی هر مؤمنی شدی« یعنی، »ولی مؤم

در حدیث غدیر ابتدا مولی بودن پیامبر )ص( بیان شده آن گاه مولی   -2 

بودن علی )ع( بر آن متفرع گردیده است. بنابراین، مقصود از مولی در  

 
 227، ص  5ج  ر،ی البن اث ة، یالنها 73
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مورد علی )ع( همان است که در مورد پیامبر )ص( مقصود است. پیامبر  

)ص( هم محب و ناصر مسلمانان بود و هم رهبر و صاحب اختیار در  

 . ان بودامور آن

آیه ی تبلیغ که قبل از معرفی علی)ع( نازل شد خطاب به پیامبر )ص(   -3

می فرماید اگر وظیفه ات را انجام ندهی رسالت ناقص است، آیا اگر پیامبر  

 )ص( اعالم دوستی نمیکرد رسالت ناقص بود؟ قطعاً نه.  

بارها محبت و دوستی امام علی )ع( بیان نموده بود و  ،  بعالوه پیامبر )ص( 

این مطلب ناگفته و جدید نبود و در قرآن کریم نیز در چند آیه سفارش به  

محبت به نزدیکان پیامبر )ص( که قطعاً یکی از آنها امام علی )ع( است،  

 ذکر شده است.  

دید  همچنین آیا معقول است پیامبر )ص( در آن بیابان سوزان و گرمای ش

هزاران نفر را معطل کرده و بگوید: مردم هر کس من دوست او هستم علی  

 .  ؟؟!!! هم دوست اوست؟؟!! پس حتماً مسأله مهم جانشینی را بیان کرده است

  اند که واژه»مولی«بسیاری از علمای اهل سنت با صراحت اعالم کرده -4

جوزی  در حدیث غدیر به معنای »اولویت« و »سرپرستی« است؛ سبط بن  

گوید: »معنای حدیث غدیر این است که هر کس من اولی و سزاوارتر  می

  74به او هستم، پس این علی)ع( سزاوارتر به اوست!« 

گوید: »... لکن حدیث غدیر خم داللت بر والیت  همچنین گنجی شافعی می

عالمه امینی از مفس ر و مورخ معروف  و  75امر و جانشینی پیامبر دارد«. 

محمد بن جریر طبری نقل مکیند که پیامبر اعظم )ص( بعد از  اهل سنت 

جبرئیل از طرف خدا دستور آورد که در این   نزول آیه ی تبلیغ فرمود:

جایگاه بایستم و به هر سیاه و سفید اعالم کنم که: علی فرزند ابی طالب  

 .  76برادر من وصی من، جانشین و امام پس از من است. 

و  ، مثل آیه ی اکمال دین :عید غدیر نازل شده اندهمچنین آیاتی که در روز  

و آیه ای که به پیامبر   ،آیه ای که روز غدیر را روز یأس کفار معرفی نمود

)ص( دلداری داد که خداوند او را از شر مردم در امان نگهمیدارد و... که  

و طبق دیدگان برخی از بزرگان اهل سنت  ، طبق دیدگاه همه مفسرین شیعه 

 
 ( 271ص    لخواص،تذکره ا ، یابن جوز 74
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در روز عید غدیر نازل شده اند، می فهمانند که منظور از والیت در حدیث  

 تن. غدیر سرپرستی بوده است نه دوست داش

 

 والیت مفهوم شناسی 

  و نیز "والیت" از "ولی" به معنای قرب و کنار هم قرار گرفتن است. 

"والیت" به معنای نصرت و "والیت" به معنای سرپرستی و تدبیر امور  

کلمه   شود.است. بر خداوند از آن جهت که مدبر امور است ولی اطالق می 

ولی و والیت از یک نحو تصرف در امور دیگران حکایت دارند؛ زیرا دو  

چیز که کنار یکدیگر و متقارب باشند، از نوعی تأثیر و تصرف در دیگری  

 خالی نیستند. معناهای متعددی برای موال گفته شده است.  

قرار گرفتن شخص در کنار دیگری به منظور تصدی برخی از شئون و  

گویند. مقصود پیامبر)ص( از جمله "من  های او را والیت می جبران کاستی 

کنت مواله فعلی مواله" اثبات والیت در تصرف و اولویتی است که در آیه  

ذکر شده و ظاهرا هر دو جمله به   77«  النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم »

صدد بیان دوستی علی )ع( بود،   یک معناست. اگر پیامبر)ص( صرفا در

اعالم دوستی آن چنان  و  ،د حق اولویت خود را به مؤمنان بیان کندالزم نبو

اهمیتی نداشت که در غدیر خم برای آن صد و بیست هزار نفر را در وسط  

 بیابان نگاه دارد. 

ان علیا  »در روایت دیگری که از آن حضرت نقل شده چنین آمده است:   

بی گمان علی  »: فرماید می 78  "«بعدی"منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن 

.  « ، علی ولی هر مؤمنی پس از من استهستم از من است و من از او 

کند؛ عبارت "بعدی" این احتمال را که ولی به معنای محبت باشد رد می 

حالی که  زیرا محبت به پس از ارتحال پیامبر)ص( اختصاص ندارد؛ در 

اگر به معنای سرپرستی باشد، ایراد برطرف شده و معنا کامل است؛ چون  

خود پیامبر)ص( در زمان حیاتش چنین نقشی را دارد و با وجود او به  

 . 79دیگری نیازی نیست. 
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 ابعاد سه گانه والیت پیامبر )ص( بر مسلمانان 

گانه محبت، نصرت  یعنی والیت پیامبر )ص( بر مسلمانان دارای ابعاد سه  

 والیت به حسب تحقق خارجی مراتبی به شرح ذیل دارد: و  و زعامت بود.

صالحیت ذاتی یا اکتسابی شخص برای دارا شدن مقام والیت در مقام  - 1

جعل؛ که از نظر عقال با توجه به صالحیت واقعی، جعل والیت صحیح  

   است و بدون آن گزاف خواهد بود.

امامت را جز به کسی که اهلیت آن را داشته   خداوند نیز منصب نبوت و

باشد نمی دهد. این مرتبه از والیت، برخاسته از کمال ذاتی شخص و  

حقیقت خارجی است؛ و قابل سلب و غصب و قابل واگذاری و مصالحه  

 نیست. 

والیت گاهی قراردادی است که از ناحیه کسی که صاحب اختیار   - 2

گر چه اثر مورد انتظار بر آن بار  شود، اباشد برای شخصی جعل می می

نشود. مثل این که کسی شخصی را به نیابت از خود، متولی کارش بکند.  

این مرتبه از والیت اعتباری است و جعل آن مشروط به لیاقت شخص و  

 تصمیم صاحب والیت است. 

شود. مانند آنچه برای  والیتی که بر اثر بیعت مردم حاصل می  - 3

امیرالمؤمنین )ع( پس از درگذشت عثمان حاصل شد. این مرتبه از والیت  

 دو وجهه دارد: 

 مقام و سلطه ای که مشتاقان زیادی دارد. -الف 

 امانتی از ناحیه خدا و مردم که مسؤولیت آور است.  -ب 

 امیر مؤمنان )ع( در همین رابطه با اشاره به کفش پاره خود فرمودند:  

به خدا  ) 80« وهللا لهی أحب الی من امرتکم اال أن اقیم حقا أو أدفع باطال»

حکومت بر شما محبوبتر است، مگر    سوگند همین کفش بی ارزش برایم از

قطعا   .(نمایماین که با این حکومت حقی را به پا دارم و یا باطلی را دفع  

شخص   خود اگر مراد از والیت و امارت، حقیقت خارجی و کمال نفسانی 

بود، معنا نداشت بگوید کفش پاره ارزشمندتر از علوم، فضایل و کرامات  

 است که به سبب آنها الیق این مقام شده است.  
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همان طور که منظور ایشان آن منصبی که در غدیر خم برای او اعالم شد  

بلکه منظور آن حضرت   خدا توسط پیامبر به او داده شد نیست؛ و از ناحیه 

است؛ و این همان است که در خطبه شقشقیه   بعد دنیایی و ریاست بر مردم

... اللقیت حبلها علی غاربها... و اللفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی  »فرمود: 

مسؤولیت  اگر بر من اتمام حجت نشده بود و احساس ) . 81«  من عفطة عنز

دیدید که  انداختم... و می نمی کردم هر آینه افسار خالفت را بر دوشش می 

این دنیای شما در نزد من پست تر از ترشحی است که بر اثر عطسه بزی  

   .(شودحاصل می 

وهللا ما کانت لی فی الخالفة رغبة و  »و همان است که در باره آن فرمودند:  

خدا سوگند هیچ میلی به خالفت و حکومت بر  )به  82«  ال فی الوالیة اربة

  بیشتر موضوع والیت،برای روشن شدن   .(شما نداشتم و نیازی به آن ندارم

 گفته شود. باید در باره والیت تشریعی و تکوینی مطالبی 

 

 ؟  چرا علی حقش را نگرفت

ال: اگر والیت و سرپرستی مؤمین و خالفت بعد از پیامبر )ص( در  ؤس

غدیر به امام علی )ع( واگذار شد چرا وی بعد از غصب خالفت  روز عید 

 سکوت کرد و حقش را نگرفت؟ 

جواب: امام علی )ع( برای پس گرفتن خالفت پیامبر )ص( که یک منصب  

الهی بود و حق امام علی )ع( بود و در روز عید غدیر سرپرستی مسلمین  

ر شده بود، و خالفت بعد از پیامبر )ص( از طرف خداوند به وی واگذا

اما بخاطر نداشتن طرفداران کافی و اهمیت حفظ   تالش های فراوان کرد.

وحدت جامعه اسالمی و دوری از تفرقه و جلوگیری از سوء استفاده  

دشمنان اسالم و... امام علی )ع( مجبور شد سکوت اختیار کند و از  

 اعتراض ها دست بردارد. 

نه می فرماید: »چون دیدم ابوبکر  امام علی )ع( در نهج البالغه در این زمی 

پیشدستى کرد و خالفت را در بر گرفت من در برابر آن خود را کنار  

کشیدم و پیوسته در این اندیشه بودم که آیا بدون داشتن یار و یاور به  

سرانجام دیدم   مخالفان حمله کنم یا بر این تاریکى کور، صبر نمایم؟
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، به عقل و خرد نزدیکتر است؛ لذا بردبارى و شکیبایى در برابر این مشکل

. این در حالى بود که گویى چشم را خاشاک پر کرده و   شکیبایى پیشه کردم

استخوان، راه گلویم را گرفته بود چرا که با چشم خود مى دیدم میراثم به  

 . 83. غارت مى رود« 

 سؤال طرح چند 

ائمه علیهم چه دلیل به اصرار، تعهد و پای بندی به والیت علی و سایر 

  در کهاما چند نکته مهم  ،پاسخ متعددی می توان داد  السالم وجود دارد ؟!

 عبارت است از:  بیت اشاره شده  در کالم اهل همین حقیقت  باره

حضرت    چون یک: ارتباط قبولی اعمال توام با والیت ائمه علیهم السالم.

میروم و دو گوهر گرانبها بین شما   رسول )ص( فرمود: »من از بین شما

دانستن  برای )کتاب هللا و عترتی اهل بیتی ( و این دو باهم هستند می گذارم 

 دین و تکلیف الهی . 

دو: پاکی خلقت ما )من والیتکم طیبا لخلقنا( یعنی ناپاکی خلقت ما را رفع  

النفسنا( یعنی اگر در نفس ما شرک، استکبار و انانیتی باشد  می کند )طهاره 

 تصفیه می گردد.

انسان پاک شد شرایط رشد   وقتی ) و  ت زکیه لنا( یعنی ،  سه: رشد و تربیت

فراهم می گردد و تزکیه و رشد در وجود انسان پدید می آید چون بدون  

 والیت رشد صورت نمی گیرد. 

چون ایمان در   وبنا(  تدارک گناهان ما است.)کفاره لذن،  چهار: کفاره گناه

من، اصل ایمان است و وجودش از  ؤوجود انسان اصل است یعنی وجود م

پس رویین   صفاتش مهم تر است چنانچه صفاتش از اعمالش مهم تر است،

اما اگر درون و نفس ناپاک  ، و ظاهر که اعمال باشد می شود پاکش کرد 

 شود. گردد، پاک کردنش دشوار می  

بنابراین والیت هم ذات انسان را تطهیر می سازد و هم ظاهر و رویین  

انسان را تطهیر می کند و این کار از کارکرد والیتی است که از ذات  

 خداوند سر چشمه گرفته است و ت جل ِی یافته است. 
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 ایا اکمال دین در روز غدیر بوده ؟ به چه دلیل؟  الؤس

» امروز کافران از ) زوال( آیین    ی فرماید:مائده م 3پاسخ: خداوند در آیه  

  بنابراین از انها نترسید و از ) مخالفت( من بترسید.  ،شما مایوس شدند

خود را بر شما تمام نمودم و اسالم   امروز دین شما را کامل کردم و نعمت

روزی که آیه از آن سخن می   شما پذیرفتم«  را به عنوان آیین) جاودان (

 چهار ویژگی مهم است: گوید دارای 

 .  روزی است که باعث یاس و ناامیدی کفار شد1⃣

 .  روزی است که مایه اکمال دین شد 2⃣

 .  روزی است که خداوند نعمتش را بر مسلمانان تمام کرد3⃣

   .روزی است که خداوند راضی شد که دین اسالم دین همیشگی مردم باشد4⃣

 حادثه غدیر منطبق است زیرا: ما می گوییم این ویژگی ها کامال بر 

دشمنان اسالم پس از ناکامی در تمام توطئه ها و تالش ها برای محو  ـ  1

چیز دل بسته بودند و آن این که پیامبر از دنیا برود و پس   اسالم تنها به یک

از ارتحال ایشان با توجه به این که به طور رسمی جانشینی معرفی نکرده  

م وارد کنند چنان که قرآن نقل می کند که می  است ضربه نهایی را به اسال

اما وقتی دیدند که آن حضرت   .84  گفتند:» ما انتظار مرگش را می کشیم«

در روز غدیر علی را به طور رسمی به جانشینی خود منصوب کرد تنها  

   .روزنه امید انها بسته شد و از نابودی اسالم مایوس شدند

بلکه به سیر تکاملی    .نبوت قطع و ناتمام نماند )ع( ،با انتخاب امام علیـ 2

خود ادامه داد زیرا امامت تکمیل کننده نبوت و در نتیجه باعث کمال دین  

   .است 

 . نعمتهای پرودگار با نصب امامت و رهبری پس از پیامبر تکمیل شد ـ 3

بدون شک اسالم بدون امامت و رهبری یک دین جهان فراگیر و خاتم  ـ 4

دین خاتم همواره پاسخگوی نیازهای مردم در تمام زمانها باشد   نخواهد شد .

   .و این بدون وجود امام معصومی در هر زمان امکان پذیر نیست 
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 شان نزول ایه در کتب اهل سنت 

» هنگامی که پیامبر در   سیوطی از ابوسعید خدری نقل می کند که گفت:  

منین  ؤکرد و والیت او را بر م روز غدیر علی را به جانشینی خود منصوب

 .   85اعالم کرد جبرییل ایه » الیوم اکملت لکم دینکم...« را نازل کرد«

وباز از ابوهریره نقل می کند: » هنگامی که روز غدیر که روز هجدهم  

ذی الحجه است فرا رسید پیامبر فرمود: هر کس من موالی او هستم علی  

  . 86شد« نازل    موالی اوست سپس ایه اکمال

خطیب بغدادی نقل می کند که ابوهریره به نقل از پیامبر گفت: » کسی که  

روز هجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد معادل روزه شصت ماه برایش  

ثواب دارد و این روز مصادف روز غدیر است که پیامبر علی را به عنوان  

 .  87مولی معرفی کرد و سپس ایه اکمال نازل شد« 

نعیم اصفهانی نیز از ابی سعید خدری نقل می کند: » پیامبر در  حافظ ابی  

هنوز مردم   غدیر علی را به عنوان ولی و خلیفه به مردم معرفی کرد ،

» هللا    متفرق نشده بودند که ایه اکمال نازل شد در این موقع پیامبر فرمود:

و اتمام نعمت و خشنودی خداوند از رسالت من و   اکبر بر تکمیل دین،

 . الحمدهلل   88یت علی« وال

 

 

 

 

 

 

 

 
 259ص 2در المنثور ج 85
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 مباهله  قضیه 

 

روز بزرگ به محضر قلب عالم امکان امام زمان ارواحنا له الفداء   نیا

و   کیو سرتاسرجهان تبر مالسال همیعل  تیو دوستداران اهل ب  انیعیوش

هست، خداوند بر    زین  ر«ی»تطه   هیروز که روز نزول آ  نای  در باد.  ت یتهن

آنان را در درک و   نی راست گاهی)ع( و جا تیاهل ب  یهالت یها و فضارزش

 زد.  گرید  یدییمهر تأ  نی شناخت اسالم راست

در منابع معروف و دست اول اهل سن ت و منابع اهل   یفراوان  اتیروا

مباهله درباره   ه ی: آدیگوی با صراحت م  کهالسالم(آمده است،  همی)علتیب

 وچهارمست ی ب  السالم( نازل شده است. همی)علنیفاطمه، حسن و حس  ،یعل

 وقایعی چند : و مصادف است با  روز مباهله نام گرفته است الحجهیذ

 بزرگ مباهله   دیروز ع -1

  هی)آ  .. "کمی"انما ولتیوال  هیسالروز بخشش انگشتر در رکوع و نزول آ  -2

 مائده(  55

  ان یکساء در جر  ف یشر  ثیو صدور حد  ریتطه هی نزول آسالروز  -3

 . مباهله

( در شان پنج تن آل عبا  یسالروز نزول سوره مبارکه انسان )هل ات -4

 باشد.  یالسالم م همیعل

 اج آنها  و احتج به اسالم  انیح یمس  دعوت

  نهی مجاور مد ی نصارا ی نامه ا  یو آله و سلم( ط هی هللا عل یخدا )صل رسول

اوالً   رایکرد، ز یو مانند آن نه ث ی، آنها را از تثل را به اسالم دعوت کرده

ف، توح لیمضمون انج     .ناب نبود   دیمحر 

به رسالت    دیکردند، با  یهم عمل م یبه آن کتاب آسمان   انیاگر ترسا  اً یو ثان 

هللا   ی)صل یرسالت رسول گرام ل،یشدند؛ چون انج  یمعتقد م ماسال غمبریپ

  هی )عل حیمس  یسای سبحان، ع  یخدا و آله و سلم( را بشارت داده است. ه یعل

و در   .و آله و سلم( وصف کرد هیهللا عل  ی)صلالسالم( را مبش ر رسول خاتم 

 جلسه هشتم  

 قضیه مباهله  
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اهل کتاب، رسول خدا را همانند فرزند خود   یآمده است که علما میقرآن کر

 . شناختند یم

و   ی و همه اوصاف ظاهر 89أبناءهم”  عرفون یکما  عرفونهی“ می فرماید:

اهل   یآمده است و علما نی ش یپ  یآسمان کتباسالم در  یگرام غمبریپ  یباطن 

و آله و   هی هللا عل ی)صلغمبریرا در وجود مبارک پ  هایژگ یو نی کتاب همه ا

سلم( مشاهده کرده اند تا آن جا که او را مانند فرزند خود شناخته اند، اما  

  قنتهایشدند: “وجحدوا بها واست یاپرستیگرفتار دن نای همان طور که فرعون

 . شدند  یاهل کتاب هم گرفتار هوس پرست  ی،علما90أنفسهم ظلماً وعلواً” 

بودند، آن را انکار کردند و به   یکه عالم به رسالت رسول گرام ن یبا ا  رایز

  نی که اعتراف را با معرفت هماهنگ سازند، انکار را با آن قر نی ا یجا

ضاللت آنها شده است: “أضله هللا   ه یمقارنِت ناهماهنگ ما نیساختند که ا 

 علم”.  یعل

و آله و   هی هللا عل یرسول اکرم )صل نامه   افتینجران پس از در  ینصارا

به نبوت خاتم   تِ ی و هدا ث،یمنزه از تثل دِ یسلم( که مشتمل بر دعوت به توح 

کرده تا به   نهی را عازم مد یئتی ه  ،گریکدیبود، و بعد از مشورت با   ای انب

را   یی ها  رسشپ  افته،یو آله و سلم( بار  هی هللا عل یاکرم )صلحضور رسول 

 به عرض آن حضرت برسانند. 

او را   یو از طرف دانستندی السالم( را فرزند خدا م هی)عل  ی سیآنان چون ع  

  یکیخود را با شرک مشوب کرده بودند،  د یو توح  پنداشتندی “ثالث ثالثه” م

 ؟  دییگو یچه م حی بود که شما درباره حضرت مس نی ا شان ی ها  از پرسش

خداوند   تیو آله و سلم( فرمود: من به وحدان  هیل هللا ع یرسول اکرم )صل

انسانها محکوم   گریبنده خداست و مانند د  ح،یمس  یسای دهم که ع یشهادت م

 احکام انسان است.  زیعام عالم امکان و ن  ن یقوان

  ی؟ مگر مستیبنده و مخلوق خداست، پدر او ک حی مس ی سایگفتند: اگر ع  

نازل شد که    هیحل معضل آنها آ   یبراشود انساِن مخلوق، پدر نداشته باشد؟  

کنند تو در پاسخ آنان بگو:   یمبا تو احتجاج   حیمس  یسای اگر آنها در باره ع

  91کون” یعند هللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن ف  یسی“إن مثل ع 

 
   146بقره  89
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 ...( . مثل آدم است خداوند او را از خاک آفرید )مثل عیسی مانند 

آمده بود که اگر قبل از آدم نسل   زیالسالم( ن همی)عل نیش یپ  ی ایدر کتب انب

ا از نسل آدم  ییها . مبدأ  ستندین  نی شی پ  انی بودند، منقرض شدند و آدم و حو 

ا خاک است.   یِ قابل  آدم و حو 

. آنچه  داردبا تکامل ن  یدرجات، منافات مودنیآمدن از خاک با پ  د یالبته پد

  نی قیاست که خاک به صورت آدم در آمده است گرچه به   نی مسل م است ا

که تحول و تطور به   نی است، البته ا مودهیرا پ  یانسان  اتی مراحل جماد تا ح

 ممکن است و   دو  و هر ستی معلوم ن رفت،یانجام پذ ءیبط  ای  عیصورت سر 

 . ستی ن یمحال عقل کدامچ ی ه

السالم( پدر نداشت،   هی )عل یسی طور که ع  نشود هما یجا معلوم م  نیاز ا

السالم( هم پدر نداشت، چنانکه مادر هم نداشت و فقط با اراده   ه یآدم )عل

آمد. بدون پدر خلق شدن خرق عادت   دیو به طور خارق عادت پد ینی تکو

  یرو م نی. از ا یاست نه محال عقل یمحال عاد ،یاست نه خرق قانون عقل

 اعجاز آن است که بر خالف عادت باشد نه عقل.  رایشود “معجزه”، ز

 

 ی سیآدم و ع  نشی آفر یچگونگ

حاکم کرده است؛ از    نش،یرا بر مجموع نظام آفر یعام  نی سبحان قوان یخدا

مخلوق   یئی : هر شدیگو  یرا مخلوق دانسته، م یکه نظام هست نی جمله ا

  نی . اخداوند خالق همه چیز است  ء”ی“هللا خالق کل ش سبحان است:  یخدا

 خلقت، خلقت عام است.  

  لق: خلق و امر، هر دو از آِن خداست: “أال له الخدیفرما یم گریدر بخش د 

و هم پرورش آن از آِن خداست.   ،هر ممکن   نِش ی . هم اصل آفر92و اِلمر”

: “إنما أمره إذا أراد ستین  بردارج یو ثابت است و تدر یدفع زیامر خدا ن

و ثابت بودن امر   یقرآن در باره دفع ری. تعب 93کون” یله کن ف قولیأن   ئاً یش

و   94أو هو أقرب”  البصرخدا متعدد است، مانند “و ما أمر الساعة إال کلمح 

 .95“و ما أمرنا إال واحدة کلمح بالبصر” 
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  عتیاست که هرچه از قلمرو ماده و طب نی “امر” ا رامونیعصاره مطلب پ

البته هرچه در   مصون است. جیاست، از احکام زمان و مکان و تدر  رونیب

  نی شود محکوم قانون حرکت و زمان است، چنانکه در ا افتی  عتیقلمرو طب

آنها را در   ی؛ خداوند روز96ام” یأربعة أ یأقواتها ف هایفرمود: “و قد ر ف ارهب

 چهارگانه است مقدر فرمود. مراد از آن فصول  چهار روز که ظاهراً 

به حکما و متفکران آموخت که موجودات بر دو    م،یقرآن کر نی بنابر ا

  قسمو تحرک واقع است و  ریکه در افق زمان و تغ یجی تدر  یکی قسمند:

  یاز حرکت و مصون از تحول م یمبرا ر،ییثابت که منزه از تغ  گرید

 . باشد

و   ریو متغ یجی السالم( آن قسم تدر هی )علخلقت حضرت آدم  انیدر جر

  یبدن و بُعد خاک  عت،یگردد، همان طب یممتحرک که به نشئه خلقت بر 

گردد،  یامر بر م انسان است: “خلقه من تراب”، و آن قسم ثابت که به نشئه 

که با “کن   ”یمن روح ه یف فختبه اوست: “و ن یروح انسان ی  افاضه

   .شود یم یعمل  کون”یف

و   تهی* فإذا سو   نی خالق بشراً من ط یباره فرمود: “إن ن یچنانکه در هم

هم ملک خداست، چون “له ملک  نی . گرچه ط97…” یمن روح هی نفخت ف

  یو ی و روح ملکوت ن،ی، اما خداوند جسم آدم را به ط 98السموات و اِلرض” 

 اگرچه خالق روح و بدن خداست.  اد،را به خود نسبت د

ِگل   زیالسالم( را ن  هی )علی سیجسم حضرت ع  یسبحان مبدأ قابل خداوند

منسوب کرد و روح او را به خود نسبت داد و   نی را به ط یدانسته، بدن و

  ی آدم است که خدا نشی آفر تیفیمانند ک  یسیخلقت ع   یفرمود: چگونگ

خداوند،    نی. بنابر ا کون”یف سبحان او را از خاک خلق کرد، بعد گفت: “کن

 . دیامر آفر و نشئه  کون”یالسالم( را با “کن ف همای)عل یسی و ع مآد

  هی السالم( هم مانند خلقت آدم )عل هی)علی س یع  نشی آنکه فرمود: آفراز بعد 

عبد و مخلوق است و پدر ندارد، آنگاه فرمود: “الحق    یسی السالم( بوده و ع

 ؛ حق فقط از خداست.  99ن” ی تکن من الممترمن ربک فال
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بلکه خودش حق محض است. حق نامحدود و صرف    ستی خدا با حق ن

من دونه   دعون یاست: “ذلک بأن هللا هو الحق و أن ما  لههمان ذات اقدس ا

 حق  در مقام ظهور و صدور، از خداست نه با خدا.   کنی، ل100هو الباطل” 

ما دار”   ثی معه ح دوریمع الحق  یتوان گفت: “عل  یم یاله یایاول در باره  

  سذات اقد رایما دار”؛ ز ثی معه ح دوریتوان گفت: “هللا مع الحق  یاما نم

سبحان    یخداوند، حق محض است و حق  در مقام ظهور و صدور، فعل خدا

  یسبحان نشئت م یرو فرمود: “الحق من ربک”؛ حق از خدا نی است، از ا

خواه در مورد اصل   ،السالم( همایو آدم )عل   یسیخواه در مورد ع  رد،یگ

  ن”؛ی“فالتکن من الممتر   نیمسائل؛ بنابر ا  گرینبوت و رسالت و خواه در د 

 ! به خود شک راه مده. امبرایپ

به علم   یو آله و سلم( با افاضات اله هی هللا عل یرسول اکرم )صل گرچه

توان گفت: چرا خداوند    ینم کن یل د،یرس  نی قیو حق ال  نی قیال ن یو ع   نیقیال

عالم شدن رسول   خداوند در نحوه  رایز  ن”؟ی فرمود: “فال تکن من الممتر

؛ 101و آله و سلم( فرمود: “وعلمک ما لم تکن تعلم” هی هللا عل ی)صل یگرام

   . یآن را نداشت یریبه تو آموخت که تو از خود توان فراگ یخداوند علوم

که از خوِد عاِلم   یعلم رایز  ،یکه از خود داشته باش ستین  یعلم تو علم

خدا،   ریاست که علم محض است اما علم غ یاست، مخصوص ذات خداوند 

از شک است،   هکه معصوم، عالم و منز غمبریپ  نی حتماً از خداست. بنابرا

است   غمبریسبحان معلم پ  یاست، چون خدا یاله ماتیت و تعلبر اثر افاضا

 دارد.  یشک را از او بر م انات یب  نیو با ا 

 

 به مباهله  ان ترسای  از دعوت

 :  فه یشر ی  هی نازل شدن آ با

،  102کون” یعند هللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن ف  یسیمثل ع  “إن  

  یساکت شدند ول ت یحی مس یارائه شد، گرچه علما یکه در آن برهان کالم

  غمبریسبحان به پ   یرو خدا نیا  ازنکردند.  نی تمک ح،ی حق صر  نیدر برابر ا 

با    نیق یکه از راه علم ال اکنون و آله و سلم( فرمود:  هی هللا عل یاکرم )صل
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برهان و    دنیو حق روشن شد، اگر آنها بعد از شن  یاحتجاج کرد انی حیمس

  یو به حسب ظاهر، شک  رفتندیحق، عناد و لجاج کرده، آن را نپذ  دنیفهم

منکر حق دعوتشان کن.   هی عل  شیا یمانده است، به مباهله و ن یآنها باق یبرا

هللا   یاسالم )صل یگرام امبر یپ  دانجاوی  معجزات از مباهله که جا  آن از

 . باشدی م دیدرباره آن مف یمختصر  حتوضی  ،سلم( است و آله و ه یعل

 

 مباهله چیست ؟ 

 تضرع و ابتهال و البه است.  مباهله،

که با نماز استسقاء، نزول   نی نزول برکات است، مانند ا یبرا  گاهی ابتهال 

رفع   یتضرع برا زمانی  وشود؛   یسبحان طلب م ی باران رحمت از خدا

هم دعا   گاهی  و 103مانند:”ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون”  دفع بالست،و

  هی که نوح )عل نی است، مانند ا ی گروه ایبر شخص    ینزول عذاب یبرا

  ن یاِلرض من الکافر یالسالم( به خداوند عرض کرد: “رب ال تذر عل

 .  104اراً”ید

  هی و تزک بیآنها تهذ نی است که مهم تر ی طیشرا  زیاستجابت دعا ن  برای

دل به بارگاه   ی طهارت روح و صفا ه ی در سا یباشد و اگر کس یروح م

 و انذار او در چهره   ریشود و تبش  یمستجاب الدعوة م افت،یراه  یاله عیرف

 رسد.  یدعا به ثمر م

 مباهله  ضیه خالصه ق

و آله وارد شدند و با آن   هی هللا عل صلی پیامبر   بر نجران  وقتی مسیحیان

و آله با آنان درباره توحید   هیهللا عل  صلی پیامبر  حضرت به گفتگو پرداختند.

و ارتباط وي با خداي   السالمه یعل  یسی و شرك، نحوه آفرینش حضرت ع

  گفتار نجران سران اماو باطل دانستن عقاید مسیحیان گفتگو كرد،  سبحان

   .ورزیدند اصرار خویش  باطل  عقاید  بر  و نپذیرفته را حضرت  آن

  و عبادت  به  جایي در معین وقت در كه معنا بدین پس تصمیم به مباهله شد . 

رف مقابل نفرین كنند تا  ط  بر و  پرداخته  متعال خداوند درگاه به نیاز و راز

گرا عذابي نازل كرده و او را نابود  خداوند متعال بر دروغگو و باطل 
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اي نازل شد و از  و آله آیه  هیهللا عل  صلی پیامبر  بر زمان همین در سازد.

 :فرمود مباهله با مسیحیان استقبال كرد

نْ  أ بْن اء كُْم  »ف م  ن ا و  اء ك  ِمن  الِْعلِْم ف قُْل ت ع ال ْوا ن ْدعُ أ بْن اء  ا ج  ك  فِیِه ِمْن ب عِْد م  اجَّ ح 

ِ ع ل ى   أ نْفُس كُْم ثُمَّ ن بْت ِهْل ف ن ْجع ْل ل عْن ت  ّللاَّ أ نْفُس ن ا و  نِس اء كُْم و  ن ا و  نِس اء  و 

 .»  105الْك اِذبِین 

بعد از آنکه به احوال   دیدر مقام مجادله برآ  ی سیع هر کس با تو درباره  پس

را که به   یما و شما فرزندان و زنان و کسان دییای: ب بگو ،یافتی یاو آگاه

  گریکدی)در حق   میز یسپس به مباهله برخ م،یمنزله خودمان هستند بخوان 

)و کافران( را به لعن و عذاب خدا گرفتار   انی ( تا دروغگومیکن ن ینفر

 . میساز

و آله و سلم( را مأمور کرد به    هیهللا عل   ی)صل امبرپی خداوند، اقدس ذات

که لعنت   میسبحان بخواه  یبا تضرع از خدا د یائی: بدینجران بگو  انی حیمس

و شما هر دو   ماکاذب دارند، قرار دهد.  یکه ادعا یانیخود را بر دروغ گو

 کاذب است.   یگریصادق و د  یکیمتقابل، حتماً  یو در تداع  میهست یمدع

  لعن .میکن  یـ از هـر گروه که باشنـد ـ مسئلت م نی لـعنت خدا را بر کاذب ما

را از رحمت خاص خود دور کرد،  یکه خداوند کس نی هم ست؛نی  لفظ خدا،

از رحمت، و “ملعون” دور شده از   ی “لعن” دور رایشود، ز  یلعن محقق م

سلب شد، آن    یو اگر رحمت خاص از موجود رحمت خاص خداست 

مباهله به   شنهادیضمن پ  خداوند، شود. یم یموجود گرفتار قهر اله

 .  کرد انیآن را هم ب  یامدهایپ  ان،ی ترسا

گر در  دی روز در شد قرار و  داده رضایت مباهله به طرفین بنابراین، 

  سران مكاني در بیرون شهر مدینه گرد هم آمده و اقدام به مباهله نمایند. 

  خدا رسول  اگر: گفتند یكدیگر  به  مباهله مكان به  رسیدن  از پیش نجران 

و آله با فرماندهان و یاران خود به مباهله آمد، معلوم است    هیهللا عل  صلی

مقاصد دنیوي دارد و از رسالت و نبوت او خبري نیست و ما باید با وي   كه

 مباهله كنیم. 

شود كه  اما اگر با فرزندان و اهل بیتش براي این كار اقدام كرد، دانسته مي 

ها از جهالت و  او مقاصد دنیوي ندارد و قصدش هدایت و راهنمایي انسان 
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و خطرناك است و باید  در آن صورت مباهله كردن با ا كفر و شرك است.

 به او ایمان آورد و یا حداقل با وي مصالحه كرد. 

و آله به همراه دخترش   هی هللا عل صلی پیامبر  و فرا رسید مقرر موعد

  یو دامادش حضرت امام عل  هایحضرت فاطمه زهرا سالم هللا عل

و حضرت ابا عبدهللا   السالمه یو دو سبطش حضرت امام حسن عل  السالمه یعل

   از مدینه حركت كرد و به جایگاه مقرر رفت. السالمه یالحسین عل 

ر صلوات، سالم و  ذك با  و كرده مشایعت را حضرت  آن نیز  مدینه مسلمانان

  پیامبر از  زودتر نجران،  . و مسیحیان نمودندتكبیر آنان را همراهي مي 

. آنان همین كه دیدند  و آله در مكان مقرر اجتماع كردند  هیهللا عل  صلی

 الحمدهلل   .پیامبر با خانواده آمده از مباهله صرف نظر کردند 
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   مباهله  اشاره به نکاتی در آیه

 

ن ا » نِس اء  أ بْن اء كُْم و  ن ا و  أ نْفُس كُْم ثُمَّ ن بْت ِهْل  ف قُْل ت ع ال ْوا ن ْدعُ أ بْن اء  أ نْفُس ن ا و  نِس اء كُْم و  و 

 .» ِ ع ل ى الْك اِذبِین  ف ن ْجع ْل ل عْن ت  ّللاَّ
106. 

