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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمه
 بنام آنکه جانرا فکرت آموخت

 چراغ دل بنور دین بر افروخت
 

اي تحت عنوان (علل  تقریباً دو سال قبل بخواهش یکی از دوستان دانشمند مقاله
شود درج و انتشار  ن) در روزنامه وظیفه که در تهران منتشر میآانحطاط مسلمین و چارة 

اي انتشار ددادم مقالۀ مزبور مورد توجۀ خوانندگان آن روزنامه قرار گرفت و از همان ابت
از  کسانی بعنوان تقدیر و انتقاد ستونهائی ه خود جلب کرد ودقت موافق و مخالف را ب

این جهت جالب بود که مطلب تازه و  مقاله مزبور از روزنامه را اشغال کردند شاید
انحطاط مسلمین  موضوع بکري را در میان آورده بود، زیرا هر چند دربارة علل

ند اما کمتر کسی از آنان ا نویسندگانی قلمفرسائی کرده و علل و عوامل را نشانی داده
اند مثالً یکی از دانشمندان بزرگ  شد بقلم آورده عللی را که در آن مقاله نشان داده می

انحطاط  شناسی (دکتر گوستاولوبون فرانسوي) دربارة علل جامعه علوم اجتماعی و
مسلمین در کتاب تاریخ تمدن خود چیزهائی را موجب انحطاط عرب و اسالم نشان داده 

که اگر از نقطه نظر تطور ملل و تغییرات حاصله در آنها صحیح و داراي اثر باشد  است
ولی  ،ید به چهارچوب قوانین مذهبی و ناموافقی زمان و امثال آنقمانند اختالط خون و ت

گونه نظریات و نظر این سلمان بلکه از نظر یک نفر مورخ بیماز نظر یک نفر 
له مزبور بیش از دو سال در آن روزنامه انتشار ندارد هرچه هست مقا تعلیمات،ارزشی
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گرفت بدان انتقادها اعتنائی  اي اشخاص قرار می یافت و با اینکه گاهی مورد انتقاد پاره
شد زیرا غالباً انتقادکنندگان اشخاص سطحی و انتقادشان از روي تعصب جاهالنه بود  نمی

بی اعتنائی بانتقاد آنان گذاشتند که  مگر گاهی که اشخاص مشهوري پاي بمیدان می
شد لذا بناچار در  می هندآلوده به سوءظن دربارة نگار طاین محی موجب تولید زحمت در

کردیم تا  جواب اعتراضات و انتقادات آن پرداخته و مطلب را روشن می ضمن مقاله به
دیانت اي که خود را منحصراً وارث  اي از مطالب مندرجه به مذاق عده اینکه اخیراً پاره

شناسند تلخ آمده و به جاي انتقاد صحیح و  دانسته و دین را هم همین وضع موجود می
منطقی به تهمت و دشنام و حتی تکفیر پرداختند و به وسایلی کودکانه از قبیل شکایت به 
وزارت فرهنگ و تهدید به ضرب و امثال آن متشبث شدند، بنابراین پیش آمد با اینکه 

اي از آن در این  علل انحطاط مسلمین با مدارك ودالیل که خالصهها علل عمده از  ده
اهللا به نظر خوانندگان خواهد رسید باداره روزنامه طی مقاالت مفصلی فرستاده  ءمقدمه انشا

شده بود بناچار بوسیله نامه و تلگراف تقاضا شد که از درج آن خودداري شود تا وقت 
 آن برسد.

ل خالصه و مجملی از آنچه در آنجا نشر شد با دالیلی و اکنون به یاري خداوند متعا
 رسد. بیشتر بعرض می

 
 چرا این موضوع را اختیار کردم؟

شاید کسانی از خوانندگان بپرسند چرا این عنوان (علل انحطاط) را اختیار کردم که در 
 شرح و توضیح آن گرفتار تنقید و ناسزاي این گونه انتقادکنندگان شوم در حالی که اگر

توان صدها موضوع از مواضیع را  مقصود از نشر مقاالت دینی تحصیل ثواب باشد می
دینی درنظر گرفت چنانکه بسیاري از نویسندگان جراید دینی در اطراف آنها قلمفرسائی 

اند، نه تنها کسی متعرض آنان نشده بلکه مورد تمجید و تحسین اکثریت متدینین  کرده
 ند.ا نویسندگان دینی چنیناند چنانکه اکثر  قرار گرفته
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زدن خود   : آري اگر منظور گولگانی باشند باید درجواب آنها گفتاگر چنین پرسند
ها  معجزات ائمه و کرامات امامزاده کردن خواننده باشد صدها موضوع از قبیل  ویا سرگرم

یرها هاي دینی و شرح و آمار کتابها وتفس و ساختمان مدرسه ءاي از علما تاریخچۀ پاره و
ایم یا چنین  ها که ما چنین و چنان بوده ها و عربده و از این قبیل مطالب و رجزخوانی

و در اطراف آن ماهها و سالها وقت و فکر  داد توان موضوع مقاله قرار وچنان هستیم! می
 اما باید دید نتیجۀ آن چیست؟ و از خواندن آن چه جنبش و خوانندگان را ضایع کرد!

آورد و چه  و او را از آن حدي که بوده تا چه درجه باال می آید ه پدید میتکانی در خوانند
اندازه در احراز سعادت و دفع شقاوت او تأثیردارد و براي فرداي او چه چیز ذخیره 

 خواهد نمود و براي مشکالت آیندة او چه حربه اي در دستش خواهد داد؟!
صدها  سواد بلکه بیند نخواندن ها از اینگونه فواید خالی باش اگر خواندنی راستی

درجه بهتر و اولی است! زیرا الاقل آن غریزه فطري و استعداد طبیعی و خدادادي آدمی 
نشده و همان هوش ذاتی انسان دست نخورده و سالم باقی خواهد ماند و براي نبرد  فاسد

عامی از حیث سواد  بینیم که فالن دهاتی بی اکنون می  زندگی مهیا خواهد بود چنانکه هم
خلق انسانی و غرایز فطري صدها مرتبه بفالن درس خوانده شهري مزیت داشته و قابل 

 اگر خام است الاقل خیلی فاسد نشده و بقول مرحوم عشقی  تر است و اعتماد
 آن میوه که بو ندارد اصال

 

 زان میوه که کرده گند بهتر! 
 

نویسد موجب  ندارد اگر چیزي میاجر خدائی پاداشی اي که جز  پس باید نویسنده
 تیقظ و باعث ارتفاء خواننده باشد و او را از حالی که دارد به حالی بهتر سوق دهد وگرنه

ترین اشیاء عالم است ضایع  ننوشتن بهتر است زیرا وقت و فکر مردم را که عزیز
ور نشدن همین جنایت خود باز سعادت است مگر اینکه مزدور ومأم نماید و مرتکب نمی

او باشد چنانکه  باشد که المأمورمعذور! و یا آنکه حب شهرت و خودپسندي انگیزة عمل
از همین رهگذر است که اگر دقت شود اکثر کتابها و  ند وا بیشتر نویسندگان چنین
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ارزد بلکه بهترین خدمت به جامعه آنست که آنها را  ه تنها به خواندن آن نمیها ن  نوشته
 مواج خروشان دریا نمائیم تا مردم را از شر آنها مأمون داریم!!تسلیم سیل تند و یا ا

خوشمزه این بود که هنگامیکه ما این موضوع را اختیار کرده و تحت عنوان (علل 
انحطاط مسلمین ...) مقاالتی در روزنامه وظیفه منتشر کردیم یکی از پرنویسها که به 

هاي مرکز (قیام  اسی یکی از روزنامهداند و زمانی ستون سی اصطالح خود را اهل بخیه می
کرد و به قول  ایها در روزنامه رهبر همکاري می ایران) را به عهده داشت و مدتها با توده

عمر را در المسلکی گذرانیده و  از يا زاده بوده است و برهه خودش سالها بهائی و بهائی
روحانیت ملبس شده و اینکه کارمند دولت و پشت میزنشین است به کسوت  اخیراً با

عیار درآید) است، در همین روزنامه وظیفه ستونی را به   مصداق (هر لحظه به شکلی بت
همین عنوان اشتغال و تحت تیتر (علل انحطاط مسلمین و ترقی غرب) به قلمفرسائی 

مطالعه مثل اینکه اصال مقاالت ما را نخوانده و معنی آن را  پرداخت، بیچارة! عجول و بی
یده است تصور کرده که مقصود ما از انحطاط مسلمین مقایسه آنان با ملل غربی و نفهم

اروپائی است! و این بسیار جاي تأسف و تعجب است که تا کلمه ترقی و انحطاط بگوش 
شود در صورتیکه درتمام آن سلسله  خورد فوراً ذهنش متبادر به غرب و شرق می کسی می

اي به ترقی  شد حتی کوچکترین اشاره امه درج میمقاالت که مدت دو سال در آن روزن
غرب در برابر انحطاط مسلمین نکردیم و فقط مقایسه ما در ارتقاء و انحطاط مسلمانان و 
مقایسه آنان با صدر اول و امروز است و عللی که یادآور شدیم ترك احکام مهمه الهی و 

گی از خود سعادتمندتر اقبال به خرافات و موهومات بود. ما هرچند غرب را در زند
شماریم زیرا بین آنها و سعادت  دانیم اما در عین حال آنرا مترقی و خوشبخت نمی می

حقیقی فاصله خیلی طوالنی است! اما این نویسنده مامور و مأجور علل انحطاط مسلمین 
و ترقی غرب را غصب خالفت دانسته و االن مدت دو سال است که در پیرامون این 

چون موضوع  ویل و تفصیل پرداخته است ون روزنامه و روزنامه آرام به تصآ موضوع در
است که از یک طرف در پیرامون آن هزاران جلد کتاب تألیف غصب خالفت از مواضعی 
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و بودن مطلب بسی آسان است   و تصنیف شده لذا چیز نوشتن در آن باره بواسطه فراوان
خبر از مقتضیات زمان است  جاهالن بیالناس و   آمد عوام  از طرف دیگر موجب خوش

دالن براي خود فراهم   لذا بدینوسیله بازار خود را گرم کرده و محبوبیتی در نظر ساده
راوات بالفاصله بعمامه و نعلین ارتقاء یافته و به خیال کنموده تا جائیکه از پاپیون و 

ه شاپور را ب  کالهرغم نظر ما از انحطاط غرب رو به ترقی اسالم آورده که  خودش علی
کنند  عمامه تبدیل کرده است!! ما با چنین کودك طبیعتانی که خود را مضحکه جهانیان می

ن دنیا شدیدترین اکاري نداریم و شاید هم مأموریتی دارند که در چنین زمانی که مسلمان
 یک عده در کشورهاي شیعی مذهب مأموریت دارند کهاحتیاج را به اتحاد و اتفاق دارند 

اي  ودهف و تصنیف یا کتابهاي کهنه و فرسلیأهائی در موضوع کهنه غصب خالفت ت کتاب
دانسته ولی انتشار آن امروز  که شاید روزي سیاست سالطین شیعه ترویج آنرا مقتضی می
اي ندارد، تجدید چاپ و  جز تولید کینه و عداوت و بیدارکردن فتنۀ خفته هیچ فائده

اهللا االستعمار و   ر اختیار مردم جاهل و متعصب گذارند! لعنحاشیه کرده با قیمت نازل د
دارد و آنارا به حال خود  مشتقاتها که هنوز از گریبان این مردم بدبخت دست برنمی

شوند که مردم را به اطاعت احکام خدا و  گذارد و در این میان اگر کسانی پیدا می نمی
اي که به منظور نفاق و شقاق بین  آتش فتنه خوانند و به اهللا می  پیروي از محکمات ما انزل

امت اسالمیه بیش از هزار سال مشتعل است دامن نزده بلکه سعی دارند آن را خاموش 
اي که در پیکر اسالم است دهند، این  کرده و التیامی به این جراحات هولناك کشنده
چه دستگاه  ارادة خبري ندانند آلت بی مأموران معذور که شاید از کثرت غفلت و بی

را بهتر تهمتی  اي اندازند و چنان گوینده و نویسنده سیاسی هستند جنجال و غوغا راه می
گردانند و به انواع دسایس و حیل وسیلۀ خاموشی او را  که زبانشان جاري گردد متهم می

آورند چنانکه تاریخ اسالم مخصوصاً در عصر حاضر از این قبیل جنایات مملو  فراهم می
 است. و مشحون
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وگرنه انحطاط مسلمین چه ربطی به موضوع غصب خالفت دارد؟ و امروز تجدید 
سلمین را نماید! تواند جبران مافات م اي دارد و چگونه می در این موضوع چه فایده مطلع
 : زیرا

ارتقائی را که ما از فقدان آن متأسفیم آن ارتقائی است که مسلمین صدر اول در  –اوال 
سالمی داشتند و پرواضح است تمام این ترقیات با وجود غصب خالفت قرن اول و دوم ا

بالفاصله امیرالمؤمنین در مسند  ه اگر بعد از رسول خداانجام گرفت! شکی نیست ک
داند  ی چه میسکردند غیر از خدا ک گیرفت و مسلمانان از او اطاعت می خالفت قرار می

بود و ترقی و تعالی آنان تا کجا بچه صورت  –بلکه جهانیان  –وضع مسلمین  امروز
از کرات آسمانی را هم در تصرف داشتند، اما  رسیده بود و شاید غیر از کرة زمین بسیاري

حال که نشد و اکنون این آرزو بصورت محال در آمده است تأسف بر آن اگر ثواب داشته 
شمردن  باشد باري نتیجه عملی ندارد و بهر صورت غصب خالفت را از انحطاط مسلمین

گوئی است زیرا اگر ارتقاء مسلمین در نتیجه احقاق حق خالفت بودجه داشت که  پریشان
داد که غصب دانیم آن ارتقاء در حالی رخ  غصب آنهم علت انحطاط باشد اما چنانکه می

 وقوع یافته بود و معذالک مسلمانان داراي آن همه عزت و عظمت شدند.
 خ نداده بود؟!شد هرگاه غصب خالفت ر پس چگونه می

 آلودمان مجنون کند باده درد
 

 صافی ار گردد ندانم چون کند! 
 

پس تأسف ما بر فقدان همین ارتقائی است که حاصل و موجود بود (نه آن ارتقائی که 
خیالی بوده و جز و احالم و رؤیاهاي شیرین است!) فلذا باید  صورت وقوع نیافت و

بوده تا اگر در دسترس است بدست آوریم و چه چیز ببینیم که چه چیز موجب آن ارتقاء 
از آن اجتناب کنیم، و به نظر ما و هر فرد مطلع  علت آن انحطاط گشته تا اگر امکان دارد

نمودن احکام حیات بخش اسالمی بوده چنانکه علل انحطاط  سبب ارتقاء آن روز اجراء
احکام در همین امروز  همانعقیده ما اجراي  باشد و به امروز ترك وتعطیل آن احکام می

با اندك کوشش موجب سیادت و سعادت مسلمانان گشته آن مجد و عظمت گذشته آنها 
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هد زیرا اگر بدستور اسالم آن چنانکه ما در این وجیزه د را به بهترین صورت اعادت می
توان از خیرات وبرکات این دین مبین  سان میآدهیم عمل شود خیلی زود و  توضیح می

ور شد، براي اینکه مسلمانان این زمان را   یشتر از مسلمین صدر اول متمتع و بهرهخیلی ب
ترند و اوضاع  توان حاضر نمود زیرا فهمیده احکام می خیلی بهتر و آسانتر براي اجراي آن

زمان هم تا حد زیادي نسبت به وضع ایشان مساعد است و حکام و فرمانروایان این 
 توانند مصدر خیر براي لهی انتخاب و گماشته شوند بهتر میعصر اگر به مقتضاي دستور ا

 امت و ملت خود باشند.
گان علت انحطاط مسلمین غصب  ثانیاً، چنان فرض گیریم که به قول این نویسنده

و مصیبت خوردن   خالفت بوده!! امروز چه باید کرد؟ آیا همین طور نشستن و تأسف
کردن و بر مسببین آن  گ نمودن و بزر  آوري هزار و چهار صد سال قبل از این را یاد

اي دارد؟! این کارها انحطاط فعلی مسلمین را تبدیل به  نمودن چه نتیجه لعنت و نفرین
دهد؟! یا تولید بغض و کینه و  بازگشت می کند و عظمت ومجد دیرین آنها را ارتقاء می

ند وهم عقل و تجربه مسلمین که هم به فرمان الهی مأمور به اتحاد و اتفاق عداوت بین
نماید و فتنه خوابیده را بیدار  شمارد بین ایشان ایجاد می اتفاق و اتحاد آنان را واجب می

اند که  کند؟ در ظرف این چهارده قرن از این همه کینه و عداوت و اختالف چه دیده می
 هنوز هم باید آن را دنبال کرد؟؟

صب خالفت بود! جز اینست که آیا نتیجۀ چنین منطقی که علت انحطاط مسلمین غ
الحق رسانید! یعنی از ابوبکر  براي ارتقاء آن باید حق را از غاصب گرفت و به من له

گرفت و بعلی تسلیم کرد!! امروز کدام خالفت مانده و علی و ابوبکر در کجا هستند که ما 
سخن آن خواهیم حق را به حقدار برسانیم؟! الزمه این  با نوشتن و گفتن این حرفها می

است که حق و وضع خالفت را ایجاد کنیم و علی و ابوبکر را زنده گردانیم! آیا این امر 
کردن ابوبکر و علی نیست از  محال نیست؟ ممکن است گفته شود که احتیاج به زنده

دهیم اما آیا خود موضوعموجود است و  گیریم و به فرزندان علی می فرزندان ابوبکر می
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ی نیست که بعلی بدهیم یا به فرزند علی!! شاید بگویند مقصود از منتفی نیست؟! خالفت
نشر این گونه کتب آن است که معلوم شود راه علی حق و راه ابوبکر باطل است 

گوئیم : اوال بین پیروان ابوبکر و علی در طی راه حق چندان اختالفی نیست زیرا  می
به قرآن و عامل به دستورات  نو مؤم نبوت محمدپیروان هر دو قائل بوحدانیت خدا و 

است خیلی کمتر از اختالفی اي از فروع  آن هستند و اختالف که بین سنی و شیعه در پاره
است که دو مجتهد شیعه یا دو عالم سنی با یکدیگر دارند پس! این عذر بدتر از گناه 

 چیست؟
رنه هنگامی شدن راه حق و باطل براي پیمودن راه است وگ و ثانیاً : مقصود از روشن

که براي کسی راه حق روشن شود چون بطی طریق نپردازد و همانجا بماند تا وقت 
اي خواهد برد؟ پیداست که هیچ  شدن راه حق چه فائده گذشته هالك شود از این معلوم

 اي ندارد. بلکه جز ماللمت و رسوائی نتیجه
چهارده قرن زد و خورد کنندگان راه حق باید پرسید آیا هنوز بعداز  حاال از این روشن

شتن راه روشن نشده است؟ و اگر روشن نشده پس کی روشن خواهد وو ملیونها کتاب ن
شده کدام است؟ آیا راه  راه طی این عمل چیست و شدن پس فائده شد؟ و اگر روشن

شده همین وضعی استکه امروزه مسلمانان دارند؟ یعنی مقصود از این همه ارسال  طی
القاعده در نزد مسلمانان است و باید   ه خالصه و جان و مغز آن علیرسل وانزال کتب ک

تواند آن را نفهمد؟!  باشد آیا همین انحطاط و ذلت است که هیچ حیوانی هم نمی چنین هم
تر و  مانده  باشد بفرمائید به ببینیم کدام ملت از شما عقب اگر مقصود از آن، همین وضع

ه تابع بهترین ادیان الهی و پیرو کتاب آسمانی خود تر است؟! شما مدعی هستید ک بدبخت
 هستید که از طرف پروردگار جهان و آفرینندة کون و مکان نازل شده و خود همین کتاب

]زند آسمانی فریاد می نِنيَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ نَ إِنْ كُ لَوْ أَنْتُمُ األَعْ ةُ [ }139عمران:{آل  [وَ زَّ هللاِ العِ وَ

ولِهِ  سُ لِرَ نِنيَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ و روزگار درازي هم این مدعاي قرآن مسلم جهان  }8{المنافقون: ]وَ
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هاي زمین بسط و مسلم داشتند، اما  بوده مسلمانان علو و عظمت خود را به سراسر قاره
توانند تفوق  امروز چه مردمی پریشان روزگارتر از شما هستند آیا مدعیان دین توحید می

پرستان هند و از حیث علم و عمل و خلق و منطق ثابت کنند    را بر بتو مزیت خود 
ما   ق و نظریهاگر چنین نیست پس علتی دارد ما در صدد جستجوي آن علتیم و طبق تحقی

نازل  آن علت یا علل ترك آن اوامري است که از طرف پروردگار عالم بر رسول خاتم
از  شد و سنت سنیۀ نبویه در طی دوران نبوت خود عمالً آنها را به اجرا درآورد و پس

کردند حائز و  تا آن احکام را اجرا می ،وي مسلمین صدر اول با تمام آلودگی و نقائص
واجد آن عزت و شوکت شدند اما همینکه وساوس و تسویالت و تحریفات و تأویالت 

ها و تزلزالت نمود و غفلت و جهالت مسلمین هم  ایجاد شبهه ارباب اغراض به میان آمد
بر تشدید وخامت افزود تا به امروز که به این صورت درآمده که تابعین تورات محرف و 

اند!! و اي اگر طعنه به قرآن  انجیل مزخرف پیروان قرآن را به مسخره گرفته و سخره کرده
 زند انجیل و زبور!!.

خواهند بگویند ما علل انحطاط مسلمین را ترك این احکام  یاین نویسندگان هر چه م
دانیم و در این مدعا  دانیم چنانکه موجبات عزت و ارتقاء آنها را اجراي این احکام می می

 د امیرالمؤمنینداراي هزاران مدارك و دالئل عقلی و نقلی بوده تابع نظر موالي خو
مضاء و اجراي احکام الهی که امروز هستیم که موجب عظمت و اعتالء مسلمین را در ا

 فرماید :  البالغه می نهج داند آنجا که در خطبۀ قاصعه در متروك شده می

... فاصبحوا فی نعمتها غرقني و عن حرضة عيشها فكهني قد تربعت االمور هبم «

فهم حكام علی العاملني و ملوک فياطراف « :فرماید تا آنجا که می »فی ظل سلطان قاهر

االرضني يملكون االمور علی من كان يملكها عليهم و يمضون االحكام فيمنكان 

 .»يمضيهام فيهم
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آري اینان مسلمانان صدر اولند که به فرموده امیرالمؤمنین و به شهادت تاریخ 
فرمانروایان جهان و پادشاهان کران تا کران کیهان بودند و مالک امور و سلطنت بر کسانی 

مالک بودند و سلطنت و احکام الهی را در کسانی جاري کردند که شدند که بر ایشان 
داشتند! آنگاه علت انحطاط  روزگاري احکام جبت و طاغوت را در ایشان جاري می

 فرماید :  مذمت اصحاب خود می مسلمین را در

 نكم قد نقضتم ايديكم من حبل الطاعة.إ و الأ
مسلمین را بنویسند خوب است  خواهند هوسناکانه علل انحطاط پس آقایانی که می

قدري در اخبار و آثار اسالمی مطالعه کنند و بدانند که تقیید الفاظ و به زنجیرکشیدن 
نویسی شمرده شود باري  حاصل، مقاله هاي پرنویس و بی معنی اگر در روزنامه جمالت بی

 در چنین موضوعی باید به تحقیق و مطالعه پرداخت!
 

 موضوع چه فائده دارد؟مطالعه و دقت در این 
نه تنها از نظر یک نفر مسلمان عالقمند به سعادت خود که بستگی بدانستن علل ارتقاء 
و انحطاط مسلمانان دارد بلکه از نظر یک نفري که عالقه به فهم و اطالع از حوادث مهمه 

و  جهان وعوامل و انگیزة ترقی  تنزل امم و ملل دارد مطالعه تاریخ و شرح علل ارتقاء
ترین حوادث تاریخ عالم است و البته از نظر یک نفر مسلمان  مسلمین از جالب طاطانح

غیرتمند یادآوري و تذکر داستان عظمت و اعتالء مسلمانان صدر اول که اجداد و پدران 
انگیز انحطاط و ذلت مسلمین  جسمی و روحی او هستند و تشریح و بواعث و عوامل غم

متوجه و دامنگیر فرد فرد مسلمانان امروزه است مهمترین  بارش  کنونی که آثار نکبت
موضوع الزم است و چون علل و عوامل انحطاط و ارتقاء در تمام ازمنه و اعصار تاریخ 

تواند هم  بشري همانند و یکسان بوده آنچه باعث ترقی مسلمانان صدر اول گشت می
وجب نکتب و انحطاط مسلمین امروز نیز باعث ارتقاء مسلمانان این زمان باشد و آنچه م

شد و  گشت موجب ذلت و نکتب آنها نیز می کنونی است اگر دچار مسلمین صدر اول می
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بعبارت دیگر امروز نتیجۀ دیروز و فردا مولود امروز است، پس اطالع از اسباب و وسایل 
ترقی مسلمانان صدر اول و دقت و مطالعه در موجبات ذلت و انحطاط مسلمین کنونی از 

 است که نه بر هر فرد مسلمان بلکه بر هر فرد ذي یترین موضوعات همترین و جالبم
گ و واجب است. راستی در میان حوادث بزرشعور انسانی مطالعه و اطالع آن بسی 

انگیزتر از حادثه پیدایش  تر و حیرت اي عظیم انگیز بشري چه حادثه هاي حیرت جنبش
یرترین بقاع ارض از حیث ثروت و تمدن و دین مبین اسالم در ریگستان حجاز که فق

اي  مبین در فاصله توان یافت که مردم جاهل آن در تحت تبعیت این دین صنعت بود می
نیا آن روز را در تحت سیطره و قرن تقریباً تمام نقاط معموره د کوتاه یعنی در کمتر از نیم

اط حکومت مادي و پرستانۀ خود درآورده و بیش از شش قرن بر تمام آن نق  نفوذ حق
اند؟ض خوب است این  معنوي داشتند و چه چیز باعث شد که به این روز سیاه افتاده

: نباشد حداقل دوست هم نیست بشنویداسرار را از زبان کسی که اگر دشمن اسالم 
: شالودة تمدن عرب و اسالم بدست گوید در تاریخ تمدن اسالم خود میگوستاولوبون 

اند ریخته شد لکن همین قوم یک دفعه از ریگستان عرب  بودهقومی که تا حدي وحشی 
ایران را زیر و زبر  خارج شده در اندك زمانی تخت و تاج با عظمت روم و یونان و

عظمی در مقابل تشکیل دادند که از هند تا اندلس وسعت داشته و کارهاي نموده دولت 
انگیز و مطالعه آثارتاریخی آن  تکه از آنها بعرصۀ ظهور و بروز رسید واقعاً حیر نمایانی

 باشد.. آور می براي ما بسی دلچسب و زیاد جالب توجه و تعجب
 ترین مطالعات و دقتها است.  این موضوع پرفائده رپس مطالعه و دقت د

 
 کنید؟ این معما را چگونه حل می

در مقدمه جلد دوم آئین جاویدان این قضیه مطرح شده است که بتصدیق تمام 
ترین بقاع ارض و مردم  اي ظاهر شد که محروم مورخین ومطلعین جهان، اسالم در نقطه

ترین مردم روي زمین بودند اما همین مردم از همین نقطه به برکت دین  آن نیز بدبخت
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گشتند که تاکنون تاریخ دنیا نظیر آنها درایمان  مبین اسالم داراي چنان خصایل و ملکاتی
و عدالت و شجاعت و جهانگیري و علم و تمدن به یاد ندارد! و جاي بسی تأسف و 
تعجب است است که اخالف این اسالف یعنی مسلمانان کنونی اگر در بدترین و 

خره مانده و ذلیل و باال الاقل ملتی عقب ترین وضع سیاسی و اجتماعی نباشند منحط
 نامشابه به گذشتگان نامدار خود هستند!

