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ماه مبارک رمضان »ش��هر اهللا« اس��ت و ماه نزول قرآن، »کالم 
اهللا« اس��ت و رهاورد رسالت حضرت محمد6 »رسول اهللا«. ماه 

عروج و شهادت امیرمؤمنان علی7 »ولی اهللا« . 
ماه تبلیغ معارف اهل بیت: است که آل اهللا اند.

در این ایام که مصداق حقیقی »ایام اهللا« اند و بهار معارف قرآن 
و اهل بیت:، مساجد که »بیوت اهللا« اند، میعادگاه جان های زنده 
و قلوب مس��تعدی هس��تند که آماده پذیرش کالم وحی و مفسران 

حقیقی قرآنند.
آنچ��ه در ای��ن ای��ام و لیالی بی��ش از ه��ر چیز م��ورد تقاضا و 
درخواس��ت مخاطبان مؤمن منابر و محافل مذهبی و دینی اس��ت، 
سلسله مباحث معنوی، اخالقی و معرفتی است که برگرفته از قرآن 
و روایات و سیره ی معصومان: باشد و در قالبی نو و با بیانی رسا 

و ارائه ای دلنشین عرضه گردد.
مرکز رسیدگی به امور مس��اجد در راستای رسالت خود در ارائه 
خدم��ات فرهنگی، تبلیغ��ی مجموعه ای از منش��ورات و مقاالت و 
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کتاب های سودمند را به مناس��بت ماه مبارک رمضان و مناسبتهای 
دیگ��ر تهی��ه و تدارک دیده اس��ت. این ج��زوه حلقه ای از سلس��له 
گون معرفتی، اخالقی،  محصوالت محتوایی اس��ت که مباحث گونا
تاریخی و اجتماعی را بر اس��اس روشهای موجود منبر و خطابه-که 
از سلف صالح برایمان به یادگار مانده است- تألیف و فرآوری کرده 
اس��ت. از تالش��های محققین و فضالی مؤسس��ه تخصصی خطابه 
امیربی��ان و همکاران محترم دفتر مطالع��ات و پژوهش های قم در 

تهیه و ارائه این مجموعه محتوایی قدردانی می شود. 
نقدها و نظرات و پیش��نهادهای سازنده شما بزرگواران راهنمای 

راه آینده ما خواهد بود.
        والسالم علیکم و رحمه الله

                     مرکز رسیدگی به امور مساجد
        معاونت فرهنگی ـ اجتماعی



باسمه تعالی
»إِنَّ هَذا اْلُقْرآَن َيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوم «1

قرآن کتاب هدایت اس��ت و سزاوار اس��ت به عنوان منبعی در 
اس��تخراج روش های هدایت مورد توجه مبلغ��ان دینی قرار گیرد. با 
اندکی تأمل بر آمارهای قرآنی می توان به نتایج قابل توجهی پیرامون 
ش��یوه تربیت و هدایت در قرآن دس��ت یافت. به نمون��ه ای از این 
آماره��ا که مبنای موضوع��ات فیش های این مجموع��ه قرار گرفته 

است، اشاره می کنیم:
وقتی ب��ه موضوعات مط��رح ش��ده در 6636 آیه ق��رآن توجه 
می کنیم، درمی یابیم:  بیش از دو هزار آیه به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم به معرفت اسماء و صفات خداوند متعال می پردازد؛
 حدود دو هزار آیه به معاد و مواقف بعد از مرگ و نتایج اعمال 
در دنیای پس از مرگ می پردازد؛ و حدود دو هزار آیه به داستان های 

انبیاء و مسأله نبوت و والیت مربوط است.
 این در حالی است که تعداد آیات قرآنی پیرامون فروعات دین؛ 
مانن��د حجاب 4 آیه، غیبت 1 آیه، نگاه حرام 2 آیه، امر به معروف و 

1 . سوره اإلسراء، آیه 9.



�ن 5    
�ه�د ���س��ن

  10 ���ش

نهی از منکر 37 آیه اس��ت، حتی تعداد آیات مربوط به موضوعات 
مهمی مانن��د نماز و جهاد به ترتیب از 98 و 41 آیه تجاوز نمی کند. 
ش��اید بش��ود گفت؛ همه این موضوعات فرع��ی در مجموع تقریبا 

636 آیه را شامل می شود.
 مقایس��ه تعداد آی��ات پیرامون خ��دا، قیامت و والی��ت با بقیه 
موضوعات اخالقی و احکامی نش��ان می دهد که برای شکل گیری 
رفتارهای دینی، باید ایمان به پایه های اعتقادی را در فرد مس��تحکم 
کرد. در عالم خارج هم این نظریه قابل اثبات اس��ت که هر جا فرد 
در انج��ام حکمی از احکام دین کوتاهی می کند به خاطر ضعف در 
گر کسی خمس  یک یا چند پایه اعتقادی اوس��ت؛ به عنوان مثال، ا
نمی ده��د یا در کس��ب و کارش حالل و ح��رام را رعایت نمی کند، 
اعتقادش به رزاقیت الهی و عذاب س��خت کس��ب حرام در قیامت 
ضعیف اس��ت، وگرنه هرگز مرتکب این رفتارها نمی شد، همچنان 
گر از متدینین اهل تقوی و رعایت احکام ش��رع پرس��یده شود  که ا
چه عاملی موجب تقّید آن ها به احکام و اخالق دینی اس��ت، پاسخ 
آن ها از چن��د حالت خارج نخواهد بود؛ یا ب��ه خاطر جلب رضایت 
اله��ی و عالقه به حضرت حق اس��ت، یا ترس از عق��اب و امید به 
پ��اداش اخروی، و یا محبت به والیت و اطاعت پذیری از حضرات 
گر بخواهیم تغییری در رفتارهای مخاطبان  اهل بیت:. بنابراین، ا
خود ایجاد کنیم، الزم اس��ت ابتدا زیر س��اختهای اعتقادی آن ها را 
استحکام ببخش��یم و در ضمن تبیین زیر بناهای اعتقادی، مفاهیم 

اخالقی را برای آن ها تبیین نموده تا تأثیرگذار باشد.
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در کل فیش های س��خنرانی این مجموعه که برای پذیرایی شما 
عزی��زان از مهمان��ان ماه خدا تدارک دیده ش��ده اس��ت، این مبنای 
قرآنی لحاظ ش��ده اس��ت. در دهه اول ماه مبارک، صفات و اسماء 
اله��ی؛ دهه دوم، مع��اد و مواقف بعد از مرگ؛ و دهه س��وم، مفاهیم 
مرتبط با والیت اهل بیت: مورد بحث قرار گرفته است و در هر 
جلس��ه یک پیام اخالقی در ضمن موضوع فیش )در قسمت رفتار 
س��ازی( مورد توجه قرار داده شده است. موضوعات و پیام های 34 

جلسه به ترتیب ذیل می باشد:

موضوعات   /   پیام ها
فرصت ماه میهمانی خدا  / تقوا

آشنایی با میزبان / یاد خدا در همه کارها
 رحمت واسعه / حکمت عدم استجابت دعا

        غضب الهی / ایمن دانستن خود از عذاب الهی
قدرت الهی / توکل

رزاقیت الهی / مال حرام
        علم الهی / در محضر خدا معصیت نکنید

غفار الذنوب / بخشش دیگران
 ربوبیت، مالکیت، خالقیت / فلسفه احکام

خدا شناسی حضرت خدیجه3 / انفاق برای یاری دین خدا

خداشناسی در قرآن
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موضوعات  /   پیام ها
   مرگ /  وصیت کردن

قبر /  بد اخالقی با خانواده
برزخ / امانت داری

محشر و قیامت  /  صبر در مشکالت
شفاعت و امام حسن مجتبی7 /  گره گشایی از برادران دینی

میزان اعمال، نامه اعمال، حوض کوثر /  حسن خلق
پل صراط  / حق الناس

جهنم  /  عجب و خود شیفتگی
والیت امیرالمومنین7، شرط ورود به بهشت، قسیم النار والجنة  /  

رسیدگی به ایتام
والیت الله و والیت رسول6 و والیت ائمه: /  والیت فقیه

والیت امیرالمؤمنین7 و پاسخ به شبهات، اهل سنت  /  دفاع از والیت
معرفت به امام  / درک محضر امام
امام زمان4 و شب قدر  / خمس

حب اهل بیت:،آثار و برکات، ایجاد محبت در فرزندان  /  تربیت فرزند
اطاعت از اهل بیت:، شیعه و ویژگی ها  /  تقیه

دفاع از شیعه 1. پاسخ به شبهات وهابیت  /  زیارت اهل بیت: 
دفاع از شیعه 2. پاسخ به شبهات وهابیت  / توسل به ائمه اطهار: 

مقام شیعه در قیامت  / هدایت دیگران
شیعه و آخر الزمان و ظهور امام زمان4 /  زمینه سازی برای ظهور امام زمان4
رجعت و بازگشت امامان و شیعیانشان  و حکومت صالحان در زمین / ایمان

معاد در قرآن

والیت در قرآن
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شب های قدر و عید فطر  
موضوعات  /   پیام ها

دعا  /  حسن ظن به خدا
شرایط استجابت دعا  /  امر به معروف و نهی از منکر

آداب دعا  /   رضایت به اراده الهی
عید فطر  /  مراقبه و محاسبه اعمال

 امیدواری��م ت��الش خدمتگ��زاران ش��ما در مرک��ز مطالعات و 
پژوهش های امور مساجد و موسسه تخصصی خطابه امیِر بیان مورد 
اس��تفاده ش��ما آباد گران سنگرهای مس��اجد قرار گیرد و موجبات 
رضای��ت خداوند متعال را که میزبان مهربان این ماه عزیز اس��ت، 

فراهم نماید، ان شاء اهللا. 
 مدیر موسسه تخصصی خطابه امیر بیان





1  
آداب دعا      

انگیزهسازی
روزی پیامبر خدا6 در مسجد بود، مردی وارد مسجد شد، دو 

رکعت نماز خواند و بعد از نماز، دست به دعا برداشت.
پیامبر6 فرمود: »این بنده در دعا و درخواست خود از خدا، 

شتاب کرد )و قبل از ثنای الهی دعا نمود(.«
سپس مرد دیگری وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خواند، پس 
از نماز، ثنای به جا آورد )یعنی خدا را به اوصافش یاد کرد( و بعد بر 

محمد6 و آلش، صلوات فرستاد، آنگاه دعا کرد.
پیامب��ر6 )روش دعا کردن او را پس��ندید، نزد او رفت و( به 
او فرمود: ِس��ل تعِط: درخواست کن که به تو داده شود؛ دعا کن که 

دعایت به استجابت می رسد.1
1 . اصول کافی، ج2، ص 485، باب الثناء قبل الدعا، حدیث 6.
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اقناعاندیشه
ام��ام ص��ادق7 فرمود: وقت��ی یکی از ش��ماها نزد ش��خصی 
برای حاجتی می رود، آن ش��خص دوس��ت دارد ک��ه قبل از عرض 
درخواست، سخن خوشی در میان آید.1 و ما در مسائل روزمره برای 
ه��ر کاری که انجام می دهیم، دقت می کنیم و قبل از آن مقدماتی را 
به وجود می آوریم؛ مثال برای مهمانی لباس های نظیف می پوشیم و 
خود را معطر می کنیم، س��عی می کنیم س��ر موقع برویم تا دیگران را 
منتظر نگذاریم، یقینا دعا کردن هم متفاوت از این برنامه ها نیست.

امش��ب هم ش��ب دعا و خواس��تن از خداس��ت، امش��ب شب 
اس��تجابت دعاهاس��ت، چرا که درهای رحمت الهی باز اس��ت، و 
خدا به خاطر صاحب امش��ب، امام زمان7، انش��اء اهللا دعاهامان 
را مس��تجاب می کند، اما خوبس��ت کمی در م��ورد آداب دعا با هم 
صحبت کنیم، باش��د که همه با دعاهای مس��تجاب از اینجا برویم، 

البته در دعا مسئله فقط استجابت نیست، امام باقر7 فرمود: 
»َما ِم�ْن َشْ ٍء َأْفَضَل ِعنَْد اهللِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َأْن ُيْس�َئَل َو ُيْطَلَب 
َوَجلَّ ِمَّْن َيْس�َتْكِبُ َعْن ِعَباَدتِِه  ِمَّا ِعنَْدُه َو َما َأَحٌد َأْبَغَض إَِل اهللِ َعزَّ

َو َل َيْسَأُل َما ِعنَْدُه. « 
هی��چ چیزی ن��زد خداوند افضل از این نیس��ت که دس��ت دعا و 
مس��ئلت به پیش��گاه او دراز کنند و فضل و نعمت او را تقاضا کنند و 
نزد خداوند هیچ کس مبغوض تر و منفورتر از کسانی که از عبادت او 

1 . همان، حدیث 7.
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تكبر می ورزند و از مواهب او تقاضا نمی کنند، نیست.1

پرورشاحساس
عبد اهللا فراء می گوید: حضرت امام جعفر صادق7 فرمودند: 
»إِنَّ اهللَ َتَباَرَك َو َتَعاَل َيْعَلُم َما ُيِريُد اْلَعْبُد إَِذا َدَعاُه َو َلِكنَُّه ُيِبُّ 

َأْن ُتَبثَّ إَِلْيِه اْلََواِئُج َفإَِذا َدَعْوَت َفَسمِّ َحاَجَتك .«
خدای تبارك و تعالی می داند که بنده اش چه می خواهد؛ هرگاه به 
درگاهش دعا کند، لیكن دوست دارد که حاجت ها به درگاهش شرح 

داده شود، پس هرگاه دعا کردی حاجتت را نام ببر.2
البته یک نکته را هم مد نظر داشته باشیم:

حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس 
در بند آن مب��اش که نشنید یا شنید    

خداوند به دل می نگرد نه به زبان، به همین دلیل از خطای مرد 
کرم6  ساده گذشت نمود. مردی بادیه نشین و بی سواد نزد رسول ا
رفت و عرض کرد: »ای رسوِل خدا، شما دعاهای زیادی را به مردم 
تعلیم فرموده اید، ولی من بی س��واد و عاجز هس��تم و نمی توانم تمام 
آن ها را به خاطر بس��پارم. به من دعایی بیاموز که برایم کافی باشد.« 
حضرت فرمود: »بگو: خداوندا! تو پروردگار من هس��تی و من بنده 
توام. این جمله برایت کافی اس��ت.« مرد با خوشحالی از نزد پیامبر 
رفت، ولی چون فردی عامی و بی سواد بود، نتوانست دعا را درست 

بخواند. 
1 . الكافی، ج  2، باب فضل الدعاء و الحث علیه، ص 466.
2 . الكافی، ج 2، باب تسمیة الحاجة فی الدعاء، ص 476.
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او ش��ب و روز ای��ن جمله را تکرار می ک��رد: »خداوندا، تو بنده 
م��ن هس��تی و من پ��روردگار توام!« ه��ر گاه این جمل��ه از دهاِن او 
خارج می شد، غلغله ای در آس��مان ها و در ملکوت اعلی می افتاد و 
فرش��تگان از گستاخی این مرد به لرزه می افتادند. تا این که جبرئیل 
ن��زد پیامبر6 رفت و ع��رض کرد: »ای پیامبر خ��دا! به آن مرد 
عامی جمل��ه ای فرموده ای ک��ه از معنی آن اّطالعی ن��دارد و آن را 
طوری بیان می کند که کفر می باش��د.« به دس��تور پیامبر، آن مرد را 
حاضر کردند. پیامبر از وی پرس��ید: »دعایی را ک��ه به تو آموختم، 
چگونه بیان می کنی؟« مرد عرض کرد: »از تعلیم ش��ما بس��یار شاد 
و خرس��ند می باش��م و هر وقت ای��ن جمله را بی��ان می کنم، منتظِر 
ثواب آن هستم.« س��پس جمله اش را برای پیامبر6 تکرار کرد. 
حضرت فرمود: »تو عکس آن چیزی را که من به تو آموخته ام بیان 

می داری. زنهار! بعد از این، چنین مگو که کافر می شوی.« 
مرد بس��یار غمگین و دل شکس��ته گردید و عرض کرد: »ای 
کن��ون بفرمائید چگونه  رس��ول خدا! مّدتی ندانس��ته کفر گفته ام، ا
گذشته را جبران کنم؟« جبرئیل از طرف خداوند نازل شد و عرض 

کرد: »یا رسول اهللا! خداوند فرموده است:
گر غلط بر بنده من رواس��ت، بر من روا نیس��ت. من به دِل   »ا
گر بنده ای بر زبانش سهوی جاری  بنده نگاه می کنم نه بر زبان او. ا
ش��ود، ولی دِل او پر ایمان باش��د، ما خطاِی او را صواب به حس��اب 

می آوریم.«1

1 . داستان های شهید-دستغیب صفحه: 50-51
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اخالص عم�ل به محضر یار بیار 
بگذر ز زبان، دل سوِی دلدار بیار    

در بحر دل ار گوهر صدقی داری 
ما طال���ِب اوئیم و خری��دار، بیار    

دیل کارنگی روانش��ناس معروف می گوید: هنگامی که کارهای 
س��نگین قوای ما را از بین می برد و اندوه ها، هر نوع اراده ای را از ما 
س��لب می کند و بیشتر اوقات که درهای امید روی ما بسته می شود، 
به س��وی خدا روی می آوریم، ولی اصال چ��را بگذاریم روح یأس و 
نومیدی بر ما چیره شود؟ چرا همه روزه به وسیله خواندن نماز و به 

جا آوردن حمد و ثنای خداوند قوای خود را تجدید نکنیم؟1 

رفتارسازی
برای دع��ا کردن و ب��ار یافتن به محضر دوس��ت، و بهره مندی 
بیش��تر از فیض و رحمت اله��ی، آن هم در این ش��ب های بزرگ، 

آدابی نیاز است: 
1. دعا همراه ستایش الهی و صلوات باشد.

َعِن اْلَاِرِث ْبِن اْلُِغرَيِة َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل7ِ َيُقوُل:
ْنَيا  ِه َشْيئًا ِمْن َحَواِئِج الدُّ اُكْم إَِذا َأَراَد َأَحُدُكْم َأْن َيْسَأَل ِمْن َربِّ  »إِيَّ
َلِة  َو اْلِخ�َرِة َحتَّى َيْبَدَأ بِالثَّنَاِء َعَل اهللِ َعزَّ َو َجلَّ َو اْلَْدِح َلُه َو الصَّ

َعَل النَّبِيِّ 6 ُثمَّ َيْسَأَل اهللَ َحَواِئَجه.«
 حارث بن مغیره گوید: شنیدم حضرت صادق7 می فرمود: مبادا 

1 . در خلوتگه راز، ص 203.
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چون یكی از شما بخواهد از پروردگار خویش چیزی از حاجات دنیا 
و آخرت مس��ألت کند، بدان مبادرت ورزد تا به ستایش او و صلوات 
بر پیغمبر 6 س��خن خ��ود را آغاز کند، و س��پس حاجات خود را 

بخواهد.1
حضرت امام صادق7 فرمود: 

َعاُء َعَل َرْأِسِه َفإَِذا َذَكَر  6 َرْفَرَف الدُّ َمْن َدَعا َو َلْ َيْذُكِر النَّبِيَّ
َعاء.« 6 ُرفَِع الدُّ النَّبِيَّ

هر که دعائی کند و نام پیغمبر6 را نبرد، آن دعا باالی س��رش 
)چون پرنده ای( بچرخد، و چون نام پیغمبر6 را برد دعا باال رود.2

2. رضایت به اراده الهی:
در روایات آمده است که هنگام دعا، به خدا و اجابت دعا توسط 
او اطمینان داشته باش��ید و باور شما این باشد که خدا دعایتان را به 
گر طبق مصالحی به اجابت نرسد، بهتر از آن  اجابت می رس��اند و ا

را به شما خواهد داد.3
حضرت موسی7 درویشی را دید که به خاطر برهنگی به زیر 
ریگ ها پن��اه برده بود. آن مرد وقتی موس��ی7 را دید، گفت: دعا 
کن خدا مرا از این وضع نجات دهد که بی طاقت ش��ده ام. موسی7 
دع��ا کرد و رفت. چن��د روزی از مناجات آن حضرت گذش��ت که 
ب��ار دیگر مرد را دی��د، در حالی که گروه زیادی از م��ردم دور او را 
گرفته بودند، پرسید: چه شده است؟ گفتند: این مرد شراب خورده 

1 . الكافی، ج 2، باب الثناء قبل الدعاء، ص 484.
2 . همان، باب الصالة علی النبی محمد و أهل بیته:، ص 491.

3 . کافی، ج 2، ص 473.
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کنون او را قصاص  و عربده کش��ی کرده و شخصی را کشته است. ا
می کنیم. موسی7 به حکم خدای حکیم پی برد و از جسارت خود 

استغفار کرد. 
         کسی که توانگرت نمی گرداند 

     او مصلحت تو از تو بهتر داند
3. دعا را به صورت دسته جمعی انجام دهیم:

امام صادق7 می فرماید:
»َم�ا ِمْن َرْهٍط َأْرَبِع�َن َرُجًل اْجَتَمُعوا َفَدَع�ُوا اهللَ َعزَّ َو َجلَّ ِف 
َأْمٍر إِلَّ اْس�َتَجاَب اهللُ َلُْم َفإِْن َلْ َيُكوُن�وا َأْرَبِعَن َفَأْرَبَعٌة َيْدُعوَن اهللَ 
اٍت إِلَّ اْس�َتَجاَب اهللُ َلُْم َف�إِْن َلْ َيُكوُنوا َأْرَبَعًة  َع�زَّ َو َجلَّ َعْشَ َمرَّ

ًة َفَيْسَتِجيُب اهللُ اْلَعِزيُز اْلَبَّاُر َله.«   َفَواِحٌد َيْدُعو اهللَ َأْرَبِعَن َمرَّ
هیچ چهل نفر م��ردی برای دعا نزد هم اجتم��اع نكنند و خدای 
عزوج��ل را در کاری نخوانند )و دعا نكنند( جز اینكه خداوند دعای 
آن ها را مس��تجاب کند، پس اگر چهل نفر نبودند، و چهار نفر بودند 
)نزد هم جمع ش��وند و( ده بار خدای عز و ج��ل را بخوانند، خداوند 
دعایش��ان را اجابت کند؛ و اگر چهار نفر هم نباش��ند و یك نفر باشد 
که چهل مرتبه خدا را بخواند، پس خدای عزیز جبار برای او اجابت 

کند.1

روضه
گر امش��ب با پای دلمان برویم کوفه، می بینیم اعضای خانواده  ا
امیرالمؤمنین7 برای ماندن پدر دعا می کنند. حسنین و زینبین... 

1 . الكافی، ج2، باب االجتماع فی الدعاء، ص 487.
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 اما یک وقت نفس های علی7 به ش��ماره افتاد و چش��م ها به 
گودی رفت. چش��مانش را به در اتاق دوخت، ص��دا زد: »َو عليكم 
�لم يا رس�ل ربی.«1 ای فرس��تاده! خوش آمدی. جبرئیل! خوش  السَّ

آمدی. یا رسول اهللا! خوش آمدی. 
ِذيَن  َقْوا َو الَّ ِذيَن اتَّ بعد ش��روع کرد به قرآن خواندن: »إِنَّ اهللَ َمَع الَّ

ُهْم ُمِْسنُوَن.«2 
آخرین کالمی که از زبان امیرالمؤمنین7 خارج ش��د، همین 
آیه  قرآن بود. ضربان قلب علی7 ایس��تاد و صدای شیون از درون 

خانه بلند شد: وا محمداه! وا علّیاه!
خدایا، چه سّنتی شد؟ بدن فاطمه3 شب دفن شد. بدن رسول 
اهللا6 شب دفن شد. بدن امیرالمؤمنین7 شب دفن شد. خوارج 
گر محل دفن را می دانستند، ممکن بود قبر  آن قدر خبیث بودند که ا

را بشکافند و بدن را بیرون بکشند.
یا امیرالمؤمنین7! یا ابا الحس��ن7! بچه هایت در کنار قبرت 
نشستند، صعصعه روضه خواند و آن ها گریه کردند و بدنت را داخل 

قبر گذاشتند. قربان آن آقایی که راوی درباره اش می گوید: 
دی��دم عل��ی ب��ن الحس��ین7 وارد قبر ش��د، بدن بی س��ر ابی 
عب��داهللا7 را به آرامی درون قبر گذاش��ت و ش��روع کرد به روضه 
خواندن. قبیله بنی اس��د دیدند امام س��جاد7 بی��رون نیامد، دیدند 
آقا لب ها را به رگ های بریده گذاش��ته... س��نگ لح��د را چید و با 

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 42، ص 293.
2 . نحل/ 128.
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انگش��ت مبارکش روی قبر نوش��ت: هذا قبر حسین بن علی الذی 
قتلوه عطشانا.

هرکجا نشسته ای سه مرتبه بگو: یا حسین...
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد 

      آری آن جلوه که فانی نشود نور خداست





2  
دعــا       

انگیزهسازی
ولید ب��ن صبیح می گوی��د: در راه مّکه و مدینه همنش��ین امام 
صادق7 بودم که س��ائلی نزد ایش��ان آمد. ایش��ان امر کردند به او 
مبلغی عطا شود، سپس نیازمند دیگری آمد و حضرت امر فرمودند 
به او هم عطا شود تا چهارمین سائل به همین منوال گذشت، نوبت 
به چهارمین فقیر که رسید، حضرت برای او دعا کردند و فرمودند: 
ُه«. سپس رو به ما کردند و فرمودند: نزد ما به اندازه ای  »ُیْشِبُعَك اللَّ
که اعطا کنیم آن را  هست، اما می ترسم جزء سه گروهی قرار بگیرم 
که دعایش��ان مستجاب نمی ش��ود. سپس حضرت آن س��ه گروه را 

معرفی نمودند: 
ِه، ُثمَّ َق�اَل: اللَُّهمَّ  »َرُج�ٌل َأْعَط�اُه اهللُ َم�اًل، َفَأْنَفَقُه ِف َغ�رْيِ َحقِّ
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اْرُزْقنِي، َفَل ُيْسَتَجاُب َلُه؛ َو َرُجٌل َيْدُعو َعَل اْمَرَأتِِه َأْن ُيِرَيهُ  ِمنَْها، 
- َأْمَرَها إَِلْيِه؛ َو َرُجٌل َيْدُعو َعل  َجاِرِه،  َو َقْد َجَعَل اهللُ- َعزَّ َو َجلَّ
َل  َعْن ِجَواِرِه،  �بِيَل إِل  َأْن َيَتَحوَّ - َلُه السَّ َو َقْد َجَعَل اهللُ- َعزَّ َو َجلَّ

َو َيبِيَع َداَرُه.«12
کسی که خداوند متعال به او مالی عطا می کند، پس آن را در راه . 1

غیر حق انفاق می کند و می گوی��د: خدایا! به من روزی عنایت 
کن. پس دعایش مستجاب نمی شود. 