 یسبحان است کاف یخدا  یکه ابتهال به سو ن یا  انی: عنوان “نبتهل” در ب کمی

چون مقصود از “بُْهله” و “ابتهال”   ست،ی هللا” الزم ن ی“إل د یق نیاست، بنابر ا 

انسان به حضور   رازیخداست،   شگاهیمطلق ذکر شد، تضرع در پ  یوقت

به دست   ن یآسمان ها و زم ح یکند که زمام امور و مفات  یابتهال م یکس

 : دیگشا یهر که بخواهد م  یاوست و به رو

و  برکات من السماء  همیامنوا و اتقوا لفتحنا عل  ی“و لو أن أهل القر 

بندد: “ال تفتح لهم أبواب    یهر که بخواهد م یبه رو   چنانکه، 107اِلرض”

به دست خداست و    اءیو زمام امور اش  هستی  اسباب و  علل. 108السماء”

  گرید یعده ا  ی“مفتاح” و بازکننده است، برا  یعده ا  یکه برا دیهمان کل

 “ِمغاْلق” و مسدود کننده است. 

همسران است و اگر   ی به معنا  رد،گی قرار رجال برابر  در اگر نساء: دوم

مباهله آمده است ـ، به   ی  هی در برابر ابناء واقع شود ـ همان گونه که در آ

؛ 109نساءکم” ونیستح یو  أبناءکمذب حون یدختران خواهد بود؛ مانند: “  یمعنا

 داشتند.  یمشما را زنده نگه کشتند و دختران  یپسران شما را م

اسم جمع   ایمباهله استعمال شد، ظاهراً جمع   هیکه در آ  الفاظی گرچه : سوم

دو نفر   گرید  ینفر و برخ  کی یبرخ ی مصداق خارج کنیاست نه مفرد، ل

ابود.  ه داشت که ا  دبای ام    رایز ست،ی از باب استعمال جمع در مفرد ن نی توج 

 مفهوم از مصداق جداست.  

جز حضرت فاطمه    یو دختر ن یاز حسن و حس  ر یغ  یپسران غمبر،پی

مباهله باشند نداشت و گرنه   ستهی( که شا نیاجمع همیوسالمه عل  )صلوات هللا
 

   61آل عمران  106
   96اعراف  107
   40اعراف  108
   49بقره  109

هم اشاره  نجلسه 

به نکاتی در آیه  

 مباهله  

 



 89 
 

به   ی علم شهود  یکس یذوات نوران نی از ا ریغ  را زیآورد،  یآنها را هم م

  ش یو دعوت هم نبود و دعا ی مطلوب نداشت و صاحب دعو یمعنا

شود و در جهان   یلفِظ جمع ذکر م گاهی که  آن غرض  شد.  یمستجاب نم

 آیه :  رینظمصداق ندارد،  کیاز   شیخارج ب 

الزکوة و   ؤتونیالصلوة و مونیق ی نی امنوا الذ نیهللا و رسوله والذ  کمی“إنما ول

 110راکعون”  هم

گذارند و در حال رکوع   یو آنان که نماز م  غمبریشما خداست و پ ی  ول 

السالم(   هی )عل یعل  نی رالمؤمنیدهند، که مصداق قسم سوم فقط ام یزکات م

، نه آن که جمع در فرد استعمال شده باشد بلکه لفظ جمع در مفهوم  111است 

 . تفرد محقق نشده اس کیاز   شیدر خارج ب  کنیعام خود استعمال شد ل

آن   شیمعنا م”،یخوان   یکه فرمود: “ما و شما فرزندانمان را م ن ای: چهارم

چون منظور آن است که اگر   م،یاور یاز فرزندان را ب  یکه نمونه ا تس ین

رو رسول اکرم   نی قطع گردد. از ا ینسلش به کل دیگو یدروغ م یکس

 هر دو را به همراه آورد.  ن یو آله و سلم( حسن   هیهللا عل  ی)صل

است   نیا 112آل عمران  ن”یالکاذب  ی“فنجعل لعنت هللا عل  رتعبی ظاهر: پنجم

  یم کیبرداشته، ما را آن قدر به خدا نزد  ان یها را از م که ابتهال، واسطه 

! لعن را به  ای: خدامییگو  ینم یعن یشد.   میکند که ما مظاهر فعل خدا خواه

  یصورت عذاب بر آنان نازل کن، بلکه خودمان به مقام جعل عذاب م

   م؛یرس

مظهر   د،یرس ت یبه مقام وال یچون جعِل عذاب، صفت فعل است و اگر کس

سبحان کار را با دست او انجام   یدر مقام فعل، خدا یعنیشود.   یفعل خدا م

ظاهر    یگریموجود د ایفعل خداوند توسط فرشته   یدهد، چنانکه گاه  یم

از هر   یخداوند  ضیف ی مجرا رگردد. البته انسان سالک صالح د یم

 سرآمد است.   گریموجود ممکن د

در   که،  من بعد ما جاءک من العلم” هی “فمن حاج ک ف ی  جمله  از: ششم

 خالده  توان استفاده کرد که مباهلهْ معجزه  یمباهله آمده است، م ه یصدر آ

نجران    انی و آله و سلم( است و اختصاص به ترسا  هیهللا عل   ی)صل غمبریپ

 ست،یالسالم( ن هی )عل حیمس  انجری  در منحصر مباهلهْ  مورد چنانکهندارد، 
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  یمورد انکار کس اگرکه حق محض است،  نی از شئون د یبلکه هر شأن

 است.  راه مباهله همچنان باز  رد،یقرار گ

هر چند حق همواره بر    حق بر باطل بود. یمعنو ی روزپی مباهله،: هفتم

  و  113است، چنانکه خداوند فرمود: “جاء الحق و زهق الباطل”  روزیباطل پ

: “بل نقذف بالحق  میکن یحق، باطل را سرکوب م له یفرمود: ما به وس زین

  در ی باطل گاه  حق بر  یروزپی اما، 114فإذا هو زاهق”  دمغهیالباطل ف یعل

 احتجاج و علم.   دان یجنگ است و گاه در م دانیم

  نی ا خاص است. در همه  یدر صحنه ا یو معنو  یعلم یِ روزپی مباهله،

صحنه ها مظاهر گوناگون ظهور   نی بوده است و ا روزیصحنه ها فقط حق پ

 115” یولکن  هللا رم تی إذ رم تیبه صورت “و ما رم  گاهیحق بر باطلند، 

هم به عنوان    گاهی و 116نصره” ی هللا من  نصرنیبه صورت “ول  زمانی و

دهد،   یرا نشان م غمبریکه علم خاص پ  نی مباهله عالوه بر ا انجری مباهله. 

 . دینما یم  ارائه زیآن حضرت را ن  شی ایدعا و ن  ریتأث 

 

 امبر یپ  یریناپذ  دیو ترد شهودی علم

من بعد ما جاءک من العلم”، علم   هفی حاج ک “فمن در علم  از ورظمن

عند    یسی“إن  مثل ع  ه یشده در آ  ادی احتجاج  رایز ست،ی ن  یو برهان یحصول

اهل نظر و   یبرا، 117کون” یهللا کمثل ادم خلقه من تراب ثم  قال له کن ف 

  یالسالم( فرزند کس همایهمانند آدم )عل یس یمعرفت هم قابل فهم است که ع

 نبود و پدر نداشت. 

  علمی  مشابهبخش است،  نه یو طمأن  شهودی  علم مزبور، علم  از منظور بلکه

ی ا أ ب ِت ِلم  ت عْبُدُ   السالم( آمده است که به آزر گفت:  هی)عل  میابراه  باره  که در

ال  یُغْنِي ع نك  ش یْئاً   ال  یُبِْصُر و  ُع و  ا ال  ی ْسم  م 
كني  چرا چیزي را پرستش مي  118

ی ا أ ب ِت   دارد ؟بیند و اصالً شر  و بالئي از تو به دور نمي شنود و نميكه نمي 

ا ل ْم ی أْتِك  ف اتَّبِ  اءنِي ِمن  الِْعلِْم م  اطاً س ِوی اً  إِن ِي ق ْد ج  اي پدر !  ) 119عْنِي أ ْهِدك  ِصر 

 
   90اسراء  113
   18االنبیاء  114
   17انفال  115
   40حج  116
   49آل عمران  117
   42مریم  118
   43مریم  119



 91 
 

دانشي ) از طریق وحي الهي ( نصیب من شده است كه بهره تو نگشته  

 است ، بنابراین از من پیروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم . 

ِن ع ِصی اً   و نیز فرمود: ْحم    120 ًی ا أ ب ِت ال  ت عْبُِد الشَّیْط ان  إِنَّ الشَّیْط ان  ك ان  ِللرَّ

اي پدر ! اهریمن را پرستش مكن كه اهریمن پیوسته در برابر ) فرمان  

» ال ت عْبُِد الشَّیْط ان  « : مراد از   خداوند ( رحمان سركش بوده و هست . 

ر كار و بار زندگي ، و از جمله در امر  پرستیدن شیطان ، اطاعت از او د

 . پرستي است بت 

اثبات   نی خداوند را چن ت یربوب ،یمنطق یالسالم( با شکل ثان هی)عل   میابراه

و   نش یو بپروراند و بتها توان آفر ندی افریکرد که “خدا آن است که بتواند ب

  ن ی. از آن جا که ا ستند”یخدا نبوده، قابل پرستش ن   نهایپرورش ندارند، پس ا 

مزبور   جه یبه نت   شد،یندی آن ب باره  و تفه م است، هر که در  میمطلب قابل تفه

 . دیخواهد رس 

هم   گران یقابل انتقال به د یکه علم حصول دانست یم میحضرت ابراه  

:”قد  گرانینه د الرحمن شد، لیخل  بی که نص یاساس، آن علم نیا  بر هست. 

باطن عالم است:   مشاهده  و یهمان علم شهود أتک”،یمن العلم ما لم  یجاءن

 121ملکوت السموات واِلرض”  میإبراه  ی“وکذلک نر

  گرانیداد، قابل انتقال به د  غمبریسبحان به پ   یکه خدا یغرض آن که علم

کند بلکه   لیبتواند آن را تحص  ی تا شخص عاد ستین  یعلم، کسب نی نبود و ا

در مورد علم   آنچه  .شودی عطا م  یکه به افراد خاص یاست اله یموهبت 

  زین  امبر یپ  یابی یوح  تیفیک درباره  گرید یاشد، به گونه   انیب  یشهود

 مطرح است.  

  یگرام امبریسؤال که پ   نیالسالم( در جواب ا  هیچنانکه امام صادق )عل 

  دهیکه به مقام شامخ رسالت برگز دیو آله و سلم( چگونه فهم  هیهللا عل  ی)صل

  بی آن حضرت پرده غ یبرا  یعنی.  اء”شده است؟ فرمود: “کشف عنها الغط

 روشن شد.  یو ی برا قتیکنار رفت و حق 

  یها قی آن که همان طور که در تصورها و تصد یسخن نوران  نیا  حی توض

ل ی برخ ،یعلوم حصول  در آنها   یابهام چی بوده و ه  یهیبد  ای ی از آنها او 

شک و   چی مشهودات بالذات ه زین  یعلوم شهود یها  افتهیدر  ست،ین

 
 . 44مریم  120
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ل یدیترد خواهد بود، و شهود    یهیبد  ای ی در آنها راه ندارد و به مثابه او 

است و چون در آن موطن، باطل راه ندارد، شک و   لی قب نی از ا الت،رس

 . ابدی  یهم راه نم دیترد

است که ثبوتاً دو امر وجود داشته باشد و در مقام   یی در جا شهی شک هم 

امر وجود نداشته باشد،   کیاز   شیکه ب  ییداده نشود. در جا صی اثبات تشخ

به    جزم ایوفاق و    هجزم ب ایشک هم وجود ندارد بلکه فقط جزم است،  

سره از ناسره را دارند، هرگز در    صیکه توان تشخ  یخالف. مثالً محق قان

 کنند.  یدر آن راه ندارد، شک نم قتیبطالن شعبده و جادو که حق

  نی وجود ندارد، بنابر ا یزیاز حق چ  ر یکه از نزد خداست غ یعلم لدن   در

 ،یباشد و حق یباطل یی راه ندارد. اگر در جا ع یشک هم در آن مقام من

حق، و چون در   ا یجزء باطل است  ءیش  نیشک کند که ا   یرواست کس

  یگونه مجال چی و آله و سلم( ه ه یهللا عل  ی اکرم )صل امبریپ  یابی ی وح مرحله

السالم( در جواب سؤال مذکور فرمود:  هی امام صادق )عل ست،ی باطل ن یبرا

  یو وهم، همه و همه کنار رفت و وح ال یسوسه، خبطالن، شک، و ی  پرده

و آله و سلم(   ه یهللا عل  ی رسول اکرم )صل یکه حق محض است برا یاله

 کرد.   یتجل

 علم و عمل  رابطه 

اگر   کنیهم محصول عمل صالح است و هم منشأ آن، ل ،یشهود علم

ادامه   شیرا خوب بفهمد اما همچنان به تبهکار یعلم ی مسئله ا یتبهکار

عمل صالح    امدشینه بر عمل صالح استوار است و نه پ  یعلم ن یداد، چن

  ست،ی عمل ن ف یاست که در رد یعلم مربوط به عقل نظر نی خواهد بود؛ ا

است که   یعقل عمل  یعنیاست.   یمربوط به عقل عمل یاما علم شهود

  میترس نی را چن یمتأل ه مراتب عقل عمل مانیرو حک نی کند، از ا یمشاهده م

 کنند:   یم

  قی عمل صالح، شهود حقا  انیپا  نی . بنابر ا« و فنا ه یتحل  ه،ی تخل ه،یتجل »

است که کار او به شهود مبد ل گردد و   نیدر ا  یاست، و کمال عقل عمل

صالح را طبق    یقبالً کارها یعن یعمل او خواهد بود.  ن یع  شاهده،م نیهم

است که حقائق را بنگرد، و   نی داد و اکنون کار او ا یانجام م یرهنمود وح

 شهود و فنا عمل اوست. 
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و برهان   لیبا دل  د یعقائد است که با  تیتثب از اهم واجبات  ی کی زانعزی

  تی از اهم تیامامت و وال مسألهو نبوت   دتوحی از بعد  وما ثابت شود  یبرا

  میهست   یشناسنامه ا عه شی  و مسلمان ما چون   وبرخوردار است  یخاص

است   ی و اگر شبهه ا میخود داشته باش   دهیعق ی برا ی لیکه دال میدار  فهیوظ

و بر اثر عقیده صحیح عمل انسان هم    . میبپرداز ل یرفع آن با دلبرای در 

 الحمدهلل .  ثمر بخش می شود . 
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   یۀآ ر تفسیمباهله و  یه قضخالصه 

 

نجران به ات فاق چند نفر از بزرگان خود براى گفتگو با    انیحمسی  ازگروهی 

آمدند. در مباحثى که مطرح شد،   نهی به مد وآلهه یعلّللا  ی اسالم صل   امبریپ

سخن    نیا  آنها اى از بندگان خداست.بنده  ح یمس  یسیفرمود: ع  )ص(امبریپ

خدا بودن    لیبدون پدر اشاره کرده، آن را دل سىی و به والدت ع رفتندیرا نپذ 

   وى دانستند. 

است که   نی ا سىیع  ىیشما بر خدا  لیدر جواب آنها فرمود: اگر دل خداوند

ث ل   ﴿إِن   پدر نداشت، حضرت آدم نه پدر داشت و نه مادر. ِ   سى ی ع م  ِعنْد  ّللاَّ

ل ق هُ ِمْن تُراٍب ثُمَّ قال  ل هُ کُْن ف   ث ِل آد م  خ  ث ل122  ﴾کُونی  ک م  نزد خدا،  سى یع  »م 

ث ل آدم است که او را از خاک آفر سپس خداوند فرمان داد :   د،یهمچون م 

 گ موجود شد.« درن»باش!« بى 

 مباهله  یاجرا

: »من شما را به  فرمودمسیحیان به  صلى هللا علیه و آله  پیامبربعد از اینکه 

كنم تسلیم در برابر اوامر او دعوت مى   پرستش خداى یگانه و آیین توحید و

اگر   گفتند نمایندگان نجران . سپس آیاتى چند از قرآن براى آنان خواند« 

  ما قبالً به او ایمان آورده و، ایمان به خداى جهان است ، منظور از اسالم 

 نماییم. به احكام وى عمل مى

برخى از    : »اسالم عالیمى دارد وفرمود پیامبر صلى هللا علیه و آله -

گویید كه  اعمال شما حاكى است كه به اسالم واقعى نگرویده اید چگونه مى 

ى كنید، در صورتى كه شماها صلیب را  خداى یگانه را پرستش م

براى خدا فرزند   كنید وپرستید و از خوردن گوشت خوك پرهیز نمى مى

 معتقدید؟«. 

دانیم زیرا او مردگان را زنده كرد  ما او را خدا مى  گفتند: نمایندگان نجران

آنها را بپرواز در آورد   ل پرندگانى ساخت وبیماران را شفا بخشید و از گِ  و

 این اعمال، حاكى است كه او خدا است.  تمام و
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مخلوق خدا است كه او   خدا و ۀ: نه، او بندفرمود پیامبر صلى هللا علیه و آله

یك    توانایى را خدا به او داده بود.  این قدرت و را در رحم مریم قرار داد و

: آرى او فرزند خدا است زیرا مادر او مریم، بدون  گفت  نفر از نمایندگان

با كسى ازدواج كند او را به دنیا آورد، پس ناچار باید او همان خداى  این كه 

 جهان باشد. 

وحى در این موقع نازل گردید وبه پیامبر گفت كه به آنان بگوید:   ۀفرشت

وضع حضرت عیسى از این نظر مانند حضرت آدم است كه او را با قدرت  

اگر   اك آفرید وپایان خود، بدون این كه داراى پدرى ومادرى باشد از خبى 

او فرزند خدا است پس حضرت آدم براى   هنداشتن پدر گواه بر این باشد ك

ولی قانع نشدند   نه مادر.  تر است زیرا او نه پدر داشت واین منصب شایسته 

 و مجادله کردند .  

مباهله را آورد و پیامبر صلى هللا   ۀآی  این موقع پیك وحى نازل گردید و در

محاجه   علیه و آله را مأمور ساخت تا با كسانى كه با او به مجادله و

طرفین از خداوند   روند، به مباهله برخیزد و زیر بار حق نمى  خیزند وبرمى

 بخواهند كه افراد دروغگو را از رحمت خود دور سازد. 

 نازل شد:    لهمباه ۀآی  و چون

اجَّ  ْن ح  ٰنا و  أ بْٰناء كُْم و   »ف م  ك  فِیِه ِمْن ب عِْد ٰما ٰجاء ك  ِمن  الِْعلِْم ف قُْل ت ٰعال ْوا ن ْدعُ أ بْٰناء 

ِ ع ل ى الْٰكاِذبِین   ٰنا و  نِٰساء كُْم و  أ نْفُس ٰنا و  أ نْفُس كُْم ثُمَّ ن بْت ِهْل ف ن ْجع ْل ل عْن ت  ّللاه «.  نِٰساء 

ن با تو مجادله بكند بگو بیایید فرزندان و  هركس پس از روشن شدن جریا

وبنالیم ولعنت خدا را بر  زنان ونزدیكان خود را گرد آوریم والبه كنیم 

 دروغگویان قرار دهیم«. 

قرار شد كه   به فیصله دادن مسئله از طریق مباهله آماده شدند، و  طرفین

مباهله فرا   وقت آماده شوند. فرداى آن روز همگى براى مباهله حاضر و 

رسید. قبالً پیامبر صلى هللا علیه و آله و هیئت نمایندگى »نجران« توافق  

  ۀكرده بودند كه مراسم مباهله در نقطه اى خارج از شهر مدینه در دامن

 . انجام بگیرد صحرا

بستگان زیاد خود فقط چهار   پیامبر صلى هللا علیه و آله از میان مسلمانان و  

این چهار تن   در این حادثه تاریخى شركت نمایند، و نفر را انتخاب كرد كه

فاطمه علیها السالم دختر پیامبر وحسن   جز على بن ابى طالب علیه السالم و
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و حسین علیهما السالم كس دیگرى نبود زیرا در میان مسلمانان نفوسى  

 ایمان این چهار تن، وجود نداشت.  ایمانى استوارتر از نفوس و پاكتر، و

نقطه اى را كه قرار بود در آنجا    صلى هللا علیه و آله فاصله منزل و  پیامبر

مراسم مباهله انجام بگیرد با وضع خاصى طى نمود، او در حالى كه  

دست حضرت حسن علیه السالم   حضرت حسین علیه السالم را در آغوش و

فاطمه علیها السالم بدنبال آن حضرت وعلیبن ابى   را در دست داشت و

  كردند گام به میدان مباهله نهاد والسالم پشت سر وى حركت مى  علیهب طال

پیش از ورود به میدان مباهله به همراهان خود گفت: »من هر موقع دعا  

 كردم شما دعاى مرا با گفتن آمین بدرقه كنید«. 

هیئت نمایندگان نجران پیش از آن كه با پیامبر روبرو شوند به    سران

یكدیگر مى گفتند هرگاه دیدید كه »محمد« افسران وسربازان خود را به  

میدان مباهله آورد، وشكوه مادى وقدرت ظاهرى خود را نشان ما داد در  

این صورت وى یك فرد غیر صادق بوده واعتمادى به نبوت خود ندارد  

با یك   جگر گوشه هاى خود به »مباهله« بیاید و  و با فرزندان وا گرولى ا

وضع وارسته از هر نوع جالل وجبروت مادى، رو به درگاه الهى گذارد، 

اعتقاد   به قدرى به خود ایمان و   پیداست كه او یك پیامبر راستگو است و

  دارد كه نه تنها حاضر است خود را در معرض نابودى قرار دهد بلكه با

ترین افراد نزدیك  گرامى تمامتر حاضر است عزیزترین و   هرچه جرأت

 نابودى واقع سازد.  خود را در معرض فنا و 

پیامبر    ۀسران هیئت نمایندگى در این گفتگو بودند، كه ناگهان قیاف  هنوز

  ۀ صلى هللا علیه و آله با چهار تن دیگر كه سه تن از آنها شاخه هاى شجر

براى مسیحیان نجران نمایان گردیدند و همگى با حالت   ،وجود او بودند

یكدیگر نگاه كردند و از این كه او    ۀتحی ر به چهر  بهت زده و

  ۀیادگار خود را به صحن  یگانه دختر و بى گناه و  معصوم و هاىگوشه جگر

ب به دندان گرفتند و همگى گفتند كه این   مباهله آورده است، انگشت تعج 

گرنه یك فرد مرد د،   خود اعتقاد راسخ دارد و  دعاى مرد به دعوت و

 دهد. عذاب الهى قرار نمى   عزیزان خود را در معرض بالى آسمانى و

بینم كه هرگاه دست به دعا بلند  هایى را مى نجران گفت: »من چهره اسقف

كنند و از درگاه الهى بخواهند كه بزرگترین كوهها را از جاى بكند، فوراً 

با این    صحیح نیست ما با این قیافه هاى نورانى و هرگز  شود وكنده مى

  شویم، و  بودما نا ۀافراد با فضیلت، مباهله نماییم، زیرا بعید نیست كه هم
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  همه مسیحیان جهان را بگیرد و  عذاب گسترش پیدا كند، و  ۀممكن است دامن

 در روى زمین یك مسیحى باقى نماند«. 

 

 مباهله  از نجران نمایندگان  انصراف

 : خالصه اینکه

آن   رفتند،یرا نپذ  وآلهه ی علّللا  ی صل   امبریگفتار پ انیحمسی  که و هنگامى

تا صبح فردا مهلت  آنان  حضرت به امر خدا آنها را به مباهله دعوت کرد.

خواستند و چون به بزرگان خود مراجعه و با آنها مشورت کردند، اسقف  

با اهل و فرزند خود آمد، از    وآلهه یعلّللا  ی اگر محم د صل   دیآنان گفت: بنگر 

چون کارى از   د؛یآمد، مباهله کن  شیو اگر با اصحاب خو  دیز یمباهله بپره

 . ستی او ساخته ن

را  السالمه ی در حالى که دست على عل وآلهه یعلّللا  ی ل  امبرصبعد پی روز صبح

و فاطمه   شیالسالم در جلو همایعل  نیدر دست گرفته بود و حسن و حس 

در پشت سرش بود، به مکان مباهله آمدند و نصارا هم در   هایعلّللا  سالم

  نی را با ا امبریکرد، آمدند. آنها چون پ حالى که اسقفشان جلو حرکت مى 

   بپردازند.   هی به مباهله تن ندادند و حاضر شدند جز دند،یافراد د

به ات فاق آراء    نمایندگى با دیدن وضع یاد شده وارد شور شدند و هیئت

حاضر شدند كه هر سال    تصویب كردند كه هرگز وارد مباهله نشوند و

در برابر آن، حكومت   مبلغى به عنوان »ِجزیه« )مالیات ساالنه( بپردازند و 

 اسالمى از جان ومال آنان دفاع كند.  

خود را اعالم كرد، قرار شد هر سال   تپیامبر صلى هللا علیه و آله رضای 

برابر پرداخت یك مبلغ جزئى، از مزایاى حكومت اسالمى برخوردار  در 

شوم خود را   ۀگردند، سپس پیامبر صلى هللا علیه و آله فرمود: »عذاب سای

مباهله   اگر از دِر مالعنه و بر سر نمایندگان مردم نجران گسترده بود و

از دست داده و از آتشى كه در   راشدند، صورت انسانى خود وارد مى

عذاب به سرزمین »نجران«    ۀسوختند و دامن شد، مىبیابان بر افروخته مى 

 شد«. كشیده مى

بر اسالم صلى هللا علیه و آله  عایشه نقل شده است روز مباهله پیام از

چهارتن همراهان خود را زیر عباى مشكى رنگى وارد كرد و این قسمت  

   احزاب را تالوت نمود: ۀسور 23از آیه  
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كُْم ت ْطِهیراً«.  »إِنَّٰما ر  ْجس  أ ْهل  الْب یِْت و  یُط ه ِ ُ ِلیُْذِهب  ع نْكُُم الر ِ  یُِریدُ ّللاه

نویسد:  در پایان بحث مى  آیه مباهله شده وزمخشرى وارد بیان نكات  سپس

»سرگذشت مباهله ومفاد این آیه بزرگترین گواه بر فضیلت اصحاب كساء  

  123بوده وسندى زنده بر حقانیت آیین اسالم است«. 

 ی ریگ جه ینت 

 ه مباهل هی آقابل تامل در  نکاتی به توجه

اکرم )صلى   امبریپ  انیبزرگ صدر اسالم است که م  عیاز وقا  یکی  مباهله

  یالحجه سال دهم هجر یذ 24نجران در سال   انیحی و آله(، و مس هی ّللا  عل

و آله(، و   هی)صلى ّللا  عل  امبریپ  یمدعا تی آمد، موضوع آن اثبات حقان شیپ

نجران اگر چه در    انیحمسی ، السالم( بود ه ی)عل  یسی حضرت ع  تیالوه  ینف

  گردانیحق رو  رشیگفتگو مغلوب استدالل رسول خدا )ص( شدند اما از پذ

 و آیه مباهله نازل شد.  شدند.

نْ  نا و  أ بْنآء کُْم  هِ فی  حآجَّک   »ف م  ِمْن ب عِْد ما جآء ک  ِمن  الِْعلِْم ف قُْل ت عال ْوا ن ْدعُ أ بْنآء 

ِ ع ل   نا و  نِسآء کُْم و  أ نْفُس نا و  أ نْفُس کُْم ثُمَّ ن بْت ِهْل ف ن ْجع ْل ل عْن ة  ّللا    نیالْکاِذب  یو  نِسآء 

»124 

  زیه بر تو آمده ست ک ی( پس از دانشیسعی )  او درباره تو  با کس هر  )پس

  و،  شما  زنان و ما زنان  و شما فرزندان  و ما فرزندان  دییایپس بگو: ب  کند،

و   می( کن زاری و  دعا) مباهله سپس،  میشما را بخوان ی ما و جانها جانهای

 (. میقرار بده انیلعنت خدا را بر دروغگو

طالب ،   یبن اب یعل  یعنی خود  تی( بفرمان خدا اهل ب المالس ه یحضرت )عل

  هیطرف اسالم ِ آ  قیالسالم( را به عنوان تنها مصاد  همی)عل نیفاطمه و حسن 

بود که رسول خدا )ص( به فرمان خدا آنها را به   نچنی مباهله به همراه برد. 

نفر   4که رسول خدا )ص( همراه با  دنددی واقعه  روز مباهله دعوت نمود.

 .  ند یآ یم عادگاهیبه م گرید

نا« باشد.   ل تأوی تا آمد فاطمه*  »نِسآء 

 .  )ع( آمدند تا مظهر » أ بْنآء نا« باشند نحسی  و  سنح*
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 )ص( و مظهر »أ نْفُس نا« باشد.   امبری)ع( آمد تا جان پ  علی و*

از مباهله منصرف شده، گفتند: ما   دندیصحنه را د   نینجران ا  ی نصارا یوقت

کنند، آن را   نی کوه ها نفر نی که اگر بر سخت تر  مین یب  یرا م یی چهره ها

 کرد.  خواهند یمتالش

  یو آله و سلم( را همراه ه یهللا عل ی )صل امبریپ  مباهله، که در  یمقدس ذوات

السالم(،   همی)عل نیزهرا و حسن  و فاطمه  نی رالمؤمنیام یعنی کردند، یم

استاد   ر یو به تعب غمبریپ  ت یدر مباهله، اهل ب تیعضو   ستهیاصحاب کسا، شا 

مطلب   ل یدل .)و براین باورند(  ندی )رحمه هللا( صاحب ادعا یعالمه طباطبائ

 فرمود:  ریالغمزبور به لفظ متکلم مع  ه یآ  لیخداوند در ذ که  نیا

شود همراهان رسول   ی. پس معلوم م125ن” ی الکاذب ی “فنجعل لعنت هللا عل

و آله و سلم( تماشاگر صحنه مباهله نبودند بلکه   هی هللا عل یاکرم )صل

  ایصادق است  ایگزارشگر است که   رایبودند، ز ین یگزارشگر حقائق د

سخن   ب یغو رسالت نبودند و از  یوح  )ابالغ( کاذب. اگر آنان گزارشگر 

کذب، فرع بر اِخبار   ا یگفتند، نه صادق بودند و نه کاذب؛ چون صدق  ینم

همه آنهاست، اگرچه رسالت و نبوت   ن یمشترک ب  یاله تی وال مخبر است.

و   دهندی و از آن خبر م  بندی است؛ آنان آگاه به غ یمخصوص رسول گرام

  انیدر جر تیچه اهل ب  مستجاب است. البته گر زین  شانیو دعا  ندیمدع

  لیفضا ی  در همه ،یامامان معصوم بعد کنیپنج نفر بودند، ل نی مباهله هم

 . کندیقبل از خود شر مانبا اما

 مباهله  ــهیدر آ  ــتبـی اهــل عـظـمت

عصمت و   تی عظمت اهل ب  نی مربوط به آن مب  انیمباهله و جر مبارکه ه یآ

  یرسول گرام تیکه اهل ب  دهدی السالم( است و نشان م همیطهارت )عل 

اند. البته  صادق و مستجاب الدعوه  ،یو آله و سلم( مدع  هیهللا عل  ی)صل

 ی   رهیو دعوت بوده است، چنانکه س ی مباهله، د ْعوِ  ل یاساس و محور اص

 . کندیم ن یبحث را تأم ی آن حضرت معارف شهود یعلم

ه ا  انیشا ی  نکته  و آله و سلم(   هی هللا عل ی)صلیگرام غمبریکه پ نی توج 

خود را   تیهنگام خطر، چه در جهاد اصغر و چه در جهاد اکبر، اهل ب 

السالم( در نهج البالغه نمونه   هی )عل ی کرد. حضرت عل یحاضر م شی شاپیپ
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  گرانیکه قبل از د میهست  یتی : ما اهل ب دیفرما یکند و م یرا ذکر م ییها

 . میباش  گران یو نثار اسوه د  ثاری تا در ا میده  یم یقربان

مباهله اهل   جنگ و هم در صحنه   دانیهم در م  یآن که رسول گرام غرض

  یخود را دوست دارد و گاه تی اهل ب یکه هر کس نی خود را آورد، با ا  تیب

از جان است و   زتریخدا عز ن یچون د  کنیکند، ل یآنها م یخود را فدا

شد، رسول    نی خطر متوجه د ی خداست، وقت  نیاز د  تیارزش انسان به حما 

 کند.  یم ن ید یرا فدا شیخو  تیخود و اهل ب  یگرام

ش  ادر فرخوابیدن او   وعلی )ع( قضیه امام  ، درلیله المبیت مانند : 

قضیه امام حسین  نیز   و ،مکه در شب هجرت از رسول )ص( حضرت 

در خطر  اهل و خاندان خود و آنها را بردن همه کربال و در واقعه  )ع(

، تا حقیقت دین را نشان دهند و درخت اسالم را با خون خود  قرار دادن 

 . ابیاری کنند

اند، و به  از طرق گوناگون نقل کرده  یو سن   عهیش  یمباهله را علما داستان 

  ی اتیروا  قی طر کیاز پنجاه و   شی( با ب هی ابن طاووس )رضوان هللا عل ریتعب

باره   ن یکه در ا  یثی از احاد یکی در  مباهله است. ه ینقل شده است که شارح آ 

  لی دل السالم( عرض کرد: هی هشتم )علنقل شده، آمده است که مأمون به امام 

دیگر نفرمود غدیر،   شان ی ؟ االب چیست ط یبن اب یشما بر خالفت عل

 . « را دلیل آوردانفسنامباهله و » هیفرمود با آ

  امبرینفس پ  السالمه یعل  ن یرالمؤمن یاست که موال ام قتیحق  نیا  انگریب  هیآ  نیا

ِ صل  و نیز فرمایش  است. سُوُل ّللاَّ نِْزل ِه ه اُرون    ی»أ نْت  ِمن ِ  وآلهه ی علّللا  ی ر   بِم 

  یهارو  ۀمن به منزل ی! تو برایعل  ای)  «یب عْدِ   یَّ إاِلَّ أ نَّهُ ال  ن بِ  ِمْن ُموس ى 

 (.  ستی ن  یامبریبعد از من پ  نکهیجز ا  ،یهست  یموس یبرا

همه  قبول کند بعد از آن  دیتوجه داشته باشد، با یاگر مقدار عاقلی  انسان هر

  ی عل ۀدربار یتعال ی از خدا وآلهه یعلّللا  ی اکرم صل   امبر یکه پ یمطالب

  زین  نجایاو را اعالن کرد، و در ا  تی وال ریفرمود و در روز غد  السالمه یعل

را  السالمه یعل  یعل  گرنفس ماست( ا ی»انفسنا« )عل دیفرمای م یتعال یخدا

 حرکت کرده است.  ح ی، خالف عقل و راه صح رود گرانیرها کند و دنبال د

  است)ع( یما عل یموال وآلهه یعلّللا  یاکرم صل   امبر یبعد از پ مییگویما م لذا

ل  فرزندش تا امام زمان ازدهی ،و بعد از او امامان ما   فرجهیتعالّللا  عج 
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  ی عنی ؛ند روی م ایاز دن  دهیعق  نی ا برو   ؛ هستند دهیعق  نی بر اشیعیان    هستند.