اي  ماندگی و انحطاط چیست؟ آنهائیکه مقتضیات زمان و محیط و پاره علت این عقب
دانند اگر اشتباه نکرده باشند  از خصائل را در ارتقاء و انحطاط مسلمین دخیل و عامل می

اسالم و بسط و خیلی هم ادعایشان درست نیست زیرا با اینکه در اثر توسعۀ دامنۀ 
حد و حصري از ملل گوناگون  گسترش آن در شرق و غرب عالم و دخول افواج بی

جهان بدین خدا و اختالط آنها با یکدیگر که تفرق و تحزب آنان به جهاتی تا حدي 
رسد و با آن کیفیت البته تشتت و پراکندگی المۀ الینفک آن است معهذا  طبیعی به نظر می

از پیدایش اسالم باز هم تا ظهور فتنه مغول که  از هفت قرن بعدبینیم که تا بیش  می
تاز عرصۀ تمدن و علم و دانش،   سمانی بود دولت اسالمی یکهآتوان گفت یک بالي  می

ترین مقام معنوي خود در اهتزاز بود و اگر اخیراً دچار نکتب و  و پرچم اسالم در رفیع
تر پیدا شده  که یک دینی بهتر و رژیمی عالیانحطاط گشت در اثر این نبود  نشینی و  عقب

باشد که آن را مقهور و مضمحل نماید! بلکه آنچه واقع است اینست که ملت اسالم تا 
بخش آن دور شده بود و احکام   فاصلۀ زیادي از مبانی و آداب دینی و تعالیم حیات

رات و شرایعی آسمانی و قوانین جاودانی آن معطل و متروك مانده بود یعنی همان دستو
که براي جلوگیري از این قبیل مصائب وضع شده بود موقوف االجرا مانده بود فلذا روي 

وا [سنت الهیه آن نکبت و ذلت متوجه مسلمین گردید مثال هرگاه فرمان ابدي الهی دُّ أَعِ وَ

ةٍ  وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ ن دچار اانموقوف و متروك نمانده بود و مسلم }60األنفال:{ ]هلَُ

طلبی و نفاق و تفرق و تصوف نگردیده بودند چگونه ممکن بود   امراض خانمانسوز جاه
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مشتی مغول خونخوار و وحشی از آن طرف دنیا چون مور و ملخ گرسنه به کشورهاي 
هاي نفاق و افتراق وارد حصن متین وحریم محترم اسالم  اسالمی روي آورند و از رخنه

کند؟  جنایاتی شوند که تصور آن موي را بر اندام راست میگردند و مرتکب آن چنان 
شود  پس آنچه درانحطاط و ذلت مسلمین دخیل  عامل بود و علل انحطاط آنان شمرده می

اي از احکام حیات بخش و سعادت فزاي اسالم بود نه مقتضاي محیط و زمان و  ترك پاره
 اند!! امثال آن گفتهنقص قانون و خصائل عربی! چنانکه دکتر گوستاولوبون و 

طی مراحل عمر که این بنده نگارنده در ضمن مطالعات و تتبعات خود در جریان 
ام که  اي است اخیراً جداً معتقد شده انسان هر روزي به مقتضاي آن داراي نظر و عقیده

اکثریت مدعیان مسلمانی فرسنگها نه تنها از حقایق اسالم بلکه از حقایق زندگی دور 
اثر و یادگار دوران جاهلیت و  اند که بدبختانه گرفتار اوهام وخرافاتی گشته اند و شده

و ذلت ایشان را   مذاهب باطلۀ قبل از اسالم بوده و یا در نتیجۀ القاي شیاطینی که نکبت
اند پیدا شده که امروز مبارزه با آن کمتر از مبارزه مسلمین صدر اول با  طالب بوده

تر است! و اگر خداي عالم نظر  که به درجات از آن سختپرستی جاهلیت نبوده بل بت
افتادگان از سرچشمۀ حقیقت داشته باشد  گشتگان وادي ضاللت و دور رحمتی بر این گم

انگیزد که با چراغ  دل و با ایمان از میان ایشان برمی پرست و روشن اي دانشوران حق عده
بدان منسوبند ولی بدبختانه دیرزمانی  علم  نیروي برهان اینان را به شاهراه دین مبینی که

گیر و  اي پی اند هدایت کنند تا شاید در مدتی دراز با مبارزه است که آنرا از دست داده
شان عودت داد و  دار بتوان آنان را بعزت آباد ایمان و مأمن شرف و اعتال و گذشتۀ دامنه
در   کنون این ملت دسترفته را به جوي بازآورد وگرنه با این کیفیت و وضعی که ا آب

شود بلکه آنچه  رزین الهی داده نمی اتالحی گشت بعینگریبان است هزار یک احتمال بر
رسد اینست که منسوبین به اسالم اکنون در پرتگاه هولناکی قرار  تقریباً مسلم بنظر می

خواهد شد و این از سنت  از کارگاه هستی محو دادند که عنقریب تاروپود و جودشان
اند  خدائی بعید نیست زیرا غالباً اممی که متنعم بنعمت وجود انبیاء و دین حق کشته
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اند بطوریکه جزو  اند بیشتر در معرض ابتال و عذابهاي الهی قرار گرفته وکفران ورزیده
آیات اند چنانکه در  اساطیر تاریخ قرار گرفته داستانی براي آیندگان گشته ها و افسانه

 فرماید:  شریفه می

 

نُونَ [ مِ ؤْ مٍ الَ يُ وْ ا لِقَ دً بُعْ ادِيثَ فَ مْ أَحَ نَاهُ لْ عَ جَ  }44{المؤمنون: ] وَ
] گردانیدیم. دور باد [از رحمت خدا] مردمى که  و آنها را مایه عبرت [و زبانزد مردم«

 »آورند ایمان نمى

ادِيثَ [  مْ أَحَ نَاهُ لْ عَ مْ فَجَ هُ سَ وا أَنْفُ ظَلَمُ قٍ وَ َزَّ لَّ ممُ مْ كُ نَاهُ قْ زَّ مَ    }19{سبأ: ]وَ
و ما آنان را داستانهایى (براى عبرت دیگران) قرار دادیم و جمعیتشان را متالشى ساختیم در «

 »هاى عبرتى براى هر صابر شکرگزار است. این ماجرا، نشانه

نابود البته حقایق ثابتۀ عالم وجود که ادیان حقه الهیه متضمن آنند هرگز نیست و 
شود و نعمت هدایت وکلید سعادت را بدست هر کسی که فقط نام مسلمانی برخود  نمی

دهند و خدا هم چنین تعهد و التزامی نسپرده است که مدعیان مسلمانی را بدون  نهد نمی
جهت نماید! و تجربه چندین قرن هم این حقیقت را با  عمل به مقتضاي اسالم عزیز بی

دارد که هر کس داراي خصال و صفات مسلمانی شد هر چند  میترین بیان آشکارا  فصیح
بودائی یامسیحی یا یهودي باشد داراي عزت و احترام خواهد بود نه آن را که بامسلمانی 

بینیم که  مسمی است بلکه اگر تدبر به آیات شریفه قرآن کنیم می راهی نیست و اسمی بی
ایم تهدید بذلت و زوال و انحطاط  خود نهادهبا بلیغ ترین بیان ما را که به نام مسلمانی بر

کند که اگر با شرایط اسالمی رفتار نکنیم قومی غیر ما را  نماید و انذار می و اضمحالل می
 فرماید :  براي آن دولت عظیم و نعمت جسیم انتخاب و اختیار خواهد کرد آنجا که می

                                       : 38(محمد( 
 ] مانند شما نباشند و اگر روى بگردانید گروهى جز شما را جایگزین کند، آن گاه [آنان
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مْ   ِبُّهُ مٍ حيُ وْ أْيتِ اهللاُ بِقَ فَ يَ وْ نْ دِينِهِ فَسَ مْ عَ نْكُ تَدَّ مِ رْ نْ يَ نُوا مَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ِبُّونَهُ [يَ حيُ  ]وَ
 }54{املائدة:

] خداوند گروهى را در میان خواهد آورد که  اى مؤمنان، هر کس از شما که از دینش برگردد [بداند که«
  » دارند. دارد و [آنان نیز] او را دوست مى آنان را دوست مى

 
برادران روي این نظر و عقیده بر آن شدم که برخالف نویسندگان غرورانگیز و اغواگر 

خبري ویالنند از این  خود را که در نتیجه گمراهی دور و دراز مدتهاست در بیابان بی
غفلت و اهمال بیاگاهانم و تا حدود توانائی خود صداي نارساي خود را به گوش فهم و 

نماید که صداي من و هزاران  اندیشه ایشان برسانم هرچند که با وضع موجود بعید می
هدفی نه  اي دهد و ثمري به بار آورد خصوصاً که مخالفان بی ز من نتیجهمن و بهتر ال اامث

از روي منطق و دلیل بلکه تنها به منظور مخالفت با هر چه که موافق سلیفۀ آنها نباشد یا 
گذارند تو گوئی که مانند چینیان خرافی معتقدند  تقریباً الی العوام بناي جنجال و غوغا می

ین وضعیت که عقال و منطقاً مخالف کتاب و سنت و عقل است که اگر دستی به ترکیب ا
 گردد!!. زده شود اژدهاي مقدس حامل زمین زخمین شده و دنیاي طوفانی و نابود می

یکی از حرفهاي مخالفین اینست که چرا این بحث از طرف این ناچیز آغاز شده است 
ا یعنی کسانیکه و حق این بود که مثال چنین موضوعی اگر الزم است از طرف علم

شد! و شاید به همین  بکسوت روحانیت ملبس و بدین مزیت از دیگران ممتازند آغاز می
اند  انگیز در بیانات خود آورده نظر بوده که گاهی کلماتی موهن و تحقیرآمیز و حتی غوغا
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ی وارد موضوعات  اند!! یک نفر کارمند ساده فرهنگ از قبیل اینکه دیگران بهتر از تو فهمیده
 کنم که وارد این مباحث شوم؟! و از این قبیل!! شده که من که چنین و چنانم جرأت نمی

ما به این اعتراض که در نزد ارباب دانش و عقول مردود و غیرقابل قبول است چیزي 
ارزشی آن مخصوصاً دراین زمان بر اکثریت خوانندگان  گوئیم زیرا سخافت و بی نمی

شأن ال دم جاهلیت است که نزول قرآن را بر پیغمبر عظیممسلم است و تقریباً منطق مر
 : گفتند فوق مقام او دانسته می

ظِيمٍ [  ِ عَ تَنيْ يَ رْ نَ القَ لٍ مِ جُ ىلَ رَ ءانُ عَ رْ ا القُ ذَ لَ هَ الَ نُزِّ وْ الُوا لَ قَ  }31{الزُّخرف:] وَ
 »] این دو شهر فروفرستاده نشد؟ و گفتند چرا این قرآن بر مردى بزرگ از [مردم«

 
گوئیم ما نه تنها ادعائی نداریم بلکه در نزد نفس خود از آنچه هم  ولی به این آقایان می

تر و کوچکتریم و حتی براي استراضاي خاطر شما  برید پست شما نسبت داده و گمان می
و رغم انف خودحاضریم اقرار کنیم که ما نه تنها در جرگۀ علما و دانشمندان نیستیم بلکه 

نخواندگانیم و از تعلیم و  سوادان و درس گوئیم! که جز و طبقه بی میبراي خاطر شما 
باشیم ولی با تمام این وصف از  درس و بحث معموله داراي حظ قلیل و ناچیزي می

موجودات و مردم روي کرة ارض و در ردیف بنی نوع انسان بوده و مقدرات و 
دارد آیا شما با کمال علم سرنوشت ما بستگی تام و تمام به مقدرات و سرنوشت دیگران 

دهید که در سرنوشت  کنید به یک موجود انسانی اجازه می و عدل و عقلی که ادعا می
آزارد بیان نموده گفتگوي آنرا در  خود اظهار نظري کرده و الاقل دردي که جان او را می

 1میان بگذارد. یا چنین حقی هم ندارد؟
اك، حتی حق ندارد در سرنوشت اگر در منطق شما یک موجود داراي حس و ادر

اندیشد بیان کند  اي که براي او می آزارد و چاره خود نظر کرده و درد و المی که او را می
بینی نشده و چنین   شیدر این صورت یقین داشته باشید که در دستگاه طبیعت چنین پ

ار حس نیست و فشار آزار اندرون هر وقت باشد ظاهر و آشک خاصیتی در موجودات ذي
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خواهد شد و خواه ناخواه این ابر ضخیم جهالت از جلوي خورشید حقیقت برداشته 
 شود! می

بهر صورت قبول داشته باشید یا نداشته باشید ما یک فرد از هم سرنوشتان شما بوده و 
د با شما همسفریم ور در این کشتی متالطم اجتماعی که ما را در دریاي حوادث پیش می

نمائیم و وضع خود را با ملل دیگر و گذشته و  راف و اکناف خود میو با نگاهی که به اط
بینیم و به قدر فهم و ادراك خود  کنیم جایگاه خود را مطمئن نمی آینده خود مقایسه می

داریم شما اگر ما را درخطا  رسد عرضه می هائی را که به نظرمان می کنیم و چاره حس می
بخش خطاي ما را روشن و مستدل بیان کنید تا  رامشآبینید با بیانی مستدل و  و اشتباه می

کنیم خطر نبوده و  موجب اطمینان ما گشته یقین کنیم که خطرهائی که حس می
وجنجال و تحقیر و تکفیر این چنانی شما، اگر  جوئی ما نیز درست نیست وگرنه هو چاره

اچاریم حتی شما تر نکند باري سست نخواهد کرد و ن ما را به نظرات و عقاید خود محکم
سر نوشتید در ردیف کسانی شماریم که چنین روزگار   عنان و هم هم را هم که با ما

تر شماریم زیرا  اند بلکه مبارزه با شما را تا آنجا که بتوانیم الزم سیاهی براي ما پیش آورده
 دشمن خانگی هر که باشد بدتر از دشمن بیرونی است. و سزاوار نیست که : 

 خنجر تیز کردهعدوي خانه 
 

 از خصم درون پرهیز کرده! تو 
 

اي احساس خطر کرده و کاروانرا  پس اگر سوءنظر نباشد حتی اگر کودکی هم در قافله
اعتنا نمانده الاقل به تمسخر و  به موارد خطراتی که احساس نموده خبر داد عقال بدان بی

سخر کار حتی انکار وقوع و پردازند! مگر اینکه شما انتقادکنندگان تم استهزاء وي نمی
خطر ادعاي نفی وجود ذلت و ضرر نمائید و آنچه امروز بر ملت اسالم از طرف دشمنان 

گذرد نادیده انگارید و به چیزي نشمارید و  گر و دوستان گول و نادان، گذشته و می حیله
آن را قابل دفاع و مورد اعتنا ندانید و فقط آن موقع دیک تعصبتان به جوش و رگ 

تان تجاوز و  که به یک یاز عادات معموله و خرافات مأنوسه غیرتتان به جنبش درآید
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احترامی شود! که در چنین صورت با شما عرضی نداریم و فقط داستانی را که مولوي  بی
 شویم. در مثنوي براي چنین غیرتمندان! آورده تذکاراً یادآور می

 گوید :  وي در دفتر پنجم مثنوي می
 

آمیز مسلمانان راستی   انگیز و افتخار  کدام مسلمان مطلع از عظمت حیرتراستی 
قرون گذشته و با خبر از ذلت و نکبت فزون از حد امروزه آنهاست که کشور پهناور و 

اي در دست متجاوزي ستمگر و دشمنی استعمارگر است  عزیز و زرخیر اسالمی هر نقطه
اعتنا بماند اما  جهت آن چیست و بدان بی این اوضاع را به بیند و نیندیشد که علت و

اهللا آن را بدان صورت آورده   همینکه گفته شود ترك احکام خدا و نسخ محکمات ما انزل
رگ غیرتشان به جنبش آید که این گفته مخالف رأي فالن آخوند! و ناموافق با سلیقۀ به 

زده است! اگر در درك علل و انتخاب و چارة  مرجعیت می دم از یهمان است که در زمان
آن ما را مصیب ندانسته و یا در تردید هستید اینک ما آن علل و راه چاره آن را در این 

که براي هوشمندان کافی و قانع باشد از نظر شما  صفحات به طور اختصار به حدي
ر داد. آنگاه با نظر کریمانه و گذرانیم تمنا داریم با دقت و بصیرت مورد مطالعه قرا می

خالی از تعصب اگر آن را حق یافتید ما را در این راه نصرت و کمک دهید و اگر به 
اشتباه ما واقف شدید براي خاطر حق و از روي صفا و صمیمیت نه عناد و لجاجت ما را 

ود نظري انید امیدواریم پرودرگار کریم ما را که به عقیده خخطایمان بیاگاه به اشتباه و
جز جلب رضایت حضرت او نداریم آن قدر وسعت صدر و بصیرت کرامت فرماید که 

ها و نشاندادن خطاهاي ما را از جانب شما به حسن قبول تلقی کرده و  بتوانیم راهنمائی
العین خود قرار دهیم و در هر صورت در پیشگاه پروردگار معذور و مأجورید   آنرا نصب

حق رسیده و مقصودتان طرفداري از حق باشد و اگرنه ما آنچه  به اما به شرطی که حقیقتاً
رسانیم چون به صدها دلیل عقلی و نقلی حقانیت آن بر ما  را در این اوراق به نظر شما می

و معتقدیم که کنیم  جوئی استشهاد می مسلم است آنرا به عنوان اعالم خطر و ارشاد چاره
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ایم و اگر هم عذابی رسید و ما را نیز با  ود را نمودهالاقل در پیشگاه خداوند اداي وظیفه خ
 شویم:  دیگران در ربود مضمون آیه شریفه را یادآور می

 

ذِ [  عْ وا مَ الُ ا قَ يدً دِ ا شَ ابً ذَ ُمْ عَ هبُ ذِّ عَ مْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ ا اهللاُ مُ مً وْ عِظُونَ قَ َ تَ
مْ ملِ نْهُ ةٌ مِ الَتْ أُمَّ إِذْ قَ ةً وَ رَ

عَ  لَ مْ وَ بِّكُ ونَ إِىلَ رَ تَّقُ مْ يَ   }164األعراف:{ ]لَّهُ
کننده ایشان است، یا آنان را به  براى چه قومى را که خدا هالك«و آن گاه که گروهى از ایشان گفتند: «  

تا معذرتى پیش پروردگارتان باشد، و شاید که «گفتند: » دهید؟ عذابى سخت عذاب خواهد کرد، پند مى
 »    »آنان پرهیزگارى کنند.

 
و اگر با این همه ما را در این باب معذور ندانسته و آنرا حمل بنازکدلی و غمخواري 

نمائیم (اگر بزعم شما عیب باشد) و  جهت ما کردید ما تحمل این عیب را بر خود می بی
 ایم بقول صائب :  گوئیم چه باید کرد که ما چنین آفریده شده می

 خوریم گذارد ما دل خود می هرکه پا کج می
 

 شیشۀ ناموس عالم در بغل داریم ما 
 

و علی این حال ما مطالبی را که درآن روزنامه به طور پراکنده (که از خصوصات 
گذرانیم و یقین  روزنامه است) انتشار دادیم اینک در این مقدمه بطور جامع از نظر شما می

 داریم : 
 کوز دیار آشنائیست آن

 

 داند که متاع ما کجائیست 
 

در نظر داشتیم قبل از شروع در بیان عوامل ارتقاء و علل انحطاط تصویري از حقیقت 
جامعه اسالمی که منظور نظر بنیادگزار این دین مبین است ولو بطور مختصر براي 
خوانندگان خود ترسیم کنیم تا به ببینند که اگر حکومت واقعی اسالمی روي کار آید و 

اي در روي زمین تشکیل  یعت پردازد چه مدینه فاضلهچنانکه باید به اجراي احکام شر
توانست آنرا مجسم  یابد که افالطون حتی خواب آنرا ندیده و در خیال خود هم نمی می
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نمودن عامه به حقایق دین  نماید! ولی دیدیم به واسطه دوري مردم از معالم اسالم و آشنا
ر این منظور سعی کنیم و غفلت اکثریت از قوانین کتاب و سنت ما هر چقدر هم د

توانیم حتی سایۀ کمرنگی هم از آن مجسم نمائیم لذا تصمیم گرفتیم که در ضمن بیان  نمی
موجبات ارتقاء و علل انحطاط که هر دو (موجبات و علل) یکی هستند یعنی همان 
چیزیکه موجب ارتقاء آنروز مسلمین بوده ترك همان چیز علت انحطا امروز مسلمانان 

کنیم بعد از  اجراي آن خود به خود این منظور بدست خواهد آمد و تصور میشده کهبا 
شرح آن موجبات و علل صورت نسبتاً کاملی از مدینه فاضله اسالمی در نظر خوانندگان 

کنندگان درخواهند یافت که اسالم با چه احکام سهل و اسان  مصور خواهد شد و مطالعه
ود و عمل پوشانده است آنگاه تعجب خواهند به آرزوهاي محال فالسفه الهی جامه وج
شدن بدعتهاي مجوس و فراعنه چگونه آن را از   کرد که جهالت و نادانی مسلمانان و زنده

اي از نویسندگان و  ارزش انداخته است! در اینجا تذکرا این نکته ضروري است که پاره
لتهاي اروپا و گویندگان علت مهم این انحطاط و ذلت را غلبه سیاست استعماري دو

دانند در حالیکه آن علت نیست بلکه معلول است زیرا وقتی که ملتی از وظائف  امریکا می
اجتماعی و اجراي احکام محکمه اسالمی تن زند، نه حکومتی داشت و نه جهادي نه 

ترند! مگر  جماعتی داشت و نه اتحادي بناچار طعمه کسانی خواهند شد که از آنها قوي
احترامی نکنند یا آن قدر احمقند  اند که به مدعیان مسلمانی بی ا التزام سپردهاروپا و آمریک

 هاي مهیا و مهنا دست بردارند؟!! که از طعمه
 آنکس که از دشمن توقع انصاف و ترحم دارد احمق است!

 
 نخستین عامل ارتقاء که ترك و قصور در آن علت انحطاط مسلمین گشت

فردي از فراد نوع انسان علم و فهم است که موجب نخستین وسیله و عامل ترقی هر 
بوي منصب  طرمزیت و شرف آدمی بر جمیع موجودات روي زمین گشته و همین خا

میدان وجود نموده   هستی و یکه تازه  خالفت و رتبه فضیلت داده او را صدر نشین بزم
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بپردازیم  خواهیم در این مختصر به شرح و تفصیل است. ما در فضیلت علم و عالم نمی
شکار است و فقط آاست که امروز حتی بر حیوانات عجم فضیلتش  چه آن مطلبی

خواهیم نظر اسالم را در این مورد و اهمیتی که شارع مقدس آن به علم داده و  می
مسلمانان را به تعلیم و تعلم آن امر کید و اصرار شدید فرموده تا حدي روشن کنیم تا 

دین مبین تا چه حد به عالمی و فهمیدگی پیروان خود مسلم شود که بنیادگزار این 
 عالقمند بوده است.

در اهمیت علم و عالم از نظر شارع همان بس که پروردگار جهان دانشمندان را در 
شمارد و از  فرشتگان و سپس دانشمندان را قائم بعدل می ،پس از ذکر ذات مقدس خود

د و گواه بر وحدانیت معبود علی االطالق ساکنان کره ارض عالمان را آشنا به حقایق وجو
 فرماید:  خواند آنجا که می می

وَ العَ   هَ إِالَّ هُ طِ الَ إِلَ سْ ائِامً بِالقِ لْمِ قَ و العِ أُولُ ةُ وَ ئِكَ املَالَ وَ وَ هَ إِالَّ هُ دَ اهللاُ أَنَّهُ الَ إِلَ هِ يزُ [شَ زِ

[    }18{آل عمران: احلَكِيمُ
[او]     دهد که جز او هیچ معبودى نیست و فرشتگانِ  خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهى مى

  دهند که:] جز او، که توانا و حکیم است، هیچ معبودى نیست و دانشوران [نیز گواهى مى

 
و هر سخنی در فضیلت علم بعد از این بیان فروغ شمع را در مقابل آفتاب تابان دارد! 

ضیلت تعلیم و تعلم همین بس که خلقت آسمان و زمین و مجموع عوالم موجوده و در ف
داند که مردم دانا و عالم شوند آنجا که در آخر سوره  در فضاي الیتناهی را براي این می

 فرماید:  طالق می

رُ [  لُ األَمْ تَنَزَّ نَّ يَ ثْلَهُ ضِ مِ نَ األَرْ مِ اتٍ وَ وَ مَ بْعَ سَ لَقَ سَ ي خَ ذِ وا أَنَّ اهللاُ الَّ لَمُ نَّ لِتَعْ يْنَهُ بَ

امً  لْ ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللاَ قَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ    }12الطَّالق:{ ]اهللاَ عَ
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خدا همان کسى است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید. فرمان [خدا] در میان آنها 
تواناست، و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر گرفته  آید، تا بدانید که خدا بر هر چیزى فرود مى

  است

 
 
 

علمان همین بس که پروردگار سبحان بر سبیل تقریح و استفهام  و در مذمت بی
 فرماید :  انکاري می

بَابِ [ و األَلْ رُ أُولُ كَّ تَذَ ونَ إِنَّامَ يَ لَمُ عْ ينَ الَ يَ ذِ الَّ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ذِ ي الَّ تَوِ لْ يَسْ   } 9{الزُّمر:] هَ
 »دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند دانند و کسانى که نمى آیا کسانى که مى«

 فرماید:  و نیز می

 ][ ونَ لَمُ عْ ينَ الَ يَ ذِ لُوبِ الَّ ىلَ قُ بَعُ اهللاُ عَ طْ لِكَ يَ ذَ   }59{الرُّوم: كَ
 نهد دانند مهر مى این گونه، خدا بر دلهاى کسانى که نمى

 

آنچه در این باب مورد نظر است فضیلت علم و عالم نیست زیرا چنانکه گفته شد این 
مطلب چندان محتاج تشریح و تفصیل نیست بلکه آنچه مقصود ما است اینست که این 
همه تأکیدات در شریعت مطهره و این قدر در فضیلت علم و عالم آیات و روایاتی که 

؟ آیا همینکه تا چندي قبل به شدت معمول بود منظور و مقصود چه بوده استوارد شده 
زردشتیان وعادت ایرانیان قدیم یک   و هنوز هم آثار آن باقی است این بوده که به سنت

طبقۀ مخصوصی از طبقات ممتازه کشور به نام آخوند و مال و روحانی از هرگونه امور 
اینکه اینها عالم و  پرمشقت و با مسئولیت معاف و بار دوش عوام بوده آنان را به نام

روحانیند تا ابد تقدیس و احترام کنند و نان و آب و تجمالت زندگی و آقائی آنها را تهیه 
و اداره نمایند! واضح است که مقصود از آن همه مدح و منقبتی که در فضیلت علم و 
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که عالم وارد شد این نبوده که طبقه خاصی آنرا وسیله آب و نان و سرمایه دکان خودکنند 
شود بلکه در واقع آن را  دراین صورت نه تنها بعلم ودانش اهمیت و احترامی گذاشته نمی

مقدار در انظار خواهد نمود زیرا در نظر مردم آب و نان و پول  ناچیز و خوار و حقیر بی
مطلوب و محبوب است براي آنکه بیدارترین حواس حیوان و انسان حس تشنگی و 

را تسکین بخشد قهراً مطلوب است  ش و زحمت جوعگرسنگی است و آنچه الم عط
اوست و هر کس که بدان چشم داشته و بخواهد آنرا از کف وي برباید چنین کسی طبعاً 

حقیقت که پس از مدتها ادعاي  نماي بی مبغوض و مغضوب او خواهد بود. پس آن عالم
الن عوام تحصیل و تکمیل چشمش دنبال آن باشد که آب و نان را از دست و دهان ف

دهاتی یا به همان بازاري شهري برباید با اینکه مدعی است داراي علم و کمالی است که 
او را در ردیف فرشتگان که مدبرات امور این جهانند در آورده و خالصه و نتیجه خلقت 
زمین و آسمان است! آنوقت چنین کسی براي معاش و گذران خود دست احتیاج و 

محترمانه باشد) به طرفآن کسی که چنین ادعائی ندارد اما به گدائی (هرچند به صورتی 
اولین وظیفه خلقت خود که تأمین مایحتاج است پرداخته دراز کند به طور قطع و مسلم 
از نظر افتاده و در باطن و حقیقت داراي هیچگونه احترام قلبی در نزد او نیست هرچند 

اندازه که چنین عالمی به مردم  به صورت ظاهر از وي تبجیل و تجلیل کند و به هر
نزدیک شود هر چند به منظور ارشاد و هدایت باشد به همان اندازه از نظر آنها افتاده و 

شعوري به قدر مقدورو درك  هر ذي بار این رویه مشئوم را گردد و آثار نکبت موهون می
عالمی موجب کرده است و ما در اینجا نیازي به نشان و بهران نداریم لذا وجود چنین 

رغبتی و تنفر بدین  تبلیغ و ارشادش جز بی زننگ و عار و مشتق و شغار علم است و ا
 اند: نزاید که گفته

 گر گدا پیشرو لشگر اسالم بود
 

 کافر از بیم توقع بگریزد تا چین 
 

پس آنکس که مدعی علم و دانش است اگر واقعا بعلم و دانش عالقمند است باید در 
نیاز کند که  تا به هر وسیلۀ مشروعی که باشد خود را از مردم بی درجه اول بکوشد
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الحقیقه اولین شرط تحصیل علم و کمال بی نیازي از قدر ضروري مال است، وگرنه  فی
 نادان باشداحتیاج به مردم عوام و  پایه بر تحصیل آندر مذهب عقل و وجدان علمی که 

این را هر صاحب شعوري درك  وبال بلکه نقمت و نکال است و و حقیقت زور در
 کند. می

و اگر کسی را بدون دسترس بر مایحتاج در خیال عروج بر معراج علم و کمال است 
 کشد! برد و فرشته را در زنجیره شیطان می پزد و عرض دانش می هوس خام می

 
 

نماید غیر  پس دانسته شد که علمی که شریعت مطهرة اسالم به تحصیل آن ترغیب می
شود و با مطالعۀ آیات و اخبار بر هر فرد  و صورتی است که اکنون دیده می این وضع

و غیرمقید به عادات محیط آشکار خواهد شد که منظور شارع غیر این کیفیت  شباهو
 است.
 

 نماید چیست؟! علمی که اسالم به تحصیل آن ترغیب می
خواهد و به موجب  میخداوند عالم و پیغمبر محترم، امت اسالمی را عالم و دانشمند 

بدیهی  1احادیث شریفه طلب علم را برهر مسلمانی زن باشد یا مرد واجب فرموده است
است که علمی که طلب آن بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است در درجه اول شناختن 
خدا به وحدانیت و علم اجمالی به صفات مقدسه وي و یقین به معاد و ایمان به نبوت و 

_________________________________________________________________________ 

 طریق کلمهبه  »طلب العلم فريضة علی كل مسلم« حدیثدر جلد اول کتاب شریف بحار االنوار، ) 1

نیز بر آن اضافه شده که طریق اول از کتاب امالی شیخ طوسی و دوم از مجالس مفید و سیم از  (مسلمه)

غوالی اللعالی محمد بن جمهور احساوي است و حدیث شریف از هر سه طریق نبوي و بدین عبارتست: 

 طلب العلم فريضة علی كل مسلم و مسلمة.
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ورت وجود انبیاء و آشنائی به احکام الهی از حالل و حرام و آنچه بر معرفت به ضر
ست و سایر فروعات ولو بنحو اجمال ا  مسلمان اجراي آن واجب و ترك آن حرام

باشد این علمی است که هیچکس در قصور تعلّم آن معذور نیست و اما علوم دیگر با  می
مسلمین و جامعۀ مکلفین به نحو ها تحصیل آن بر عامۀ  ها و فزونی رشته کثرت شعبه

وجوب کفائی واجب است و اگر در تحصیل آن به قدر الزم کوتاهی شود عموم 
مسلمانان در پیشگاه خداوند جهان معاقب و معذب خواهند بود عالوه براینکه در همین 
دنیا به کیفر آن گناه مأخوذ و به باد افرة آن مسئول و مبغوض خواهند شد چنانکه اکنون 

گناهان یعنی به ترك تحصیل لوازمات و انجام واجباتی ملت اسالم به نکبت این هم 
کفائی گرفتار قهر پروردگار شده و ذلیل و خوار و گرفتار گردیده است مانند ترك تحمیل 
علوم حسی و مادي و کسب صنعت مواد شیمیائی و اتمی و هزاران از این قبیل که بعداً 

 .این مطلب توضیح داده خواهد شد
 

 چه علمی موجب ترقی مسلمین صدر اول گشت؟!
انگیز مسلمین صدر اول در نتیجۀ پیروي از  که ترقیات حیرتچون ما مدعی هستیم 

احکام خدا و متابعت ما انزل اهللا بوده است و اولین عامل ترقی آنها را علم دانستیم و 
 گفتیم علمی که تحصیل آن بر هر مسلمان واجب است چیست.