کس��ی که دعا می کند از دس��ت زنش راحت شود؛ در حالی که . 2
خداوند طالق را به دستش داده است.

کسی که دعا می کند بر علیه همسایه اش؛ در حالی که خداوند . 3
عّز وج��ل راهی برای ف��روش خان��ه اش برایش فراه��م کرده تا 

همسایه اش را تغییر دهد.

اقناعاندیشه
بدیهی است برای تحقق هر کاری عالوه بر وجود اسباب، نبود 
مانع نیز الزم و ضروری اس��ت. برای مثال رویش بذر س��الم در دل 
ک مرطوب مش��روط به نبود آفتاب سوزان و سرمای شدید است  خا

تا بذر بتواند استعداد خود را شکوفا کرده و رشد کند.
آیا دانش آموز درس نخوانده، دعا بکند قبول می شود؟

می گوین��د: دانش آموزی به خان��ه آمد و وارد اتاق جلویی ش��د 
و مش��غول دعا ش��د. به خدا گفت: پ��روردگارا! ک��وه هیمالیا را در 

1 . الوافی، ج 9، ص 1535، ح 8712 و الوسائل، ج 7، ص 123، ح 8907.
2 .کافی )ط - دار الحدیث(، ج 4، ص393.
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اس��ترالیا قرار ب��ده و دریاچه ارومیه را در نیش��ابور. مادرش گفت: 
این چه دعایی اس��ت که می کنی؟! گفت: م��ن در امتحان جغرافیا 
پاس��خ سؤاالت را اشتباه نوشته ام، حاال به خدا می گویم کوه و دریا را 

جابه جا کند تا من نمره بیاورم! 
آی��ا زمان دعا و ش��رایط دیگ��ر را در نظر گرفته ایم؟ در اس��الم 
زمان هایی برای دعا سفارش شده است، از جمله: شب های جمعه، 
س��حرها، بعد از نماز، غروب جمعه، بعد از خطبه های نماز جمعه، 

هنگام نزول باران و جاری شدن اشك و...
گ��ر به جای بنزین مخصوص، گازوئیل یا آب در باك هواپیما    ا
گ��ر مانع یا موانعی بر س��ر راه  بریزی��م، پرواز ص��ورت نمی گیرد، ا

اجابت دعا است باید دانست آن موانع کدامند.
عدم ش��ناخت نس��بت به حضرت باری تعالی و سوء ظن به او، 
یکی  از موانع مهم اس��تجابت دعاس��ت. امام صادق7 در پاس��خ 
گروهی که پرسیدند: چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود، فرمودند: 

»چون کسی را می خوانید که او را نمی شناسید.«1 
 او در ق��رآن فرمود: »ادعونی اس��تجب لکم«؛ م��را بخوانید تا 

اجابت کنم شما را. )غافر/60(
گر  انسان تا  کس��ی را نشناسد او را نمی خواند؛ به عنوان مثال، ا
من ندانم که فالنی فرد س��خاوتمندی است و می تواند فان مبلغی را 
به من بدهد، هرگز پیش او نم��ی روم، ولی وقتی آن فرد را به عنوان 
فرد کریمی ش��ناختم و دانس��تم این عمل خیر را در حق من انجام 

1 . بحاراالنوار، ج90، ص368.
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می دهد، آن وقت است که به در خانه اش رفته و از او طلب حاجت 
می کنم. 

در م��ورد خداون��د متعال هم همینطور اس��ت. وقتی خ��دا را با 
کماالتی چون قادر، عظیم، کریم، غفار، وهاب، عزیز و ... شناختیم، 
به او عالقه مند ش��ده و هر روز، بلکه هرشب حاجاتمان را به درگاه 
او عرض��ه می داریم، پس، مرا بخوانید؛ یعنی منی را که می شناس��ید 

بخوانید.

پرورشاحساس
گر کس��ی با شناخت درس��ت خدا را نخواند، دچار سوء ظن به  ا
خدا می شود. این خصلت طبق آیات قرآن بسیار مذمت شده است. 

خداوند در آیه 6 سوره فتح می فرماید: 
كاِت الظَّانَِّن  ِكَن َو اْلُْشِ َب اْلُنافِِقَن َو اْلُنافِقاِت َو اْلُْشِ »َو ُيَعذِّ
ْوِء َو َغِضَب اهللُ َعَلْيِهْم َو َلَعنَُهْم َو  ْوِء َعَلْيِهْم داِئَرُة السَّ بِاهللِ َظنَّ السَّ

َأَعدَّ َلُْم َجَهنََّم َو ساَءْت َمِصريًا.«
و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به خدا گمان 
ب��د می برند مج��ازات کند، حوادث س��وئی )که برای مؤمن��ان انتظار 
می کش��ند( تنها بر خودش��ان نازل می شود، خداوند نس��بت به آن ها 
غضب کرده، و آن ها را از رحمت خود دور س��اخته، و جهنم را برای 

آن ها آماده کرده، و چه بد سرانجامی است.
کرم6 فرموده اند: »خداوند را با حال یقین به اجابت  پیامبر ا
بخوانید.«1 ونیز در حدیث دیگری امام صادق7  فرمودند: »چون 

1 . مستدرک الوسائل، ج5، ص191.
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دعا کنی چنین خیال کن که حاجتت بر در خانه است.«1 
 به یاداش��ت های روزانه یک رزمنده اصفهانی دقت کنید؛ او با 
همرزمانش 17 روز بدون غذا و با دست زخمی که کرم زده بود، در 

دره ای گیر افتاده بوده:
... وقتی در گوش��ه ای به فکر فرو رفته و به سرنوش��ت خودمان 
گر  در دو س��ه روز آین��ده فکر می ک��ردم، به این نتیجه رس��یدم که ا
دست روی دس��ت بگذاریم، شاهد مرگ یکدیگر، آن هم با وضعی 

دلخراش خواهیم بود.
... در این چند روز س��عی می ک��ردم آن ها را ب��ه خواندن دعا و 
زمزمه کردن اذکار ترغیب کنم، زیرا تجربه کرده بودم که دعا عالوه 
بر آثار وضعیش، دارای نتایج س��ودمند طبیعی نیز هست که باعث 
تقویت روحیه و پایداری و امیدواری می شود. نمازها در این روزها، 
اغلب با ضجه و اش��ک همراه بود. حس��ین و ماشاءاهللا بعد از اتمام 
ک گذارده و بشدت می گریستند و از درگاه  هر نماز، صورت بر خا

خدا استمداد می کردند.1362/5/11    
صبح روز نهم، در داخل زخم دس��تم، درد و س��وزش شدیدی را 
احس��اس کردم. از حس��ین خواس��تم که روی زخم را باز کند و بعد 
گهان دیدم که در  از آن که او پارچۀ آغش��ته به چرک را برداشت، نا
داخل زخم، تعداد بی شماری کرم کوچک سفید رنگ لول می زنند. 
ب��ه زودی دریافت��م که باالخره تخ��م مگس ها، کار خ��ود را کرده و 
مق��داری از آن ها از روزنه های پارچه رد ش��ده و در س��طح زخم، به 

1 . الكافی، ج2، ص473، باب الیقین فی الدعاء.
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کرم تبدیل ش��ده اس��ت. کرم ها در محیط مناسب زخم، در چرک و 
خون می غلتیدند و از آن تغذیه می کردند. تعداد کرم ها آن قدر زیاد 
ک  بود که قادر به خارج کردن آن ها از زخم نبودیم. منظرۀ وحش��تنا
و مش��مئز کننده ای بود .... حسین و ماش��اءاهللا بالفاصله به کمکم 
آمدند و با اس��تفاده از چوب های باریک به شکار کرم ها پرداختند. 
خود من نیز با کمک دس��ت چپم قسمتی از کار را به عهده گرفتم. 
ک ش��د، از حس��ین و  پ��س از آن که ظاهر زخم، از وجود کرم ها پا
ماشاءاهللا تشکر کرده و از خدا خواستم فرصتی را به من عنایت کند 
که از خجالت این دو برادر به در آمده و زحماتش��ان را جبران کنم 

.... به هر ترتیب آن روز هم گذشت و شب فرا رسید. 
طبق معمول هر ش��ب، من و حس��ین در داخل گودال خوابیده 
بودیم و ماش��اءاهللا نیز در بیرون از بیش��ه بین س��نگ ها استراحت 
می کرد. یکی دو س��اعت از خوابیدن ما گذشته بود و از شدت سرما 
گهان متوجه ش��دیم که  به خ��واب نمی رفتیم. در همی��ن لحظات نا
عراقی ها بدون هیچ مناسبتی به شلیک یک منور بر فراز بیشه اقدام 
کردند. منور مدتی فضا را روش��ن کرد و باد آن را به س��مت ما آورد 
و پس از آن که به خاموش��ی گرایید، نزدیکی م��ا، در آن طرف آب 
ب��ر زمین افتاد. به حس��ین گفتم: »کار خدا را ببی��ن! همان طور که 
در می��ان این هم��ه درخت های جور واجور که حت��ی یکی از آن ها 
کی نیس��ت، یک درخت م��و را برای تغذیه ما آماده  میوه دار و خورا
کنون نیز که پارچه ما برای پانس��مان تمام ش��د، این منور  فرموده، ا
را فرس��تاد تا از چتر آن برای پانس��مان اس��تفاده کنیم.« حسین که 
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تازه متوجه منظور من ش��ده بود، نیم خیز شد و با خوشحالی گفت: 
»پس من می روم چتر را بیاورم.« گفتم:»نه. حاال هوا تاریک اس��ت، 
تازه منور آن طرف آب افتاد. بهتر اس��ت تا فردا صبح صبر کنیم.« 

1362/5/12

رفتارسازی
آثار این بحث در همین شب های قدر خودش را نشان می دهد. 
کس��انی که شب قدر می آیند، یا کامال حسن ظن دارند یا آمده اند که 

از قافله جا نمانند وگرنه امیدی ندارند به استجابت دعایشان.
ام��ام باقر7  می فرماین��د: در کتاب علی7  دی��دم که پیامبر 

کرم 6 بر روی منبر می فرمایند:  ا
ْنَيا َواْلِخَرِة  �ِذي َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َما ُأْعطَِي ُمْؤِمٌن َقطُّ َخرْيَ الدُّ »َوالَّ

إِلَّ بُِحْسِن َظنِِّه بِاهللِ....«
    قس��م به کسی که جز او خدایی نیست، خیر دنیا و آخرت به 

مؤمنی عطا نشد مگر بواسطه چهار چیز؛
    1 � حسن ظن نسبت به خدا؛

    2 � امیدوار بودن به رحمت او؛
    3 � خوش اخالقی؛

    4 � اجتناب از غیبت مؤمنین؛
    و قسم به کسی که جز او خدایی نیست، خداوند هیچ مؤمنی 

را بعد از توبه و استغفار عذاب نمی کند مگر به واسطه چهار چیز؛
    1 � سوءظن نسبت به خدا؛
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    2 � نا امیدی و یأس از رحمت بی کران او؛
    3 � بد اخالقی؛

    4 � غیبت مؤمنین؛
    و قس��م به خدایی که جز او معبودی نیس��ت، هیچ مؤمنی به 
خدا حسن ظن نمی ورزد، مگر این که خداوند در نزد آن حسن ظن 
اس��ت؛ یعنی، با او مطابق همان حس��ن ظن برخورد می نماید، چرا 
که او کریمی اس��ت که تمام خوبی ها به دست اوست و شرم دارد از 
اینکه بنده ای به او حس��ن ظن داش��ته باشد و او خالف آن ظن با او 
معامله نماید و امیدش را ناامید گرداند. پس به خداوند و رحمت او 

امیدوار و راغب باشید.1

روضه
ما هم امش��ب با س��وز دل دعا می کنیم؛ هم��ه روزه دار بوده اند؛ 
ش��ب زنده دار بوده اند؛ الهی امید هیچ کس��ی ناامید نشود! بگذارید 
امشب از کسی بگویم که امید داشت خدمتی به امام زمانش بکند. 
بعضی ها که اهل روضه اند متوجه ش��دند. یا باب الحوائج یا ابالفضل 
العب��اس! آی کس��انی که تا مش��کلی برایش��ان پی��ش می آید، صدا 

می زنند: یا ابوالفضل العباس! یا قمر بنی هاشم! 
چ��ه طور امید عب��اس به ناامی��دی تبدیل ش��د؛ آن لحظه ای که 
نگران بود نکند تیر به مش��ک آب بخورد، نکند مش��ک پاره شود. 

گویا عرضه می دارد:

1 . وسائل الشیعه، ج15، ص230.
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 خدایا! هرچه تیر هس��ت به بدن من اصابت کند، اما به مشک 
آب نخورد. انگار صدای العطش بچه ها را می شنود: َفَسِمَع االطفاَل 
َیَتصاَرخ��وَن ِمَن الَعط��ش.1 انگار صدای س��کینه می آید؛ به بچه ها 
می گوید: بچه ها! ناراحت نباش��ید! اینقدرنال��ه نکنید. عمویم برای 
همه تان آب می آورد؛ عمویم شجاع است؛ عمویم قدرتش زیادست. 
عباس عرضه می دارد: ای خدا! هر چه زودتر مرا به خیمه برس��ان، 
ام��ا امان ازآن لحظه که تیر به مش��ک آب خورد. آب ها روی زمین 
ریخت. عباس دیگر ناامید ش��د. با دس��ت خالی کجا بروم؟ همان 
آقایی که تا چند لحظه قبل گوی��ا صدا می زد: ای خدا! مرا به خیمه 
برسان، حاال دیگر صدا می زند: خدایا! کار عباس را همین جا تمام 
کن، دیگر روی رفتن به خیمه را ندارم. اینجا بود که ملعونی چنان با 
عمود آهنین به فرق مبارکش زد... آیا بگویم چه ش��د؟ فُسِقَط علی 

ی الّسالم اباعبِداهللا... االرِض ُیناِدی علیک ِمنِّ
 

1 . ریاض المصائب، ص315.





3  
والیت امیرالمومنین7 و پاسخ به شبهات 

انگیزهسازی
تبلیغات مس��موم زیادی علیه شیعیان ش��ده بود، از اینکه مادرم 
شیعه است احساس بسیار بدی داشتم و برایم کسر شأن بود. با تشویق 
پدرم در دوران راهنمایی، در کنار درس های مدرسه، تحصیل دروس 
حوزوی را هم ش��روع کردم و ادامه دادم. بعد از اتمام دبیرستان، سه 
س��ال دوره تکمیلی حوزه را به زاهدان و مسجد مکی رفتم و پس از 
مولوی شدن، برای آموزش یک دوره کامل نحوه تبلیغ و جذب چهار 
کس��تان، امتحان  کس��تان رفتم. پس از برگش��ت از پا ماه به رایوند پا
کنکور دادم و در دانش��گاه کرمانشاه در رشته استخراج معدن قبول 
کس��تان به طور تخصصی در 20 جلس��ه یاد می دادند که  ش��دم. در پا

چگونه فردی را در عرض 5 دقیقه به وهابیت جذب کنیم. 
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در کرمانش��اه یک دوست شیعه پیدا کردم به نام مهدی رضایی. 
فردی بسیار خوش اخالق و خوش برخورد و با اعتقاد بود. همیشه 
سر به سرش می گذاشتم و می گفتم: حیف نیست تو با این اخالقت 
ش��یعه باش��ی؟ از این دوس��تی ما 4 سال گذش��ت و او مکرر به من 
می گفت: بیا حداقل یک بار در روضه سیدالش��هدا7 شرکت کن. 
م��ن هم که دارای ریش بلند و تیپ و قیافه مولوی های وهابی بودم، 
خیلی سختم بود. به او گفتم: این کفریات چیست؟ می گفت: حاال 
یک دفعه بی��ا از نزدیک ببین. با اصرار زیاد، من را متقاعد کرد که 

یک بار به مجلس روضه بروم. 
یک شب عاشورا با دوستم به مجلس روضه امام حسین7 رفتم 
و با خشم گوشه ای نشس��تم. دیدم سید بزرگواری منبر رفت و حین 
صحبت هایش گفت: کدام یک از ش��ما حاضری��د به خاطر خدا و 
اس��الم جانتان را بدهی��د و بعدش هم مطمئن باش��ید زن و بچه تان 
به اس��ارت می روند؟ در آن زمان سیدالشهدا7 چه دید که حاضر 
شد، جانش گرفته ش��ود و اهل و اوالدش به اسارت روند؟ چرا امام 
حسین7 دست به چنین کار بزرگی زد؟ هر چه فکر کردم دیدم که 
در میان شخصیت های محبوب من، شخصیتی مثل امام حسین7 
پیدا نمی ش��ود که حاضر باشد به خاطر اس��الم، دست به چنین کار 
کی بزند! این س��ؤال مهمی بود که برایم ایجاد ش��د.  بزرگ و خطرنا
خیلی برای امام حسین7 و شخصیت ایشان ناراحت شدم که چرا 
هی��چ کس امام حس��ین7 را درک و ایش��ان را همراهی نکرد. آن 
ش��ب چراغ ها را خاموش کردند و مشغول سینه زنی شدند، ولی من 
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سینه نزدم؛ نشستم و برای مظلومیت سیدالشهدا7 گریه کردم. آن 
گریه واقعا گریه خاصی بود؛ یک لطف بود. آن شب به قدری گریه 

کردم که تمام لباسم خیس شد.
از بچگی به ما گفته بودند که شیعیان سفسطه می کنند و ناحق را 
حق جلوه می دهند. از شیعه فراری بودم. حاضر بودم شیطان پرست 
ش��وم؛ اما ش��یعه نش��وم. به همین خاطر همه  مذاهب اهل سنت از 
حنفی گرفته تا حنبلی و مالکی و شافعی را مورد مطالعه جدی قرار 

دادم. 4 سال طول کشید تا من همه را بررسی کنم. 
خیلی با احتیاط فرقه های ش��یعه را بررس��ی کردم تا اینکه برای 
ش��ناخت بهتر ش��یعه دوازده امامی، راهی قم شدم. به دفتر آیت اهللا 
بهجت رضوان اهللا تعالی علیه رفتم و س��ؤاالت و ش��بهاتی که داش��تم از آنجا 
پرس��یدم. آن ها هم با صبر و حوصله و محبت بس��یار به من پاس��خ 
دادند. از آنان خواس��تم کتابی ب��ه من معرفی کنند تا درباره ش��یعه 

بیشتر تحقیق کنم.
 آن ه��ا کتاب المراجعات و ش��ب های پیش��اور را ب��ه من معرفی 
کردند. مطالب آن دو کتاب را که می خواندم، فورا مراجعه می کردم به 
کتاب  های اهل سنت یا به نرم افزار المکتبه الشامله و با کمال تعجب 
می دیدم مث��ل اینکه این روایات، واقعیت دارد. برای من س��ؤال پیش 
آمده بود که چرا این همه س��ال، این روایات دور از چشم ما بوده و ما 
گر هم مواردی از این دست می دیدیم و از علما می پرسیدیم،  ندیدیم؟  و ا

خیلی راحت از کنار این ها می گذشتند و یا توجیه می کردند. 
سلمان حدادی یك مولوی وهابی بود؛ کسی که خودش می گوید 
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بین 500 تا 1000 فرد س��نی مذهب را وهابی کرده اس��ت، اما وقتی 
شبهات ذهنی اش پاسخ داده شد، به جمع شیعیان پیوست. 

از آن طرف هم گاهی یک ش��یعه به خاطر یک ش��بهه به مسیر 
انحراف کشیده می شود.

اقناعاندیشه
این عدم شناخت ممکن است خدای نا کرده باعث گمراهی ما 
شود، همان طور که روز به روز عده ای را به ضاللت می کشاند. چرا 
به فکر نیستیم؟ بنگریم و ببینیم چقدر به عنوان شیعه، امام علی7 

را می شناسیم؟ 
کافیست یک شیعه با اهل سنت پیرامون واقعه غدیر وارد بحث 
ش��ود؛ از اولین چیزهایی که اهل سنت بحث می کنند این است که 
موال در من کنت مولی به معنای دوس��ت اس��ت. برخی شیعیان به 
گر  دلیل ضع��ف اطالعات نمی توانن��د جواب دهن��د؛ در حالیکه ا
اطالع کافی داش��تند به راحتی می توانستند بی منطق و غیر عقالنی 
بودن این مس��أله را اثبات کنن��د؛ مثال فقط با یک آی��ه از قرآن که 
ک��رم6 در ابتدای خطب��ه غدیر آن را قرائ��ت فرمودند،  پیامبر ا

می توان حقانیت امیر المؤمنین7 را ثابت کرد: 
س�ول َبلِّغ م�ا ُانِزَل اَِليَک ِمن َربِّ�ک َو اِن َل َتفَعل َفام  َا الرَّ »يا َايُّ
َبلَّغ�َت ِرس�اَلَته َو اهللُ َيعِصُمَک ِم�َن النّ�اِس اِنَّ اهللَ ل َيِدی الَقوَم 

الكافرين.« )مائده/67(
در این آیه نکاتی وجود دارد: 
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1( در این آیه به جای »یا ایها النبی« تعبیر »یا ایها الرسول« آمده 
که نشانه یک رسالت مهم است. 

2( به ج��ای فرمان »ابل��غ « فرمان »بلغ « آمده که نش��انه ابالغ 
قطعی و رسمی و مهم است. 

گر نگوید  3( پیامبر نسبت به نرساندن یک پیام تهدید شده که ا
همه زحماتش به هدر می رود. 

4( انتخاب رهبر اس��المی )امام معصوم( باید از س��وی خداوند 
َك.«  ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّ

ُ
ْغ ما أ باشد. »َبلِّ

5( گاهی ابالغ پیام الهی باید در حضور مردم و مراس��م عمومی 
و با بیعت گرفتن باشد، ابالغ والیت با سخن کافی نیست، بلکه باید 

با عمل باشد. »َو ِإْن َلْم َتْفَعْل« به جای »ان لم تبلغ«. 
6( اح��کام و پیام های الهی، همه در یك س��طح نیس��ت؛ گاهی 
کتم��ان یك حقیقت، با کتم��ان تمام حقایق برابر اس��ت. »َو ِإْن َلْم 

ْغَت ِرساَلَتُه.«  َتْفَعْل َفما َبلَّ
َه ال َیْه��ِدی اْلَقْوَم  7( ان��کار والیت، نوع��ی کفر اس��ت. »ِإنَّ اللَّ

اْلکاِفِرین.«1
ن��کات این آیه ش��ریفه و 11 جلد کت��اب الغدی��ر عاّلمه امینی 
رضوان اهللا تعالی علی��ه دالی��ل محکمی هس��تند بر حّقانی��ت خطبه غدیر در 

اثبات خالفت بال فصل موال امیر المؤمنین7.

1. تفسیر نور، ج 3، ص130.
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پرورشاحساس
هنگامی که رس��ول خدا6 علی7 را در روز "غدیر خم" به 
خالف��ت منصوب فرمود و درباره او گف��ت: »من کنت مواله فعلی 
مواله« هر کس من مولی و ولی او هستم علی مولی و ولی او است، 
چیزی نگذشت که این مسأله در بالد و شهرها منتشر شد. "نعمان 
ب��ن حارث فهری" خدمت پیامبر6 آم��د و عرض کرد: تو به ما 
دس��تور دادی شهادت به یگانگی خدا و اینکه تو فرستاده او هستی 
دهیم، ما هم ش��هادت دادیم؛ سپس دس��تور به جهاد و حج و روزه و 
نم��از و زکات دادی، ما همه این ها را نیز پذیرفتیم، اما با اینها راضی 
نش��دی تا اینکه این جوان )اش��اره به علی7 است( را به جانشینی 
خود منصوب کردی، و گفتی: من کن��ت مواله فعلی مواله، آیا این 
س��خنی است از ناحیه خودت یا از سوی خدا؟! پیامبر6 فرمود: 

قسم به خدا! این از ناحیه خدا است. 
“نعم��ان” روی برگرداند در حالی که می گفت »اللَُّهمَّ إِْن كاَن هذا 
گر این  �امءِ«: خداوندا! ا ُهَو اْلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن السَّ
سخن حق اس��ت و از ناحیه تو، سنگی از آسمان بر ما بباران! اینجا 
بود که س��نگی از آسمان بر س��رش فرود آمد و او را کشت، همین 
جا آیه »َسَأَل ساِئٌل بَِعذاٍب واِقٍع لِْلكافِريَن َلْيَس َلُه دافٌِع«1 نازل گشت. 
آنچه در باال گفتیم مضمون عبارتی است که در “مجمع البیان” 
از “ابوالقاسم حسکانی” با سلسله س��ندش از “امام صادق7 " نقل 
ش��ده اس��ت. همین مضمون را بسیاری از مفس��ران اهل سنت، و 

1 . معارج/ آیات 1و2.
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روات حدیث با مختصری تفاوت نقل کرده اند.1

رفتارسازی
سعی کنیم ما هم نسبت به مطالعه درباره حّقانیت والیت و دفاع 

از اهل بیت در هر جمع و موقعّیتی که هستیم کوتاهی نکنیم. 
یک دکتر ش��یعه می گفت: دوس��تی داش��تم که اهل سنت بود. 
روزی ایشان را به شهر خود دعوت کردم و ایشان چند روزی مهمان 
ما بود. در این مدت با هم در مورد اختالفات اعتقادی بحث کردیم. 
یکی از مس��ائلی که م��ورد بحث قرار گرف��ت و باالخره مجاب هم 
نش��د، همین بود که او ادعا می کرد موال در من کنت موال به معنای 
دوس��تی است. بعد از چند روز دوس��تم از من خداحافظی کرد و به 
سمت ش��هر خود راه افتاد. س��اعاتی بعد با او تماس گرفتم و گفتم 
همین االن برگرد ش��هر ما؛ با تو کاری دارم. او می گفت چه ش��ده؟ 
من خیلی از ش��هر شما دور ش��ده ام و نزدیک شهر خودمان هستم. 
خالص��ه اصرار ک��ردم که برگردد و آمد. تا آمد گفت: چه ش��ده که 
مرا بازگرداندی؟ گفتم: کار خاصی ندارم! فقط خواستم عرض کنم: 
من و تو با هم دوس��ت هستیم و من خیلی تو را دوست دارم. دوستم 
با کم��ی دلخوری و عصبانی��ت گفت: همین! مرد حس��ابی مرا از 
کیلومترها و س��اعت ها دورتر به اینجا برگردانده ای که فقط بگویی 
دوس��تت دارم؟ خوب که گالیه هایش را بر س��رم خالی کرد، گفتم: 
تو که این کار مرا مس��خره می دانی، چطور این کار را به پیامبر6  

1 . تفسیر نمونه، ج 25، ص9.