 .السالمه یعل  ی عل ی با وال و دوست

  نی رالمؤمنیو امامنا بالحق ام   نایان  موالنا و مقتدانا و هاد  »أشهدو می گویند: 

ند  معتقدو   ّللا  و امامنا« اءیّللا  و ان  احدعشر من ولده اول  یول السالمه یعل

پر  را   ایو دن  شوند یظاهر م  یشاءّللا  روزو ان  اندب ی امام زمان امروز غا

 .126« کنندی از عدل و داد م

 ؟ رددا اهمیت شیعه براي  اعتقادي نظر  از مباهله چرا

 می فرماید:   یآمل یهللا جواد تآی

از ما عالمانه حرف   یما ایام مباهله است. خیل زندگی ایام ترین غریب  از

آن اركان والیت را تقریباً از دست   جهی در نت كنیمیو عوامانه فكر م زنیمیم

مانند   ،شمریمی محترم م یرا خیل یغیر ركن  یکه آن اجزا ی در حال دهیمیم

فاطمه   بااول ذیحجه که سالروز ازدواج وجود مبارك حضرت امیر  

 است.  یزهرا)سالم هللا علیهما( است اینها جزء واجبات غیر ركن

  تیجزء واجبات ركني وال مباهلهو امامت است،  ركنی واجبات جزء  غدیر

آنها هم   زنیم،ی دامن م یرا خیل یوقت آن مسائل واجبات غیر ركن  آن است ،

نماز است لکن حمد و سوره كجا، ركوع و   ی واجب هست اما مثل اجزا

است اما ركوع و سجود واجب   یسجود كجا؟! حمد و سوره واجب غیر ركن 

 است.  یركن

(، به وجود مبارك امام رضا)سالم  ستحقیمن الرحمن ما  هعلی)مأمون وقتي

به چه دلیل علي بن ابیطالب)سالم هللا علیه( افضل   كندی ( عرض مهی هللا عل

وجود    یوقت خدا  انفسنا . ه یدیگر نفرمود غدیر، فرمود با آ  شان ی است؟ ا

از این باالتر   داندیالسالم را جان_پیغمبر م هی مبارك حضرت امیر عل

 !  شود؟یض مفضیلت فر

خود پیغمبر است هر چند آن   یگفته  كه  مواله« علي  فهذا مواله كنت »من

جان   یذات اقدس اله خود فرموده عل  نکهی هم از طرف خداست، کجا؛ و ا

السالم به این استدالل   هیپیغمبر است، کجا؟! و وجود مبارك امام رضا عل 

 كرد.
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برده   بكار(  س)فاطمه حضرت  درباره  كه مهمي تعبیر از غیر  مباهله آیه در

  به  و است  شده آورده مهمي تعبیر  نیز(  ع)امیرالمومنین باره  درشده است ، 

  شخصي   و خود  معناي به نفس  است، شده  یاد ایشان از پیامبر نفس  عنوان

مگر آنچه بواسطه دلیل   اوست هاي  ویژگي همه داراي و  پیامبر خود كه

  بواسطهو علی )ع( اصلي از او خارج شده باشد و این همان نبوت است . 

 .  شود مي معرفي پیغمبر نفس  مباهله آیه

كه به امام حسن و حسین علیهما  شود مي اشاره هم ابنائنا به  آیه این در

  پسر فرزند ایشان سالم به عنوان فرزندان رسول اكرم اشاره مي كند .

 .  یافتند  رشد جامعه در  زهرا حضرت بوسیله فرزندانش اما شتندا

 

 تأكید آیه مباهله بر برتري مقام علي)ع( 

از ابناءنا در آیه منحصراً حسن و حسین علیهما السالم مي باشند   منظور

همان طور كه منظور از نساءنا فاطمه سالم هللا علیها و منظور از انفسنا  

حضرت علي علیه السالم بوده است. احادیث فراواني در این زمینه نقل شده  

ه  شد یناست. مضافاً در منابع اصیل اهل تسنن این مطلب به وضوح تبی 

 .  است

از نفس پیامبر فقط علي»ع« است؛ زیرا خود پیامبر اكرم كه نمي   مراد

تواند مراد باشد زیرا او دعوت كننده است و معني ندارد كه انسان خود را  

دعوت كند و همیشه داعي غیر از مدعو است و دعوت كننده نمي تواند  

پس حتماً مراد غیر از نبي اكرم شخص دیگري است لذا   دعوت شده باشد.

 اشاره به علي)ع( است؛   تماً ح

غیر از علي»ع« و فاطمه»س« و حسنین علیهم السالم كسي در  زیرا 

داشته است و این مطلب )كه در آیه علي»ع« نفس پیامبر  نمباهله شركت 

خوانده شده( داللت دارد بر برتري مقام وي و درجه اي كه هیچ كس به آن  

 . الحمدهللراه نیافته؛ 
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 ت؟ مباهله چیس در آیه  )س(جایگاه حضرت فاطمه

تعبیر  در این میان مباحث مهمي قابل توجه و طرح هستند یكي از این ها 

در صورتي كه تنها زن همراه پیامبر)ص( فاطمه زهرا)س(   نسائنا است

بوده است و برخي در این باره شبهه كرده اند كه شاید زنان دیگري هم  

همراهشان بوده اند اما به این مورد مي توان دو گونه پاسخ داد كه روایات  

فقط یك زن آن هم حضرت فاطمه)س(  ، معتبر از شیعه و سني تایید دارد 

 بوده است. 

   داشت : یالسالم( دو نقش محور هایرخداد مهم حضرت فاطمه ) عل  نیا در

نقش از    نیکه در ا  السالم( همی) عل تی اهل ب از یکیحضور به عنوان   -الف

  مانیانسان کامل و مظهر ا لةاستجابت،یوس  خدا، حجت  ، ی رکن : یگاههایجا

 خوردار بود.  بر

اسالم   رسالت نینقش مب   نیحضور به عنوان تنها زن مباهله بود که ا  –ب 

 .  به زن بود ت یجاهل زیآم  ریتحق  دگاهید یزن و نف گاهیجا  یدر ارتقا

 . میپرداز  یدو نقش م نیا  انیدر ادامه به ب

زهرا   حضرت  السالم(: همی)عل تیاز اهل ب  ی کیالسالم(  هایفاطمه )عل  -الف

برخوردار بود که به   ی ممتاز یها  گاهینقش از جا   نیالسالم( در ا  های)عل

 شود:   یاز آنها اشاره م یموارد

 ع(  )اهل بیت  یرکن  گاهیجا

 همی)عل  ت یو معظم اهل سنت، اهل ب عهیش  یشد به اتفاق علما انیکه ب چنان

  اتیو روا .مباهله بودند ه ینامبرده در آ ی گروه ها ق یمصاد گانهیالسالم( 

 نقل شده است.    نی قیفر یخی و تار یث یباره در منابع حد نی در ا ی تواتر

مباهله   امواله( هنگ هی هللا عل ی)صل امبر یآمده است که پ یاز جمله در نقل

  یالسالم( را پشت سر و عل هایالسالم( را جلو، فاطمه )عل همای)عل  ن یحسن 

  انی السالم( را سمت راست خود نشاند و خود نشست و به نجران ه ی)عل

  انیو لعنت خدا را بر دروغگو  میمباهله کن  دییایفرمود: »هم اکنون ب 

دهم  یازجلسه 

جایگاه حضرت  

ء )س( در  زهرا

 مباهله  آیه 
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(( که او  سالمال هی )عل یجانم )عل  نی ا ا،ی.« و خود دعا کرد: »خدامیبفرست 

 معادل خودم است. 

است؛   ان یزنان جهان  نیالسالم(( زنانم که بهتر  های)فاطمه )عل  نیا  ایخدا 

هستند. من جنگ    میالسالم(( پسران و نوه ها همای)عل  ن یدو )حسن  نی ا ا،یخدا

که با آنان صلح   یکنم با کسان یکه با آنان بجنگد و صلح م یبا کسانکنم  یم

 . 127کرد.  زیمتما  انیرا از دروغگو انیراستگو  ندگونه خداو نیکند.« و ا 

خاص خود را داشتند    گاهیالسالم( در مباهله جا  همی)عل  تی از اهل ب کی هر

ه م  رایباشد. ز یکاف یگونه نبود که حضور بعض ن یو ا   امبریپ  انیمحاج 

  امبری بود و در ظاهر حضور پ  یحی مس یواله( و علما هی هللا عل یاکرم )صل

سبحان بر    دکرد اما فرمان خداون یم تیکفا ییواله( به تنها   هیهللا عل  ی)صل

در مباهله که از عبارت   شانی السالم( و مشارکت ا همی)عل تیحضور اهل ب 

»قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نسائنا و نسائکم   دیآ  یبه دست م  هیصدر آ

  هیآ  لیبود که از عبارت ذ  ی در دعوت نبو زی« و ن کمو أنفسنا و أنفس

 .  128. دیآ یبه دست م ن«یالکاذب  ی»فنجعل لعنه هللا عل

 :  در این میان مباحث مهمي قابل توجه و طرح هستند

یكي از این ها تعبیر نسائنا است در صورتي كه تنها زن همراه   

پیامبر)ص( فاطمه زهرا)س( بوده است و برخي در این باره شبهه كرده اند  

كه شاید زنان دیگري هم همراهشان بوده اند اما به این مورد مي توان دو  

آن  گونه پاسخ داد كه روایات معتبر از شیعه و سني تایید دارد فقط یك زن 

 هم حضرت فاطمه)س( بوده است. 

نكته دوم اینكه خداوند براي یك نفر تعبیر جمع به كار برده است همچنان كه  

درباره ابراهیم )ع (ایشان را به عنوان یك امت عنوان مي كند اینجا هم  

 اینگونه است.  

مطلب دیگر اینكه بنابر روایت دیگري از عایشه حتي حدیث كسا و نزول  

ذي اللحجه بوده است و در حدیث   24در این روز یعني آیه تطهیر هم 

تطهیر هم از اصحاب كسا هم اینگونه معرفي مي شوند و خداوند هم مي  

خواهد این ها را معرفي كند اینچنین نام مي برد "هم فاطمه و ابوها و بعلها  

  و بنوها" و فاطمه زهرا به عنوان محور اصلي اهل بیت معرفي مي شوند .

 
 49، ص37ج  ،ی بحاراالنوار، مجلس 127
 224، ص3ج  ،یی طباطبا زان،یالم 128
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بیت تطهیر شدگان عبارتند از فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه  اینان اهل 

و فرزندان فاطمه كما اینكه اینها در این روز در مباهله هم همراه پیغمبر  

لیاقت را پیدا مي كنند كه   نمي روند و فقط ایشان هستند كه در این روز ای 

 ي كنند . به همراه پیامبر بروند و دیگر زنان ایشان این لیاقت را پیدا نم

که:   کندینقل م شهیمباهله از عا  هیآ  لیکشاف ذ  ر یدر تفس یزمخشر نهمچنی

  اهی س ی از مو ییآمد و عبا  رونبی  مباهله روز در( ص)رسول حضرت

داد، سپس   یخود جا ی عبا  لیاو را در ذ  د،یبود چون امام حسن رس  دهیپوش 

پس از آن،   وداد،  یخود جا ی عبا  لی در ذ زیاو را ن  د،یرس  نی امام حس

مظهر   انسان کامل وو  لةاستجابت،یخدا،وسرسول   ؛یفاطمه و سپس عل 

 برخوردار بود. و از عصمت   مانیا

رسالت اسالم  ن ینقش مب  ن یحضور به عنوان تنها زن مباهله بود که ا   –ب  

  به زن بود.  تیجاهل ز یآم ریتحق دگاهید ی و نف، زن  گاهیجا  یدر ارتقا

  یدر مباهله نگرش انسان را به زندگ السالم( هایفاطمه )عل گاهیجا  شناخت

  یاتیو...( ح نی از د یکمال، پاسدار مان،ی)ا یواقع یارزشها و به ح،یتصح 

معرفت، اقتدا و توسل به آن حضرت و شوق   زةیبخشد؛ انگ  یدوباره م

  وراو را به ط یرا بطور عام و آموزه ها یمعارف اسالم غ یو تبل یریفراگ

کند.   یاو را در انسان صد چندان م یو عشق و وال جادی نسان اخاص در ا 

 همه مسلمانان بودند .   ندهی و نما  لیتمث  تش یو اهل ب   امبریپ  قتیدر حق

»نساءنا«    یپیامبر اكرم )ص( جا، نظیر حضرت فاطمه )ع(  یعظمت ب

)كه كلمه جمع است و حداقل آن سه نفر است( تنها حضرت فاطمه )ع( را  

مباهله همراه برد و حال آنكه در آن زمان، چندین تن از ام هات  یبرا

خود   یاز زن ها كدامآن حضرت)ص( هیچ  یالمؤمنین حضور داشتند ول

 مباهله نبرد؛  یرا برا

را به همراه  یزیرا در مباهله، نبوت آن جناب زیر سؤال بود. او باید كسان  

نباشند، شریك كار رسالت و نبوت او باشند و حضرت    یبرد كه اگر نب یم

  فاطمه)ع( چنین بود. در مباهله قرار بود دروغ گویان رسوا شوند.

د، كه در عمر خود دروغ گفته باش بردی را م یاگر پیامبر كس بنابراین،

گویان لعنت بفرستد؛ زیرا خودش از اول  بر دروغ   توانستی دیگر او نم

   دروغ گفته است. 

در   یكه او هیچ دروغ شودیاز اینجا عصمت حضرت فاطمه)ع( معلوم م

فوق   عظمتنداشته و مصداق اكمل و اتم صداقت است. این شأن و   یزندگ
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طمه)ع( را  . این عظمت حضرت فارساندی مرضیه )ع( را م یالعاده زهرا

ُوجوها لو    یِلر ی»اِن   اسقف نجران هم در همان جا به قوم خود اعالم نمود:

اله بِها فال تُباهلوا فتُهِلكوا وال   زیلیُ سألُوا ّللا   ا ن    یِ عل  یبقی  جبالً ِمن مكانِه الز 

 .  یوِم القیامِة«  یال یٌّ وجِه االرِض نصران

عنوان گواه نبوت و رسالت  پیامبر اكرم )ص(، فاطمه زهرا )ع( را به 

مباهله به همراه برد و پیش از آنكه به میدان بروند، حضرت   یبرا

ها )ع(، فاطمه)ص( و حسنین)ع( را جمع نمود و فرمود: »خدایا، این یعل

خودش را به ام ت   یاهل بیت من هستند. پیامبر)ص( در اینجا اهل بیت حقیق

قط حضرت فاطمه )ع( است كه  ها فویژه آنكه از میان زن  نمود، به یفمعر

 »نساءنا« را دارد. یمصداق حقیق

 س( و حضرت مریم  مقام حضرت زهرا)

بدون شك    از مقام حضرت مریم نیز باالتر است؟ ع()آیا مقام حضرت زهرا

صلى هللا علیه وآله خطاب به حضرت  اكرم چنین است. در روایتى از پیامبر 

ضین  ا ن تكونى سیدة نساء  خوانیم: »یا  زهراعلیها السالم مى بُن یَّة  اال تر 

صلى هللا علیه وآله: تلك  العالمین؟ قالت: یا ابة فا ین  مریم بنُت عمران؟ قال 

آیا راضى هستى كه سیده زنان جهانیان باشى؟   129سیدة نساء عالمها...« 

حضرت فاطمه عرض كرد: اى پدر! پس مریم چه؟ حضرت فرمود: او  

 ود...«. سیده زنان زمان خود ب

باید توجه داشت كه عالمین، جمع است )نه مفرد و نه تثنیه(؛ پس شامل همه  

هاى قبل از ما و بعد از ما و شامل جهان مادى، برزخى و آخرت  جهان 

شود. اگر فضیلت ذاتى حضرت مریم این بود كه مادر حضرت  مى

علیه السالم شد، فضیلت ذاتى حضرت زهرا این است كه هم دختر  عیسى 

 ت بود و هم همسر والیت و هم مادر امامان. نبو

علیه  اگر فضیلت عرضى مریم این بود كه در راه دین حضرت عیسى  

السالم زحمت كشید، فضیلت عرضى حضرت زهراعلیها السالم دفاع از 

لُْت ل كُْم ِدین كُْم« است؛ تا   دین خاتم انبیا و دفاع از والیت و آیه »الْی ْوم  أ ْكم 

 .   دیاین دفاع، به مقام شهادت رس جایى كه در راه
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 مل  ای قابل تأ نكته هب  توجه

پیغمبر فقط زهرا علیها السالم را  اماوجود این كه در آیه لفظ جمع آمده،  با

خداوند   كه( بالِلَّ  نعوذ) كاركرده خدا امر خالف  پیغمبر بگوییم  باید یا برده،

پیغمبر سرپیچى كرد و یكى   ولىجمع خواسته و گفته زنهایت را باید ببرى، 

 . را برد كه این اصالً در شأن پیغمبر نیست 

  زن و بودند  السالم علیهم بیت اهل  از كه بود  زنانى آیه مراد بگوییم  كه این یا

  را زهرا فقط پیغمبر  رو، این از. آمدندمى  حساب به پیامبر   حقوقى شخصیت

و حتى اگر خدیجه هم با آن   شدمى حساب   بیتشاهل  جزء  او فقط چون برد

 برد؟المؤمنین است، زنده بود، او را با خودش نمى  همه مقام و منزلت كه ام

پیامبر صلى هللا علیه   اما است؛ جمع  صورت به »نساءونا«،  عبارت پس

صلى هللا علیه وآله را براى مباهله  وآله تنها یك نفر و آن هم حضرت فاطمه  

دهد كه از میان خویشاوندان پیامبرصلى هللا علیه  همراه برد و این نشان مى 

بیت پیامبرصلى هللا علیه  یك زن بود كه جزء اهل   تنهاوآله از جنس زن، 

به مقتضاى لفظ جمع، باید پیامبرصلى هللا   د،و اگر دیگرى هم بو.   وآله بود

  پیامبرصلى  عمل  این دیگر، عبارت  به  وبرد علیه وآله او را با خودش مى 

  130. باشندنمى   البیت  اهل جزء پیامبر،  زنان كه دهدمى  نشان وآله علیه هللا

 

 مقام عصمت 

است که به   یاله یحالت تقوا  کی ی: مقام عصمت به معن نکه یا  حی توض

حالت    نی شود اما با وجود ا یم جادی و امامان ا امبرانیامداد پروردگار در پ

کار را دارند ، و با   ن یکه آنها نتوانند گناه کنند ، بلکه قدرت ا  ستی، چنان ن 

 پوشند .  یم چشمخود از گناه  ار یاخت

را که   یسم ار یماده بس کیآگاه که هرگز  اریبس   بیطب  کیهمانند   درست

کار   نی قدرت بر ا نکهیخورد با ا  یداند هرگز نم یآن را م یخطرات جد

و   ل یشود که با م یاو سبب م یو روح یفکر یو مباد هایدارد ، اما آگاه

 کار چشم بپوشد .  نی اراده خود از ا
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  ی ا ژهیموهبت و یاله یتقوا  نیاست که ا  یادآوریالزم به   زینکته ن   نیا

توجه داشت که   دیبا  ی، ول  گرانیداده شد نه به د  غمبرانیاست که به پ

 . به آنها داده  ی رهبر نی سنگ تیرا به خاطر مسئول  ازیامت  نی خداوند ا

  تعدال ن یع  نی شود و ا   یهمگان م  دیاست که بهره آن عا یازیامت  نی بنابر ا

و   فیظر  ی است که خداوند به پرده ها یخاص ازیاست ، درست مانند امت 

 .  ردیگ یآن بهره م از حساس چشم داده که تمام بدن ار یبس

دارند و مشمول مواهب   از یامت امبران یگذشته به همان نسبت که پ  نیا از

  کیآنها معادل  یترک اوال کیاست و   نی سنگ زین  تشانی هستند مسئول یاله

  جهی نت مشخص کننده خط عدالت است . نی و ا ،است یگناه بزرگ افراد عاد

)نه علت   یمقتض کیاست در سر حد   ینیاراده تکو  کی، اراده  نی : ا نکه یا

 و افتخار .  تیحال نه موجب جبر است و نه سلب مز   نیتامه ( و در ع 

 

 نتایج قطعي مباهله 

اینكه حسن و حسین علیهم السالم پسران رسول خدا بوده و به آنها ابن   -1

 هللا گفته مي شود. رسول 

فقط حضرت فاطمه را با خود آورده دلیل آن  )ص( چون رسول خدا  -2

است كه نساءنا فقط یك مصداق داشته و فاطمه الگوي منحصر به فرد بوده  

گرنه الزم بود كه آن حضرت حداقل سه نفر را ببرد تا لفظ جمع   است و

 شامل آن ها شود. 

انفسنا است یعني كسي را بخوانیم   علي علیه السالم در این آیه مصداق -3

كه در فضیلت و مقام و ارزش به منزله خود ماست؛ انفسنا جمع است اما  

گرنه الزم   رسول خدا نشان مي دهد كه این جمع فقط یك مصداق داشته و

 131. بود اقالً سه مرد را ببرد كه مصداق جمع باشد

حیت اثبات كرد و  مباهله از یك سو حقانیت دین اسالم را در برابر مسی  -4

از سوي دیگر ضعف ایمان و تزلزل اعتقادي مسیحیان نجران را به نمایش  

  امواله( هنگ هی هللا عل ی)صل  امبریآمده است که پ یاز جمله در نقل .مي گذارد

السالم( را پشت سر و   هایالسالم( را جلو، فاطمه )عل همای)عل  نی مباهله حسن

  انیالسالم( را سمت راست خود نشاند و خود نشست و به نجران هی)عل  یعل
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  انیو لعنت خدا را بر دروغگو  میمباهله کن  دییایفرمود: »هم اکنون ب 

 . .«میبفرست 

(( که او معادل خودم  سالمال ه ی)عل  یجانم )عل نی ا ا،یو خود دعا کرد: »خدا

  انیزنان جهان  نی السالم(( زنانم که بهتر های)فاطمه )عل  نی ا ایاست. خدا 

هستند. من   میالسالم(( پسران و نوه ها  همای)عل نی دو )حسن نی ا ا،یاست؛ خدا

که با   یکنم با کسان  یکه با آنان بجنگد و صلح م یکنم با کسان  یجنگ م

  زیمتما  انی را از دروغگو انیراستگو ند گونه خداو ن یآنان صلح کند.« و ا 

 . 132 کرد

خاص خود   گاهیالسالم( در مباهله جا  همی)عل   تیاز اهل ب کی  هربنابراین 

ه م را یباشد. ز یکاف یگونه نبود که حضور بعض نی را داشتند و ا   انیمحاج 

بود و در ظاهر حضور   ی حیمس  یو علماواله(   ه یهللا عل  ی اکرم )صل امبریپ

  دکرد اما فرمان خداون یم تی کفا ییواله( به تنها هی هللا عل ی)صل  امبریپ

در مباهله که   شانیالسالم( و مشارکت ا همی)عل تیسبحان بر حضور اهل ب 

»قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و    دیآ یبه دست م هی از عبارت صدر آ

بود که از عبارت    یدر دعوت نبو ز یأنفسنا و أنفسنا« و ن نسائنا و نسائکم و 

  قتیدر حق. 133. دیآ یبه دست م ن«یالکاذب  ی»فنجعل لعنه هللا عل هی آ لیذ

 همه مسلمانان بودند .   ندهی و نما  لیتمث  تش یو اهل ب   امبریپ

معطوف به »و« عطف هستند که   هی نام برده در آ ی افزون بر آن، گروه ها

 یمشارکت جمع زیدر نقش خاص دارد و ن  نی داللت بر مشارکت معطوف

  یموضوع انیمباهله با نجران راینامبرده خواسته شده است، ز  یگروه ها

  کیتضرع بود که با   التخاص در نشستن و دعا با ح  ئتی و با ه یقطع

 شد.   یم زیآن حق از باطل متما  یمرتبه برگزار

  یحضور م یدسته جمع د یالسالم( با همی)عل  ت یهمه افراد اهل ب نی بنابرا

  ییبا اعضا  یو اله( مجموعه ا ه یهللا عل یاکرم )صل امبر یو به همراه پ افتندی

شد    یعضو حاضر نم کیکه اگر  یدادند، به طور یم لیمرتبط را تشک 

  دیگرعبارت  به گرفت. یصورت نم یو مباهله ا  دیپاش یمجموعه از هم م

 .  134شود  یفقط با انجام دادن همه افراد محقق مامتثال حکم 
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بود که    یجابی ا یالسالم( حکم همی)عل   تیفرمان مباهله و دعوت از اهل ب

 همی)عل  ت یو اله( همه اهل ب  هیهللا عل   یمکرم اسالم )صل ینب ستیبا یم

لذا  خواند تا امر خدا را در مباهله اطاعت کرده باشد؛ یالسالم( را فرا م

  یرا اهمال م یکیالسالم( را فراخواند و اگر   همیحضرت هر چهار تن )عل

مباهله را   ان یاگر هم نجران  جه یبود؛ در نت  نکرده کرد، امتثال امر خدا را 

و اله( بر   ه یهللا عل  ی )صل امبریکردند چه بسا مباهله )لعنت( پ  ینم یمنتف

 شد.  یمستجاب نم ان ینجران 

از مباهله به   یالسالم( به عنوان رکن همی)عل   تیاز اهل ب کیهر   نی بنابرا

. حضرت  دیپاش   یر رکن سازه مباهله از هم مآمدند که با حذف ه یشمار م

مصداق »نساءنا« از ارکان مباهله   گانهیالسالم( به عنوان   هایفاطمه )عل

  نی گرفت. نظر به هم یصورت نم یبود و بدون حضورشان مباهله ا

  ی مباهله کننده نبو یکدام از اعضا  چی ه  انیم یکه فرقاست  یرکن  گاهیاج

برابر نکرد مگر  یرا با مرد یآمده: »خداوند هرگز زن یتیو در روا   .نبود

که فاطمه   یالسالم( کرد در حال همای)عل  یو عل   انیکه در مباهله م  ییبرابر

او را به   دااما خ،  است انیاست که برتر از زنان جهان  ی السالم( زن همی)عل

  ه ی)عل  یالسالم( و عل هایرا به آن دو )فاطمه )عل  نی حسن  زیو ن وستیپ  یعل

  همی)عل نی حسن و حس ،ی، علنقش فاطمه  انیم نی . بنابرا135وست یالسالم(( پ

خود را    تیو اهم گاهیوجود نداشت و هر کدام جا یالسالم( در مباهله تفاوت 

   داشتند.

 ر یتطه   هیمباهله و آ  ه آی ارتباط 

خدا در مقام   رسول : دیگو یمباهله م ه یره در مورد آ طباطبائی عالمه

از »نسائنا« بجز فاطمه   و  یاز عل رغی به »انفسنا«فرمان از  نیامتثال ا 

 معلوم اورد،یرا ن السالمهمیعل  ن یو از »ابنائنا« بجز حسن   هایعلهللا سالم 

هللا کلمه دوم به جز فاطمه سالم   ی و برا  یکلمه اول به جز عل یبرا شودمی

  از منظور کانه و افتی مصداق ن السالمهمیعل  نی و از سوم بجز حسن  هایعل

 که  همچنانرسول خدا بوده،   تبی اهل همان »انفس« و  »نساء«  و »ابناء«

  خدا رسول که  آن از بعدشده،   حی معنا تصر نی به ا اتیروا بعضی در

 اینان اهل بیت منند . خداوندا   :داشت عرضه  آورد خود  با  را بردگاننام

مباهله که به نزول   ان یجر  یاز نقل ها یرا برخ ( ره) ینظر عالمه طبابطائ

  نمونه  عنوان  به  کند. یم دییاشاره کرده اند، تا زیدر ان روز ن  ریتطه  هیآ
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الحجه بنابر اشهر،  ذی 24 »روز  :دیگو  یم امیاال عی در وقا یعباس قم خ شی

و آله با نصارى   هی هللا عل یروزیست است كه مباهله كرد و رسول خدا صل

پیش از آن كه خواست مباهله كند، عبا بر دوش مبارك گرفت و    و)نجران( 

السالم و حضرت فاطمه و امام حسن و امام  هی عل  نیرالمومن یحضرت ام

   .حسین علیهم السالم را داخل در زیر عبا نمود

وآله وسلم این نتیجه   هیهللا عل  صلی خدا  رسول فعل و  قول و مباهله  آیه از

  همه از السالم علیها طاهره صدیقة حضرت كه آید  ینیز به دست م

از عالمان اهل سنت   برخی   كه چنان است، تر  بافضیلت  صحابه  و مسلمانان

با استناد به این آیه و نیز حدیث شریف »فاطمةُ بضعةٌ ِمن ي...« بر افضلیت  

 .  حضرت فاطمه علیها السالم استدالل كرده اند

یرالمؤمنین علیه السالم از حضرت  ام مسلمانان، همه اجماع به  همچنین

  افضل السالم علیه امیرالمؤمنین نتیجه درفاطمه علیها السالم افضل است؛ 

  هیهللا عل   یباشد پس امامت و خالفت بالفصل رسول خدا صل  می دو آن از

 وآله وسلم حق مسلم آن حضرت است.  

و این  علیه السالم در این آیه فضیلتي بزرگ هست    یامیرالمؤمنین عل برای

  یلكن این آیه صرفاً در بیان فضیلتي بزرگ برا  ،امر مسلم است

بر افضلیت امیرالمؤمنین   روشنی  به  بلكه امیرالمؤمنین علیه السالم نیست؛

امیرالمؤمنین   یكه بر اساس آیه برا یفضیلت زیراعلیه السالم داللت دارد؛ 

  رت باحض آن پس  غیر او حاصل نیست؛  یبرا شود، یعلیه السالم اثبات م

 فضیلت تریِن صحابه است و افضلیت لزوماً مثبِِت امامت است. 

  سایر  از السالم علیه امیرالمؤمنین  افضلیت بر  نیز به داللت آیه یراز فخر

با استناد به آیه مباركة   یمحمود بن حسن حمص ز ین  و .دارد توجه  مسلمانان

بر تمام انبیا جز خاتم االنبیاء   السالم علیه  امیرالمؤمنین افضلیتمباهله 

  فعل و قول و  مباهله مباركة آیه از باالخره  و كند. یرا اثبات م (ص)

 شود .   یع اثبات م یعل  لتفضی هللا رسول

صلى هللا علیه وآله برتر از تمامى  بدیهى است كه مقام پیامبر اسالمو نیز 

 اكرم پیامبر پیامبران گذشته است؛ زیرا او خاتم انبیا و سید مرسلین است،  

  در برد  مباهله به خود با  را السالم علیه على  حضرت  وآله،  علیه هللا صلى

  نساء جزء  نه  و است وآله  علیه هللا  پیامبرصلى فرزندان جزء نه   او كه حالى

  خویش نفس  جزء را او  وآله علیه   هللا پیامبرصلى پس ناگزیر باید   پیامبر؛

عنى على، نفس و جان پیامبرصلى هللا علیه وآله  ی باشد؛ كرده حساب(  انفسنا)
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علیه   پس مقام حضرت على  است؛ باالتر انبیا همه  از پیامبر مقام واست 

 باشد.  باالتر مى السالم نیز از همه انبیا 

: فرمود او  به  پیامبر كه است آمده السالم علیهعلى  امام درباره روایات در

ن دمى و االیمان مخالط لحمك و دمك كما خالط  م دمك و لحمى من »لحمك

  فرقى تنهاپیغمبرصلى هللا علیه وآله به او فرمود: نیز  و   136لحمى و دمى«؛

اگر چه   .نیستى  پیغمبر تو  و پیغمبرم من كه است این داریم، تو  و من كه

اما خلقت نور آنها   علیهم السالم بعد از پیامبران بوده، خلقت جسمى امامان 

  بعرشه جعلكم  و انواراً  ّللاَّ  »خلقكمقبل از آفرینش پیامبران بوده است؛ 

 الحمدهلل .  .137  محدقین«
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 138بحثی جالب در باره آیه تطهیر  

 

  ُ ا یُِریدُ ّللاَّ كُْم ت ْطِهیراً  إِنَّم  ر  یُط ه ِ ْجس  أ ْهل  الْب یِْت و   ِلیُْذِهب  ع نكُُم الر ِ

خواهد پلیدي را از شما اهل بیت )پیغمبر( دور كند و شما  خداوند قطعاً مي 

 سازد.را كامالً پاك 

سوره احزاب مشهور به آیه تطهیر مربوط به اهل بیت می باشد.   33آیه  »

   که سزاوار است در معنی آن دقت بیشتری گردد.

جهالت و  زشتیها بدیها .  بهترین معنی برای اذهاب رجس )بردن پلیدی( 

چنانچه بهترین معنی برای   کمبود وجودی از جهت شهود و ادراک است.

علم به ذات و صفات و اسماء و  را ،  طاهر نمودن خداوند اهل بیت طهارت 

افعال خداوندیست که این دانشها موجب نهایت قرب پروردگار و به  

 اصطالح کمال آن والیت خداوندی را همراه می آورد. 

 شرحی در باره »رجس و بردن« و سپس طهارت و تطهیر دادهجا دارد که 

   شود، و آنگاه در باره اراده و فعلیت آن نسبت به خداوند سخن گفته شود.

 

 پلیدی جهل و پاکی علم  

اذهاب رجس ـ خداوند تعالی رجس یعنی پلیدی را به طور کلی و به  

باید  اصطالح به نحو ایجاب کلی برداشته است. بنابراین بر حسب ظاهر 

 لفظ »اِل« استغراق یا جنس باشد و هر کدام باشد عمومیت را می رساند. 

نکته جالب و دقیق در آیه شریفه: بر داشتن پلیدی جهل از هر جهت مالزم  

مراه طهارِت علم از هر جهت نیست و لذا عطف فرموده جمله »  و ه

« تا واضح شود میان بودن   ْجس  كُْم ت ْطِهیراً« را به » ِلیُْذِهب  ع نكُُم الر ِ ر  یُط ه ِ و 

 
از کتاب »بصائر« یا »قرآن و اهل بیت ع« شرح و ترجمه »شواهد التنزیل« از مرحوم آیت هللا شیخ   138

 حسنعلی نجابت ره  

 .   56تا   51کتاب سه رساله ـ عشق ، سرو ، والیت / ص 

 زدهم دواجلسه 

بحثی جالب در  

 تطهیر  باره آیه 
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لطف و نعمت  پلیدی و آمدن تطهیر فاصله و به تعبیر دیگر دو افاضه و 

 .  جداگانه است

و دانشهای جزئی میان علم و جهل  قبالً باید گفته شود در افراد معمولی 

تقابل عدم و ملکه است. یعنی اگر جهل به چیزی نبود خواهی نخواهی علم  

به آن چیز خواهد بود و این مطلب مربوط به مقوله ای از مقوالت و مخی له  

شرایط ماده و   ت و عاقله و خالصه فعل بشر می باشد در عالم محدود در تح

 جهل و آمدن علم می باشد.  زمان و مکان تالزم میان بردن

اما نسبت به علم خداوند که خالق عالم ماده و زمان و مکان است و هرگز  

فعل او مقید به این قیدها نمی گردد، نمی توانیم آن را با فعل بشر که محدود  

 به این قیود است مقایسه نمائیم. 

  م کنیدر مورد اذهاب رجس، نمی شود آنرا معصیت یا حتی مکروه تعبیر 

زیرا شأن ایشان   ،که خداوند گناه یا مکروه را از اهل بیت علیهم السالم بُرد 

قبل از   داشته باشند، خالف رضای خداوندعمل ارتکاب آنست که از برتر 

 .  معصیت در شأن آنان نیستآیه تطهیر 

»یُریدُ« متذکر می شویم که عنایت تازه ای از  و در ضمن شرح کلمه 

ید که قبال نبوده  زول آیه تطهیر به اهلبیت )ع( گردطرف خداوند هنگام ن

را   ءمخصوصاً به گواهی روایاتی که از رسول خدا )ص( کسا است .

برایشان افکند و از خداوند این معنی را درخواست نمود : »خداوندا، ایشان  

اهل بیت من هستند. پلیدی )جهل( را از ایشان ببر و پاک فرما )به نور  

ک کردنی« لذا بهترین معنی همانطوری که گذشت برای  علم( ایشان را پا

 پلیدی، جهل و برای پاکی علم می باشد. 