نیم مسلمانان صدر اول که اکثر بلکه همه آنها جز معدودي که از شمارة اینک به بی
سواد بودند و حتی الف را از با  کرد بقیه همه بی انگشتان دست یک نفر تجاوز نمی

شناختند و معهذا واجد آن همه عزت و عظمت شدند این ادعاي ما که آنان عالم  نمی
 آید؟ میبودند با این موضع و حال آنها چگونه درست در

بودن همان علم اجمالی است که موجب و موجد یقین   باید دانست منظور از عالم
شنائی آباشد بوحدانیت خدا و معرفت به صفات مقدسه وي و ایمان به معاد و نبوت و 

به احکام الهی است، نه خواندن و نوشتن و خوض در مشکالت علوم و بحث منطقی و 
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ه اکثراً صاحبان این علومایمانشان نه تنها از آنچنان کالمی و کشمکش اصولی و فلسفی! ک
مؤمنین محکمتر نیست بلکه غالباً ضعیف االیمان و در وادي شک وحیرت ویالن و 
سرگردانند! اشتباه نشود مقصود ما این نیست که تحصیل آن علم به اصطالح عالی الزم 

لوم بر عموم مسلمین نبوده و غیر مفید است بلکه چنانکه گفتیم به وجوب کفائی آن ع
 واجب است و حتماً باید در میان مسلمانان کسانی به قدر تحمیل کفایت در هر عصر و

 مصري به حدي واجد آن علوم باشند که بر تمام عالمیان تفوق و رجحان یابند.
 گفتگوي ما فعال در اینعلومی نیست که بر عموم مسلمانان و اکثریت ایشان تحصیل آن

اشد اما آن علمی که از جهل آن معذور نیستند آن است که به مقتضاي ب علوم واجب نمی
زمان آشنا به معارف حقه و قوانین الهیه باشند و تحصیل این علم در زمان بعثت رسول 

زیرا معارف  خدا و صدر اول اسالم احتیاج بگذراندن دوره چند ساله تحصیل نداشت!
بوسیله تالوت آیات کتاب مبین به  النبیین ومعالم دین مبین به توسط حضرت خاتم

حضور داشتند به شد و عموم مردمیکه در محضر شریف آن حضرت  مسلمین آموخته می
ن بودند هر کس به قدر فهمش آنچه باید بفهمد آمجرد شنیدن آن آیات چون اهل 

ا[:فهمید می هَ رِ دَ ةٌ بِقَ دِيَ الَتْ أَوْ زیر و بم خم اشکاالت و  و دیگر این پیچ }17الرعد:{ ]فَسَ

 تدویالت و تسویالت کنونی وجود نداشت که شنوندگان را گم و گیج کند.
یمان و معارف قرآن آشنا بودند و بدان تصدیق و ااینست که تقریباً تمام آنان به مبادي 

شدید بدون ریب و تردید آنها بود که موجب آن نهضت  اذعان داشتند و همان ایمان
 فرماید: البالغه می در نهج رالمؤمنینشد چنانکه امیعجیب و موجد آن عظمت و ارتقا 

 » اال ايامنا و تسليام. ولقد كنافی زمن رسول اهللا نقتل آبائنا و اخواننا و اليزيدنا هذا «

 فرماید:  و در کالم شریفش در همان کتاب باخوارج می

االباء و االبناء و مع رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و ان القتل ليدور وبني  فلقد كنا«

 »االخوان و القربات فام نزداد علی كل مصيبة و شدة اال ايامنا و مضيا علی احلق و تسليام لالمر
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  :بود که النبیین  پس معلم مسلمین صدر اول در عصر نبوت خود خاتم

مْ [ يهِ كِّ زَ يُ ةَ وَ مَ كْ احلِ مُ الكِتَابَ وَ هُ لِّمُ عَ يُ  } 129{البقرة:] وَ
 »دارد آموزد و آنان را پاك مى کتاب و حکمت مىو به آنان «
 

 

 

 

مُ اخلَبَائِثَ [ يْهِ لَ مُ عَ َرِّ حيُ يِّبَاتِ وَ ُمُ الطَّ ِلُّ هلَ حيُ رِ وَ نِ املُنْكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ مْ بِاملَعْ هُ رُ أْمُ يَ

ينَ آَ  ذِ الَّ مْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ لَ الَّ الَ األَغْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ عُ عَ يَضَ وهُ وَ ُ نَرصَ وهُ وَ رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ مَ

ونَ  لِحُ مُ املُفْ ئِكَ هُ هُ أُولَ عَ لَ مَ ي أُنْزِ ذِ وا النُّورَ الَّ بَعُ اتَّ   }157{األعراف:] وَ
ها را  دارد. و پاکیزه ] ناپسند باز مى دهد و آنان را از [کارهاى ] پسندیده فرمان مى آنان را به [کارهاى«

شمارد و بار گرانشان و قید [و بند] هایى را  ها را بر آنان حرام مى ناپاکیزهگرداند و  براى آنان حالل مى
دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او را گرامى داشتند  ] شان بر مى ] آنان بود، از [دوش که بر [عهده

 »ستگارندو او را یارى دادند و از نورى که با او فرو فرستاده شده است پیروى کردند، آنانند که ر

 
و بعد از آن حضرت معلم دوم همان مسلمانانی بودند که احکام الهی را مستقیماً و 

از رسول خدا اخذ نموده بودند که به صحابی مشهور شدند اینان عالوه بر آیات  شفاهاً
دیده بودند  راالنامخدا طرز اجراي آنرا که خود از آورنده آن احکام یعنی حضرت خی

کردند و همین عمل براي آنها تعلیم و  رفتار و گفتار آن حضرت را براي دیگران بیان می
شد و پرواضح است که این کیفیت موجب  براي مسلمین آن زمان تحصیل علم شمرده می

چندان مئونه و زحمت نبود و چون آفت تشکیک و تأویل هنوز در میان مسلمانان راه 
بسط و  ان قرن بعد نیز تقریبا با همان ایمان مسلمین عصر نبوت براينیافته بود مسلمان
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کردند تا اینکه به تدریج که کشورهاي روم و  مجاهده میکوشیدند و  توسعه اسالم می
حاصل ارباب  ایران، ممالک باصطالح متمدنه آن زمان مفتوح گشت و مباحث الطائل و بی

افت مخصوصاً پس ازآنکه فلسفه یونان وارد ادیان باطله در بین مسلمین اشاعه و رسوخ ی
مدارس مسلمانان شد و گبرزادگان و یهودیان بسمت مترجمی بنشر و اشاعه آن پرداختند 
سخنانی به میان آمد که تا آن روز بگوش مسلمانی نخورده بود! بساط قال و قیل پهن و 

ن راه یافت و آن بازار تشکیک و تأویل رواج گرفت، لذا تردید و شبهه در دل اهل ایما
خوانده رااز قرآن و سنت غافل و  کم مسلمانهاي درس مباحث بیهوده و دور و دراز کم

ذاهل و بدنبال آن موهومات که بافتۀ خیاالت فالسفۀ یونان بود انداخت، در نتیجه فرق 
گوناگون و شعب متفرقه پیدا شد و مذاهب باطله که همه آنان خود را منسوب به اسالم و 

دانستند به وجود آمد و تفرقه و تشتت که اسالم، مسلمانان را از آن سخت  یقرآن م
داشت وقوع یافت و این علل و عوامل به وسیلۀ دشمنان تقویت و تشدید  برحذر می

گشتن  گرفت تا سرانجام منجر به ترك احکام جاریه و ضعف حکومت اسالمی و قوي
ند گردید و این علل و عوامل دشمنان و کسانیکه در انتهاي فرصت چنین روزي بود

بینیم کار به اینجا کشیده که امروز به  گذاشت تا چنانکه می  روزبروز رو بتزاید و تقویت
 سالم اهللا علیهم اجمعین.ائمه موجب اخبار 

 »رسمه اليبقی من االسالم اال اسمه و من القرآن اال«
 بسکه بر او بسته شد برگ و ساز!

 

 گرتو ببینی نشناسیش باز! 
 

گذشته هر چه بود! امروز براي تعلیم مسلمانان و آشنائی آنان به احکام دینشان چه 
 باید کرد؟

چنانکه گفتیم تعلیم معالم حقه و تحصیل معارف دینی به موجب آیات و روایات 
کند چنانکه  است و عقل و نقل این معنی را تأیید می بوارده بر عموم مسلمانان واج

 کند و او از ابن قولویه روایت می مجالس شیخ مفید که وي ازحدیث شریف وارده در 
 فرماید:  هرون بن زیاد می
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: فلله احلجة البالغة فقال ان اهللا بن حممد و قد سئل عن قوله تعالی قال سمعت جعفر

اكنت عاملا فان قال نعم قال له افال عملت؟ و ان قال كنت  هماتعالی يقول للعبد يوم القي

 .جاهال قال له افال تعلمت حتی تعمل؟ فيخصمه و ذلک احلجة البالغة
که مضمون خبر صدق مشحون آن است که خداي تعالی در روز قیامت ببندة خود 

اگر  چرا بعلم خود عمل نکردي؟ و :فرماید گوید آیا توعالم بودي اگر گفت آري می می
کند و  فرماید چرا نیاموختی تا عمل کنی پس او را محکوم می بگوید جاهل بودم می
 اینست حجت بالغه ...؟

بدیهی است تحصیل علم برعموم مردم واجب است اما هدایت و تعلیم مردم نادان بر 
است زیرا عقال رهبري گمراهان وکوران بر راهنمایان و  تر دانایان نیز واجب بلکه واجب

به سوي  ایان واجب است. درست است که شوق فطري و سائق طبیعی هر کسی رابین
کند اما به هر حال دستگیري نابینایان و  دهد و او را بدانش عالقمند می علم سوق می

 نجات کودکان مشرف بغرق بر صاحب بصران و شناگران واجب است که : 
 اگر بینم که نابینا و چاه است

 

 ه استاگر خاموش بنشینم گنا 
 

 حضرت فرمود:وارد شده که آن  و اما نقال بسند معتبر از امیرالمؤمنین

 » .ان يعلموا ما اخذ اهللا علی اجلهال ان يتعلموا حتی اخذ علی العلام«
خدا تا از دانشمندان پیمان نگرفت که نادانان را بیاموزند از نادانان پیمان نگرفت که 

را بر دانایانان واجب فرمود و سپس نادانان را به تحصیل علم کنند، پس اول تعلیم علم 
کند  تحصیل علم امر نمود. و آیات شریفه صراحتاً وجوب تعلیم علم را بر دانایان بیان می

 فرماید : آنجا که می

                                 

         )187:  آل عمران( 
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خدا از دانشمندان و کسانیکه علم کتاب و دین به آنها داده شده میثاق و پیمان «
 .»گرفته است که آنرا براي مردم بیان نمایند و کتمان نکنند

 

 فرماید :  می 154چنانکه در سوره مبارکه بقره آیه 

نَ [  نَا مِ لْ زَ ا أَنْ ونَ مَ تُمُ كْ ينَ يَ ذِ يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ إِنَّ الَّ ا بَ دِ مَ نْ بَعْ  مِ اهلُدَ البَيِّنَاتِ وَ

[ نُونَ عِ مُ الالَّ نُهُ لْعَ يَ مُ اهللاُ وَ نُهُ لْعَ ئِكَ يَ  }159البقرة:{ يفِ الكِتَابِ أُولَ
 

ایم، پس از آنکه آن را براى مردم  هاى روشن و هدایتى را که نازل کرده کسانى که نشانه
دارند، اینانند که خداوند آنان را لعنت  ایم، پوشیده مى ساخته] روشن  در کتاب [آسمانى

 .کنند کند و لعنت کنندگان [از مردم و فرشتگان نیز] آنان را لعنت مى مى
  

که علم داد بر او همان پیمانی را  عالمیکه حاصل آن این است که خداوند به هر 
 کند وکتمان ننماید. گرفت که از پیغمبران گرفت به این که آنرا براي مردم بیان

شاد مردمند عالمان نیز مأمور ر پیغمبران از جانب خداوند مأمور بهپس همان گونه که 
بتعلیم جهالند، البته هر کس بقدر وسعت و استطاعت خود، اینعمل عالوه بر شکر نعمت 

پایانی دارد که بالمآل عاید همین عالمان  واداي واجب فواید و ثمرات فراوان و بی
هاي  ار و راهنمایان عالی مقدار خواهد شد زیرا عالوه بر مثوبات اخروي از بهرهآموزگ

دنیوي آن نیز مستفید خواهد شد چه واضح است مرد دانشمند هرگاه در میان طبقۀ جهال 
ونادانان باشد به هر اندازه که مقام علمیش عالی و درجاتش در دانش رفیع گردد به همان 

اما هر گاه اطرافیان و و عرصه بر وي تنگ خواهد شد اندازه روزگار بر او تلخ 
پیرامونیانش دانا باشند به هر اندازه که به حقایق و معارف آشناتر باشند به همان اندازه 

تر خواهند نمود! پس چه کاري از این بهتر  تر و فضاي حیات را وسیع زندگی را شیرین
دا پردازد که اگر وقت یابد از نتائج که مرد دانشور به عمل تعلیم یعنی به بیان احکام خ
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ور گردد و اگرنه اجر جمیل وخیر جزیل او در سراي آخرت عاید وي  دنیوي آن نیز بهره
 فرماید :  می شود، و چه بشارتی از این بهتر که رسول خدا

 لئن هيدی اهللا بک رجال خري لک مما طلعت به الشمس.
 ،مهم آن اینست که دانشور آموزندهولی چنانکه در صدر مطلب یادآور شدیم شرط 

را آموختنش محض براي رضاي خدا و اخذ نتایج معنوي باشد نه اینکه تعلیم احکام الهی 
کان نان و سرمایۀ دکان خود قرار دهد! زیرا اشعار انبیاي الهی و معلمان بشري همه و د

  :همه این بود که

وَ [     ا إِنْ هُ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ ِنيَ الَ أَسْ املَ  لِلْعَ رَ    }90األنعام:] {إِالَّ ذِكْ
 »] جز تذکرى براى جهانیان نیست. طلبم. این [قرآن ] نمى من، از شما هیچ مزدى بر این [رسالت«
 

و هرگاه خداي ناکرده تعلیم علوم واجبه یعنی بیان احکام الهی وسیله ارتزاق و 
اعلی مقام ین صورت علم را از آوردن جاه و مال و کسب نفقۀ عیال گردد، در چن بدست

نماید! پس  در آورده او را تحقیر و ناچیز میعلیین خود باسفل سافلین نظر حقیرانه عامه 
ه در این زمان کسانیکه خداوند چشم دل آنان را به نور ایمان روشن کرده و از علم دین ب

خود جمعیتی به ان رفک اي بدیشان مرحمت فرموده باید با انضمام به هم هر کیفیت بهره
صورت حزب تشکیل داده و از ممرهاي مشروع وسایلی براي اجتماع مردم فراهم آورند 

دار بدون جنجال و غوغا بکار تعلیم و تربیت مردم  گیر و دامنه و با یک برنامه روشن و پی
اي از احکام مهمۀ  نمودن آنان به حقایق و معارف دین و مخصوصاً به بیان پاره و آشنا
که مختصري از آن در همین اوراق به نظر خوانندگان خواهد رسید بپردازند تا اسالم 

د به انجام منظورهاي الزم بپردازد آماده و مهیا شود آنگاه تشکیل نزمانیکه عدة بتوان
حکومت دینی داده و شاهد مقصود را در بغل گیرند البته اگر این جمعیت از طریق 

خود را مأمور تعلیم اطفال و جوانان مدارس کند فرهنگ منظور خود را تعقیب و افراد 
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شاید زودتر به مقصود خود دست یابد هر چند که تمسک بدین وسیله چندان آسان و 
 بدون زحمت نیست.

مساعدي روي دهد حال اگر براي طالبین حق و عاشقان کمال و استقالل پیش آمد 
ر چنین صورت نظر به پروري اتفاق افتد د  مانند اینکه در رأس حکومت مرد حقیقت

دانشور در پیشگاه خدا و خلق دارد باید از چنین فرصتی مسئولیت عظیمی که طبقۀ 
 استفاده را کند و وقت را غنیمت شمارد. حداکثر

ر این حقیقت بسی الزم است که امت اسالم کنونی در واقع از برکات در اینجا تذک
یگر چیزي که مزیت او را بر ملل علوم اسالمی قلیل الحظ و کم بهره بوده و بعبارت د

المثل فخر رازي هشتصد  دیگر جهان مسلم دارد، ندارد، و از آن همه شعبات علوم که فی
نوشت و صاحب نفائس الفنون صد و شصت  سال قبل در فنون علوم کتاب ستین می

داد و تمام آن علوم و  گ خود بدست میزمان خود را اختصاراً در کتاب بزر رشته علوم
 ن بنام علوم اسالمی شهرت داشت امروز اثري نیست.فنو

اکنون در مدارس دینی منحصراً از علوم دیگر و مختصري از منطق و فلسفه و صرف 
توان گفت در قرون اخیره حتی یک نفر مانند مؤلفین  مانده که به انصاف می و نحو باقی

ثال ایشان در صرف و کتب المعتبر درمنطق و شفا در فلسفه و بن حاجب و ابن مالک و ام
ها  هاي مؤلفین هزار سال قبل بهترین کتابها در این رشته نحو یافت نشده و هنوز کتاب

اند هنوز کتب گذشتگان مشار بالبنان  هم با همه اهمیتی که بدان داده هباشد و علم فق می
باشند و با کثرت احتیاجی که به مقتضاي عصري مردم این زمان به دانستن احکام  می

یه مها از چند جزوه و رساله عل سالم و معاوف دینی دارند متأسفانه آثار دانشمندان دینیا
که حاوي مسائل تقلید و مقداري از مسائل نجاسات و مطهرات و قدري از احکام صوم و 

نماید و بقیه آن شرایع الهی و قوانین  صلوه و اندکی از خمس و زکوه است تجاوز نمی
توان گفت از هزارمسلمان حتی یک نفر  آسمانی متروك و مهجورمانده به طوریکه می
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مأنوس و آشنا نیست!!. در حالیکه چنانکه گفتیم بر حسب  بدان احکام عارف و بینا بلکه
 :االذعان د فرمان واج

ةٍ [  وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ وا هلَ دُّ أَعِ    }60{األنفال: ]وَ
 »و آنچه از نیرو و مهیا ساختن در توان دارید براى [مقابله با] آنان آماده سازید«
 

مسلط و مسیطر بر مقتضاي زمان و افراد آن در  امت اسالمی در تمام علوم و فنون باید
 علم و کمال باید سرآمد جهانیان باشد.

 
 

 آور تعلیم علوم در اسالم اسف عدر پیرامون وض
نویسد  می 32-31یف نفهم االسالم ص کنکته غزالی مصري در کتاب  چنداینجا  در

 در مذمت دستگاه فرهنگ مصر.
تر است  ینی ما با آن دارد بلکه به مراتب عقبنظر بوجه مشابهی که دستگاه تعلیمات د

 نویسد:  شویم نامبرده چنین می در اینجا آنرا یادآور می
در کسانی که اکنون در لباس رجال دین (که خوشبختانه در دین لباس مخصوصی 

اند چند عیب وجود دارد که از انجام این امر یعنی تبلیغ  براي دانشمندان نیست) درآمده
 دین قاصرند.

زیرا غالب کسانیکه داوطلب تحصیل علوم  ،فقدان خصائص نفسی و ذهنی آنها –اول 
هاي اجتماع هستند که از انجام  نظر و درمانده  فهم و تنگ  شوند اشخاص کم دینی می

کارهاي پرمنفعت عاجزند و داراي روح بلند و نظر عالی نیستند لذا اینان در مدتهاي 
شوند جز در چند رشته مقدمات که  طوالنی که مشغول فحص و بحث در علوم دینی می

نی آنجا که مربوط چندان احتیاج بامعان نظر و تفکر عمیق ندارد در سایر نواحی علوم دی
یابند زیرا مغزهاي کوچک و  به وحی یا جوانب درك معارف الهی است تخصص نمی
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تواند معانی بلند و معالم عالی اسالمی را دریابد پس همان طور که  هاي پست نمی همت
اي  توانیم چنین افراد وازده دانیم نمی ماالل را شایسته خطیبی و ابله را درخور نجیبی نمی

هاي کند و نارسا هستند شایسته  هاي فاسد و عقل احب شهوات رذیله و نیترا که ص
کنندة افکار عالی بوده و داعیان مردم از  رسالت دین که باید مسیطر بر عقول و سیراب

 گیهاي زمین به سوي ملکوت درخشان آسمان باشند بدانیم. تیره
براي اینکه ممکن نیست کسی  ،نقص اطالعات جامعی که باید دارا باشند –دوم 

حقیقت اسالم را درك و آن را به طور صحیح بفهمد مگر اینکه قبل از تعلیم علوم دینی 
تحصیل ثروت عظیمی از معارف انسانی و تحقیقات کیهانی نماید زیرا قرآن کریم و سنت 

 نبوي متعرض تمام شئونات نفسی و کونی و مسائل اجتماعی و تشریعی و 
 

لی و خارجی است، پس کسیکه در این قبیل علوم تسلط و دستی توجیهات داخ
التصور! و  اي نرسیده و مردي است مخدورالفکر و مختل نداشته باشد بفقه کامل و پخته

سر شئون حیات  تواند و نباید در دین خدا که بر سرتا است که چنین کسی نمی پرواضح
نویسد بهترین  میآنگاه یده است. ا آنرا درك نکرده و نفهمبشري حاکم است نظر دهد زیر

طریقه براي بوجودآوردن مبلغین دینی آن است که از بین کسانیکه از مرحلۀ تعلیمات 
اند افرادي انتخاب شوند که اقالعالقه و عشق به درك حقایق  ابتدائی و متوسطه گذشته

علوم آشنا هاي  داشته و روح اسالمی در وي رسوخ کرده باشد و ثانیاً به بسیاري از رشته
آموز دینی تسلیم طبیعت و ذوق و  و اصطالحات آن را فهمیده باشد و الزم است که دانش

گردد، پس مبلغین داخلی باید غیرمبلغین خارجی  عملی شود که در آینده بوي واگذار می
کنندگان اطفال غیرمدرسین طبقه متوسطه و عالی. بدیهی است مطالبی که  باشند و تربیت

کیفاً متفاوت است عالوه بر آن چیزي که الزم است به ضرورت اً وشود کم می به آنها گفته
دار بر معارف اسالمی است که در علوم  آن عطف توجه گردد وجوب اطالعات دامنه

 یافته است و همچنین در علوم گیاه روانشناسی و اجتماع و اخالق منشعب و وسعت
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اي عمیق ویا  ینکه ناچار است نظریها شناسی و جانورشناسی و طبیعی و شیمی است کما 
هاي قدیم و جدید آن افکند و  الاقل سطحی بر تاریخ جهان و نژاد و دیانات و نهضت

جوالنگاه وسیعی بین امت اسالمی و امم دیگر باز کند و به هر حال جایز نیست کسی 
ه ب ي کسیلحظ باشد زیرا تصدا بهره یا قلیل اشتغال به تعلیم دین نماید که خود از آن بی

جهان و آفرینش جاهل  دعوت بسوي خدا یا تبلیغ رساالت الهی که خود او به طبیعت
و یا داراي افکار غلط بوده باشد هیچگاه سزاوار نیست، چنین کسی قبل از آن که به  باشد

دهد و به آنچه مردم را به آن  شخص خود جنایت کرده باشد به آن دینی که تعلیم می
 نماید!!. میکند جنایت  دعوت می

اي از حقایق اسالمی  تعالیم دینی در نزد چنین کسی معیوب بوده زیرا به جمله –سوم 
اجزاء آن یا غلو و یا تقصیر کرده دهد احاطه کامل ندارد و در ترتیب و تنظیم  که تعلیم می

کند و سنت نبوي  شود اکثراً فقه از مسجد واطراف آن تجاوز نمی است و چنانکه دیده می
شود و دانشگاه االزهر که بزرگترین دانشگاه اسالمی است همش فقط  تدریس نمی

دارد در  مصروف در عبادات شخصی است و کوشش خود را در این باره مصروف می
هاي تجاري و اقتصادي و سیاسی که ملت اسالمی بدان محتاج  حالیکه از قانونگزاري

 است سخت غافل است.
کنند جز صحراي صاف و بیابان سبز نقطۀ  صور نمیطور که برزگران مصري ت همان

هاي شن و بیابان ریگستان  دیگري در دنیا وجود داشته باشد و اعراب جزیره جز توده
بینند که بیابان ندارد و زنگیان  پندارند و ساکنان جزایر صبح و شام فقط دریائی می نمی

اي روي  ل آن در هر طایفهشناسند همچنین در مقاب آفریقا جز جنگلهاي بهم پیوسته نمی
داند و بس! در حالیکه دینی که حقایق  فهم قاصر و علم محدود اي را دانستنیهاي خود می

تر از آنهاست و از قضا  آن را قرآن احصا و پیغمبر بیان کرده است خیلی بزرگتر و عظیم
حاضر  اواجهزه حقایق دینی مانند دستگاه رادیو و ماشین بهم مربوط است که اگر تمام 
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مقداري که بقدر ده شاهی قیمت ندارد اگر از وي مفقود شود دیگر  باشد ولی یک پیچ بی
 تواند کار کند. نمی

آموزان دینی از وسواسی و عدم شخصیت وجود  اي از دانش یک مرض دیگر در پاره
دارد و آن این است که اینان بعد از هفتاد سال تحصیل هنوز خود را قابل فهم آیات و 

 –از عدم قابلیت  دانند تا آن را به مرحله عمل درآورند و این صرف نظر ت نمیروایا
 فرموده است :  یکی از وساوس شیطانی است. پیغمبر بزرگوار اسالم

يقول  ان الشيطان ربام سبقكم الی العلم فقيل يا رسول اهللا و كيف ذلک قال 

و العمل سوفا حتی يموت و اطلب العلم و التعمل حتی تعلم فاليزال فی العلم قابال 

 )80(محجه البضار فیض ص  ما عمل

فرماید : باشد که شیطان بر شما به علم پیشی گیرد عرض کردند : یا رسول اهللا  می
گوید دنبال علم برو ولی عمل مکن  شود فرمود : شیطان به طالب علم می چگونه چنین می

اندازد تا بمیرد و عمل  عقب می تا خوب بفهمی پس همواره او علم را پیش گرفته عمل را
نکرده باشد، و حضرت صادق در روایت مرویه در کتاب شریف کافی در ذیل فرمایش 

 خداي تعالی: 

ءُ [  لَامَ بَادِهِ العُ نْ عِ ى اهللاَ مِ ْشَ  }28{فاطر: ]إِنَّامَ خيَ
 »جز این نیست که از خداوند، بندگان عالمش بیم دارند« 

 فرمود : 

 »من صدق فعله قوله و من اليصدق فعله قوله فليس بعامل املالع« :یعنی
مقصود خدا از علماء در این آیه شریفه کسی است که کردار او گفتارش را تصدیق 

 کند و کسی که فعلش قولش را تصدیق ننماید عالم نیست.
آموزان دینی است آن است که بین علما و مبلغین و قول و  چهارم عیبی که در دانش

کند به سخنانی که آنها  فاصله بزرگی است که احوالشان افعالشان را تصدیق نمی فعل آنها
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دهند اما وقتیکه کردار  گویند مردم گوش می از خدا و روز بازپسین و عبادت و تقوي می
گیرد از این فاصله طوالنی که بین قول و فعل  بینند حیرت ایشان را فرا می آنها را می

شود اینان  آموزان دینی انتقاد می وقتی که از طبقه دانشآنهاست! جاي تعجب است که 
آموزان دیگر که در کجا و کجا تحصیل  گویند ما فاسدتریم یا دانش فوراً در جواب می

کنند!؟ اینان که خود باید میزان حق و باطل باشند دیگران را مقیاس و میزان خود  می
زدن آنها از  شماریم تن ن دسته زشت میسنجند آنچه ما از ای گیرند و خود را با آنان می می

اداي واجب یا لغزش آنها به ارتکاب حرام نیست زیرا این گونه عصیان واضح معدود بر 
شمارند و انتظار  عموم مسلمانان زشت است الجرم از خاصان خود آنرا بسی زشت می

 وقوع آنرا از ایشان ندارند در حدیث است.