�ن 5    
�ه�د ���س��ن

  42 ���ش

نس��بت می دهی؟ در تاریخ ثبت ش��ده که روز غدیر عده ای جلوتر 
از کاروان پیامبر6 بودند و حضرت دس��تور دادند جهت استماع 
خطب��ه غدیر برگردند و به جمعیت غدیر خم ملحق ش��وند. حال به 
نظر تو درس��ت اس��ت و با عقل جور در می آید که پیامبر6 این 
همه انسان را در گرما نگه دارد و بعد به آن ها که جلوتر بودند پیغام 
برس��اند برگردند تا فقط بگوید علی دوس��ت من است؟ این توهین 
به پیامبر6 نیس��ت؟ چطور تو از این کار من دلخور ش��دی، بعد 
همین کار را به پیامبر6 نس��بت می دهی؟ آیا بیان دوستی با امام 
علی7 نیازمند آن است که پیامبر6 از زن و مرد برای آن پیمان 
و عهد بگیرد؟ آیا مردم نمی دانس��تند علی7 دوس��ت پیامبر6 
است که نیاز باشد حضرت در آن گرمای طاقت فرسا آن ها را جمع 
کند؟ عقل نمی پذیرد که پیامبر6 این همه مردم را سختی بدهد 
برای این که بگوید علی دوس��ت من است. آیا هر ناظر بی طرفی از 

این تعبیر نمی فهمد که در اینجا مسأله رهبری مطرح است؟1 
گاهی به همین سادگی می توان از حق اهل بیت7 دفاع کرد.

روضه
دفاع از والیت را باید از مادر سادات حضرت زهرا3 آموخت 
که نه تنها جانش را سپر بالی امامش کرد، بلکه از قبرش هم برای 
دفاع جاودانه از حقانیت علی7 استفاده کرد. دل موال آتش گرفت 

وقتی زهرایش وصیت کرد: 

1 . تفسیر نمونه، ج 5، ص18.
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َجنِ�َي اهللُ ِمنَْك ِلَُكوَن َلَك ِف  ٍد َزوَّ »َيا َعِلُّ َأَن�ا َفاطَِمُة بِنُْت ُمَمَّ
نِّي  �ْلنِي  َو َكفِّ ي َحنِّْطنِي َو َغسِّ ْنَيا َو اْلِخَرِة َأْنَت َأْوَل ِب ِمْن َغرْيِ الدُّ
ْيِل َو َل ُتْعِلمْ  َأَحدًا َو َأْسَتْوِدُعَك اهللَ  ْيِل َو َصلِّ َعَلَّ َو اْدفِنِّي بِاللَّ بِاللَّ

َلَم إَِل َيْوِم اْلِقَياَمة.«1 َو َأْقَرُأ َعَل ُوْلِدَي السَّ

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 43، ص214.





4  
معرفت به امام )ویژگی ائمه: : علم(

انگیزهسازی
ابو بصیر می گوید: امام باقر7 به مردی از اهل آفریقا فرمود: 
راش��د چطور اس��ت؟ آن مرد پاس��خ داد: خوب بود ، س��الم به شما 
رس��انده. امام فرمود خ��دا رحمتش کند. عرض ک��رد: مگر مرد؟ 

فرمود: آری. پرسید: کی؟
امام7 پاس��خ داد: دو روز پس از حرکت تو. گفت: عجب! نه 
مرضی داشت و نه مبتال به دردی بود. فرمود هر کس می میرد یا به 

مرضی دچار می شود و یا علتی دارد؟
م��ن عرض ک��ردم: آن مرد که بود؟ فرمود: یکی از دوس��تان و 
عالقمندان به ما بود. س��پس فرمودند: ش��ما خیال می کنید کس��ی 
نیست متوجه شما باش��د و سخن شما را بشنود ، بد خیالی کرده اید. 
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ُدوا  ْعَماِلُکْم َفاْحُضُروَنا َجِمیعًا َو َعوِّ
َ
ِه اَل َیْخَفی َعَلْیَنا َش��ْی ٌء ِمْن أ »َو اللَّ

ی ِبَهَذا آُم��ُر ُوْلِدی َو  ْهِلِه ُتْعَرُف��وا َفِإنِّ
َ
ْنُفَس��ُکُم اْلَخْی��َر َو ُکوُنوا ِم��ْن أ

َ
أ

ِش��یَعِتی.« 1 بخدا قسم هیچ یك از اعمال ش��ما از ما مخفی نیست، 
بدانید ما همیشه متوجه شما هستیم. سعی کنید خود را عادت دهید 
به کار خوب تا به همین امتیاز ش��ناخته ش��وید؛ من فرزندان خود و 

شیعیانم را به این کار سفارش می کنم.

اقناعاندیشه
در اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا ممکن است امام به اعمال 
گاه باشد؟ و از این  کنون ایشان را مالقات نکرد ه اند، آ کس��انی که تا
مهم تر، میلیون ها شیعه در سراسر دنیا وجود دارند، مگر ممکن است 

یک نفر، به اعمال میلیون ها انسان در سراسر دنیا علم پیدا کند؟ 
آن چه باعث می ش��ود این امر ب��رای عده ای باورپذیر نباش��د، 
اینس��ت که آن ها امام را با خودشان که یک انس��ان عادی هستند، 
مقایس��ه می کنند؛ در صورتی که امام، انسان کامل و مظهر اسماء و 
صفات خدا در زمین اس��ت و یکی از این اوصاف علیم است. ائمه 
عالم به غیب آسمان ها و زمین هستند و خداوند این علم را به ایشان 
عطا کرده اس��ت، اما این علم از جنس علم ما که دارای محدودیت 

است، نیست.
علم امام با علم مردم عادی تفاوت دارد، در روایت دیگری آمده 

است: 

1 . بحار األنوار ، ج 46، ص 244.
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حضرت صادق 7 به حمران بن اعین فرمود:
�اَمَواِت َو اْلََرِضَن إِلَّ  َم�اِم َو السَّ ْنَيا ِعنْ�َد اْلِ  َي�ا ُحْ�َراُن إِِن الدُّ
َهَكَذا َو َأَش�اَر بَِيِدِه إَِل َراَحتِِه َيْعِرُف َظاِهَرَها َو َباطِنََها َو َداِخَلَها َو 

َخاِرَجَها َو َرْطَبَها َو َيابَِسَها.1
حمران! دنیا و آس��مان ها و زمین ها در نزد امام مانند اینس��ت؛ به 
کف دس��ت خود اش��اره کرد: ظاهر و باطن و داخل و خ��ارج و تر و 

خشك دنیا را می داند.
منظ��ور از اینکه ام��ام اعمال ما را می بیند، این نیس��ت که امام 
همانند مردم عادی با چش��م س��ر خود امور را می بین��د، بلکه او با 
گاه��ی می یابد؛ و منظ��ور از این که  قل��ب و روحش ب��ه امور دنیا آ
امام حاضر اس��ت، این نیست که او با جس��م خود در جایی حاضر 
می شود تا بعضی بگویند امکان ندارد جسم امام هم زمان در صدها 
جا باش��د. برای بعضی از ما هم اتفاق افتاده که در خواب تجربه ای 
مشابه داشته ایم؛ یعنی، در عالم خواب در آن واحد حوادث جاری در 
مکانهای مختلف را  دیده ایم. امام صادق7 درباره احاطه علمشان 

به دنیا فرموده اند:
ْنَيا َتَثََّل لِْلَِماِم ِف ِمْثِل فِْلَقِة اْلَْوِز َفاَم َيْعِرُض لَِشْ ٍء ِمنَْها  »إِنَّ الدُّ
�ُه َلَيَتنَاَوُلَ�ا ِمْن َأْطَرافَِها َكاَم َيَتنَاَوُل َأَحُدُكْم ِم�ْن َفْوِق َماِئَدتِِه َما  َو إِنَّ

َيَشاُء َفَل َيْعُزُب َعنُْه ِمنَْها َشْ ٌء.«2
دنیا مانند یك پوس��ت گردو در مقابل امام مجسم شده؛ چیزی از 

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج  25، ص 385، چاپ دوم، 1403 ق. 
2 . االختصاص، ص 217 و بصائر الدرجات، ص 217.
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دنیا در نظر امام پوشیده نیست. او می تواند از هر جای دنیا آنچه را که 
بخواهد بگیرد، مثل شما که از سفره هر چه را می خواهید بر می دارید 

و از دست شما فاصله ندارد.
َجاِنی نقل می کند:  رَّ

َ
ِه ْبِن َبْکٍر أ َعْبِد اللَّ

اِس.« دل های  امام فرمود: »َیا اْبَن َبْک��ٍر ِإنَّ ُقُلوَبَنا َغْیُر ُقُلوِب النَّ
م��ا غیر دل های مردم اس��ت؛ ما پاك و برگزیده هس��تیم؛ چیزهائی 
را می بینی��م که م��ردم نمی بینن��د و چیزهائی را می ش��نویم که آنها 
نمی شنوند؛ مالئکه بر ما روی فرشهای مان نازل می شوند و حاضر و 
ش��اهد بر مردگان ما هستند؛ اخبار و پیش آمدهایی که اتفاق نیفتاده 
ب��رای ما می آورن��د؛ با ما نم��از می خوانند و برای م��ا دعا می کنند؛ 
بال های خود را به ما می مالن��د و فرزندانمان بر روی بال های آن ها 
حرک��ت می کنند....هر ش��بی که می آید اخبار تم��ام زمین ها نزد ما 
اس��ت؛ آنچه پیش می آید و اخبار جنیان و اخبار هوا از مالئکه؛ هر 
پادشاهی در زمین می میرد و دیگری جانشین او می شود، خبرش را 
برای ما می آورند و چگونگی رفتار او را؛ خبر هر یك از شش زمین 

تا زمین هفتم برای ما آورده می شود.
َماُم َما َبْیَن اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب؟  گفتم: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَهْل َیَری اْلِ

فدایت شوم! آیا امام بین مشرق و مغرب را می بیند؟ 
فرمود: پس  چگونه می تواند حجت و امام باش��د برای مش��رق 
و مغ��رب، با اینک��ه آن ها را نبیند و حکم نکند در میان ایش��ان؟ و 
چگون��ه حجت خواهد بود ب��ر مردمی که از دی��ده او پنهانند؛ نه او 
ب��ر آن ها قدرت دارد و نه آن ها بر او؟ چگونه س��فیر از جانب خدا 
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و ش��اهد و گواه بر خلق اس��ت با اینکه آن ها را نمی بیند؟ و چگونه 
حجت بر آن ها است با اینکه پنهان از نظر اویند و فاصله باشد بین 
آن ها و بین انجام مأموریت پ��روردگار میان آن ها؟ با اینکه خداوند 
اِس.« 1 منظور تمام مردم زمین  ًة ِللنَّ ْرَسْلناَك ِإالَّ َکافَّ

َ
می فرماید: »َو ما أ

هستند و حجت پس از پیامبر جانشین او خواهد بود .2

پرورشاحساس
یک��ی از چیزهایی که ارزش عمل را از نظر کیفیت باال می برد، 
معرفت  اس��ت. چرا در باب زیارات اینقدر آمده است که مثاًل »َمن 
هِ  ...«؟ هر کسی که امام  را زیارت کند به  زاَر اْلُحَس��ْیَن7 عاِرفًا ِبَحقِّ

شرط اینکه او را بشناسد چنین و چنان است، چرا؟
زیرا اس��اس، ش��ناخت اس��ت. اینکه بعضی از اشخاص شبهه 
می کنند که یك قطره اش��ك برای امام حسین مگر می تواند اینقدر 
ارزش داش��ته باشد، پاسخ این اس��ت که گاهی ممکن است انسان 
گر اش��ك همه عمر را جمع  آنق��در برای امام حس��ین بگرید که ا
کنند یك اس��تخر بش��ود و هیچ ارزشی هم نداش��ته باشد. ولی یك 
انسان ممکن اس��ت به اندازه یك بال مگس برای امام حسین7 
اش��ك بریزد که ارزشش از آن اس��تخر اشك دیگری خیلی بیشتر 

باشد.3
از آیة اهللا بهجت نقل ش��ده اس��ت که در منطقه »جاس��ب« قم، 

1 . سبا/ 28.
2  . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج  25، ص 372.

3 . مجموعه آثاراستاد شهید مطهری، ج 27، ص491.
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گروه��ی از زائ��ران امام هش��تم7 هن��گام مراجعت از مش��هد به 
پیرمردی برخ��ورد می کنند که در گرمای روز کول��ه باری از علف 
به دوش می کشد. جمعّیت با شماتت و سرزنش می گویند: پیرمرد! 
زحمت دنیا را ِوْل کن نیستی! بیا تو هم الاقل یك بار به مشهد مقّدس 
سفر کن! و این سخن را تکرار و او را بسیار توبیخ می کنند. پیرمرد 
خس��ته و پاك دل زبان می گش��اید و می گوید: شما که به زیارت آقا 
رفتید و به آقا س��الم دادید، جواب گرفتید یا نه؟ می گویند: پیرمرد! 
این چه سخنی است که می گویی! مگر آقا زنده است که سالم ما را 
جواب بدهد! پیرمرد می گوی��د: عزیزان! امام که زنده و مرده ندارد؛ 
ما را می بیند و سخنان ما را می شنود؛ زیارت که یك طرفه نمی شود. 
آن��ان می گویند: آیا تو این ُعرضه را داری؟ وی می گوید: آری! و از 
الُم  همان جا رو به س��مت مش��هد مقّدس می کند و می گوید: »َالسَّ
َعَلْیَك یا امام هش��تم« و همه با کمال صراحت می ش��نوند که به آن 
��الم آقای فالنی« و  پیرمرد به نام خطاب می ش��ود که: »َعَلْیُکم السَّ
بدین ترتیب زائران همگی خجالت کش��یده، پش��یمان می شوند که 

چرا سبب دلشکستگی این مرد نورانی را فراهم آوردند.1
گر معرفت و شناخت ما نس��بت به امام درست شد ، زندگی ما  ا

عوض خواهد شد:

یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید
گ�اه نباشید ش��اید که نگاهی کند آ    

1 . )بهجت عارفان(، صص 182 - 183.
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رفتارسازی
امام زمان4 در نامه ای به شیخ مفید چنین نوشتند:

»َنْح�نُ  َو إِْن ُكنَّ�ا َثاِوي�نَ  بَِمَكانِنَا النَّاِئ�ي َعْن َمَس�اِكِن الظَّالَِِن 
َلِح َو لِِشيَعتِنَا اْلُْؤِمنَِن ِف َذلَِك  ِذي َأَراَناُه اهللُ َلنَا ِمَن الصَّ َحَسَب الَّ
ا ُنِحيُط ِعْلاًم بَِأْنَباِئُكْم َو َل َيْعُزُب  ْنَيا لِْلَفاِسِقَن َفإِنَّ َما َداَمْت َدْوَلُة الدُّ

َعنَّا َشْ ٌء ِمْن َأْخَباِرُكْم.«1
»م��ا اگر چ��ه مقیم هس��تیم در جای خودم��ان ک��ه دور از منازل 
ستمگران اس��ت، بر طبق مصلحتی است که خداوند برای ما و برای 
ش��یعیان مؤمن ما، مادام��ی که دولت فاس��قین برقرار اس��ت، مقدر 
فرموده. ما به اخبار ش��ما مسلط هستیم و علم داریم و هیچ خبری از 
شما برای ما پنهان نیست ... ما شما را بی سرپرست رها نمی کنیم. و 

یاد شما را فراموش نمی کنیم )به یاد شما هستیم( ...
ما ش��یعیان خ��ود را طوری ع��ادت بدهیم که اعمالم��ان را )در 
خل��وت یا جلوت( در محضر امام زم��ان4 ببینیم و در مرحله بعد 
نسبت به همسر و مخصوصا فرزندانمان احساس مسئولیت کرده و 

به این امر متذکر شویم.
گر از کودکی در بازی ه��ا و تفریحات و درس خواندن و .... به  ا
فرزندان خود فهماندیم که در محضر امام زمان هستی ، دیگر نگران 

نخواهیم بود نکند در ساعاتی که تنهاست خطا کند.
گر ای��ن ن��گاه را در خودمان زن��ده کردیم، بس��یاری از رذایل  ا
اخالق��ی را از خودم��ان دور خواهیم ک��رد . مانند ش��هید آوینی که 

1 . قطب الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 902. قم، چاپ: اول، 1409 ق. 
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همس��رش نقل می کند: چند سال از انقالب گذشته بود که مرتضی 
س��یگارش را ترک کرد. دلیلی که برای ای��ن کار ذکر کرد این بود: 
آقا امام زم��ان4 در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار ما هس��تند. 
در این صورت من چه طور می توانم در حضور ایشان سیگار بکشم؟ 

این گونه بود که دیگر هرگز لب به سیگار نزد.1
و در آخر س��خن همه ش��ما عزیزان را به روایتی از آقا رس��ول 
اهللا میهمان می کنم. حضرت در مورد این که ش��یعیان چه کس��انی 

هستند، می فرمایند:
َبَع آَثاَرَنا َو اْقَتَدى بَِأْعاَملِنَا.«2 »إِنَّ ِشيَعَتنَا َمْن َشيََّعنَا َو اتَّ

همانا ش��یعه ما کسی اس��ت که دنبال ما بیاید، و از آثار ما پیروی 
کند، و به کردار ما اقتدا نماید.

روضه
اجازه بدهید آخر منبر س��ری به آقایی بزنیم که دل سوخته ترین 
شخص در این عالم است! کسی که خودش در زیارت ناحیه فرمود: 
»جد غریبم! الندبنک صباحا و مس��اءا و ألبکَینَّ لک بدل الدموع 
گر دیگران  دما؛ جد غریبم! صبح و ش��ب برایت گریه می کن��م.« ا
فقط محرم اش��ک می ریزند، امام زمان همیش��ه همه صحنه ها جلو 

چشمشان است.
 ببینید او چه می کش��د... آن وقت می فرماید: به جای اش��ک، 

خون گریه می کنم.

1 . مرتضی آیینه زندگی ام بود.
2 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 65، ص154.
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در زیارت ناحیه مقدس��ه خطاب به جدش��ان ای��ن طور خطاب 
می کنن��د: »الس��الم علی الش��یب الخضیب؛ جد غریبم! س��الم بر 
ِری��ب .« آخرین جمله،  ��اَلُم َعَلی اْلَخدِّ التَّ محاس��ن خونینت« »السَّ

»السالم علی الرأس المرفوع.«1

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 98، ص236.





5  
امام زمان4 و شب قدر

انگیزهسازی
مرحوم آیت اهللا العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس 
حوزه علمیه قم، نقل می کرد: مدتی در ش��هر س��امراء نزد آیت اهللا 
میرزای ش��یرازی درس می خواندیم. روزی در وسط درس، آیت اهللا 
سید محمد فشارکی وارد شد؛ در حالی که بسیار مضطرب و نگران 
بود. علت نگرانیش این بود که بیماری مس��ری وبا در عراق شیوع 
یافته بود و بس��یاری از مردم را کش��ته بود. آقا سید محمد فشارکی 
فرمود: آیا ش��ما مرا مجتهد می دانید؟ گفتی��م: آری. فرمود: آیا مرا 
عادل می دانی��د؟ گفتیم: آری )منظور او این ب��ود که پس از تأیید، 
حکم��ی صادر کند.( آن گاه گفت: من به تمام ش��یعیان س��امره از 
زن و م��رد حکم می کنم که هر یك از آن ها یك بار زیارت عاش��ورا 
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را ب��ه نیابت از مادر امام زمان7 بخوانن��د، و آن مادر بزرگوار را در 
نزد فرزند بزرگوارش ش��فیع قرار دهند که امام زمان7 پیش خدای 
بزرگ از ما ش��فاعت نماید تا خداوند شیعیان س��امراء را از بیماری 
وبا حف��ظ گرداند. مرحوم آیت اهللا حائ��ری می گوید: وقتی که این 
حکم از مرحوم آیت اهللا سید محمد فشارکی صادر شد، چون خطر 
مرگ در میان بود، همه شیعیان اطاعت نمودند و در نتیجه، یك نفر 
شیعه در سامراه تلف نگردید و خداوند متعال شیعیان را از این بالی 

عمومی نجات بخشید.1 
عزیزان! این اس��ت نتیجه توس��ل به امام زم��ان 7 که هر گره 
ک��وری را ب��از می کند؛ مخصوصا امش��ب که تعلق وی��ژه ای به امام 

زمان7 دارد.

اقناعاندیشه
قرآن می فرماید: »تنزل اللئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر 

سلم هی حتی مطلع الفجر.« )قدر/4 و5(
یعنی در ش��ب قدر تم��ام مالئ��ک و روح ب��ر روی زمین نازل 
می ش��وند. سؤال اینجاست که فرشتگان بر چه کسی فرود می آیند؟ 
این همه فرشته ای که در شب قدر روی زمین می آیند نزد چه کسی 
کنون که دیگر نزول قرآنی وج��ود ندارد که مالئکه بر  می رون��د؟ ا
پیغمبر6 نازل شوند، پس در شب قدر مالئکه برای چه کاری و 
بر چه کسی نازل می ش��وند؟ سنی و شیعه به اتفاق می گویند: شب 

1 . داستان صاحبدالن، محمد محمدی اشتهاردی.
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قدر برای یك سال به خصوص نیست؛ هرسال یك شب قدر دارد. با 
توجه به اینکه »تنزل« فعل مضارع است، و داللت بر استمرار دارد 
)در اصل »تتنزل« بوده( روش��ن می شود که شب قدر مخصوص به 
کرم6 و نزول قرآن مجید نبوده، بلکه امری است  زمان پیغمبر ا

مستمر و شبی است مداوم که همه ساله تکرار می شود.1 
خوب، فرش��ته ها کج��ا می روند؟ روایات متواتر اس��ت که زمان 
پیغمبر فرش��ته ها خدمت پیغمبر می رسیدند، و چون هر سال شب 
قدر اس��ت و زمان پیغمبر6 هرس��ال فرش��ته ها خدمت ایش��ان 
می رسیدند، اآلن هم باید یك کسی باشد مثل پیغمبر6، که لیاقت 
داشته باشد فرشته ها خدمت او برسند. باید کسی باشد تمام کماالت 

پیغمبر6 را داشته باشد.2 )غیر از خاتمیت( 
هم چنان که زمان پیغمبر6 خدمت پیغمبر می رس��یدند، در 
زمان ما هم خدمت حضرت مهدی7 می رس��ند. روایات ما در این 
باب بس��یار زیاد اس��ت؛ از جمله علی بن ابراهیم قمی در تفسیری 
درباره نزول فرش��تگان و روح در ش��ب قدر می گوید: فرشتگان و 
روح القدس، در ش��ب قدر، بر امام زمان7 نازل می شوند و آنچه را 

از مقدرات ساالنه بشر نوشته اند، به او تقدیم می دارند. 
همین محدث م��ورد وثوق از حضرت امام باق��ر7 نقل کرده 
که وقتی از حضرتش پرسیدند: آیا شما می دانید که لیلة القدر کدام 
شب است؟ حضرت فرمودند: چگونه ندانیم و حال آن که در شب 

1 . تفسیر نمونه، ج 27، ص 481.
2 . کافی، ج 1، ص 249. 
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قدر فرشتگان بر ِگرد ما طواف می کنند.1
 همچنین در روایتی از حضرت صادق7 نقل شده که علی7 
به ابن عباس فرمود: ش��ب قدر در هر س��ال است و در آن، کار یك 
س��ال نازل می شود، برای آن کار بعد از رسول خدا6 نمایندگانی 
هس��ت، گفتم: آن ها کدام هس��تند؟ فرمود: من و ی��ازده فرزندم از 

صلب من همه امامان محدثند.2 
بنابراین شب قدر، شب نزول تمامی مالئکه به محضر حضرت 
صاحب العصر و الّزمان7 است؛ یعنی شبی است که وجود مقّدس 
امام عصر، تمام موجودات را تحت اشراف مخصوص قرار می دهند، 
حض��رت حّجت7 هم��ه کاره عالم هس��تند، خلیفه ت��اّم االختیار 
خداون��د متعال روی زمین هس��تند، نه تنها تقدیر س��ال به امضای 
حضرت است؛ بلکه تنها کسی که تغیر تقدیر در طول سال به اراده 

اوست، ایشان است.