و  اینک اصل سخن: اذهاب رجس غیر از تطهیر می باشد و به تعبیر دیگر 

بردن   . ر کردن به نور علم استواز من ریغ  (در فعل خداوند)بردن جهل 

  ی  ولو  اهل هللا  ی است برا تیو صالح   تیقابل جادیا ،از  یجهل به طور کل

 . خدا شدن

  یول  ستیجهل ن  نکهیکرد با ا  هی تشب  یاجمال رکبتوان آن را به د دیو شا  

  تیوال  یبرا ت یتنها صالح)کرد  شودینمق  هم به آن اطال  یقیحق معل

که دارا شدن   یخداوند  ت یوال.  خدا شدن است  ی  از ول ریغ،   ی(خداوند

و   یو سفل یتصرف در موجودات علو  ییپروردگار و توانا  یکماالت علم

 است.  هللا شدن  فهیخل
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  جادیمانند ا  ت یوال  تیصالح وس جر  هابذ ا .فرق دارد یلیدو با هم خ  نیا 

  تواندی استعداد نباشد کجا م نی تا ا. آموز و دانشجو است استعداد در دانش 

 . خواهدیآورد بلکه نعمت تازه م  نمیاد دانش  استعد نیا  یول .گردد منددانش

  دایپ  تی و کلمات خود اهل ب دیاز قرآن مج  میتوانیممطلب را  نی گواه بر ا

  عن طقنی و ما »  دیفرما یم ایکه نسبت به خاتم انب  نی با اقران  در  میکن

س از  جر هابذا گرید  ریو به تعب ؛دیگو  یمنهوس سخن   یاز رو لهوی «ا

شخصیت خودش و جهات نفسانی دیگر در کار    شده کهمل کاو به نحوه ا

 : وحی و الهام خداوندی است. نیست و هر چه به زبان جاری می فرماید

  زیادپروردگارا دانش ام را  «علما  یزدن یبرقل » دیفرما یم صفالو مع

آنچه را  را  یزیداد تو را چ  ادتعلم« ی کک ما لم تعلم»  نی و همچن ـ فرمان

س و منور  جاب ر ذها انیکه م گرددیم واضح لذا خوب  ی ـدانست یکه نم

 . باشد یم قشدن به نور علم فر

«   هی مناجات شعبان »السالم  هی عل  نی منؤرالمامی منسوب به یچنانچه در دعا

و    نگرایاز د ) یدگیبر  تینها  «کینقطاع ال الکمال ا : »هب لیدیفرما یم

نور   یها پرده هادل  یچشمهاتا ا فرمعنایت را به من   (به خودت یدگیچسب 

که نسبت   یجمله مشهور  نی مچنه (گردد بیو معرفت کامل نص ) درا بشکاف

تو را    «ما عرفناک حق معرفتک»است و آله  هی هللا عل یصل امبر یبه پ

)آنطور که خودت خودت را   مینشناخت ست  تو ا   سائیآنطور که سزاوار شنا

 مالزم با معرفت یکل جهل  هابذ که ا شودیپس معلوم مرا می شناسی (.  

  ییوگرنه جا)تازه الزم دارد  یمعرفت عطا  ، بلکهستین )علم به علم ( 

 می ماند.(.  ناین کالم پیغمبر   یبرا

 فعلیت اراده و اطالق تطهیر  

مطلب دیگر در اذهاب رجس »لیذهب« تعبیر می فرماید: و »ل« که مقابل  

»سین و سوف« که برای آینده است داشته ، و به تعبیر دیگر هم اکنون را  

 .  است  تیبا فعل  یمساو فه یشر  هیآ می رساند و به اصطالح اراده در این 

و آله خداوند هم اکنون همه قسم   هیهللا عل  یصل غمبریپ  یگرام تیاهلب ای 

هم اکنون محال است از مراد    یدیاراده بردن پل )را از شما برد  ینادان  یدیپل

 .(. نماند  یدر آنان باق لجه یدیل پ چگونه یه  گرید  یعنی  دینما  دایتخلف پ

خود   یعن ی .است  یاسناد فعل به ذات خداوند فهیشر  هینکته مهم در آ

فعل  و  ،اوردی را ببرد و طهارت علم بجهل  یدیل پروردگار خواسته که پ
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اگر   یعن ی .نخواهد بود   یوجه جزئ چ یکه بال واسطه باشد به ه  ی خداوند وقت

شده که فعل    دیبه ق  دیاز امور باشد مق یبه امر مربوط و  یخدا بخواهد جزئ

 (. کالم آمده است یچنانچه در بحث فعل خدا در کتابها) خدا از آن پاک است 

و   ستا یبه طور کل  ی جهل(دیلبردن پ)  سجر  هابذر که اهمانطو نی بنابرا

  علم (منور کردن به نور  و طاهر ) ر یتطه ،نگذاشت یباق  یجهل چگونهیه

نخواهد    دییقحق که مناسب خود او است تفعل  .خواهد بود یبه طور کل  زین

 . هم نخواهد بود  یداشت و جزئ

بماند    یباق ( یجزئ  جابی به نحوه ا)  یگذشته اگر جهل مختصر نهای همه ا از

مفعول مطلق   یدیق ی اطالق و ب رایز  .دارد (ریتطه)منافات با مفعول مطلق 

  یزیدر چ  ای  یزیبا کمک چ ای  یزیچ با  ای  یکس یبرا  نکهیاز ا  یدیق یب)

عطاء پروردگار از هر  و فیه( می رساند که معه  و باشد مقابل مفعول له 

 . باشد  یکامل مجهت 

كُْم  نا گفته نماند که این تعبیر »  ر  یُط ه ِ ْجس  أ ْهل  الْب یِْت و  ِلیُْذِهب  ع نكُُم الر ِ

.  « برای هیچ یک از پیغمبران حتی ابراهیم خلیل الرحمن نشده است ت ْطِهیراً 

برطرف کننده پلیدی جهل خود خداوند و پوشاندن لباس علم و طهارت  

 خداوند است بدون واسطه. واقعی نیز خود 

وجود آن است مثالً   رب  عفر تیاز اهلب  یدن ناپاکممکن است گفته شود بر

  ا یخاتم االنب فیکه از بدن و روح پاک شر  هایزهرا سالم هللا عل حضرت

شده و سپس در خانه   تی دامن معلم بشر تربدر آمده و تا دوران رشد  دیپد

چون حسن و   ین السالم و با فرزندا هی عل  طالبی ابن اب یاعظم خداوند عل یول

از کجا آمده بود تا خداوند آن را برطرف   یدیپل  ،سر و کار داشته نی حس

 ؟سازد

آن را   دیست و با جهل و علم خود نبا ا یاست که اوال امور نسب نی پاسخ ا 

گفته شده   ءایو اول ءایو گناه انب  ب نذجواب در  نی چنانچه هم میکن  سهیمقا

 . است

  ریو به تعب )از مانع شدن از آمدن باشد  هیکنا ،  یدیممکن است بردن پل  اً یثان 

  :باشد یبر هرکدام م قی س دو مصداق دارد که قابل تطبجاب ر اذه یعلم
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  یدو جواب اجمال نی ا (شدن جسموجود را بردن و مانع از آمدن ر  جسر

 . 139 دیکه ذکر گرد یعالوه بر مطالب

 جامعه  شناسنامه ائمه)ع( در زیارت

برای معرفت ائمه اطهار توجهی به زیارت جامعه کبیره باید کرد. واقعا این  

زیارت شناسنامه معرفت ائمه است »فالراغب منکم مارق و من جحدکم  

کافر« هر کس شما را انکار کند کافر است، و هر کس از شما روی  

 بگرداند از دین خارج شده و به آئین جاهلیت روی آورده است. 

در این زیارت می خوانی »من اراد هللا بدا بکم« هر کس بخواهد به  و نیز 

خدا برسد و به معرفت حق نائل آید باید از شما آغاز کند و از مسیر  

وجودی شما عبور نماید. یعنی معرفت حق را باید با معرفت و اعتقاد به  

 ائمه معصومین آغاز کرد. 

سول)ص( می  چون آنان باب هللا وصراط مستقیم هستند حضرت ر 

فرماید:)انا مدینه العلم و علٌی بابها( اگر کسی میخواهد به علم پیامبر و  

حقیقت قرآن و آن معارف الهی برسد باید از باب علی وارد شود تا به  

حقیقت برسد یعنی از باب والیت ، زیرا »قرآن و عترت از هم جدا  

 نیستند«. 

یا ما همه محبین هستیم و   حال با این معرفت آیا ما والیت را شناخته ایم ؟ 

بسیاری از برادران اهل سنت نیز محبت اهل بیت را دارند و حتی شافعی 

یکی از ائمه اهل سنت اشعاری دارد در بارۀ حب اهل بیت، و می گوید:  

حب اهل بیت فرض است برای همه. بنابراین فرق است بین حب اهل بیت  

ه کم دارد ولی ، یا علی  و معرفت به اهل بیت »با علی از یا علی یک نقط 

 . هلل دالحم گفتن کجا و با علی بودن کجا«.

 

 

 

 

 

 
   56خالصه سه رساله از اول تا ص   139
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 از غدیر تا ظهور  

 

که   یو مرز یزندگ ریپر بار و دلپذ   ومنشورآغاز راه روشن بقا،  ر،غدی

  روانپی  و اند . ستهی آرمان بدان نگر ۀدیبه د  ،یپاک نهاد اله  رانیسف ۀهم

کمال   ۀآن را نقط  ،دهیرا بر بزرگداشت و چشم داشت به آن پرور  شیخو

 اند.  شناسانده  شانیهاخود و ام ت یهاها و دردرنج

به دست پر نور رسول خاتم، چنان راه را روشن    ر،یمهربان در غد خدای

بهانه   کسی تا  گونه درخشان ساخت،نمود وسپهر فروزان امامت را آن

 شدم!   یافتادم و ظلمان یکینبود و من به تار   یکه نور اورد،ین

  یهاآرمان دیرس یم انیبود، که اگر به پا یآغاز تابناک رغدی  ر،غدی در راه

ت آفر بر آن   فه سقی ستم اگر وگشته بود   ن یخالق تأم نی بلند خلق و اهداف عز 

  هاییبای و ز  هایپاک  یِ جا  هایو نابسامان  هایدیپل گشت،یافکن نم ه یسا

  یها پس کوچهسر درگم، در کوچه   تیها بشر و قرن گرفتیرا نم

 . شدینم  رانیمخوِف ظلمت، ح 

 راه است.   کی ی و »ظهور«، ابتدا و انتها ر«»غدی

انگشت اشارت هر   ،یرو ن یاست و بد  ریغد  ل یاجمال و ظهور تفص ر،غدی

آورد تا انسان را   دیرا پد رغدی  حق حضرت  است . یگریآن د  ی به سو کی

را   ت یسعادت و فالح بشر ت،نهای  در و و تکامل قرار دهد؛  یدر بستر تعال

 در زمان ظهور رقم زند. 

  ریبدون ظهور، غد و منطق و محتوا خواهد بود.  یاسالم ب ر،غدی  بدون

دو، نظام   ن ای بدون  و را نخواهد داشت . شیخو  ی و آرمان ی جهان گاه یتجل

  کلولی عجل اللهم هدفمند و معقول نخواهد بود.  کی  چی ه  عیو تشر  نی تکو

 .الفرج

 شناخت دین و راهنما  

و نیز در غدیر   .بود  اءیو عصاره دعوت همه انب  جهی نت ر غدی که  شد گفته 

با مسآله امامت و والیت علی )ع( بوسیله حضرت    نی اتمام نعمت و اکمال د

 زدهم  سیجلسه 

از غدیر تا  

 ظهور  
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  فراموش جهیو واقعه کربال نت  رسول )ص( از جانب خداوند صورت گرفت.

 . شدن غدیر بود 

راهنما   یبرا  یامبرانیو پ  ی فرستادن کتب اسمان ینعمت اله ن یبزرگتر  ارزی

اتمام   ریغد  وو اخرت است  ایبه سعادت در دن   دنیتکامل و رس  ی بشر بسو

  حلقه راهنما واقع در . انسان ها است دنیو بسعادت رس   تیهدا  ینعمت برا

  گریکدیمجموعه را به   نی ا گرید  یاست که اضالع و حلقه ها واسطی

 کند.  یمتصل نموده و آن را کامل م

انسان به   یو متعال ح یاست که موجب اتصال صح  یاله راهنمای وجود

  با  تنها وگردد؛  یمقصد م یو جهت دار او به سو یجهان و حرکت واقع

  حرکت ابد،ی  یانسان معنا م اتیجهان و ح  نش آفری که  راهنماست وجود

حضرت حق نسبت به کل نظام خلقت    یگردد و طراح یم هی او توج تکاملی

 کند.  یهدفمند جلوه م

  کیو بحث نبوت و امامت به عنوان  امبرانیجاست که ارسال پ ن همی از

انسان و جهان   نشآفری  طرح انسجام  و ابدی یخود را باز م گاهیضرورت جا 

 گردد. یدرک م

تاکنون    عی علم کالم و نظام تشر ه یکه از زاو  نهیزم ن یدر ا  قیاز حقا  یار بسی

به   چه یدر  نیهمراه بوده است، از ا   یطوالن  یبا بحث ها و مناظره ها

شود و در محضر   یم دهیفهم «یو »ضرور  نیکامالً معقول، مت یصورت

 . ردیگ یقرار م دیتأک  و دییخردمندان و فرزانگان مورد تأ

و امام بعد از   امبریپ  نیکه جانش  نای - مذکور عبارتند از: قی از حقا برخی

از امامت   یگاه خال چیو زمان ه  نی که زم ن ای - باشد؛ یاله ن ییبه تع د یاو با

از علم   دیبا  یاله یکه امام و راهنما نای - نبوده و نخواهد شد؛ یو حجت اله

 و عصمت برخوردار باشد؛ 

   شده اند  فیتکل  زچی سه  به تنها مردم

 : ثالثة   الن اسُ  کل ف ان ما

د ال هم،یورد عل  مایلهم ف میالتسل  واالئمة،  معرفةُ    .  هیاختلفوا ف مایف همیو الر 

هنگام اختالفات.    شانای به  رجوع و، در برابر آنان  متسلی امامان، شناخت

  یاساس یو رسالت ها  ف یاصول تکال نییدر واقع در مقام تب تیروا  نیا

  یقیحقا  انگریب  عهیفرهنگ ش  ات یو ادب  ییکه با زبان خاص روا انسان است
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سه   نی به ا  گرید فی و وظا فی تمام تکال قتحقی در .میاست که ذکر نمود 

 :  اساس نای  بر  گردد. یباز م ی اساس فیتکل

 : اول  فتکلی

  ی تیهو   یو ب یانحراف، پوچ رت،یانسان را از ح که  )شناخت و معرفت(

  در و  سازد یوارد م یاله م مستقی صراط  به را اوو بخشد.   ینجات م

باطل جدا    رمسی از را  راهشبرد.  یم شیو نبوت به پ   دتوحی راه استمرار

 بخشد.   یم یو انسان ینی د تهوی  او به و سازد یم

 : دوم  فتکلی

  یآدم یآن در متن زندگ انیشناخت و جر  یتحقق عمل قت یحق در ( می)تسل

 اعتقاد، مان،یاچنانچه از عمق و اصالت برخوردار گردد،   متسلیاست. 

 آورد.  یتکامل را با خود به ارمغان م ریو حرکت در مس  تیمع عت،یب

متصل کرده و در راه خدا   قتینخست انسان را به حق فتکلی  گر،ید  انبی  به 

برده و به مقصد  ش یبه پ  ریمس نیدوم او را در ا  ف تکلی  و .کند یوارد م

 گرداند.  یم کینزد

 : سوم  فتکلی

از آفات،   وبخشد   یتحقق م  یاسیو س یرا در بعد اجتماع قیحقا  نی هم  زین 

  نهی ابهام ها، موانع، بن بست ها، توطئه ها، انحراف ها، اختالف ها، زم

جامعه و امت    شرفتیو پ  ادت ینفوذ و تسلط دشمن و هر آنچه مانع اقتدار، س

 کند.  یم یریاست، جلوگ یاسالم

و   ی کننده همان خطوط اصل میو ترس  تگری حکا  فیسه تکل  نای مجموع، در

و   ایبه سعادت دن   دنیرس  یبرا  یاله عی نظام تشر  درنسان ا  نیراست  گاهیجا

 آن گذشت.  انیآخرت است که ب 

شده و به هدف   لینا   یبه فالح و رستگار  یکه انسان ها در صورت نای

 رسد که:  یم شیخلقت خو 

 راه را»بشناسد« )معرفت( ؛ یراهنما - الف

 و اعتقاد( ؛ مانیآورده و معتقد گردد ) ا مان«یبه او »ا - ب

 ( ؛ یو دوست  تیاز او »اطاعت« کرده و به او مهر ورزد )تبع - ج
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رشته اتصال و اطاعت خدا را از   ز ین  یلحظه ا یبا او باشد و حت  شهیهم - د

 او نگسلد  

   راه یط  و تیمع عت،بی

  یم ریتعب   ت«ی ما به طور خالصه به »وال قی و حقا میمفاه نای مجموعه از

شود و   یم نی تام ت یانسان ها تنها در مکتب وال یرستگار مییگو  می و میکن

 است که:  دهیگرد دیتاک  اتیدر روا

  یب  یچون کالبد  تیوال  یاست و اسالم منها نی د قت یروح و حق توالی  -1

 جان است ؛ 

   ضامن سعادت انسان در دو عالم است؛ توالی  -2

  تیبا مکتب وال  وندیاو تنها در گرو پ  نیراست  تیانسان و شخص  تهوی -3

  خورد؛ یرقم م

و مجد و عظمت آنان فقط   یو اقتدار امت اسالم ادت یو س یواقع اتحی -4

 گردد؛ یم نی شکوفا و تضم تی در مکتب وال

درگاه حق   رشیمورد پذ  توالی  به اعتقاد با  تنها  انسان عبادات  و اعمال  -5

 ــــــ  .ردیگ یقرار م

 ی ها  دانستن

مطالب ذیل مصاحبه فرضی با خداوند است که پاسخ آن برگرفته از آیات  

 قرآن کریم است. 

ید که برخی از پیامبران بر بعضی دیگر برتری  فرمود قبالً  شما: پرسشگر

 دارند، آیا پیامبر اسالم بر  پیامبران دیگر برتری داشت؟ چرا؟  

ی؛ پیامبر اسالم بخاطر ویژگیهای منحصر به فردش، بر  بل: خداوند پاسخ 

تمامی پیامبران من برتری داشت. به همین جهت مورد عنایات ویژه من  

 قرار گرفت. 

 ژه من به ایشان عبارتند از: برخی از عنایت وی

 ین دین خودم یعنی اسالم را توسط ایشان برای جهانیان فرستادم.  کاملتر -1

" امروز، دین شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و  

 (  3اسالم را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم."  )سوره مائده، آیه  
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وید الهی است و بهترین کتاب هدایت و  یم را که معجزه جا کر قرآن  -2

آسمانی است بواسطه پیامبر اسالم بر مردم نازل کردم تا با تمسک به تعالیم  

آن به مسیر هدایت رهنمون گردند.  "این كتابى است پربركت كه بر تو  

   140ایم تا در آیات آن تدب ر كنند و خردمندان متذك ر شوند." نازل كرده 

 (  87قرآن عظیم دادیم"  )سوره حجر، آیه  "ما به تو سوره حمد و 

یامبر اسالم  کوثر و خیر کثیر عطا کردیم ) که یکی از آنها  پ  به ما -3

حضرت زهرا ع است که بهتر زنان عالم است و جانشینان بر حق پیامبر  

[ اسالم از فرزندان وی خواهد بود(. "ما به تو كوثر ]خیر و بركت فراوان 

 (  1ر، آیه  عطا كردیم."  )سوره کوث

یامبر اسالم را از مسجد الحرام به مسجد االقصی سیر  پ معراج شب  -4

دادیم و از آنجا وی را به معراج و  آسمانها بردیم تا از نزدیک آیات و  

نشانه های با عظمت پروردگار را ببیند.  پیامبر اسالم در شب معراج بعد 

عظمت من را با تمام  از دیدن آفریده های الهی و بهشت برین و آیات الهی، 

وجود درک کرد و چنان به من خداوند از نظر معنوی نزدیک شد که من را  

ه است خدایى كه بنده   با تمام وجود درک کرد و با چشم دل دید. "پاك و منز 

كه گرداگردش را  -اش را در یك شب، از مسجد الحرام به مسجد االقصى

د را به او نشان دهیم."   برد، تا برخى از آیات خو -ایمپربركت ساخته 

 (  1)سوره اسراء، آیه 

یامبر بار دیگر) در شب معراج( نیز او )خدا( را )با چشم دل( مشاهده  پ"

كرد )و با تمام وجود او را شهود و درک نمود(، نزد »سدرة المنتهى«، كه  

 »جنت المأوى« )بهشت(  در آنجاست، در آن هنگام كه چیزى ]نور خیره 

و  [ سدرة المنتهى را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد اىكننده 

هاى بزرگ   اى از آیات و نشانه طغیان نكرد )آنچه دید واقعی ت بود(. او پاره 

 الحمدهلل   .( 18تا    13پروردگارش را دید. " )سوره نجم، آیات  

 

 

 

 
   29سوره ص، آیه  140
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 ظهور  غدیر ، عاشورا ، 

 

و   د یو سالروز شهادت جانسوز و جانگداز س ینی حس یعاشورا   دنرسی فرا

را به   شیبا وفا اران ی)ع( و اصحاب و   نیحضرت امام حس  دان یساالر شه

 . میکن  یعرض م  تی)ع( تسل  تیاهل ب  فتگانیهمه ش 

نهفته    یو رمزآلود یارتباط ناگسستن ،یعاشورا و ظهور مهد ر،یغد  نی ب

ان رخ داده، ومکا زمان  از نقطه سه در گرچه است.    قی آنچنان وث یوندپی ام 

را   ت یحرکت بشر  ۀچی خلقت است و در  ریتفس  انیدارند، که هر سه با هم، ب 

ت و شوکت معهود م تیعبود   یبه سو را تا   یو آدم دیگشایو عز 

 . دهدیها عروج مزمان تی نهایب

اتمام نعمت  و، بود  اءیو عصاره دعوت همه انب  جهینت  ،رغدی که شد گفته و

  یامبران یو پ  یفرستادن کتب اسمان ینعمت اله  نیبزرگتر   یعنی  نیو اکمال د

و اخرت است   ای به سعادت در دن دنیتکامل و رس  یراهنما بشر بسو یبرا

  مساله  و  .انسان ها است دنیو بسعادت رس تیهدا  یاتمام نعمت برا ر یغد و

   . بود یاله نی کمال د توالی

  نیامام حس  امیق  قتیدر حق وعاشورا به وجود آمد   ریگرفتن غد  دهیبا ناد ولی

به انحراف و از   نی بود که فراموش شده بود و د  ریغد  امیزنده کردن پ (ع)

  پس . یظاهر یمانده بود و احکام یباق یفقط اسم (ص)محمد نی د قتیحق

را زنده نگه   ن یکرد و د یاریبا شهادت خود درخت اسالم را آب   (ع) نحسی 

 داشت  

  و در زمان ظهور خواهد  ت یفرد وال نی در زمان آخر نی د قت یحق ی تجل ولی

  نی د قت حقی شدن ظاهرکله  نیالد  یعل ظهرهی است که  یبود و آن وعده اله

  کیعجل لول اللهم با یو نراه قر دایبع  رونهی  انهم .در زمان ظهور است

 .الفرج

 تحلیل واقعه کربال، از بعثت تا فتح مکه 

قبل از   ایو   فه،یاز مکه، بلکه از سق  نحسی  هجرت  از نه  را، عاشورا واقعه

 . کرد یبررس  دیآن از بعثت رسول اکرم)ص( با

جلسه چهاردهم 

ا رعاشو،رغدی

 ظهور  
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   شرح شکن زلف خم اندر خم جانان 

 کوته نتوان کرد که این قصه دراز است 

 

 از هجرت تا فتح مکه 

سول اکرم)ص( درمدت بیست وسه سال رسالت، و خصوصاً در آن سیزده  ر
سالی که در مکه بودند ، مسلمین از طرف مشرکین مکه مورد آزار و اذیت  
 فراوانی قرار گرفتند تا جائی که عده ای از مسلمین به حبشه هجرت می کنند. 

که   و بعد از هجرت رسول اکرم)ص ( از مکه به مدینه ، و در مدت ده سال 
مسلمین در مدینه بودند نیز تا آنجا که می توانستند از آزار و مزاحمت برای  

 مسلمانان دریغ نکردند، و موجب جنگهای بدر و اُحد شد. 

تا فتح مکه، که درسال هشتم هجرت، و در   با اسالم ادامه داشت،  مبارزه 
و   شوند،  می  مکه  وارد  مسلمانان  شد.  واقع  رسولخدا)ص(  حیات  اواخر 

ن که مسلمانان را ضعیف می پنداشتند، و حاال با عظمت رسولخدا و  مشرکی
 اقتدار اسالم و مسلمین روبرو می شوند، که برای فتح مکه میایند. 

با آنها چه خواهد کرد؟ اما بر خالف انتظارشان،   پیامبر  حال چکار کنند؟ 
رسول اکرم که رحمة للعالمین است، دستور می فرمایند: هرکس بمنزل ابو  

به کالم سفی توجه  آنان در گذشت.  همه  از  و  است،  امان  در  ببرد،  پناه  ان 
حضرت زینب )س( در مجلس یزید خطاب به او که میفرماید: "ابن الطلقاء"  

 )پسر آزاد شده(، به این قضیه بر میگردد. 

 

 ابوسفیان کیست؟ 

ابوسفیان از سران مشرکین بود، که تا اخرین لحظه با رسولخدا و اسالم و  
مسلمین جنگیدند. و حاال اینها با قدرت اسالم مواجه می شوند، بناچار اظهار  

امام علی )ع( در  اسالم می کنند. البته انها مسلمان نشدند، بلکه تسلیم شدند.  
 خطبه شانزدهم نهج البالغه میفرمایند: 

 اسلموا و لکن استسلموا، و اسروا الکفر،فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه." "ما  
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پنهان    را  کفرشان  و  نمودند،  اسالم  به  تظاهر  بلکه  نیاوردند،  اسالم  اینان 
کردند،تا آنگاه که یارانی پیدا کردند، به همان کفر و دشمنی با خاندان پیامبر  

 بر گشتند. 

 ازسقیفه تا عاشورا 

را، نه از هجرت حسین از مکه، بلکه از سقیفه، و یا قبل  پس واقعه عاشورا 
نابودی   از آن از بعثت رسول اکرم)ص( باید بررسی کرد، که آنها در پی 
اسالم بودند ، چنانکه در سخنان یزید مشاهده میشود و اصال اعتقادی به اسالم 

 نداشتند. آنجا که میگوید: 

 ل خبٌر جاء وال وحی نز ،  لعبت هاشم بلملک فال 
 من بنی احمد ما کان فعل  ،لسُت من خندق ان لم انتقم  

بنی هاشم با حکومت بازی کردند، و بر محمد وحی نازل نشده و    میگوید:
نه کتابی آورده و می گوید: من از فرزندان خندق نیستم اگر از فرزندان  

 محمد انتقام نگیرم. 

وحی نازل شده یزید  نه خبری بود و نه    یعنی مقصود بنی هاشم سلطنت بود و
در این اشعارش وحی را انکار و نبوت پیامبر را زیر سئوال می برد و در  

 پی انتقام جوئی کشتکان خاندان خود در جنگ های بدر و اُحد است. 

مسلمین    یزید کشتن حسین را تالفی جنگ بدر میداند، که بین کفار مکه و 
یزید می گوید: ای کاش اجداد  رخ داد و به شکست کفار مکه انجامید. حال  

»یا للعجب که در   من در بدر می دیدند که چگونه انتقام آنها را می گیرم.
 همین حال خود را خلیفه رسولخدا می داند.!« 

 

 مقابله کفر با ایمان 

به عثمان میگوید:   همانطور که وقتی عثمان به خالفت می رسد، ابوسفیان 
ین خالفت را همچون گویی بین خود  قدرت بدست تو رسیده، ا  حاال که حکم و

دست به دست کنید، و پایه های قدرت را از خاندان بنی امیه قرار دهید. که  
نه بهشتی در کار است و  پادشاهی است،  نه جهنمی. لذا ابو    این سلطنت و 

برابر   در  معاویه  و  میگیرد،  قرار  رسول)ص(  حضرت  برابر  در  سفیان 
 قرار میگیرند. علی)ع(، و یزید در مقابل حسین)ع( 
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و شهادت امام علی، و حضرت زهرا، و مسمومیت و به شهادت رسیدن امام  
حسن مجتبی، و حادثه غم انگیز کربال و شهادت مظلومانه حسین )ع( همه و  
پسنده کرده  اسالم  به ظاهر  بود که  ایمانی مسلمانانی  نتیجه کفر و بی  همه 

 بودند. 

 عاشورا نتیجه سقیفه 

ورا آغاز جنگ از سوی دشمن بود، و عمر بن سعد  می بینیم در روز عاش
سران سپاه خود را گرد می آورد و در پیش روی آنان تیر اندازی میکند و  

 می گوید: شاهد باشید که اولین تیر را من بسوی حسین پرتاب کردم.

در حقیقت این تیری که توسط عمر بن سعد، در کربال و در روز عاشورای  
ع( پرتاب می شود، همان تیری است که )در  هجری بسوی حسین)  61سال 

سقیفه ( در روز وفات پیامبر خدا )ص( در سال یازده هجری به قلب پیامبر  
 زده شد، حاال بسوی حسین نوه پیامبر بر میگردد. 

زیرا ابتدای انحراف از آنجا بود، و حوادث بعدی همچون فتنه خالفت، و  
حتی شهادت شیر خواره حسین با  خانه نشینی علی، شهادت ائمه اطهار، و  

و السالم(  کبرا)علیهما  زینب  و  امام سجاد  اسارت  و  حرمله،  حاکمیت    تیر 
خلفای جور بر مسلمین، همه از نتائج آن انحرافهای نخستین است، که آنها  
همان روح جاهلیت را داشتند، منتهی بشکل دیگری، که حاال رنگ اسالمی 

 گرفته بود. 

 تأملی در تاریخ 

به انحراف کشاندند.  بعد   از وفات رسولخدا)ص( اسالم را از مسیر اصلی 
خالفت را غصب کردند، بالجمله چون ابوبکر لشکری به جانب شام ارسال  

ان را امیر قرار داد. و معاویه و ابو سفیان هر دو را  یکرد، یزید بن ابوسف
و  امیر کرد  را  او، معاویه  از مرگ  بعد  و  داشت.  او مامور  تحت فرمان 
حکومت شام را بوی داد، و معاویه ، بقیه زمان ابوبکر و تمام خالفت عمر  
و عثمان منصوب و والی باالستقالل بود، و بدعتها در دین نهاد، و در احیای  
انت   گفت:  باو  عمر  روزی  که  کرد  سعی  چندان  قیصری  و  کسرائی  سنن 

 کسری العرب!؟ 

را که به ظلم و طغیان  و چون امیر المؤمنین علی)ع( بخالفت رسید ، معاویه  
و فسق و عصیان شهره آفاق بود تقریر نکرد، وی هم به بهانه خون عثمان،  

شمشیر    با حجت خدا که خلیفه بر حق پیامبر)ص( بود، به محاربت برخاست و
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کشید، و جنگها بر علیه امیرالمومنین )ع( برپا کرد و مسلمین را درگیر چند  
( بشهادت رسید . آری معاویه پسر  جنگ قرار داد، تا اینکه حضرت علی)ع

برای  لحظه  اخرین  تا  و  از سران مشرکین بود،  است که  ابوسفیانی    همان 
 نابودی اسالم و بر علیه پیامبر و مسلمین جنگید. 

 مادر معاویه کیست؟ 

مادر معاویه هند بود که او هم در عداوت با رسولخدا)ص( کوشش کرد و  
غالم جبیر بن مطعم، حضرت حمزه در جنگ اُحد حاضر شد، و چون وحشی  

عموي پیامبر)ص(را شهید کرد، هند بر نعش حمزه سیدالشهداء آمد، و ک ب د او  
را بیرون آورد و در دهان گذاشت، ولی بقدرت الهی سخت شد و دندان در  
وی اثر نکرد پس حمزه را مثله مثله کرد، و آن اعضاء مقطوع را به ریشه  

ن آویخت. و زنان قریش باو اقتداء کردند و با  کشیده و بجای گردنبند بر گرد
 سایر مسلمین چنین کردند. 

این کار بر رسولخدا)ص( خیلی سخت بود و خون هند را هدر فرمود. و هند  
به "آکلة االکباد" لقب گرفت. تا در فتح مکه که ابو سفیان اضطراراً اسالم 

و کرد.  اسالم  اظهار  هم  هند  پس  کرد،  اعالم  نفاق  به  را  حضرت    خود 
رسول)ص( به حکم رحمت قبول کرد و عفو نمود. و چون با حضرت بیعت  
کرد مثل سایر زنان، حضرت یکی از شرایط بیعت را زنا نکردن ذکر کرد.  
البته در تاریخ فضائحی ذکر شده که من از ذکر آن شرم دارم! درباره معاویه  

 حکیم سنائی سروده: 

 داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او  
 سه کس او به پیامبر چه گذشت  ز و 

 . مادر او جگر عم پیمبر بمکید  ،پدر او دُر دندان پیمبر شکست  
 پسر او ،سرفرزند پیمبر ببرید   ،او بناحق، حق داماد پیمبر بستاد  

 برچنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد  
 لعن هللا،یزیدا وعلی ال یزید  

مال   اسالم خود را بر جان وحال بنی امیه با این سابقه با تظاهر به 
مسلمانان مسلط می کنند! حال با نگاهی به تاریخ ، مي بینیم آیا اعمال آنان  

 با اسالم محمدی تطبیق دارد؟ 
عده ای از مسلمانان را می کشند، چرا؟ چون احکام اسالم را پیاده نکرده،  
و حتی گاهی خالف اسالم عمل میشد، بیت المال را به دلخواه خود بین  

 طرافیان تقسیم میکرد.  ا
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معاویه به خونخواهی خون عثمان بر می خیزد و علی را متهم به قتل عثمان  
حسنین در زمان محاصره عثمان واسطه بین   میکند. در صورتی که علی و

خلیفه و معارضین بودند، چون علی خلیفه کشی را نمی خواهد. ولی جنگ  
نان را در مقابل هم قرار دادند.  جمل را بر علیه علی )ع( برپا کردند. و مسلما 

که جنگ های صفین و نهروان و فتنه خوارج و شهادت علی )ع( و دیگر  
لطفا اگر طالب حقیقت هستید به تاریخ مراجعه کنید    وقایع را بوجود آوردند.
 141تا شبهات بر طرف شود. 

 خالفت علی )ع( 

خلیفه چهارم شد.   بعد از قتل عثمان مسلمانان با علی)ع( بیعت کردند. و او  
حضرت کسانی را که در زمان خلیفه سوم پست و مقامی داشتند، آنهائی را  
که شایسته و الیق آن مقام بودند در مقام خود باقی گذاشت، ولی آنهائی را که 
لیاقت این مقامات را نداشتند  عزلشان کرد، اما معاویه که والی شام شده بود  

و تا اخرین لحظه با   . جای خود باقی ماندبر سر    حاضر به بر کناری نشد، و
چند جنگ را بین مسلمانان بر علیه،    علی)ع( که خلیفه مسلمانان بود جنگید، و

علی)ع( برپا کرد. از جمله جنگهای جمل، صفین،  نهروان،  بطوریکه در  
تمام مدت خالفت امام علی )ع( این جنگها و کار شکنی ها ادامه داشت، تا  

 لی )ع( را بعنوان کافر بشهادت میرسانند. در نهایت خوارج ع

 

 معاویه بعد از امام علی)ع( 

در زمان امام حسن)ع( باز هم معاویه بر علیه امام حسن مردم را شورانید ،  
به شهادت رساندند. زیرا همانطوریكه امام علی)ع( برای   تا اینکه امام را 
معاویه نامه می نوشتند و اعتراض خود را از معاویه ابراز می کردند، امام 

ولی یارانی نداشت،  حسن هم اعتراض خود را نسبت به  معاویه بیان می کرد،  
یعنی اصحابش از اطرافش پراکنده شدند، وحتی بعضی از آنها برای معاویه  
تحویل می   بتو  علی را دست بسته  بخواهی حسن بن  اگر  نامه نوشتند، که 
دهیم، و وقتی امام حسن)ع( دیدند یارانی ندارند، مجبور شدند آن صلحنامه  

ذ شروطی  آن صلحنامه  در  البته  کند.  امضاء  تحت  را  وامام  بود؛  شده  کر 

 
بیشتر مطالب این جلسه از کتاب تتمه منتهی گرفته شده، لذا برای اطالع بیشتر به کتاب تتمه منتهی  6 

 االمال ، شیخ عباس قمی مراجعه شود.
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یکی از شروط اینستکه معاویه بعد از خودش    شروطی؛ آنرا قبول میکند، و
 جانشینی قرار ندهد. 