 » منهم الی عبدة االوثانالزبانية ارسع الی فسقة القراء «
بلکه آنچه مورد مواخذه از علماء و مبلغین است کارهائی است که آنها را به خطا یا 

کند و راهشان را  افکند که با رسالتی که آنها بر عهده دارند مساس پیدا می خطاهائی می
ار نماید بیشتر از این طایفه در یک حدود معینی از هدفهاي کوچک و پست بک دشوار می

هاي  شدن با سلطه  شوند! یعنی همین که احساس مواجه پردازند آنگاه متوقف می می
کنند دیگر دم فرو  اصالح آن مأیوس می جابرانه یا تقلیدهاي معموله یا اوضاعی که از

بندند مثل اینکه براي امر و نهی دائر محدودي است که در میان آن دائره هرچه از حق  می
از  ترسها از جباران یا تقلید عوام یا سیطرة خرافات بسیاري اینگونه و باطل میخواهد باشد

رود که آن حدود  از حدود الهی واداشته تا جائیکه احتمال آن می علما را بر ترك بسیاري
مخفی شود بلکه بسیاري از آنها مخفی شده به طوریکه کمتر مسلمانی آن حکم را از 

شده علتش جز ترس و خیانت از اعالن به  مخفی داند و آنچه به مرور زمان احکام دین می
ها بوده که در شرایع در بین اهل کتاب پیشین باعث شد که  همین علت حق نبوده است،

آن شرایع از بین رفت تا وقتیکه پیغمبر اسالم آمد و مجراي آن شرایع را پاك و عمیق 
 : فرماید در آیات شریفه می، جائیکه گردد در حالیکه اهواء و آراء باطله آن را پر کرده بود
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نَ الكِتَابِ [  ونَ مِ ْفُ نْتُمْ ختُ َّا كُ ا ممِ ريً
ثِ مْ كَ ُ لَكُ بَنيِّ نَا يُ ولُ سُ مْ رَ كُ اءَ لَ الكِتَابِ قَدْ جَ ا أَهْ يَ

[ بِنيٌ كِتَابٌ مُ نَ اهللاِ نُورٌ وَ مْ مِ كُ اءَ ثِريٍ قَدْ جَ نْ كَ و عَ فُ عْ يَ  }15{المائدة: وَ

] را که  سوى شما آمده است که بسیارى از آنچه از کتاب [آسمانىاى اهل کتاب، رسول ما به «
 » گذرد. ] بسیارى در مى هاى سازد و از [کوتاهى داشتید، براى شما روشن مى نهان مى

 

يَّنَّاهُ لِلنَّاسِ يفِ [ ا بَ دِ مَ نْ بَعْ  مِ اهلُدَ نَ البَيِّنَاتِ وَ نَا مِ لْ زَ ا أَنْ ونَ مَ تُمُ كْ ينَ يَ ذِ إِنَّ الَّ

نُونَ  عِ مُ الالَّ نُهُ لْعَ يَ مُ اهللاُ وَ نُهُ لْعَ ئِكَ يَ    }159{البقرة:] الكِتَابِ أُولَ
ایم، پس از آنکه آن را براى مردم در  هاى روشن و هدایتى را که نازل کرده سانى که نشانهک«

 کند و دارند، اینانند که خداوند آنان را لعنت مى ایم، پوشیده مى ] روشن ساخته کتاب [آسمانى
 »کنند لعنت کنندگان [از مردم و فرشتگان نیز] آنان را لعنت مى

 
از اجتهاد  شود: اگر مراد دانشمند نام برده در کتاب دیگرش در بحث اجتهاد یادآور می

هاي الطائلی شروع  آن باشد که در مسائلی مانند وضو و غسل وتیمم همه روزه بحث
زیرا اگر افتتاح باب اجتهاد نعمت و فضیلتی کنیم همان بهتر که باب اجتهاد مسدود باشد 

باشد براي آن است که دین اسالم و احکام آن با تطور زمان منطبق و قابل اجراء باشد 
اي دارد که باب اجتهاد براي ضربات تیمم و خرطات استبرا یا غسل  وگرنه چه فائده

تیمم و نماز حیض چنین و غسل میت چنان باشد، تطور زمان را در وضع احکام وضو و 
  و روزه و عبادات فردي که مطمح نظر فقهاست چندان دخالتی نیست، احکامی قابل دقت

اند در آن وارد و به  و در معرض تطور است که اصال تاکنون فقها نخواسته یا نتوانسته
 بحث و اجتهاد در آن بپردازند مثال در آیه شریفه :

نْ [ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ وا هلَ دُّ أَعِ ةٍ  وَ وَّ    }60{األنفال: ]قُ
 »و آنچه از نیرو و مهیا ساختن در توان دارید براى [مقابله با] آنان آماده سازید«
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االذعان خداوندي آن است که مسلمانان همواره مهیا و به قدر  که فرمان واجب

استطاعت خود نیروئی براي ارعاب دشمن و حشمت اسالم آماده دارند در سنت نبوي 
بود از تهیه تیر و کمان و شمشیر و اسب و امثال آن و پرواضح است که تطور عبارت 

دیگر داشت، تا آمروز که مراد از آن تهیه بمبهاي هیدروژنی  يزمان در اعصار بعد، اقتضا
رواست، و البته فقهاي اسالم در این مورد باید   پیما و اقمار آسمان هاي قاره و موشک

همچنین وسعت میدانهاي جنگ امروز که چندین برابر  داراي نظر و اجتهاد باشند و
وسعت میدانهاي جنگ زمانهاي سابق است و وضح کار سربازان جنگی و شهداي عرصه 

ها که هر کدام را در میدانهاي جنگ  پیکار مانند خلبانان هواپیما و سرنشینان زیردریائی
د، همچنین در ان وظایف خاصی است و هرگاه شهید شوند داراي دستورات مخصوصی

اوضاع اجتماعی و رژیمهاي سیاسی و فنون صناعت و تغیرات تجارت و امثال آن، اگر 
باب اجتهاد را مفتوح بخواهیم براي اینگونه مسائل است که با در نظرگرفتن اصول، 

 اند :  آن استخراج و استنباط کنیم چنانکه فرموده فروعی را از

 

 »عليكم التفريع انام علينا ان نلقی اليكم االصول و«
وگرنه کوشش و بحث و دقت در اینکه تیمم بر ریگ یا خاك چگونه است مسائلی 

منه است و تطور و تغییر زمان در آن دخالتی نیست و فتواي این و آن   است که مفروغ
 نماید. تأثیري در نتیجه و حقیقت آن نمی

اکنون که سخن بدین جا رسید الزم است یادآور شود که متأسفانه وضع علمی 
آور است و بیشتر  انگیز و ماللت نظر دینی بسیار اسف کشورهاي اسالمی مخصوصاً از نقطه

از آن جهت این موضوع مهم و قابل دقت است که دین مبین اسالم یگانه دینی است که 
اهمیت فراوان داده است و تمام علوم از نظر شارع  بودن امت خود به علم و تعلیم و عالم
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مقدس اسالم الزم و مهم است ولی بدبختانه اخیراً جز قسمت ناقصی از فقه، آن هم نه 
اي از آن درست در نقطه مقابل نظر  چیزهاي الزمتر، مورد بحث و گفتگواست و پاره

که ضد مقصود شارع  شارع قرار گرفته است و گفتگوهاي زیاد و القاء شبهات باعث شده
در جریان است! مثال یکی از آنها ربا است، اهمیت حرمت این عمل جهانسوز از نظر 

خدا و رسول دانسته و اخذي که اي است که مباشر آن را محارب  اسالم به آن اندازه
شنیعتر با محارم خود شمرده است! و در زشتی و عمل چندین برابر بیشتر از  هم آن را در

عمل همین بس که تا امروز دو چنگ بزرگ جهانی را باعث گشت که در هر فساد این 
د وکدام در حدود صد ملیون نفوس بشري تلف و چقدر از تمدن انسانی ضایع و باطل ش

داند که رباخواران،  بح آن بقدري واضح و آشکار است که هر طفل ممیزي میقو فساد و 
ت و مسئولیتی دسترنج دستهاي کارگر زالوهاي اجتماعی هستند که بدون هیچ گونه زحم

بر جامعه انسانی هستند! این  سنگینیزده  و نتایج زحمات دیگران را در مقابل هیچ بجیب
اي از فقهاي ما به قدري مجهول و نامعلوم است که یکی  مطلب به این روشنی در نزد پاره

 نویسد. از آنها در کتابی که بر رد محقق ثانی نوشته صریحاً می

 !!.م الربا امر تعبدی اليتعلق بمصلحةحتري
کند که باید گفت اینگونه فتاوي از  آنگاه راههاي حیله را براي رباخواري پیشنهاد می

 جهل به حکمت احکام است.
تو گوئی اینان مأموریت دارند که زحمات پیغمبر و برکات دین خدا را به هر قیمتی 

ط احکام شرعی مصالح و مفاسد واقعی است دانیم که منا باشد از بین ببرند در حالیکه می
از علماي  یسازي! و این گونه نظرها ناشی از جهل به حکمت احکام است. یک نه صورت

بزرگ شیعه در لبنان جناب آقاي شیخ جواد مغنیه که از بزگان فقها و از مفاخر تشیع 
اسلوب تحت عنوان (فقه اسالمی در  131است در کتاب شریف مع الشیعه االمامیه ص 

شود که با هیچ مبدأي از  نویسد : در کتب فقهاي شیعه و سنی احکامی دیده می جدید) می
ما اوز است که جمت ءمبادي اسالمی متفق نیست و بدبختانه این گونه احکام از حد احصا
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گوئیم. از آن  نچه ما میآگذرانیم تا شاهد باشد بد از نظر خوانندگان می اي از آن را پاره
 اند. ست که فقهاي شیعه اجماع نمودها جمله این

بر آنکه هرگاه عینی در دست کسی بوده باشد و اقرار کند که این مال دیگري است 
مال  این مال زید است بلکه سپس اقرار کند که این مال کس دیگر است مثل اینکه بگوید

بهاي  بر اقرارکننده واجب است که عین آن چیز را به شخص اول (زید) و ،عمرو است
آن را بدومی (عمرو) بپردازد زیرا در اقرار بین آن دو نفر مساوي بوده است لذا باید عین 
را به اولی بدهد براي اقراریکه بدان نموده و قیمتش را بدومی براي اینکه حائل بین او و 

 حق شده است و این حیلوله به منزله تلف است.
جهت اینکه حکم بر او، به بیش از  اینگونه حکم، ضرر فاحشی بر اقرارکننده است به

آنچه در واقع ثابت است گردیده است! و از آن جمله اینست که باز فقهاي شیعه اجماع 
ستم حبس کند و نگذارد او ه ب اند بر اینکه هرگاه شخص زورمندي کارگري را نموده

اش برود هرچند آن مرد زورمند گناهکار و مستوجب مذمت و  دنبال معیشت خانواده
 قاب است ولکن محکوم بپرداخت مبلغی که از آن کارگر فوت شده نیست! اما هرگاه ع

 
چهارپائی را غصب کند منافع آن را ضامن است خواه غاصب از آن چهارپا استفاده 
 کرده باشد خواه نکرده باشد در این حکم استناد این آقایان به این است که انسان چون

شود پس منافع او نیز چنین است! به خالف چهارپا  خودش آزاد است به مال تقویم نمی
 شود!. که آن و منافعش به مال تقویم می

این حکم با مبدأ حریت و احترام نفوس و اموال منافی است و عرب هیچ تفاوتی بین 
کند و بین تعدي بر مال حاصل از او  میحبس کارگر که اگر آزاد باشد تحصیل مال 

 بیند. نمی
: اند که جواهر در باب طالق آورده ایست که صاحب مسالک و هو از آن جمله مسئل

خواهد عقد زناشوئی را فسخ کند راهش  همینکه زنی شوهر خود را دوست نداشت و می



 ارمغان آسمان  44

 

این است که از اسالم مرتد شود! در این صورت عقد فسخ گشته و او از شوهرش جدا 
اش کامل و  شود و حیله ل میرجوع کند از او قبو مود پس همینکه بعد از این به اسالش می

ها را براي تحقق اهوأ و شهوات، هیچ عقل و  تمام شده است!! بکاربردن مانند این حیله
 دهد پایان منظور!.  شرع آسمانی و هیچ قانون زمینی اجازه نمی

هائی براي تخریب حصار  و رخنه  شما را به خدا ببینید اینان چگونه سعی دارند که راه
بینید درآورند. هرگاه دین دچار چنین  و آن را بدین روزي که میشرع پیدا کنند 

 دانشمندانی شود همان بهتر که دانشمند نداشته باشد.
که تولید اختالف و بغی  و این همان مصیبتی است که قرآن کریم همواره اولوالعلم را

ایق اسالم دهد. خدا ملت اسالمی را به علمی که او را به حق کنند مورد مذمت قرار می می
 رهبري کند مرزوق فرماید: 

ما در صفحات بعد در بحثهاي مسائل حکومت و جهاد اندکی از این مسائل بدون 
ماندگی مسلمانان گشته و اسالم را بدین روز سیاه  هیچ دلیل را که موجب ذلت و عقب

 شویم. انشاءاهللا تعالی. نشانیده است یادآور می



 
 
 
 

 
 
 
 

 علت مهم دیگري که موجب انحطاط مسلمین شده است
 

ماندگی و ذلت مسلمین است علت  بعد از علت جهل و نادانی که عمدة علت عقب
ل انحطاط مسلمانان است همانا موضوع حکومت لالع  عمدة دیگري که میتوان گفت علت

تعبیر شده و این علت به قدري مهم و بزرگ است که در لسان شرع بخالفت و امامت 
یگانه علت ذلت و  حدي جاهل و نادانند که اگر گفته شود است و مسلمانان دربارة آن به

مسئله است به یقین خالف و گزاف  ماندگی و بدبختی مسلمانان این انحطاط و عقب
دیده به هیچ مسلمین ر موضوع عاید نیست و خسارات و جنایاتی که از عدم اعتنا به این

 شود! مقیاس سنجیده نمی
در اهمیت حکومت و لزوم آن براي هر اجتماعی اعم از اینکه از حیث وحشیت و 

تربیت و علم در سلسلۀ فرشتگان و مقربین باشند   نادانی در ردیف شیاطین و یا از حیث
مانند آن است که کسی در اهمیت آب و هوا براي جانداران و ارزش  هرچه گفته شود

ور خورشید براي موجودات ارضی سخن گوید زیرا گذشته از انسان که اشرف ن
مخلوقات و خالصۀ موجودات عالم است حتی بسیاري از حیوانات نیز اهمیت آن را طبعاً 

اند، تشکیالت زنبور عسل و اجتماع موریانه  و قهراً درك کرده و به تشکیل آن پرداخته
اي از طیور که هر کدام نسبت به وضع و  نی پارهوآشیانۀ مورچه و دقت و تتبع در زندگا

نماید  نیاز از اقامۀ دلیل و شاهد می طبع خود داراي حکومت و تشکیالتی هستند ما را بی
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تا چه رسد به انسان که شریفترین آفریدگان و برگزیده پروردگار جهان است چنانکه در 
 فرماید :  آیه شریفه می

نِي آَ [  نَا بَ مْ رَّ دْ كَ قَ لَ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ البَحْ ِّ وَ مْ يفِ الربَ نَاهُ َلْ محَ مَ وَ دَ

يالً  ضِ نَا تَفْ لَقْ َّنْ خَ ثِريٍ ممِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ    }70اإلسراء:{ ]وَ
]  و به راستى فرزندان آدم را گرامى داشتیم و در بیابان و دریا آنان را [بر مرکب و غیر آن«

ها به آنان روزى دادیم و آنان را بر بسیارى از آفریدگان خویش چنان  از پاکیزهسوار کردیم و 
 » که باید برترى دادیم

 

نفر بوده اند که  اي حتی اگر دو تا آنجا که حافظۀ تاریخ به یاد دارد هیچگاه هیچ جامعه
رت اند، نبوده مگر اینکه یکی از آن حاکم و دیگري محکوم و بعبا با یکدیگر زندگی کرده

شرع یکی امام و دیگري مأمور بوده و جاي تعجب است که عین این عبارت در احادیث 
شریفۀ اسالمی است که وجود امام یعنی همان حاکم، خلیفه، پادشاه، رئیس جمهور، 

وزیر و هرچه که بنامید در شرع مطهر اسالم از ضرورات و ماال بدمنه است که   نخست
به ناچار یکی از آن امام خواهد بود و معهذا در این موضوع اگر در دنیا نماند مگر دو نفر، 

اعتنائی شده در مسئله حکومت که نظرات  زمانی است در میان مسلمانان به قدري بی دیر
بلند شارع آنقدر بدان اهمیت داده و ما به یاري خداوند اندکی از آن را در این مختصر از 

یچ موضوعی این اندازه تأکید نشده مگر همان گذارنیم، که در ه ن میاگه نظر مطالعه کنند
 چیزهائیکه وابستگی به همین موضوع داشته است.

غرابت این مطلب بیشتر از آن جهت بزرگ است که دین مبین اسالم عنایت و نظري 
به هیچ یک از مسایل دیگر چنین عنایت و توجه نداشته است،  که به مسئلۀ حکومت دارد
طاعات را که انجام فرایض عظیمه و جهاد و  قربات از  قربزیرا بزرگترین عبادات و ا

اجراي احکام حدود و دیات و جمع وجبایت صدقات وزکوات و امثال آن را مربوط و 
داند و با نبودن حاکم و سلطان و خلیفه وامام تو گوئی بر اکثر  موقوف بوجود حاکم می
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اشد قلم نسخ کشیده و از اجراي احکام و قوانین ابدي خود که باید تا یوم القیام جاري ب
دانید که صرف نظر از شارع مقدس اسالم که به  همۀ آنها چشم پوشیده است!! و شما می

اي مرتکب چنین عمل  تصدیق تمام عقال و دانشمندان جهان، عقل کل بوده هیچ دیوانه
 شود!! اي نمی مسخره

افتراقند که جماعتی  و قدري دچار اختالف و بدبختانه مسلمانان در این موضوع مهم به
وکفر  دانند و در هر گونه ظلم و فسق و بغی از آنان آن را تالی اطاعت خدا و رسول می

چون قتل ذراري پیغمبر واسارت خاندان آن سرور و کشتار و قتل عام مردم مدینه 
کردن کعبه و سوزانیدن خانه خدا را به  رسول خدا و هتک نوامیس مسلمین و خراب

اهللا دانسته تخلف  و خلیفه جایز وروا بلکه اطاعت خدا وموجب قرب الیدستور حاکم 
شمارند و بنا بر این  از اوامر ونواهی چنین مستکبر متجبري را عصیان پروردگار می

ماند!! از این نظر اگر حاکم  ممیزي بین طهارت ونجاست و تفاوتی میان حق وباطل نمی
چنگیز باشد یا عمر  اییفرمانرو یا معاویه وطالب باشد یا  و خلیفه مسلمین علی بن ابی

بن عبدالعزیز! همه یکسانند و متابعتشان اطاعت خداي سبحان و ندانسته دلیلشان آیۀ 

] شریفۀ : مْ نْكُ رِ مِ أُويلِ األَمْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا اهللاَ وَ    }59{النساء: [أَطِيعُ
 است.

تمیز و نادان باشد بدیهی  البته ملتی که بین خوب و بد و حق و باطل این اندازه بی
آید  می هر گردنکش متجبر و هر قداره بند فاجر در صدد احراز مقام سلطنت برکه  است 

رساند تا در آنجا حاکم علی  اي باشد خود را به مسند حکومت می و به هر حیله و دسیسه
اق گردد و خود را تالی خدا و رسول نماید و به اجراي شهوات و فرمانرواي آفاالطالق و 

قضاي و طرات خود مشغول شود و چون التزام واجراي احکام اسالم بر خالف مقتضاي 
شهوات حیوانی است چنین کسی که خود را بدین مقام رسانیده هرگر در صدد اجراي آن 

و با اوضاع سلطنت او مقتضی  آید مگر تا آن حدي که با مصالح او موافق احکام برنمی



 ارمغان آسمان  48

 

باشد این است که او امر شرع در دست او چون تیغی در کف زنگی مست براي انجام 
 اوست. شهوات پست

اند مانند  اي اسالم در اطاعت سلطنت از طرف رعیت نوشتهاي از علم ی که پارهبتک
موجب جرأت اند چیزي است که  عقدالفرید و امثال آن و وصایائی که در این مورد کرده

و جسارت حکام بر طغیان و عدوان بر بندگان خدا سبحان است تا جائیکه عبداهللا عمر 

قله وعليک الشكر و اذا كان االمام جائراً فله الوزر و، عليک أ اً (اذا كان االمام عادگفته: 

ودراین مورد تا آنجا افراط شده که باید بدون چون وچرا تسلیم اغراض و اهواء  الصرب)

  .شدسالطین 
اند  تفریط نموده و اما دستۀ دیگر در این موضوع به یک معنی افراط و به معناي دیگر

که جز امام معصوم ومنصوص و مؤید به معجزات و مسلط بر خوارق عادات که زبان 
ماندن بحار حکم راند وبقضاي  و راکد  روان گشتن جباله تمام موجودات داند و ب

حاجات و محالیه و احیاي اموات وعظام بالیه بپردازد! کسی دیگر را قابل و الیق حکومت 
اطاعت حاکم را به هر صورتی که باشد در صورت قدرت از تخلف، اطاعت  دانند و نمی

و مخالفت او  ندپیششان برودانند و تا ممکن باشد و از  جبت و طاغوت شمرده حرام می
شمارند!!. و نتیجۀ این عقیده احراز مقام سلطنت  را جایز و فرار از دستورات را واجب می

اگر در میان آنها آسان باشد حفظ آن بسی مشکل است وهمین اشکال حفظ سلطنت است 
ناچارند که مقام فرمانروائی را احراز کنند  توانند که اگر درمیان شیعیان کسانی به آسانی می

براي حفظ آن مقام به وسایل و وسایطی مشتبث شوند و با مخالفین و متمردانه جنگ و 
است که سالطین و فرمان روایان شیعه ممکن است در ابتداي امر  جدال پردازند این

باشند اما همینکه به مشکل حفظ مقام به جهت  اشخاص خوب و عادل و مهربان
اندیشی  خورند به سختگیري وفشار و سوءظن و بد یکارشکنی و عدم اطاعت رعیب برم

آیند  پردازند و سرانجام غالباً پادشاهانی جبار و فرمانروایانی خونخوار از کار درمی می
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همچون شاه عباس و نادرشاه و امثال اینان که تاریخ تمضمن احوال نکبت مآل ایشان 
شوند چون اکثرا خلفاي  میاستو پادشاهان سنی و خلفاي عامۀ مردمانی عایش و هرزه 

عباسی وعثمانی و غیر هم و اخیراً فاروق مصر! ولی به حق و درستی که دین مبین اسالم 
و فاصلۀ آنها با دین اسالم فاصله بین بهشت برین و جهنم  از این هر دو عقیده بیزار

راق مشکل و موضوع مهم را در این اوالقرار است! و ما بیاري پروردگار این مسئله  بئس
کنندگان   توضیح داده و حقیقت آنرا تا آنجا که در خور اطاعات ماست به نظر مطالعه

 رسانیم. می

 .و من اهللا التوفيق وعليه التكالن و املستعان

 
اینک به ببینیم نظر بلند شارع اسالم در موضوع حکومت و سلطنت چیست و آن را 

 خواهد! چگونه می
از محبوبات اسالم است و آنرا  آوردن قدرت و بدست تدر اینکه حکومت و سلطن

یات با آترین موضوعات و آشکاراترین مصرحات  همواره طالب وجالب است از روشن
 مجید است. برکات قرآن

 فرماید:  می 26پروردگار منان در سورة مبارکۀ آل عمران آیه 

                                  

     )26:  آل عمران( 
و خداوندا، اى دارنده فرمانروایى، به هر کس که خواهى فرمانروایى دهى و از هر کس «

 » که خواهى، فرمانروایى بازستانى

که دادن حکومت و سلطنت و پادشاهی و قدرت را یکی از نعماي بزرگ خود 
 فرماید :  شمارد و بعد به طریق لف و نشر مرتب می می

اء ن تَشَ لُّ مَ اءُ وَ تُذِ ن تَشَ زُّ مَ  )26(آل عمران :                                          .وَ تُعِ
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  »کس را که خواهى خوار سازىو هر کس را که خواهى گرامى دارى و هر «

 

که به هر کس و هر ملتی که حکومت و سلطنت داد او را عزیز کرد و از هر کس و 
مقدار خواسته  هر ملتی که پادشاهی و سلطنت را گرفت او را ذلیل و خوار و منحط و بی

 فرماید :  می 58و  75است و در سورة النساء آیۀ 

نَ [  يبٌ مِ ُمْ نَصِ اأَمْ هلَ ريً
تُونَ النَّاسَ نَقِ ؤْ ا الَ يُ إِذً ونَ ][املُلْكِ فَ دُ ْسُ أَمْ حيَ

ةَ  مَ كْ احلِ يمَ الكِتَابَ وَ اهِ رَ يْنَا آَلَ إِبْ دْ آَتَ قَ لِهِ فَ نْ فَضْ مُ اهللاُ مِ ا آَتَاهُ ىلَ مَ النَّاسَ عَ

ظِيامً  ا عَ لْكً مْ مُ يْنَاهُ آَتَ    }54*53 : {النساء ]وَ
اى به  فرمانروایى دارند؟ پس آن هنگام هم هموزن کمترین ذرهاى از  آیا آنان بهره«

  »دهند مردم نمى
آیا با مردم بر آنچه که خداوند از فضل خویش به آنان داده است، حسد «
ورزند؟ ما خود به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروایى  مى

 » بزرگ بخشیدیم
 

فرماید : که اگر چیزي از پادشاهی و  را مذمت میدر این آیۀ شریفه اوالً اهل کتاب 
سلطنت در دست آنان باشد به قدر نقیري به مردم نخواهند داد آن گاه از عطایاي بزرگی 

شمارد تا اینکه پادشاهی و سلطنت را در  که به آل ابراهیم ارزانی داشته بر سبیل منت می
ه و آنرا از فضل خدا بر آل ردیف کتاب و حکمت که عالیترین نعمت الهی است در آورد

از زبان حضرت یوسف به عنوان  102ابراهیم شمرده است و در سورة یوسف آیۀ 
سپاسگزاري از پروردگار مقداري از حکومت فرعون مصر را که بر آن جناب داده شده 

 کند. بود شکرگزاري نموده عرض می

نَ املُلْكِ [  يْتَنِي مِ دْ آَتَ بِّ قَ    }101یوسف:{ ]رَ
 فرماید :  سوره بقره می 251آیۀ  و در
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  [ اهُ اهللاُ املُلْكَ آَتَ الُوتَ وَ ودُ جَ اوُ تَلَ دَ قَ  }251البقرة:{[وَ

هاي  داود از نعمته که بسی واضح است که قتل جالوت و دادن پادشاهی و سلطنت ب
از زبان حضرت سلیمان به عنوان مناجات و  34بزرگ الهی است و در سورة ص آیه 

 فرماید :  تقاضا می

ا[  لْكً بْ يلِ مُ هَ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ   }35ص:{ ]قَالَ رَ

 را با کمال تضرع از پروردگار عالم درخواست نماید. که سلطنت و پادشاهی
 عمال دربارة این موضوع مهم چه اقدامی کرده است؟باید دید شریعت اسالمی اینک 

امر حکومت و سلطنت و  ول اکرمآنچه مسلم است اینست که در زمان حیات رس
بود و کسی از  النبین اجراي احکام و قضاوت منحصر به شخص حضرت خاتم
باشد زیرا حضرتش مهبط  مسلمانان در این امر منازع و مخالف آن حضرت نبود و نباید

رسید که در این مورد چون و  الهی و محط فیوضات نامتناهی بود و کسی را نمی وحی
 چرا کند و این مطلب از حیث وضوح احتیاج به هیچ برهان و دلیلی ندارد.

اند که اساساً پیغمبر  اي مدعی دسته مسلمانان دو فرقه شدند اما بعد از آن حضرت
که این موضوع را بیش از همه احکام اي معتقدند  سخنی دربارة حکومت نگفته و طائفه

مورد عنایت قرار داده و مسئلۀ والیت و امامت که در واقع همان حکومت است از نظر 
 پیغمبر محترم از تمام امور اهم و اعظم بوده است.

کند  بدیهی است ادعاي دستۀ اول بسی باطل و نامعقول است زیرا هرگز عقل باور نمی
که پیغمبري که براي آوردن آخرین دین تا آخر عمر دنیا مبعوث شده درموضوعی بدین 

اعتنا بماند و دربارة  کند این گونه بی ترین مردم لزوم آن را درك می اهمیت که شعور ادنی
! و حق بادسته دومی است که آن را اعظم امور براي اصالح آن هیچگونه دستوري ندهد

جمهور دانسته است، اما اینکه آیا امر حکومت منحصر فقط بعده معدودي با نام و نشان 
چنین و چنان تا پایان جهان است و اگر آنها نبودند دیگر کسی حق حکومت ندارد و 
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 مام معصوم و منصوصی که دارايمسلمانان باید در این امر مهم منتظر بنشینند تا مگر ا
معجزات وخوارق عادات منصور به جنود سموات و قادر به احیاي عظام وفات اموات 
باشد بیاید و متصدي امر حکومت شود! این هم ادعائی است  که متأسفانه با هیچ خردي 

 سازش ندارد!!
معرفی کنند  بويو اگر دینی را به این کیفیت بر هر فردي از افراد بشر در هر بحر و 

از روي عقل نخواهد پذیرفت و این خود بهترین دلیل بطالن آن دین از نظر عقل زرین 
است واگر بنا باشد عقل را کنار بگذاریم و هر گفتۀ ناصواب و نامعقولی را به نام اینکه از 
ناحیۀ دین است بپذیریم عالوه بر اینکه برخالف نظر دین مقدس اسالم است که به 

نهد و همواره در حقانیت خود مردم را به تأهل و  ي االلباب اهمیت میذو  ارباب عقول
فرماید اصال وقتی پاي عقل در میان نباشد پس حقانیت و بطالن میزانی  تعقل امر می

نخواهد داشت و هر کس هرچه را پذیرفت جاي مالمت نیست زیرا بدون عقل تمام حق 
ظر اسالم در حق و بال ادعاي این دو و بال و خبیث و طیب یکی است پس باید دید ن

دسته که بنام سنی و شیعه مدعی پیروي آنند در چه مقام است هر چند به جهت گرد و 
ها و مرضها تا حدي این مسئله مورد ابهام قرار  هاي غرض غبار اهواء و آراء و تاریکی

 و سره گرفته و باعث اختالف شدید گردیده است اما براي طالب حق بدون التفات ب
مطلب را چون روز روشن   توان حقیقت صداي مغزضین و حب و بغض آن و این می

 درك نمود و این معنی با رعایت چند اصل، واضح خواهد گشت.
بر کافی به آیات شریفه قرآن مجید بدون التفاوت به تأویل و اصل اول: توجه تام و تد

 اند. تفسیري که این و آن از ارباب غرض نموده
اند با توجه  دقت در اخبار و احادیثی که در این موضوع فریقین نقل کرده :اصل دوم

  بردن مقصود خود از کذب و جعل به اینکه ممکن است هر کدام از دو دسته براي پیش
 بري نباشد چون مهمترین موضوعی که انگیزة جعل و کذب است همین موضوع است.
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از رحلت رسول اکرم در این اصل سوم : مالحظه و تتبع بعمل مسلمین که بعد 
موضوع چگونه وارد و خارج شدند اما در خصوص آیات شریفه چنانکه قبالً گفتیم امر 
حکومت امري است مطلوب و محبوب و اکثر احکام اسالم بدان مربوط و موقوف است 
و خواهد آمد اما در خصوص احادیث یک دسته از آن در خصوص اهمیت موضوع 

از پذیرش آن ناچارند و ما به یاري خدا اندکی از آن را به نظر ومت است که فریقین کح
احقیت و اولویت که با  رسانیم و اما دستۀ دیگر در خصوص طرز حکومت و شما می

 حت و سقم آنها معلوم خواهد شد.صعمل مسلمین  مالحظه و دقت در
که که پس از فوت رسول خدا مهمترین موضوعی  بینیم میاینک با مطالعۀ تاریخ 

به خود مشغول داشت که حتی جنازة رسول خدا را در خانه او گذاشته قبل از  مسلمین را
آنکه به عمل کفن ودفن آن حضرت پردازند به امر تعیین خلیفه همت گماشتند و جز 

ساعده ویا در رکاب اسامۀ  معدودي از اهل بیت رسول خدا دیگر مسلمانان در سقیفۀ بنی
 نجا از نظرعقل و شرع وظیفۀ مسلمانان چه بود؟بن زید بودند. خوب! در ای

به تجهیز و تغسیل او پرداخت حاال آیا  از یک طرف رسول خدا از دنیا رفته و باید
 باید عموم مسلمین به این کار بپردازند یا تصدي من به الکفایه کافی است؟
باید فوت او ن از یک طرف چون رسول خدا در میان نیست احکام اسالم که مسلماً با

 از میان برود ودر موقع اجرا است.
و سایر مجاهدین که در اطرافند و دشمنانی  مثال اسامه بن زید که عازم یرموك است

ند و منافقینی که منتهز فرصتند براي تکلیف هر کدام از این امور احتیاج به ا که در کمین
که اهمیت  مرجع و مصدري است که حاکم یا به اصطالح خلیفه باشد و پرواضح است

این امور در نظر شارع اسالم از کفن و دفن پیغمبر محترم کمتر نیست بلکه به جهاتی 
مهمتر است زیرا هرگاه غفلت و امهال در تعیین ولی امر و حاکم اسالم که مرکز و مرجع 

اي مانند ابومسلیمه کذاب که در همان زمان حیات  امور است بشود. دشمنان قوي پنجه
دعوي نبوت کرده بود وحتی پاي گستاخی را بدان اندازه دراز  تحضرت ختمی مرتب
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اي به حضرت نوشت و ادعا کرد که نصف جهان از آن تو نیمی از آن من  نمود که نامه
دار پیغمبري بود و با پیوند با  وان دعويآاست و نیز سجاج دختر حارث درهمان 

شکیل شده بود همچنین ابومسیلمه و امتزاج با وي نیروي خطرناکی علیه اسالم ت
ته و با پیروان فابوطلیحه اسدي و اسود عنبسی هر کدام از جانبی بسیاري از مردم را فری

بودند پایتخت نبوت را در مخاطره  متعصب که تا پاي جان براي همراهی ایشان آماده
رفت که یکی یا چند نفر از این پیغمبران دروغی پس از  داشت و هر آن بیم آن می می

کن  ن رحلت حضرت ختمی مرتبت متوجه مدینه گردند ونهال نورس اسالم را ریشهشنید
خوردة دیگر مانند هرقل و امراي وي که در غسان و یرموك  نمایند بعالوه دشمنان زخم

از فشار نیروي  قریظه و خیبر که آماده جبران شکست وانتقام بودند و یهودیان فراري بنی
 درگوشه و کنار در انتظار فرصت بودند. اسالم وطن مألوف را ترك گفته و

دار انجام تکلیف   همه اینها چیزهائی بود که مسلمانان را به تعیین مقامی که عهده
نمود. پس اقدام مسلمانان در این امر یک امر  ترغیب می اجتماعی و سیاسی مسلمین شود

آمدها  ین یپشا چه زودتر تکلیف خود را در برابرخیلی واجب فوري بود که بایستی هر 
 :ر و امام زمان خود را بشناسند کهبدانند و ولی ام

 »مات و مل يعرف امام زمانه مات ميتة اجلاهلية من«
 از تواترت آثار اسالمی است.