تحریکاحساس
حضرت آیت اهللا حس��ینی تهرانی در کتاب معادشناسی از قول 

یکی از اعاظم نجف نقل می فرماید: 
م��ا از نجف اش��رف عی��ال اختیار کردی��م و س��پس در فصل 
تابس��تان برای زی��ارت و مالقات ارحام عازم ایران ش��دیم و پس از 
زیارت حضرت ثامن االئمه7 عازم وطن خود که شهری است در 
نزدیکی های مشهد گردیدیم. آب و هوای آن جا به عیال ما نساخت 

1 . تفسیر القمی، ص 731 و عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج 97، ص 14، جز 23.
2 . اصول کافی، کتاب الحجه، باب فی شان انا انزلناه فی لیله القدر.
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و مریض شد و روز به روز مرضش شّدت پیدا کرد و هر چه معالجه 
کردیم، س��ودمند واقع نش��د و در آس��تانه مرگ قرار گرفت. من در 
بالین او بودم. بس��یار پریش��ان بودم، دیدم عیال��م در این وقت فوت 
می کند و من باید تنها به نجف برگردم و در نزد پدر و مادرش خجل 
و ش��رمنده گردم و آن ها بگویند: دختر نوعروس ما را برد و در آن 

جا دفن کرد و خودش برگشت. 
حال اضطراب و تش��ویش عجیبی در من پیدا شد. فورًا آمدم در 
اتاق مجاور ایس��تادم و دو رکعت نماز خواندم و توّس��ل به حضرت 
امام زمان7 پی��دا کردم و عرض کردم: یا ولی اهللا! همس��ر من را 
ش��فا دهید که این امر از دست شما ساخته است و با نهایت تضّرع 
و التجاء متوّس��ل ش��دم. س��پس به اتاق عیالم آمدم. دیدم نشسته و 
مشغول گریه کردن است. تا چشمش به من افتاد، گفت: چرا مانع 
شدی؟ چرا نگذاشتی؟ من متوّجه نشدم چه می گوید و تصّور کردم 
که حالش بد اس��ت. بعد که قدری آب به او دادیم و غذا به دهانش 

گذاردیم قضّیه خود را برای من نقل کرد و گفت: 
جن��اب عزرائیل7 برای قبض روح من با لباس��ی س��فید آمد 
و بس��یار زیبا و آراس��ته بود. به من لبخن��دی زد و گفت: حاضر به 
آمدن هس��تی؟ گفتم: آری! بعدًا امیرالمؤمنین7 تشریف آوردند 
و با من بس��یار مالطفت و مهربانی نمودن��د و به من فرمودند: من 
می خواهم بروم نجف. می خواهی با هم به نجف برویم؟ گفتم: بلی! 
خیلی دوست دارم با ش��ما به نجف بیایم. من برخاستم. لباس خود 
را پوش��یدم و آماده ش��دم که با آن حضرت به نجف اش��رف برویم. 
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همین که خواستم با آن حضرت از اتاق خارج شوم، دیدم که آقا امام 
زمان7  آمدند و تو هم دام��ان امام زمان7 را گرفته ای. حضرت 
امام زمان7 به آق��ا امیرمؤمنان علی7 فرمودن��د: این بنده به ما 
متوّس��ل ش��ده، حاجتش را برآورید! حضرت امیرالمؤمنین7 سر 
مبارك را پایین انداخته و به جناب عزرائیل7 فرمودند: به تقاضای 
مرد مؤمن که متوّس��ل به فرزند ما شده اس��ت برو تا موقع معّین! و 
آن گاه امیرالمؤمنی��ن7 از م��ن خداحافظی کردن��د و رفتند. چرا 

نگذاشتی بروم؟1
در این شب عزیز از آقا بخواهیم که ما را دعا کنند و ایشان دعا 
می کند. س��ید بن طاووس1 می فرماید: در یك سحرگاه در سرداب 
مطهر از حضرت صاحب االمر ارواحنا فداه این مناجات را ش��نیده ام که 
می فرماید: اللهم ان ش��یعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیة طینتنا و 
قد فعلوا ذنوبا کثیره... . خدایا ش��یعیان ما را از ش��عاع نور ما و بقیه 
طین��ت ما خل��ق کرده ای، آن ها ب��ه اتکاء محبت به م��ا و والیت ما  
گر گناهان آن ها گناهی است که  گناهان زیادی مرتکب ش��ده اند، ا
در ارتباط با تو اس��ت، از آن ها بگذر که ما را راضی کرده ای و آنچه 
از گناهان آن ها در ارتباط با خودش��ان هس��ت، خودت بین آن ها را 
اصالح کن و از خمس��ی که حق ما است به آن ها بده تا راضی شوند 
وآن ها را از آتش جهنم نجات بده و آن ها را با دش��منان ما در سخط 

خود جمع نفرما.2

1 . معادشناسی، ج1، صص288-258.
2 . بحار االنوار، ج53، ص302.
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در این ش��ب عزیز از پدر مهربانمان بخواهیم برای ما دعا کند؛ 
دعا برای عاقبت به خیری. عاقبت به خیری خیلی مهم اس��ت؛ آن 
ق��در مهم که حتی پیغمبر6 برای عاقب��ت خودش دعا می کرده 
و می فرم��وده: »الله�م أحس�ن عاقبتن�ا ف�ی الموركله�ا.«1 و وقت��ی 
امیرالمؤمنین علی7 خبر شهادتشان را ازپیامبر شنیدند، بالفاصله 
عرض کردند: »أفی سلمة من دينی؟«2 آیا عاقبت به خیر می شوم؟ 
وقتی حال این معصومان این گونه اس��ت، ما به طریق اولی باید 
نگران عاقبت خود باشیم. امش��ب این عاقبت را از صاحب همین 

شب بگیریم.
امش��ب همه محتاج دعای حضرت هستیم. وای به حال کسی 
که امش��ب از دعای حضرت محروم باش��د. در روایت آمده است: 
حضرت رضا7 در جواب تاجری که درخواست کرده بود حضرت 
ِرُموا َأْنُفَس�ُكْم  از پرداخ��ت خمس معاف��ش کنند، نوش��تند: »َو َل َتْ
ُدَعاَءَن�ا َم�ا َقَدْرُت�ْم َعَلْيِه« با ندادن خمس خودت��ان را از دعای ما اهل 

بیت محروم نکنید.3 
و وای به حال کسی که خدای نکرده مورد نفرین حضرت قرار 
بگیرد. شاید بفرمایید: مگر ش��یعیان حضرت هم مورد لعن ایشان 

قرار می گیرند؟
امام زمان7 در نامه ای که ب��رای محمدبن عثمان )نایب دوم( 
فرستاد، نوشته بود: »بس��م اهللا الرحمن الرحیم لعنت خدا و لعنت 

1 . نهج الفصاحه، حدیث 493. 
2 . کتاب سلیم بن قیس، ج 2، ص 569. 

3 . الكافی )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص547.
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فرشتگان و لعنت تمام مردم بر کسی که یک درهم بدون مجوز مال 
ما را بخورد.«1 

عزیزان! آیا مواظب هستیم حق امام زمان7 در مال ما نباشد؟ 
نگویی��م ما آنقدر ثروت مند نیس��تیم که خمس به م��ا تعلق بگیرد. 
خمس ربطی به وضع خوب و بد مالی ندارد، همه باید حساب مالی 
داشته باشند؛ هرسال یک حساب مالی و چه بهتر که این حساب و 

کتاب در شب قدر باشد. 
ش��خصی از قم خدمت امام جواد7 رس��ید و عرض کرد: من 
متول��ی موقوفات ق��م هس��تم و 10000 درهم نزد من ب��ود که خرج 
کرده ام، لطفا ح��الل کنید. امام جواد7 از این عمل  انتقاد کرده و 
فرمودن��د: »چگونه اموال آل محمد و طبقه محروم را مصرف کرده 
و توق��ع دارند من آن را حالل کنم َو اهللِ َلَيْس�َأَلنَُّهُم اهللُ َي�ْوَم اْلِقَياَمِة َعْن 

َذلَِك ُسوال َحثِيثًا.«2

روضه
نکند مال امام زمان در اموال ما باشد و ما هم جزء کسانی باشیم 
که حق ایش��ان را غصب کردند. غصب اموال اهل بیت: سابقه 
بدی دارد؛ این جریان از مدینه شروع شد. نکند ما هم جزء غاصبان 

حق ایشان باشیم.
ٍد َما  »َفَخَرَج�ْت َو اْلِكَتاُب َمَعَها َفَلِقَيَها ُعَمُر َفَق�اَل َيا بِنَْت ُمَمَّ
ِذي َمَعَك َفَقاَلْت ِكَتاٌب َكَت�َب ِل َأُبو َبْكٍر بَِردِّ َفَدَك  َه�َذا اْلِكَتاُب الَّ

1 . وسایل الشیعه، ج6، ص673. 
2 . کافی، ج 1، ص 548. 
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يهِ  إَِلَ  َفَأَبْت َأْن َتْدَفَعُه إَِلْيِه َفَرَفَسَها بِِرْجِلِه َو َكاَنْت َحاِمَلًة  َفَقاَل َهُلمِّ
َن ِمْن َبْطنَِها ُثمَّ َلَطَمَها َفَكَأنِّ  �ُن َفَأْسَقَطِت اْلَُحسِّ بِاْبٍن اْسُمُه اْلَُحسِّ

َأْنُظُر إَِل ُقْرٍط ِف ُأُذِنَا ِحَن ُنِقَفْت ُثمَّ َأَخَذ اْلِكَتاَب َفَخَرَقه.« 1

1 . اإلختصاص، النص، ص185.





6  
حب اهل بیت:، آثار و برکات، ایجاد محبت در فرزندان

انگیزهسازی
اّولین بار اس��ت که ابی عبداهللا7 روزه گرفته، فاطمه3 دنبال 
رسول اهللا6 فرستاد: پدرجان اّولین بار است حسین روزه گرفته، 

افطار قدم رنجه کنید، خدمت شما باشیم.
همه کنار س��فره افطار حس��ین جمع اند، وقت افطار که شد، آب 
مقابل حس��ین گذاشتند، وقتی خواست افطار کند، نگاهی به صورت 
جّدش کرد، یا جّدا، به من چه می دهی افطار کنم؟ نگاهی به صورت 
قشنگ حسین کرد و فرمود: نصف عبادت های من برای آن هایی که 

تو را دوست دارند. امیرالمؤمنین7 فرمود: حسین جان افطار کن.
: بابا جان به من چه می دهی افطار کنم؟

 امیرالمؤمنین7 فرمود: نصف عبادت های من برای آن هایی 
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که تو را دوس��ت دارن��د. )فردای قیام��ت به پرون��ده اعمالت نگاه 
می کنی و عبادت های علی را می بینی(
 فاطمه3 فرمود: پسرم افطار کن!

: مادر! به من چه می دهی افطار کنم؟
 فرمود: نص��ف عبادت های من برای آن هایی که برای تو گریه 
می کنند، ) ثواب یکی از آن نماز شب های نشسته حضرت زهرا3 

برای همه ما بس است( 
امام حسن7 فرمود: برادر! افطار کن!

: برادر شما به من چه می دهی؟ 
فرمود: فردای قیامت خودم بر در بهش��ت می ایستم و یك یك 
محّبانت را وارد بهشت می کنم، بعد از آن که همه آن ها وارد بهشت 

شدند، خودم وارد می شوم. 1

اقناعاندیشه
ابن عباس می گوید: چون پیغمبر6 ب��ه مدینه آمد، حوادثی 
ب��رای حضرت واقع می ش��د و حقوقی ب��ر گردنش می افت��اد، ولی 
دس��تش تنگ بود. انصار گفتند: این مرد ما را ب��ه راه خدا هدایت 
کنون با حوادثی که پی��ش می آید و حقوقی که بر گردنش  ک��رده و ا
می افتد، تنگدس��ت اس��ت. بیایید تا آنجا که خود فقیر نشویم مالی 
گرد آوریم و تقدیم کنیم تا دستگیرش باشد. این کار را کردند و مال 
جمع ش��ده را نزد پیغمبر6 برده و گفتند: یا رس��ول اهللا! خدا به 

1 . گلواژه های محرم مجمع الذاکرین، کبریت احمر مرحوم بیرجندی و نرم افزار هدایت 
در حكایت موضوع محبت. 
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دست تو ما را هدایت کرده، پس در نظر گرفتیم از اموال خود مبلغی 
جمع کرده و خدمتتان بیاوریم تا بدین وسیله کمك کرده باشیم. آیه 

نازل گردید:
 »بگو من از شما مزد نمی خواهم، مگر دوستی خویشاوندان را.«

حال مزد رس��الت پیامبر اسالم6 چیس��ت؟ پیامبر اسالم از 
مردم درخواس��ت مزد مادی نداش��ت، ولی چندی��ن مرتبه از طرف 
خداوند با کلمه »ُقْل« مأمور شد تا مزد معنوی را که به نفع خود مردم 
ْجٍر َفُهَو َلُکْم« 1 این 

َ
ْلُتُکْم ِمْن أ

َ
اس��ت، از مردم تقاضا کند. »ُقْل ما َسأ

مزد معنوی نیز در دو تعبیر آمده است. 
یك ب��ار می فرماید: من هی��چ مزدی نمی خواهم ج��ز آنکه هر 
ِه  ِخَذ ِإلی  َربِّ ْن َیتَّ

َ
که خواس��ت راه خدا را انتخاب کند؛ »ِإالَّ َمْن ش��اَء أ

َسِبیاًل.« )فرقان/57(
ْس��َئُلُکْم َعَلْیِه 

َ
 و ی��ك بار در آی��ه مورد بحث که می فرماید: »ال أ

َة ِفی اْلُقْربی.« ْجرًا ِإالَّ اْلَمَودَّ
َ
أ

ب��ا کمی تأمل می فهمیم که باید راه خدا و موّدت اهل بیت یکی 
گر دو تا باشد، تناقض است، یعنی نمی توان گفت: من  باش��د، زیرا ا
فقط تابستان ها مطالعه می کنم و بار دیگر گفت: من فقط زمستان ها 

مطالعه می کنم. زیرا محصور باید یك چیز باشد.
از طرفی موّدت با دو چیز مالزم است: اول، شناخت و معرفت، 
زیرا تا انس��ان کسی را نشناس��د، نمی تواند به او عش��ق بورزد. دوم 
کاری اس��ت.  اطاعت، زیرا موّدت بدون اطاعت نوعی تظاهر و ریا

1  . سبأ، 47.
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پس کس��انی که دس��تورات خ��ود را از غی��ر اهل بی��ت پیامبر: 
می گیرند، راه خدا را پیش نگرفته اند.1

پرورشاحساس
در قرآن و روایات اس��المی اعم از ش��یعی و س��ّنی بر موّدت و 
کید فراوان ش��ده اس��ت؛ و این تنها  محّبت اهل بیت پیامبر6 تأ
بدان جهت نیس��ت که آنان ذریه پیامبر و از نسل اویند، بلکه از آن 
جهت اس��ت که آنان دارای فضایل و کم��االت، و به عبارت دیگر 
جامع همه صفات کمال و جمالند؛ به تعبیر دقیق تر، مظهر صفات 

جمال و جالل الهی اند. 
زمخشری در کشاف حدیثی نقل کرده که رسول خدا6 فرمود:
 »م�ن مات عل ح�ب آل ممد م�ات ش�هيدا؛ ال و من مات 
عل حب آل ممد: مغفورا؛ ال و من مات عل حب آل ممد 
مات تائبا؛ ال و من مات عل حب آل ممد مات مؤمنا مستكمل 
اليامن؛ ال و من مات عل حب آل ممد بشه ملك الوت بالنة 
ثم منك�ر و نكري؛ ال و من مات عل حب آل ممد يزف ال النة 
ك�ام تزف الع�روس ال بيت زوجها؛ ال و م�ن مات عل حب آل 
مم�د فتح له ىف ق�به بابان ال النة؛ ال و م�ن مات عل حب آل 
مم�د جعل اهلل قبه مزار ملئكة الرحة؛ ال و من مات عل حب 
آل ممد مات عل الس�نة و الامع�ة؛ ال و من مات عل بغض آل 
مم�د جاء ي�وم القيامه مكتوب ب�ن عينيه آيس م�ن رحة اهلل ال 

1  . تفسیر نور، ج 10، ص395.



69   ن�
آ
ر�
ر  ���ق ��ق�ق د

�ل�ا
�
��و

و م�ن م�ات عل بغض آل مم�د مات كاف�را؛ ال و من مات عل 
بغض آل ممد ل يشم رائحة النة.«1

پیامبر6 فرمودند: در قیامت از سوی خدا به حضرت زهرا3 
خطاب می شود:

ای فاطمه3! از من بخواه تا به تو عطا کنم و آرزویت را بگو تا تو 
را خش��نود سازم، آن حضرت گوید: پروردگارا! تو آرزوی من و باالتر 
از آرزوی من هس��تی، از تو می خواهم که دوس��تدارانم و دوس��تداران 
فرزندان��م را در آتش عذاب نكنی. در این هن��گام خداوند به او وحی 
می کند: ای فاطمه3! س��وگند به ع��زت و جاللم و بلند مرتبه بودن 
جایگاهم، دو هزار س��ال قبل از آن که آسمان ها و زمین را خلق کنم، 
بر خود سوگند یاد کرده ام که دوستانت و دوستان خاندانت را به آتش 

جهّنم عذاب نكنم.2
در دنیا ه��م محبین اهلبیت: چیزی به نام بن بس��ت ندارند، 
زیرا در بن بست ها و سختی ها اهلبیت: او را دستگیری می کنند.

همسر ش��هید برونسی تعریف می کند: وضع حمل من نزدیک 
بود. عبدالحسین دوست داشت بچه در منزل خودمان به دنیا بیاید، 
رفت دنبال قابله. درد من زیاد شد، منتظر قابله بودم. قابله آمد، خانم 
موقر و س��نگینی بود و دست سبکی داش��ت. بچه به راحتی به دنیا 
آمد. پیش��نهاد داد اس��مش را فاطمه بگذارید. م��ادرم چای و میوه 

آورد. نخورد و خداحافظی کرد و رفت. 

1 . تفسیر کشاف، ج4، ص220 و 221 و تفسیر فخر رازی ج 27، ص165 و 166 و تفسیر 
قرطبی ج8، ص5843.

2 . البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص553.
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عبدالحسین ساعت سه نصف ش��ب آمد. مادرم گفت: قابله را 
می آوری و میروی؟ نمی گویی ش��اید کاری با تو داشته باشیم؟ آمد 
بچه را بغل کرد و مثل ابر بهاری گریه کرد. سال ها گذشت. باالخره 
رازش را فاش کرد و گفت: آن روز من رفتم دنبال قابله، کاری پیش 
آم��د. رفتم برای پخش اعالمیه، س��اعت دو و نیم یادم آمد که برای 
چه کاری آمده بودم بیرون، آم��دم خانه، آن خانم هرکه بود خودش 

آمده بود.1 
ش��یخ سلیمان قندوزی که س��ّنی حنفی است با سندی ارزشمند 

نقل می کند:
 پیامبر6 فرمودند: »معرفة ال محمد برائة من النار و حب ال 
محمد جواز علی الصراط و الوالیه آلل محمد امان من العذاب.«2

رفتارسازی
حال که محبت به اهل بیت: اینقدر اهمیت دارد که داش��تن 
آن سعادت و نداشتن آن، شقاوت را به دنبال دارد، باید کاری کنیم تا 
فردای قیامت حس��رت نخوریم و مدیون خانواده خود نباشیم، چون 
زن و فرزند حقی بر گردن ما دارند و ما در برابر آنان مسئولیم و آن 

مسئولیت هدایت و تربیت است.
خداوند در قرآن می فرماید: 

َا الَّذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَس�ُكْم َو َأْهليُكْم نارًا َوُقوُدَها النَّاُس  »يا َأيُّ
جاَرُة.« )تريم/8( َو اْلِ

1 . خاکهای نرم کوشک، ص 33.
2 . ینابیع الموده، ج1، ص78.
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طبق این آیه ش��ریفه و فرمایشات اهل بیت: در ذیل این آیه، 
بر ما واجب اس��ت خود و خان��واده را از آتش جهنم دور کنیم. قابل 
توجه اس��ت که تعبیر به »قوا« )نگاهدارید( اش��اره به این است که 
گر آن ها را به حال خود رها کنید، خواه ناخواه به سوی آتش دوزخ  ا
پیش می روند. ش��ما هستید که باید آن ها را از سقوط در آتش دوزخ 
حفظ کنید. یکی از عوامل س��قوط و انحراف توجه نداشتن به تأثیر 
محبت اهل بیت: در مس��یرنجات خود و خانواده از آتش است. 
شاید بپرسید چگونه خود و خانواده را از خطرات و انحرافات حفظ 

کنیم؟ توجه شما را به این روایت جلب می کنم: 
روزی پیامبر6 به برخی از بچه ها نگاهی کردند و فرمودند: 
وای بر فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشان. سؤال شد: یا رسول 
اهللا! از دس��ت پدران کافرش��ان؟ حضرت فرمودند: خیر از دس��ت 
پدران مؤمنش��ان که به فرزندان خود واجبات دینی را یاد نمی دهند 
و وقتی که فرزندان می خواهند چیزی از مس��ائل دین را یاد بگیرند، 
آن ها را منع می کنند و آن ها را به دنیا طلبی تش��ویق می کنند. من از 

آنان دوری می جویم و آن ها هم از من دورند.1
بنابراین، نکته اصلی این اس��ت که در تربی��ت آن ها و آموزش 
مس��ائل دینی اهتمام بورزیم و مراقب باش��یم که مبادا مشغول دنیا 
ش��وند. برخی از پدر و مادرها حاضرند فرزندش��ان کالس کامپیوتر 
برود، اما او را به کالس قرآن نمی فرس��تند. دوس��ت دارند مدرس��ه 

1 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 15، ص164.
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فوتبال برود، اما اج��ازه نمی دهند هیئت برود، تا جایی که دل آن ها 
مملو از مادیات می شود و دیگر جایی برای دل بستن به اهل بیت و 
پیروی از آن ها نمی ماند. قبل از آنکه مشغول دنیا شوند باید آن ها را 
با بردن به مجلس اهل بیت و یادگیری معارف معصومین و تشویق 
به گرفتن مجلس روضه در منزل توس��ط فرزندان، آن ها را فرزندانی 

والیی و اهل بیتی بار بیاوریم.

خشت اول چون نهد معمار راست 
تا ثری���ا می رود دی����وار راست     

پدر آقای قرائت��ی از نعمت فرزند محروم بودن��د. در کنار خانه 
کعب��ه از خدا طلب فرزند کردند، به این نی��ت که همه را خادم اهل 
بیت کنند. صاحب چندین فرزند ش��دند و چنان با این نیت خالص 
خ��ود و م��دد گرفتن از خ��دا و اهل بی��ت به تربیت آن ه��ا اهتمام 
کنون در لباس مقدس روحانیت مشغول  ورزیدند که همه آنها هم ا

سربازی امام زمان7 هستند.
الزمه یک تربیت صحیح این است که از بدو تولد شروع کنیم. 
گر ما به وظیفه خود عمل کنیم، خود اهلبیت: مس��یر را درست  ا
می کنند. چه زیباست صحنه ای که یک مادر فرزند کوچک و شش 
ماهه خود را لباس عربی می پوش��اند و ب��ه مجلس روضه اباعبد اهللا 
الحسین7 می برد. این کار بیش از همه چیز در تربیت خود فرزند 

و ایجاد محبت اهل بیت: در قلب کوچکش مؤثراست.

روضه
بای��د به آن م��ادر گفت که نبای��د نگران چیزی باش��د، چرا که 
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فرزندش در آغوش گرم مادر است و مردم با نگاه محبت او را نظاره 
می کنن��د. می گویند خدا او را به مادرش ببخش��د، اما وقتی کوفیان 
فرزند ش��ش ماهه امام حس��ین7 را روی دست حضرت دیدند، نه 
تنها دلش��ان به رحم نیامد، بلکه تیر س��ه پر به حلقوم کوچک علی 

اصغر تشنه لب زدند.
ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد 

خواه��د که آب گوید اما زب�ان ندارد    
هنگام گریه کوشد تا اشک خود بنوشد 

اشکی که لب کند تر دور دهان ندارد    
اال لعن�ة اهللا عل�ی الق�وم الظالمی�ن.....





7  
اطاعت از اهل بیت:، شیعه و ویژگے ها

انگیزهسازی
مردی خدمت حضرت امام محمد تقی7 وارد ش��د، در حالی 
که ش��اد و مس��رور بود. حض��رت فرمود: ب��ه چه عّلت تو را ش��اد 
می بینم؟ عرض کرد: ای پس��ر پیامبر! از پدر بزرگوارت ش��نیدم که 
می فرمود: بهترین روزی که س��زاوار است بنده خدا در آن روز شاد 
باشد، روزیس��ت که توفیق خدمت و کمك و دستگیری از برادران 

مؤمن نصیب او گردد. 
امروز ده نفر از برادران فقیر و عائله مندم از فالن ش��هر و فالن 
ش��هر به قصد من آمدند و من به هر کدام از آن ها بخشش��ی کردم؛ 
از آن جهت خوش��حالم. حضرت فرمود: به جان خودم س��وگند! تو 
گر آن انفاقت را نابود نکرده باشی یا  شایسته این ش��ادی هس��تی، ا



�ن 5    
�ه�د ���س��ن

  76 ���ش

بع��د از این در آینده آن را از بین نبری. آن مرد عرض کرد: چگونه 
آن را از بین ببرم و حال آنکه من از ش��یعیان خالص ش��ما هستم؟ 
حضرت فرمود: احس��انی که در حق برادران مؤمنت روا داش��تی، 

باطل ساختی. عرض کرد چگونه باطل شد؟ 
ِذیَن آَمُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا َصَدَقاِتُکم  َها الَّ یُّ

َ
فرمود: آیه قرآن را بخوان: َیا أ

ِباْلَمنِّ َواألَذی.1 عرض کرد: ای پسر پیامبر! من بدانها که خدمت و 
نیکی کردم نه منت گذاشتم و نه آزار دادم. حضرت فرمود: 

خداون��د می فرماید: صدقات خود را به س��بب منت و آزار تباه 
نس��ازید و نفرموده اس��ت با منت گزاردن بر آن ها که در حقش��ان 
خوبی کردید یا آزردن آن ها، بلکه هر گونه آزردنی باعث تباه ش��دن 
آن احسانست، تو فکر می کنی آن جمعیتی که به آن ها خوبی کردی 
آزارش��ان مهمتر اس��ت یا آزردن فرش��تگان محافظ تو و فرشتگان 
مقربی که دور و برتو هس��تند یا آزردن ما؟ آن مرد عرض کرد: این 
آزار بزرگتر و مهم تر است. حضرت فرمود: بنا بر این هم مرا آزردی 

و هم فرشتگان را و صدقه خود را تباه ساختی. 
عرض ک��رد: چرا؟ فرمود: به س��بب همین ک��ه گفتی: من از 
ش��یعیان خالص ش��مایم! س��پس فرمود: وای بر تو! می دانی شیعه 
خالص ما کیس��ت؟ عرض کرد نه. فرمود: شیعه خالص ما حزبیل 
مؤم��ن، همان مؤم��ن آل فرعون و صاحب یس اس��ت، که خداوند 
متعال درباره اش می فرماید: مردی ش��تابان از دورترین نقاط ش��هر 
کیه( فرا رس��ید، و همچنین س��لمان و اب��وذر و مقداد و عّمار  )انطا

1 . بقره/264.
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از ش��یعیان ما هستند، و تو خود را با این افراد برابر دانستی! در این 
صورت آیا ما و فرشتگان را آزار ندادی؟ آن مرد عرض کرد: طلب 

آمرزش می کنم از خدا و توبه می کنم. حاال چه بگویم؟ 
فرمود: بگو من از وابستگان و دوستان شما، دشمن دشمنانتان و 
دوست دوستانتان هس��تم. آن مرد عرض کرد: پس چنین می گویم و 
چنین نیز هستم و از سخنی که شما و فرشتگان نپذیرفتید، توبه کردم، 
چون می دانم نپذیرفتن ش��ما بدان جهت اس��ت که خداوند نپذیرفته 
اس��ت. حضرت جواد7 فرمود: )چون توبه کردی( ثواب صدقات و 

احسانی که به برادرانت نمودی بازگشت و نابودی آن ها رفت.1

اقناعاندیشه
»ش��یعه« را بدان جهت شیعه می گویند که بر اثر پیروی گروهی 

از صاحب مکتبی، آن مکتب شیوع و گسترش پیدا می کند.2
بنابراین پیروی و اطاعت از لوازم قطعی شیعه می باشد. حضرت 

ابراهیم 7 در قرآن می فرماید: 
ُه ِمنّي وَمن َعصان َفإنََّك َغفوٌر َرحيم.«3 »َفَمن َتبَِعني َفإنَّ

پیرو ابراهیم خلیل 7 کس��ی است که او را ُاسوه خویش بداند 
و به دس��تورهای وی عم��ل کند: »َقد کاَنت َلُکم ُاس��َوة َحَس��َنٌة فی 

إبراهیَم.«4

1 . شیعه در پیشگاه قرآن و اهل بیت: )ترجمه جلد 65 بحار األنوار(، ص217.
2 . تسنیم، آیت اهللا جوادی آملی، ج14، ص541.