صلح واقع شد. وبعد از صلح با امام حسن)ع(    با حسن جنگید ، تامعاویه  آری  
وکلها   ، در کوفه بر فراز منبر رفت و گفت:" إنی شرط ُت للحسن شروطاً 

رجلی!؟" من شروطی را در عهد نامه به نفع حسن پذیرفته بودم و االن  تحت 
  142همه آنها زیر پای من است. 

پس معاویه که مدت چهل سال امارت او طول کشید. کسی بود که س ب امیر  
قتل ذریه رسولخدا)ص( اقدام کرد ،   المؤمنین علی)ع( را ترویج کرد، و در 

خالف صلح ، و عهد نامه بیعت برای  امام حسن)ع( را مسموم نمود، و بر   و
 یزید گرفت و او را خلیفه بعد از خود قرار داد. 

در زمان امام حسین)ع( هم معاویه بود، ولی امام متعرض او نمی شد، به  
خاطر همان صلحنامه ای که در زمان امام حسن )ع( با معاویه وجود داشت.  

از حسین)ع(    ی رود ولذا امام سکوت میکند تا زمانی که معاویه از دنیا م
قیام   به  امام حسین)ع(، منجر  با مخالفت  بیعت می خواهند، که  یزید  برای 

شهادت حسین)ع( میگردد زیرا حاال معاویه از    واقعه کربال و   حضرت، و 
 پسرش یزید را جانشین خود قرار می داده است.   دنیا رفته، و

 

 قابل توجه چند مسئله 

قابل   مسئله  چند  اینجا  مسئله  در  به  تعهد  معاویه  اینکه  یکی  است.  توجه 
صلحنامه را نقض میکند. دیگر اینکه آنچه معاویه کرد واسالم را به این روز  
کشاند، این بود که خالفت رسولخدا)ص( را موروثی کرد. یعنی خالفتی که  
باید از جانب خداوند تعیین شود؛ آنرا پادشاهی کرد. یعنی سلطنتی، پادشاهی   

پادشاهی دیگر جانشین او می شود، وآنان ولیعهدی برای خود قرار میرود، و  
اینست که اصل   باشد؛ مهم  چه کسی  خلیفه  اینکه  از  حاال گذشته  دهند.  می 
خالفت رسول)ص( معنی خاصی دارد که آنرا نا دیده گرفتند، و از مسیر  

 حقیقیش تهی کردند. 

د، ولی معاویه  گر چه آن سه خلیفه سعی کردند ظاهر اسالم را رعایت کنن
خلیفه نبود، او والی خلیفه سوم بود، که بعد از صلح با امام حسن)ع(، خود  
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را خلیفه مسلمانان خواند. همچنانکه امامت و والیت هم معنای عمیقی دارد  
تلقی کردند. و هر    که آنرا هم منحرف کردند، وآنرا همان خالفت ظاهری 

 تحویل میدادند.   کدام که خلیفه می شد، خالفت را به پسرانشان

پس از او پسرش ولید وبعد از او    مثال بعد از مروان پسرش عبد الملک و 
یزید بن عبد الملک جانشین او می شود. وجالب اینکه بعد از کشته شدن ولید، 
پسرش یزید خطبه می خواند و در آن خطبه پدرش را به کفر و الحاد متهم  

خود؛ دو پسرش امین و مامون  . چنانکه هارون الرشید بعد از  143می کند!  
 خلیفه می شوند. گرچه امین کودکی بیش نیست. 

حال سؤالی از برادران اهل سنت می کنیم، آیا پیامبر)ص(، باید انتخاب خلیفه  
بعد از خود را به امت بسپارد، وخود نمی تواند خلیفه بعد از خود را معرفی 

مسلمانان قرار دهد و   کند. ولی هارون الرشید می تواند کودک خود را خلیفه
پسر دیگرش مأمون را ولیعهد او قرار دهد!. آیا هیچ عقل سلیمی این را می 

 پذیرد؟! 

و وقتلها  ستمها  چه  هللا  رسول  خلیفه  باسم  علیه    همین طور  بر  که  آشوبها 
  اهل بیت رسول هللا انجام ندادند! و این بر اثر مسلمانان وخصوصاً شیعیان و 

 حقیقت اصلی آن بود.  مسیر وانحراف خالفت از 

 

 اوضاع شام 

حکومت چهل ساله معاویه بر مردم شام تاثیر فراوانی گذاشته بود، تا جائی  
که مردم دین خود را از معاویه میاموختند؛ آنان مسلمان بودند، اما اسالم را  
بخوبی نمی دانستند، زیرا با احکام اسالم بازی شده بود ،واحادیث بسیاری  

را آنطور که خواسته، به مردم فهمانده بودند، یعنی اسالم اموی،   جعل، واسالم
 اسالمی تهی از والیت !  

که وقتی خبر میرسد علی در    آنها آنقدر بر ضد علی)ع( تبلیغ کرده بودند،
مسجد کشته شده، با تعجب میپرسند مگر علی نماز هم میخواند؟ مردم امام 

  کرده بود می شناختند. آنها نه فقط در علی)ع( را آنطور که بنی امیه معرفی 
 منابر، بلکه در قنوت نماز علی را سب میکردند. 
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که همسران بسیار اختیار   این همه تهمتها که به امام حسن مجتبی)ع( زدند ،
می کند و طالق میدهد، همه اش تبلیغات بنی امیه برای بد جلوه دادن اهل  

 بیت بود.  

و بیت  اهل  مقام  به  بلکه  اسالم،  به  فقط  نه  شام  مردم  و  اکثر  حسن    علی 
مکانی زندگی  وحسین)علیهم السالم( هم جاهل بودند. زیرا مردم در زمان و

ی نماز شب هم بخوانند، ولی در نماز شب علی  میکردند، که ممکن بود کسان
را سب کنند. آری شناخت آنان از اسالم و اهل بیت این بود، و سب علی)ع(  

 تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه داشت. 

گفته شد بعد از فتح مکه وگسترش اسالم، مثل فتح ایران وفتوحات جاهای   
ناختند. زیرا آنان با قول ال  دیگر، مردم مسلمان میشدند، ولی اسالم را نمی ش

اله اال هللا ،محمد رسول هللا مسلمان میشدند. اما اسالم را از کسانی می آموختند  
که خودشان اسالم حقیقی را بخوبی نمی شناختند، زیرا بقول امام علی)ع(:  

 اسالم را مثل لباسی که وارونه پوشیده باشند معرفی کرده بودند. 

فرق بین حسین   ق را از باطل تشخیص دهند، وبهمین جهت نمی توانستند ح
و یزید را بفهمند، چون اهل بیت را آنطور که باید نمی شناختند، لذا بر خالف  
اهل شام، اهل کوفه حسین بن علی را می شناختند، و علی)ع( حدود پنج سال  
در کوفه خلیفه مسلمانان بود، ولی با این وجود امام حسین)ع(، فرزند علی)ع(  

شند و حضرت زینب)س(، دختر علی)ع( و خلیفه خود را به اسارت  را میک
 به کوفه و شام می برند.  

واینکه مسئله، فرق بین مسلم و مومن و متقی را بیان می داریم، برای این  
بدانیم، وقهرمانان کربال را بشناسیم، که هر دو   استکه، هم واقعه کربال را 

نهایت فضائل و نهایت رذائل را بنم ایش گذاشتند، و هم اینکه عقیده  گروه، 
 خود را اصالح کنیم. 

نیافت.    عاشورا با شهادت امام حسین بوجود آمد، و پایان  شروع شد، ولی 
ائمه یکی بعد از دیگری به شهادت رسیدند ولی هنوز هم کربال ادامه دارد. 
و ما باید خود را برای ادامه راه کربال آماده کنیم، برای انقالبی بزرگ، که  

وز ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام بگوش می رسد، و انشاء هللا در  هن
رکاب امام زمانمان به این ندا لبیک گوئیم امین یا رب العالمین. خدایا ما را  

 ظهور امام زمان)عج( را عاجل بفرما.   جزء منتظرین حقیقی قرار بده، و

 الحمدهلل 
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 از زبان خودش  دیزی معرفی

 

مشاهده   دیزیاسالم بودند ، چنانکه در سخنان   ینابود  یکه آنها در پدانستیم 

 به اسالم نداشتند.   یو اصال اعتقاد شودیم

 : دیگومیولی یزید که خود را خلیفه پیامبر می داند  که  آنجا 

 نزل   یخبٌر جاء وال وح  *هاشم بلملک فال   لعبت

 احمد ما کان فعل یمن بن  *من خندق ان لم انتقم   لستُ 

نازل نشده و   ی کردند، و بر محمد وح یهاشم با حکومت باز  یبن:  دیگویم

اگر از فرزندان   ستمیمن از فرزندان خندق ن  :دیگو یم و ، آورده  ینه کتاب

بود و نه    ینه خبر  هاشم سلطنت بود و  یمقصود بن یعنی .رمیمحمد انتقام نگ 

 نازل شده ...  یوح

برد    یسئوال م ریرا ز  امبریرا انکار و نبوت پ  ی اشعارش وح نیدر ا  دیزی

  بدر و اُحد است.  یکشتگان خاندان خود در جنگ ها ی انتقام جوئ یو در پ

  ن یمسلم کفار مکه و نیکه ب  داند،یجنگ بدر م یرا تالف نیکشتن حس  دیزی

کاش اجداد   یا :دیگو  یم دیزی  حاال.  دیرخ داد و به شکست کفار مکه انجام

للعجب که در   ا»ی .رمیگ  یکه چگونه انتقام آنها را م دندید یمن در بدر م

 داند.!«  یرسولخدا م فهیحال خود را خل  نیهم

  معروفی شعر دارد او زندقه و کفر بر  داللت که او کالم و اشعار ازجمله

   است که در وصف شراب گفته: 

 م یبن مر  حیالمس  نی د علی  ها  فخذ*    یاحمد ن ید  یعل ومای  حرمت فان

کوچک شراب که برج آن در ته   دیآمده، خورش  دیز یاز اشعار  یقسمت در

مغرب آن دهان من   شراب و یخمره شراب است و مشرق آن ساق

احمد حرام شد، تو آن شراب   نی شراب در د ی)اگر روز )شرابخوار(است . 

 )وحالل بدان(  ریبگ  میبن مر حی مس  نیرا از د

  د،یزی)ع( به مجلس  تیگفته اند: که بعد از ورود اهل ب  نی ازمورخ وجماعتی

اهل شام را جمع کرد، و در   دیز ی )ع( را آوردند،نیچون سرمبارک حس 

بر لب و دندان آن   زران ی)ع( ،با چوب خ نی و اطفال حس  ت یبرابر اهل ب

دهم  پانزجلسه 

د از  یزی معرفی

 زبان خودش  
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)ع(  یکه درجنگ بدر بدست عل شانمی کاش خو :گفتیو م ، زدیمظلوم م

 . کنمیم یکه چگونه با فرزندش تالف دندید یکشته شدند م

 است بر کفر او:  یتمثل کرد که سجل  نیز اشعار را نوای

 نزل  وحیٌ  وال جاء خبرٌ   *  فال  بالملک  هاشم لعبت

 احمد ما کان فعل بنی من*    انتقم لم ان خندف   من لست

 االسل  وقع من الخزرج جزع*     ببدر شهدوا ی اخیاش  تلی

 ! ال تشل دیزی  ای:  قالو ثم*    فرحا استهلوا و الهلوا

 خالصه اشعار:   ترجمه

از جانب خدا آمده،  ی نه خبر  رایقرار دادند، ز چهیهاشم خالفت را باز  ی )بن 

و سوار دالور چون   میکرد یخونخواه  ینازل شده بود؟! ازعل ییو نه وح 

کاش پدرانم که در جنگ   ینمودم .ا یجنگ بدر را تالف و  میرا کشت ریش

!  دیزی  یگفتند: ا یگشتند و م یبدر بودند، امروز حضور داشتند و شاد م

 دستت درد نکند.( 

شهادت به آن داده، و در   یاو منقول است وسبط بن الجوز واندی  از هم و

را   تیدو ب  نیبه شام، ا  تی از ورود اهل ب بعدکتب مقاتل معروف است که: 

 دهد انشاد کرد:  یخبر م نی ش یو نفاق پ نی ریکه از کفر د

 رون یج  یرب علی الشموس تلک*     واشرقت الحمول تلک بدت لما

 ی ونید یمن النب تقضی فلقد*    التنح  او نح  فقلت الغراب نعب

ظاهر شد   ران یج  یتپه ها  یبر باال دی)چون آن هودجها مانند خورش  :ترجمه

ساکت باش که من    ایبنال   یخواه ی. پس گفتم: مد ینال کالغ د،یودرخش

من کشته   لیرا که از فام یکسان یعنیداشتم، ادا کردم  امبریکه از پ  یطلبهائ

 . شده بود، امروز انتقام گرفتم!( 

 است:  دیز یاز  نهمچنی  و

 عن صوت االذان   دانینغمة الع  شغلتنی

 ان یالد  فی خمورا الحورـ عن  وتعوضت
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  یها اله یوپ  دیساز وآوازها را بشنو  ی وصدا دیزیبرخ   مانیند  یا ): ترجمه

  نی نغمه دلنش ی صدا .دیرا ترک گوئ یوتوجه به معان دیشراب را مدام بنوش 

من آن شراب کهنه را   وسازها مرا از گوش سپردن به اذان باز داشته است  

 عوض کرده ام.(  ی بهشت  یکه درخم است با حور

او و لعنت کردن   زیو اشعار کفرآم دیز ی: شرح کفر و زندقه و الحاد بالجمله

از   یجماعت کتب مشهور است و او را در منبر بغداد، در ی ابوالفرج جوز

 کرده اند.  دیز یاعتقاد به کفر  زیسنت و جماعت ن اهل 

)ص( و  امبری)ع( پسر دختر پ نی همان است که از امام حس دیز ی نای  حاال

  ی عنی کند .  عتیخواهند که با او ب  یاست، م ارسولخد فهی)ع( که خلیپسر عل

 ست؟ ی خداست!!! نظر شما چ امبر یپ  فهیخل  دیز یاو قبول کند که 

  شماو خالفت است.  ن ید قت یانحراف از حق ها،ت ب یمص  نیهمه ا   شهری

مشاهده   رسولخدا)ص( بروند، و فهیخل  داریاز ممالک مختلف بد دیتصور کن 

  فهیخل وقرار دارد،  بای ( با لباس دسی)ابوالق یا نه یبوز   فهیکنند درکنار خل

 :  دیگو یخورد و م یشراب م

 اد زی ابن مثلها فاسق مل  ثم*    یمشاش یشربة ترو سقنیا

 : دیگویوم

 م یبن مر ح یالمس  نید  علی  فخذه*    یاحمد ن ید  یعل ومای  حرمت فان

خودشان را    نی باشند! و مسلمانان هم اهل شام، که د نهای مسلمانان ا فهیاگرخل

  اسالم را چگونه خواهند شناخت؟  گرانیپس د گرفته اند، هی ام یهم از بن

با لباس   فهیگذارند، خل یم شیاسالم به نما  ی خلفا از یلمفی اگر هم حاال

رو دارد، و   شیدر پ وهیلم داده، و ظرف بزرگ م  ی برتخت  یآنچنان

 نوازندگان در اطراف آنها و... 

که  کنند، ما مسلمانان هم  یمعرف یطور  نی مسلمانان را ا یخلفا اگر

چگونه انتظار   م،یکن یو بمردم جهان معرف میاب ی را در یقیاسالم حق مینتوانست

اسالم  یچه ممکن است گاه گر را بفهمند. یاسالم محمد گرانید میدار

 از مسلمانان اسالم را بهتر بشناسند!  یمسلمان، از بعض ریشناسان غ

 ماست  یکه هست در مسلمان بی هرع،    ی بعی ندارد  خود حد  به اسالم
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 سستی ایمان  نتیجه   و  بر سر دو راهی

 جهنم؟  ا یبهشت  ،قرار می گیرد یدو راه برسرگاهی انسان  

که مورد   ی البته تا زمان  م یکه ما همه مسلمان ومومن هست گفته شد، قبال

  یانسان بر سر دو راه یگاه ی .! ولمیقرار نگرفته باش  شیامتحان و آزما

باشد   فی ضع مانیسخت است، و اگر ا   اریکه امتحان بس رد،یگیقرار م

 .  شودیواالخرة م  ایخسرالدن 

ح برای رسیدن به  یح و آن انتخاب راه ص ،ن سختی بودواقعه عاشورا امتحا 

در واقعه   . بهشت و جهنمآخرت، بین   بین دنیا وو سعادت ، انتخاب هدایت 

  میعظ ی و عمر بن سعد هر دو ابتال به امتحان یاحیر دیز یبن  ُحر،  کربال

بهشت و اعال    ایآن   جه یقرار گرفتند، که نت  یبر سر دو راه شدند، و

 بود .   نی جهنم و اسفل السافل  ایو   نیی االعل

 با عمر بن سعد نماینده امام  مالقات

نزد ابن سعد برود   ردیگ  یاز امام اجازه م اران،یاز  یکیدر واقعه کربال ، 

سالم نکرد، عمر    یابن سعد وارد شد ول مهیو با او گفتگو کند. او به خ 

  یو خدا و رسولش را نم ستمی مگر من مسلمان ن یگفت: چرا سالم نکرد

 شناسم. 

  یآمد یبه جنگ عترت رسول خدا نم  یداد: اگر تو مسلمان بود جواب

  یآب ،یبست  یآنها نم یو آب فرات را برو  یگرفت یبر قتل آنها نم  میوتصم

)ع(  یفرزند عل نیامام حس  ی حالل است، ول  ابانیب  واناتیسگها وح  یکه برا

آنها و آب   ن یدر خطر هستند، تو ب  یتشنگ میو بانوان حرم و کودکان از ب 

  یو خدا ورسولش را م ی که مسلمان یکن یو گمان م یانداخته ا یفرات جدائ

 ؟ ی شناس

انداخت، پس سربلند کرد و گفت: سوگند به خدا   ن یرا پائ عمر سعد سرش 

به آنها حرام   یرسان ب یدانم که آس ی)ع( را مامبریمن مقام ارجمند عترت پ

ساخته، و   ر یمخ ی)ع( و ملک رنیکشتن حس  نیمرا ب  ادیابن ز  یاست، ول

که ابن سعد   نجاستی ا )ع( موجب جهنم است. نیدانم شرکت در خون حس  یم

 شود.    یدو امر امتحان م نی ب

 عقل و نفس  ز یست

 هستند".   زینفس درست  "عقل و



 136 
 

 به جاه و مال با به   دنیرس ایاست، و  امبریکه پسر پ نی با حس  دنیجنگ  

  ست،ین  یامر کوچک  نیداند که جنگ با حس  یم و . یدست آوردن ملک ر

  ینفس اماره اش امارت و ملک ر یول  )ع( است.امبری)ع(، پسر پ نیکه حس 

و   شهیبگذرد!؟ شب همه در اند کیاست که از کدام  ر یطلبد. متح یرا م

است   دش یترد اضطراب و  یکه حاک ی در اشعار لذا کار بود . نیفکر ا

 : دیگویم

 ن ی خطر یعل یامر یف افکر،    لحائر یوان یما ادر فوهللا

 ن ی ارجع ماثوما بقتل حس ام،    یتی من ی والر یا ترُک ملک الر ا  

ة  یبن عم  نی حس ة ع  یالر یف ی  ولِ  یل عمر،   والحوادث جم   ی ن یقر 

هستم، و در دو راه    رتیدانم و من در ح  ی: ) سوگند به خدا، نمدیگو یم

من است ترک کنم،  یرا که آرزو یوملک ر استیر ا یخطرناک افتاده ام، آ

من است و حادثه   ی پسر عمو نی با بار گناه بر گردم؟ حس   نی از کشتن حس ای

  نور چشم من است .( یبه جانم قسم که ملک ر  یخطرناک، ول  اریها بس

 تر است.  ینفس قو  یندا  یداند ول یها را م ن ی: همه ا دیکن توجه

 

 نفس بر عقل  ی غلبه هوا

در  باالخره عمر سعد  مهم است.  یلیخ  میبرا  یآخر ملک ر ی : ولدیگو یو م

  نیکند که به جنگ حس  یخطرناک، سرانجام خود را قانع م  یدو راه نیا

 : دیگو یم نی چن  و کنم.  یروم و بعد توبه م یم

 ن یدیوغل   بی و نار و تعذ  ،  ان هللا خالق جنه قولونی

 ن یالرحمن من سنت  ی اتوب ال  ،  یانن قولونی مایصدقوا ف فان

 مه یعظ ایکذبوا فزنا بدن  فان

 ن ی دائم الحجل میملک عظ و

  نی آهن یبهشت و آتش جهنم و عذاب و غل ها   دگاریخدا آفر ندیگو یم)

سخن راست باشد من در دو سال بعد از واقعه کربال توبه    نی است.  اگر ا

که همواره مانند   یبزرگ  یو پادشاه  عیوس  ی ایو اگر دروغ باشد به دن کنمیم
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  یاشعار از ،» سست  ن یا  دیکن توجه (.ام دهیآراسته شده رس  وریعروس به ز 

 . « کندیم  تیحکا  حی راسخ و صح دهیو عدم عق  مانیا

هست.    یو عذاب و آتش  یهست، جهنم یبهشت ندی گو ی"م:  خالصه اشعار 

ثواب    ندارد و در بهشت و جهنم وعذاب و نان ی اطم یعنیاگر راست باشد! 

 شک دارد.  امتیوق

( اما  امتیاست )حاال کو تا ق هینس   نیقتل حس  ی: وعده عذاب برادیگویلذا م 

در عصر   لذارسم".(  یبه آن م ی است که نقد است به زود یدولت یملک ر

و بالجنه   یهللا ارکب  لیخ  ای"  دارد: یروز نهم محرم به سپاه خود اعالم م

 و بهشت بر شما بشارت باد(.   دیسپاه خدا سوار گرد ی)ا ". یابشر

  جیمسلمانان بس  فهیپسر خل  قتل پسر دختر رسول خدا و یکه برا یبه کسان

در مورد او   امبرشانیپ  کهیدهد همان کس یبشارت بهشت م شوند، یم

  نی)حسن و حس  شباب اهل الجنه!!! دایس  نی فرموده بود: الحسن والحس

   .سروران جوانان بهشتند(

لشکر   یبه کمان گذاشت و به سو  یریدر روز عاشورا عمر بن سعد ت  و

بودم که    یکس نی که من نخست دیده یگواه)ع( پرتاب نمود و گفت: نی حس

را رها کردند و جنگ شروع   رهایرا رها کردم، و به دنبال او لشکر ت ریت

 . ابدی ی)ع( تحقق میامام عل یها یشگوئیاز پ  یکی لذا شد.

عمر اذا   ا ی فی عمربن سعد ، فقال له ک  ی)ع( لقیشده : ان االمام عل تیروا

به   ی )ع(روزی)امام عل الجنة والنار فتختار النار؟  نیب  ه یف ریاقمت مقاما تخ

بهشت    نی که ب یریقرار گ یمقام اگر در یچگونه باش :دیفرما یعمرسعد م

 . ( ؟یکن اریجهنم را اخت  و  ،یشو ر یوجهنم مخ

  به ملک  دنیرس ی را برا ن یحس ، نداد   هیباالخره ابن سعد نقد را به نس  یآر

 . و اآلخره شد ایو خسرالدن  اوردیآن را هم بدست ن  یحت اماکشت  یر

 

 یواقع  ریغ  یندارید

سِ  در هماالسالمیعل  یبن عل  نی حس   فرمود: ک ْرب ال ء   بسوی  رِ یم 

ع ا ُحوطُون هُی  ل عٌْق ع ل ى أ لِْسن تِِهْم   نُ ی و  ا لد ِ  ا ی  ا لدُّنْ  دُیا لنَّاس  ع بِ  »إِنَّ  ْت م  ا د رَّ   شُُهمْ یِ م 

ُصوا بِالْب ال ِء ق لَّ ا لدَّ  از سِر زبانشان   نی و د اپرستندیدن »مردم  انُون«یَّ ف إِذ ا ُمح ِ



 138 
 

 چرخانند،ی شان را رو به راه سازد، آن را مفروتر نرود. تا آنجا که زندگى 

ا چون در بو   کم شوند.«  ندارانی افتند، د ش یآزما ۀتام 

چنان وارد قلبشان نشده که در فراز و    نیکه د  طورندن ی مردم ا شتربی

مرفه دارند؛   یآن را رها نکنند؛ لذا تا وضعشان خوب است؛ زندگ هاب ی نش

 دارند.  نی ندارند، د  یامکان ازدواج فراهم است و از جهت فرزند مشکل

ا نه   ،ینه همسر  شود؛یمختل م یزندگ د؛یآی م شیپ  شیآزما وقتی ام 

 کندی نم شان ی رها یماریو ب ستیخود ن  یجا  زیچچ یه  ،ینه کار ،یاخانواده 

 .  کنندی را رها م نی د شوند،یو خالصه گرفتار بال م

 

 ... ترسمیاز عمر سعد شدن م

 دکتر علی شریعتی می گوید:  

 . میشوی روبرو م ت ینمونه شخص حادثه کربال با سه  در

  .ستدیای آخر م تا  حرِف زور شود. مِ یتسل  ست ین  حاضر)ع(  نی : حساول

  ی زیو به چ دهدیانتخابش را م نهی هز  .شوندی و فرزندانش کشته م خودش

 .  از آبرو نه  گذرد،ی آب م از .دهدینم تن  خواهدی که نم

حرفش   سرِ  .کندی را تحمل نم مخالف . خواهدیم م یرا تسل همه،   دیزی: دوم

و به   خردیرا به جان م  ییآبرو  ی ب .برد  ی را سر م غمبریپ نوه   .ستدیایم

 . رسدیم خواهد یکه م یزیچ

م در ترد 8تا روز   خی تار  تِ یروا  به، : عمِر سعدسوم را   ایدن هم است.  دیمحر 

  هم را. دیزیکند هم   ی را راض نی حس خواهدی م هم  هم اخرت. خواهدیم

حاضر است از قدرت   نه   احتراِم مردم را. خواهد،همیاماراِت کوفه را م

  چکدامی است که به ه ی آخر عمِر سعد تنها کس دستِ  .یاز خوشنام نه  بگذرد،

از  نه  بردی از قدرت م یسهم نه .رسدی نم خواهدی که م ییزهایاز چ

 یخوشنام

قدرت   نه م،یشدن را دار ن یراستش نه جرات و ارادِه حس  یمعمول یِ آدمها ما

  شیب  من عمِر سعد هست!  کیدروِن همه ما   در اما.  شدن را دیز یو ابزاِر 

 .. ترسمیاز همه از عمر سعد شدن م
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 بخیر بگردان خدایا عاقبت ما را ختم  

 “حر بن یزید ریاحي”  ندیگو

کسي بود که آب را به روي امام بست و اولین کسي شد که خونش را   اولین

 براي او داد. 

سعد” هم اولین کسي بود که به امام نامه نوشت و دعوتش کرد براي   “عمر

 آنکه رهبرشان شود و اولین کسي شد که تیر را به سمت او پرتاب کرد!

 رسد؟ر کارش به کجا مي داند آخمي کي

که   ايچهره شود،اي از ما آشکار مي هر امتحاني چهره  با  دار ابتالست. دنیا

شود در این دنیا بر کسي  مي چطور  کند.زده ميگاهي خودمان را شگفت 

 خرده گرفت و خود را ندید؟ 

شود به  بداني که نمي   تا خداوند داستان ابلیس را تعریف کرد گویندمي

هیچ تعهدي براي آنکه   خدا  عبادتت، به تقربت، به جایگاهت اطمینان کني.

 تو همان که هستي بماني، نداده است 

به همین دلیل است که سفارش شده، وقتي حال خوبي داري و    شاید

 ات” را بطلبي. خواهي دعا کني، یادت نرود “عافیت” و “عاقبت به خیري مي

 د هلل .  الحم
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 رد. حسین )ع( با خدا معامله ك

 

  نی محرم الحرام است. ب)ع( ده روز اول ماه نی امام حس یعزادار اوج

کربال  یاز شهدا یکیسخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به  

  یو شب هفتم را برا هی حضرت رق  یاختصاص دهند؛ مثالً شب سوم برا

به حضرت   زیکنند و تاسوعا را ن  یم یاصغر)ع( سوگوار یحضرت عل

 دهند.   یعباس)ع( اختصاص م

کربال در روز عاشورا به شهادت   یاست که تمام شهدا نی ا قتیحق اما

اصغر همه قبل از امام   ی اکبر و عل یاند و حضرات اباالفضل، عل دهیرس

و  با سپاه عمر سعد کشته شده اند.   کار ی)ع( و در روز عاشورا در پنی حس

 رفته است.  ایپس از شهادت پدرش در شام از دن   زی)س( ن ه یحضرت رق

 

 ع(  )شهادت علی اصغر

السالم   هیاصغر عل  ی بنام شاهزاده باب الحوائج حضرت علهفتم ماه محرم 

  دهیو مکتب عاشوراست. مادر غمد عهیش  تیو حقان  تی است که سند مظلوم

 بود.  هماالسالمیحضرت رباب عل  نه،یو حضرت سک  شان یا

غرق   نی زم یرو ارانیهمه    دندیالسالم د ه یعل  نی امام حس یوقت روزعاشورا 

  " ینصرنیاتمام_حجت فرمودند "هل من ناصر  یدرخون افتاده اند، برا

  خود  کرده و هیطفل مظلوم که درجواب پدرگر نی ا جواب نداد جز  چکس یه

انداختند. امام به خواهران خود فرمودند شش_ماهه   نی گهواره به زم را از

 . دیاور یراب

  یبسر گذاشتند، ردا امبریپ  کرده و عمامه رونیرزم ب  زلباسین  خودشان 

بطرف لشکر رفتند.   نگه داشته و  رعبایبدوش گرفتند طفل را ز رسولخدا

  اصغر از شدت یمبارک عل که سر  یحال  کرده در دست بلند یرو طفل را

إن لم   یالسبط المصطف ی ُمنو عل   اقومی"  عطش به عقب افتاده بود وفرمودند:

مون فل أما ی ت رح  موا هذا الط ِ رحم   اگربمن عطشا"  یتلظی  فیترونه ک ف اْرح 

چطور ازفرط عطش   د ینی بی مگرنم،  دیکن ررحم یطفل صغ نی به ا دیکن ینم

 ... دیبگذار  امبرتانیمنت برسر پسر پ یقطره آب به،   زندیدست وپا م

  هم زدجلسه شان

)ع( با خدا حسین

 معامله كرد
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  یرفت "بسهم محدد مسموم عل یبلند  ی بدستور عمرسعد باال ث یحرمله_خب

"فذبح   طفل زد.  یگلو یدیزهرآلود به سف یشعبه آهن رسهیشعب" وبا ت   ثالثة

 االُذن"  ی الطفل من االُذن إل

پاره نمودند. بعد دست   اول بند قنداق را آورده و رون یب  ی خنجر ارباب

  ی قطره ا دند،یبه آسمان پاش  را  فشیخون شر  طفل بردند و یگلو رخونیز

 ـ   144. شدیم کونیگرنه عالم کن ف و خت ینر  نی زمازآن به 

 

 معامله با خدا  

  تیبا خدا و جلب رضا  یعاشورا، معامله گر  یدرسها نی از مهمتر یکی

خدا    یرضا ی )ع( فقط با خدا معامله کرد و تنها برا ن یاست. امام حس  یاله

و   شیخو  ی هست ،یاله نیاز د  تیدر جامعه و حما  یاله یو تحقق ارزشها

 راه خدا کرد.   یرا فدا نمود و خودش را قربان زانشان یعز  نی بهتر

وجه ادا کرد  و ضمن در نظر   نی معامله را به بهتر نی پاداش ا  زنی  خداوند

خداوند     ز،ین  ایمقام و منزلت در عالم آخرت، در عالم دن نی گرفتن باالتر 

)ع( کرد و محبت و عشق او را در دلها جا داد   نی همه عالم را عاشق حس

ندارد.    عاشقع  نی در عالم به اندازه امام حس ی تیشخص  چ یکه ه  یبه گونه ا

  ینی حس  امی)ع( و هم ق نی )ع( با خدا موجب شد که هم حس  نیمعامله امام حس

 ماندگار و پرثمر گردد. 

ن و  خودما  میخواه یداد که اگر م تی درس را به بشر ن یا  ینیحس  امقی

  یکند و ماندگار شود، اعمال مان خالصانه و برا  دایارزش پ  مانیکارها

  یمعامله، معامله با خداست. کس نی تر  پرسود،  ردیصورت گ یاله یرضا

بهره خواهد برد و هم از    ایدن  نی که با خدا معامله کند هم از اجر کارش در ا

  ست،ین  ی ویبا پاداش دن سه یکه قابل مقا ی ارزشمند اخرو اریاجر بس 

 برخوردار است.  

  یداری: خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خر دیفرما یم مکری قرآن

از خدا به   ی آنان باشد ... چه کس یکرده است که )در برابرش( بهشت برا

که با   ی عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما که به داد و ستد

 بزرگ.    یروزیاست آن پ  نیو ا  دیخدا کرده ا
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نَّة  ۚ یُقاتِلون  في س بیِل   أ موال ُهم بِأ نَّ ل ُهُم الج  إِنَّ ّللاَّ  اشت رٰى ِمن  الُمؤِمنین  أ نفُس ُهم و 

ن أ وفٰى   م  القُرآِن ۚ و  اِْلنجیِل و  قًّا فِي التَّوراةِ و  عًدا ع ل یِه ح  یُقت لون  ۖ و  ِ ف ی قتُلون  و  ّللاَّ

ٰذِلك  هُو  الف وُز الع ظیمُ  بِع هِدِه ِمن   ِ ۚ ف است بِشروا بِب یِعكُُم الَّذي بای عتُم بِِه ۚ و   145. ّللاَّ

  ی داری( بهشت خری( جان و مال مؤمنان را به )بهایخداوند )کاال گمان یب

 یاوعده   نی( در راه خدا بجنگند و بکشند و کشته شوند. ا دی. )آنان با کندیم

و قرآن )به    لیرات و انج  ( تویآسمان یاست که خداوند آن را در )کتابها

است، و   دهآن را دا نی راست یثبت کرده است( و وعده  ی عنوان سند معتبر

 دیاکه کرده یاتر است؟ پس به معامله از خدا به عهد خود وفاکننده  یچه کس

 است.  یسترگ ی بزرگ و رستگار یروز یپ  نیو ا  د،یشاد باش 

چون فقط با خدا معامله کردند و تنها   ارانشیو اصحاب و  (ع) نحسی  امام

و در صفحه   دینمودند، خودشان و کارشان ماندگار گرد امیاو ق یرضا یبرا

. پاداش  دیمردم به آنان عشق خواهند ورز امتیق امیحک شد و تا ق خی تار

  سهی قابل مقا ی زیچ  چیآنقدر با ارزش است که با ه  زین  ینی حس  امیق یاخرو

 . ستین

)ع( و   نی همچنان که امام حس  میخودمان را ارزان نفروش مکنی تالش پس

که خودمان را   میتالش کن  زیگران فروختند ما ن  یلیاصحابش خودشان را خ

خرد خداوند است پس   یکه ما را گران م یو تنها کس  میگران بفروش ار یبس

 .  م یمحض او باش میو تسل  میاو حرکت کن یهمواره در جهت رضا 

که با   یاست و کس یاله ت یمعامله با خدا و جلب رضا رستگاری راه تنها

  بشیو آخرت نص   ایرا جلب نمود سعادت دن یاله تیخدا معامله کرد و رضا

 خواهد شد.  