براي اینکه در این گفته تنها نباشیم و از خود راضیان خودپسند به تهمت و تحقیرمان 
خصال و امالی و عیون صدوق در حدیث نپردازند نظر مجلسی را در بیان حدیثی که از 

بحار آورده است شاهد بر مدعاي خود  7در جلد  صفت امام از حضرت رضا
آوریم آن بزرگوار در بیان این فرمایش امام که (امر االمامه من تمام الدین) گفته است  می

ترین آنهاست و  امامت از امور دین بوده بلکه عظیم یعنی شکی در این نیست که امر
و حال آنکه مسلمانان آن را بر تجهیز رسول خدا مقدم داشتند به  چگونه چنین نباشد

ترین امور بود پس ناچار امر امامت (یعنی تعیین خلیفه)  اینکه تجهیز آن حضرت از واجب
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اي از انصار و افرادي از  از چیزهائیست که پیغمبر مأمور به تبلیغ آن بوده. اجتماع عده
انگیزة آن شده  نظر خاص چند نفر صاحب غرض هم ساعده هر چند قریش در سقیفۀ بنی

باشد اما به هر حال یک اصل و مایه دینی داشت و یک واجب بزرگ شرعی بلکه همان 
تعیین ولی امر و حاکم مرجع مسلمین باشد باعث اصلی آن بودو همین معنی بود که یک 

ساعده کشانید و در اطراف  نیبسقیفه بعده اگر نگوئیم اکثر مسلمین حاضر در مدینه را 
سعد بن عباده که اولین آرزومند خالفت و والیت بود و سپس ابوبکر و عمرو ابوعبیده 

دار آنان بود  نفع قریش و مهاجرین که ابوبکر سرجراح را جمع نمود و سرانجام قضیه به 
شخصی آنچه مسلم است این است که اکثریت مسلمانان در این میان نفع خاتمه یافت. 

نداشتند که بیهوده طرفداري ابوبکر کنند وحق را از مرکز خود خارج نمایند زیرا ابوبکر 
از آن در میان مردم مدینه داراي ایل و قبیله نبود که طرفداري و  نه بعد نه قبل از اسالم و

اش باعث پیشرفت او گردد و مرد ثروتمندي هم نبود که به واسطه بذل و  تعصب قبیله
المشهور قبل از  مگان را به سوي خود جلب کرده باشد (هرچند درمکه علیبخشش دل ه

 .اسالم ثروتمند بوده

رسد اینست که نظر اسالم در مورد  از مجموع این قضایا آنچه مسلم به نظر می
بدان  اهمیت آن همان است که مسلمین صدر اول بعد از وفات پیغمبر حکومت و

تکفین جنازه آن حضرت که من به الکفایه بدان اقدام پرداختند و حتی آن را بر تغسیل و 
نموده بود مقدم داشتند و اینکه در این مورد به شور و نظر اجماع پرداختند نیز کامالً به 
صواب بود زیرا در امر حکومت و جهاد و امثال آن باید به شوري پرداخت که 

مْ [ يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ توان بر ایشان خطا گرفت آن  اما آنچه را می }38الشُّورى:{ 1 ]وَ

_________________________________________________________________________ 

فرماید : شوراي عمومی بنص کالم مجید الهی عزاسمه و سیره  لمله میعالمه نائینی در کتاب تنزیۀ ا) 1

(و که تازمان معاویه محفوظ بود این حقیقت از مسلمات اسالمیه است وداللت آیه مبارکه  مقدسه نبوي

که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقال است مکلف فرموده  شاورهم فی االمر)
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وجود نصوص فراوانی که از حضرت خاتم پیغمبران دربارة علی بن ابی است که اوالً با 
شمس فی لطالب شرف صدور یافت مخصوصاً نص یوم الغدیر که تواتر و اشتهار آن کا

امور در وقتی الزم رابعه النهار است آنان را احتیاج به این شور و اجتماع نبود زیرا این 
 است که نص وجود نداشته باشد.

ثانیاً بر فرض اینکه نصی صریح وجود نداشت و یا نصوص وارده را همه نشنیده 
توانستند با والیت و خالفت تطبیق کنند چرا آن حضرت را گذاشته و  بودند یا آنها را نمی

 دیگري را به خالفت برداشتند؟!
که اکثراً شرف مصاحبت پیغمبر را داشتند و ممدوح  ما چون بتمام مسلمانان آن زمان

توانیم از این همه مرحجات و  توانیم گمان بد داشته باشیم و از آن طرف نمی قرآنند نمی

                                                                                                                                                      
و  (و امر هم شوری بينهم)است بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است بعد استدالل به آیه مبارکه 

نموده و متابعت  (واشريوا علی اصحابی)سیره مقدسه نبویه صلی اهللا علیه و آله در مشورت با اصحاب 

ل خدا را درمشورت از ردي اصحاب با اینکه رأي مبارکش برخالف آنها بود وصدماتی که از این رسو

گوید: عدم تخطی خلفاي اولین از این سیره مقدسه در ترقیات فوق  ناحیه تحمل فرمد یادآور شده می

ن امیرالمؤمنین العاده مترتبه بر آن هم از وقایع صدر اول تفصیالً معلوم است. آنگاه به شرح خطبه حاضری 

اندکی در سراپاي این کالم مبارك   فرماید: چقدر سزاواراست ما مدعیان واالي تشیع پرداخته سرانجام می

گیرد که پس البته الزم است نحوه سلطنت اسالمیه را اگرچه متصدي  تأمل کنیم بعد چنین نتیجه می

گوید:  ري وسواسی فریاد کشیده میمغتصب باشد به قدر قوه تحفظ کنیم و بعد از دست آخوندهاي دربا

پرستان عصر و حامالن شبعه استبداد دینی چقدراز مدالیل کتاب و سنت و  زهی اسف و حسرت که ما ظالم

 خبریم  احکام شریعت و سیرة پیغمبر و امام خود بی

ر نخورده و حتی آیه واضح الدالله راهم گویا در کتاب مجید الهی عز اسمه هرگز نخوانده و یا به مفادش ب

 یا آنکه بواسطۀ منافاتش با شهوات و شعبه استبداد و استعباد خودمان داستان : 

ونَ [ لَمُ عْ ُمْ الَ يَ أَهنَّ مْ كَ هِ ورِ اءَ ظُهُ رَ ينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتَابَ اهللاِ وَ ذِ نَ الَّ يقٌ مِ رِ بَذَ فَ را تجدید نمودیم. } 101البقرة:{ ]نَ

 مؤلف.
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نظر کنیم ناچاریم که بگوئیم امر بر آن   طالب صرف منصوصات وارده درباره علی بن ابی
ناگهانی بود و خوف و  لته ومسلمانان مشتبه شده و چون بیعت ابوبکر به قول عمر ف

رعبی که از فوت پیغمبر بر مسلمین رخ داده بود و شاید ارباب اغراض هم بنا به 
از اندیشه کافی و تدبر کامل به  باعث شد که قبل کردند می مصلحت خود آن را تشدید

عمل بیعت که در شریعت امري بسیار مهم و عظیم و الزم الوفا و واجب الرعایه است 
ند و یک وقت متوجه شدند که تیر از کمان خارج شده و دیگر اعاده آن امکان پرداخت

ندارد مگر اینکه خود ابوبکر بیعت را اقاله کند و امیرالمؤمنین نیز از حسن ظن خود به 
مسلمانان گمان نداشت که آن همه نصوص وتصریحات را درباره وي نادیده بگیرند به 

هاد بیعت کرد فرمود (اولها غیري) و تصور همین جهت هم وقتی عباس به او پیشن
 کرد که مردم اولی و احق وافضل و اعلم را گذاشته به دیگري بپردازند. نمی
 

 تعیین حاکم و پیشواي اسالم با بیعت و مشورت است
مْ [عالوه بر دستور محکم  يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ حقیقت مطلب هر  }38الشُّورى:{ ]وَ

چه باشد (ژیرا اکنون ما در صدد اثبات ورد اقوال نیستیم) آنچه مسلم است این است که 
در موضوع حکومت و خالفت رویۀ شوري و انتخاب مورد عمل و تصویب تمام 
مسلمین در همان صدر اول شد و حتی خود امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرین او سالم اهللا 

ه را تصویب و تجویز کرده و بناي تأسیس و تشکیل حکومت علیهم اجمعین این روی
 : فرماید البالغه می در نهج اسالمی را بر آن گذاشتند و 

عامة الناس ما الی ذلک سبيل  هاقد االمامة حتی حترضعن كانت التنولعمری ال

 .ولكن اهلها حيكمون علی من غاب عنها ثم ليس الشاهدان برجع و الللغايب ان خيتار
که فقرات مبارکه بیانات شریفه دال است بر اینکه براي انعقاد بیعت براي امامت و 

و آشناتر از همه مردم به خالفت همان اهل حل و عقدي که در پایخت نبوت هستند 
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باشد و  مقررات و قوانین اسالمند همینکه کسی را انتخاب نمودند او حاکم و امام می
اي که به معاویه نوشته است صریحا این معنی را تأیید  رسد. و در نامه دیگر کسی را نمی

 البالغه و سایر کتب معتبره است. فرماید : چنانکه در نهج می

انه بايعنی القوم الذين بايعوا ابابكر و عمر علی ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان 

وا علی رجل و فان اجتمع للغائب ان يردوا انام الشوری للمهاجرين و االنصار خيتار و ال

بطعن او بدعة ردوه الی  جهم خارمن امر فان خرج ما كان ذلک علی اهللا رضاسموه اما

 ما خرج منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني و واله اهللا ما تولی.
بینید که حضرتش در این فقرات مبارکه چگونه مقررات تعیین حاکم و امام و  می

فرماید که با من بیعت کردند همان  چه باشد بدین مضمون بیان میخلیفه و سلطان و هر 
مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کردند به همان تفصیالت و مقرراتی که با خلفاي گذشته 

 بیعت شد.
رسد  تواند کس دیگر را اختیار کند و غائب را نمی پس آن کسی که حاضر است نمی

مهاجرین و انصار است که درك صحبت  که آن بیعت را رد نماید و شوري فقط حق
پیغمبر را کرده و از همه مردم به مقررات اسالم در انتخاب حاکم آشناتر و داناترند پس 

 اگر آنها بر مردي اجتماع نموده و او را امام نامیدند این مورد پسندیدة خداست.
اي  رویه تازهکردن یا احداث بدعتی (یعنی  زدن و مالمت اگر کسی از امر ایشان به طعنه

در امر حکومت احداث کرد) خارج شد چنین کسی را به امري که از آن خارج شده 
گردانند پس اگر سرکشی کرد و تسلیم نشد به گناه اینکه بر غیر طریقه مؤمنین است  برمی

برد خدا کفایت او را از مسلمانان  در مخالفت بسر میکنند و مادامی که  با او مقاتله می
 و او را به سزاي خود خواهد رسانید.خواهد نمود 

 در کتاب شریف بحاراالنوار جلد هشتم و همچنین در ارشاد شیخ مفید وارد است.
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ملا اعتزل سعد و من سمياه امرياملؤمنني و توقفوا من بيعته قام عليه السالم ومحداهللا و 

بلی و انام اخليار اثنی عليه ثم قال اهيا الناس انكم بايعتمونی علی ما بويع عليه من كان ق

علی االمام االستقامة و علی الرعيه التسليم و  ان للناس قبل ان يبايعوا فال خيارهلم و

 .االسالم وتبع غري سبل اهله هذه بيعة عامة ومن رغب عنها رغب عن دين

یعت کردید که با : اي مردم شما با من به همان قراري بفرماید در این فقرات مبارك می
: ابوبکر و عمر وعثمان بیعت کردید البته قبل از اینکه مردم بیعت کنند من خلفاي قبل از

اختیار دست خودشان است که خوب در قضیه دقت کنند و به صالح و فساد امر 
ماند و بر امام و آن  بیندیشند اما همینکه بیعت کردند دیگري اختیاري براي آنها باقی نمی

الزم و واجب است که استقامت ورزد (و به کسی که به پیشوائی وي بیعت شده است، 
اقبال و اعراض بهانه جویان اهمیت نگذارد) و بر رعیت است که تسلیم شود در این 

گردان باشد در حقیقت  عموم مسلمین است) کسیکه از آن روي بیعت عمومی (که وظیفه
گردان است (زیرا قانون اسالم این است) و چنین کسی  از دین اسالم روي

ه آیه شریفه است یقۀمسلمین را پیش گرفته است) و این فرمایش حضرت اشاره بغیرطر
 : فرماید که می

وَ [ ا تَ هِ مَ لِّ نِنيَ نُوَ مِ بِيلِ املُؤْ َ سَ ريْ تَّبِعْ غَ يَ  وَ هُ اهلُدَ َ لَ بَنيَّ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ نْ يُشَ مَ ىلَّ وَ

ا ريً صِ اءَتْ مَ سَ نَّمَ وَ هَ لِهِ جَ نُصْ   }115{النساء:                                                          ]وَ
و هر کس پس از آنکه هدایت براى او روشن شد با رسول [خدا] مخالفت ورزد و جز از راه و رسم مؤمنان « 

  »پیروى کند او را به آنچه روى کرده واگذاریم و او را به جهنّم در آوریم. و بد جایگاهى است

 
 چنانکه در نامه شریف خود به معاویه نیز همین آیه را متذکر شدند آنجا که فرمودند: 

 »فان ابی قاتلوه علی اتباعه غري سبيل املؤمنني«
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خدایا! چگونه این مسلمانان دین قویم و صراط مستقیم تو را ضایع کردند با اینهمه 
کشانیده که گفته شده :  حجج واضحه و آیات ساطعه خرابکاري مسلمانان کار را به آنجا

در اسالم دستور حکومت نیست و هرج و مرج است چنان که وضع حاضر مسلمانان 
 بهترین گواه این مدعا است.

شود که فرمایش حضرت از  تراشان شنیده می  در این مورد آنچه از وسواسان و بهانه
سخنانی است که ویه خواسته او را محکوم کند اروي تقیه بوده یا طبق مذاق و عقیده مع

 را ندارد. در مقابل بینه و برهان و بیانی است که در برابر عیان کمترین ارزش
  

مْ [: حکومت طبق دستور قرآن يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ بنابر مشاورت  }38الشُّورى:{ ]وَ

است و عمل اصحاب پیغمبر که تمام آنان را منافق و کافر نامیدن از هیچ ملحدي سر 
خود موالي متقیان زند برخالف عقل و وجدان و تکذیب آیات قرآن است و بعالوه  نمی

شمارد و در تمام عمر مبارك خود به  را گناه عظیم می بدان تسلیم و مخالفت آنان
 اگر همه اینها تقیه باشد پس غیر تقیه آن کدام بوده؟! مقتضاي آن عمل فرمود

این استقامت رفتار و آن صراحت گفتار هر کسی را که ایمان به خدا و روز قیامت 
نماید که با نهایت تسلیم مطیع این مقررات باشد و آن را اصل و حقیقت  دارد ناچار می

غمبر محرمانه به گوش کسی دستور اسالم در مورد حاکم و امام بداند و اگر خدا و پی
آید  از کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرة مسلمین بدست میاند برخالف آنچه  چیزي گفته

اي حجت باشد براي همان محرم حجت است و دیگران  اگر چنین سخن محرمانه
بازي و وسواسی   توانند بدان بهانه از مقررات اسالم شانه خالی کنند و خود را به مرده نمی
 !زنند!

عالوه بر اینکه عقل و وجدان بر حسن این رویه و خوبی این شیوه حاکم و شاهد 
است و وضع و ترقی ملل متمدنه عالم هنوز بدان کمال نرسیده اما به هر حال نزدیک به 
همین رویه است که اسالم مقرر فرموده و اگر کسانی به این مقررات راضی و تسلیم 
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م چه طریقی خوب است به شرط آنکه از مقررات نیستند بگویند پس براي تعیین حاک
 شنهاد ننمایند.یامور محالی را پ دین خارج نشده و

اینک ما مقرات اسالم را در تعیین حاکم و طرز حکومت تا آنجا که از مطالعۀ آثار و 
گذاریم  هوش و انصاف می ایم در معرض مطالعۀ اهل بدست آورده اخبار اهل بیت

بیت در این مورد چه بوده است بنا بر اخبار و آثار وارده بر عموم تابدانند نظر خود ال 
مردم مکلف واجب است که براي تعیین حاکم و نصب امام عادل که در عرف شرع همان 
حاکم رئیس دولت است پس از فوت یا عزل حاکم سابق قیام و با شور و مشورت و 

 حضرت امیرالمؤمنین که مقتضی است اقدام نمایند چنانکهانتخاب به هر صورتی 
اند  وایت نمودهبنابرآنچه عالمه مجلسی در جلد هیجدهم بحار و سلیم بن قیس هاللی ر

 :که آن حضرت فرمود

والواجب فی حكم اهللا و حكم االسالم علی املسلمني بعد ما يموت امامهم او يقتل؛ 

نفسهم الضاال كان او مهديان ان اليعملوا عمال و اليقدموا يدا و ال رجال قبل ان خيتارو 

و جيبی  اماما عفيفا عاملا عارفا بالقضاء و السنة جييبی فيئهم و يقيم حجهم و مجعتهم

 . صدقاهتم

فرماید هم در حکم خدا و هم در حکم اسالم بر تمام  قرات مبارك میدر این ف
نها مرد یا کشته شد خواه آن امام آمسلمانان واجب است که بعد از اینکه پیشواي سیاسی 

شخصی گمراه و خواه هدایت شده باشد، واجب است که مسلمانان هیچ عملی انجام 
خودشان یک نفر پیشواي عفیف داناي ندهند ودست از پا نشناسند قبل از اینکه براي 

آوري نموده وحج و  عارف به قضا و سنت اختیار و انتخاب نمایند تا مالیات آنها را جمع
 جمعه آنها را بر پا دارد وصدقات و زکوه آنها را به مصارف الزمه برساند.

شما در کدام دین و مذهب و در چه ملت و امتی دستوري بدین عضمت و اهمیت 
 ید.سراغ دار
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دانند که چنین دستوري در میان دستورات  افسوس که مسلمانهاي اسمی اصال نمی
 .مذهبی آنها وجود دارد

غیر از ضربات تیمم و خطرات استبراء و امثال آن چیز دیگر  چیز دیگريزیرا 
 دانند حکومت یعنی چه؟ اند! و نمی نشنیده

دم است چنانکه در اساساً تعیین حکومت یک حق عمومی است و مربوط به خود مر
 فرماید: فرمایش امیرالمؤمنین دیدیم که می

 »االمامة التنعقد حتی حترضها عامة الناس«
است که  و در خطبۀ امیرالمؤمنین منقوله در ارشاد مفید و جلد هشتم بحار

 : فرماید می امیرالمؤمنین

 »يار للناس قبل ان يبايعواوانام اخل«
امام که اخیراً در بین مسلمین مخصوصاً مه ن کلوا الزم است که در پیرامجدر این 

معناي خاصی پیدا کرده توضیحاتی داده شود، باید دانست که کلمۀ امام در  شیعیان
شود و در فارسی معناي آن پیشواست و چون  اصطالح شرع به پیشواي سیاسی اطالق می

ی واي سیاسدر دین اسالم امور دینی و سیاسی از یکدیگر منفک نیست اینست که پیش
هر چند در مورد عمل اعم است یعنی بهر پیشوائی  همان پیشواي دینی است و این حکم

گویند اما  هر چند در راه پیمائی و نماز وغیر آن سمت پیشوائی را داشته باشد امام می
متبادر به ذهن همان معناي پیشواي بزرگ سیاسی است که به آن خلیفه و حاکم و سلطان 

اي از بزرگان دانشمندان چون امام غزالی و امام  بینیم درباره پاره اگر میگویند و  هم می
شود به معناي مجازي آن است وگرنه در کتاب و  فخر رازي و امام فالن و فالن گفته می

سنت این کلمه به چنین معنائی استعمال نشده واگر هم استعمال شده باشد به قدري کم 
به آمده  ن ارزشی ندارد البته امام به معناي من یقتدياست که در قبال معناي اولیه چندا
شود و به معناي قصد نیز آمده ولی آنرا از معنائی که   که دربارة ائمه معصومین اطالق می
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رسیده  کند و بیشتر آنچه در اخبار از معصومین درباره امام فوقاً توضیح شد خارج نمی
 : فرماید که می مثل این فرمایش حضرت رضا کند افاده می همین معنی را

 »االسالم و فرعه السامی اسان االمامة اس«
 فرماید : تا آنجا که می

 »و امضاء احلدود واالحكام و منع الثغور و االطراف«
که پرواضح است که مراد از امام، پیشواي سیاسی است که اجراي حدود و احکام 

 فرماید :  نماید و حتی آنکه می کرده و سرحدات را حفظ می

 »يذب عن دين اهللاواالمام حيلل حالل اهللا و حيرم حرام اهللا و يقيم حدود اهللا و «
را به مجراي حالل تواند حالل خدا  که باز مراد همان پیشواي سیاسی است که می

اندازد و جلوگیري از حرام خدا کند و حدود الهی را بر پا دارد و از دین خدا محافظت 
آید اما نه  نماید! از این حدیث شریف هم اهمیت حکومت و هم شرایط حاکم بدست می
االموات   به آنطور که محال اندیشان آن را در گرو وجود امام معصوم و منصوص محی

 یعت الهی را به این انتظار مهجور و متروك بلکه منسوخ نمایند!گذارند و شر
البالغه در  درروایت وارده در جلد هفتم بحار و نهج رت امیرالمؤمنینهمچنین حض

 :فرماید حاکم میشرایط امام و 

و قد علمتم انه الينبغی ان يكون علی الفروج و املغانم و االحكام و امامة املسلمني «

بجفائه  اجلاهل فيضلهم بجهله و الاجلافی فيظلمهم فتكون فی امواهلم هنمة و ال البخيل

و الاحلايف فيتخذ قوماً دون قوم و ال املراتشی فی احلكم فيذهب باحلقوق و يقف 

 »فيهلک االمة...  کهبادون املقاطع و الاملعطل للسن
یم غنائم و که مضمون فقرات مبارك آن است که کسیسکه متصدي امور فروج و تقس

گردد نباید بخیل باشد تا روي بخل خود اموال آنان  اجراي احکام و پیشوائی مسلمین می
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را ببلعد و جاهل نباشد تا ایشان را گمراه کند و جفاکار نباشد تا به جفاي خود مردم را 
بیچاره کند و اموال مردم را به جهت دوست و رفیق گرفتن حیف و میل نماید و رشوه 

د تا حقوق مردم را از بین ببرد و سنت را معطل و موقوف کند تا امت را به خوار نباش
 هالکت افکند.

آري این شرایط پیشواي مسلمین است که حیازت آن در شخص مسلمان خیلی آسان 
بوده الاقل محال نیست تا آن را خاص امام معصوم منصوص چنین و چنان کنند و با 

و  –مسلمانان روا دارند  ر این حدیث شریف را برنبودن او تمام این جنایات مشروحه د

باز حضرت  (وكل سائس امام)فرماید  رساله حقوق می در حضرت زین العابدین

 فرماید :  البالغه است به عثمان می امیرالمؤمنین چنانکه در نهج

دی فاقام سنة معلومة و امات بدعة افاعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل ه

جمهوله وان السنن لنرية هلا اعالم و ان البدع لظاهرة هلا اعالم وان رش الناس عنه اهللا امام 

 جائر. 
 ل: بهترین و فاضلترین بندگان خدا در نزد خدا امام عادفرماید در این فقرات مبارك می

است که اوالً خود هدایت یافته و تربیت شده باشد پس سنتی را که معلوم است اقامه 
نماید و بدعتی را که مجهول است و در دین خدا شناخته نشده بمیراند و از بین ببرد و 

ها بوده و بدعت بسی ظاهر است  قاض سنت خیلی روشن است و داراي اعالم و نشانهنتا
براي تشخیص آن زحمتی نیست و بدترین مردم در نزد  و داراي عالماتی است (یعنی

 خدا امام جائر و پیشواي ستمکار است)
کند و  در این حدیث شریف اوالً عالئم و شرایط پیشواي سیاسی مسلمین را بیان می

داند زیرا شرط  معدودي نمی دنماید ومنحصر بعد امام را به عادل و جائر تقسیم می
پیشوائی فقط عدالت و دانائی و تقوي است که تمام مردم بداشتن این صفات مأمورند و 

 امام مسلمین بدان مخصوص و مشروط است و البته امام و پیشوا بایستی عادل باشد.



 65  ارمغان آسمان

 

عبداهللا امام جعفر  النوار از حضرت ابیدر کتاب شریف کافی وجلد هفتم بحارا
 یت است که آن حضرت فرمود : روا صادق

مؤمن او مسلم مات و ترک ديناً مل يكن فی فساد و ال ارساف فعلی  قال رسول اهللا ايام

 .االمام ان يقضيه فان مل يقضه فعليه اثم ذلک ...
شود  که در این حدیث یکی از وظائف حکومت و پیشواي مسلمین که امام نامیده می

آن است که وام مسلمان مدیونی که مقروض بوده و قرضش در فساد و اسراف صرف 
نشده باید آنرا امام ادا نماید و اگر ادا نکند گناه آن وام برگردن امام است! واضح است که 

پذیر نبود تا چنان قیدي شود و در حدیث زراره  اهاگر مراد از امام معصوم بود گن
 فرماید :  می

(و علی امام املسلمني اين بدفع ثمنه الی در ثمن عبدي که مرتکب زنا شده باشد 

ایضاً درکتاب کافی از حضرت امام محمدباقر روایت شده که  مواله من سهم الرقاب)

 فرمود : 

ی اصعن مع ال ورع حيجزهه ثالث خصلرجل في تصلح االمامة االقال رسول اهللا ال«

 »الوالية علی من يلی حتی يكون هلم كاالوالد الرحيم كماهللا و حلم يملک به غضبه و ح

که در این حدیث، شرایط  بینید می (يكون للرعية كا االب الرحيم)و فی روایه اخري 

تواند امام  داند که هر مردي که داراي آنها بود می پیشوائی را فقط سه خصلت می
مسلمانان باشد : اول ورع و تقوائی که او را از معاصی خدا بازدارد. دوم حلمی که بوسیلۀ 

رفتار باشد و با   با مردم در امر والیت خوش –آن بتواند مالک غصب خود شود، سوم 
عیت خود مانند پدر مهربان باشد و تحصیل این صفات براي یک نفر مسلمان خیلی ر

مشکل نیست که منحصر به امام معصوم و منصوص شود و بسیاري از پادشاهان را 
 اند. شناسیم که داراي این صفات به حد اکمل بوده می
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 : فرماید البالغه می در نهج حضرت امیرالمؤمنین

اماً و فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه وليكن من نصب نفسه للناس ام«

تاديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤذهنا احق باالجالل من معلم الناس و 

 »مؤدهبم

(نبايعک علی اننا حضرت امیرالمؤمنین در جواب طلحه و زبیر همینکه گفتند که 

 : شریک در حکومت باشیم) فرمودم که کنی به این شرط با تو بیعت می رشكائک)

 هل يصلح ان يدبر امر الرعية امامان وهل جيتمع السيفان فی غمد؟
 آیا درست است که امر رعیت را دو امام تدبیر کنند و آیا هرگز دو شمشیر در یک

کنند؟ که در اینجا هم معناي امام به معناي همان حاکم و پیشواي  غالف اجتماع می
 :  فرماي البالغه می نهجی است و در سیاس

ليس علی االمام اال ما محل من امر ربه اال بالغ باملوعظة و االجتهاد فی النصيحة و «

 »االحياء للسنة و اقامة احلدود علی مستحقها و اصدار السهامن علی اهلها
 گوید :  در کتاب کافی و وافی از ابوحمزه ثمالی است که می

علی الناس قال حقه عليهم ان يسمعوا له و يطيعوه سئلت ابا جعفر ما حق االمام «

فام حقهم عليه قال يقسم بينهم بالسوية و يعدل فی الرعيه فاذا كان ذلک فی الناس  قلت

  »هنا و هناها اليبالی من اخذف
که معناي کلمه امام بحاکم و پیشواي سیاسی بسی واضح است و حضرت امام 

تحف العقول و خصال و کتاب رسائل کلینی  العابدین در رسالۀ حقوق مرویه از زین
 فرماید :  می
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(فحقوق ائمتک ثلثة اوجبها عليک حق سائسک بالسلطان ثم سائسک بالعلم ثم 

 سائسک بامللک و كل سائس امام).