3 . ابراهیم/36.
4 . ممتحنه/4.
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یک��ی از وظای��ف پیروان ابراهی��م7 قیام بر ض��د طاغوتیان و 
بیزاری از باورهای مش��رکان است، بنابراین همان گونه که در بخش 
»توّلی« در مناس��ك حج از آن حضرت پیروی می کنند، در قسمت 
»تبّری« نیز باید به آن حضرت اقتدا کنند و از طاغوتیان و مشرکان 

برائت جویند.1
به این مثال دقت کنید:

گاهی صف های نماز جماعت آنقدر طوالنی می ش��ود که دیگر 
نمی توان امام جماعت را دید، مانند رواق امام در حرم امام رضا7 و 
یا شبس��تان حضرت معصومه3. کسی که تازه رسیده و می خواهد 
به نماز جماعت متصل ش��ود، ام��ام جماعت را نمی بین��د، ولی از 
حرکات مأمومین به حرکات امام جماعت پی می برد؛ یعنی، از رکوع 
مأمومین متوجه می شود که امام جماعت در رکوع است، چون مأموم 
از امام جماعت تبعیت می کند. سؤال اینجاست: آیا ظاهر ما، رفتار 
گر یک مسیحی یا یهودی یا ... ما  و کردار ما به گونه ای هست که ا

را دید، رفتار امام ما را بشناسد؟

پرورشاحساس
عبداهللا بن ابی یعفور به امام صادق7 عرضه داشت: 

»واهلل ل�و فلق�ت رمانة بنصفن فقلت هذا ح�رام وهذا حلل 
لش�هدت ان ال�ذی قلت حلل، ح�لل؛ وان ال�ذی قلت حرام، 

حرام؛ فقال: رحک اهلل، رحک اهلل.« 2 

1 . تسنیم، ج14، ص542. 
2 . رجال کشی، ص249.
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س��وگند به خدا! اگر اناری را از وس��ط دو نص��ف کنی و بفرمایی 
که نص��ف آن حالل و نص��ف دیگرش حرام اس��ت، مطمئن��ا گواهی 
خواه��م داد که آنچه را گفت��ی حالل، حالل اس��ت و آن نصفی را که 
فرمودی حرام، حرام اس��ت ]و هیچگونه چ��ون و چرا نخواهم کرد.[ 
امام صادق7 فرمود: خدا تو را رحمت کند، خدا تو را رحمت کند. 
مقام این ش��یعه در نزد اه��ل بیت آن چنان رفیع ب��ود که وقتی 
امام صادق7 خبر مرگ او را ش��نیدند، چن��ان گریه می کردند که 
ش��انه های مبارکش��ان می لرزید، بعد فرمودند: خدا »عبداهللا بن ابی 
یعف��ور« را رحمت کند، به محض ورودش به  عالم دیگر، خدا جایی 
ب��ه او می دهد که یك ط��رف آن به خانه پیغمب��ر6 و یك طرف 
به خان��ه جدم امیرالمؤمنی��ن7 و یك طرف به خان��ه عمویم امام 
مجتبی7 و یك طرف به خانه جدم حضرت سید الشهداء7 وصل 
کی، معرفت و کرامت نفس او بوده است.1 است. مالك این مقام، پا

امام باقر 7 فرمود: 
يَعِة َو اهللِ َما َمَعنَا ِمَن اهللِ َبَراَءٌة َو َل َبْينَنَا َو َبْنَ اهللِ   »َيا َمْعَشَ الشِّ
ُب إَِل اهللِ إِلَّ بِالطَّاَعِة َفَمْن  ٌة َو َل َنَتَق�رَّ َقَراَب�ٌة َو َل َلنَا َع�َل اهللِ ُحجَّ
َكاَن ِمنُْك�ْم ُمطِيع�ًا هللِِ َتنَْفُع�هُ  َوَلَيُتنَا َو َمْن َكاَن ِمنُْك�ْم َعاِصيًا هللِِ َلْ 

وا.«2  وا َوْيَُكمْ  َل َتْغَتُّ َتنَْفْعُه َوَلَيُتنَا َوْيَُكمْ  َل َتْغَتُّ
ای گروه ش��یعه! به خدا ما از جانب خدا برات��ی نداریم، و میان 
ما و خدا قرابتی نیس��ت و بر خدا حجتی نداریم و جز با اطاعت به 
س��وی خدا تقرب نجوئیم، پس هر کس از شما که مطیع خدا باشد، 

1 . من الیحضره الفقیه، ترجمه غفاری، ج6، ص393.
2 . کافی )ط - دار الحدیث(، ج 3، ص193.
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دوستی ما سودش دهد و هر کس از شما نافرمانی خدا کند، دوستی 
ما سودش ندهد. وای بر شما! مبادا فریفته شوید. وای بر شما! مبادا 

فریفته شوید.

رفتارسازی
یکی از موارد اطاعت و والی��ت پذیری از اهل بیت:، اصلی 
است که متأسفانه به خاطر زیر پا گذاشتن و عمل نکردن به آن هر 
روز صدها نفر از برادران و خواهران شیعه ما به طرز ناجوانمردانه ای 
به ش��هادت می رس��ند و ترور می ش��وند؛ اصل تقیه. آیا آن هایی که 
این واجب مسلم اس��الم را زیر پا گذاش��ته اند، در ریختن خون این 
انس��ان های بی گناه شریک نیس��تند؟ اصلی که وجود نازنین پیامبر 

مکرم اسالم6 فرمود: جزء دین من و دین اجداد من بوده.1
اصل��ی که عامل حفظ دین اس��الم و مذهب تش��یع می باش��د و 
متأس��فانه عده ای خودخواه و کج فهم به خاط��ر رعایت نکردن آن 

ضربات جبران ناپذیری به مذهب تشیع وارد کرده  اند.
َقاَل َأِمرُي اْلُوِمنَِن7: »التَِّقيَُّة ِمْن َأْفَضِل َأْعاَمِل اْلُوِمنَِن َيُصوُن 

هِبَا َنْفَسُه َو إِْخَواَنُه َعِن اْلَفاِجِرين .«2
در حدیثی از حضرت صادق 7 نقل ش��ده است: مؤمن در هر 
حال مجاهد اس��ت، زیرا او در دولت باطل به وسیله تقّیه با دشمنان 

خدا می جنگد، و در دولت حق به وسیله اسلحه.3

1 . وسائل الشیعه، ج11، ص460.
2 . جامع االخبار، ص94.

3 . وسائل، ج11، ص464.
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تقّی��ه به معن��ای کتمان عقیده ی ح��ق، به خاطر ت��رس از آزار 
مخالفان اس��ت. به عبارت دیگر، حفظ و اخفاء عقیده و کنار آمدن 
موّقت با دش��منان دس��ت دوم برای مبارزه با دشمنان دست اّول که 
گاهی واجب و در مواردی حرام است. تقیه به معنای ارتداد، ضعف 
و ترس، عقب نش��ینی، خودباختگی، تس��لیم و ... نیست؛ بلکه یك 
کتیك و ش��یوه مبارزه برای حفظ نیروها و برنامه های اساسی  نوع تا

است. 
مگ��ر نه اینکه ما باید مطیع اوامر اهل بیت6 باش��یم؟ مگر 
نه اینکه به گفته امام صادق ول��ی فقیه حرفش حرف امام زمان7 
است؟1 تقیه در هر زمان مصداقی دارد و از جمله مصادیق تقیه در 
زمان ما، خودداری از لعن خلفا است که مراجع و در رأس آنان ولی 
گر ما برای ش��ادی دلمان خلفا  فقیه این کار را جایز نمی دانند. آیا ا
را در مأل عام لعن کردیم و بین مسلمانان اختالف انداختیم و باعث 

1 . عمر بن حنظله گوید: از امام صادق7 در باره دو مرد از خودمان پرسش کردم که 
به سلطان )حاکم  برای قضاوت  باشند  با یك دیگر اختالف داشته  چون در چیزی 
جابر( یا قاضی های او رجوع کنند، آیا این کار جایز است یا نه؟ گفت: هر کس دعوی 
یا باطلی را نزد ایشان اقامه کند، چنان است که نزد جبت و طاغوت- که از  حق 
مراجعه به آن ها نهی شده- مراجعه کرده باشد. گفتم: پس اختالف میان خودشان 
را چگونه حل کنند؟ گفت: در میان افراد خود نگاه کنند و کسی را بیابند که حدیث 
ما را روایت می کند و در حالل و حرام ما نظر دارد و از احكام ما با خبر است، او را 
به داوری برگزینند، که من چنین کسی را بر شما حاکم و داور قرار می دهم. و چون 
)چنین کسی( حكم کند و از او نپذیرد، چنان است که حكم خدا را سبك شمرده و ما 
را رد کرده باشد و آنكه ما را رد کند همچون کسی است که خدا را رد کرده باشد، و 

در مرز شرك به خدا قرار دارد ... بحاراالنوار، ج 101، ص262.
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ریختن خون عده ای از شیعیان بی گناه شدیم، باعث خوشنودی اهل 
بیت می شویم یا خشم اهل بیت؟

روضه
کرده نفاق در   باید دقت کنیم، ط��وری عمل نکنیم که خدای نا
دلمان ایجاد ش��ود و امام زمان را تنه��ا بگذاریم. در برهه ای از زمان 
مردمی بودن��د که امام زمانش��ان را دعوت کردند، ام��ا چه کردند؟ 

سفیرش را در کوفه کشتند و خودش را در کربال.
 و از همه سخت تر، عزیزانش را جلوی چشمانش کشتند. یکی 
کبر7  از این صحنه های س��خت، به زمین افت��ادن حضرت علی ا
کبرش را ش��نید و س��ریع  اس��ت؛ آن هنگامی که صدای ناله علی ا

کبر رساند: خودش را به بدن قطعه قطعه علی ا
ک      الله اش را دید پرپر روی خا

ک ک چا        قطعه قطعه ریز ریز و چا
داد از کف طاق���ت و از پا فت�����اد 

کب�ر نه���اد         صورت�ش بر ص�ورت ا
ُهْم 

َ
ْجَرأ

َ
ُه َقْومًا َقَتُلوَك َما أ هِ  َو َقاَل َقَت��َل اللَّ هُ  َعَلی َخدِّ »َو َوَضَع َخدَّ

ُس��وِل.« صورت به صورت غرق  ِه َو َعَلی اْنِتَهاِك ُحْرَمِة الرَّ َعَل��ی اللَّ
ْنَیا َبْعَدَك اْلَعَفاُء.«1 خون علی گذاشت و صدا زد »ولدی َعَلی الدُّ

کس ندیده است که از تیغ هزاران جالد 
کت پسرم                این همه زخم رسد بر ت�ن پا

1 . غم نامه کربال، ص139و موسوعه امام حسین7، باب جهاداکبر، ج4، ص6.
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پاره های تنت افتاده به هر س�و گوی�ی 
                ب�رگ گل ریخته در دامن گلشن پسرم

داغ مرگ پسرش را به دل�ش بگذارن�د 
                آن که بگذاشته داغت به دل من پسرم 

یاحسین ...





8  
دفاع از شیعه 
1. پاسخ به شبهات وهابیت- زیارت

انگیزهسازی
یکی از رفقا می گفت: بعد از چند سالی که آرزوی زیارت مدینه 
را در س��ر می پروراندم و برای زیارت نقشه ها کشیده بودم، باالخره 
گر  خدا اجابت کرد و راهی ش��دم. چه فکره��ا می کردم! می گفتم: ا
گر به کنار قبر پیامبر6 بروم این حرف ها  بقیع بروم چه می کنم! ا
را می زنم... کنار خانه بی بی دو عالم حضرت زهرا3 عقده گشایی 

می کنم... خالصه با هزار آرزو وارد مدینه شدم. 
رفتم حرم آقا رس��ول6؛ رفتم کنار ضریح؛ همین که دس��ت 
گهان کس��ی محکم زد پش��ت س��رم و بلند  بردم به طرف ضریح، نا
گفت: روح روح! و مرا انداخت کنار. گفتم: ای بابا! خواستیم ضریح 
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آقا را ببوسیم. با خودم گفتم: اشکالی ندارد، می روم کنار خانه بی بی 
زیارت می خوانم و دلی از عزا در می آورم. رفتم و شروع کردم به ذکر 
گفتن تا حضور قلب پیدا کنم وحس بگیرم. همین که شروع کردم به 
مناجات با بی بی، و اش��ک ریختن. دیدم بین زمین و آسمانم! چنان 
با لگد زده بود که چند متر پرت ش��ده بودم آن طرف تر. خالصه هر 

کجا خواستم عرض ارادت کنم نشد؛ نه بقیع ونه هیچ جای دیگر.
 پی گیر که ش��دم، فهمیدم این ها اص��ال زیارت و تبرک کردن را 
قبول ندارند و آن را مرده پرس��تی می دانند، حتی زیارت پیامبر6 
را هم قبول ندارند؛ بوس��یدن ضریح را هم ش��رک می دانند؛ تبرک را 
هم جزء انحرافات ش��یعه می دانند؛ و اصال ب��ه خاطر همین عقاید، 
خون ش��یعه را حالل می دانند. آیا واقعا ش��یعه برای این عقاید دلیل 

متقن و محکمی دارد؟

اقناعاندیشه
وقتی از وهابی ها دلیل می خواهیم، قرآن تالوت می کنند:

�ْوْا  َع�آَء إَِذا َولَّ �مَّ الدُّ »إِنَّ�َك َلُتْس�ِمُع اْلَْوَت�ى  َوَل ُتْس�ِمُع الصُّ
ُمْدبِِرينَ .«1

بی ش��ك، نمی توان��ی دعوت خ��ود را به گ��وش مردگان برس��انی، 
و نمی توانی ک��ران را آنگاه ک��ه روی برمی گردانند و پش��ت می کنند، 

فراخوانی.
هِ .«2 »َو ل ُتَصلِّ َعل  َأَحٍد ِمنُْهْم مات ابدا و ل َتُقْم َعل َقْبِ

1 . نمل/ 80.
2 . توبه/ 84.
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اما جواب آیه اول:
در تفسیر نمونه  می خوانیم: 

فرقه ی وّهابیون، آیه ی  »اّنك التسمع الموتی« را دستاویز تفّکر 
کرم6 از دنیا رفته و  انحرافی خود ق��رار داده، می گویند: پیامبر ا
هیچ س��خنی را نمی شنود، بنابراین معنا ندارد که ما پیامبر را زیارت 

کنیم و خطاب به او مطالبی را بیان کنیم.
پاسخ فرقه ی مذکور این است که آیه در مقام یك تشبیه اجمالی 
اس��ت؛ نظیر تش��بیه قلب س��نگدالن به س��نگ در تأثیر ناپذیری، 
»قلوبکم ... کالحجارة« نه این که قلب آنان در همه چیز مثل سنگ 
است؛ زیرا قرآن، حیات برزخی را درباره ی شهدا پذیرفته ونسبت به 

آن، روایاتی از شیعه و سّنی نقل شده است:
محّمد بن عبدالوّهاب در کتاب الهدیة الّسنیه، ص 41 می گوید: 
پیامب��ر6 بع��د از وفات��ش دارای حیات برزخی، برت��ر از حیات 

شهداست و سالم کسانی را که به او سالم می دهند، می شنود.1
در صحیح بخاری می خوانیم: رس��ول خ��دا6 با کّفار هالك 
 ش��ده  جنگ بدر گفتگو می کرد و همین که مورد س��ؤال عمر قرار 
گرفت، فرمود: »واّلذی نفس مّحمد بیده ما انتم باس��َمع« به خدایی 

که جانم در دست اوست، شما از آنان شنواتر نیستید.2
اما آیه دوم:

 صریح آیه مذک��وره داللت بر آن دارد که نم��از بر جنازه کفار 

1 . تفسیر نمونه، ج 15، ص543.
2 . صحیح بخاری، ج5، ص97.
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مطلق��ا جایز نیس��ت، چرا ک��ه در ادامه آیه می فرمای��د: انهم کفروا 
گر کافر بودند نماز نخوان، ودر ضمن  باهللا ورس��وله؛ زیرا می گوید ا
گر مس��لمان بود، نماز میت واجبست. و در قول او )َو  می فهماند ا
ال َتُق��ْم َعلی  َقْبِرِه( نیز منظور کافران اس��ت، واال جایز اس��ت بلکه 
مستحب، ایستادن بر قبر مؤمنان و دعا کردن برای ایشان و زیارت 
ایش��ان، و ثابت ش��ده به روایات صحیحه که در این باب اجر جزیل 

است.
ُهْم ِإذ  نَّ

َ
 از آن ط��رف خداوند تب��ارک و تعالی می فرماید: »َوَل��ْو أ

ُسوُل َلَوَجُدوْا  َه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَّ نُفَسُهْم َجآُءوَک َفاْسَتْغَفُروْا اللَّ
َ
�َلُموْا أ ظَّ

ِحیًما«.1 اًبا رَّ َه َتوَّ اللَّ
ُسوُل« زیارت رهبران  َه َو اْس��َتْغَفَر َلُهُم الرَّ »جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اللَّ
آس��مانی و استمداد و توس��ل از طریق آن عزیزان، مورد تأیید قرآن 

است.
ش��اید به ذهن برس��د که این مباحث در مورد حیات بزرگان: 
اس��ت نه ممات، اجازه بدهید چند روایت از اهل سنت ذکر کنیم تا 

مشخص گردد.
عالمه امینی احادیث زیارت را جمع آوری نموده که به بعضی از 

آن ها اشاره می گردد:2
کرم6 فرمودند: »من زار قبری وجبت له   حضرت رس��ول ا

شفاعتی.«

1 . نساء/64.
2 . الغدیر، ج9، باب ترغیب زیارت قبر پیامبر6. 
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این حدی��ث را 41 تن از حفاظ حدیث اهل س��نت از جمله ابن 
کر نقل نموده اند. خزیم، دارقطنی، سیوطی و ابن عسا

وهمچنی��ن روایت عبداهللا بن عم��ر: »من زار قب��ری کنت له 
شفیعًا و من مات فی احد الحرمین بعثه اهللا عّزوّجل فی االمنین یوم 
القیام��ه؛ هرکس قبر مرا زیارت کند ش��فیع او خواهم بود و هرکس 
در یک��ی از حرمین مکه و مدینه بمیرد، روز قیامت در امان خواهد 
کر، س��بکی  بود.« این حدیث را یازده تن ازجمله بیهقی، ابن عس��ا

وسمهودی نقل کرده اند.
برای زیارت قبور اهل بیت نی��ز روایات زیادی داریم که از حد 

تواتر بیشتر است.
ع�ْن َأِب َعْبِد اهللِ 7 ِف َحِديٍث َطِويٍل َق�اَل: َأَتاُه َرُجٌل َفَقاَل َلُه 
َيا اْبَن َرُس�وِل اهللِ، َهْل  ُيَزاُر َوالُِدكَ  َفَق�اَل َنَعْم َو ُيَصلَّ ِعنَْدُه َو َقاَل 
ُم َعَلْيِه َقاَل َفاَم لَِْن َأَتاُه، َقاَل اْلَنَُّة إِْن َكاَن َيْأَتمُّ  ُيَصلَّ َخْلَفُه َو َل ُيَتَقدَّ

ِة.1 ُة َيْوَم اْلَْسَ بِِه َقاَل َفاَم لَِْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعنُْه َقاَل اْلَْسَ
 شخصی نزد امام صادق7 مشّرف شد و به آن جناب عرض 
کرد: ای پس��ر رس��ول خدا! آیا پدر ش��ما را می  توان زیارت کرد؟ 
حضرت فرمودند: بلی، عالوه بر زیارت نماز هم نزد قبر می  توان 
خوان��د؛ منتهی نماز را باید پش��ت قبر به ج��ا آورد نه جلو آن. آن 
ش��خص عرض کرد: کس��ی ک��ه آن حضرت را زی��ارت کند چه 
اجری دارد؟ حضرت فرمودند: اجر او بهش��ت اس��ت، مشروط 
به اینک��ه به آن حضرت اقتداء ک��رده و از او تبعّیت کند. عرض 

1 . کامل الزیارات، ص125. 
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گر کسی زیارت آن حضرت را از روی بی  رغبتی و بی  میلی  کرد: ا
ترک کند، چه خواهد دید؟ حضرت فرمودند: روز قیامت حسرت 

خواهد خورد.

پرورشاحساس
حضرت آیه اهللا مرعش��ی نجف��ی رضوان اهللا تعالی علی��ه چنین فرمودند: 
آقای حائری1 از دنیا رفت، شب اول قبرش نماز لیله الدفن خواندم 
و یك س��وره یاسین هم قرائت نمودم. بعد از چند روز به خوابم آمد. 
پرس��یدم: آقای حائ��ری اوضاع چطور اس��ت؟ یادم بود ک��ه از دنیا 
رفته اند. گفت: وقتی از بس��یاری مسائل گذش��تیم و بدنمان را وارد 
قبر کردند، روح من مثل لباس��ی که از تن درآوری از بدنم جدا شد، 
به طوری که بدنم را می دیدم. در حالت بهت و حیرت نشسته بودم. 
گهان متوجه ش��دم از طرف پایین پایم صدایی بلند شد، نگاه کردم  نا
و دیدم دو نفر که همه وجودشان آتش است، به سمت من می آیند. 
چشم هایش��ان تش��خیص داده نمی ش��د، ولی می فهمیدم که دو نفر 

هستند. ترس وجودم را فرا گرفت. 
در همان جا در حالت بی کسی و غربت به خدا توجه کردم. در 
این هنگام متوجه صدایی از باالی س��رم ش��دم. دیدم نوری به طرف 
من می آید. هر چه این نور بیش��تر به ط��رف من می آمد، آن دو نفر 
آتش��ین عقب تر می رفتند. این کار ادامه داشت تا حدی که از آن دو 

نفر اثری نماند. 

1 . حضرت آیه اهللا مرتضی حائری فرزند شیخ عبدالكریم.
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باالی سرم آقایی نورانی را دیدم که تبسمی به لب داشت. گفت: 
آقای حائری ترسیدی؟ 

گفتم: بله آقا! چه ترسی! ش��ما چه کسی هستید؟ آقا فرمودند: 
من علی بن موس��ی الرضا هس��تم، آقای حائری ش��ما 38 مرتبه به 
زیارت من آمدید. 38 بار به بازدیدت می آیم، این اولینش است، 37 

بار دیگر نیز می آیم.
نقل ش��ده اس��ت آقای حائری در آخرین سفرش��ان به مش��هد 
حض��رت رضا7 را در خواب یا بیداری دیده و حضرت به ایش��ان 
کنون نوبت آمدن من نزد تو اس��ت.  فرموده بودند: ت��و دیگر نیا، ا
ایش��ان از همین موضوع، دریافت��ه بود که عمرش به پایان رس��یده 

است.1
باید همه به روی شم�ا رو بیاورند 

دل ها به ل��ب نوای هو الهو بیاورند    
باید که جن و ان��س تمام مالئکه 

ایمان به دس���ت ضامن آهو بیاورند    
با تار موی شم�ا که برابر نمی شود 

گیرم ه�����زار خرمن گی�سو بیاورند    
خسته شکسته ام و به سختی رسیده ام 

پش����ت درم بگو که م�را تو بیاورند    
در سفره هرچه می رسد از سمت مشهد است 

آری هر آنچه هست از آن سو بیاورند     

1 . آداب و احكام زیارت، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها، ص50.



�ن 5    
�ه�د ���س��ن

  92 ���ش

روزی رس��ول خدا6 در خانه فاطمه3 بود و علی و حس��ن 
و حس��ین: نیز نزد آن حضرت بودند و جمعی سراس��ر شادی و 
خوشحالی داش��تند. در این هنگام جبرئیل امین فرود آمد و گفت: 
»ای محمد! خداوند س��المت می رس��اند و می گوید: آیا از اینکه در 

دنیا با اهل بیت خود گرد آمده ای، خوشحالی؟
گفت: آری، و خدا را بر این اجتماع سپاس می گزارم.

جبرئیل گفت: خدای تعالی می فرماید: اینان کش��ته می شوند و 
کنده می گردد. قبرهاشان متفرق و پرا

پیامبر6 گریس��ت و عل��ی7 به آن حض��رت گفت: چرا 
می گریید، ای رسول خدا؟

فرمود: ای علی! این جبرئیل اس��ت که از آینده شما به من خبر 
کنده می گردد. می دهد که کشته می شوید و قبرهاتان پرا

علی7 گفت: ستایش خدای را به خاطر مصیبت هایی که به ما 
اختصاص داده اس��ت. ای رسول خدا! ثواب کسی که ما را در مدت 

زندگی یا پس از مرگمان زیارت کند، چیست؟
فرمود: هر که من یا تو، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین را در مدت 
َه ِفی َعْرِش��ِه َو  زندگی یا پس از مرگمان زیارت کند، کاَن َکَمْن َزاَر اللَّ
ِه؛ همچون کسی است که  َکَتَب اهللا َلُه َثواَب الُمجاِهدیَن ِفی َسبیِل اللَّ
خ��دا را در عرش او زیارت ک��رده و خداوند ثواب جهادگران در راه 

خدا را برایش خواهد نوشت.1

1 . عوالی الآللی، ج 4، ص 83.
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رفتارسازی
 پ��س زی��ارت ائم��ه معصومی��ن: را در برنام��ه  زندگی خود 
بگنجانیم که برکات زیادی دارد. دنبال حرف ش��یطان هم نرویم که 
"پولش را نداری". آیت اهللا بهجت رضوان اهللا تعالی علیه می فرمودند: توفیق 

زیارت ربطی به پول ندارد.1
البته امام صادق7 در روایتی راه کس��ب توفیق زیارت را بیان 
می کنند: کسی که سوره حج را در هر سه روز قرائت کند، از آن سال 
خارج نمی ش��ود، مگر این که به سوی مکه معظمه خارج می شود و 
گر در آن سفر از دنیا برود خداوند او را داخل در بهشت می کند.2 ا

گر انس��ان بخواهد کاماًل به عهد و پیمانش نسبت  نکته آخر: ا
به هر کدام از ائمه وفا کند، باید به زیارت قبورش��ان رود و بداند که 
هر کس با میل و رغبت به زیارتش��ان رود و مکتب آنان را تصدیق 
نماید، مشمول شفاعتش��ان در روز قیامت قرار می گیرد: »إّن لکّل 
إم��ام عهدًا فی عنق أولیائه و ش��یعته و إّن من تم��ام الوفاء بالعهد و 
حس��ن األداء زیارة قبورهم، فمن زارهم رغب��ة فی زیارتهم و تصدیقًا 

بما رغبوا فیه کان أئّمتهم شفعائهم یوم القیامة«.3

روضه
م��ی خواهم این ط��ور بگویم: خیلی دوس��ت داریم ب��ه زیارت 

1 . در محضر خوبان.
ثواب االعمال و عقاب االعمال، شیخ صدوق، ص 135 و مجمع البیان طبرسی،   .  2

ج7، ص 109.
3 . عیون اخبار الرضا، ج2، ص260. 
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مادرمان زهرا3 برویم و با ایش��ان درد دل کنیم، اما آن ها که مدینه 
رفته اند می گویند زهرا3 قبر ندارد. باید برای غربتش گریه کنیم. 