آوردند و اعمال صالح انجام دادند،  مانیکه ا ی : کساندیفرما یم مکری قرآن

بهشت   یپاداش آنها نزد پروردگارشان باغها ند،ی مخلوقات خدا نی بهتر

  یشه در آن میاست هم  یدرختانش جار ر یاست که نهرها از ز دانیجاو

 ماند )هم( خدا از آنها خشنود است و )هم( آنها از خدا خشنودند. 

 می فرماید:  نه،ی ب  هسوردر  
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یُْر الْب ِریَّةِ   ئِك  هُْم خ  اِت أُول ٰ ع ِملُوا الصَّاِلح  نُوا و  که   ی کسان گمانی ب) إِنَّ الَِّذین  آم 

انسانها   نیآنان مسل ماً خوبتر  کنند،ی م ستهیو با  ستهیشا  یمؤمنند و کارها 

 هستند. 

نَّاُت ع ْدٍن ت ْجِري ِمْن ت ْحتِه ا اِْل نْ  ب ِِهْم ج  اُؤهُْم ِعنْد  ر  ز  اِلِدین  فِیه ا أ ب ًدا ۖ  ج  ه اُر خ 

بَّهُ ِشي  ر  ْن خ  ِلك  ِلم 
ُضوا ع نْهُ ۚ ذ ٰ ر  ُ ع نُْهْم و  ِضي  ّللاَّ   شگاهیآنان در پ  پاداش) 146  ر 

است و رودبارها در   یماندگار یاست که جا یبهشت یپروردگارشان باغها

در آنجا   شهیهم  ی( آن روان است. جاودانه برای)کاخها و درختها ریز

)همه   نیهم از خدا خوشنودند! ا  شانیو ا  یراض  شانی خواهند ماند. خدا از ا

 . (بهراسد  شیخو  وردگارخواهد بود که از پر  ی( از آِن کسینعمت و خوش

  یخدا فروخت و بجا  ریخدا معامله کرد و خودش را به غ ر یکه با غ کسی

  ینمود و بجا نی و خشمگ یخدا را از خود ناراض  ،یاله تی جلب رضا

  ینفسان  یصفتان و هواها طانیو ش طانیاز ش  ،یاز دستورات اله ی رویپ

نموده است و از سعادت   یر یجبران ناپذ  انی کرد قطعاً ضرر و ز ی رویپ

  قرآنخواهد بود.  یخواهد بود و شقاوت و عذاب در انتظار و  ممحرو یابد

و    شیوجود خو هی آنانند که سرما یواقع انکارانی: زدیفرما یم مکری

آشکار   انیز  دیاز دست داده اند، آگاه باش امتیبستگانشان را در روز ق

 است.  نیهم

 می فرماید:  سوره زمر، و در  

أ هلیِهم ی وم    ِسروا أ نفُس ُهم و  ف اعبُدوا ما ِشئتُم ِمن دونِِه ۗ قُل إِنَّ الخاِسرین  الَّذین  خ 

ِة ۗ أ ال ٰذِلك  هُو  الُخسراُن الُمبینُ  الِقیام 
ا شما هر چه و هر که را جز او  ) 147 ام 

هستند که )عمر و جان(   یکسان  یواقع انکارانی. بگو: ز دیبپرست   دیخواهیم

( و وابستگان  الیعمر و جان اهل و ع ی و حت   ،یخود را )به سبب گمراه

کنند. هان!   انبار یهند و( ز)هدر د  امتی (، در روز قیراهسازخود را )با گم

 است.  نی آشکار واقعاً هم انیز

ارزان فروختند و   اری)ع( خودشان را بس نی امام حس نی و قاتل انیزدیو   دیزی

مورد لعن و   امتی ق امیفروختند  لذا تا ق زیو ناچ  یفان  یایخودشان را به دن 

و دردناک جهنم   یآنان جاودانه شد. عذاب دائم یقرار گرفت و بدنام ن ینفر

 در عالم آخرت در انتظار آنان است.  زین
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ما شود   بینص  یقیو سعادت حق  میو آخرت سربلند باش  ایدر دن  میخواه می اگر

  م یباش  یاله تیبه دنبال جلب رضا  ش یوفا با  ارانی)ع( و  نیهمچون امام حس 

 . مییو فقط با خداوند منان معامله نما 

 در عاشورا  یعشق اله  یتجل

واقعى را نشان دهد.   ندارى یالش هدا خود را فداى خدا کرد تا د  دسی  حضرت

. او  ستی و افسردگى ن لىیمفقط به چند رکعت نماز، آن هم با بى  ندارىید

  ادی. اگر در  دیخدا کرد و به شرافت واقعى رس  نیرا فداى د ارانشیخود و  

س نه نهفته است و اگر  دنیاو، هنگام نوش  ک قطره اشک در  یآب، آن همه ح 

مجلس او، نجات از آتش و برات بهشت است، بخاطر شرافت آن حضرت  

خود گرفت و همه   لیپروردگار است؛ چراکه او فقط خدا را وک  شگاهیدر پ

نامش به عنوان کشتى نجات و    امتیرا فداى او کرد؛ لذا تا روز ق زشیچ

 درخشد. مى ت یچراغ هدا

 ی سئوال عرفان چند

که خود و همه   و معرفت برسد یحد از آگاه نی ممکن است که انسان به ا ایآ

   ؟کند تقدیم چیز خود را در راه خدا 

بدون مقدمه و در همان چند روز   یاله اتی معرفت و تجل نیا  ایو آ

)ع(  ن یبود که در حس   یچه عشق  نیا  آنها بوجود آمده بود؟ یبرا  یعاشورائ

از عاشورا را به   یگر یعطر د ا،یقضا نی پس توجه به ا  کرده بود؟ یتجل

 رساند.  یم تی مشام عاشقان وال

خیلی  مهم در واقعه عاشورا دو جمله  :ه مهم در قضیه عاشورا دو جمل

و دیگر جمله  اال جمیالً« »ما رأیت ت زینب یکی جمله حضرکرد ، تجلی 

که  وقتی در شب عاشور امام حسین)ع( به یاران می گوید که  حضرت قاسم 

ء آیا من هم جزء شهدا، حضرت قاسم می پرسد همه به شهادت می رسند 

چگونه  مرگ نزد تو کیف عندک الموت  ،هستم ؟ حضرت از او می پرسد

 شیرین تر از عسل( . )« می گوید: »احلی من العسل  ؟است

 

 عاشورا  یعرفان  یایقضا

)ع(  نیحس   یو عرفان یتی شخص یعاشورا، جلوه ها   امیمربوط به ق یایقضا

خدانما بودند،   نه ی کامل آئ یکه مانند انسانها بودند،  یبود. آنها کسان ارانش یو 
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در عمل   ز یاخالص خود را ن ونمودند.  یکردند عمل هم م یآنچه فکر م

 نشان دادند. 

  یوستگی)ع( عملش جلوه مجسم تفکر او بود. و با پ  نی : حسگرید  بعبارت

توان عرفه را    یعاشقانه با محبوب، م ی عرفه و عاشورا ، وآن مناجاتها

 دانست.  ی بن عل ن یحس  یو عاشورا را عرفان عمل یعرفان نظر

امام   دیبا  د،یرا بشناس یقیو عاشق حق  د،یرا بدان یقیعشق حق   دیخواه یاگر م

)ع(  نی امام حس لهیبه وس  رایز )ع( را در روز عاشورا نظاره کرد، نی حس

 . افتی ی عشق به تمام معنا در کربال و در روز عاشورا تجل

  نب یبه حضرت ز زمان  طاغی عاشق بودند آنجا که    ی)ع( همگ تیب  اهل

: }ما  ندیفرما یچه کرد م نی که خدا با برادرت حس ید ید ایآ  ندیگو ی)س( م

است ؟"   یچه مکتب  نی، "سبحان هللا ، ا  ییبای به جز ز  دمی{ ندالیاال جم تیرأ

 ما مشکل است!   یمعرفتش برا یآر

)س(  نبی حضرت ز شانیپر  ی ها و موها ه یها ازگر  هی در مرث ی وقت بلکه

کلمات گوهر بار حضرت   نی اما ا م،یدرک کن میتوان  یشود م یم فی توص

تمام   {الیاال جم ت ی}ما رأ م،یو درک کن میبفهم  میتوان  ی)س( را نم  نبیز

و  ،  تی برادران و پسران خودش و فرزندان برادران هجده نفر از اهل ب

 . ندی ب  یم ییبا یرسند. اما ز  یبشهادت م  زشیعز  نی حس

  میعاشق شو دیبا   میرا درک کن نبی کلمات گوهر بار حضرت ز میاگر بخوا

  ن یدر معرفت ا دیبا  م،یمکتب وارد شو نی در ا دیعاشق شدن با   یو برا

عشق   یتا معنا میبرس   یلیبه درجه فارغ التحص و م،یتالش کن  یلیمکتب خ 

 .   میرا درک کن ینی حس

مکتب عشق   ن یتا در ا  دیفرما ت یعنا ق یکه به ما توف میخواه   یخداوند م از

تا سخنان آنها را درک   میاموز یب  ثاریو درس عشق، و ا  م،یعمالً وارد شو

  یو کوشش خودش م یهر کس به اندازه سع  که.   میکن دایو معرفت پ  میکن

 شود.  رابیباده عشق س  ن یتواند از ا 

 به محبوب   عشق

،  کامل گفته اند یو انسانها یاله اء یکه در مورد اول یاز مشخصات یکی

)ع( را مجذوب کرده، که  نیعشق چنان حس   نی عشق به محبوب است و ا

و   ابد،ی  یعشق در اعمالشان ظهور م ن یا  دارد. اریوصال   ی روح او سودا

  انیبود، در روز عاشورا نما  ی)ع( که مخفنی از کماالت حس یآن گنجهائ
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و   یخی تار  طیدر مح  یمثبت ی چنان انرژ ،یعشق و محبت اله ن یا  و شدند.

در »عالم وجود«   یانرژ نیکند، که هنوز هم ا  یم جادیکربال ا یجغراف

 دارد.  انیجر

 گرست ید  یکان را گوهر برون از کون و عشق

 است  گرید  یعشق را از وصل جان  کشتگان

 زند  یم ی سرهر کوچه هرکس داستان بر

 است  گرید  یعاشقان خود داستان داستان 

 

 افراد تحول روحی ثیر نور حسین در تأ

  کهمعصوم بود  ریكي از اثرات و فضائل واقعه کربال تحول در اشخاص غ ی

 در آنها بوجود آمد   ت یانسان یبسو یمیعظ   تحول (ع)  نینور حس  ر تاثی با

  (ع) نی نور حس  ریمسلک بود و تاث یبود که در اصل عثمان  ریزه  یکی

خود را رها کرد  زیدر او بوجود آورد که مال و جاه و همه چ  یچنان تحول

 . شد  دیو در کربال شه وستیپ  (ع) ن یو به حس 

از سرداران لشکر   یکی  نکهی با وجود ا  کهبود  یاحیر دیز یحر بن  یگردی

ع او را چنان متحول کرد که در رکاب و دفاع   نی نور حس  یولبود  ادیابن ز 

اشخاص چنان با اخالص و معرفت امام به   نای .  دیع بشهادت رس نی از حس

 .  تا ابد ضبط شد  خیشدند که نامشان در تار  دیدفاع از امام برخاستند و شه

 

 نکته مهم چند

یکی   شود،یم دهی)ع( چند نکته فهمنی مطالعه در حاالت اصحاب امام حس از

خود    نکهی و صبر، و تسلط بر نفس، و ا مان،یآنان مجهز به سالح ا  که این 

 نکردند.  لیرا ذل

نبود. همه   د،یو سف اهیو جوان، آقا و عبد، س  ر یپ  نیب  یفرق چی ه  نکهی ا گرید 

  یآنها م یشد، بسو یم دیامام هم هر کدام از آنها که شه هدف داشتند. کی

 . رود  یم زین  اهیغالم س  ن یو ببال  گذاشتیم نی رفت، و سرش را ببال



 147 
 

نه ترس از مرگ مانع    و ال،ی نه مال، و نه جاه، و نه فرزند وع نکه،ی ا گرید

بود،    دهیمردان بزرگ و فداکار تاب ن یدر قلب پاک ا  تینور وال   وآنها نشد. 

  یکردند، و عاشقانه و سخاوتمندانه، م یفکر نم زیچ  چیبه ه  رخدا،یکه به غ

باطل و در راه    یکلمه حق و نابود یپاکشان در راه اعال  کریخواستند پ

 انقالب، قطعه قطعه گردد.   ی)ع( الگونی حس

 

 )ع(. مجذوب حسین همه

کرد، و در راه حق کشته شد.   امیحق ق ی)ع( مرد حق بود، و برانی حس امام

هستند، صفات و   ین یحس  افتگان ی  تیکه ترب  زی)ع( ن ن یحس  اران یو   اصحاب

و صفات   مانیا یتجل لذا شد. یم دهی)ع( در آنها دنی حس  شانیکماالت موال

 .  تیخ یرا برانگ انیجهان   نیدر عاشورا تعجب وتحس  نیحس   ارانی

بود عبارتند:   ر ی)ع( که در همه آنها قابل تقدنیحس   ارانیاز صفات   یبعض

همه   نکهیو مهم ا صبر، تسلط بر نفس،« مان،یاز »روح وحدت، استقامت، ا

)ع( و پروانه وار، بر دور وجود   ن یبودند. و همه مجذوب حس   نیحس   میتسل

تواند عظمت ابوالفضل    ینم ایدن لذا  . ابدی  یامام خود روحشان عروج م

 .عباس)ع( را بفهمد

 است  چشم دل با  ابوالفضل عباس )ع(معرفت 

)ع( را در کنار نهر علقمه  یعباس بن عل دهیخشک   یتواند لب ها ینم  ایدن

  دیدل را با ن یکسب کرد. و زم دیمعرفت را با چشم دل با  نیا رایز ،بفهمد

  وندی کرد تا پ ها پاک نهیک ، تعصب و  یاز علف هرز جهالت و رذائل اخالق

 )ع( نظاره کرد. یعشق و معرفت را درعباس بن عل

برد، اول    یشود ، اسب را داخل آب م یفرات م عهیچگونه او وارد شر که

او تشنه   رد،یگ  یکند و به دوش م یرا که همراه دارد پر از آب م یمشک

شکم اسب   ریطور که سوار اسب است ، و آب تا ز  ان هماست، و هوا گرم. 

مقدسش   یلبها کیدارد و تا نزد یآب بر م یرا گرفته بود ،با دست مقدار

  یآبها م ینوشد و بر رو  یآب را نم یکند، ول یتأمل م یآورد. اندک یم

 .  زدیر

آمد   رونیاز آب ب  ی. اما وقتدیاشامی چرا ابوالفضل)ع( آب ن دینفهم یکس

  گرانیرجز،مخاطب خودش بود، اما د نی در ا ؟ یک ی خواند ، برا یرجز

 می گفت   :دیاشامیابوالفضل)ص( آب ن حضرت  چرا دندیرجز فهم نیاز ا
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 ی فبعده ال کنت ان تکون ، یهون نی من بعد الحس  انفسی

 ن یبارد المع  نی، و تشرب  یشارب المنون  نیالحس  هذا

 ن ی قی، وال فعال صادق ال ینی ما هذا فعال د وهللا

  ن ی. حس یزنده نمان نی خواهم بعد از حس   یبا نفس خود است: ) م مکالمه

باشد و تو    ستادهی ها با لب تشنه ا مهیدر کنارخ  نینوشد، حس  یشربت مرگ م

  ست یامام تو ن  نی کجا رفت ؟ مگر حس یمواسات و همدل پس!(  ؟یاشامیآب ب

 ؟ یستی ؟ مگر تو تابع او ن

در عصر روز نهم محرم   نکهی ا یکیو عظمت ابوالفضل   یبزرگ از

امان   د،یآ  یجنگ به کربال م  دی)تاسوعا( که شمر بن الجوشن با دستور تاک

عباس سه برادر داشت که پدر    آورد. یحضرت عباس م ی هم برا  ینامه ا

جعفر بود که    ید، عبدهللا و عثمان و سومند بو  نیو مادرشان ام البن  یآنان عل

در روز عاشورا حضرت اباالفضل رو به برادرا ن   تر بودند.از او کوچک

شما    یخواه ریتا خلوص وخ  دیبتاز   شیپسران مادرم به پ  یاکرد و گفت: 

 را در راه خدا و رسولخدا بنگرم. 

  جالب  و.  دندیشدند تا به شهادت رس  دان یروانه م ی گریبعد از د  یکیآنها  

دفاع از امام  یخود را برا   یکه ابوالفضل)ع( اول برادان مادر نجاستیا

 رود.  یم دانیبعد خودش به م دند،ی)ع( فرستاد تا به شهادت رسن یخود حس 

عباس)ع( خود و    و ،دندی)ع( به شهادت رس  نی حس  ارانیکه همه  آنگاه

خواست، امام   دانیبه نزد امام آمد و اجازه م  .دیرا تنها د ن یبرادرش حس 

کودکان و تشنه   یآب برا یکرد، و فرمود برو مقدار هی )ع( سخت گرنی حس

  دهیبر دست داشت، مشک خشک  زه ین  کهی)ع( درحال  عباس  .اوریلبان حرم ب 

در محاصره   عهیکه شر  ی حرکت کرد. در حال  عهیشر  یرا برداشت و بسو

حمله محاصره را درهم شکست، و    کیشجاعانه با   یدشمن بود، ول دیشد

 رساند.  عهیخود را به شر 

 اشامد،یب  یبرد تا جرعه ا یکه دست برآب م نی تشنه وخسته است، اما هم 

وحرمش   ت یو اهل ب نی عطش برادرش حس  ادیب )ع(" ن ی"فذکر عطش الحس 

 افتاد، و آب نخورد. 

کرده   تیآب نخورد چون پدرش باو وص که:  خوانندیدر روضه ها م  یبعض

است   ن یدر ا  لتیفض رای. ز ستیاو ن  ی برا یلت یطور باشد فض نی ود. اگر اب
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  ادیچون ب   یول ست،ی ن  دنیهم از آشام  یآب بود و مانع نکه یکه با وجو ا 

 کند.   یم یافتد از خوردن آب خوددار یم ت یو اهل ب نی حس  ی تشنگ

 : کندیم ان یدر کلمات خود ب  چنانکه

 ی بعده ال کنت ان تکون  و،    یهون  نیمن بعد الحس  ینفس  ای

 ی نیتاهلل ما هذا فعال د ،     نی بارد المع ن یوتشرب  ن  ، وارد االمنو  نیالحس  هذا

بعد از او    دیتو ارزش ندارد، و نبا یزندگ ن،ی نفس! بعد ازحس  یترجمة: ))ا 

 یاست که لب تشنه و در خطر مرگ قرار دارد م نیحس   نیا  ،یبمان یباق

چون پدرم گفت آب    دیگو ینم  نجای ا "((یاشامیآب گوارا و خنک ب  یخواه

  یکار ن یمن اجازه چن  نی: سوگند به خدا د دیگو  یخورم بلکه م  ینخور، نم

عطشانا"    نیالحس  یدیفرمود: "وهللا ال اذوق الماء وس یوبه نقل دهد. یرا نم

 . (باشدتشنه    )ع(نی حس  میکه آقا ی در حال زنمی)به خدا قسم لب به آب نم

عشق    یول ،یخوب بجنگ  یو بتوان یریبگ  رو ی: آب بنوش تا ندیگو یم عقل

  و یاو تشنه اند، تو آب بنوش تیو اهل ب   برادرت: دیگو یو وفا و صفا م

 آنها تشنه باشند؟  

 است در راه محبوب.  ثاری ا ،یقیمقام عشق است، عشق حق ن یااری 

ها   مه یخ  یعباس)ع( مشک را به شانه راستش گرفت و به سو  حضرت

سپاه دشمن سر راه آنحضرت را گرفتند و او را محاصره   د،یرهسپار گرد

بر    یضربت نکهیا  تا . دیجنگ یم تیکردند، و آن حضرت تنها با آن جمع

مشک را به دوش چپ گرفت   او  دست راست او  زدند و آن را جدا نمودند.

 : خواندیرجز م  نی و چن کردیدست حمله م کیو با همان  

) به خدا قسم اگر دست   ینی ابدا عن د یاحام ی ان،  ینی میان قطعتم   وهللا

  نی قیکه  یو از امام کنمیم تیحما  نمیمن همچنان از د  دیراستم قطع گرد

  یم نی پاک و ام  امبریکه پسر دختر پ  یآن امام م،ینما یدارد دفاع م نی راست

 باشد.( 

و    نیدفاع از د او نهفته است، دهیابوالفضل عباس )ع( هدف و عق  اناتیدرب

برادرش   ی عنی است.  ی دو نکته باال تر از مسئله برادر نیا امام زمانش، و

که به او دارد، اما چون او امام زمانش   ی)ع( را با آن عالقه و ادبنی حس

کند. تا   ی)ع( دفاع منی ازحس یشجاعت و جوانمرد است، با تمام قدرت و
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خود    از شیو امام زمانش، پ   نیدفاع از د ی که سه برادر خود رابرا یجائ

 فرستد.  یم دانیبم

کافران   نفس از  یا خواند. یشود باز رجز م یدست چپ او قطع م یو وقت

جبار بشارت باد، آنها دست چپم را به    ینترس، تو را به رحمت خدا

  ن یکه با ا  ظلمشان قطع کردند، پروردگارا آنان را وارد آتش سوزان کن.

 دهد.  یاز قطع شدن دست چپ خود هم خبر م قت یرجز در حق

ها   مهیکرد تا مشک را به خ  یهمت م  مشک را به دندان گرفت و لذا

  نهی بر س ی گرید ریو ت  خت،یبر مشک آب آمد و آب ر  یر یبرساند که ناگاه ت

 افتاد.   نی و از اسب بر زم دیاش رس

 امام زمان)ع( به عباس )ع(:  سالم

مقدسه که از امام زمان)ع( نقل شده، آنحضرت خطاب به   هیناح   ارتیز در

  یم نی کنند، وچن  یم انیآن حضرت ب ی برا لت یپنج فض  عباس)ع(  حضرت

 :دیگو

اخاه بنفسه،  یالمواس ن،یالمومن  ریالفضل العباس بن ام یاب  ی"السالم عل

 ..."  داهیبمائه، المقطوعة    هی ال یالساع یله، الواق یاالخذ لغده من امسه، الفاد

آنکه جانش را نثار برادرش   و  رمومنانیبر ابوالفضل عباس فرزند ام سالم

برادرش شد و آنکه   یآخرت قرار داد و آنکه فدا لهیرا وس  ایکرد و آنکه دن

تا آب را به لب تشنگان برساند و آنکه دو   کردیفراوان م  ینگهبان بود و سع

   دیهللا( قطع گرد لیسب  یدستش )در جهاد ف

 

 نکاتی قابل ذکر 

  34سال سن داشت و حضرت ابوالفضل    57)ع( در واقعه کربال نی امام حس

 ساله بودند! 

حضرت    ن،یمادران امام حس  بارداری مدت شده  نقل  نواربحاراال در   

  ایماهه به دن  6سه بزرگوار   نی ا ی عنیماه بود.  6 ییح یو حضرت   یس یع

  آمدند!

بودند و بنا بر رسم   لهیقب کی  از ابوالفضل حضرت مادر و شمر   

امام  . شمر قبل از حمله به سپاه دانستندیم  لیرا فام بلهیاعراب، افراد هم ق



 151 
 

زد" خواهرزادگانم در امان   ادی)ع( رو به سپاه امام کرد و فرنی حس

هستند")منظور حضرت عباس و برادرانش بود! (. حضرت عباس در  

اما به فرزند   یدهیچطور به ما امان م ی ما هست ییجواب گفتند تو اگر دا 

 رسول خدا نه؟؟! 

فرماندهان   از نیبه حج رفته بود و در جنگ صف   ادهیپ  پای بار  16 شمر   

  شی بود و در آن جنگ جانباز شد و تا مرز شهادت پ یسپاه حضرت عل

بخواند و نداند مناجات شمر است   یشمر را اگر کس  یرفت. مناجات ها

 اشک شخص را در خواهد آورد.  

سال سن داشت و فرزند او    24  یتروای  به  کربال واقعه  در سجاد امام   

ساله  4  ای3امام محمد باقر هم در واقعه کربال حضور داشت و در آن زمان 

 بود! 

و    داردیبرنم ی)ع(، دشمن دست از مظلوم کش نحسی  امام ازشهادت بعد   

به بدن آن حضرت   ریت  یاز زخمها ریغ  ریضربه شمش  34و   زهیزخم ن  33

 ! زندیم

شد،   ریشمر به دستور مختار دستگ  یوقت آمده ی خیتار  یها  تی در روا   

 . سوزان انداخت  گیمختار سر از بدن »شمر« جدا کرد و او را در د

 .الحمدهلل 
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   ی فراموش نشدن یعاشورا شب شب

امام که از دوم محرم وارد کربال شد و از  روز موعود فرا رسید باالخره 

رفتن به کوفه او را منع کردند و قضایایی که در یک هفته گذاشت روز نهم 

محرم عصر تاسوعا دشمن قصد حمله داشت که امام حسین )ع( یک شب  

از آنها مهلت می گیرد و خود و اصحاب به دعا و راز و نیاز با خدای خود  

 مشغول می شوند .  

بر پاست از    ی)ع( غوغائنی عاشورا است. در کاروان کوچک حس شب

دفاع برپا   یجلسات مشاوره برا  گرسویخواند، و از د  یامام خطبه م کسوی

و ناله کودکان تشنه بلند   صداشود، همه درجوش و خروش هستند.  یم

 است. 

 پر شور  یآوا

در   ارانشی)ع( و نیعاشقانه حس   یو مناجات و زمزمه ها ،یملکوت یصدا

مشغول دعا و   یملکوت را معطر کرده بود، عده ا یفضا نوای ن  ابانیب

با    ازیدر حال نماز و راز ن یبه تالوت قران، و بعض  یمناجات، و عده ا

 آمد اتیکه در روا یخالق خود هستند، بگونه ا

زمزمه   آنها راکع و ساجد و قائم و قاعد " نی النحل ما ب یکدو ی"ولهم دو  

در   یدر حال رکوع و بعض یمانند زمزمه زنبورعسل داشتند، بعض یا

 . ندیگو  یو قعود با خدا سخن م امیدرق یسجده بودند، و بعض

خاست،   یپاکبازان و عاشقان خدا بر م یکه از دلها ی پر سوز یآوا نیهم

وهمان   رند،یقرار به گ ریاز سربازان دشمن تحت تاث  یباعث شد که عده ا

تا اخرین لحظه بعضی حسینی   .  وستندی)ع( پ ن یه امام حس نفر به سپا  32شب 

 رفتند ولی یزیدی شدند و بعضی یزدی رفتند ولی حسینی شدند  

جماعت را    نیالشهداء)ع( چنان ا  دیس  ی و از خود گذشتگ مان یا ،یپرست خدا

  و  وشجاعت گشتند. یفداکار قت،یحق  مان،یا کپارپه،یمجذوب کرد. که همه 

  یکردند، و در راه حق کشته شدند و برا  امیحق ق یخالص برا  تیبا ن 

 جلسه هفدهم  

ی عاشورا

 حسینی  
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با کشته شدن زنده تر شدند، و روحشان تابناکتر شد.   و زنده ماندند.  شه یهم

 متعال فرموده است.  یخدا رایز

ال   ب ِِهْم یُ  و  اتًا ۚ ب ْل أ ْحی اٌء ِعنْد  ر  ِ أ ْمو  قُون   ت ْحس ب نَّ الَِّذین  قُتِلُوا فِي س بِیِل ّللاَّ ْرز 

« ) هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه  169»

 شوند . ( اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى زنده

  اجیاحت  شتری در کجا به او ب یعنیخواهد،  یبداند خدا از او چه م دیبا  انسان 

و   فیتکل  یخدا، و در هر زمان  یعملت و وجودت برا  نکهیاست. مهم ا

)ع( با خدا  نی حس کرد. ادهیرا پ  هی آ ن ی)ع( ا نیحس   یخود را بدان  فهیوظ

 )ع( هم با خدا معامله کردند. نی معامله کرد  و اصحاب حس

 

 ی نهضت حسینی ئدرسها

نظیر كه سید جوانان اهل بهشت حسین بن على و فاطمه و  در این حادثه كم

النبیین )ص( با دهها زخم خنجر و شمشیر و نیزه و  نواده حضرت خاتم 

خورد  سنگ، سرش از تن جدا شد، نمونه زیاد ایثار و فداكارى به چشم مى 

آنان را شدیداً تحت   برد و عواطف انسانىكه اخالقیات مستمعین را باال مى 

 .  خورددهد، به چشم مى تأثیر قرار مى

 گوید:تاریخ مى 

 شدند. حاالت حبیب بن  شهادت را پذیرا مى  پیرمردهایى كه با شوق،  - 1

اسدى و مسلم بن عوسجه و زهیر بن قین و سایر سرداران، انسان را به   

شان، ملكوتیان را  ى آنان به امام و دین روفادا برد.عالم باالى انسانى مى 

 سازد.متعجب مى 

كلمات زهیر بن قین و غیره در شب عاشورا در مقابل پیشنهاد امام  - 2

ن )ع( كه در تاریكى شب فرار كنند، اوج انسانیت كامل را مجسم  حسی 

كند. این سرداران بزرگوار هر یك بر دیگرى در جانبازى سبقت  مى

 اند.گیرند و همه در شوق لقاء هللا غرق شده مى

كند تا  گذارد و مشك خود را پر آب مى حضرت عباس به فرات پا مى  - 3

خواهد آب بخورد  نیز تشنه است مى   تشنگى اطفال را بر طرف كند و خود

خورد و تشنه از شریعه  آید و آب را نمى ولى یادش از تشنگى امامش مى

 شود.فرات بیرون مى 
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عبدهللا نوجوان در گودى قتلگاه خود را بر بدن پاره پاره عمویش امام    - 4

بیند ظالمى شمشیر خود را به قصد  اندازد. در این حال كه مى حسین )ع( مى 

به امام بلند كرده است او دست كوچك خود را سپر امام قرار   ضربت

شود و در آغوش عمویش جان خود را از دست  دهد و دستش بریده مى مى

 دهد.مى

وقتى پسر زینب دختر على كشته شد، او به خاطر خجالت نكشیدن   - 5

ولی وقتی علی اکبر شهید می    برادرش امام حسین )ع( از خیمه برون نشد.

 دش را به او می رساند . شود خو

زینب در شب یازدهم محرم با وجود به زمین افتادن اجساد شهدا بدون   - 6

 خواند. چه روح بزرگى! دفن، نماز شب مى 

كرد. یزید بن  حبیب بن مظاهر در روز عاشورا مزاح و شوخى مى  - 7

گفتند به حبیب گفت: برادرم  حصین كه به او آقاى قاریان )سید القراء( مى

ن ساعت شوخى نیست، حبیب گفت: كجا از امروز سزاوارتر شوخى  ای

است. به خدا پس از تجاوز این ستمگران بر ما )و كشته شدن ما( با  

  148شویم. آغوش مى  محورالعین ه

   (ع) روز معراج حسینعاشورا 

از   دیکه ما با  ی)ع( بود. روزیبن عل نی روز عاشورا روز معراج حس  لذا

  میشو  داریب  بلکه.   میر یدرس بگ نی شجاعت حس  ن،یحس  رت یغ  ن،یروح حس 

عاشورا سوق و بازار   روز. میصفات را در خودمان پرورش ده ن یو ا

 کند.  یرا عرضه م یاست، که شرافت و کرامت انسان  ینی فضائل حس

درباره اباعبدهللا )ع(   یمعروف )عباس محمود عقاد( جمله ا  سندهینو  کی

  یخصلتها انینوع مسابقه م  کی نکهیا : روز عاشورا مثل دیگو یدارد که م

  یمسابقه م یگریهرکدام با د ی نیفضائل حس  یعن یبرقرار شده بود.   ینی حس

 داد. 

  یم ن،ی حس یرضا فتد،یصفاتش جلو ب  ریخواست از سا  یم ن،ی حس صبر

و   فتد،یخواست از صبرش جلو ب  یخداست( م یخواست )بآنچه رضا

 
   24و  23صفحه   ،ی عاشورا در سطح اسالم غی تبل 148
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  یم ن،ی . شجاعت حسردیبگ  یشی پ  نهایخواست از همه ا   یم ن،یاخالص حس 

 .  دیبربا   گریسبقت را از صفات د  ی خواست گو

و استقامت   نانیجلوه کرد، اطم  شتری که از همه ب یزی: چ ندیگو یم یول

 ن ی حس

  ن،یحس  نه ی جلوه کرد، طمان  شتریکه از همه صفات ب یزی: چندیگو یم

که   سهاینو  عی از وقا یکی)ع ( بود. نیآرامش و استقامت حس  ن،ی حس نانیاطم

 :  دیگو یآنجا بود م

 واصحابه اربط جاشا من "  تهی مکثورا قط قد قتل ولده واهل ب ت ی"وهللا ما را

را )مرد تحت فشار قرار  ی: به خدا قسم سراغ ندارم مرد دلشکسته ادیگویم

تکه تکه( باشند،  چشمش) یجلو تشی را( که فرزندانش و اهل ب یگرفته ا

  نی جدا شده است. ا شانیاز بدنها  شانیکه سرها یدر حال ند یاصحابش را بب 

است و همه را به   بیعج   یلیخ  انیجر  نیا  مقدار قوت قلب داشته باشد.

 . ست یتصورش هم آسان ن  یحت رایتعجب وا داشته است، ز 

  یبر م: ابا عبدهللا)ع( در روز عاشورا چنان قدم دیفرما یم یمطهر استاد

. و شک ندی ب  ینهضت خودش را م  یروشن، و آثار نوران ندهی دارد کأنه آ

  دینکرد که روز عاشورا با شکشود.   یم روز یشهادت پ ن ینداشت که با هم

 . ِکشت است انیروز عاشورا پا یعنیهر چه دارد در راه خدا بدهد.  

  یقیدرس توکل است. توکل و اعتماد حق  ینی نهضت حس  یاز درس ها یکی

بر خداوند   قتاً یکه حق یاز مشکالت است. کس ی اریحل بس دیبر خداوند کل

  یزیچ  چی کند و از ه یحرکت م شی توکل کند با قدرت به دنبال هدف خو

    ن یو قدرتمندتر   نیبهتر   خداونداست چرا که   دواریترسد و همواره ام  ینم

 خواهد رساند.  ت یبر خداوند انسان را به موفق یقیگاه است و اعتماد حق 

بر     یقیبر توکل حق میمتعدد قرآن کر  اتیجهت است که در آ  ن همی  به

: و بر خدا توك ل كن، و همین  دیفرما یم میشده است. قرآن کر دیخداوند تأک

 بس كه خداوند حافظ و مدافع )انسان( باشد.  