که معلوم  (ثم حق امامک فی صلوتک) : فرماید شمارد تا می آنگاه حقوقها را می

(فاما  :فرماید ! بعد در شرح حقوق ائمه میشود امام جماعت هم یکی از امامهاست می

آن کسیسکه سائس و کارگزار و از طرف دولت است و به  حق سائسک بالسلطان)

اصطالح امروزه فرماندار یا رئیس شهربانی است حقش آن است ... که چنین و چنان کنی 

حو (و اما حق سائسک بامللک فن :فرماید شمارد آنگاه می بعد حقوق سائس علم را می

دق و جل  ما سائسک باالسلطان اال ان هذا يملک مااليملكه ذات تلزمک طاعة فی

(فاما حق سائسک  :فرماید در اطاعت سلطان می االن ان خيرجک من وجوب حق اهللا)

بالسلطان فان تعلم انک جعلت له فتنة و انه مبتلی فيک بام جعله اهللا له عليک من 

ان المتاحكه و قد بسطت يده اليک فتكون سبب السلطان و ان ختلص له فی النصيحة و 

این صفات هیچکدام با ائمه معصومین سازگار نیست و حال  هالک نفسک و هالكه)

هرگاه این شرایط را  (کل سائس امام)اینکه خود حضرت آنها را امام نامیده فرمود 

گانه سالم اهللا علیهم  ازدهوبینیم از ائمه د موقوف و منحصر به امام معصوم بدانیم می
دیگران واجد این مقام  و چند صباحی حضرت امام حسناجمعین جز امیرالمؤمنین 

فائده بوده است زیرا در مردم  نگشتند و بیان این صفات و شرایط یک چیز غیرالزم و بی
و عصور غیبت که موردعمل ندارد و اگر امام معصومی هم آمد که به خواندن  عادي
اند  که شیخ طوسی و کلینی و شیخ مفید و امثال اینان نوشتهغه و کافی و کتبی البال نهج

احتیاج ندارد که مطالعه کند و ببیند فالن راوي از فالن و او از بهمان و او از فالن امام در 
 وظایف امام چه حدیث کرده است و چه دستوري در آنها نوشته شده.
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م است و خود به صالح کار خود از همه بیناتر تا آن حضرت آنها را بار بندد! او معصو
است و حتی بنا به بعضی از روایات حضرت مهدي از سایر ائمه غیر از امیرالمؤمنین از 

ج به این حرفها ندارد! خداوند قوي عقل و شعور نصیب آن اهمه داناتر است پس احتی
د و نابود کند آن شون کسانی کند که از روي سادگی و نفهمی مرتکب این گونه اقوال می

کنند و موجب این گونه ذلت و نکبت براي مسلمین  کسانی را که با دین خدا بازي می
شوند و آنان را از نعمت حکومت شرعی بدعوي اینکه باید فقط امام معصوم و  می

منصوص باشد محروم کرده دشمنان را نسبت به اسالم جري و ظالمان را قوي و ملت را 
اند، و حال اینکه به دلیل عقل و نقل و راهنماي وجدان  ردان نمودهغوي و پیچاره و سرگ

و نص کتاب و اخبار اهل بیت قرآن تعیین و نصب حاکم بر عموم مسلمین واجب است 
دانند  و آن همین است که عادلترین و با تقواترین مردم را تا آنجائی که شناخته و الیق می

وا [از کتاب، اگر نبود مگر همان آیه  براي حکومت خویش انتخاب نمایند اما دلیل دُّ أَعِ وَ

ةٍ  وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ ترین  که با ایجاز کالم شامل جامعترین و عالی }60{األنفال:] هلَ

معنا در این مقام است کافی بود زیرا داشتن تشکیالت حکومت و سازمان سیاسی اولین 
مقابلگی و ارعاب دشمنان خارجی و اصالح شئون مقدمه و نخستین پایه اعداد نیرو، براي 

(و حالل حممد باید در جریان باشند.  هداخلی است و چون احکام اسالم الی یوم القیام

اي را  پس هرگاه انجام واجبی مقدمه حالل الی يوم القيامة و حرامه حرام الی يوم القيامة)

 شود. ن مقدمه نیز واجب میآایجاب کند تهیۀ 
صورتی است که دستور صریحی در این باب داده نشده بود و حال اینکه آنچه این در 

ال یادآور شدیم وآنچه بعد از این خواهد آمد هر منصف هوشمند را قانع و معتقد بق
ترین امور است مالحظۀ آیات الهی و مطالعۀ  کند که امر حکومت در اسالم از روشن می

 آوردن این حقیقت بهترین برهان است. سیرة نبوي و مسلمین صدر اول براي بدست
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و از طریق سنت همان حدیث شریفی که قبالً از مولی الموحدین حضرت 
 : فرماید شویم که می مذکور داشتیم و باز یادآور می المؤمنینامیر

والواجب فی حكم اهللا و حكم االسالم علی املسلمني بعد ما يموت امامهم او «

 »نفسهم اماماأل اان خيتارواال كان او مهديا ... يقتل؛ ض
آوریم و عقل و وجدان  گذشت و احادیثی که بعد از این می قبلی اتچنانکه در صفح

 به صحت حقیقت آن حاکم است.
 البالغه است که حضرت امیرالمؤمنین فرمود:  و در کلمات قصار نهج

و قيل ما يزع اهللا من الدين بسلطان اكثر مما يزع عنه  (السلطان وزعة اهللا فی ارضه

 .)بالقرآن
که سلطان وحاکم پاسبان وحافظ دین و پناهگاه خدا در زمین است و برکت وجود او 

 چیزیاست که از قرآن بیشتر است.
و اساساً کسانی که حکومت را با آن شرایط ناممکن (مشروط بوجود معموم) دانسته و 

اند در حقیقت شعارشان همان شعار خوارج نهروان  ه بال جبرئیل چسبانیدهاند آن را ب برده
سامان نیز با خرد  و سر گفتند (الحکم االهللا) چنانکه این گمراهان بی ایمان است که می بی

اند که جز خدا کسی حق حکومت بر مردم ندارد  گویند و مدعی همین را می پریشان خود
ن راست و امام معصوم هم که در ظرف این چهارده قو آن هم فقط بوسیلۀ آمام معصوم 

جز چهارده سال متصدي حکومت نشد پس در بقیۀ ادوار و اعصار براي بشر دیگر 
باره نیست و به اصطالح خودشان (رفع القلم) است! شکی نیست که  تکلیفی در این

امر و کسی بر بشر جز خداوند اکبر صاحب اختیار نیست و انتصاب حاکم و تسلیم به او
نواهی او که اجراي حکم اسالم است همان حکم خداست حال به بینید عقیده اینان 

 چگونه عین عقیده خوارج در باب حکومت است.
 نویسد:  البالغه مرحوم سید رضی می در خطبۀ چهلم نهج
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ملا سمع قوهلم الحكم اال هللا قال عليه السالم كلمة حق يراد هبا الباطل نعم الحكم 

 .رةاام كن هوالء يقولون الاالهللا و ل
(حکومت جز براي  هللا ه الحکم االدهند ک جنابش همینکه شنید که خوارج شعار می

کنند آري حکم راندن جز  خدا نیست) فرمود کلمۀ حقی است که بدان باطل را اراده می
 :فرمود گویند فرماندهی و حکومت نباید باشد!! آنگاه خداي را نیست ولکن اینان می

ع فيها الكافر و مللناس من امري بر او فاجر يعمل فی أمرته املؤمن و يستق البد و انه«

خذ به للضعيف يبلغ اهللا فيها االجل و جيمع به الفی و يقاتل به العدو و تأمنه السبل و يؤ

 »يسرتاح من فاجر و بر عمن القوی حتی يسرتج
حال خواه آن امیر : براي مردم ناچار است که امیري و فرماندهی بوده باشد فرماید می

خوب و نیکوکار باشد یا فاجر وبدکردار تا در پناه فرمانروائی او مؤمن بعمل پردازد و 
ور شود و مدتهاي الهی به سر رسد (گویا اشاره به  کافر نیز در آن از حیات خود بهره
مطابق ذوق و استعداد خود طریق کمال را به پیماید  آنست که هر کس مجال آن یابد که

رَ [و مورد خطاب  كَّ ذَ نْ تَ رُ فِيهِ مَ كَّ تَذَ ا يَ مْ مَ كُ رْ مِّ ْ نُعَ ملَ گردد و غنائم و  }37{فاطر:]أَوَ

آوري شود و بوسیلۀ او با دشمنان جهاد و قتال صورت گیرد و  مالیات بوسیلۀ او جمع
وي از قوي براي ضعیف داد گرفته شود تا نیکو بوجود وي راهها ایمن شود و به توسط 

نظیر این حدیث و شریف  کار به آسایش رسد و از شر بدکار آسودگی دست دهد بیهقی
 :  را از امیرالمرمنین روایت کرده به این عبارت که قال

لرب فكيف بالفاجر؟ قال ان الفاجر االيصلح الناس اال بامري بر اوفاجر، قالوا هذا «

ت و يبه السبل و جياهد به العدو و جيبی به الفی و يقام به احلدود و حيج به الب يؤمن اهللا

  »يعبداهللا فی املسلم آمنا حتی ياتيه اجله
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کند مگر امیر و فرماندهی خواه نیکوکار باشد  فرماید مردم را اصالح نمی در جمله می
کند؟ فرمود:  می خواه بدکار، عرض کردند نیکوکار معلوم است ولی بدکار چگونه اصالح

کند و بوسیلۀ او جهاد با دشمنان را صورت  خدا بوسیله همان بدکار راهها را امن می
کند و باو  آوري نموده بوجود وي حدود را اقامه می دهد و به توسط او مالیات را جمع می

دهد در حکومت همان فاجر هم مسلمان خدا را در حال امن  اهللا را انجام می حج بیت
بینید که در تمام این فقرات استناد فعل را به   می .اجلش فرا رسد کند تا بادت میآسایش ع
دهد یعنی در واقع حکومت از آن خدا است زیرا هر چند فرمانده خود فاسق و  خدا می

عبارتست از امنیت راهها و جهاد با دشمنان دین و  :دهد اجر است اما فرمانهائی که میف
اهللا. تمام اینها فرمانهاي الهی و احکام دین  حدود وحج بیتآوري مالیات و اقامۀ  جمع

 شود پس در حقیقت حاکم همان خدا است. است که اجرا می
گویند حاکم و خلیفه فقط و فقط باید  شما را به خدا حاال به بینید آن کسانی که می

ید معطل امام معصوم و منصوص باشد و اگر او نبود تمام این احکامی که فوقاً گفته شد با
 و موقوف بماند تا خودش بیاید!!

چقدر از دائره شرع و عقل ارج و چگونه با حقیقت اسالم دانسته یا ندانسته دشمنی 
 کنند!! می

 الفتنة) ن(االمام اجلائر خري ماند که فرموده :  فریقین روایت کرده از رسول خدا

 عظمت آن فرمودند: پیشواي ستمکار بهتر از فتنه و هرج و مرج است، و در اهمیت و

 »اقرب الناس يومالقيامة الی اهللا تعالی امللک العادل و ابعد هم عنه امللک الظامل«
شکی نیست که پیشواي دین و حاکم مسلمین در درجۀ اول باید امام عادل معصوم و 
منصوص باشد و با وجود او در صورتیکه حاضر براي حکومت شود تصدي دیگري 
براي این امر حرام و بیعت با او ناقص و ناتمام است، اما در صورتیکه امام معصوم نبود 

واجب بزرگ که دایر مدار تمام احکام  یا بود و حاضر براي تصدي حکومت نشد این
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واجب است بر مردم که الیق بر این مقام را  شود و الهی است از مسلمین ساقط نمی
ر شخص الیق واج است که بدعوت و یاري کرده و به مسند حکومت بنشانند چنانکه 

که مسئولیت، واجب کفائی است قبول کرده و به انجام این مهام بپردازد زیرا قبول این 
اگر ترك شود جمیع امت معاقبند و اگر من به الکفایه بدان پرداخت از دیگران ساقط ولی 
اطاعتش در اجراي احکام الهی بر همگان واجب است، و مادامیکه در اجراي احکام قرآن 
به تمشیت و اصالح امور مسلمانان است اطاعت او چون اطاعت خدا و رسول است 

 بنص آیه شریفه : 

إِنْ [ مْ فَ نْكُ رِ مِ أُويلِ األَمْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا اهللاَ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

رِ  مِ اآلَخِ اليَوْ نُونَ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ نْتُمْ تُ ولِ إِنْ كُ سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ تَ

يالً  أْوِ نُ تَ سَ أَحْ ٌ وَ ريْ لِكَ خَ    }59النساء:{ ]ذَ
] اطاعت کنید  اى مؤمنان، از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم«

هر گاه در چیزى اختالف کردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، آن را به خدا و 
  »تر است رسول بازگردانید. این بهتر و نیک انجام

  
 قبال گذشت و احادیثی که خواهد آمد انشاءاهللا.و بمضمون و نصوص احادیثی که 

اینک که سخن از این آیه شریفه به میان آمد خوب است توضیحاتی دربارة شبهاتی که 
 به معناي اولی االمرالقاء شده در این مختصر بقدر مقدور بعرض خوانندگان برسانیم.

فرمانرواست جامع نظر االمر در این آیۀ شریفۀ حاکم و  در اینکه مراد از کلمۀ اولی
فریقین است زیرا هر چند اهل سنت در آن دچار تشویش و اضطراب شده گاهی مراد 

اند اما اکثراً آنرا دربارة  علما تعبیر کردهه اند و زمانی ب و عقدگرفته لازآن را اهل ح
  دانند. مخصوص ائمۀ معصومین میکنند، و اما شیعه آنرا  سالطین و خلفا تفسیر می
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االمر که همان حکام و فرمانروایانند  اطاعت اولی یکه حقیقت این است کهدر حال
مادامی که در مجراي دین و اجراي احکام خدا است واجب بوده و تالی اطاعت خدا 

یات و روایات دیگر از خود همین آیه آنظر از صدها   رسول است و این معنی صرف
طاعت خود و بعد به اطاعت رسول آنگاه اه شود زیرا پروردگار عالم اول امر ب استنباط می

کند و پرواضح است که معناي این جمله آن نخواهد بود که  االمر می به اطاعت اولی
ویه و یزید در کشتن بناحق اولیاي خدا ومسلمین و هدم و هتک نوامیس دین ااطاعت مع

 واجب است!
اعت خدا و رسول قید االمر، اط بینند در صدر آیۀ اطاعت اولی دانم آنانکه می من نمی

 شده 
االمر اطاعت مطلق بدون قید و شرط است حتی  گویند مراد از اطاعت اولی چگونه می

کردن خانۀ خدا و از این قبیل!!  کشتن بندگان خدا و اسیرنمودن اهل بیت پیغمبر و خراب
اینان مگر کور یا از عقل و دانش مهجورند که خدا در صدر آیه اطاعت خود را شرط 

این گونه کند!.  االمر می ه آنگاه اطاعت رسول را قید کرده سپس امر به اطاعت اولینمود
فرزند پیغمبر و االمر درهر چیزي واجب است هر چند کشتن  استدالل ك اطاعت اولی

اسیري ذراري آن سرور باشد مثل اینست که پادشاهی اطاعت خود را یادآور شود وگوید 
فرماندهان سپاه نیز اطاعت کنید آنگاه یکی از آن فرماندهان به مثال از نخست وزیر من و 

کشتن فرزندان آن پادشاه و هتک ناموس وي و خرابی خانۀ او فرمان دهد و مردم از او 
اش را خراب  اطاعت کنند و فرزندان شاه را کشته و حرم سراي او را اسیر گرفته و خانه

وزیر مرا و فرماندهان سپاه را اطاعت  خستکنند و حجتشان این باشد که تو گفتی مرا و ن
کنید و ما بهموجب این امر چنین کاري کردیم. آیا هرگز از ایشان چنین عذري پذیرفته 

 کند؟! اي چنین استنباطی می خواهد شد؟. و عقل هیچ دیوانه
را در صدر فرمان نیاورد و شرطی جز اطاعت خود  این در صورتی است که هیچ قید

 گویند؟!  ي دیگر باشد در آن وقت چه میحاال اگر قیدها
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در حالیکه چنانکه گفتیم اندك دقت به همین آیه شریفه مطلب را بر طالب حق و 
کند که اطاعت حاکم و ولی امر و خلیفه که همان از  غرض معلوم و روشن می منصف بی

ها افراد اولی االمر است در سایۀ اطاعت خدا و رسول و در حدود آن است، بعالوه صد
ایات و روایاتی که در عدم اطاعت کسانیکه اطاعتشان خالف اطاعت خدا و رسول نازل 

 و وارد شده 
 فرماید :  سوره شعراء است که صریحاً می 151و  150از آن جمله آیه شریفه 

                                

                                          : 152-151(الشعراء( 
) کسانى که در این سرزمین فساد 151و از فرمان اسرافکاران اطاعت مکنید («

 »کنند کنند و اصالح نمى مى
  

 : فرماید می از سوره کهف است که 28و آیه شریفه 

                                  

     )28کهف : ال( 
و از کسانى که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همانها که از هواى «

  »نفس پیروى کردند، و کارهایشان افراطى است

 فرماید : از سور هل اتی که می 24و آیه 

مْ آَثِامً أَوْ [  نْهُ الَ تُطِعْ مِ ا وَ ورً فُ   }24{اإلنسان:                                        ]كَ
 » و از هیچ گنهکار یا کافرى از آنان اطاعت مکن«
  

 فرماید:  از سوره القلم است که می 10و آیه 
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                   : 13-10(القلم( 
] عیب جوى رهسپار  ) و از [هیچ10و از هیچ سوگند خوار بیمقدارى اطاعت مکن («

] سخت روى. بعد از  از [هیچ )12ر() دریغ دارنده مال، تجاوزگر گناهکا11سخن چینى (
 » ] بى اصل و نسب این [همه از هیچ

 
 

نمایند و در  که در تمام این آیات شریفه از اطاعت کسانیکه مخالفت با احکام الهی می
کوشند و تابع هواي خودند، نهی فرموده  اند بلکه به اصالح آن نمی زمین به فساد پرداخته

توان گفت اطاعت  دارد. آیا با این کیفیت باز هم می و از فرمانبرداري از آنها برحذر می
 ون قید و شرط است؟! االمر بد اولی

ائمه معصومین سالم ه ه بداالمر تفسیر ش از آن طرف در احادیث و تفاسیر شیعه، اولی
اله علیهم اجمعین، شکی نیست که مصداق کامل و اکمل این آیه وجود مقدسۀ ایشان 
است و با وجود ایشان تصدي امر حکومت بر دیگران حرام است اما اینکه منحصراً 

 الغیرهم :ایشانند و 
طاعت اولواالمر بدون قید ذکر شده و پرواضح ا –اند اینست: اوال  دالیلی که آورده

 است که اطاعت غیر معصوم بدون قید صحیح نیست. 
االمر چنانکه گفته شد بدون قید نیست بلکه چنانکه  جواب آن است که اطاعت اولی

اطیعواهللا و در سایۀ اطاعت خدا است االمر با رعایت  دهد اطاعت اولی صدر آیه گواهی می
مورد بود ثانیاً در بسیاري از  و اگر مقصود اطاعت معصوم بود قید اطیعواهللا در اینجا بی

 دانیم از خارج قید داشته و دارد. موارد امر به چیزي بدون قید شده و حال اینکه می
نیم تا ثابت شود که ک کننده انشاءاهللا دنبال می و ما این بحث را به طور کافی و قانع

ه االمر بدون قید و شرط نیست و اگر منحصر بائمه معصومین بود احتیاج ب اطاعت اولی
 که فعال در اینجا مجال شرح آن نیست. ین قیودات نداشت عالوه بر تالی فاسدهاي دیگرا
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در اند  االمر فقط معصومین از اولی اند که احادیث وارده داللت دارد که مراد ثانیاً گفته
 شود که احادیثی که در این باب وارد شده مطابق آنچه در تفسیر البرهان جواب گفته می

اي  جلد اول چاپ جدید در حدود سی و دو حدیث است که پاره 387تا  381است ص 
اي از آنها  م و یازدهم و پارهجاز آنها اصال مربوط به این آیه نیست مانند حدیث سوم و پن

رساند بدون مقیدنمودن بائمه معصومین مانند حدیث هشتم و  میاالمر را  اطاعت اولی
و  13اي از آنها مکرر است مانند حدیث هفتم و  چهاردهم و پانزدهم و سی و دوم، و پاره

و بیست و پنجم و دوازدهم و بیست و هشتم، و م و ششم بیست و هفتم و چهارم و نه
اند مانند حدیث هفتم و بیست و دوم و رس بودن تفسیر آیه را می اي از آنها محرمانه پاره

گوید از جابر بن عبداهللا انصاري پرسیدم از  مخصوصاً حدیث اول که جابر جعفی می

(هذا مكنون خر جابر گفت رسول خدا فرمود آمعناي آیه که چنین و چنان گفت و در 

االمر  و پرواضح است که اگر اطاعت اولی عن اهله) رس اهللا و خمزون علمه فاكتمه اال

باید رسول خدا آن را در مالء عام بیان نماید نه اینکه جابر را منحصر به دستۀ خاصی بود 
دستور دهد که آن را مکتوم دارد زیرا آن از مکنون سر الهی و مخزون علم اوست! پس 

 اند چیست؟ االمر مأمور شده که باطاعت اولی تکلیف مردمی
فرماید : آیا باید آن قدر مخفی  ه خدا بدین صراحت امر به اطاعت ایشان میکسانیک

باشند که حتی رسول خدا آن را فقط به جابر گفته باشد و به او هم دستور داده باشد که 
االمر انحصار  این مطلب را مخفی دار و کتمان کن!!؟ پس چنانکه گفتیم اطاعت اولی

کسانی حتماً باید در میان مسلمین شناخته و  بوجود مقدسۀ معصومین ندارد و چنین
االمر باشند و دستۀ خاصی که منحصر به زمان معدودي باشند نیستند بلکه همان  معلوم

باشند و  حاکمان و فرمانداران  منتخب از جانب مردم هستند که مطیع خدا و رسول می
 توضیح این مطلب بعداً خواهد آمد.
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رضاً معناي انحصار دهد باز آن را از عمومیت و اطالق و آثار وارده فو اگر در اخبار 
برد و فقط قاعده جري و اولویت را باید جاري ساخت زیرا در تفسیر بسیاري  بیرون نمی

اند که اگر ما آن را قبول نمائیم  از آیات، این قبیل مطالب را آورده و بدان انحصار داده
ر است که براي طایفۀ مخصوصی د باید بگوئیم العیاذ باهللا قرآن یک کتاب مخصوصی

منه و اعصار دیگر کاري ندارد!! مثال در تفسیر آیه شریفه زمان خاصی آمده و به مردم و از

ا]  لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ دُّوا األَمَ ؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ أْمُ ترین دستور اسالمی و  که عالی )58النساء([إِنَّ اهللاَ يَ

و البته شامل کافۀ مردم جهان است و هر انسانی بهترین احکام اخالقی و اجتماعی است 
باید این حکم مقدس را اجرا و امانت را به اهل آن بسپارد ولی در همین تفسیر برهان در 

کند به این که  ر میصحدیث در تفسیر این آیه آورده که آنرا منح 15جلد اول  380ص 
 ر ما بگوئیم معناي آیه همینامامی امانت امامت را به امام بعد از خود بسپارد!! خوب اگ

آیه را از عمومیت و اطالق خارج کرده و قرآن شریف را از اینکه  –است و بس! اوال 
ایم زیرا دستورات آن شامل و ناظر  براي هدایت ورهبري عموم جهانیان است بیرون برده

 به طایفۀ خاصی است و بس!
 ان مربوط نیست!!اداي امانت را باید امام انجام دهد و به دیگر –ثانیا 
خواندن و دانستن چنین آیاتی هم الزم نیست زیرا امري که انجام آن مربوط به  –ثانیاً 

مطالعه ودقت کنیم خود امام  آن بارهدرکس دیگراست به من و شما چه که در آن 
 کند!! خواند و خودش هم عمل می می

وا، و مؤمن، و امت، و عالوه بر این در اکثر اخبار کلماتی از قبیل ناس، والذین آمن
باب، و حتی بعوضه و ذباب! بامام تفسیر شده اگر ما تفسیر این کلمات را منحصراً به امام 

افتد و یک کتاب داستانی  معصوم بدانیم در آن صورت قرآن به کلی از جنبه عملی می
ترسو   ود که در پیرامون افراد معدودي آنهم به طور مبهم و کنایه است که از هیچ آدمش می

ماند چه رسد به خداي قادر قاهر مالک و خالق تمام اشیاء  ی نمیو جبونی چنین اثري باق
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آورد که هیچ مسلمان عاقلی بدان  مسأله بعثت را به صورت زشتی درمی و همچنین
 پذیرد. دهد و کفري بدین صراحت را نمی رضانمی

ل و اولی ائمه کما پس مطلب همان است که ما گفتیم که در این قبیل آیات فرد
 باشند نه اینکه منحصر به ایشان باشد و الغیر. معصومین می

االمر کسانیند که متصدي امر حکومت یا سلطنت یا  اما دالیل راجع به اینکه اولی
 وزارت یا از طرف دولتند و این بحث محتاج چند مقدمه است.

راجعه به قرآن اشد؟ با مب اول : اینکه به ببینیم امر که صاحبان آن مورد اطاعتند چه می

]: فرماید کریم که می رِ مْ يفِ األَمْ هُ رْ اوِ شَ   )159سورة آل عمران( [وَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ [ وَ

مْ ] يْنَهُ ا [ )38(سورة الشورى بَ رً هُ أَمْ ولُ سُ رَ ا قَىضَ اهللاُ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ الَ مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ أَنْ وَ

نْ  ةُ مِ َ ريَ ُمُ اخلِ ونَ هلَ مْ يَكُ هِ رِ    }36{األحزاب:] أَمْ
و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خداوند و رسولش کارى را مقرر نمایند، آنکه خود در «

 » کارشان اختیار داشته باشند. و کسى که از خداوند و رسول او نافرمانى کند،
 

موضوعات سیاسی و اجتماعی و باألخره  تمام این آیات در مورد حکومت و جهاد
شود پس اطالق آن منحصراً  االمر به صاحبان و متصدیان این امور اطالق می است که اولی

بائمه معصومین در صورتیکه اکثر ایشان متصدي امر حکومت و جهاد و حتی سرایا 
 نبودند خالی از اشکال نیست.

(و ان  ندفرمای االمر می ثانیاً : در ذیل آیه، قضیه تنازع است و پس از امر به طاعت اولی
بطور اطالق گفته شده پس شامل  )تنازعتم فی شی(اند که  تنازعتم فی شیء) هر چند گفته

سوره  152تمام امور شرعی است لکن با مراجعه به آیاتی که در امر تنازع است مثل آیه 
 فرماید :  آل عمران که می

              : 152(آل عمران( 
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 فرماید:  سوره االنفال که می 43و در آیه 

               )43:  األنعام( 
موضوع تنازع درامر جهاد و قتال است چنانکه در آیه اولی موضوع مخالفت و تنازع 
مسلمین در جنگ احد با عبداهللا بن جبیر است که با اینکه پیمغمبر دستور داده بود که 

تحت قیادت و فرماندهی عبداهللا بن جبیرند از محل خود حرکت نکنند،  مسلمانانی که
آوري غنائم بپردازند هر  معذلک همینکه دیدند کفار قریش فرار کردند خواستند به جمع

چند عبداهللا فرماندة آنها آنان را از تخلیۀ مراکز خود منع نمود نشنیده با او به منازعه 
نکرده بودند و اکنون که  براي زمانی بود که قریش فرارپرداختند و گفتند که نهی پیغمبر 

گفت دشمن در  دید عبداهللا جبیر که می اند دیگر موضوعی ندارد و صالح آنها فرار کرده
کمین است و ممکن است حادثه اي رخ دهد باالخره کار تنازع به جائی کشیدکه مخالفت 

دچار حمله خالد بن ولید که در  عبداهللا را کردند و به جمع غنایم پرداختند و سرانجام
کمین آنها بود گردیدند و بسیاري از آنان شهید شدند و بقیه رو به فرار گذاشتند و 
موجب وهن و شکست لشگر مسلمانان شدند پس یکی از موارد آیه شریفه آن است که 

 االمر کنید و از تحت فرمان فرماندة خود خارج نشوید. همچنین آیه دوم که اطاعت اولی
 موضوع تنازع امر در خصوص امر جهاد در جنگ بدر است.

و اگر مراجعه به کلمه امر که در آیات متعدده قرآن شریف است بنمائیم خواهیم دید 
 سیاسی و اجتماعی است مانند که اکثر مربوط به حکومت و سلطنت و امور 

             )72:  یونس( 

                      : 102(یوسف( 

                  : 102(الشعراء( 
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تعالی است تمام آنها به معنی حکومت و سلطنت و   و حتی آیاتیکه در صفات باري
تر از اهل حل و  االمر به صاحبان فرمان و حکومت اولی است پس اطالق اولی امثال آن

 و امثال آن است. عقد
و واقعاً جاي تعجب است که دانشمندي مانند فخر رازي در تفسیر این آیه دچار 

است از آن حجیت قیاس   االمر را بعلما تفسیر کرده و خواسته اولیشده به اینکه  انحراف
و اجماع را استنتاج کند و با این خیال غلط به تفصیل پرداخته و چندین ورق سیاه کرده 

 است!!
 االمر بسالطین و فرماندهان شده است :  رتفسیر کلمۀ اولیاشکاالتی که ب

اطاعت اولی االمر بطور اطالق واجب شده پس اگر مراد از آن سالطین  –اشکال اول 
و حکام باشند اطاعت سالطین جور چون یزید و معایه و چنگیز و تیمور هم واجب 

 شود!؟ می
االمر باطاعت خود و سپس  ر آیۀ خدا اولیدر این باره توضیح دادیم که در صد –ج

نماید و پرواضح است که هر امري  االمر می باطاعت رسول و در ثالث امر به اطاعت اولی
شود زیرا چنین امري  که منافی اطاعت خدا و رسول باشد اجرایش واجب و الزم نمی

تناقض است و از خداي حکیم در قرآن کریم چنین کاري قبیح است پس اطاعت 
 االمر در سایه و دنباله اطاعت خدا و رسول است. اولی

االمر به هیچ قید و شرطی مقید نشده با اینکه خدا  اند اطاعت اولی گفته –اشکال دوم 
رفته براي  ارزشتر از آن، هر جا به چیزي امر کرده اگر احتمال خطائی می در اموري کم

ِ  :احتراز از آن قیدي آورده مانند يْنَا اإلْ صَّ وَ كَ يبِ {وَ ِ اكَ لِتُرشْ دَ اهَ إِن جَ نًا وَ سْ هِ حُ يْ الِدَ انَ بِوَ نسَ

 { امَ هُ لْمٌ فَالَ تُطِعْ يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ  ) 8(سورة العنکبوتمَ
] فرمان دادیم. و اگر بخواهند تو را وا دارند تا  و انسان را نسبت به پدر و مادرش به نیک [رفتارى«

 » ندارى، به من شرك آورى، از آنان اطاعت، مکن] آن دانشى  چیزى را که به [حقیقت
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 پس اطاعت مطلقۀ بدون قید براي غیر معصوم جایز نیست. 
: اوالً در آیات قرآن بسیاري از امور بطور اطالق است و قید آن به جواب اینست که

 سوره هود:  59قرینه است مانند آیۀ شریفۀ 

                                   

       : 59(هود( 

] عاد است که آیات پروردگارشان را انکار کردند و از  و این [سر گذشت قوم«
 »جویى پیروى کردند فرستادگانش نافرمانى کردند و از فرمان هر سرکش ستیزه

 

فرماید قوم هود پیروي فرمان هر جبار عنیدي کردند و  میکه در آن به طور اطالق 
حال اینکه تمام جباران عالم در آن نقطه نبودند و آنان نیز اطاعت هر جباري نکردند بلکه 

 به قرینه معلوم است که فقط اطاعت چند نفراز جباران قوم خود را کردند.
صله قید آورده مطلب چنین گویند بالفا درهمان امر به احسان بوالدین که می –ثانیاً 

نیست بلکه در بیش از هفت مورد در آیات قرآن امر به احسان والدین نموده بدون هیچ 
سوره االنعام و آیۀ  152سوره النساء و آیۀ  40سوره بقره و آیۀ  77قید و شرطی مانند آیۀ 

انند آیۀ سوره احقاف و غیر آن و فقط در یک مورد قید زده م 14سوره االسراء و آیۀ  24
 الذکر. فوق

در بسیاري از آیات قرآن مجید است که پروردگار عالم امر به چیزي نموده  –ثالثاً 
 بدون قید ولی قید آن را در آیات دیگر آورده مانند این آیات شریفه 

مْ [ امر بدون قید نْكُ ى مِ امَ وا األَيَ أَنْكِحُ   } 32{النور:] وَ

 –قید آن 
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ا [  وا مَ نْكِحُ الَ تَ اءِ وَ نَ النِّسَ مْ مِ كُ اؤُ حَ آَبَ     }22{النساء:                  ] نَكَ
 امر بدون قید 

                     )168:  البقره( 
 قیدآن 

يرِ [  نْزِ ْمَ اخلِ حلَ مَ وَ الدَّ مُ املَيْتَةَ وَ لَيْكُ مَ عَ رَّ  )40:  المائده( ]إِنَّامَ حَ
 امر بدون قید 

                 )2:  النساء( 
 قید آن 

                                     

                )6:  النساء( 
 امر بدون قید 

              )255البقره :  – 10:  المنافقون( 
 قید آن 

                         )67:  الفرقان( 
یاتی هست که در ان امر باطالق شده ولی از قرائن خارجی از آیات دیگر آ –رابعاً 

 فرماید :  سوره التوبه می 120دانیم مقصود اطالق نیست مثال در آیۀ شریفه  می

                              
 )119:  التوبه( 
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گویان دستۀ  به طور اطالق امر فرموده که با راستگویان باشید مقصود از راست
 سوره البقره  72مخصوصی است که در آیات دیگر وصف آنها شده مانند ایه 

نَ [ نْ آَمَ َّ مَ لَكِنَّ الربِ بِ وَ رِ املَغْ قِ وَ ِ مْ قِبَلَ املَرشْ كُ وهَ جُ وا وُ لُّ وَ َّ أَنْ تُ يْسَ الربِ لَ

النَّبِيِّنيَ بِاهللاِ  الكِتَابِ وَ ةِ وَ ئِكَ املَالَ رِ وَ مِ اآلَخِ اليَوْ     }177{البقرة:                 ]وَ
 فرماید :  تا آنجا که می

ونَ [  مُ املُتَّقُ ئِكَ هُ أُولَ قُوا وَ دَ ينَ صَ ئِكَ الَّذِ   }177{البقرة:                           ] أُولَ

  

                                 

                              

   : 15حجرات :  – 72(البقره( 
 سوره االحزاب  25یا آیۀ 

                                   

                  : 35(احزاب( 

 یا 

               : 23(احزاب( 
بودن یا راستگویان کرده مقصود با این اشخاص است نه مطلق ه پس اگر امر ب

ادِقِنيَ [ راستگوي آیۀراستگویان! مانند  ِنَ الصَّ اتٍ بِاهللاِ إِنَّهُ ملَ ادَ هَ بَعُ شَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ ] فَشَ
بدیهی است چنین راستگوئی الزم نیست واجد تمام آن صفات باشد یا   }6{النور:

ادِقِنيَ [ راستگوي آیه شریفه نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ پس   }111{البقرة:] قُلْ هَ
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همین طور که در این آیه امر ببودن با راستگویان بطور اطالق شده و قید آن در آیات 
االمر در این آیه به طور اطالق و قید آن  دیگر است ممکن است امر به اطاعت اولی

فِنيَ [آیات ِ رَ املُرسْ وا أَمْ الَ تُطِيعُ ونَ ][وَ لِحُ الَ يُصْ ضِ وَ ونَ يفِ األَرْ دُ سِ فْ ينَ يُ ذِ ] الَّ

اهُ [و آیۀ شریفه }152/151{الشعراء: وَ بَعَ هَ اتَّ ا وَ نَ رِ نْ ذِكْ بَهُ عَ لْ نَا قَ لْ فَ نْ أَغْ الَ تُطِعْ مَ ] وَ
 و غیره باشد. }28{الکهف:

خوشبختاه در خود آیۀ سه قید بزرگ است که اصال جائی براي این گونه  –خامساً 
 شبهات واهیه باقی نگذاشته است اینک آن سه قید : 

االمري را  چنانکه فوقاً گفتیم قید اطاعت خدا و رسول است، پس اولی –قید اول 
توان اطاعت کرد که در درجه اول درآن امر خدا و بعد رسولش اطاعت شده باشد و  می

فضل و اولویت اطاعت خدا و رسول هم عقال و هم بر حسب ترتیب آیه بسی واضح 
 است.