انشاء اهللا امام زمان بیاید و قبر مخفی مادرش را نشان دهد.
چشم انتظاریم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید.



9  
دفاع از شیعه
 2. پاسخ به شبهات وهابیت- توسل

انگیزهسازی
یکی از شبهاتی که امروزه زیاد ش��نیده می شود، شبهه توسل به 
اهل بیت: اس��ت. خصوصا عزیزانی که به حج مشرف شده اند، 
یکی از حرف هایی که در قبرس��تان بقیع زیاد ش��نیده اند اینست که 
توسل به این چهار امام بزرگوار مرده پرستی است و بنا بر صریح آیه 

قرآن شرک است. 
َحًدا«1.

َ
خداوند در قرآن کریم می فرماید: »َفال َتْدُعوا َمَع الّلِه أ

وهابیون می گویند: طبق صریح این آیات، حاجت خواس��تن از 
غیر خدا که همان توسل شیعیان است، شرک محسوب شده و مورد 

پذیرش خدا نیست. 

1 . جّن/ 18.



�ن 5    
�ه�د ���س��ن

  96 ���ش

اش��تباه بزرگ وّهابیت این است که تصّور می کنند مفهوم توّسل 
به اولیاء اهللا این است که آنها را مستقاّلً سرچشمۀ قضای حاجات و 
دفع کربات می دانند، در حالی که معنای توّسل این نیست. آیاتی که 
وّهابیت به آن توّس��ل جسته اند آیاتی است که درباره عبادت است، 

در حالی که هیچ کس اولیاء اهللا را عبادت نمی کند. 
کرم متوّس��ل می شویم، آیا پیغمبر را عبادت  ما وقتی به پیغمبر ا

می کنیم؟ 
به هر حال باید در ابتدای بحث روش��ن ش��ود که توّسل به اولیاء 
اهللا، عبادت و پرستش آن ها نیست، بلکه آن ها در پیشگاه خدا برای 

کسی که به آنها متوّسل شده، شفاعت می کنند.
 درس��ت مثل این اس��ت که من بخواهم به خانۀ ش��خص بزرگی 
بروم و آبرویی پیش او نداشته باشم. از شخصی که مرا می شناسد و 
با آن شخص بزرگ آشناست، خواهش می کنم که من همراه تو نزد 
او می آیم، تو مرا به او معّرفی کن و در نزد او برای من شفاعت نما. 

این کار نه عبودّیت است و نه استقالل در تأثیر.

اقناعاندیشه
در قرآن مجید خداوند تبارک و تعالی می فرماید: 

»يا َأّيَا اّلذيَن آَمنُوا اّتُقوا اهللَ َو اْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوسيَلَة َو جاِهُدوا ف 
َسبيِلِه َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن.«1

 مخاطب در این آیه همۀ افراد با ایمانند. در این جا س��ه دس��تور 

1 . مائده /35.
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داده ش��ده است: اّول دس��تور به تقوا، دّوم دستور به انتخاب وسیله، 
وس��یله ای که ما را به خدا نزدیک کند، و س��ّوم دس��تور به جهاد در 
راه خداون��د. در نهایت، نتیجه همان چیزی اس��ت ک��ه در آخر آیه 
آمده اس��ت: َلَعّلُکْم ُتْفِلُحوَن؛ این باعث فالح و رستگاری شماست. 
گر توسل کردن اشکالی داشت، خداوند در قرآن به توسل سفارش  ا

نمی نمود.
بر همین اساس بزرگان اهل سنت نیز اهل توسل بودند، چرا که 
ابن حجر مّکی در صواعق از امام شافعی پیشوای معروف اهل سّنت 
نقل می کند که ش��افعی به اهل بیت پیغمبر توّس��ل می جست و این 

شعر معروف را از او نقل می کند:
       آل النب���ی ذریعت���ی        و هم الیه وسی�لت���ی
       ارجوا بهم اعطی غداً         بید الیمین صحیفتی

کرم6 وس��یلۀ من هستند، آن ها در پیشگاه  خاندان پیغمبر ا
او سبب تقّرب من می باشند، امیدوارم فردای قیامت به سبب آن ها 

نامه اعمال من به دست راست من سپرده شود.1
در قرآن هم به همین مطلب اش��اره ش��ده اس��ت ک��ه برخی از 
بندگان خدا نزد او آبرومند هستند و همین مطلب دستمایه ای برای 
توسل به خوبان و دعا کردن و طلب حاجت کردن از خداوند است.
َأُه اهللُ ِمَّا  َا الَّذيَن آَمنُوا ل َتُكوُنوا َكالَّذيَن آَذْوا ُموس�ى  َفَبَّ »يا َأيُّ

قاُلوا َو كاَن ِعنَْد اهللِ َوجيهًا.«2 

1 . التوّصل إلی حقیقة التوّسل، ص329.
2 . احزاب/69.
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ما شیعیان نیز اهل بیت که نزد خدا آبرومند، می دانیم و می گوییم: 
یا وجیها عند اهللا اشفع لنا عند اهللا.1

در بسیاری از روایات بحث توسل خصوصا توسل به پیامبر ذکر 
شده اس��ت. این توس��ل مربوط به زمان قبل از تولد، دوران کودکی، 
دوران پیامب��ری و بعد از رحلت پیامبر اس��ت. در حال که وهابیت 

معتقد است که توسل به پیامبر بعد از وفاتش هیچ فایده ای ندارد.
کرم6 می فرماید: هنگامی که آدم مرتکب خطا شد،  پیغمبر ا
ٍد َلّما َغَفْرَت ِلی«؛ خداوند  ! َاْس��َئُلَك ِبَحقِّ ُمَحمَّ عرض کرد: »َیا َربِّ
عال��م فرمود: تو محّمد را از کجا ش��ناختی، در حالی که هنوز او را 

نیافریده ام؟
آدم عرض کرد: پروردگارا! این به س��بب آن اس��ت که وقتی مرا 
آفریدی و از روح خود در من دمیدی، س��رم را بلند کرده و دیدم این 
جمله بر پایه های عرش نوش��ته ش��ده اس��ت: »ال إله إاّل اهللا، محّمد 
رس��ول اهللا«. از این عب��ارت فهمیدم که تو نام محّم��د را به نام خود 
اضافه نمی کنی، مگر به این دلیل که محبوب ترین خالیق نزد توست.

خداوند خطاب کرد: آدم راس��ت گفتی. »انه اَلََحبُّ الخلق إلیَّ 
ادعونی بحّقه فقد غفرت لك«2

در ای��ن داس��تان خداوند به آدم را راهنمایی ک��رد که او را به نام 
کرم6 هم به  محمد قس��م دهد و به او توس��ل کند. خود پیامبر ا
مردم همین دستور را می دادند و می فرمودند: به من توسل کنید و از 

خدا حاجت بخواهید.
1 . تفسیر صافی، ج2، ص206. 

2 . مستدرک حاکم، ج 2، ص 615 .
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کرم6 آمد و ع��رض کرد:  م��رد نابینای��ی خدمت پیغمب��ر ا
ای رس��ول خدا! از خدا بخواه که مرا ش��فا دهد و چش��مم را به من 

بازگرداند.
پیغمبر به او دس��تور داد وضو بگی��رد و دو رکعت نماز بخواند 
و بع��د از نماز این دعا را بخواند: »الّلهم إّنی اس��َئُلَك و أتوّجه إلیك 
بنبی��ك محّم��د نبی الرحمة یا محّم��د إّنی أتوّجه ب��ك إلی رّبی فی 

». عه فیَّ حاجتی لُتقضی، اللهم َشِفّ
عثمان بن عمیر راوی این حدیث می گوید: ما در همان مجلس 
نشس��ته بودیم، مّدتی گذش��ت، دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد، در 

حالی که هیچ آثاری از نابینایی در او نبود و چشمش روشن بود.1

پرورشاحساس
س��یره رزمن��دگان ما در جبهه ه��ای حق علیه باط��ل نیز همین 
مسئله توس��ل بود و در تمام عملیات ها و سختی ها شهدا با توسل به 

اهل بیت نبرد را پیش می بردند و از اسالم دفاع می کردند.
س��ی، چهل متر مانده بود برسیم به موانع، دشمن منور زد، آن هم 
درست باالی س��ر ما! صحنۀ نابرابری درست شد؛ آن ها توی یک دژ 
کریز بودند، ما توی یک دشت صاف.  محکم، پشت موانع و پشت خا
حدود یک ربع تا بیس��ت دقیقه، آتش، شدید بود. رفته رفته قطع 
گر بوی عملیات به مشام دشمن می رس��ید، به این راحتی ها  ش��د. ا

دست  بردار نبود. 

1 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج1، ص 18، 
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به حالت سینه خیز رفتم جایی که عبدالحسین بود. به نظر می آمد 
خواب باش��د. همان طور که به س��ینه دراز کشیده بود، پیشانی اش را 

گذاشته بود پشت دستش و تکان نمی خورد. 
گفتم: انگار نمی خواهی برگردی حاجی؟

کت ماند. جور خاصی که انگار  چیزی نگفت. چند لحظه ای سا
بخواهد گریه اش بگیرد، گفت: من هم عقلم به جایی نمی رسد.

ک های  دقیقًا یادم هست همان جا صورتش را گذاشت روی خا
ن��رم و رملی کوش��ک. حدود ده دقیقه گذش��ت. هی��چ نمی گفت. 
باألخره عبدالحس��ین به حرف آمد، مثل کسی که شدید گریه کرده 

باشد. 
گف��ت: هر چی که می گویم دقیقًا همان کار را بکن؛ به س��مت 
راستش اشاره کرد و ادامه داد: س��ر ستون که رسیدی، برمی گردی 

سمت راستت، بیست و پنج قدم می شماری.
بیست و پنج قدم که شمردی و تموم شد، همان جا یک عالمت 

بگذار، بعد برگرد و بچه ها را پشت سر خودت ببر آن جا.
وقتی به آن عالمت که س��ر بیس��ت و پنج قدم گذاش��ته بودی، 
رسیدی؛ این دفعه رو به عمق دشمن، چهل متر می روی جلو. آن جا 

خودم به بچه ها می گویم چه کار کنند.
لحنش جدی بود و قاطع. چاره ای جز انجام دستور نداشتم. 

با کمک فرمانده گروهان ها و فرمانده دسته ها، گردان را حدود 
همان چهل متر، بردم جلو. عبدالحسین گفت: به محض این که من 
کبر، ش��ما رّد انگشت من را می گیری و شلیک می کنی  گفتم اهللا ا
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به همان طرف.
عبدالحسین سرش را بلند کرد رو به آسمان. دعایی هم زیر لب 

کبر! خواند. صدای نعره اش رفت به آسمان؛ اهللا ا
دشمن قبل از اینکه به خودش بیاید، تار و مار شد. 

اذان صبح بود. نماز را که خواندیم، از فرط خس��تگی، هر کس 
گوشه ای خوابید. من هم کنار عبدالحسین دراز کشیدم. 

عبدالحسین داشت بلند می ش��د، گفتم: راستش جریان دیشب 
برایم خیلی سؤال شده. پرسید: کدام جریان؟

ناراحت گفتم: خودت را به آن راه نزن، این »بیس��ت و پنج قدم 
به راست و چهل متر به جلو«، جریانش چی بود؟

گفت: برای این جور س��ؤال و جواب ها وقت زیاد داریم. گفتم: 
نه، همین حاال باید بدانم موضوع چی بود.

کی گفت:  یک دفعه چشم هایش خیس اشک شد. با لحن غمنا
موقعی که عملیات لو رفت و توی آن ش��رایط گیر افتادیم، حسابی 
قط��ع امید کردم. مثل همیش��ه، تنها راه امیدی ک��ه باقی مانده بود، 
توسل به واسطه های فیض الهی بود. توی همان حال و هوا، صورتم 
ک ها و متوس��ل ش��دم به وجود مق��دس خانم  را گذاش��تم روی خا

حضرت فاطمۀ زهرا3.
چشمهایم را بس��تم و چند دقیقه ای با حضرت راز و نیاز کردم. 
در هم��ان اوضاع، یکدفعه صدای خانمی به گوش��م رس��ید؛ صدایی 
ملکوت��ی ک��ه هزار جان ت��ازه به آدم می بخش��ید. به م��ن فرمودند: 

فرمانده!
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یعنی آن خانم، به همین لفظ فرمان��ده صدایم زدند و فرمودند: 
این طور وقت ها که به ما متوسل می شوید، ما هم از شما دستگیری 

می کنیم، ناراحت نباش.
چیزهایی که دیشب به تو گفتم، که برو سمت راست و برو کجا، 

همه اش از طرف همان خانم بود.1 

رفتارسازی
عال��م بزرگ��وار حضرت آی��ت اهللا بهجت2 می فرمود: اش��ک 
برسیدالشهدا از نماز ش��ب هم باالتر می باشد. ایشان حتی 50 سال 
گردانش ادامه دارد.2  روضه هفتگی داش��تند که االن هم توسط ش��ا
و زیارت عاش��ورای ایش��ان با صد لعن وصد س��الم ترک نشد. شما 
زندگی نامه عالمه قاضی که استاد خیلی از عرفا بوده را ببینید، ایشان 

فرمودند: هر هفته روضه خانگی داشته باشید.3 
 امام زمان4 ما هر روز توس��ل دارن��د، همینطور که در زیارت 
ناحیه مقدس��ه فرمودند: جدغریبم! هر صبح و شام برای شما گریه 

گر اشکم خشک شود برای شما خون گریه می کنم. 4 می کنم. ا
مردم عزیز! ما باید در لحظه لحظه زندگی اهل توسل باشیم. سعی 
کنیم روزی یکبار، هفته ای یکبار، ماهی یکبار عرض توس��لی داشته 
باشیم. مهم این است که ما اهل توسل باشیم. چه کارپسندیده ایست 

1  . خاك های نرم کوشك،
2 . به نقل از فرزند ایشان حجت االسالم علی آقابهجت.

3 . وصیت نامه عالمه قاضی )ره(.
4 . زیارت نا حیه مقدسه درکتاب مزار الكبیرابن مشهدی.
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که ما هر روز توسل داشته باشیم و سالمی به اهل بیت: بدهیم.

روضه
بگذارید امشب ما هم سالمی بدهیم و توسلمان را با سالم شروع 
کنیم. عرض ادبی به مادر س��ادات داشته باش��یم: السالم علیک یا 
فاطمه الزهرا یا بنت رس��ول اهللا یا قره عین الرس��ول و رحمه اهللا و 

برکاته.
ِس، 

ْ
أ َبَة الرَّ  محبان فاطمه زهرا! نوشته اند: »ما زاَلْت َبْعَد ابیها ُمَعصَّ

ْکِن«. ندیدند که زهرا3 بعد  َة الرُّ ِکَیَة اْلَعْیِن، ُمْنَهدَّ ناِحَلَة اْلِجْس��ِم، با
از پدر عصابه ای را که به س��ر بس��ته بود، از سر باز کند. روز به روز 
الغرت��ر و ناتوانتر می ش��د و بعد از پدر همیش��ه زهرا را با چش��می 
ْکِن« این جمله معنی عجیبی دارد. »رکن«  َة الرُّ گریان دیدند. »ُمْنَه��دَّ
یعنی پایه، مثل یك س��اختمان ک��ه پایه های��ی دارد و روی آن پایه ها 
ایستاده است. از نظر جسمانی، پا و ستون فقرات رکن انسان است، 
یعنی انسان که می ایس��تد روی این بنای استخوانی می ایستد. گاهی 
از نظر جس��می، این رکن خراب می ش��ود، ولی گاهی انسان از نظر 
روحی آنچنان درهم کوبیده می شود که گویی آن پایه های روحی که 

روی آن ایستاده است خراب شده است. 
بله محبین مادرس��ادات! پهلوی زهرا را شکس��تند، اما در جای 
دیگه هم سینه ای را شکس��تند؛ جایی که اسب ها را نعل تازه زدند و 

روی جسم ابی عبداهللا تاختند و هّشموا صدره و ظهره. 1

1 .  موسوعة االمام الحسین7،ج 10، ص768.





10                                            
مقام شیعه در قیامت

انگیزهسازی
صدای کوبه در به گوش رسید و رایحه خوش نبی خدا خانه را پر 

کرد. شادی و شعف در چهره پیامبر6  خودنمایی می کرد.
 امیرالمومنین7 که خوشحالی پسر عمویش را دید، پرسید: یا 

رسول اهللا! چرا امروز خوشحالید؟
پیامبر6  فرمودند: محبوب من! نور چشم من! آمده ام تا به تو 
بشارت دهم که جبرئیل بر من فرود آمد و گفت: خدای سبحان بر 
تو سالم می رساند و می گوید برو به علی بشارت بده که شیعیان علی 

چه مطیع و چه معصیت کار، اهل بهشتند. 
علی7 به س��جده افتاد و دس��تان خود را به طرف آسمان بلند 
کرد و فرمود: همه ی عالمیان ش��اهد باشند که من نصف عباداتم را 

به شیعیانم هدیه کردم. 
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و حضرت زهرا3 از طرف دیگری آمدند و فرمودند: خدایا تو 
گواه باش، من هم نصف حسناتم را به شیعیانم هدیه نمودم.

لحظه ای بعد امام حسن7 سمت جدش آمد و فرمود: خدایا تو 
گواه باش، من هم نصف حسناتم را به شیعیانم هدیه نمودم.

و بع��د از ب��رادر، میوه دل رس��ول خدا، امام حس��ین7 آمد و 
فرم��ود: خدایا تو گواه باش، من هم نصف حس��ناتم را به ش��یعیانم 

هدیه نمودم. 
ک��رم6  نیز فرمودند: ش��ما اهل بیت م��ن که از من  پیامبرا
کریم تر نیستید، پس خدایا ش��اهد باش من هم نصف حسناتم را به 

شیعیان دادم.
جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند سبحان گفته است شما اهل 
بیت از من کریم تر نیس��تید؛ حتمًا حتمًا شیعیان شما را بخشیدم و 
گر گناهانی به اندازه ی کف دریا و برگ  شیعیان علی و دوستانشان ا

درختان داشته باشند، آن ها را می بخشم.1 
اینچنین روایاتی باعث شده کسانی که شیعه را هم منکر هستند، 

به مقام ایشان اعتراف کنند.

اقناعاندیشه
اجازه بدهید از زبان برادران اهل س��نت در باره مقام علی7 و 
ش��یعیان ایشان در قیامت صحبت کنیم که اقرار اغیار به این نکات 
خیلی ش��یرین تر و بااهمیت تر است و ما ش��یعیان را هم در مذهب 

1 . منتخب التواریخ، ص802.البته باید توجه داشت که این روایت حق الناس را در بر 
نمی گیرد.
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خودمان قوی تر می کند.
حاف��ظ ابونعیم اصفهان��ی احمد بن عبداهللا ک��ه از اجله علمای 
عظام و محدثین فخام و محققین کرام اهل سنت می باشد، در کتاب 
معتبرش حلیه االولیاء روایت می کند به اسناد خودش از ابن عباس 

که:
 چون آیه 7و8 سوره بینه نازل گردید، 

ِة)7(  اِلَاِت ُأْوَلئَك ُهْم َخرُي اْلَبيَّ ِذيَن َءاَمنُوْا َو َعِمُلوْا الصَّ إِنَّ الَّ
َجَزاُؤُه�ْم ِعنَد َرهبِّْم َجنَّ�اُت َعْدٍن جْتِرى ِمن ْتتَه�ا اْلَنْاُر َخِلِديَن 

ىضِ  اهللُ َعنْهْم َو َرُضوْا َعنُْه َذالَِك لَِْن َخشىِ  َربَّه)8ُ( فِيَها َأَبًدا رَّ
کرم6  خطاب کرد به علی اب��ن ابیطالب و فرمود:  رس��ول ا
یا علی هو انت و ش��یعتک تاتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین 

مرضین.1
یاعلی مراد از خیرالبریه در آیه تویی و شیعیان تو. روز قیامت تو 
و ش��یعیان تو می آیید، در حالتی که خداوند از شما راضی و شما هم 

از خداوند راضی و خشنود باشید.
و جالل الدین سیوطی که از مفاخر علمای اهل سنت است، در 
تفس��یر خود دّرالمنثور فی کتاب اهللا بالمأثور از خلکان و ایشان از 

جابر بن عبداهللا انصاری نقل می نماید: 
کرم بودیم، علی7 وارد ش��د. پیغمبر6   در خدمت رس��ول ا

فرمودند:
والذی نفس�ی بيده ان هذا و ش�يعته لم الفائ�زون يوم القيامه 

1 . شواهدالتنزیل ج2، ص461 و فصول المهمه، ج2، ص 1166.
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اِلَ�اِت ُأْوَلئ�َك ُه�ْم َخرْي  ِذي�َن َءاَمنُ�وْا َو َعِمُل�وْا الصَّ فن�زل »إِنَّ الَّ
ِة.«1  اْلِبيَّ

این روایت با اس��ناد مختلف و مضامین مش��ابه و از لسان افراد 
گون غیر ش��یعه، قط��ره ای از اقیانوس اس��ت، و کامال جایگاه  گونا

ایشان را در قیامت محرز می کند.

پرورشاحساس
کرم6  به علی7 بفرماید:  اینست که باعث می شود رسول ا

»مثلک فی امتی مثل السيح عيسی بن مريم.« 
َمثل تو در امت من، مثل عیس��ی بن مریم اس��ت که قوم او سه 
فرقه شدند: فرقه ای مؤمنین و آن ها حواریون بودند؛ و فرقه دشمنان 
او و آن ه��ا یهود بودن��د؛ و فرقه ای غالت که درب��اره آن جناب غلو 
نمودند )او را خدا و ش��ریک خدا قرار دادند( و امت من هم درباره 

تو سه فرقه می شوند: 
فرقه ش�يعتک و ه�م الؤمنون: فرقه ای ش�يعيان تو هس�تند و 
آن ها مؤمنن اند؛ و فرقه ای دش�منان تو هس�تند، و آن ها ناكثن و 
ش�كنندگان عهد و بيعت تو مي باش�ند؛ و فرقه ای غلو كنندگان 
در باره تو می باش�ند و آنان جاحدين و گمراهانند. فانت ياعلی 
و ش�يعتک فی النه و مبوا شيعتک فی النه و عدوک و الغالی 

فيک فی النار.2

1 . در المنثور، ج6، ص 379.
2 . مناقب خوارزمی، ص317.
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گر در خلق، حق را در نیابی  ا
بیابی خ����انه ام��ا در نی�ابی    

نبی بیت اهللا و بابش علی دان 
گر از در نی�ایی در نی���ابی ا    

در روز قیامت، گروهی سوار بر مرکب هایی از نور وارد صحرای 
محشر می شوند و با صدای بلند می گویند: »سپاس خداوندی را که 
وع��ده ای که به ما داد، راس��ت ب��ود و زمین را میراث م��ا قرار داد. 

کنون در هر جا از بهشت که بخواهیم منزل می گزینیم.«  ا
در ای��ن هنگام مردم می گویند: این ها پیامبران هس��تند، ولی از 
سوی خداوند متعال ندا می آید: »نه، اینها شیعیان علی بن ابیطالب 

هستند. آنان بندگان برگزیده و بهترین مخلوقات من هستند.«1 

ای خوشا آن دل که عاشق می شود 
در حری��م شیع�ه الی���ق می شود    

راه می ی���ابد به خ���ان حی�����دری 
می نماید بر جه���انی س����روری    

کاش من هم عاشق�ت بودم عل���ی 
همچو شیعه الیقت بودم ع�ل���ی    

همچو حجر بن عدی جان می شدم 
جان به قربان تو جان��ان می شدم    

یا که میث�������م می ش�دم باالی دار 
ذکر حق می گفت���م اندر کارزار    

1 .  بحاراالنوار، ج40، ص 78.
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حیف من بر شیع���ه الی��ق نیستم 
واقعا مجنون و عاش����ق نیستم    

لیک دل خوش دارم اندر کوی تو 
عاقب�����ت بینم خم اب���روی تو    

با نگاه����ی از غ����م آزادم کن��ی 
گاه رفتن، یا عل�����ی ی��ادم کنی    

آقای حاج س��ید عبدالکریم قزوینی نقل کرد که شخص موثقی 
از یکی از سنی های ثروتمند نقل کردند: 

جوانی شیعه پیش من کار می کرد، تقوی و رفتار این جوان ما را 
جلب کرد. من به عیالم گفتم: خوب است دخترمان را به او بدهیم. 
عیالم گفت: او شیعه است و ما سنی، مناسبت ندارد. به او پیشنهاد 

گرحاضر هستی سنی شوی ما دخترمان را به تو می دهیم. کن ا
 به جوان پیش��نهاد کردیم، جوان گفت: مانعی ندارد. به حضور 
قاضی ش��هر رفتیم و گفتیم جریان چنین اس��ت. اتفاقًا والی ش��هر 
نزد قاضی آمده بود. قاضی خواس��ت از این جریان استفاده کند، در 

حضور والی به جوان گفت: 
بگو: من ش��هادت می دهم ب��ه اولویت ابوبکر نس��بت به علی 
برای خالفت. جوان گفت: من ش��هادت می دهم به اولویت ابوبکر 
گر خدا راضی باش��د. قاضی گفت:  برای خالفت نس��بت به علی، ا
جوان! همانطوری که من می گویم بگو و دوباره تکرار کرد: بگو من 
ش��هادت می دهم به اولویت ابوبکر. جوان گفت: ش��هادت می دهم 
گر رسول خدا6  راضی باشد. قاضی گفت:  به اولویت ابوبکر، ا
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جوان! به تو گفتم تو همانطور که من شهادت می دهم شهادت بده، و 
برای بار سوم تکرار کرد: بگو شهادت می دهم به اولویت ابوبکر بر 
علی برای خالفت. جوان گفت: شهادت می دهم به اولویت ابوبکر 
گر حضرت والی راضی باش��د. والی گفت: نه، من  برای خالفت، ا
در این کار مداخله نمی کنم. ش��خص سنی می گوید: به جوان گفتم: 
برویم من شیعه می شوم، زیرا اولویت ابوبکر که نه خدا راضی است، 
نه رس��ول خدا، و نه حضرت والی به درد نمی خورد. من با جوان به 
منزل رفتیم. عیالم گفت: خوب، سنی شد؟ گفتم: نه، من هم شیعه 

شدم و دخترم را به او دادم.1 این است شیعه واقعی علی7.