كیاًل می فرماید:  سوره احزاب در  ِ و  ك فٰى بِالِلَّ ِ ۚ و  كَّل ع ل ى ّللاَّ ت و  بر خدا   و 149  و 

بس که خداحافظ )و مدافع    نیخود را بدو بسپار(. هم   یتوک ل کن )و کارها

كَُّل   :دیفرما یم گر ید هآی  در انسان( باشد. ُ ۖ ع ل یِه ی ت و  سبِي  ّللاَّ قُل ح 

 
   3احزاب  149
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لون   ك ِ الُمت و 
( تنها بر او  یقیبگو: »خدا مرا كافى است و همه متوك الن )حق 150

   كنند!توك ل مى 

  نی )ع( با توکل بر خدا، نهضت خود را شروع کرد و تا آخر نحسی  امام

  ی زیچ  چیکس و از ه  چی لحظه عمر همواره توکلش بر خدا بود و لذا از ه

 را دنبال نمود.  ش یخو  یو با قدرت اهداف واال دیترس  ینم

  به كه  وصی تى در مدینه، از خویش   حركت آغاز در( ع) حسین امام

مود: فر قیام، این از خویش هدف  و  انگیزه بیان  ضمن حنفی ه، محمد برادرش

مگر توسط   ستیمن ن ق ی»ما توفیقى اال  باهلل، علیه توك لت والیه انیب.« توف

 .  151گردم. یاو باز م ی خداوند، بر او توکل کردم و به سو

اك بن عبدهللا مشرقى،  نحسی  امام )ع( در طول راه نیز در برخورد با ضح 

وقتى که وى آمادگى كوفیان را براى جنگ با سیدالشهدا )ع( اعالم كرد، 

كیل« خداوند مرا کاف ُ و  نِعْم  الْو  ْسبِى  ّللاَّ   نی است و او بهتر یفرمود:  »ح 

)ع( صبح روز عاشورا با شروع حمله دشمن به   نحسی  امام 152است.  یحام

كُل ِ   فى اردوگاه امام، در نیایشى به درگاه خدا، فرمود: »اللَُّهمَّ انْت  ثِق تى 

جائى  ل  بى  فى كُل ِ ِشدَّةٍ و  انْت  لى  فى ك ْرٍب و  انْت  ر   ةٌ «  ثِق ةٌ و  عُدَّ  كُل ِ اْمٍر ن ز 

من در   ی دواریام هی و تو ما یهست  یمن در هر گرفتار یتو مورد اتکا   ایخدا

شوم تو مورد اعتماد و   یکه با آن مواجه م یو در هر کار یهست  یهر سخت

   153. یمن هست بانیپشت 

توکل بر خدا را فراموش نکرد و وقتى    زیلحظه ن  ن ی)ع( در آخر  نحسی  امام

که زخمى شده بود و نیزه خورده و بر زمین افتاده بود، در مناجات عارفانه  

كَُّل ع ل یْك  كافیاً« (  ای)خدا با معبود خویش فرمود: »اْست عیُن بِك  ض عیفاً و  ات و 

کنم   یو توکل بر تو م میجو یهستم از تو کمک م  فیکه ضع یمن در حال

 ( 357مقرم، ص نی. )مقتل الحس یهست   یمن کاف یکه تو برا

زند   یموج م ی نیو اعتماد بر خداوند در نهضت حس  ییتوکل گرا ن،بنابرای 

امام   یقیتوکل حق ی نی)ع( و نهضت حس  نی امام حس یروزیو در واقع رمز پ 

را به  درس  نی )ع( ا ن یبر خداوند بود و امام حس  ارانشی)ع( و  نی حس

بر خداوند    یقیانسانها داد که همواره بر خداوند توکل کنند و تنها با توکل حق

 
 38  هی سوره زمر، آ  150
 (330، ص 44بحار، ج 151
 378ص  ن،یموسوعة کلمات االمام الحس 152
 ( 96، ص 2ج د،یارشاد مف 153
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  یریچشمگ  ی ها تینائل گردد و موفق شیخو  ه یتواند به اهداف عال  یانسان م

 برسد.   یقیو به سعادت حق  دیرا کسب نما

   وح عشق پرواز ر

  به«ی»کلمه ط   فیهللا مقامه( در کتاب شر  یهللا نجابت )ا عل   تآی  حضرت

السالم( روح   هی)عل  نی موقع شهادِت حضرت اباعبدهللا الحس :ندیفرمایم

 شد.   دهیکربال دم یعشق در فضا

را گداخته   ودیالسالم( قُ  هی )عل نیمبارک حضرت اباعبدهللا الحس  روح :یعنی

جسمان مبارک خارج  از   خواستندی که م حاال برده بودند قبالً. ن ی، از ببودند 

   شود؟ی خارج م ی زی، چه چبشوند

 که سر تا پا نور خداست  ینور️▪

 که سر تا پا محبَّت است  ینور️▪

 که سر تا پا عشق است  ینور️▪

 صادر شد.   ی نور ن یچن  کی

 .  مرکز عشِق پروردگار است امة«یالق ومِ ی یکربال »اِل طمحی لذا

 

 کتاب خونین عاشورا   رگهایب

است و   ن یبرگ برگش سرخ از خون حس  شود،ی کتاب محرم که گشوده م»

کتاب پر   یی فصل که نه؛ به تنها یحت   »عاشورا«  .معطر از خاک کربال

و در   د یناب« آن از زبان امام سجاد )ع( تراو ریشد که »تفس  یاآوازه

 . دی)س( به تجسم رسنبیز  یهاه یمرث

هرچند اندک بر تار    یگذشت چهارده قرن هم نتوانست غبار ی که حت یکتاب

است كه هر دم   یو پود »باور« آن بنشاند چرا که »عاشورا« دانشگاه

»زمان« بود و کربال    عاشورا  .پراکندی و عشق و عطش م سازدیانسان م

برگ از درخت وجودش،   72تنها با خون ثارهللا و   یتالق نی و ا ن«؛ی»زم

عشق باشد و کربال   یتا عاشورا آبرو دیبه اعتبار و حرمت رس 

 گاهش... سجده 
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سطر دستان قلم شده    کی)ع( است و نیحس   دهیسطِر عاشورا سر بر کی

  یعل تش یب  کیاصغر)ع( است و   یعل ی گلو تشیب  کیعباس)ع( ،  

ثارهللا و اما ُحسن ختامش، » ما    ارانیرفته    زهیبه ن یاکبر)ع( و سرها

م تیرأ  سالم هللا«...  ی کبر نبی ز ی اٰل یااله ج 

- عشق  یصفحه ا 72که :هرکس کتاب   « یگفت »دکتر سنگر بایز  چه 

اش گسسته نخواهد   یسعادت را در زندگ رازه  یرا خوب بخواند، ش  -اشوراع

اما نامکرر سجده در خون و   یعاشورا است و قصه تکرار امروز .دید

 فاطمه )ع(.  نیاسارت اهل حرم حس 

از ابهت و   یالحظه  یاما حت شودی که هر سال و هر محرم زنده م یا قصه

داغ تا   نی کم نکرده و نخواهد کرد و ا ارانشیو علمدار و  نی حس تیمظلوم

و   نی عشق حس عادگاهیروست که عاشورا م نی هم از ابد جگرسوز است. 

 .  شد و کربال قبله حاجات عاشقانش  انینی حس

دل ما بر پا   ی در صحرا نهیو نه فردا بلکه هر دم و هر آ  روزینه د   عاشورا

و فرزندانش   ه یمرض ی صورت زهرا یلیس  یکه به ندا ی؛ مادام شودیم

 . می)عج( را منتظر نگذاریمهد انیدیز یو در جهل غفلت از  مییبگو کیلب

  یاسالم است برا خ یدر تار  یکه عاشورا نقطه عطف میشو  ادآور یو   میبدان

نهاد،  عه یسوراخ به ود یتمام عشق را در مشک   توانی راز که م نی درک ا

 ... دیتشنه لب به شهادت رس 

خون شش ماهه را به عرش فرستاد و تمام   یمهر پدر هی در سا توانیم

دفن کرد و دم   هامه یپشت خ  تاب،ی ب  یالیاحساس را به دور از چشمان ل

شکسته بود با  دل  یوادع خواهر ن یآخر  عادگاهیعاشورا م پس  !اوردیبرن 

 154. «... تی از تاروپود مظلوم یااز جنس نور و قافله  یبرادر

 

   عاشورا  زنده نگاه داشتنچرایی 

پرسند زنده نگه داشتن عاشورا و صرف وقت و مال و... چه   یها م  یبرخ

 دارد؟   یا دهیفا

  یاعضا  یجامعه مانند جسم انسان دارا کریگفت پ  یم یبزرگ  :جواب

فاسد شود   یاز اعضاء اصل یاگر در بدن انسان بعض چنانچهاست .   یاساس
 

 زهراء مرادوند   154
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  دیکه مرکز تول  اهیمانند قلب و جگر س  نخواهد بود.  سریاو م یبرا یزندگ

به شمار   ی اعضاء اساس نهای تنفس است ، که ا لهیکه وس دیخون ، و جگر سف 

  سریانسان م یبرا  یشود ، زندگ  ماریاعضاء ب ن یاز ا  یکیحال اگر  ،روندیم

 بگذرد .  ا یخود حاضر است از ثروت دن یشفا  ینخواهد بود و انسان برا

دارند و    یاساس یصفات حکم اعضا نی باشد که ا دیبا  ی صفات زیجامعه ن  در

مانند: شجاعت،   یصفات  نخواهد بود سر یم یاجتماع یصفات زندگ ن یبدون ا 

  نگونهیا  یاگر جامعه ا کهعفت و...  ،یتقو مان،یامانت، ا رت،یغ صداقت،

 صفات را از دست دهد محکوم به مرگ و ذلت است . 

و وقت بگذارند  مال خرج کنند ،  یچقدر ارزش دارد که افراد جامعه ا حال

واقعه   ی آور ادیاست که با   یا لهیمحرم وس  ماهصفات را نگه دارند ؟  نی تا ا

  نی صفات حسنه بودند انسان را با ا ن یبه ا   نی که مز یبزرگان ادیکربال ، و 

 155کند.  یفضائل آشنا م

   دانشگاه نی موفق تر کربال

نداشته    یموفق النیفارغ التحص نی مانند دانشگاه کربال، چن یدانشگاه چی ه

جالب تر از همه   است. یکربال مدرسه معرفت و انسان ساز  است.

هشتاد ساله ،   رمردیتا پ  رخوار،یآن است، از طفل شش ماهه ش  ان یدانشجو 

همه درکنار هم،   .  اهیقهرمان، و از جوانان نو بالغ تا غالم س  ردلیو زنان ش 

 موزگار بزرگ شهادت درسها و نکته ها آموختند . از محضر آ

  و  آموختند. یخالصانه را عمالً م ی: معرفت و عشق ، و بندگیها درس

عظمت و استقامت در راه هدف، را همراه با شجاعت و صبر، از معلم 

  اری)ع( در مدرسه کربال فراگرفتند. و امتحانات بسیبن عل نی حس تی بشر

ثبت و    خی را پس دادند، تا نامشان در کنار نام معلم و امامشان در تار ی سخت

   اند. ت یخود هم اکنون قرنهاست معلم بشر  جاودانه شد و

  دانشگاه"، آنان مفتخر به سالم خاص امام زمان)عج( شدند . نی"مدرک ا اما

 آمده است.  ه یناح   ارتیکه در ز

   آن که دلش زنده شد به عشق ردینم هرگز

 
 . یبر گرفته از فلسفه عاشورا / اثر طاهره سادات زرگر مراد 155
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 عالم دوام ما  دهیت بر جر اس ثبت

و عزت و افتخار   ت یبا خطوط عظمت و عبود، دفتر عاشورا  یبرگها

بردن به عظمت   یدفتر و مطالعه و پ  ن یهمه جانبه ا   یبررس  ونوشته شده. 

 آن از قدرت و طاقت بشر خارج است. 

 ؟  کنیمچرا گریه 

 ع است   نی حس  ت یبر مظلوم  هیگر یار

 ص است    امبریپ  تی اهل ب تیبر مظلوم هیگر

   .بودن در مصائب مظلوم است کیبرائت از ظالم است و شر  هیگر

 . است  مینشانه قلب سل  هیگر

 . است  مینشانه قلب رئوف و رح هیگر

بامید ظهور حق و گسترش عدل الهی و طنین قول ال اله هللا در سراسر  

 الحمدهلل. عالم هستی    
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 عاشورا   متقوی

واقعه   «،یرانیا یشماردر »گاه رشکیمحاسبه مرحوم دکتر احمد ب  طبق

  ی هجري شمس ۵9مهر سال   21  یشمس یشمارکربال به حساب گاه 

  نیزم  تیکند. موقع رییکه تغ  ستین  یهم مثل قمر  یشمس  خیتار  .شودیم

شهر   یبا در آوردن اوقات شرع  شودی ثابت است و م  دینسبت به خورش

 برگرداند.  قه یرا به ساعت و دق سانینومقتل  یهاحرف  خ،ی تار  نیکربال در ا

 

 عاشورا چگونه گذشت؟  روز

مهر به افق کربال )که در   21روز   ی اوقات شرع ،یعلم  قی تحق  نیا در

داشته باشد( را استخراج   تواندی اختالف م قهی+ دق-3طول قرون حداکثر  

 . میاکرده  میها تنظساعت   نینگارها را با ا مقتل  ات یو روا میاکرده

 اذان صبح  ۴7:۵

کرد. آنها را به صبر و   ی اصحابش سخنران ی)ع( بعداز نماز صبح، براامام

تو    ایخداکل کرب...  یف یجهاد دعوت کرد و بعد دعا خواند: »اللهم انت ثقت 

مقابل نیز نماز را به   طرف  «یناگوار شامدیدر هر پ یمن هست بانیپشت 

  رویسپاه و استقرار ن  ش یاز نماز صبح، به آرا امامت عمر سعد خواند و بعد

 مشغول شدند. 

 ۶:00ساعت   حدود

خندق بکنند و آن را با خار   هامه ی)ع( دستور دادند تا اطراف خ نی حس امام

ها پر کنند تا بعد آن را آتش بزنند و مانع از حمله سپاه از پشت سر  بوته  

 بشوند. 

 آفتاب  طلوع

شود. رو   دهیشد تا بهتر د   یبعد از طلوع آفتاب، امام)ع( سوار بر شتر یکم

خواند. صفات   یاآنها خطبه  یبلند برا  یسپاه کوفه رفت و با صدا یبه رو 

 جلسه هجدهم  

روز عاشورا 

 چگونه گذشت  
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به   انیکوف نکهی فرمودند و ا یادآوریخودش، پدر و برادرش را    لیو فضا

قرار  خاطب چند نفر از سران سپاه کوفه را م ی اند. حتامام)ع( نامه نوشته 

ار بن ابجر و شبث ربع که مگر آنها او را دعوت   دیپرس  یداد و از حج 

 اند؟ کردهن

 انکار کردند!  آنها

را به طرف آنها پرتاب و خدا را شکر کرد که حجت   شان ی ها)ع( نامهامام

:  دیمقابل، از امام)ع( پرس  یاز سران جبهه  یکی  است.را بر آنها تمام کرده

و آنها را از جنگ مقابله با پسر   ردیپذیرا نم ادیچرا حکم ابن ز 

 رهاند؟ ی )ص( نمامبریپ

 شان را فرمودند: بود که امام)ع(، آن جمله معروف  نجا یا

ه یْه ات  ِمنَّا   »أ ال   الِذ لَّه؛ و  ك ز  ب یْن  اثْن ت یِْن: ب یْن  الِس لَّه و  إنَّ الدَِّعيَّ ابْن  الدَِّعيِ  ق ْد ر  و 

کشته شدن و   نی است، من را ب یگریفرد پست د که پسر  یپست فردالِذ لَّه...

  یسخنران  قبول شدن و قبول ذلت مجبور کرده! ذلت از ما دور است.«

 . استده یساعت طول کش  میامام)ع( حدوداً ن

 8:00ساعت   حدود

  ریبُر    یتی امام)ع(، چند نفر از اصحاب آن حضرت، به روا یاز سخنران بعد

  یتیکوفه بود _ الفتوح( و به روا  یهاقرآن خوان  یالقرآء« )آقا دیکه »س 

 گفتند.  یسخنان مشابه ان،ی( خطاب به کوفیو طبر  یعقوبی  خی )تار ریزه

  «ی نصرنیمعروف »هل من ناصر   ادیامام فر ر،یو بر   ریسخنان زه بعداز

به نام   ی گریشدند! از جمله ُحر و فرد د  دیدچار ترد ینفر  چند  را سر دادند.

که   ستین  دیبعابوالشعثا و دو برادر که در گذشته عضو خوارج بودند.  

شدت گرفتن احتمال جنگ، از سپاه کوفه فرار   دنیهم با د ی گریکسان د

 کرده باشند. 

 9:00ساعت   حدود

بود که شمر به عمر سعد پرخاش کرد که چرا    دهیبه وقت چاشت رس  روز

 به شروع جنگ داد.  ت یعمر سعد عاقبت رضا کند؟یقدر تعلل م نیا

  ادیفر انشیرا به سمت سپاه امام)ع( رها کرد و خطاب به لشگر ر یت  نیاول

  بعداز را رها کردم.« ریت  ن یکه من اول  د یشهادت بده دهللا،یعب   »نزد زد:
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با هم شروع   یلشکر کوفه همگ یتوسط عمر سعد، کماندارها  ریانداختن ت 

 کردند.   یراندازیبه ت

که   یمرگ یقوم هستند. برا نی ا ندهی نما نهای »ا  فرمودند: ارانشیامام به 

  نی نفر از سپاه امام در ا  چند  .«دیآماده شو  ست،ی آن ن رش یجز پذ یاچاره

با    یراندازی. تعداد کشتگان تمیدانی را نم قیباران کشته شدند. )تعداد دق  ریت

 است.(نفر ذکر شده   ۵0تعداد کشتگان حمله اول 

 10:00ساعت   حدود

  دهللایو »سالم« غالم عب ه« یبن اب   ادیغالم »ز  سار«،ی»  ،یراندازیاز ت بعد

آمدند.   رونیجنگ ب  ینبرد تن به تن، در ابتدا  یاز لشکر کوفه برا ادیابن ز 

به او کرد و   ی)ع( نگاهنیاجازه نبرد خواست. امام حس  ریعبدهللا بن عم

عبدهللا آن دو نفر را کشت. البته    «یباش  یاکشنده  ف یگمانم حر »به فرمود:

 انگشتان دست چپش قطع شد. 

. ابتدا حجار  سپاه کوفه شروع شد ی نبرد تن به تن، حمله سراسر ن یاز ا بعد

در برابر   ارانشیو  بی)ع( حمله کرد اما حب نی به جناح راست سپاه امام حس

  حمله را دفع کردند.  هازه یزدند و با ن  نی کردند. زانو به زم یستادگیاو ا

به    ارانشیو   ر ی)ع( حمله برد. زهشمر به جناح چپ سپاه امام  همزمان

 حمله زخم برداشت.  ن یرفتند. خود شمر در ا ن یجنگ مهاجم

فرستاد که   راندازیت  ۵00عمر سعد   ،یهر دو جناح کوف  ینی نشعقب  ازبعد

کردند که آن حمالت، عالوه بر از پا   ربارانیدوباره سپاه امام)ع( را ت 

  دیاز اصحاب شه گرید یامام)ع(، تعداد ان یاسب لشکر  23درآمدن هر 

نفر ذکر   38نفر و ابن شهرآشوب    ۵0شدند. الفتوح، آن نفرات را 

 .تاسکرده

  نفر از دشمن را کشت.  ۵انداخت که  ریت  8ابوالشعثا بود و   د،یشه  نیاول

از سپاه شمر خواستند از پشت سر به   ی گروه)ع( او را دعا کرد. امام

 نفر به آنها حمله کردند.   10و   ریامام)ع(حمله کنند. زه

 11:00ساعت   حدود

  داد. ارانی رفتن را به  دانی)ع( دستور تک تک به محمالت، امام  نیا بعداز

به   هاشمی از بن  یاند نگذارند که کسبا هم قرار گذاشتند تا زنده  اصحاب

»در مقابل    یبعضشهادت با هم مسابقه داشتند.   یبرا  انگار برود. دانیم

 شدند.  د ی)ع(« شهنگاه امام
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بود. مسلم بن    ریزاهد، جناب بر رمردیکه کشته شد، پ  یکسان نیاز اول  یکی

او رفت و گفت کاش   ن یبال بر سر  ب یعوسجه بعد از او کشته شد. حب

)ع( را  نی با دست امام حس مسلم تو را اجرا کنم. یهات یوص  توانستمیم

  مرد است«. نیمن ا  تی نشان داد و گفت: »وص

)ع( در محاصره واقع شدند، حضرت  بار، هفت نفر از اصحاب امام  کی

 عباس)ع( محاصره آنها را شکست و نجاتشان داد. 

 ظهر  اذان

اند، امام)ع( که نوشته  چون   شد. د یبن مظاهر موقع اذان ظهر شه بی حب

برود با عمر سعد مذاکره بکند و بخواهد    یکی خطاب به اصحاب فرمودند: 

 . مینماز ظهر جنگ را متوقف کن  یبرا

به او گفت:    بی.« حب شودی از لشکر کوفه صدا زد: »نماز شما قبول نم یکی

)ص(  امبریو نماز پسر پ شودی نماز شما قبول م یکنی حمار! فکر م ی»ا

دند و  به کمکش آم یبه جنگ او رفت اما از سپاه کوف  شود؟«ی قبول نم

 کشته شد.  بی حب

بار در روز عاشورا    نی اول یمتأثر شد و برا  بی)ع( از شهادت حب امام

رفتن جان خودم و دوستانم را به   ای. رو به آسمان کرد و گفت: »خداستیگر

 .«گذارمی حساب تو م

از   ی)ع( نماز را شکسته و به قاعده »نماز خوف« خواند. گروهامام

بن    دیو سع ریبه جنگ پرداختند. زه  هی )ع( اقتدا کردند و بقاصحاب به امام 

 خودشان را سپر امام کردند.   یعبدهللا حنف

. در  دیخورد و به شهادت رس  زهیو ن   ریت  13بن عبدهللا   دیاند سع نوشته

 وفا کردم؟«  ای: »آ د ینفس از امام پرس ن یآخر

 13:00ساعت   حدود

ساعت   نی امام)ع( تا وقت نماز زنده بودند و بعد از انفر از اصحاب   30

نفر،    نی. اول دیهاشم رس  یاز کشته شدن اصحاب، نوبت به بن بعد شدند.  دیشه

 اکبر)س( بود.  یحضرت عل

است.  هاشم خوانده ی بن  دیشه ن یرا اول  لیالفتوح، عبدهللا بن مسلم بن عق  البته 

شد. شهادت او بر    دیشه یاعبدهللا بن مسلم، به طرز ناجوانمردانه   نیا
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سوار شدند و به دشمن حمله   یهاشم گران آمد. دسته جمع  یجوانان بن

 بردند. امام آنها را آرام کرد و فرمود:

  یخوار  چی ه  نی. به خدا پس از ا د یمن، بر مرگ صبر کن یپسرعموها ی»ا

 .« دید  دینخواه  یو ذلت

 1۴:00ساعت   حدود

 )ع( و حضرت عباس)ع( تنها ماندند. نی امام حس عاقبت

خواست، اما امام)ع( او را مأمور رساندن آب به   دانی)ع( اجازه معباس

دو برادر فاصله انداخت. عباس)ع( دالور در   نی کرد. دشمن ب هامه یخ

زنان و کودکان   یدر آوردن مشک آب برا یبا شجاعت تمام سع که یحال

بر سرش   نی آهن یداشت، در محاصره دشمن دو دستش قطع شده و با عمود

  کر یخود را بر پ مهیافتاد. اباعبدهلل)ع( سراس  نیاسب بر زم  ززدند که ا

  نیدوم  یبه عقب رفت. امام)ع( برا یقطعه قطعه برادر رساند. دشمن کم

پشتم    گرید »اکنون    کرد و فرمود: هیگر زش،یبار، بعداز مرگ برادر عز

 شکست.« 

 1۵:00ساعت   حدود

را   راهنشیپ  نی کند. همچن یبرگشت تا خداحافظ هامه ی)ع( به طرف خ امام

اش  تا بعدا در وقت غارت کردن توسط دشمن برهنه   دیپاره پاره کرد و پوش

 نکنند. 

  دانیاصغر)س( را به م  یعل اشرخواره یکودک ش ت،یوداع با اهل ب وقت

 حرمله کشته شد.  ریکند که به ت  رابیبرد تا او را س 

. شدی م شانیحاضر به مقابله با ا  یرفت اما کمتر کس دان ی)ع( به مامام

  10و   شمر .کردندیپرتاب م  زهیاز دور ن  یو بعض  انداختندی م ریت  یبعض

 نفر به مقابله با امام)ع( آمدند. 

زخم  3۴و   زهیزخم ن  33 یمبارکش جا کریشهادت امام)ع(، بر پ  بعداز

 شمرده شد.  ریشمش

جرأت    یکه امام)ع( در آستانه شهادت بود، کس یاند: زمانمقاتل نوشته  در

)ذوالجناح(   شانیاسب ا  ی برود، اهل حرم از صدا  شانی به سمت ا کردینم

و به   دیبه نام عبدهللا بن حسن)ع( دو   ی. کودکدندیدو  رونیب  متوجه شده و
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و   دندکشتند. امام ناراحت ش ش یطرف مقتل امام آمد. او را در بغل عمو

 کردند:  نیرا نفر  انیکوف

 !« ریبگ  شان ی را از ا نی زم یدن ییباران آسمان و رو   ای»خدا

 مقارن با اذان عصر  1۶:0۶

به    یطبر  خی تار  تیاند. رواشهادت امام)ع( را وقت نماز عصر گفته  وقت

  شی: پ د یبن مسلم گو دیاست: »حم نی لشکر عمر سعد چن نگارع ی نقل از وقا

خدا پس از من،   »به  :گفتی که م دمی)ع( کشته شود، شن نی از آن که حس

از کشتن من بر شما   شیکشت که خداوند از کشتن او، ب  دیرا نخواه  یکس

 خشم آرد.« 

  د؟ یستیبر شما! منتظر چ  ی کسان بانگ زد که »وا انیگاه شمر م: آن دیگو

حال سنان بن    نیدر ا  دیگو !« دشیبکش  نند،یبنش  تانی به عزا  تانیمادرها

 در قلب امام)ع( فرو برد...  زه یانس حمله برد و ن

 17:00ساعت   حدود

آن حضرت را غارت کردند که   یهالباس  یاشهادت امام)ع(، عده بعداز

 العالج دچار شدند.  یهاافراد، بعدها به مرض  نی اند تمام انوشته 

)ع( و همراهانش آغاز شد. عمر سعد نیاموال امام حس  یعموم  غارت

  گذاشت. هامه یخ  ینگهبان برا یو حت  بعد دستور توقف غارت را داد یساعت 

مطاع بعداز شهادت امام)ع( به کربال  بن   دیبصره به اسم سو انیعیاز ش  یکی

 شد.  دیتا شه د یدفاع از حرم امام)ع( جنگ یو برا دیرس

 غروب آفتاب  کینزد

  ی تا همان شبانه برا دهندی م یو به خول کنندی امام)ع( را از بدن جدا م سر

  ارانشیبه دستور عمر سعد، بر بدن مطهر امام)ع( و  آنگاه، ببرد. ادیابن ز 

 هم خرد شود.  شان ی هاتا استخوان  دوانندی اسب م

 مقارن با اذان مغرب  18:۴9

که عمر سعد   ی! در حالشودیتمام م  طورن یعاشورا، ا  زیانگروز غم  داستان 

و   تاختهی مردم م نیسنان بن انس ب  داده،ی دستور نماز جماعت مغرب را م

! چرا که من  دیاز طال بکن  دیکه »افسار و رکاب اسب مرا با  خوانده یرجز م

 الحمدهلل.   ام!«مردمان را کشته  نی بهتر
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 مقتل_روزعاشورا 

 وداع  ساعات رین  آخو نگاهی به وقایع روز عاشورا 

 

 )ع(  ن یحس  رت یبص

از اصحابش زنده   ی آمد که احد تشی وداع با اهل ب  یبرا ی)ع( وقت امام

ابا   یبعلت خاص   یولجانسوز و جانگداز است.  ی لیآن وداع هم خ کهنبودند. 

 وداع آمد.  یعبدهللا نوبت دوم برا

که عظمت روح ابا عبدهللا   نجاستی ا امام)ع( زنها وبچه ها را جمع کرد. 

."  دیبال آماده کن  ی"استعدوا للبالء" خودتان را برا شود! اول فرمود: یم دایپ

آماده   نهایخواست روح ا  یم مام. دیبازارکن" ،چادرها را برسرکن نی تغط

 نگفت، شتریجمله ب   کیباشد، و

من شر االعداء،   کمیبال فاصله فرمود:" واعلموا ان هللا حافظکم ومنج  یول 

که شما از   دیداشته باش نیق یمن! تیبانواع البالء." )اهل ب  کمیومعذب اعاد

که خداوند   دی. بدان دید دیذلت نخواه  یول د،ینی ب  یوشدت م یساعت سخت  نیا

دارد، و شما محترمانه به حرم جدتان   یشما را حفظ و از شر دشمنان نگه م

 گشت.  دیبرخواه

 مقتل_روزعاشورا 

کار زار مقابل   یو برا وداع سوار بر اسب شد نی حضرت پس از آخر   

به   ریو اتمام حجت شمش  حتیدشمنان قرار گرفت بعد از موعظه و نص

 اشعار را خواند:   نیدست گرفته ا 

مباهاتم   یبرا  نی هم و  و پاکدامن از خاندان هاشمم. زگاریپره   ی"من پسرعل

   .ستیکاف

 مردم است.  نی رسول خدا بزرگوار تر جدم

 فاطمه از فرزندان احمد است.  مادرم 

 . خوانندیم ار یصاحب دو بال ط جعفر است که او را  میعمو و

 جلسه نوزدهم  

روز  مقتل 

 عاشورا 
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هست   سته یآن گونه که شا یو وح تی ما نازل شد و هدا ان یکتاب خدا در م و

 ... شودی م یاداوریما   انیدر م

مردم  انیخاطر در م نی هم  به،   میهمه مردم هست  یبرا  یامان اله هیما ما

 ... میکن یو اعالم م میخرسند 

..با جام رسول خدا که  مینوشان  یو دوستانمان را م میما عهده دار حوض  و

 . کندیآن را انکار نم چکس یه

  امت ی...و دشمنان ما در قروانندیپ  نی مردم بهتر انیما در م  روانیپ و

 .... انکارانندیز

السالم   هی امام عل د،ینبخش   یهم سود یکه موعظه ها اثرنکرد و معرف یوقت 

خاطر    نی به هم شدی کشته م شدی م کینزد  یآماده جنگ شد هر کس به و

 از دشمن هالک شدند.  یادیتعداد ز

  یبا چه کس دیدان یم ایزمان عمربن سعد خطاب به لشگرخود گفت : آ  نیدر ا

 . دیعرب است. از همه طرف بر او بتاز   یکُشنده  یاو فرزند عل د،یجنگ یم

او و اهل حرمش حائل   نی انداختند و ب ریآن حضرت ت  یاندازان به سو ریت

  ادیحال حضرت فر نی ها بروند. در ا مه یخواستند به سمت خ یشدند. گروه 

 زد :

  امتیو از روز ق  د یندار ن ی! اگر دان یسف  یآل اب روانیپ  یبرشما ا ی"وا

  دیخود توجه کن  اکان یو به ن  دیخود آزاد مرد باش ی ایدن نی پس در ا  دیترسینم

 . دیکنیآن گونه که ادعا م دیب هست اگرعر

 ؟ ییگو  یشمر گفت : پسرفاطمه چه م   

  ست،ین  یفرمود : من با شما جنگ دارم و شما با من، و زنان را جرم امام

 به حرم من وارد شوند...!  دیخود را نگذار  انیاغیجاهالن و سرکشان و   نیا

 .   دیگوی: پسر فاطمه راست م شمرگفت

به   د،یخودش برو یو به سو دیمرد دور شو  نیزد: از حرم ا  ادیسپس فر

 است.  یبا ارزش ی جان خودم قسم که او همتا

به طرف   او هجوم بردند، هرگاه حضرت اسبش را یبه سو گریمردم بار د

  . درداشتندیکار باز م  ن یرا از ا  شانیحمله کرده و ا  برد، به او  یفرات م

بر سر حضرت وارد آورد و خون از   ر یشمش  یحال مالک بن نسرکند  نیا
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  سر  خواست و ی بازگشت و پارچه ا  مهیشد حضرت به خ   یسرشان جار

 بر سر گذاشت و عمامه بر آن نهاد.  نی خود را با آن بست و عرقچ

که آنها را سفارش به صبر   یحال  وداع کرد در تشی بار دوم با اهل ب یبرا

پاداش داد و فرمود: خداوند دشمنان شما را به انواع  نمود و وعده ثواب و  

مصائب، شما را به انواع نعمت ها   نیبال عذاب خواهد کرد و در مقابل ا 

شما   مقامکه از قدر و  یزیو چ  دیباز نکن   تیعوض خواهد داد. زبان به شکا 

 ..!! دیاور یبکاهد بر زبان ن

به اطراف کرد و سپس ندا    یکار زارشد. نگاه دانیحضرت دوباره عازم م

  یبن مظاهر و ا  بیحب   یبن عروه و ا  یهان یو ا  لیمسلم بن عق  یاداد: 

اسب سواران کار زار چه شده   یپهلوانان وفادار و ا ی.....و ا نیبن ق   ریزه

  دیشماخواب  د،یشنو ینم خوانم،یشما را م  و د یدهیجوابم را نم  دهمیشما را ندا م

که او را   دیتان را از امامتان باز داشت  یدوست ایآ  د،یدارشویانتظار دارم ب 

 .  دیکن ینم  یاری

سرکشان   نی بزرگواران  و در برابر ا یا  دیزیبانوان رسولند، برخ  نانیا

 . دیرسول دفاع کن  میپست از حر

  ریشان از هر طرف ت  یکه بسو یبه دشمن حمله کرد، درحال  رانهیگاه دل آن

  ی ضعف ناش کرد،یرا بر بدن حضرت وارد م یفراوان ی آمد و زخم ها یم

 کند .  یو استراحت ستادهیاز جراحات و جنگ سبب شد تا امام از حمله باز ا

شان شکست.   یشانیمبارکشان نشست وپ  ی شانی بر پ ی حال سنگ ن یهم در

و مشغول پاک   چهره امام را فراگرفت، حضرت لباسش را باال اورد   خون

و سه پر )سه شعبه( برقلب   نی زهر آگ یریکردن خون چهره شدند که ت

  امام. دیتراو  یم رون یالسالم فرود آمد . خون مثل ناودان ب  هیمبارک امام عل 

 و زمزمه کرد :   ستیسر برداشت و به آسمان نگر

 ملِة رسول هللا"  ی"بسم هللا و باهلل و عل

رسول خدا آغاز نمودم و به   ن یاعتماد به او و براساس آئ _به نام هللا و به 

 . برمی م انیپا

ُجالً ل قتلونیتعلُم ان ُهم   یگاه گفت: اله آن   یٌّ وجه االرض ابن نب ی عل سی ر 

جز او فرزند   ن یکشند که بر زم یرا م یآنان کس یدانیم  ایخدا  غیره.

 . ستین  ی امبریپ
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چون سه   د یکش رونینوشته اند از پشت ب  یار ی. )بسدیکش  رونیرا ب ریامام ت

 از جلو ممکن نبود.(   دنیشاخه بود و کش

  کردیآمده را در مشت جمع م  رونینهاد و خون ب  یم ریت  یدست بر جا امام

بر صورت و محاسن    شدیکه پر م گر یو مشت د کردیو به آسمان پرتاب م

 گفت:   یو م دیکش یم

کنم و   یم داریخدا را د  صورت خضاب شده با خون، جدم رسول  نی "با ا

 ." کنمیم یمعرف ی کی کیقاتالن خود را  

افتاد و   نی امام به زم نی کار امام را تمام کردند. پس از ا ر یسنگ و ت  نیا

 سره کنند.   کیشدند تا کار امام را   کینزد  ادگانیپ

و بحث   یری( درگیجعف  ریزه ادیشمر و ابوالجنوب)عبدالرحمان بن ز  نی ب

: خودت چرا  گفتیو او م یکنیچرا کار را تمام نم گفتیآمد. شمر م شیپ

 ؟ یکن یکار را تمام نم

تا   دیدو  رونیب  مهیاز خ  ی همان لحظه عبدهللا بن حسن نوجوان امام مجتب در

حرمله در دامان   ی راندازیبحر بن کعب و ت   ریکند که با شمش یاریامام را 

 . دیبه شهادت رس   شیعمو

افتاده بود.   نی ها کرد. امام بر زم مه یلحظه قصد حمله به خ ن یدر ا شمر

تا   دیاور یزد : آتش ب ادیامام فرو برد و فر ی مه یخود را در خ  زهیشمر ن

 . میرا بسوزان  نان ی نش مهیو خ  مهیخ

الجوشن،   یتشنه برخاست فرمود:  پسر ذ  ی که از حنجره  ییبا صدا امام

 ؟ یطلب  یام آتش م مه یسوزاندن خانواده و خ یبه آتش بسوزاند، برا  تیخدا

آمد و شمر را سرزنش کرد و شمر از   شیپ   یهنگام شبث بن ربع  نیا در

فرو برد   یا مهیاش را در خ زهیشمر ن  ا یمنصرف شد. گو مه یآتش زدن خ

 بود.   مه یدر آن خ ن یدالساجدیکه امام س

  مهیدر کنار خ  ایبود   ستاده یتل ا   بر  یکبر نبیحادثه ز  نی زمان وقوع ا در

  ارت یاست که بنا بر ز تیموقع نیدر ا  ایگر صحنه بود . گو امام نظاره 

ها چرخاند و سپس چشم از    مهیمقدسه امام نگاهش را به سمت خ هی ناح

 بود که شمر قصد قتل امام کرده بود.  یالحظه  نیها گرفت و ا   مهیخ

  یمایبه گونه چپ بر خاک افتاده بود. س   نهیبه س  ریپس از اصابت ت  امام

  دبنیمثل س  ی. برخداشتیمطمئن و نگاه نافذش دشمن را از کشتن باز م
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خارپشت شده    یمانند خارها زهینعوذباهلل پشت امام از ن  ندی گو یطاووس م

 بود. 