 االمر مقید به (منکم) است. کلمه اولی –قید دوم 

 (یا ایها الذین آمنوا)االمر از خود شما! و چون آیۀ مصدر به خطاب  یعنی اولی

االمري که از مؤمنین باشد و توصیف مؤمنین  باشد پس معنی آن چنین است که اولی می
 هم در آیات دیگر روشن است.

كِ  ا ذُ ينَ إِذَ ذِ نُونَ الَّ مِ هُ [إِنَّامَ املُؤْ اتُ مْ آَيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ ا تُ إِذَ ُمْ وَ لُوهبُ لَتْ قُ جِ رَ اهللاُ وَ

}[ لُونَ كَّ تَوَ ِمْ يَ هبِّ ىلَ رَ عَ نًا وَ ُمْ إِيامَ هتْ ادَ   } 2األنفال:زَ

[ ونَ رُ فِ غْ مْ يَ بُوا هُ ضِ ا غَ ا مَ إِذَ شَ وَ احِ وَ الفَ ثْمِ وَ بَائِرَ اإلِ تَنِبُونَ كَ ْ ينَ جيَ ذِ الَّ  [وَ
  } 37{الشُّورى:
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َّا [  ممِ مْ وَ يْنَهُ  بَ ورَ مْ شُ هُ رُ أَمْ ةَ وَ الَ وا الصَّ أَقَامُ ِمْ وَ هبِّ ابُوا لِرَ تَجَ ينَ اسْ ذِ الَّ وَ

ونَ  قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ مْ [}38{الشُّورى:]رَ يُ هُ ُمُ البَغْ اهبَ ا أَصَ ينَ إِذَ ذِ الَّ وَ

ونَ  ُ
نْتَرصِ   }39{الشُّورى: ]يَ

نُو[  مَ ينَ آَ ذِ نُونَ الَّ مِ وا إِنَّامَ املُؤْ دُ اهَ جَ ابُوا وَ تَ رْ ْ يَ مَّ ملَ ولِهِ ثُ سُ رَ ا بِاهللاِ وَ

ئِكَ  بِيلِ اهللاِ أُولَ مْ يفِ سَ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ اهلِِ وَ ادِقُونَ  بِأَمْ مُ الصَّ   } 15{الحجرات:] هُ
پس معلوم شد که قید منکم که خطاب به مؤمنین است قید بسیار بزرگ و مفصل 

عَ [است که حتی شامل آیۀ ونُوا مَ كُ ادِقِنيَ وَ شود یعنی  نیز می }119{التوبۀ: ]الصَّ

االمر باید داراي  بوده باشید پس اولی اند اطاعت نموده و با آنها از مؤمنین االمري که اولی
 صفات مذکور باشند.

المشهور   علی هاي از مفسرین معاصر و گذشته ک جاي بسیار تعجب است که پاره
اند و  یدي به این واضحی متوجه و متفطن نشدهاند بق العاده هم بوده  داراي هوشی فوق

اند یعنی (من جنسکم و  کلمه (منکم) را قیاس با کلمه (منکم) در (رسل منکم) نموده
نوعکم) درحالیکه صدر آن آیات، خطاب ببنی آدم یا بجن و انس است و معناي (منکم) 

 فرماید :  سور االعراف که می 33یعنی (من نوعکم) مانند آیۀ 

ا [  ى يَ نِ اتَّقَ ايتِ فَمَ مْ آَيَ يْكُ لَ ونَ عَ صُّ قُ مْ يَ نْكُ لٌ مِ سُ مْ رُ أْتِيَنَّكُ ا يَ مَ إِمَّ نِي آَدَ بَ

نُونَ  ْزَ مْ حيَ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ لَحَ فَالَ خَ أَصْ    }35{األعراف: ]وَ
  

 فرماید :  سوره االنعام که می 130و آیۀ 

                        )130:  االنعام( 
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نی آدم و جن و انس است معناي (منکم) یعنی من ه بخطاب ب البته در این آیات چون
اي که مصدر است به خطاب یا ایها الذین آمنوا و  نوعکم است این چه ربطی دارد به آیه

بینید که صدر و  ؟! می»االخرنون باهللا و الیوم مان کنتم تؤ«منکم و مذیل به جملۀ ه مقید ب
االمر با کلمۀ منکم یعنی از خود  اش طرف خطاب با مؤمنین است پس اولی ذیل آیه همه

 شما مؤمنین! و مؤمنین هم صفاتشان معلوم است.
اي معلم بگوید شما از رؤساي خودتان  به یک دسته کارگر کارخانه یا به عده که اگر

که از کارگرهاي همان کارخانه یا از طبقه معلمین،  اطاعت کنید آیا معنی آن جز این است
 رئیسی که دارید و باید اطاعت کنید، یا فرمان هر فرماندهی را باید اطاعت کنید؟!

ولِ [فرماید: می –قید سوم سُ الرَّ وهُ إِىلَ اهللاِ وَ دُّ رُ ءٍ فَ ْ تُمْ يفِ يشَ عْ نَازَ إِنْ تَ  } 59{النساء:] فَ

فرماید اگر در آن به جائی  رود می االمر می ولیپس چون احتمال تنازع در اطاعت ا
بودن اطاعت داشتید به خدا و   برخوردید که تکلیف را ندانستید وشک در حرام و حالل

رسول یعنی به کتاب خدا و خود رسول در زمان حیاتش و به سنت رسول در مماتش 
تباهی رود باید ر است که اگر احتمال خطا و اشگدی یمراجعه کنید، و این خود قید بزرگ

 به خدا و رسول مراجعه کرد این را چگونه اطالق و بدون قید و شرط نامید؟!
 در کدام یک از اوامرالهیه این قدر قید وارد شده است؟

ویه و چنگیز هم واجب اگویند ما چنین دستور اطاعت یزید و مع پس آنجا که می
االمر که  فرماید از اولی ا میزنند خد است معلوم شد که چقدر واهی بوده و حرف مفت می

از خود شما مؤمنین است و به صفات ایمان آراسته است، چنان که در آیات دیگر 
 توصیف شده اطاعت کنید.

از کلمۀ منکم ممکن است یک معناي دیگر هم استفاده شود و آن (من جانبکم است) 
یین شده و نظیر آن االمریکه به انتخاب خود شما بوده و از جانب خود شما تع یعنی اولی

 –در قرآن مجید زیاد است مانند (تنزیل الکتاب من اهللا العزیز الحکیم اي من جانب اهللا 
 من جانب ربکم. –ربکم  خیر من –اي من جانب سلیمان  –انه من سلیمان 
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 خدا در آیۀ دیگر روشن فرموده  عالوه بر اینها اصال معناي کلمه (منکم) را
 : فرماید االنفال میکه در سوره  75آیۀ

                                  

  )75:  االنفال( 
باشند که مؤمن و مهاجر و مجاهد باشند و واقعاً آدم متحیر  پس آن کسانی (منکم) می

با اینکه صدر آیه هم  االیامی منکم) راشود که چگونه (منکم) در آیۀ شریفۀ (وانکحوا  می
کنند ولی در این آیۀ شریفه با دو قید  خطاب به مؤمنین نیست آن را به مؤمنین تفسیر می

اي از  گویند (منکم) یعنی (من نوعکم!!) باز جاي تأسف است که پارهایمان می کلمه
اهللا و الرسول) مفسرین کلمۀ شیء را در جملۀ شریفۀ (فان تنازعتم فی شیی فردوه الی 

یه از آاي به اشتباه عجیبی که سیاق  اند وهمچنین پاره االمر گرفته به معناي نزاع اولی گاهی
اند یعنی در هر حکمی که  اند که آن را در مطلق احکام گرفته آن بیگانه است دچار گشته

ر دچار منازعه شدید به خدا و رسول مراجعه کنید! البته این حرف صحیح است که در ه
معنی است بلکه  منازعه باید به خدا و رسول مراجعه کرد، اما قید این حکم در این جا بی

فهمد که وقتی که خدا فرمود  سوادي می رساند وحتی هر عامی بی چنانکه سیاق آیه می
اي برایتان اتفاق افتاد آن را به خدا و رسول برگردانید  االمر کنید و اگر منازعه اطاعت اولی

 هاي بحث دانم این جدلها و االمر است، نمی اع کنند، مقصود درهمان اطاعت اولیتا رفع نز
باید خراب کرده باشد که مطلب به این واضحی را نفهمد!  را بیجا چقدر مغز آدمی

المثل پادشاهی دستور دهد که  وبیهوده این در و آن در بزند؟! آخر چه معنا دارد که فی
الفور دنبال آن بدون فاصله بگوید اگر در امر  فی و اطاعت فرماندهان جنگ را بکنید

کشت و زرع و نکاح و طالق نزاعی داشتید به پادشاه رجوع نمائید!! در این جا صحبت 
از اطاعت فرماندهان جنگ است، چه ربطی به کشت و زرع و نکاح و طالق دارد؟ و 

شان و آن وقت خودآنگهی مگر احکام الهی قابل نزاع است که در آن مردم منازعه کنند؟ 
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احکام دینی مثل نماز و روزه و غیره باید به خدا و رسول  رآنقدرشعور نداشته باشند که د
اي که دستور  مراجعه کنند که احتیاج به دستور مخصوصی باشد؟ آن هم در بین آیه

 دهد؟! االمر می اطاعت اولی
یطهاي گوناگون االمر است که چون مقتضیات و مح بلی مقصود، نزاع در اطاعت اولی

حد و  نماید و تنوع و تطور زمان و مکانهاي بی ایجاب تکالیف و دستورات متنوعی می
کند، در  دهد قهراً ایجاب نزاع و جدال می حصري که در وضع و کیفیت حکومتها رخ می

 : فرماید و خم زندگی را گم نکند میاین جا براي اینکه امت اسالمی راه پرپیچ 
 ي شدید رجوع به کتابخدا و سنت رسول نمائید.ا اگر دچار منازعه

 االمر به معصومین وارد است  اینک اشکاالتی که بر تفسیر اولی
االمر معصومین نیستند براي اینکه اطالق کلمه امر مربوط به امور  مراد از اولی -1

سیاسی و اجتماعی است و به مجرد اطالق کلمۀ امر چنانکه گذشت ذهن متبادر به آن 
عصومین بودند چون غالباً متصدي امور نبودند الزم به تعریف مشود و اگر مقصود  می

تعریف اولواالمر اگر به معصومین نشده به دیگران مخصوص بود، واگر اشکال شود که 

 : ات قبلهم نشده و حال اینکه چنانکه گفتیم با قرینۀ آی          و  

              االمر فرماندهان جنگ و جهادند و با در  مراد از اولی

 : مطلب از این هم واضحتر است زیرا نظرگرفتن اسباب نزول،
االمر در زمان خود رسول خدا وجود  آید اولی یه بدست میآچنانکه از سیاق  -2

دادیم حتی احتیاج به سؤال از تعیین آنها هم نداشتند و  داشتند و با شرحی که فوقاً
نمودند  مین جنگ در زمان رسول خدا اطاعت خود را به استناد این آیه گوشزد فرماندها

و حتی عبداهللا بن حذاقه آتشی روشن کرد و به افراد تحت فرمان خود به استناد این آیه 
 اش در کتب سیر مضبوط و مشهور است. امر به دخول در آتش کرد که قصه
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االمر، امام معصوم باشد، باید به  در ذیل آیه موضوع تنازع است اگر مراد از اولی -3
جوع به خدا و رسول امر زائدي است زیرا ما رفتار و گفتار خود او مراجعه کرد دیگر ر
دانیم و منازعه و مناقشه با او کفر است، پس ارجاع به خدا و  معصوم را مطاع و متبع می

 دهیم. رسول براي آن است که معصوم نیست و در امر او احتمال خطا و اشتباه می
صادیق فراوان از فرماندهان االمر به لفظ جمع است و در زمان رسول خدا م اولی -4

جنگ و امراي والیات و سرایا داشت ولی در معصومین عالوه بر اینکه در زمان رسول 
خدا نمودند در هر عصري بیش از یک نفر نبوده و لفظ جمع با بالغت قرآن که آیات 
بینات و ابلغ و افصح کلمات است بسی ناسازگار است، وانگهی چه اطاعتی از معصومین 

د آخر آنها که متصدي امري نبودند که اطاعت از آنها شود؟! اگر بگویند مقصود از نماین
االمر نیست و اگر معنا این  عنی اطاعت اولییاطاعت یعنی شیندن احکام خدا از آنها، این 

 االمر خواهد بود!! باشد پس از هر کسی که ما فرمان خدا را بشنویم اولی
اند درباره عبداهللا بن حذافه بن  اب نزول نوشتهسبب نزول آیه را چنانکه در اسب -5

دادن عمار یاسر است که تحت قیادت خالد بن  قیس که رئیس سریه بود، و درباره امان
ولید بود و یک نفر را امان داد و خالد به او اعتراض کرد و سپس در نزد رسول خدا به 

به ائمۀ  انحصار آن منازعه پرداختند و یکدیگر را دشنام دادند و آیه نازل شد پس
 که اصال مورد چنین وقایعی نشدند خیلی بعید است. طاهرین

 فرماید:  آید آنجا که می االمر به میان می همین سوره مجدداً پاي اولی 82در آیۀ  -6

ولِ [  سُ وهُ إِىلَ الرَّ دُّ وْ رَ لَ وا بِهِ وَ اعُ فِ أَذَ نِ أَوِ اخلَوْ نَ األَمْ رٌ مِ مْ أَمْ هُ اءَ ا جَ إِذَ وَ

مْ  نْهُ تَنْبِطُونَهُ مِ سْ ينَ يَ ذِ هُ الَّ لِمَ عَ مْ لَ نْهُ رِ مِ إِىلَ أُويلِ األَمْ  }83{النساء:          ] وَ
و هنگامى که خبرى از ایمنى یا بیم به آنان رسد، آن را شایع کنند. و اگر آن را به رسول «

یابند،  مىگرداندند، کسانى از آنان که آن را در  [خدا] و صاحبان امرشان باز مى
  »شناختند. ] آن را مى [مصلحت
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نظر استراتژیکی و سیاحت  کند کسانی را که اسراري از نقطه که در این آیه مالمت می
دهد  کردند و دستور می عواقب آن پخش می جنگی که اخفاء آن الزم بوده، بدون توجه به

ئده آن را بدانند بهتر خواهند حقیقت آن را دریابند و یا فا که این قبیل مطالب را اگر می
است که رسول خدا و بفرماندهان جنگ که از نقشۀ جنگی و سیاسی که در جریان است 

االمر هرگاه منحصر به معصومین باشد  ند، مراجعه کنند و پرواضح است که اولیا مطلع
نظر از اینکه در زمان رسول خدا نبودند تا   اصال مورد چنین حوادثی نشدند صرف

کردند به آنها مراجعه نمایند و با عدم مراجعه به  ر خوف و امن را پخش میکسانیکه امو
 آنها مورد مالمت قرار گیرند!

احادیثی که از طریق معصومین رسیده آنرا ملوك و سالطین و حکام دانسته و  -7
 داند چنانکه ذیال خواهد آمد. می

 فرماید:  ما قبل آیۀ شریفه در دستور حکمرانی است که می -8

َ النَّاسِ أَنْ [  تُمْ بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ وا األَمَ دُّ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ إِنَّ اهللاَ يَ

لِ  دْ وا بِالعَ مُ ْكُ  }58{النساء:                                                                    ]حتَ
اهلش بسپارید و چون در میان مردم حکم  دهد که امانتها را به خداوند به شما فرمان مى«

 »] حکم کنی کنید به عدل [و انصاف

 
دهد بعد از آن به مؤمنین اطاعت آنها  االمر دستور فرمانروائی به عدل می و چون با ولی

رساند که اوال موضوع آیه موضوع حکومت و فرماندهی  نماید، این خود می را واجب می
امیرالمؤمنین مقام حکومت و فرماندهی نیافتند و ثانیاً آن است و معصومین هیچکدام جز 

نماید زیرا در صورتیکه  االمر بدون قید و شرط است رفع می شبهه را که اطاعت اولی
شود و این  برداري آنها واجب می االمر اداي امانت و حکومت به عدل کنند فرمان اولی

یادآوري  هشده و در کتاب تنزیه المل معنی است که مرحوم آیه اهللا نائینی هم بدان متفطن
 اند:  فرموده
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کند به نظر  اینک روایاتی که از طرق فریقین و ائمۀ اسالم این معنی را تأیید می
در فرمان مبارکی که به مالک اشتر نوشته  رسد، حضرت امیرالمؤمنین خوانندگان می

 فرماید :  البالغه می است در نهج

ما يضلعک من اخلطوب و يشتبه عليک من االمور فقد  الی اهللا و رسوله اردد و -1

االمر منكم فان  سول و اولیرقال اهللا تعالی يا اهيا الذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا ال

الخذ بمحكم كتابه به والرد الی اتنازعتم فی شیء فردوه الی اهللا والرسول فالردا الی اهللا 

 .الرسول االخذ بسنته اجلامعة غري املفرقه
االمر را که خود آن حضرت اولین مصداق آن است  بینید که در اینجا اطاعت اولی می

شود از من پیروي کن! بلکه ارجاع  فرماید که در آنجا که کار مشکل وامر مشتبه می نمی
 دهد به کتاب خدا وسنت رسول. می

و خوشبختانه خود آن حضرت مورد ومصداق آنرا در موضوع تحکیم حکمین  -2
که  ادند و در نهج البالغه مذکور است که هنگامیکه به آن حضرت اعتراض شدنشان د

 چرا به قبول حکمین تسلیم گردیدید؟

و قد قال اهللا (: فرماید تا آنجا می (انا مل نحكم الرجال و انا حكمنا القرآن): فرمود

بكتابه ورده سبحن فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اهللا والرسول فرده الی اهللا ان نحكم 

که در اینجا با اینکه وجود مقدسش بنص آیات قرآن خاتم  )الی الرسول ان ناخذ بسنته

االمر  فرماید که وقتیکه در اطاعت اولی انبیاء و نفس رسول خدا است، معهذا استدالل می
نزاعی شد (مانند قضیه رفع مصاحف در صفین) باید به کتاب خدا و سنت رسول مراجعه 

 شود.
کتاب خصال صدوق و جلد اول بحار بسند معتبر از ابوحمزه ثمالی از ابن در  -3

اي که تردد  گانه ضمن ابواب ده کند که امیرالمؤمنین بن نباته روایت می  طریف از اصبغ
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و ابواب امللوک الذين طاعتهم متصلة بطاعة اهللا «: فرماید داند می آنها را الزم می در

و معلوم است که ملوکی که طاعت  »رضرهم شديدعزوجل و حقهم و نفعهم عظيم و 

ند و معصومین نیستند زیرا آنها ملوك ا االمر  آنها متصل به طاعت خداست همین اولی
 نبودند.

: فرماید البالغه می راالنوار ونهج بحا 8درحدیث شریف وارده درکافی و جلد  -4

الوالی علی الرعية و حق فاعظم مما افرتض اهللا تبارک و تعالی من تلک احلقوق حق «

ة فرضها اهللا عزوجل علی كل فجعلها نظام الفتهم و عزاً ضالرعية علی الوالة، فري

خدا آنرا مقرر  الی بر رعیت دارد وکه معلوم است حقی که و »لدينهم و قواماً لسري احلق

االمر منکم) و حقیکه  همان حق اطاعت است که در این آیۀ شریفه است (و اولی فرموده

 است. (و اذا حكمتم بني الناس ان حتكموا بالعدل)خدا بر والی مقرر فرموده همان 

 و تمام این حدیث در محل خود خواهد آمد.
 روایت شد. در کتاب کافی از حضرت صادق -5

صل اهللا طاعة ولی امر و مطاعة و رسوله و طاعة رسوله « :که: آن حضرت فرمود

و پرواضح است که والی و  »يطع اهللا و رسوله بطاعته فمن ترک طاعة والة االمر مل

امر را به طاعت خود مقرون ومتصل کرده   امر حاکم است و آنجا که خدا طاعت ولی ولی
که در همین آیۀ شریفه است وهیچ کس به معصومین غیر امیرالمؤمنین که متصدي 

 امر نگفته است. تامر یا وال حکومت شد ولی
 فرماید:  صادق میدر کتاب تحف العقول حضرت  -6

که  »دلم و توليتهم علی الناس واليان عاالة العدل الذين امراهللا بواليتهوالية و«

خداوند به فرمانداري آنها دستور فرموده چه کسانیند؟! بعد از شرح مکاسب و معایش 

فوجه احلالل من الوالية والية الوالی العادل الذی امراهللا بمعرفته و (فرماید  حالل می
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ی که خدا دستور به شناخت لوالیت والی عاد )واليته و العمل له فی واليته والية والته

 حکومت و فرمان او و حکومت فرمانداران او و دستکردن در تحت  آن داده و عمل
 نشاندگان فرمانداران او که اطاعت همۀ آنها واجب است. 

م به احوال والیان یعنی بر هر مسلمانی واجب است که بصیرت کامل و معرفت تما

ت ميتة ا(من مات ومن مل يعرف امام زمانه معناي مخود داشته باشد و شاید یکی از 

مهمترین وسیلۀ معرفت خدا و رسول و اجراي  همین باشد زیرا حاکم اسالم ية)لاجلاه

احکام اوست پس باید مسلمانان با بصرت و بینائی تام وتمام زمام اختیار امر حکومت 
خود را به دست کسانی بسپارند که بدیانت ولیاقت وامانت وتقواي آنها، معرفت و 

فسق و  شناسائی داشته باشند نه اینکه هر ظالم جبار و متجبر ستمکاري که از هیچ
ن نیست با خونریزي و هتک نوامیس و ارتکاب هزاران فجایع، برگردن فجوري روگردا

مسلمانان سوار شود و هر کاري که شیطان شهواتش به او دستور داد انجام دهد و رفتار 
 او با مسلمانان مصداق این شعر گردد.

 ها که نکرد؟ه حیا چی با تو آن ب
 

 خواست از کجا که نکرد؟ آنچه می 
 

پس معرفت چنین پیشوائی که زمام امور مسلمین در دست اوست الزم است و جا 
دارد که اولین پرسش پروردگار از یک مسلمان مؤمن، این باشد که امام زمان و پیشواي 

تو در سایۀ حکومت او به اعمال دین خود  بود و مسیاسی تو که مجري احکام اسال
است و خداوند از این وضع و کار مسلمین بطور پرداختی چه کسی بود؟ والبته چنین  می

 .مسلم و یقین باز خواست خواهد نمود

(و ذالک ان فی والية والی فرماید :  آنگاه حضرت صادق در دنبال همین بیان می

فرماید براي  می العدل و والته احياء كل حق و كل عدل و اماتة كل ظلم و جور و فساد)

گ مسلمین و شناخت فرمانداران او و والیانی که از این اطاعت والی عادل وحاکم بزر
شوند و اطاعت ایشان واجب است که در والیت زمامدار  طرف فرمانداران او تعیین می
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رفتن هرگونه  شدن هر حق و هر عدالتی است و مردن و از بین عادل و فرمانداران او زنده
ت و بشناخت و ظلم و جور و فساد است، آري این چیزها مطلوب و محبوب خداس

 فرماید :  اطاعت چنین زمامداري دستور فرموده است باز توضیحاً می

(فلذلک كان الساعی فی تفوية سلطانه و املعني له علی واليته ساعية الی طاعة اهللا 

کوشد  چنین زمامدار می براي همین است که آن کسیکه در تقویت سلطنت مقوماً لدينه)

کند چنین کسانی ساعی و کوشا در طاعت خدا  ي میبر فرمانروائی او کمک و یار و
 هستند و موجب قوام و برپاداشتن دین خدایند!!

پردازد به مذمت و وجه حرمت والیت والیان جور که  آنگاه در دنبال این فرمایش می
البته بعکس والی عدل است تا مسلمانان در انتخاب حاکم چشم و گوش خود را باز کنند 

هند که با سرنوشت آنها هرچه بخواهد بکند و روزگارشان را به این ند کس اجازهو بهر 
 بینید برساند. وضعی که می

خدایا! حضرت صادق و ائمه معصومین این دستورات را براي چه کسانی و چه زمانی 
اند؟! آیا مقصود از این همه دستورات متین همین بوده که گاهی در کتابها نوشته شود  داده

ها را درحال خمیازه و چرت مطالعه کند یا  نفر یکنفر آن هزار چند صد و احیاناً از هر
 نکند؟؟!