رفتارسازی
گر قصد داریم در قیامت جزء شیعیان علی7 و فائزون  ماهم ا
و ناجی باش��یم، باید ببینیم اهل بیت از ما چ��ه می خواهند. یکی از 
چیزهایی ک��ه اهل بیت: از م��ا می خواهند، همی��ن هدایتگری 
ایتام آل محمد: می باش��د ت��ا جایی که در روایت از امام حس��ن 

عسکری7 آمده که ابا عبداهللا الحسین8می فرماید :
 »َمنْ  َكَفَل  َلنَا َيتِياًم َقَطَعْتُه َعنَّا َمَبَُّتنَا َحتَّى َأْرَشَدُه َو َهَداُه َقاَل اهللُ 
َا اْلَعْب�ُد اْلَكِريُم اْلَُواِس ِلَِخيِه َأَن�ا َأْوَل بِاْلَكَرِم ِمنَْك  َع�زَّ َو َجلَّ َأيُّ
َمُه َأْلَف َأْلِف   نَ�اِن بَِعَدِد ُكلِّ َحْرٍف َعلَّ اْجَعُلوا َلُه َيا َمَلِئَكتِي ِف اْلِ

وا إَِلْيَها َما َيِليُق هِبَا ِمْن َساِئِر النَِّعيم .«2 َقْصٍ َو ُضمُّ

1 . روزنه هایی از عالم غیب، ص 324-323.
2 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 2، ص4.
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کس��ی که کفالت کند برای ما یتیمی را که محبت ما از او قطع 
گردیده تا اینکه او را ارشاد و هدایت کند، خداوند عزو جل می گوید: 
ای بنده کریم ما که خیرخواهی کردی برای برادرت، من به کرامت 
از تو اولی تر هس��تم.  مالئک��ه من! برای او در بهش��ت به عدد هر 
حرف��ی که به او یاد داده هزار هزار قصر قرار بدهید و ضمیمه کنید 

به آن هر آنچه که از نعمت ها ملحق می گردد.
گر انس��ان می خواهد مصداق این روایات ق��رار گیرد، بهترین  ا
راهش طلبگی امام زمان7 اس��ت، زیرا طلبگی این بس��تر را مهیا 
می کند که بتوانی برادرانت را هدایت کنی، خوش��ا به حال کس��انی 
که یا خودش��ان طلبه شدند و یا اس��باب طلبه شدن دیگری را فراهم 
کردند. متأس��فانه شنیده می ش��ود که بعضی از فرزندان مایلند طلبه 
بشوند، ولی والدین جلوی این خیر کثیر را می گیرند. البته خودشان 
باید فردا جوابگو باشند، و این یک اهمال کاری محسوب می شود. 
گ��ر هم نمی توانیم طلبه ش��ویم و به صورت علم��ی دیگران را  ا
راهنمایی کنیم، حداقل نسبت به اطرافیان و خویشاوندان  بی تفاوت 
نباش��یم و دست کم به وظیفه خود در امر به معروف و نهی از منکر 

عمل کنیم.

روضه
از پیامدهای اهمال و سستی ما در هدایت دیگران این است که 
امام زمان7 هر عصری تنها می ماند و امیرالمؤمنین7 25 س��ال 
خانه نش��ین می شود، کار به جایی می رسد که برای بیعت گرفتن، او 
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را به زور به طرف مسجد می برند. حضرت زهرا3 با اینکه صدمه 
دیده بود خود را به میان آنان و امام7 می رساند و می فرماید:

ُرّوَن اِبَن َعّمی ُظْلام؛ به خدا س��وگند نمی گذارم  َواهلل لَاَدُعُك جَتُ
پسرعمو و امامم را ظالمان  برای بیعت به مسجد ببرید.

 ام��ا وقتی علی7 را از دس��تان فاطمه3 ج��دا کردند و با آن 
وضع به مسجد بردند، زهرای مرضیه3 با ضّجه فرمودند:

»َخلُّوا َع�ْن اِْبِن َعّمی َفَوالَّذي َبَعَث ُمَم�دا بِاْلَقِّ َلِئْن لَ ُتِلُّوا 
نَّ َش�عري َو لََضَعنَّ قمي�َص َرُس�وِل اهلل6  َعلی  َعنْ�ُه لَْن�ُشَ
َخنَّ اَِلی اهلل َتباَرَک َو َتعالی«؛ به خدایی که پیامبر را  َرأسی َو لَْصُ
مبعوث کرد، اگر علی را رها نكنید، گیسوان پریشان می کنم و پیراهن 

رسول خدا را بر سر می گذارم و شما را نفرین می کنم .
گهان س��لمان فارس��ی با اش��اره امام7 از حضرت خواست  نا
نفرین نکند و به منزل برگردد، حضرت خطاب به سلمان فرمودند:
»يريُدوَن َقْتَل َعِلی7 َو ما َعلی َعِلی7 َصْب.«1 می خواهند 

علی7 را بكشند و من بر اين داغ صب ندارم.
اما بگو یا زهرا، علی تو را آن زمان کش��تند که موقع غس��ل تو 
متوجه بازوی ورم کرده تو ش��د. علی تو آن زمان جان داد که شبانه 
پیکر تو را غریبانه و مظلومانه داخل قبر گذاشت و فرمود: یارسول 

اهللا! امانتت را برگرداندم.

1 . بحار االنوار، ج 43، ص 47، روضه کافی، ج 8، ص238.





11                                            
 شیعه و آخر الزمان و ظهور امام زمان4

انگیزهسازی
روزی پیامب��ر6 در حالی که جمعی از اصحاب اطرافش��ان 

ِنی ِاْخواِنی.«  بودند، دو مرتبه فرمودند: »اللُهمَّ َلقِّ
خداوندا برادرانم را به من برسان.

 َفق�اَل ِمْن َحْوَلُه ِم�ْن اْصحابِِه »أ م�َا َنْحُن اِْخواَنَک َيا َرُس�وَل 
اهللِ؟« 

حضرت فرمودند: نه، شما یاران من هستید. برادران من کسانی 
هس��تند که در آخرالّزم��ان می آیند و ندیده به م��ن ایمان می آورند. 
خداوند آن ها را پیش از آنکه از صلب پدران به رحم مادران در آیند 
با نام خود و پدرانش��ان به من معّرفی نموده اس��ت که استقامت هر 
َون در ش��ب تاریک، 

َ
یک از آن ها در دین خود، از کندن خارهای گ
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و به دس��ت گرفتن آتش گداخته س��خت تر است. آن ها مشعل های 
هدایت هس��تند که خداوند آن ه��ا را از فتنه های تی��ره و تار نجات 

می بخشد.1

اقناعاندیشه
در فرهنگ اس��الم، آخرالزمان به دوران غیبت و ظهور مهدی 
موعود7 گفته می ش��ود که از سال 260 هجری قمری شروع شد و 
ت��ا به حال ادامه دارد. ه��دف از گفتگو درباره غیبت امام عصر7 
اوال و بالّذات کشف چرایی غیبت آن وجود مبارک نیست، بلکه آن 
است که مؤمن منتظر وظیفه خویش را در زمان این غیبت بشناسد 

و بفهمد که آیا به وظیفه خویش عمل می کند یا نه.2
ش��اید برای بعضی  این س��ؤال مطرح باش��د: آیا در آخرالزمان 
وظیفه ای متوجه ما ش��یعیان هس��ت؟ مگر ما نباید منتظر باشیم تا 
منجی عالم بش��ریت تشریف بیاورند و ظلم و س��تم را از بین برده، 

عدالت را در جهان به وجود آورند؟ 
گر اینطور باش��د پس با قوم بنی اس��رائیل چه فرقی می کنیم؟  ا
آن ها هم در جواب حضرت موس��ی7 گفتن��د: »اّنا لن ندخلها ابدا 
م��ا داموا فیها فاذهب انت و رّبک فقاتال اّنا هاهنا قاعدون.«3 و بعد 
دچار نفرین پیامبر خدا ش��دند: »قال رّب اّنی ال املک اال نفسی و 

1  . بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار، ج52، ص 124 و فرهنگ الفبایی 
مهدویت یا موعود نامه، مجتبی تونه ای، ص35 و 36.

2 . امام مهدی موجود موعود، آیت اهللا جوادی آملی، ص128.
3 . مائده/24.
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اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.«1
مردم باید خود به اصالح جامعه بپردازند، نه آنکه تنها از خداوند 
و رهبران دینی توّقع اصالح داش��ته باش��ند و آرزوی پیروزی بدون 

ا هاُهنا قاِعُدوَن«2 کوشش، خردمندانه نیست. »َفقاِتال ِإنَّ
در روایات می خوانیم: »أفضُل االعم��ال انتظاُر الَفرج« بهترین 
عمل، انتظار آمدن حضرت مهدی 7 است. بر اساس این حدیث، 
انتظار، حالت نیست، بلکه عمل است: »افضل االعمال «. بنابراین، 
منتظران واقعی باید اهل عمل باشند. منتظران مصِلح باید خود صالح 

باشند، کسی که منتظر مهمان است در خانه آرام نمی نشیند.3
معنای انتظار با احتضار فرق می کند. معنای انتظار این نیس��ت 
که امام زمان بیاید و درست بکند، شما شب منتظر خورشید هستی، 
اما در تاریکی نمی نش��ینی؛ تالش می کنی، چراغی روشن می کنی، 
البته منتظر خورشید هم هستی.4 حضرت هم از ما انتظار دارند که 
برای زمینه سازی ظهورشان کاری بکنیم و خدا نکند این دست روی 
دست گذاش��تناز روی غفلت و مش��غولیت، حمل بر عدم تشنگی 

برای ظهور آن حضرت شود. 

پرورشاحساس
حاج محمد علی فش��ندی که از موثقین نزد علمای قم در زمان 

1 . مائده/25.
2 . تفسیر نور، ج6، ص63. 

3 . تمثیالت، ص48. 
4 . برنامه درس هایی از قرآن، آقای قرائتی سال 71. 
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خودش بوده، می گوید: خیلی دوس��ت داشتم حضرت مهدی7 را 
زیارت کنم. خیلی توسل کردم. آخرین توسلم این بود که چهل جمعه 
به زائران مس��جد جمکران آب بدهم، ش��اید ایشان توفیق زیارتشان 
را نصیب حقیر کنند. نزدیک چهلمین جمعه بود، مثل همیش��ه به 
زائران حضرت آب تعارف می کردم. مشک آبم داشت خالی می شد. 
خواستم از مسجد خارج بشوم، دیدم سید جلیل القدری وارد مسجد 
ش��د. گفتم: بگذار یک لیوان آب هم به آقا سید تعارف کنم. گفتم: 
آقا سید آب میل دارید؟ ایشان تشکر کرد. لیوان آب را که دستشان 
گر ش��یعیان م��ا به اندازه  دادم، نگاه��ی به آب کردند و فرمودند: ا

همین یک لیوان آب تشنه ما بودند، ما ظهور می کردیم.
حاج محم��د علی می گوید: آن لحظه نفهمیدم منظور آقا س��ید 
چیست. وقتی از او جدا ش��دم، تازه فهمیدم او کسی غیر از موالیم 

نمی تواند باشد. برگشتم و هرچه گشتم آقایم را ندیدم.1
غصه دارد که حضرت فرموده باش��ند تأخیر ظهورشان به خاطر 
عدم تشنگی ماست، اما ایشان حق دارند، چرا که اعمال ما را صبح 
و عصر محضر ایش��ان عرضه می کنند و ایش��ان در اعمال ما همه 

چیز می بینند جز تالش برای زمینه سازی ظهورشان!
موس��ی بن س��ّیار از یاران امام رضا7 می گوید: با امام رضا7 
وارد شهر حیطان در حوالی طوس شدیم. در این حال شنیدم منادی 
ندا می داد. وقت��ی خوب نگاه کردم، دیدم دارند جنازه ای را تش��ییع 
می کنند، در ای��ن هنگام آقای من، امام رض��ا7، جلو رفتند و زیر 

1 . شیفتگان حضرت مهدی، ج1، ص155.
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جن��ازه را گرفتند و بلند کردند و مانند مادری ک��ه بچه اش را در بر 
بگیرد با محبت آن را تشییع کردند و رو به من فرمودند: » َیا ُموَسی 
ْوِلَیاِئَنا َخَرَج ِمْن ُذُنوِبِه َکَیْوَم َوَلَدْتُه 

َ
َع َجَناَزَة َوِلیٍّ ِمْن أ اٍر َمْن َش��یَّ ْبَن َسیَّ

ُه اَل َذْنَب َعَلْیِه.«  مُّ
ُ
أ

تشییع جنازه ادامه یافت تا مّیت را در کنار قبر گذاشتند، در این 
هنگام حض��رت جلو رفتند و مردم راه را ب��از کردند تا حضرت در 
کنار جنازه قرار گرفتند. سپس حضرت دست خود را بر روی سینه 
ِة َفاَل َخْوَف  ْبِشْر ِباْلَجنَّ

َ
مّیت گذاش��تند و فرمودند: »َیا ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن أ

اَعِة.«  َعَلْیَك َبْعَد َهِذِه السَّ
موس��ی بن سّیار می گوید: من که از ش��نیدن این کالم حضرت 
متعّجب شده بودم، با تعّجب پرسیدم: فدای شما شوم! شما این مرد 
را می شناسید؟ قسم به خدا اینجا مکانی است که شما تا به امروز پا 

به آن نگذاشته اید!
پس حضرت رضا7 فرمودند:

ِة ُتْعَرُض َعَلْينَا  ا َمَعاِشَ اْلَِئمَّ »َيا ُموَس�ى ْبَن َسيَّاٍر َأ َما َعِلْمَت َأنَّ
ْم َسَأْلنَا  َأْعاَمُل ِشيَعتِنَا َصَباحًا َو َمَساًء َفاَم َكاَن ِمَن التَّْقِصرِي ِف َأْعاَمِلِ
�ْكَر  ْف�َح لَِصاِحبِِه َو َما َكاَن ِمَن اْلُعُلوِّ َس�َأْلنَا اهللَ الشُّ اهللَ َتَع�اَل الصَّ

لَِصاِحبِهِ .«1
ای موسی ابن س��ّیار آیا نمی دانی اعمال شیعیانمان صبح و عصر 
بر ما ما اهل بیت عرضه می شود؟ اگر تقصیر و معصیتی در اعمالشان 
باش��د از خدا می خواهیم صاحبش را ببخش��د و اگر کار نیكی در آن 

1 . مناقب آل أبی طالب، ج4، ص341 و بحار األنوار، بیروت، چاپ دوم، ج 49، ص98.
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باشد از خدا برای صاحبش طلب پاداش می کنیم. 
یعنی حضرت اعمال م��ا را صبح و عصر می بینند. ای کاش به 
خوبی به تکلیفمان عمل کرده باشیم و موجب خوشحالی حضرت 

شویم. 

رفتارسازی
حال سوال اینجاست که تکلیفمان چیست؟

مقام معظم رهبری می فرمایند: امروز تکلیف ش��ما چیس��ت؟ 
ش��ما امروز باید چه بکنی؟ ش��ما بای��د زمینه را آماده کن��ی، تا آن 
بزرگوار بتواند بیای��د و در آن زمینه آماده اق��دام فرماید.از صفر که 
نمی شود شروع کرد! جامعه ای می تواند پذیرای مهدی موعود ارواحنا 
فداه باش��د که در آن آمادگی و قابلیت باشد، وااّل مثل انبیا و اولیای 
طول تاریخ می ش��ود. چه علتی داشت که بس��یاری از انبیای بزرگ 
ک و پیراسته کنند؟  اولوالعزم آمدند و نتوانس��تند دنیا را از بدی ها پا

چرا؟ چون زمینه ها آماده نبود.
چرا امیرالمؤمنین عل��ی بن ابی طالب7 در زمان خودش؛ در 
هم��ان مدت کوتاه حکومت با آن قدرت الهی؛ با آن علم متصل به 
معدن الهی؛ با آن نیروی اراده، با آن زیبایی ها و درخش��ندگی هایی 
که در شخصیت آن بزرگوار وجود داشت و با آن توصیه های پیامبر 
کرم6 درباره او نتوانس��ت ریشه بدی را بخش��کاند؟ خود آن  ا
بزرگوار را از سر راه برداشتند! )ُقتل فی محراب عبادته لشّدۀ عدله(. 
ت��اوان عدال��ت امیرالمؤمنین جان امیرالمؤمنین بود که از دس��ت 
رفت! چ��را؟ چون زمینه، زمینه نامس��اعد بود. زمینه را نامس��اعد 
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کرده بودند! زمینه را زمینه دنیا طلبی کرده بودند. آن کسانی که در 
اواخر یا اواس��ط حکومت علوی مقابل امیرالمؤمنین صف آرایی 
کردند، کس��انی بودند که زمینه های دینشان زمینه های مستحکم و 
ماّده غلیِظ متناس��ِب دینی نبود. عدم آمادگ��ی، اینطور فاجعه به بار 

می آورد!
گر امام زمان7 در یک دنیای بدون آمدگی تشریف  آن وقت ا

بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد.1 
حاال که چنین است، مهمترین کاری که باید برای زمینه سازی 

ظهور موالیمان انجام دهیم چیست؟
گر مردم کوفه نس��بت  بیایی��د از تاریخ کرب��ال درس بگیریم، ا
به فرامین مس��لم بن عقیل خوب اطاع��ت می کردند، زمینه حضور 
حس��ین فاطمه8 فراهم می ش��د. کس��ی که نس��بت به نائب امام 
زمانش وظیفه ش��ناس اس��ت، قطعا زمینه س��از خوبی برای ظهور 

مهدی فاطمه است.
یکی از دوستان شهید صیاد شیرازی، امیرسرتیپ ناصر آراسته 

نقل می کنند که:
 یک روز که به دیدار آیت اهللا بهاء الدینی می رفتیم، شهید صیاد 
سفارش کرد به ایشان بگویید صیاد سالم رسانده و گفته دلم برایتان 
خیلی تنگ شده است. این را که به آقا گفتم، از باالی عینک نگاهی 
به من انداختند و گفتند: ش��ما آقای صیاد را می شناسی؟ گفتم: نه 
آنطور که ش��ما می شناسید. این سوال را سه بار تکرار کردند. گفتم: 

1 . بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه شعبان، 1376/9/25.
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نه. بعد ایشان س��ه بار گفتند »صیاد یک پارچه نور است« سالم مرا 
به او برسانید. 

ایشان نقل می کند: یک روز که در معّیت صیاد با امام خامنه ای 
دیدار داشتیم، دفترچه را درآورد و شروع کرد به نوشتن صحبت های 
آقا. بعد از جلس��ه از او پرسیدم: چرا اینقدر مقیدی که صحبت های 
آقا را بنویس��ی؟ تلویزیون در اخبار س��اعت 14 و 21 اعالم می کند، 
روزنامه ها هم می نویس��ند. به من گفت: تو حقوق دانی؟ گفتم: بله. 
گفت عدم اجرای دس��تور فرمانده جرم اس��ت یا نه؟ گفتم: بله، اما 
ربطی به س��ؤال م��ن ندارد. گف��ت: تأخیر در اج��رای فرمان رهبر 
جرم اس��ت یا نه؟ گفت��م: بله، اما باز هم ربطی به س��ؤال من ندارد. 
گفت: دارد؛ من فرمایش��ات آقا را س��خنرانی تلق��ی نمی کنم، بلکه 
تدبیر فرمانده به سربازش می دانم و چون نمی دانم تا رسیدن به ستاد 
گر بمیرم برای تأخی��رم در اطاعت امر  کل عمرم باقیس��ت یا ن��ه! ا
فرماندهم جوابی ندارم، لذا می نویسم تا در ماشین تدابیر را به فرامین 

گر عمرم سر آمد آن دنیا پاسخی داشته باشم.1  تبدیل کنم که ا

روضه
اما اهل کوفه نه تنها از مسلم اطاعت نکردند، بلکه از باالی بام 
س��نگ می زدند، تیر می زدند. بدن زخمی شده حضرت را به طرف 
داراالماره بردند. تش��نه است، اما تا س��ه مرتبه هر چه خواست آب 
بنوشد، آب خون آلود ش��د. گفت: گویا مقدر آن است که من تشنه 

1 . بیان خاطره از امیرسرتیپ ناصر آراسته، جانشین گروه مشاوران نظامی رهبر معظم 
انقالب.
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باش��م. دیدند آقا گریه می کند. چرا می گری��ی؟ فرمود: برای خودم 
گریه نمی کنم، بلکه برای عزیز زهرا، حس��ین7، گریه می کنم که 
همراه با خانواده اش به س��وی ش��ما مردم پیمان شکن می آید. مردم 
گهان دیدند سر بریده ای از باالی  منتظرند ببینند چه خواهد شد؟ نا
داراالماره به زمین افتاد و بعد از آن هم بدن بی س��ر غرق به خونی. 
وقتی خبر به اردوگاه ابی عبداهللا رسید ناله هاشمیان و فاطمیان بلند 
شد. اش��ک از چشمان حسین7 جاری ش��د، اما به خانواده مسلم 
تسلی دادند. یا اباعبداهللا کس��ی نبود به زینبت، به سکینه ات تسلی 
بدهد، آن وقتی که بدن پاره پاره ات در گودی قتلگاه بر زمین افتاده 
ُة من اال عراب  بود. آخ بمیرم! راوی می گوید: دی��دم فَاجَتَمَعت عدُّ
ها عنه، عده ای از اعراب آمدند و سکینه را کشان کشان از  حّتی َجرُّ

بدن پدر جدا کردند.1 همه صدا بزنید: یا حسین! 

1 . سوگنامه آل محمد:، روضه عصر عاشورا. 





 

12                                             
 رجعت و بازگشت امامان و شیعیانشان 
و حکومت صالحان در زمین

انگیزهسازی
َع�ْن َأِب َعْب�ِد اهلل7 َقاَل  َما َيُقوُل النَّ�اُس ِف َهِذِه اْلَي�ِة َو َيْوَم 
َ�ا ِف اْلِقَياَمِة- َقاَل َلْيَس  �ٍة َفْوجًا ُقْلُت َيُقوُلوَن إِنَّ َنْح�ُشُ ِمْن ُكلِّ ُأمَّ
ٍة  ْجَعِة َأ َيْ�ُشُ اهللُ ِف اْلِقَياَمِة ِمْن ُكلِّ ُأمَّ َك�اَم َيُقوُلوَن إِنَّ َذلِ�َك ِف الرَّ
ناُهْم َفَلْم ُنغاِدْر  اَم آَيُة اْلِقَياَمِة َقْوُلُه »َو َحَشْ َفْوجًا َو َيَدُع اْلَباِقَن- إِنَّ

ِمنُْهْم َأَحدًا.«1 
علی ب��ن ابراهیم در تفس��یر خ��ود از »حماد ب��ن عثمان« نقل 
می کند: حضرت صادق7 فرمود: مردم درباره این آیه: »روزی که 
از هر جمعی دسته ای را محشور کنیم )نمل/ 38(« چه می گویند؟ 

1 . کهف/47.
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عرض کردم: می گویند: مربوط به قیامت است، فرمود: چنین 
نیس��ت، درباره رجعت اس��ت؛ مگر در قیامت خ��دا از هر جمعی 

دسته ای را محشور می کند و دیگران را وامی گذارد؟! 
آیه قیامت این اس��ت: همه رامحش��ور کنیم، و احدی از آنان را 

وانگذاریم.1 

اقناعاندیشه
رجعت در لغت به معنای بازگشت به دنیا پس از انتقال به جهان 
دیگر اس��ت و در اصطالح به این مفهوم اس��ت ک��ه امامان خاندان 
وحی و رس��الت: و انبوهی از کسانی که جهان را بدرود گفته اند، 
بار دیگر پس از حضرت مهدی7 و پیش از شهادت او به خواست 
خداون��د و اراده حکیمانه او به این جه��ان باز می گردند. رجعت از 
عقائد مس��ّلم شیعه اس��ت و آیات و روایات در این باره بیش از حد 

شهرت و تواتر است.2 
در بس��یاری از ادعی��ه و زی��ارات معتبر نیز به مس��ئله رجعت 

تصریح شده است؛ مثال در زیارت جامعه می فرماید: 
»معتٌف بكم مؤمٌن بايابكم مصّدٌق بَرجعتكم منتظٌر لمركم 

مرتقب لَدولتكم.«
به ش��ما ایمان دارم، بازگش��ت ش��ما را باور دارم و رجعت شما را 
تصدیق می کنم، امر ش��ما را انتظار می کش��م و دولت شما را چشم به 

1  . تفسیر قمی، ج1، ص24.
2 . موعودنامه، مجتبی تونه ای، ص349. مؤسسه انتشارات میراث ماندگار، چاپ15، 

.1389
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راهم.1 
و یا در زیارت آل یاسین عرضه می داریم:

»و أّن رجعتكم حقٌّ ل ريب فيها.«2 
همچنین در دعای عهد اینگونه آمده:

»الله�م ان حال بين�ی و بينه الوت الذی جعلت�ه علی عبادک 
حتام مقضّيا فاخرجنی من قبی.«3 

خدایا اگر مرگی که بر همه بندگانت مس��ّلم ک��رده ای، میان من و 
ظهور موالیم جدایی بیندازد، مرا از قبر بیرون بیاور. 

در قرآن موارد مختلفی از زنده شدن مردگان در امت های پیشین 
ذکرشده است؛ به عنوان مثال:

پیامبری از کنار یك آبادی عبور کرد، در حالی که دیوارهای آن 
کنده  فرو ریخته بود و اجساد و استخوان های اهل آن در هر سو پرا
شده بود. از خود پرسید: چگونه خداوند این ها را پس از مرگ زنده 
می کند؟ خدا او را یکصد س��ال میراند و س��پس زن��ده کرد و به او 
گفت چقدر درنگ کردی؟ عرض کرد: یك روز یا قس��متی از آن، 

فرمود: نه. بلکه یکصد سال بر تو گذشت. )آیه 259 سوره بقره(.
یا در س��وره بقره در آیه 73، در مورد کش��ته ای که بنی اسرائیل 
در م��ورد پیدا کردن قاتلش دچار نزاع و جدال ش��ده بود، می گوید: 
دستور داده ش��د گاوی را با ویژگی هایی سر ببرند و بخشی از آن را 
ب��ر بدن مرده زنند تا به حیات بازگردد )و قاتل خود را معرفی کند و 

1 . بحاراالنوار، ج102، ص131.
2 . بحاراالنوار، ج102، ص82 و 94.