: به خدا سوگند مرد  دیگوی بن مسلم گزارشگر سپاه عمر سعد م دیحم 

کشته شده   ارانشیکه فرزندان و خاندان و   دمیرا هرگز ند یگرفتار و مغلوب

بر او حمله   ادگان یباشند و دلدار تر و پابرجا تر از آن بزرگوار باشد چون پ

  یم پشو آنان از راست و چ  کردی به آنان حمله م  ریکردند با شمش  یم

 فرار کنند.  یچنانچه گله گوسفند از برابر گرگ ختندیگر

  کیصالح بن وهب )بر سر اسم اختالف است(  ای  زرعة بن شر گریبار د

بر کتف چپ امام فرود آورد و آن را شکافت و پس از آن ضربه   ی ضربه ا

سر   گریافتاد. امام بار د ن یبر گردن امام زد که حضرت به رو بر زم یا

  نی زم رامام نقش ب گریبر او زد و بار د  یا زهیبلند کرد و سنان بن انس ن 

 شد.  

تل ناظر صحنه بود و عمر سعد    یبر رو ای  مهیدر کنار خ  نبی ز حضرت

کشند و تو   یپسر سعد، ابا عبدهللا را م ی را مخاطب قرار داد و گفت: ا

   ؟ یکن یتماشا م

  بود.  یکه اشک بر گونه و محاسنش جار ی برگرداند در حال  یسعد رو عمر

شما   ن یمسلم؟ ب  کمیزد: اما ف ادیاز عمر سعد فر دینا ام  نبی ز حضرت

   ست؟ ین  یمسلمان

 شمر به سنان گفت : کار را تمام کن.   نجا یا

 . ترسم ی. از رسول خدا م کنمیکار رو نم نی گفت: ا سنان 

سنان وارد گودال شدند اما لرزان و هراسان   ا ی ینوشته اند خول  یبرخ

 با سرزنش آن ها خودش وارد گودال شد ...   شمر بازگشتند.

چرخاند. شمر طعنه زنان   یدر دهان م یاز عطش زبانش را به سخت امام

که پدرت بر حوض کوثر دوست   ی تراب! مگر تو باور ندار یگفت: پسر اب

 !  یریکن تا از دست او آب بگ ینوشاند. صبور  یدارانش را آب م

زد و محاسن امام را   چنگ نشست. امام  ی نه ی گاه شمر لعنت هللا بر س آن

 امام بود.  یشانیفشرد. عرق بر پ

من   ی دانیآمده است که امام خطاب به شمر گفت: مگر نم یمقتل خوارزم در

 ؟ یکش یو مرا م ستمیک
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،   یمرتض یشناسم. مادرت زهرا، پدرت عل یتو را م یگفت: به خوب شمر

  یهمه ب نی خون تو خداست. با ا  ی رندهیو انتقام گ یجدت محمد مصطف

 کشم.  یپروا تو را م

 کرد: یگونه زمزمه م نی شهادت، امام ا ی  لحظه

داه ! وااخاه! واحسناه!واغربتا! واعطشاه!  اهی ! وامحمدا! وابتاه! واعل واج 

واذبُح عطشاناً وابن   یالمصطف یواغوثاه! واقلة ناصراه! اا قتل مظلوماً و جد

 فاطمة الزهراء.  یاً و ام  و اترک مهتوک  یالمرتض یعل

  یجمالت باال را م ،یبا زدن هر ضربه ا   یاند با قطع هر عضو نوشته

 الد معة الساکبه(   ن،ی البسط یگفت.)معال

 . فرج کیعجل لول  هملالـ  نی القوم ظالم ی هللا عل  لعنتـ  لهوف منبع

 

 اى از فجایع كربال: شمه

مقابل چند هزار لشكر  تن به رهبرى امام حسین )ع( در  72مقابله  - 1

 عبیدهللا بن زیاد، والى كوفه. 

محاصره اهل بیت امام حسین )ع( و یاران او در سه روز اخیر دهه   - 2

اول محرم كه گاهى تشنه بودند و گاهى به زور مشك آبى از شریعه فرات  

آوردند. و رژیم اموى شدیداً از آب رسیدن آب فرات براى اهل بیت  مى

قدر متیقن در روز عاشورا و در هواى گرم آن با  كرد و جلوگیرى مى 

 تشنگى شدید، شهید شدند. 

شهید شان اطفال مانند عبدهللا فرزند امام حسن و على اصغر طفل شش   - 3

 ماهه امام حسین. 

 ها.ها بر سر نیزه شدگان و نصب آن بریدن سرهاى كشته   - 4

 اسب دوانیدن بر ابدان شهداء و یا جمعى از آنان.  - 5

 ها شهدا. قطعه قطعه شدن تعدادى از بدن  - 6

 توهین كردن به خاندان پیامبر اسالم به همه انواع تحقیر و توهین.   - 7

 تاراج اموال آنان، پس از شهادت امام حسین )ع(.   - 8
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 ها و فرار زنان و كودكان به صحرا. سوزاندن خیمه  - 9

پا كردن    اسارت اهل بیت حضرت پیامبر )ص( به كوفه و شام و بر -  10

جشن سرور توسط رژیم اموى در این دو شهر و توهین و تحقیر اهل بیت  

 توسط عبیدهللا بن زیاد در كوفه، و یزید بن معاویه در شام. 

معرفى كردن اهل بیت نبوى براى مردم به عنوان خوارج )یعنى به   -  11

 عنوان غیر مسلمان(. 

 ر خرابه شام تا مدتى. جا دادن اهل بیت احتماالً در زندان كوفه و د -  12

ها از كربال تا  نصب سرهاى اهل بیت و اصحاب آنان بر سر نیزه  -  13

 كوفه و از كوفه تا شام. 

 گذاشتن سر امام حسین در كوفه در تنور به نقل تاریخ.  -  14

هاى امام حسین در حالى كه سرش در طشتى  چوب زدن یزید بر لب  -  15

 گذاشته شده بود. 

جمعى از پیروان یزید و دشمنان اهل البیت در شهرهاى بین  توهین  -  16

و امور هولناك دیگر كه در   راه كوفه و شام به اسیران و سرهاى شهدا.

  156تواریخ نقل شده است. 

  امبرشانیامت با خاندان پ  نی آنچه ا ی آر.  میکن یعاشور نظر م  عی مل بوقاأبا ت

 کنند   یرفتار ن یبا کفار چن  یدهد حت یکردند اسالم اجازه نم

 زنند  ینم  یمرغ انهیبه آش  آتش

 آل عبا نبود  مهیخ  مهیکه خ رمیگ

  مهیخ ، جسدها اسب تاختن  بر ،  ختنی آو زهیرا بر ن  سرها ،  یبا تشنگ   گشتن

ها   مهیدر خ  ی میدانستند جز زنان و کودکان کس نکه ی ها را آتش زدن با ا

 .  ستین

 

 

 
   22 و 21 صفحه   ،ی عاشورا در سطح اسالم غی تبل 156
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 فرق دو لشکر 

بین دو    که ،عاشوراواقعه  قصه قطره ای از بحر حقایق چنین بود این آری 

   . ، بین کفر و ایمان ، بین نور و ظلمت گروه از مسلمانان 

 و اخالص و هدف بود.  مان یدو لشکر، در إ فرق

  نیکوفه به ا  ریام یهوس و وعده ها  ی لشکر اول، آن لشکر انبوه را هو

کوفه شتافتند، تا جوائز خود   یکار هم بسو  انیآورده بود. و در پا نیسرزم

 شوند.  ابیو کام رندیبگ  رشان یرا از ام

  ی ها و حت  مهیاباء نکردند، از قتل و غارت و آتش زدن خ  یت یجنا   چیو از ه  

 کوچک نگذشتند. که در مقاتل نوشته شده.!!  ی از گوشواره برگوش دختر

در   یهمه شهداء جدا کردند و آنان حت سعد دستور داد: سر از بدن  عمر

خواست که او    یم لهیبا هم اختالف داشتند و هر قب  دان یشه  یبردن سرها

سرها را به نزد حاکم کوفه ببرد و او را شاهد بر خدمت خود قرار دهد. تا  

 کند.  افتی خود را در  تیکند و پاداش جنا  یخود نمائ 

  نی کشتگان را ب یکه سرها دید نی مشکل را چن نی عمر بن سعد راه حل ا لذا

  اد،یابن ز ی را برا دان یشه  یاز سرها یتعداد فهیکند، و هر طا میقبائل تقس

 دینما  افتیخود را در   زهیبه کوفه ببرند و جا

 الحمدهلل 
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 گفته شده  در باره حسین )ع( آنچه 

 کنز یچارلز د

  هی عل  نی: »اگر منظور امام حس سدینو   یم یسیانگل  سندهینو  کنز ید چارلز

فهمم چرا خواهران و   یبود، من نم ییا یدن  یالسالم جنگ در راه خواسته ها

کند که او فقط   یحکم م نی زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چن

 را انجام داد«.  شیخو یاسالم، فداکار یبرا

 

 بِراون  اِدوارد

شود   یم دایپ  یقلب  ای: »آدیگو یم ی سیبِراون مستشرق معروف انگل  اِدوارد

  ریغ  ی شنود، آغشته به اندوه نگردد؟ حت یدرباره کربال سخن م یکه وقت

اسالم  یجنگ تحت لوا نی را که در ا یروح یتوانند پاک ینم  زیمسلمانان ن

 انجام گرفت انکار کنند«. 

 

 ک یماسار توماس

  بیما هم از ذکر مصا  شانیه کش : »گرچ دیگو  یم کیماسار توماس

که در   یجانیآن شور و ه  یسازند، ول یمردم را متأثر م حیحضرت مس 

نخواهد شد    افتی ح یمس  روانیشود، در پ  یم افتیالسالم  ه یعل  نی حس روانیپ

  هی عل  نی حس بیدر برابر مصا  حی مس بی باشد که مصا ن یسبب ا  ایو گو

 . م«یعظ   یاست در مقابل کوه یالسالم مانند پر کاه

 

 ی ماهاتما گاند 

هند    ی: »من برادیگو یرهبر بزرگ انقالب هندوستان، م ،یگاند ماهاتما

  میها قی را که از مطالعات و تحق یا جه یفقط نت  اوردم؛ین  یتازه ا  زیچ

قهرمانان کربال به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند   یزندگ خ یدرباره تار 

 جلسه بیستم  

در باره  ه آنچ

 ده  حسین گفته ش
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  مییمایرا بپ  یواجب است همان راه  میهند را نجات ده میکردم. اگر بخواه 

 . مود«یالسالم پ  هی عل  یبن عل  نیکه حس 

 

   بون یگ

از واقعه کربال   ی: »با آن که مدت  دیگو یم ،یسی مورخ معروف انگل بون،یگ

مع ذلک مشق ات و   م،یستیگذشته و ما هم با صاحب واقعه هم وطن ن 

السالم تحم ل نمود، احساسات سنگ دل   هیعل  نی که حضرت حس یمشکالت

نسبت   ی عطوفت و مهربان  یچندان که نوع زد،یانگ یخواننده را بر م نی تر

 . ابد«ی یبه آن حضرت در خود م

 

 ا آنطون بار 

او   یبرا  ینی از آِن ما بود، در هر سرزم ن ی: »اگر حس سدینو  یبارا م آنطون

و   میکرد یبرپا م یاو منبر  یبرا  ییو در هر روستا  میافراشت یبرم یرقیب

 . م«یخواند یفرا م تی ح یبه مس   نی مردم را با نام حس

السالم   هی عل  نی : »اگر در کلمات و گفتار حسدیگو یم یآلمان  نیوهارب یُمس 

السالم   هی عل  نید معلوم خواهد شد که هدف و آرمان حس درست دقت شو

ت قلب و از خودگذشتگ ن یاز ستم بود و ا  یریجلوگ را در راه   یهمه قو 

طفل   یزندگ قیدقا  نیدر آخر  یخرج کرده است. حت   شیخو  یمقصود عال

فالسفه و   شهی عمل اند ن ینمود و با ا  قتیحق  و حق  یخود را قربان رخوار یش

 ساخت«.  ری بزرگان عالم را متح 

 

 ک یرونیا نگتنی واش

  نی امام حس  ی: »براسد ینو یم ،ییکا یامر سینو خی تار ک،یرونیا نگتنی واش

  دیزیشدن در برابر اراده   میخود را با تسل  یالسالم ممکن بود که زندگ ه یعل

را به   دیز یداد که او  یاسالم اجازه نم یشوای پ  تی مسئول  کن ینجات بخشد، ل

به    هیام ی بن  نگالبشناسد. او به منظور رها ساختن اسالم از چ   فهیعنوان خل 

  ریآماده ساخت. در ز  یو فشار یقبول هر ناراحت یسرعت خود را برا

عربستان روح   دهیتفت   یها  گیر یخشک و در رو   نی آفتاب سوزان سرزم
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شه   ی نمونه شجاعت و ا ی پهلوان و ا یاست. ا  ریالسالم فناناپذ ه یعل  نی حس

 . ن«ی حس یسوار من؛ ا

 

 جمس کیفردر

  یگرید دیو هر قهرمان شه  نی : »درس امام حسدیگو یِجمس م کیفردر

م و محب ت وجود دارد که    یاصول ابد ا یاست که در دن نیا عدالت و ترح 

صفات   نی حفظ ا یرساند که هرگاه انسان برا  یم ن یو هم چن   رندیناپذ   رییتغ

  یقبا  ایدر دن شهی آن اصول هم دینما  یآن پافشار ی مقاومت کند و در راه بقا

 خواهد ماند«.  دار یو پا

 

 ل یکارال توماس

که از   یدرس ن ی: »بهتر سدینو  یم ،یس یمورخ مشهور انگل ل،یکارال توماس

  مانیا  ارانشیالسالم و  هیعل  نی است که حس ن یا  میریگ یکربال م یتراژد

در   یاستوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تفوِق عدد

  هیعل  نی حس یروز یندارد. پ ی تی شود اهم یکه حق  با باطل روبه رو م ییجا

 من است«.  یکه داشت باعث شگفت یتیالسالم با وجود اقل

 

 زاداری ؟ چرا ع

و نهضت عاشورا   نی امام حس امیق میآشنا شد  دیز یو مجلس  دیزیبا  حال که  

  ؟  دیکنیم یچرا در عاشورا عزادار  ندیگو یم یآر . میکن یرا بهتر درک م

  یرا  بشنود و اشکش جار  عی وقا نی ا تواندیم  یکس چه ؟ دیکن یم  هیگر چرا

 نشود ؟ 

 غم ناتوانم   نیا  ریاز تحر  من

 زند آتش به جانم  رشیتصو  که

 دن یرا طاقت نباشد از شن  تو

 دن یبود مانند د  یک دنیشن

 سره:بهجت قدس  هللات آی  حضرت
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و   میبا تعل  نیبر دوش همه است، معلم یواجب بزرگ کیکه  م یبدان  دبای پس 

  ت یببفهمانند که از محبت ]اهل  هان ی)مداحان( با عمل، به ا نیمادح

 محبت است.   یتو  زیچدست برداشت. همه  دی[ نباالسالمهم یعل

ممکن بود دوستانش را دوست نداشته   ا یآ م،یداشتمی  دوست را خدا ما اگر

  م؟یدوست نداشته باش  دارد،ی را که او دوست م یممکن بود اعمال ایآ م؟ یباش

دوست خدا باشد، اما دوسِت دوستان خدا   یکه کس شودی م یزیچ  نی چن اآی

که خدا   یکه خدا دوست دارد، نباشد؟ دوست اعمال ینباشد؟ دوست اعمال

  157!  شود؟یم ی زیچ  نی چن ایدشمن دارد، باشد؟ آ 

 

 فلسفه ذکر مصیبت 

 : یمطهر دیاستاد شه 

دارد یا نه؟ اگر   ییا حسن ی از من پرسید که آیا این کار ضرورت جواني

بناست مکتب امام حسین علیه السالم احیا بشود، آیا ذکر مصیبت امام حسین  

 دارد؟   ی هم ضرورت

  یااند و این دستور فلسفه است که ائمه اطهار به ما داده  یبله، دستور گفتم

از عاطفه نداشته باشد و صرفاً   یای اگر چاشن  یدارد و آن اینکه هر مکتب

ها نفوذ ندارد و شانس بقا  کر باشد، آنقدرها در روح مکتب و فلسفه و ف

عاطفه به   ایناز عاطفه داشته باشد،  یای اگر یک مکتب چاشن یندارد، ول

 دهد.   ی آن حرارت م

کند، به آن مکتب منطق  و فلسفه یک مکتب، آن مکتب را روشن مي  معنا

  شک مکتب امام حسین منطق بدونکند.  یم یدهد، آن مکتب را منطق یم

اما اگر ما دائماً این مکتب را  . و فلسفه دارد، درس است و باید آموخت  

کنیم حرارت و جوشش گرفته   بازگو  یمکتب فکر صرفاً به صورت یک

 گردد.  یشود و اساساً کهنه ممي

فوق العاده  یاي بوده است، یک دوراندیشبسیار نظر بزرگ و عمیقانه  این،

را از   یاند براي همیشه این چاشنبوده است که گفته  یاعجیب و معصومانه 

عاطفه، ذکر مصیبت حسین بن علي علیه السالم یا    یدست ندهید؛ چاشن

 
 281ص واسعه،  رحمت 157
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  امیرالمؤمنین یا امام حسن یا ائمه دیگر و یا حضرت زهرا )سالم ّللاَّ 

 . 158کنیم.  یعاطفه را ما حفظ و نگهدار  یعلیها(. این چاشن

 

 اشک  بر  عقل  تسلط

 حضرت جوادی آملی می فرماید:  

و   لتیکردن فض هی گر انیچون جر م،یبنال دالشهداءیبر س   میما موظف همه

اول   م؛یبکن   دیهم با  گری. اما دو کار دست یدر آن ن  یعبادت است و حرف

عقل    نی اشک را به خدمت ا کهن ی دوم ا م،یاور یاشک ن  نی عقل را به خدمت ا

  اریبس   زی)عاطفه( چ م،ینکن ر یعاقل؛ عقل را معزول و اس میبشو  م،یببر 

  م،یختیاشک ر  یوقت م؛یعاطفه را به خدمت »عقل« ببر  ن یاست، ا یمقدس

.  میرا ببند ینه راه کس م،یبرو راههیبه بعد نه ب   نی. از ا میبشو   ینی حس

 .159باشد   یپشتوانه عمل یب  دیما نبا یهای و مداح  یخوانروضه 

 

 مراتبی دارد   ع(برای حسین)اشک 

 فرمودند:  یم هیعل  یهللا بهجت رضوان هللا تعال تآی مرحوم

 کنند.  یم میآورند و در  م شک چشم ها تقس  یرا از عالم ملکوت م اشک

است   یا ی روز است. یالسالم، رزق آسمان هی عل دالشهداءسی بر  اشک     

  قهیآن هم به دست ام االئمه حضرت صد شود.  یم میکه از آسمان تقس

 . هایطاهره سالم هللا عل 

  انیالسالم شمرده اند را ب هیعل  دالشهدایاشک بر س  یرا که برا مراتبی     

  ..م ییکه بگو  میدیو به پله هفتم نرس میدیکه معموال ما تا پله ششم رس  میکن یم

حساب و کتاب   م،یز یر یالسالم م هی عل  نیامام حس  ی که برا یاشک یبرا

 است.. 

 
 ۵۵ص  ،ینبو   رهیدر س ی ریس  ،مطهری  استاد 158
 30/ 139۶/0۶شب تاسوعا، قم،   ـ سخنرانی  ی آملیجواد عالمه 159
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  دالشهداءیاظهار محبت ما به س یبرا  یجعفر شوشتر خی که ش یکالس دوازده

و تا   میدر کدام کالس هست  مین ببی.  میکن  یم یالسالم گفته است را بررس ه یعل

 . میکدام پله را باال آمده ا 

 .. مییایباال ب   گریپله د کیالسالم   هی به مدد امام صادق عل  میکن یسع 

 : اول پله

 نفسش تنگ شود و آه بکشد.   شنود،  یحضرت را م  ۀروض یوقت انسان 

عبادت    تیبرا  ی که بکش یآه هر " حیلظلمنا تسب  المهموم "نفس  :دیفرما یم

سوزد و نفسش تنگ   یدلش م ی ول،  کند هی تواند گر ینم  انسان .سمی نو یم

 شود.  یم تی شود و اذ یم

 : دوم پله

مدام جابه جا   یکند ول هیتواند گر  ینم .دیآ  یآه،دلش به درد م یآه رو انسان 

و زجه بزند قلبش   زدیتواند اشک بر   یاست که چرا نم ناراحت شود. یم

 سوزد.  یم

 : سوم پله

  یکنیاما هر چه التماسش م از اشک در چشمش جمع شده، یهاله ا انسان 

 .شودی خشک م  سپس د،یآی نم ن ییاشک پا

آمد زود   شیتو پ  ی حالت برا نی وقت ا  هر السالم فرمود: هی صادق عل امام

 آسمان بلند کن و چند دعا کن.  یدستانت را به سو

السالم   هی عل دالشهداءیس  ی از اشک برا یکه در چشمت هاله ا ی ا لحظه

تو    ،بهیخواه  یکند تا هرچه م یاست، خداوند دارد با محبت به تو نگاه م

 بدهد. 

 : چهارم پله

  شود. ر یسراز اشک به اندازه بال پشه، نیاز ا  یدلش بشکند و قطره ا انسان 

  یبال پشه برا ۀالسالم فرموده اند: هر کس به انداز هی جعفر صادق عل امام

بخشد و   یخدا همه گناهانش را م زد،یالسالم اشک بر  هی عل  نی حس بمیجد  غر 

 شود.  یبهشت بر او واجب م
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 : پنجم   پله

آتش جهنم خاموش   بر آتش جهنم بچکد، ی اشک از صورت کس یا اگرقطره

تواند    یقطره اشکش م کیالسالم با   هیعل  نی کن امام حس ه یگر شود. یم

  یکه رو  هایی اشک دوستان را از آتش جهنم خالص کند.  انیتمام جهنم

  ۀلحظ  د،چونیتان بمال   نهی س  یو به رو  دیبردار یرا کم دیآ  یصورتتان م

بار قرار    کی  ما بزن.  تیگلو ر یز است، نهی س  یرو ینی جان دادن سنگ

 م یریخوب بم  دیبا  م،یر یاست بم

 : ششم پله

 بچکد.  ات  نهی س  یصورتت بچکد و رو یرو دیایاشک از چشمانت ب  اگر

من   هی کند  شب هیگونه گر  نیکس ا  هر : دیگو یالسالم م هی صادق عل امام

  یطور السالم شود، هی امام جعفر صادق عل هی خواهد شب یهرکس م.   است

 اش بچکد.  نهی س  یکند که اشک از صورتش رو هیگر

پاداش و    زىیچ  هر) .نای ث واٌب ااِل الد ْمع ةٌ ف  ئٍ یْش   ِلکُل   صادق فرمودند: امام 

با آن برابرى    زىی)که چ  شود ختهیمزدى دارد، مگر اشکى که براى ما ر 

 160نمى کند و ُمزد بى اندازه دارد..( 

   به شرط ُمزد نکن  انی چو گدا ینوکر تو

 داند  یخواجه خود روش بنده پرور که 

 . اللهم ارزقنا شفاعت الحسین 

 گریه آمام زمان )عج(  

 فرجه  یروضه از نظر امام زمان عجل هللا تعال نی دردناکتر

که از جمله عباد و زهاد بود،  یز یروضه خوان تبر علی  سلطان مال حاج

هللا ارواحنا فداه مشرف    ةیبه حضور حضرت بق   اینقل کرد: » در عالم رؤ 

  ةیناح   ارتیآنچه در ز  ایمن، آ یعرض کردم: موال شانیشدم و خدمت ا 

 :دیفرمای ده، درست است كه معبارت ذكر ش  نیمقدسه با ا 

 
 . ۵۴8، ص  12، ج   عهیالش  ثیاحاد جامع :منبع 160
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باحاً  فال  نْدُب نَّك   ساءً  و   ص   ب د ل  الدُُّموعِ د ماً   ك  یْع ل    ن  ال  بِْكیَّ  و    م 

  حی( صح میگریاشك خون م ی)پس صبح و شب بر شما ندبه كرده و به جا

 ی است؟ فرمودند: بل

کدام  د،یکن  یم هیاشک خون گر  یکه در آن بجا  یبتی عرض کردم: آن مص 

اکبر   یاکبر است؟ فرمودند: نه، اگر عل ی حضرت عل بتیمص ا یاست؟ آ

 کرد. یم ه یاو هم خون گر بت یمص  نیزنده بود، در ا 

حضرت عباس است؟ فرمود: نه؛ بلکه اگر حضرت    بتی مص ایگفتم: آ 

 کرد.   یم هیخون گر  بتی مص نی بود، او هم در ا ات یالسالم در ح  هی عباس عل

السالم است. فرمود:   هیالشهداء عل  دیحضرت س  بتیعرض کردم: البد مص  

  نی بود، در ا  اتیالسالم هم اگر در ح  هیالشهداء عل  دینه، حضرت س 

 کرد.  یم هی خون گر بت،یمص

آن   دانم؟ فرمودند:  یاست که من نم بتیکدام مص نی عرض کردم: پس ا 

 161سالم است.  هایعل  نبیحضرت ز   یریاس  بتی مص بت،یمص

 ست که در راه عفتش  یهمان کس نب یز️▪

 . دهد یدهد نخِ معجر نم یعباس م️▪

  ( س) نبی ز .زینب کبرا و اهل بیت رسول خدا را به اسارت می برندآری 

و زنان    رانیقافله ساالر کاروان اس  و ی نیاست در نهضت حس  نی حس کیشر

 . و کودکان بعد از ظهر عاشورا

 ا در نهضت عاشور کیشر  نبی ز رسالت

 )ع( در نهضت عاشورا است.  نی حس  کی)ع( شرنبی ز حضرت

)س( همراه هم بودند،  نبی )ع( و زنیحس   آغاز شد. نهیآغاز سفر که از مد از

را   رانیکاروان اس  یقافله ساالر ی )س( به تنهائنب یاما از عصر عاشورا ز 

 بعهده دارد.

 
 144ص  2ج   ی حضرت مهد فتگانشی 161
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کوفه و شام در حرکت است   ی بسو  ت،یمرکز ظلم و جنا  یبسو یکاروان

شود، و چهره دوم   ی)س( شروع منبیکه رسالت حضرت ز  نجاستیا

   گردد. یانقالب کربال آغاز م

  "چهره خون و رسالت انقالب" با شهادت رایز . ام«یچهره »پ  یعنی

  با ام«یو رسالت چهره »پ افت،ی  انیدر ظهر عاشورا پا ارانش ی  )ع( ونی حس

که قافله  است امی کدام پ نی اما ا آغاز شده است. ی کبر نبی ز یقافله ساالر

 باشند؟    یمأمور ابالغ آن م ران یاس

  ت یو مظلوم  تی)ع(، و حقان ن یحس  ت یو مظلوم  تیحقان  امیپ  »  ام،یپ  نیا

  و ه،یمعاو و د،یز ینفاق و فسق  ی افشا امیپ  رسول خدا و قرآن است.

 . هیام  یبن  یافشا امیپ  .  انیابوسف

  نیبودند که به اسم اسالم بر مسند امارت مسلم  یقافله رسوا کننده آنان نیا 

فرزندان اسالم را به خاک و خون   ن یزتر یو عز   نیفتر یزدند، و شر  ه یتک

 . کشدیم

شد، و اهداف و   یم امیکاروان نبود، انقالب کربال فاقد پ ن یگر اا ی استرب

با    یول . شدیماند و بنفع دشمنان اسالم تمام م ی)ع( خاموش منیشهادت حس 

  شد، لی و ارشاد و انذار مردم تبد ت یبه سمبل هدا  رانیکاروان اس یاراده اله

شد که   لی تبد  نی به کاروان مبلغ  رانیخالف محاسبه دشمن کاروان اس و بر

 همه اعصار و زمانها جاودانه شد.  یبرا  امشیپ

 

 ی آسمان  تی مأمور و اسارت

از   که یانجام دادند. و از روز یاسارت، چه اعمال امیقافله در ا نی ا دید  دیبا

  نموده.  فاءیخود را چگونه ا یآسمان تیکربال خارج شدند تا به امروز مأمور

  یحفظ اسالم نموده، و بطالن حکومت بن  و دیدر راه توح  یقافله خدمات نیا

و ابد   شهیهم  یمهلک آنان به اسالم را إفشاء کردند، و برا یو ضربتها هیام

 و تجاوز را محکوم نمودند.  یستم و تعد ظلم و

دوستانش حضرت را از   ی)ع( عازم کربال بود، حتنی آن روز که حس  یآر

  کشندی)ص( شما را مامبریپسر پ  ی گفتند: ا یبردن خاندانش منع نمودند، و م

و ابتال  یریآنها را نبر و بدست اس  ن ی. بنابرا کنندیم  ریو خاندانت را اس

 مسپار. 
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شود مگر با    یآن حضرت تمام نم تی غافل از آن بودند که مأمور  آنان

  نی دروغ  انیمدع  یقیاست که چهره حق تیاهل ب  یر یبا اس یعن یآنها.  یریاس

 شود.  یخالفت برمال م

 ال  کربواقعه منطق عشق و عقل در 

با منطق عشق حل نمود. اما    دیاگر چه واقعه کربال را با  گفت : یم یبزرگ

 منطق عقل با بردن زن و فرزند و خاندانش کامال موافق است!  

خدمت را نسبت به    نیبعد از واقعه کربال خاندان آن حضرت بزرگتر  رایز

  ری)س( دختر ام نبی عبدهللا)ع( انجام دادند، خصوصا ز یمقصد و هدف اب 

  یب م یکن میمعنا که اگر ارزش آن واقعه را به دو قسمت تقس  نی به ا  .نیالمؤمن

  ریو سا  نب ی)س( انجام شد. و محققا اگر ز نبی شک قسمت دوم آن با دست ز

 گشت.  ینم نی نبودند مقصد آنحضرت تأم خاندانش 

 

 «. نبود  نبی اگر ز ماندیدر کربال م کربال»

 نبود   نبیاگر ز ماند ینام و نشان م  یکعبه ب

 نشان از کربال   کی هر  ایچه دادند انب  گر

 نبود   نبیاگر ز ماندینشان م  یهم ب کربال

 اغاز شد   ریاز غد  که،  عیسرخ تش  مکتب

 نبود   نبی اگر ز ماندیم پاسبان   یابد ب تا

 

 ن ی مبلغ کاروان

کاروان ُمب ل غ با خود   کی)ع( با بردن زنها و بچه ها  نی امام حس تیحق در

مردم گردد کاروان   ی داری)ع( مورد بنیسبب شد شهادت حس   آنچهبرد.  یم

  ت یاهل ب لهیبه وس   انید یزی  یعاشورا و رسوائ  عی بود و کالً نقل وقا ران یاس

خبر   یکیآنها عامل نقل واقعه کربال بودند که دو جنبه داشت،   رایبود، ز

 ن. چگونه کشت  گریکشتن آنها بود و د

ماند و خبر قتل آن   یم نهیسفر نبود و در مد نی )س( در انبیمثال اگر ز

و بر مرگ   ندی بنش  نکهی توانست بکند جز ا  یچه م  د،یشن یحضرت را م
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زنها پس از شهادت   ری)س( و سا نبی کند. اما حضور ز هیبرادرش گر

آنها و گرداندن آنها بدور   یریخدمت را انجام داده، اوالً اس نی بزرگتر

در دلها بوجود آورد،  هیام  یبغض وعداوت را نسبت به بن  نی شتریشهرها  ب

به   کیآماده نمود. و هر   یبعد  یانقالب ها یانقالب را از برا نهیو زم

 . ستند ی)ص( نامبر یخاندان پ نهای گفت: مگر ا یم یگرید

 

 به کربال  تی )ع( از بردن اهل ب نی حس هدف

  یا منظره  خواست که کفر و نفاق آنها بر مردم آشکار شود. ی)ع( منی حس

  شتریاثرش از کربال و کشته شدن جوانان ب  دیشا  دندیمردم د رانیکه از اس

و اهل    عیعبدهللا و شناختن تش   ینشر دعوت اب  یبرا  لهیوس  نی بود، و بهتر 

 اسارت بود.   نی هم  تیب

او بود که در کوفه و شام   نی آتش ی)س( و خطابه هایکبر نبی سخنان ز  و

)ع( به آن  نیبود که حس   یهم مطلب  نی نمود، ا داریو مردم را ب  دیگرد رادیا

 نظر داشت. 

 بقول شاعر:   

 هما یکتب القضاء عل،   بدعوة    نی والحس ی"فشاطرت ه

 هذا بمعترک الصفوف    ندبای  أن

 السبا"  یمعترک المکاره ف ثیو هذه من ح  

دعوت شده اند.   تیمأمور  کیاو و برادرش به  یاز لحاظ قسمت ازل یعنی

  قی از طر نیجداست. حس  کیو محل هر  تیبرحسب ظاهر نحوه فعال یول

و مقدس را انجام   یمقصد عال نی ا د یاسارت، با قی از طر نبی شهادت و ز

 دهند. 

 آوران عاشورا  امیپ

  کیپ  یابزرگ،   نبی ز یا ن،ی خواهر حس ی ا ،یدختر عل یبرتو ا  سالم

  یتو با خطبه ها   کربال، سالم ما بر تو در طول قرنها که دانیانقالب شه

و با ابالغ   ،یرا بثمر رساند ینیخود نهضت عاشورا و حماسه حس  نی آتش

که در کوفه انقالب و در شام   ،یکرد رانیکاخ ستم را و  قت،یحق و حق

   غافالن شد.  یدارید آمد که سبب ب بوجو  یشورش
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  یا، کوه صبر  یا،  رسان کربال امیپ  ی ا،  یکبر نبیز  ای کیهللا عل  یصل

  پدرت  یهمانند خطبه ها  که نی اتش یخطبه ها  با،   دیزی  کاخکننده  رانیو

 . همان متانت و صدا با،  المؤمنین بود  ریام

  الیاال جم تیرآ  ما یگفت در جواب ابن زیاد ملعون كهبر شجاعت تو  سالم

رساند   اتمامبه نحو احسن به  رسالت برادر را که )ع( یکبر  نبی بر ز سالم

 «. نبود نب یاگر ز  ماندیدر کربال م کربال»آری 

 الُْحس یْنِ  ع ل ى ا لسَّالمُ 

ع لى  الُْحس یْن  بْنِ  ع ِليِ    و 

ع لى  الُْحس یْنِ  ا ْوالدِ  و 

ع لى  الُْحس یْن  ا ْصحابِ  و 

 بر زینب کبرا  سالم 

 

عمه ام  ت امت تقدیم به  عه درسهایی از رهبران کشتی نجااین بود مجمو

حق و عنایت  امیدوارم مورد قبول  و قافله ساالر اسیران کربال زینب کبرا

 قنی شفاعت الحسین یوم الورود . اللهم ارزگیرد قرار علیهم السالم بیت  اهل 

 و صلی هللا علی محمد و اهل محمد و عجل فرجهم  

   1443/ محرم 17مطابق با   1400/ 4/6
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