3 . بحاراالنوار، ج102، ص111.
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نزاع خاتمه یابد.( 
ُب�وُه بَِبْعِضها َكذلَِك ُيْ�ِي اهللُ اْلَْوت�ى  َو ُيِريُكْم آياتِِه  »َفُقْلن�ا ْضِ

ُكْم َتْعِقُلونَ .« )بقره/73( َلَعلَّ
یا زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی7:

ْحِی اْلَمْوت��َی  ِبِإْذِن اهللا«؛ یکی 
ُ
حضرت عیس��ی7 می فرماید: »أ

از معجزات من این است که اموات را به اذن پروردگار زنده می کنم. 
)آل عمران/49(

برگش��تن م��ردگان در آخرالزم��ان فلس��فه حکیمان��ه ای دارد. در 
آخرالزمان حکومتی به وجود می آید که در آن ظلمی نخواهد بود و عدل 
مطلق است. مؤمنین خالصی به دنیا برمی گردند که استعداد کماالت در 
آن ها بس��یار باال بوده، ولی به خاطر ظلم زمانشان کسی آن ها را تربیت 
نکرد و استعدادشان شکوفا نش��د. به همین دلیل این استعدادها بالقوه 
باقی ماند. برای اینکه ظلمی به این مؤمنین نش��ود، آن ها برمی گردند و 

استعدادهایشان به فعلیت می رسد و تکمیل می شود.1
 از جمله بارزترین مؤمنین، خود ائمه: هستند که برمی گردند. 
هر ک��دام از ائمه: صالحیت این را داش��تند که دنی��ا را مدیریت 
کنن��د، ولی این اتف��اق در زمان آن ها نیفتاد. در زم��ان آن ها به خاطر 
کمان، اس��تعداد مدیری��ت جهانی به فعلیت  ضعف م��ردم و ظلم حا
نرسید و این عبادت را انجام ندادند. همه مردم را به سمت خدا بردن 
عبادت بزرگی اس��ت. پس ائمه: بعد از ولی عصر برمی گردند که 
این مدیریت را داش��ته باش��ند و آن عبادت خدا را انج��ام بدهند. از 

1  . تفسیر نمونه، ج15، ص559.
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طرفی س��ران کفار هم بر می گردند تا ذلت و عذابی ببینند و انتقامی 
از آن ها گرفته بش��ود. باید در دنیا این انتقام از آن ها گرفته بشود. این 

در راستای عدل است.
مع�اد.«  ال�ی  ل�رادک  الق�رآن  علي�ک  ف�رض  ال�ذی  »ان 

)قصص/85(
آن کسی که قرآن را بر تو فرو فرستاد، به یقین تو را به وعده گاهت 

باز می گرداند.
امام سجاد7 در تأویل این آیه فرمود: پیامبر شما و امیر مؤمنان 

و امامان اهل بیت در عصر ظهور به دنیا باز می گردند.1
گر عقیده به رجعت نباش��د، ممکن است بعضی از افراد دچار  ا
ناامیدی و سرخوردگی بشوند. مثال بگویند که فرض کنیم من خوب 
باش��م و آمادگی فردی برای ظهور داش��ته باش��م، ظهور ام��ام نیاز به 
آمادگی اجتماعی دارد و آن دست من نیست. از این رو، ممکن است 
گر کسی عقیده  کی خودش را از دست بدهد، اما ا امید و در نتیجه، پا
به رجعت داشته باشد، می گوید به فرض که اجتماع آمادگی ظهور را 
نداشته باش��د، همین که من آماده باشم در هنگام ظهور هستم، حتی 
گر  گ��ر ظهور در زمان من نبود، من می توانم در زمان ظهور باش��م. ا ا

خوب باشم، می توانم در زمان رجعت جزو افراد آن زمان باشم.

پرورشاحساس
مش��رک مح��ض نی��ز ب��ر می گردد ت��ا س��زای حق کش��ی ها و 

1 . تفسیر برهان، ج3، ص239.
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تجاوزگری های خود را پیش از آخرت و در همین دنیا بچش��د. امام 
صادق7 می فرماید: نخس��تین کس��ی که درباره او محکمه عدل 
در حکومت حقه تش��کیل می شود، محس��ن فاطمه7 است. بین 
او و قاتلش محکمه برگزار می ش��ود. قنفذ و آقایش آورده می شوند 
گر یکی  و با تازیانه هایی از آتش ش��الق می خورند. شالق هایی که ا
از آن ه��ا به یک��ی از کوه های دنیا بخورد، ذوب می ش��ود و تبدیل به 

کستر می گردد.1 خا
در اخب��ار رجعت امام حس��ین7 تصریح ش��ده ک��ه به هنگام 
رجعت حض��رت، یزید و س��پاهیانش نیز رجع��ت می کنند و امام 
حسین7 آن ها را می کشد و برای هر ضربتی یک ضربت می زند.2

جمعی از رجعت کنندگان، س��لمان، مق��داد، جابر بن عبداهللا، 
ابودجاجه، مالک اش��تر، مفضل بن عمرو، حمران بن اعین، مومن 

ال فرعون، یوشع بن نون و اصحاب کهف هستند.3
رجع��ت در م��ورد مؤمنی��ن اختیاری اس��ت. ام��ام صادق7 
می فرمای��د: هنگامی ک��ه حضرت ولی عص��ر ارواحناله الف��داء قیام کند، 
مأمورین الهی در قبر با اش��خاص مؤمن تماس می گیرند و به آن ها 
گر بخواهی به  می گویند: ای بنده خدا! موالیت ظهور کرده اس��ت، ا
گ��ر بخواهی در نعمت های الهی متنعم  او بپیوندی آزاد هس��تی، و ا

بمانی، باز هم آزاد هستی.4 

1 . بحار االنوار، ج52، ص39.
2  . تفسیر صافی، ج3، ص179.

3 . رجعت، محمد خامی، ص200.
4 . موعود نامه، مجتبی تونه ای، ص350.
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دع��ا کنیم ما هم جزء اصحاب رجعت باش��یم. یکی از دعاهای 
ما در محضر خدا در این ش��ب های پر برکت این باش��د که ما جزء 

اصحاب رجعت باشیم.

رفتارسازی
چه کنیم ک��ه در زمان ظهور امام زمان7 جزء اصحاب رجعت 

باشیم؟
امام صادق7 در روایتی زیبا ویژگی های رجعت کنندگان را این 

چنین بیان می کنند:
ْنَيا اْلَُس�ْنُ ْبُن  ُل َم�ْن َتنَْش�قُّ اْلَْرُض َعنْ�ُه َو َيْرِج�ُع إَِل الدُّ »َأوَّ
ٌة َل َيْرِجُع إِلَّ َمْن  ٍة َو ِهَي َخاصَّ ْجَعَة َلْيَس�ْت بَِعامَّ َعِلٍّ 7 َو إِنَّ الرَّ

َك َمْضًا.«1 ْ ياَمَن َمْضًا َأْو َمََض الشِّ َمََض اْلِ
نخس��تین کس��ی ک��ه قب��رش می ش��كافد و زنده ش��ده، ب��ه دنیا 
برمی گردد، حسین بن علی7 اس��ت. و این رجعت عمومی نیست 
)که تمام مردگان زنده ش��ده سر از قبر درآورند(، بلكه افراد خاصی به 

دنیا برمی گردند که یا مؤمن خالص و یا مشرك محض باشند.
در رجع��ت، مؤم��ن خالص ک��ه در تمام عمر از ط��رف کفار و 
منافقین مورد آزار قرار گرفته است، برمی گردد تا در پرتو حکومت 
حق��ه، روی آرامش و آس��ایش را ببیند و قس��متی از پاداش اعمال 

نیک خود را پیش از آخرت در این جهان ببیند.
اهل بیت: یک راه میانبر هم به ما معرفی کرده اند تا شیعیان 

بتوانند خود را به این مقام برسانند. امام صادق7 می فرمایند:

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 53، ص39.
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»َم�ن َدعا إل�ی اهلل تعالی أربعَن صباح�ًا هبذا الَعه�ِد كاَن ِمن 
انص�اِر قائِمنا فإن ماَت َقبَل�ه أخَرَجه اهلل تعالی ِم�ن قبه و أعطاُه 
بُكلِّ كلمٍة ألَف حس�نٍة و َما عنه ألَف سّيئٍة و هو هذا: اللهم ربَّ 

نور العظيم.«1
هر که چهل صباح این عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد و اگر 
پی��ش از ظهور آن حضرت بمیرد، خدا او را از قب��ر بیرون آورد که در 
خدمت آن حضرت باش��د و حق تعالی به هر کلمه هزار حس��نه به او 

کرامت فرماید و هزار گناه از او محو کند.2 
یکی از چیزهایی که امام در روزهای آخر به اطرافیانشان توصیه 
می کردند، خواندن دعای عهد بود. ایش��ان می گفتند: صبح ها سعی 

کن این دعا را بخوانی؛ چون در سرنوشت دخالت دارد.
ام��ام خمین��ی رضوان اهللا تعالی علیه حت��ی در موقعی که در بیمارس��تان 
بس��تری بودند، از انس با کتاب مفاتیح الجنان غافل نبودند. پس از 
رحلت جانگداز ایشان که مفاتیح شان را از بیمارستان به بیت منتقل 
می کردیم، متوجه ش��دیم امام در مفاتیح خود در کنار دعای شریف 
عهد که آن را یک اربعین می خواندند، تاریخ ش��روع را هشت شوال 
نوشته اند. حتی امام آنقدر دعای عهد خوانده بودند که آن قسمت از 

مفاتیح ایشان فرسوده شده بود.3

1  . مستدرک الوسائل، ج5، ص393.
2  . مفاتیح الجنان، دعای عهد.

3 . برداشتهایی از سیره امام خمینی، ج3، ص42.
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روضه
خوان��دن دعای عهد یک��ی از راه های بیعت با امام زمان اس��ت 
و یک��ی دیگر از اموری که ما به وس��یله آن می توانی��م به امام زمان 
مدد برسانیم، گریه برسیدالشهداست. خود حضرت هر صبح و شام 

برای جد غریبشان گریه می کنند: 
�َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِ  �َلُم َعَلْيَك َيا َأَبا َعْبِد اهللِ السَّ »السَّ
ِة َربِّ  َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن ِخرَيَ َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن َسيِِّد اْلَوِصيَِّن السَّ السَّ
ْهَراِء َس�يَِّدِة نَِس�اِء اْلَعاَلَِن  �َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن َفاطَِمَة الزَّ اْلَعاَلَِن السَّ
�َلُم َعَلْيَك َيا  ى ُأمِّ اْلُْؤِمنَِن السَّ �َلُم َعَلْيَك َيا اْبَن َخِدجَيَة اْلُكْبَ السَّ

اَمَواُت اْلُعَل.« 1 َمْن َبَكْت ِف ُمَصابِِه السَّ
َقِة  ُءوِس اْلَُفرَّ َلُم َعَل الرُّ �َلُم َعَل اْلَْدُفونَِن بَِل َأْكَفاٍن السَّ »السَّ

َعِن اْلَْبَداِن.«2
ای کاش فقط همین بود، یا صاحب الزمان!

بر جسم پاره پاره فرس تاختن چرا؟ 
در آفتاب، نعش وی انداختن چرا؟

بعد از هزار و نهصد و پنجه جراحتش 
ک، تنش بی کفن، چرا؟ بگذاشتنش به خا

یاحسین...

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج98، ص236. 
2 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج98، ص319. 





13                                             
عید فطر و حفظ دستاوردهاے ماه مبارك رمضان

انگیزهسازی
امشب شب آخر ماه مبارك است، محمد بن عجالن می گوید:

از امام صادق7 شنیدم که می  فرمود: وقتی ماه رمضان می  شد، 
گر  علی بن الحسین7 هیچ غالم و کنیزی را مؤاخذه نمی کرد، و ا
عمل خالفی انجام می دادند، آن را می نوش��ت. وقتی ش��ب آخر ماه 
رمضان می  رس��ید، همه را صدا می زد و نوشته ای را بیرون می  آورد و 
خالفکاری های آن ها را می خواند و از همه اقرار می  گرفت. س��پس 
می  فرمود که همه بلند بگویند: ای علی بن الحسین! همان طور که 
تو اعمال ما را ش��مردی، پروردگارت هم آنچه ت��و انجام داده ای به 
حس��اب آورده و نوش��ته ای دارد که به حق، علیه تو سخن می  گوید. 
هیچ عمل کوچك و بزرگی را از آنچه به جا آورده ای، فروگذار نکرده 
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و به حس��اب می  آورد. پس، از ما بگذر و عفو نما؛ چنانکه دوس��ت 
داری او از ت��و درگذرد. ای علی بن الحس��ین! ذلت خود را در برابر 
کم عادل به یادآور که به اندازه خردلی ظلم نخواهد کرد  پروردگار حا
و ه��ر عملی را به جا خواهد آورد. از ما درگذر و عفو نما تا خداوند 

هم از تو بگذرد!
در این هنگام، گریه ها ش��روع می  ش��د و مناجات با خدا به میان 
می  آم��د، تا آنکه حض��رت آن ها را می  بوس��ید و می  فرمود: از ش��ما 
درگذشتم. آیا شما هم از من درگذشتید؟ آیا از من راضی شدید؟ همه 
می  گفتند: ای آقای ما! ما از تو درگذش��تیم! تو به ما بدی نکردی! آن 
گاه حضرت می  فرم��ود که همه بگویند: »الله��م اعف عن علی بن 
الحس��ین کما عفی عنا فاعتقه من النار کما اعت��ق رقابنا من الرق«؛ 
خدایا علی بن الحسین را عفو نما، همان طور که او ما را عفو کرد. او 
را از آتش آزاد کن، چنانکه او ما را از بردگی آزاد کرد و خود حضرت 

می فرمود: »اللهم آمین رب العالمین« و همه را آزاد می  نمود.1

اقناعاندیشه
س��یره اهل بیت: و علما بوده است که در مثل این شب، زکات 
فطره خود و خانواده خود را کنار می گذاشتند. در چنین روزی، مؤمنین 
بای��د روزه خود را تمام کنند و به وس��یله پرداخت زکات فطره یا همان 

فطریه، روزه های خویش را به پایان رسانند. امام صادق7 فرمود: 
»ان من تمام الصوم اعطاء الزکوه یعنی الفطره.«2 به درس��تی که 

1 . بحاراالنوار، ج 95، ص 38.
2 . من  ال یحضره  الفقیه، ج 2، باب الفطرة، ص 175.
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پرداخ��ت زکات؛ یعنی فطریه، از تمام روزه اس��ت. پرداخت نکردن 
زکات فطره، ناقص شدن روزه ها را به دنبال دارد. از این رو، مؤمنین 

در این روز با پرداخت فطریه روزه های خویش را تمام می کنند.
گهانی   عالوه بر این، ع��دم پرداخت زکات فطره باعث مرگ نا
می ش��ود. امام صادق7 به اس��حاق بن عمار فرم��ود: »برو فطریه 
گر  عی��ال و مملوک م��ا را خارج کن و احدی را باق��ی نگذار، زیرا ا
گذاری من از فوت او می ترسم.« اسحاق می گوید:  فطره کس��ی را وا

گفتم: فوت چیست ؟ فرمود: »مرگ.«1 
زکات فطره واجب مؤکد اس��ت و ش��رط قبولی روزه ماه مبارک 
رمضان و س��بب حفظ تا س��ال دیگر. از این جهت، مؤمنین قبل از 
نماز عید، فطری��ه خود را پرداخت یا الاق��ل آن را از اموال خویش 

جدا می سازند.
در قرآن کریم، واژه زکات در 32 آیه ذکر ش��ده اس��ت. آنچه در 
این میان قابل دقت و توجه می باش��د این است که در 27 آیه از 32 

آیه یاد شده، واژه »زکات« در کنار واژه »صالة« ذکر شده است.

پرورشاحساس
طب��ق برخی روایات، خداون��د در ماه رمض��ان، در موقع افطار، 
هفتاد میلیون نفر را که همگی س��زاوار آتش ش��ده اند، از آتش آزاد 
می  کن��د و به اندازه تم��ام افرادی که در ماه رمض��ان آزاد نموده، در 
ش��ب آخر آن آزاد می  کند.2 و طبق برخی دیگر، خداوند در ش��ب 

1 . إقبال األعمال، ص 274: الباب السادس و الثالثون فیما نذکره.
ْلِف  َعِتیٍق 

َ
ْلَف  أ

َ
ْفَطاِر َسْبِعیَن  أ ِه َتَعاَلی ِفی ُکلِّ َلیَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ِعْنَد اإْلِ 2 . َکاَن یُقوُل ِإنَّ ِللَّ
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اول ماه رمضان هر کدام از مخلوقات خود را که بخواهد، می  بخشد؛ 
در ش��ب بعد این ع��ده را دو برابر می کند؛ و در ش��ب بعد دو برابر 
تعداد تمام افراد ش��ب های قبل را از آتش آزاد می  کند؛ )و به همین 
ترتیب( تا ش��ب آخر ماه رمضان که در این شب، تعداد تمام کسانی 

را که در این ماه آزاد کرده است، دو برابر می کند.1
م��ا 30 روز گرس��نگی و تش��نگی جس��م و روح را در گرم��ای 
گر به عش��ق خدا نبود الاقل برای خودمان  تابستان تحمل کردیم، ا
این س��ختی ها را تحمل کردی��م! و در این ماه مبارک برکات عظیمی 

نصیب ما شد.
کنون، این ماه با ما وداع کرد و رفت؛ وداع و رفتنی که شرحش  ا
را فق��ط بای��د از زبان مبارک ائمه ه��دی: و نماین��ده آن ها، امام 
کترین حالت شنید، حضرت حدود 19 بار به این  سجاد7، به سوزنا

ماه مبارک سالم می فرستند:
»السالم علیك من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا.« 
س��الم بر تو ای نزدیکی که وقتی ب��ودی گرامی بودی و حال که در 

آستانه رفتن هستی، رفتنت فاجعه است. 
»فنح��ن مودعوه وداع م��ن عز فراق��ه علینا وغمنا و إوحش��نا 

ْعَتَق 
َ
اَر َفِإَذا َکاَن آِخُر َلیَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن أ اِر ُکالاًّ َقِد اْسَتْوَجُبوا ]اْسَتْوَجَب [ النَّ ِمَن النَّ

ْعَتَق ِفی َجِمیِعه . إقبال األعمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص 261.
َ
ِفیَها ِمْثَل َما أ

ُه ِلَمْن َشاَء ِمَن اْلَخْلِق  ُل َلیَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َغَفَر اللَّ وَّ
َ
ِه 7:  ِإَذا َکاَن أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
1 . َقاَل أ

ْعَتَق 
َ
ِتی َتِلیَها َضاَعَف ُکلَّ َما أ یَلُة الَّ ِتی َتِلیَها َضاَعَفُهْم  َفِإَذا َکاَنِت اللَّ یَلُة الَّ َفِإَذا َکاَنِت اللَّ

َلیَلٍة. إقبال األعمال  ْعَتَق ِفی ُکلِّ 
َ
أ َما  ِمْثَل  ُتَضاَعُف  َرَمَضاَن  َلیَلٍة ِفی َشْهِر  آِخَر  ی  َحتَّ

)ط - القدیمة(، ج 1، ص 3.
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انصرافه عنا.« ما با این ماه خداحافظی می  کنیم، خداحافظی کس��ی 
که جدایی اش برای ما س��خت اس��ت و این جدایی ما را اندوهگین 

می  کند و با رفتنش تنها می  شویم.1
از س��خنان معصومین: چنین استفاده می  ش��ود که روز عید 
فطر، روز گرفتن مزد است، به همین دلیل، مستحب است انسان در 
این روز زیاد دعا کند و به یاد خدا باشد و روزش را به بطالت و تنبلی 

نگذراند و خیر دنیا و آخرت را بطلبد.
در آخر م��اه مبارك رمضان عید فطر می  گیرن��د، چون جایزه و 

مزد یك ماه را به ما می دهند؛ 

روز عید است و من مانده در این تدبیرم 
          که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم

رفتارسازی
یک بشارت و یك هشدار! 

اول، بشارت: در روایت است از امام باقر7 که: »عباد اهللا! ان 
إدنی ما للصائمین والصائمات إن ینادیهم ملك فی آخر یوم من شهر 
رمض��ان«؛ ای بندگان خدا! کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه 
دار داده می ش��ود، این است که فرشته ای در آخرین روز ماه رمضان 

به آنان ندا می دهد:
»إبش��روا عباد اهللا فقد غفر لکم ما س��لف م��ن ذنوبکم«؛ هان! 

بشارتتان باد ای بندگان خدا! که گناهان گذشته تان آمرزیده شد!

1 . صحیفه جامعه سجادیه، دعا 142 و اقبال، سید بن طاووس، باب 34.
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و اما هش��دار و انذار: در ادامه روایت باال آمده است: »فانظروا 
کیف تکونون فیما تستإنفون«؛ پس به فکر آینده خویش باشید که 
چگونه بقیه ایام را بگذرانید؟ »و لزمنا له الذمام المحفوظ و الحرمة 
المرعی��ة و الحق المقضی«؛ م��ا باید حقی که او به عه��ده ما دارد 
رعایت کنیم و حرمتی که نزد ما دارد ارج بنهیم و به تعهدی که بین 

ما و اوست وفا کنیم. 1
چگونه می توان دستاوردهای این ماه را حفظ کرد؟

به اندازه فرصت جلسه به دو راهکار اشاره می کنیم: 
1. س��ه روز از هر ماه را روزه گرفتن که س��ّنت پیامبر6 بوده 
اس��ت و ثواب روزه سال برای کسی که بر آن مداومت داشته باشد، 

نوشته خواهد شد.
ُه،  اَم َصامَ  اْلَعامَ  ُكلَّ  َقاَل رسول اهلل 6: »َمْن َصاَم َكَذلَِك َفَكَأنَّ
اِوي:  ْيَطانِيَُّة.« َسَأَل الرَّ َو بَِذلَِك َتْذَهُب َعْن َصْدِرِه اْلَوَس�اِوُس الشَّ

اُم؟ َفاَم ِهَي تِْلَك اْلَيَّ
ُل َأْربَِع�اَء ِم�َن اْلَعْشِ  ُل َخِي�ٍس ِم�ْن ُكلِّ َش�ْهٍر َو َأوَّ َفَق�اَل: »َأوَّ

اْلََواِسِط َو آِخُر َخِيٍس ِمْن ُكلِّ َشْهر.«2
این کار کمک می کند ح��ال و هوای روزه ماه رمضان و تمرین 
تقوایی آن در طول سال امتداد پیدا کند، ضمن این که سه روز  روزه 
در ماه برای کس��انی که حفظ دستاوردهای ماه رمضان برایشان مهم 

است، کار خیلی سختی نیست.

1 . میزان الحكمه، ج 7، صص 131 � 132.
2 . زاد المعاد- مفتاح الجنان، مجلسی، ص286.
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گر کس��ی بخواهد بارش برای قیامت  2. محاسبه روزانه اعمال: ا
سنگین نشود و افسار نفسش از دستش بیرون نرود، الزم است اعمال 
خود را به صورت روزانه مورد محاسبه قرار دهد و چنانچه از او کوتاهی 
و غفلت و خدای نکرده معصیتی س��ر زده است، استغفار نماید. این 

کار آنقدر اهمیت دارد که حضرت امام صادق7 می فرمایند:
 »َلْي�َس ِمنَّا َمْن َلْ ُيَاِس�ْب  َنْفَس�هُ  ِف  ُكلِّ َيْوٍم، َفإِْن َعِمَل َحَس�نًا 
اْس�َتَزاَد اهللَ ِمنُْه َو َحَِد اهللََ َعَلْيِه، َو إِْن َعِمَل َشاًّ اْس�َتْغَفَر اهللَ ِمنُْه َو 

َتاَب إَِلْيهِ .«1
ای��ن کار باعث می ش��ود قبل از آنکه گناهی زمینه س��از گناهان 
بزرگتر شود، فرد از آن اس��تغفار کند، چرا که گفته اند: اندک اندک 

خیلی و قطره قطره سیلی می شود و قیامتمان را از بین می برد.
کرم6 با اصحابش��ان در  امام ص��ادق7 فرمودن��د: پیامبر ا
زمینی خالی از گی��اه فرود آمدند و به اصحاب خود فرمودند: هیزم 
بیاورید. گفتند: آقا اینجا چیزی نیست، فرمودند: بگردید. رفتند و 
چیزهای��ی جمع کردند، روی هم ریختند و مقدار قابل توجهی هیزم 
ُکْم َو  ا ُنوُب  ُث��مَّ َقاَل ِإیَّ ش��د. پیامبر6 فرمودند: »َهَکَذا َتْجَتِمُع  الذُّ
اَل َو ِإنَّ َطاِلَبَها َیْکُتُب  ما 

َ
ُنوِب َفِإنَّ ِلُکلِّ َشْی ٍء َطاِلبًا أ َراِت ِمَن الذُّ اْلُمَحقَّ

ْحَصْیناهُ  ِفی ِإماٍم ُمِبیٍن .2«3
َ
ُموا َو آثاَرُهمْ  َو ُکلَّ َشْی ٍء أ َقدَّ

اینگونه گناهان جمع می شود )و آتشی باور نکردنی برای قیامت 
عبداهللا  ترجمه  اهوازی،  کوفی  الزهد،  چیست؟،ترجمه  وظیفه اش  کیست؟  زاهد   .  1

صالحی، ص166.
ُموا... الخ.« 2 . إشارة إلی قوله سبحانه فی سورة یس آیة 12: » َو َنْكُتُب ما َقدَّ

3 . الكافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص288.
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می س��ازد( سپس حضرت فرمودند: از گناهان کوچک شمرده شده 
بپرهیزی��د، زیرا که هر چیزی طالب��ی دارد؛ بدانید طالب و جوینده 
گناهان، آنچه را مردم پیش فرستادند و نیز آثار آینده آن را می نویسد.

گر کس��ی این محاسبه را هر ش��ب قبل از خواب انجام دهد و  ا
گناه��ان روزش را تصفیه کند و ب��رای روز بعدش تصمیمات جدی 
مبن��ی بر ترک آن گناه را بگیرد، در ای��ن صورت می تواند مقام های 

معنوی خود را حفظ کند.
ک ش��دن گناهان روزمان  گر می خواهیم از پا بعد از اس��تغفار، ا
اطمینان حاصل کنیم، به راهکاری که امام رضا7 ارائه فرموده اند، 

عمل کنیم:
7 َحتَّى َتِصرَي ُدُموُعَك   »َيا اْبَن َش�بِيٍب إِْن َبَكْيَت َعَل اْلَُسْنِ
ْيَك َغَفَر اهللُ َلَك ُكلَّ َذْنٍب َأْذَنْبَتُه َصِغريًا َكاَن َأْو َكبرِيًا َقِليًل  َعَل َخدَّ

َكاَن َأْو َكثرِيًا.«1
ای پسر شبیب! اگر بر حسین7 گریه کنی؛ به گونه ای که اشک 
چش��م هایت بر گونه هایت جاری ش��ود، خداوند هم��ه گناهانی را که 

مرتكب شده ای، کوچک یا بزرگ و کم یا زیاد، می آمرزد.
روض��ه گوش کن یا خ��ودت برای خودت روض��ه بخوان یا فقط 
روضه هایی را که یک عمر ش��نیده ای، به خاطر بیاور و ولو به اندازه 
کی  بال مگس��ی اش��ک بریز، خیلی س��ریع احس��اس طهارت و پا
می کنی. در این هنگام یک سالم به ارباب بی کفن بده و بگو السالم 

علیک یا اباعبد اهللا!

1 . األمالی )للصدوق(، النص، ص130.
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