انتخاب شد باید به عدالت جهل!! حاکم اسالمی همینکه این  برلعنت همین وهمین؟!؟ 
و طبق دستور کتاب خدا وسنت رسول به امر حکومت پردازد و مادامیکه بر این رویه 

ند اطاعتش اطاعت خدا و رسول، و ا مصرحاست چنانکه آیۀ فوق و احادیث گذشته 
که از عدم  نافرمانیش مخالفت ومعصیت خدا و رسول است و هرگونه فتور و سستی

اطاعت رعیت بر دستگاه حکومت وارد آید و موجب وهن و تحقیر آن شود مسئولیت آن 
 اند. ست که بواسطه نافرمانی یا سستی در اطاعت موجب آن شدها بر عهدة کسانی
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سایر عهود خود بدین حقیقت تصریح فرموده در فرمان مالک اشتر و  مؤمنینامیرال

قال  عن ابی جعفر«: فرماید البالغه می و بحار و نهج و در روایت مندرجه در کافی

اله ثم قال  و خطب امرياملؤمنني الناس بصفني فحمداهللا واثنی عليه وصلی علی حممد

ومنزلتی التی انزل اهللا عز ذكره هبا منكم ولكم  فقد جعل اهللا عليكم حقاً بواليتی امركم

علی من احلق مثل الذی لی عليكم و احلق امجل االشياء فی الرتاصف و اوسعها فی 

حقوقه حقوقاً فرضها لبعض الناس علی بعض فجعل تتكافی  التناصف... ثم جعل من

تبارک  و يوجب بعضها بعضاً و اليستوجب االببعض فاعظم مما فرض اهللافی وجوهها 

وتعالی من تلک احلقوق حق الوالی علی الرعية و حق الرعية علی الوالی و فريضة 

لفتهم و عزاً لدينهم و قواماً ليرس احلق فرضها اهللا عز وجل علی كل فجعلها نظاما أل

فليست تصلح الرعية اال بصالح الوالة و التصلح الوالة اال باستقامة الرعية فاذا  فيهم

احلق بينهم فقامت مناهج الدين و  حقه وادی اليها الوالی كذلک عز ةالوالادت الرعية 

 شاعتدلت عامل العدل وجرت علی اذ ال هلا السنن وصلح بذلک الزمان و طاب هبا العي

  » و طمع فی بقاء الدولة ويئست مطامع االعداء

 
بینید که در این فقرا مبارك چگونه اسباب و وسایل عزت و سعادت مسلمین و  می

: که خدا براي من که امروز حاکم وخلیفه و فرماید شمارد و می اء آنان را میموجبات ارتف
رئیس دولت شمایم حقی به جهت تولیت امر حکومت مقرر فرموده و منزلتی است که 
خداوند آن را نازل کرده، و شما را نیز بر گردن من حقی است مثل همان حقی که من بر 

عت و از من حکومت به عدالت) حق را اگر نمایش دهند گردن شما دارم (از شما اطا
پردازد به  دادن. آنگاه می ترین آنها در انصاف  زیباترین چیزها است در قشنگی و وسیع
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: از جمله حقوق خدا حقوقی است که فرماید هی که بر بندگان دار و میشرح حقوق ال
رموده و این حقوق متقابل اي دیگر فرض و مقرر ف اي از مردم نسبت به پاره براي پاره

است که آنچه بر کسی فرض نموده در مقابل آن حقی براي وي منظور داشته که تا آن 
شود پس بزرگترین چیزي که خداي تبارك وتعالی از  حق داده نشود این حق مطالبه نمی

عیت و حق رعیت بر والی است این ر این حقوق فرض نموده است حق والی بر
ي عزوجل بر هه فرض فرموده است و آنرا وسیلۀ نظام الفت ایست که خدا فریضه

واجتماعشان قرار داده و سبب عزت و ارجمندي دنینشان نموده است وموجب قوام 
داران  شود مگر که والیان و زمام گردش حق در بین آنهاست. پس رعیت اصالح نمی

پس همینکه  شوند مگر به استقامت رعیت، داران نیز اصالح نمی اصالح شوند وزمام
دار نیز حق رعیت را همچنان ادا  دارد بوالی پرداخت و زمام  رعیت حقوقی را که در عهده

شود و  آن بر پا می دنیايین و دشود، و نمود در آن صورت حق بین آنها عزیز و محترم می
افتد، آنگاه بدین وسیله  گردد و روي این میزان سنت در جریان می معالم عدل معتدل می

توان  گذرد و می گشته زندگانی به خوبی و خوشی و خرمی می ر اصالح و شایستهروزگا
شود و مأیوس  طمع در بقاي چنین دولتی بست، و دشمنان دندان طمعشان کنده می

گردند، این درصورتیست که رعیت و زمامدار هر کدام در مرز خود بوده حقوقی را که  می
 دارند بپردازند.  بر عهده

 داي آن حقوق قصور کنند.اماهرگاه در ا
 فرماید : اینک بقیظ فرمایش ولی خدا را بشنوید!! می

كة و ظهرت ملاختلفت هنالک امل ةالرعي یاليه و عال الوالو اذا اغلبت الرعية علی و

ثار لع اجلور وكثرت االغال فی الدين وتركت معامل السنن فعمل باهلوی وعطلت اآلمطا

لعظيم باطل فهنالک تذل ا اجلسيم حد عطل و الوكثرت علل النفوس و اليستحوش 

 .حتزب البالد و تعظم تبعات اهللا عزوجل عند العباد.. و االرشار االبرار وتعز
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که مضمون فقرات مبارك آن است که : تمام آن فوایدي که داراي حقوق رعیت و 
خود  دار به یکدیگر بود در صورتیکه رعیب بر والی چیره شود و از پرداخت حقوق زمام

دار بر رعیت بلندپروازي کند واز حد عدالت خارج شود آن وقت است   زمام سرباز زند و
 هاي ظلم وستم آشکار و افتد، طلیعه شود و تفرقه می  که اختالف کلمه حاصل می

نماید در نتیجه به هوا و هوس  دهد و معالم سنن متروك می در دین رخ میها  دغلبازي
برد، حدود  آید، کسی حساب از عدالت نمی روي کار می پردازند غرضها و مرضها می

نماید البته در چنین موقع، نیکویان ذلیل خوار و بدکاران ارجمند و پرمقدار  معطل می
 شود:  نتیجتاً کشور خراب وعذاب الهی بر مردم واصل می شوند می

 دهد. داري می اینها دستوراتی است که اول شخص اسالم درباره حکومت و زمام
افسوس که ملت اسالم نه اسالم را شناخت ونه اولیاي اسالم را. نادانان و 

اش او را به دریدن اژدر  پرستان وقتی بخواهند فضایل براي علی بتراشند در گهواره خرافه
ستایند و به حدیث بساط و چاه بئرالعلم و قصرالذهب و امثال این مزخرفات برایش  می

خبرند! آري آنان خیاالت  الیم و دستورات آسمانی او بیکنند ولی از تع معجزه تراشی می
 دانند فضیلت چیست؟!! شناسند و نمی پرستند ولی را نمی خود را می

خود این بزرگوار در تمام عمر عامل به این احکام بود و آن روزیکه مسلمانان عمداً یا 
خالفت  غفلتاً از فضاي او چشم پوشیدند و مفضولی را بر حضرتش ترجیح داده به

برداشتند، بعد از آنکه صالح مسلمین را بدیشان گفت و حق نصیحت را به جا آورد و 
زدن به ضرر اسالم است و   نتیجه نگرفت چون تشخیص داد که دست به ترکیب اوضاع

دربار خالفت ه کنند لذا جنابش از تمام مسلمانان نسبت ب دشمنان از فرصت استفاده می
نگریست مطیعتر بود از خیرخواهی و  رقابت بدو می که بدبختانه با نظر بغض و

البالغه و جلد هشتم  اندیشی مسلمین و خلفا آنی غفلت ننمود چنانکه در نهج مصلحت
بحار از رجال ابراهیم روایت شده که بعد از آنکه مصر از طرف معاویه تصرف شد 

مر مطالبی گروهی از اصحاب آن حضرت از جنابش تقاضا کردند که دربارة ابوبکر  ع
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اي نوشت که بر  بگوید! آن بزگروار از این قبیل گفتگوها بسی متأسف و منزجر گشته نامه
 فرماید:  مردم خوانده شود در آنجا در خصوص ابوبکر می

فرماید: در آنچه که ابوبکر اطاعت خدا را  می (و اطعته فيام اطاع اهللا فيه جاهدا)

اطاعت کردم و در همین نامه مبارك در کرد من نیز در کمال جد و جهد، وي را  می
 خصوص عمر نوشت: 

فرماید. همینکه ابوبکر محتضر  می (فلام احترض بعث الی عمر فواله فسمعنا واطعنا)

 شد، فرستاد دنبال عمر و او را والیت وحکومت داد ما نیز شنیدیم و اطاعت کردیم!.
که مردم بعد از سه خلیفه بطوع رضا و رغبت بلکه همان طور که خود آن  و همین

حضرت توصیف فرمود مانند شتران تشنه که بر سر ابگاه تا زند مردم براي بیعت بدر 

(وان تركتمونی فانا كاحدكم و لعلی اسمعكم واطوعكم ملن اش شتافتند، فرمود :  خانه

اگر مرا واگذار کنید من هم  :فرمود می امرياً) وليتموه امركم وانالكم وزيراً خري لكم منی

مطیعترین از دستور کسیکه آن  هایم، و بسا باشد که من شنواترین از فرمان و یکی از شما
است که امیر ین ا از من اگر وزیر شما باشم بهتر باشم و نمائید راولی امر و حاکم خود می

دهد همواره مطیع و  ثارشان نشان میشما باشم. و فرزندان معصومش نیز چنانکه اخبار و آ
 .اند  خیرخواه حکومت اسالمی بوده

حاکم اسالم تا مطیع خدا و مجري احکام قرآن است اطاعتش واجب است و همینکه 
 شود. تخلف نمود اطاعتش حرام وعزل یا قتلش واجب می

 رد.و این کاري است که درتاریخ اسالم سابقه روشن و درخشانی دارد ونیاز برهان ندا
اي که هنگام سیر از مدینه به بصره،  در نامه امیرالمؤمنین خود مولی الموحدین،

(اما بعد فانی خرجت من حی هذا اما ظاملاً واما براي اهل بصره نوشت چنین فرمود! 

فرماید: من از این قبیله حرکت کردم حال  در جمله میمظلوما و  اما باغبا، اما مغيا عليه) 

ام و یا ستم رسیده، بهرحال کسیکه این  ام و یا ظالم هستم یاستم پیشه یا مظلوم واقع شده
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شوم که بسوي من حرکت کند اگر راه درست  و یادآور میه انامۀ من به او برسد خدا را ب
 به جایم بنشاند!!روم مرا یاري کند و اگر گناهکارم مرا  و نیک می

 فرماید:  البالغه می و در خطبه مرویه در بحار و کافی و نهج

ة (ا بادرالفالتكلمونی بامتكلم به اجلبابرة و التتحفظو امنی بام يتحفظ به عند اهل 

فی حق قيل لی وال التامس  تثقاالبی اس اظنووالت ةالطونی باملصانعو الخت الغضب)

العمل هبا اعطاما النفسی فانه من استتقل احلق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان 

اثقل فالن تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانی لست فی نفسی بطوق ان اخطأ 

بيد وال ملن ذلک من فعلی اال ان يكفی اهللا من نفسی ما هو املک منی فانام انا و انتم ع

 .مملوكون لرب الرب غريه
گویند  آمیزي که با جبابره و سالطین ستمکار می : با من مانند سخنان تملقفرماید می

نشاندگان قیصر وکسري خود را   کاران در نزد دست مگوئید و از من بدانچه محافظه
بمن ننمائید، با من بظاهرسازي وخودنمائی آمیزش کاري نکنید،  نمایند، محافظه تحفظ می

شمردن خود   جوئی در نزد من سنگین است،از من بزرگ گوئی و حق گمان مبرید که حق
مرا مجوئید، براي اینکه کسیکه شنیدن حق بر گوش او سنگین باشد یا عدل را نتوان بر او 

تر است از گفتار یا مشورت بعدل خودداري  بدان بر وي سنگین کردن عرضه کرد، عمل
بینم که خطا نکند وازاین جهت بر  نفس خود آن توانائی را نمیمکنید براي اینکه من به 

تر است کفایت کند  کردار خود ایمن نیستم مگر اینکه خدا آن چه را که از من بدان مسلط
 مان براي پروردگار بندگان مملوکیم و پروردگاري جز اونیست. پس من و شما همه

و یکی از کارهاي بسیار  سلطان جائر از واجبات  پس نصیحت وخیرخواهی وموعظه
جعفر امام محمد باقر روایت نموده  باثواب است محمد بن ادرس در سرائراز حضرت ابی
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(من مشی الی سلطان فامره بتقوی اهللا و وعظه وخوفه له مثل که آن حضرت فرمود : 

 .اجرالثقلني اجلن و االنس و مثل اعامهلم)
ت عدول نمود، بر تمام مسلمانان پس وقتیکه حاکم اسالم از راه حق و طریقۀ عدال

و اخطار نمایند اگر برگشت فبها وگرنه قیام  ءنهااواجب است که او را به طریق مستقیم 
ان بزرگوارش براي این و فرزند ایند چنانکه قیام سادات اسالم چون حسین بن علیمن

 منظور بوده.
هیدان وساالر آزادگان بنا بر نقل طبري و ابومخنف ازعقبه بن ابی العیزران، که سید ش

درمنزل بیضه در مقابل اصحاب خود و  اصحاب حر بن یزید ریاحی  حسین بن علی
 اي ایراد کرد:  تمیمی که مأمور گرفتن آن حضرت بود خطبه

فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اهيا الناس ان رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله قال من «

اهللا ناكثا لعهد اهللا خمالفا لسنة رسول اهللا صلی اهللا عليه  حلراما رأی سلطاناً جائراً مستحال

و آله و سلم يعمل فی عباد اهللا باالثم والعدوان فلم يغري عليه بفعل و القول كان حقا 

 »علی اهللا ان يدخل مدخله
رسول خدا فرمود هر کسی سلطان ستمکاري را ببیند که حرام خدا را  :فرماید می

را شکسته و مخالف سنت رسول خدا است، در میان بندگان  حالل شمردن و پیمان خدا
کند، وآن کس آن اعمال را به فعل یا قولی تغییر  کاري و ستم شعاري عمل می خدا به بزه

البالغه  ندهد بر خدا واجب است که او را در همان قرارگاه آن ظالم درآورد، و در نهج
 است ان افضل الجهاد کلمه عدل عند امام جائر.

سيدالشهداء عمی محزة و «به صحبت پیوسته که فرمود  ز حضرت رسول خداو ا

بعثت انبیا و جنبش اولیاء و نهضت  اهدفو اساسا یکی از  »من خرج  علی امام جائر

 مقدس حسینی براي همین واجب شرعی بود ولی چه باید کرد که هنوز روح ایمان و



 101  ارمغان آسمان

 

نیافته بود و مسلمانان این زمان هم  رسوخان آن زمان کامالً ناسالم در وجود مسلما تعلیم
دهند که روح  ت را نفهمیده به صورت ممسوخی نشان میضبدبختانه حقیقت این نه

 صاحب آن از آن بیزار است!!

(من ارضی سلطانا در کتاب صافی از جابر بن عبداهللا بن انصاري روایت شده که 

: ب از حضرت باقر است که فرمودکتا و نیز در همان جائرا بسخط اهللا خرج من دين اهللا)

  الدين ملن دان بطاعة من عصی اهللا.

باري پس معلوم شد که هرگاه رئیس اسالم و حاکم مسلمین از حدود خود خارج شد 
بر عموم مسلمانان واجب است که دیگر از وي اطاعت نکرده و او را به عزل وادار یا به 

 قتل برکنار نمایند چنان که با عثمان نمودند.
از و اساساً این خود یکی از شرایط بیعت است که از اولین خلیفه و حاکم بعد 

سلطنت قیصر و کسري نگرفته بود  گرنحضرت رسالت تا آنجا که حکومت اسالمی 
 شدند. ور میآ خلفاي اسالم ضمن بیعت خود مخصوصاً آن را یاد

است واجب اینک احادیثی که اطاعت حاکم و والی را مادامیکه مجري احکام شرع 
 شمارند. در کتاب شریف کافی در باب :  می

عبداهللا   (ما جيب من حق االمام علی الرعية) عن هرون بن مسلم عن مسعدة عن ابی

اهداتكم  اعليه السالم قال: قال امرياملؤمنني عليه السالم الختتانوا و التكم و التغشو

 .كم تذهب رحيكمجتهلوا ائمتكم و التصدعوا عن حبوال
داران خود خیانت نکنید و با رهبران خویش  مضمون حدیث شریف اینست که با زمام

پیمائید، پیشوایان خود را بشناسید و آنان را به راه جهل و خطا نیندازید ه راه غش وحیله ن
و رشتۀ پیمان و اتحاد را نگسلید زیرا در چنین صورت سستی و تفرقه درمیان شما 

و علی املرء املسلم «فرماید:  می رود رسول خدا از بین می افتد و حیثیت و ارزش شما می
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السمع والطاعة فی ما احب و كره اال ان يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فالسمع و 

 »الطاعة
ن بزرگوار سؤال نمود که یا رسول اهللا آو نیز از آن حضرت روایت است که معاذ از 

نت تو عمل نکنند و امر تو را اخذ ننمایند هرگاه بر ما امرا و فرمانگذارانی باشند که بس
 کنی؟ رسول خدا فرمود:  دربارة اطاعت فرمان آنها چه امر می

 الطاعة ملن مل يطع اهللا.
روایت شده که  ندارد) ونیز از آن جناب (کسیکه فرمان خدا را نبرد حق فرماندهی

 فرمود : 

 »كم بمعصية فالتطيعوهمن امر«
 و همان حضرت فرموده است: 

 »الطاعة ملخلوق فی معصية اخلالق«
البالغه و رسالۀ که حضرت رضا براي مأمون  و مضمون این احادیث چنانکه در نهج

 نوشت، به تواتر از آن بزرگوار به صحت پیوسته است و نیز فرمود:

 »ان امر عليكم عبد حبشی خمدع فاسمعوله و اطيعوه ما قادكم بكتاب اهللا«

طاعۀ السلطان واجبۀ و من ترك طاعۀ  اهللاقال رسول «–در مجالس صدوق 

حق علی « :فرموده است  و امیرالمؤمنین علی »السلطان فقد ترك طاعۀ اهللا عزوجل

االمام ان حكم بام انزل اهللا وان يؤدی االمانة فاذا فعل ذلک كان حق علی املسلمني ان 

 »يسمعوا و جييبوا اذا دعوا
بر امام و پیشواي سیاسی و اجتماعی مسلمین واجب است که حکومت کند به 
احکامی که خدا در کتاب خود نازل فرموده و اداي امانت نماید (هر چیز را در جاي خود 
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شنوي داشته  بگذارد) پس همینکه چنی کرد بر مسلمانان واجب است که از او حرف
 نمایند. باشند و همینکه از جانب او دعوت شدند اجابت

ایست که قبال گذشت و تیمناً  این حدیث شریف درست مضمون و تفسیر آیات شریفه

َ النَّاسِ أَنْ شود  تکرار می تُمْ بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ دُّوا األَمَ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ [إِنَّ اهللاَ يَ

[ لِ دْ وا بِالعَ مُ ْكُ    }58{النساء: حتَ
دهد که امانتها را به اهلش بسپارید و چون در میان مردم حکم کنید به  رمان مىخداوند به شما ف«

 »] حکم کنید عدل [و انصاف

تُمْ يفِ   عْ نَازَ إِنْ تَ مْ فَ نْكُ رِ مِ أُويلِ األَمْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ وا اهللاَ وَ نُوا أَطِيعُ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ [يَ

ا دُّوهُ إِىلَ اهللاِ وَ ءٍ فَرُ ْ ] يشَ ولِ سُ   }59{النساء:لرَّ
] اطاعت كنيد هر گاه در چيز  از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هم«

 »اختالف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايامن داريد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد

جعلت  ان اهللا اوحی الی داود قد غفرت لک و«و در کتاب کافی و وسائل است که 

عار ذنبک علی بنی ارسائيل فقال كيف يا رب و انت التظلم قال اهنم مل يعاجلوه 

 »بالنكرة
هاست رسول  شکستن بیعت و نقض عهد نسبت به حکومت از بزرگترین معصیت

من خلع يدأ من طاعة لقی اهللا يوم القيامة الحجة له و من مات و ليس « :فرماید می خدا

 » .اهليةفی عنقه بيعة مات ميتة اجل

و علی املرء املسلم السمع و الطاعة فيام احب وكره اال ان «نیز آن حضرت فرمود  و

در نهج البالغه به  و امیرالمؤمنین .»يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فالسمع و الطاعة

و الزموا السواد االعظم فان يدی اهللا علی اجلامعة و اياكم و الفرقة «فرماید :   خوارج می
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فان الشاذ من الناس للشيطان كام ان الشاذ من الغنم للذئب االمن دعی الی هذه الشعار 

 »عامتی هذهفاقتلوه ولو كان حتت 
فرماید مالزم سواد اعظم و جمعیت مسلمین باشید براي اینکه دست خدا با  می

 جماعت است وحذر کنید از تفرقه و پراکندگی براي اینکه آن کسیکه از مردم تک افتاد
شود آگاه باشید که  شود چنانکه گوسفندي که تک افتاد نصیب گرگ می نصیب شیطان می

گیري از جماعت) دعوت نماید او را بکشید هر چند در زیر این  هر که به این شعار (کناره
 من هم باشم او را بکشید!! عمامۀ من باشد یعنی هرگاه خود

لشيعته التذلوا رقابكم برتک قال « :فرماید و در مجالس صدوق موسی بن جعفر می

كان جائراً فاسئلو اهللا صالحه فان  ان طاعة سلطانكم فان كان عادال فاسئلوا اهللا بقائه و

له ما ا صالحكم فی صالح سلطانكم و ان السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فاحبو

 »حتبون النفسكم و اكرهوا له ما تكرهون

(من ترک طاعة والة االمر مل فرماید :  ی میریف کافو نیز حضرت صادق درحدیث ش

خدا و رسول او  داران را ترك کند  زمام طاعتا بري و  کسیکه فرمان يطع اهللا و رسوله)

 فرمود:  را اطاعت نکرده است و رسول خدا

 من فارق اجلامعة و الستذل االمارة لقی اهللا و ال وجه له عنده.

عن علی بن جعفر عن اخيه قال ثالث «بحار  15و در کتاب محاسن برقی و جلد 

(سه چیز از موجبات ذلت و  »ةو ترک السنة و فراق اجلامع ةموبقات نكث الصفق

گیري از جماعت) وهمین حدیث در  هالکت است شکستن پیمان و ترك سنت و کناره
روایت شده است از حضرت امام جعفر صادق  آن کتاب از حضرت ختمی مرتبت

و نكث صفقة االمام جاء الی اهللا تعالی من فارق مجاعة املسلمني «روایت شده که فرمود 
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گیري کند و بیعت پیشواي سیاسی و اجتماعی  کسی که از جماعت مسلمین کناره »اجذم

گیري کند و بیعت پیشواي سیاسی و اجتماعی مسلمین را بشکند در روز  مسلمین کناره
هو ه ود: (ثالث موبقات فیک الصفقآید در حالیکه اجذم است. و رسول خدا فرم قیامت می

از کتاب کافی حدیثی از  691ترك السنۀ و فراق الجماعۀ و در جلد دوم سفینه البحار ص 
فرماید بنی االسالم علی خمسۀ تا  روایت شده که می زراره از حضرت امام محمدباقر

 ...)ذروة االمر و سنامه و مفتاحه و فرماید :  آخر حدیث که می

و اما حق سائسک «فرماید:  در رسالۀ حقوق می العابدین زین و حضرت امام

ومن سائسک بالسلطان اال ان هذا يملک ماال يملكه ذاک تلزمک طاعته ن بامللک فنح

آن کسیکه در امور کشورداري و  »دق و جل اال ان خترجک من وجوب حق اهللا ما فی

پادشاهی سائس و زمامدار تواست حق او مانند حق سلطان است که متصدي امور قسمتی 
از کشور است جز اینکه زمامدار بزرگتر است و اختیاراتی دارد که سلطان ندارد اطاعت و 

ترا فرمان داري وي در تمام کارهاي کوچک و بزرگ بر تو الزم و واجب است مگر اینکه 
در حدیث مرویه در کتاب شریفۀ  قدحضرت صا از وجوب حق الهی بیرون ببرد و

 »من فارق مجاعة االسالم قيد شرب فقد خلقع ربقة االسالم من عنقه«فرماید :  کافی می
از گردن خود  شبر از جامعه اسالمی جدا شود، طوق اطاعت اسالم را کسیکه به قدر یک

 نیست. برداشته است یعنی جزو مسلمانان
و در کتاب خصال صدوق روایت شده که رسول خدا در حجه الوداع در منی در 

قلب امراء ثالث اليغل عليهن « :اي خواند و در ضمن آن فرمود مسجد خیف خطبه

 »مسلم : اخالص العمل هللا و النصيحة الئمة املسلمني واللزوم جلامعتهم
کلمه امام که در این احادیث شریف است اطالق به همان پیشواي سیاسی و زمامدار 

دانیم که هیچیک از ائمه معصومین غیر از امیرالمؤمنین و  شود امام معصوم، زیرا می می
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قرار نگرفتند و کسی با آن بزرگواران بیعت نکرد و امام حسن علیهم السالم مورد بیعت 
تیاج به برهان ندارد و اطالق کلمه امام بر حاکم و پیشواي این مطلب از غایت وضوح اح

البالغه در  سیاسی و اجتماعی اسالم از واضحات است چنانکه در حدیث منقوله از نهج

فاعلم ان افضل «فرماید:  گفتگوي حضرت امیرالمؤمنین با عثمان سبق ذکر یافت که می

 صدها از این قبیل. و »اهللا امام جائرعباداهللا عند اهللا امام عادل ... و ان رش الناس عند

یکی از اشتباهات بزرگ آن است که ارباب اغراض کلمۀ امام عادل را به امام معصوم 
اند در حالی که عدالت وظیفۀ عموم مسلمین است چنانکه در آیات شریف  اطالق نموده

لُوا] فرماید  می دِ تُمْ فَاعْ لْ ا قُ إِذَ ا  }152{األنعام:[وَ إِذَ وا[وَ مُ ْكُ َ النَّاسِ أَنْ حتَ تُمْ بَنيْ مْ كَ  حَ

 [ لِ دْ بُ [ }58{النساء:بِالعَ وَ أَقْرَ وا هُ لُ دِ وا اعْ لُ دِ ىلَ أَالَّ تَعْ مٍ عَ نَآَنُ قَوْ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ وَ

لُونَ  مَ بِريٌ بِامَ تَعْ وا اهللاَ إِنَّ اهللاَ خَ قُ اتَّ  وَ وَ   }8{المائدة:] لِلتَّقْ
تمام مؤمنین باشد و البته در پیشواي آنها الزمتر است پس در  پس صفت عدالت باید

 پیشواي مسلمین باید عادل باشد و معصومیت در آن شرط نیست.
اما همینکه امام و حاکم اسالم از حدود و وظایف خود خارج شد دیگر حق اطاعت او 

شود و اطاعت از وي حرام است و اساساً این یک مطلب مسلم و شرط معلومی  سلب می
ه هر کدام از خلفاي اسالم در اولین روز بیعت بدان تسلیم بلکه خود شرط کبوده 

 در همان اولین روز خالفت خود گفت: نمودند چنانکه اولین خلیفه ابوبکر  می

گوید  می »اطيعونی ما اطعت اهللا و رسوله فاذا عصيت اهللا فالطاعة لی عليكم«

اطاعت کنید اما همینکه مرتکب مادامی که من در اطاعت خدا و رسول هستم مرا 
 معصیت خدا شدم دیگر براي من در گردن شما حق اطاعت نیست.

نیز مطابق روایات صحیح در جلد هشتم  و حتی در بیعت با امیرالمؤمنین
لهیثم الثیهان از اشود که عمار بن یاسر وابو بحاراالنوار و تواریخ معتبره این شرط دیده می

 گفتند :  گرفتند و به مردم می یعت میبراي آن حضرت بدین شرط ب
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نبايعكم علی طاعة اهللا و سنة رسوله وان مل نف بكم فالطاعة لناعليكم و البيعة فی 

 .اعناقكم و القرآن امامنا و امامكم
کنیم اگر بدان وفا  ا روي طاعت خدا و سنت خدا و رسول او بیعت میمما با ش

بیعتی در گردن شما نیست و فقط قرآن امام ما نکردیم دیگر حق اطاعت بر شما نداریم و 
که در مکه راجع به بیعت خود خواند  اي و امام شماست. و عبداهللا بن زبیر در خطبه

 گفت: 

انا قد ابتلينا بام قدترون فام امرناكم بامر اهللا فيه طاعة فلنا عليكم السمع و الطاعه و «

 » يكم فيه طاعةما امرناكم من امر ليس هللا فيه طاعة فليس لنا عل
به شما امر کردیم  ایم پس هر چه را بینید مبتال شده ما به این وضعی که می گوید: می

اگر در آن اطاعت خداست پس ما را بر شما در آن حق شنیدن و فرمانبردن است و آنچه 
اسالم را که در آن طاعت خدا نیست ما را بر شما در آن حق اطاعت نیست. و در صدر 

قدري مسلم بوده تا جائی که یزید بن ولید بن عبدالملک مروان هم که در  این مطلب به
ایکه خواند شرایط و  به خالفت رسید در همان روز اول خالفتش ضمن خطبه 120سال 

 التزاماتی بر عهده گرفت و در انجام آن گفت: 
 اگر من به گفتار خود وفا کردم

 »فعليكم بالسمع و الطاعة و اال فعليكم بخلعی«
اي در آمده بود چنانکه  هرچند اخیراً این موضوع خلع از خالفت به صورت مسخره

شود اما هر چه باشد یکی از شرایط الزمه بیعت و  درباره القادر باهللا عباسی دیده می
خالفت بود و عثمان حق نداشت که پس از آن که مسلمانان او را به خلع از خالفت 

ا پیراهنی داند که خدا به او پوشانیده است!! بلکه دعوت نمودند پافشاري کند وخالفت ر
 این حق عمومی بود که پس از مطالبه عموم باید آن را به ایشان واگذارد.
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 آخرین وصیت حضرت ختمی مرتبت راجع به حکومت است
 و در آن عالیترین دستور اجتماعی و حکومت است.

 (سمعت ابا عبداهللاگوید :  در کتاب قرب االسناد از حنان روایت شده که می

نفسه وهو صحيح ليس به وجع قال نزل به الروح االمني فنادی  يقول نعی النبی

الصلوة جامعة و نادی املهاجرين واالنصار بالسالح قال فاجتمع الناس فصعد املنرب 

اهللا الوالی من بعدی علی امتی ان الترحم علی ا فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اذكرو

فاجل كبريهم و رحم صغريهم ووقر عاملهم ومل يرضهبم فيذهلم و مل مجاعة املسلمني 

يصغر هم فيكفر هم ومل يغلق بابه دوهنم فيأكل قوهيم ضعيفهم و مل جيمرهم فی ثغور هم 

هللا عليهم السالم هم بلغت و نصحت فاشهد فقال ابو عبدافيقطع نسل امتی ثم قال الل

 علی املنرب). هذا آخر كالم تكلم به النبی
در  فرماید پیغمبر خدا شنیدم که می جعفرصادقاز حضرت امام گوید  حنان می

و بدون اینکه دردي داشته باشد خود، خبر مرگ خود را داد وفرمود  حالیکه صحیح بود
مهاجرین و انصار با اسلحه به نماز جماعت داده شد و  االمین نازل شد پس ندا  روح

اند پیغمبر خدا بر باالي منبر شد وخدا را حمد  حاضر شدند پس چون مردم اجتماع کرده
کرده و ثنا گفت و آنگاه فرمود به زمامدار امت من بعد از من خدا را یادآور شوید که بر 

ش جماعت مسلمین ترحم کند، بزرگشان را بزرگ شمارد وکوچکشان را مود رحم و نواز
اي نزند تا ذلیلشان کند  قرار دهد، دانشمند آنها را توقیر و احترام کند وبدیشان صدمه

شان نشمارد تا کارشان به کفر انجامد و در خانۀ خود را بر وي آنها نبندد تا قوي  وکوچک
آنها ضعیفشان را بخورد و در سرحدات و مرزهاي کشور آنها را چندان و اندارد تا از 

خانواده نسل امت من قطع شود آنگاه فرمود خدا یا تبلیغ رسالت کردم و  دوري از عیال و
 .حق نصیحت به جاي آوردم پس گواه باش
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سپس حضرت صادق فرمود این آخرین کالمی بود که پیغمبر بدان بر منبر تکلم 
 است!.

آري این آخرین وصیت پیغمبر است راجع به حکومت حال باید دید در میان امت او 
وصیت او مهمترین موضوعی بوده موضوع حکومت به چه صورتی درآمده یعنی آخرین 

 که در نظر آن جناب اهمیت داشته است.
 ولی امت بدبخت روي جهل و غفلت چه بروز خود آورده است!!

شود که هر فاسق و فاجرهناك و سفاکی بر اموال و  مینتیجه چنین حکومتی آن و در 
شود اما چون به مقتضاي الملک یبقی مع الکفر و  اعراض و نوامیس مسلمین مسلط می

عباس بیش از  الیبقی مع الظلم چنین حکومتی بقائی ندارد اینست که با اینکه خالفت بنی
اسالم مراقب اعمال حاکم و  پانصد سال دوام یافت اما از آنجائیکه مسلمانان طبق دستور

مطالب و خواستار احکام قرآن نبودند به آن صورت مفتضح از بین رفت. و اما در شیعه 
ن اوان ظهور خود همواره مبغوض  منفور بود هرگز روي اچون این طائفه مظلوم از هم

حکومت در خود ندید تا به آداب و سنن آن آشنا باشد و همیشه قاچاق و مورد تعقیب 
وجودش استیال یافت و چون مخالف خود را در  رگیري ب از این جهت عزلت و کناره بود

انواع ظلم و بیداد بلکه کفر و الحاددیه این بود که معتقد شد که براي حکومت فقط باید 
وات برگزیند و اخدا از رجال آسمانی و معصومین داراي معجزات و مؤید بجنود و سم

قرار گرفت که اصالً اقدام به امر حکومت و تشکیل  آنقدر در تحت تأثیر این پندار
تصور کرد که حکومت و فرمانروائی جز  سازمان سلطنت شرعی را بر خود حرام شمرد و

ست و آن را در گرو ظهور امام موعود گذاشت که بر امام معصوم بر دیگران حرام و ناروا
ی نزدیک قیامت خواهد بود بر طبق بسیاري از اخبار وارده ظهورش مقارن قیام الساعه یعن

بشر ودر واقع معلوم نیست چند هزار سال یا چند ملیون سال دیگر چنین سعادتی نصیب 
و  اکثراً مربوط البین شود!؟ با این که احکام دین مبین و قوانین شریعت حضرت خاتم

موقوف بوجود حاکم است چون نظام و انتظام و جهاد وجمعه وحج و اجراي حدود و 
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ن هم آحفظ ثغور و سرحدات و بسط و نشر معالم دین و تعطیل آنها حتی یک دیات و 
موجب خسران و زیان این جهان و آن جهان عموم مسلمانان خواهد بود چنانکه آثار 

بارش در این جهان فعال مشهود عالمیان است اما امان از جهل آمیخته بتعصب که   نکتب
ین موهومات در واقع دین اسالم را متروك پردة زمختی بین انسان و حقیقت است و با ا

داند این تهمت و بهتان بر دین  کند و خدا می و منسوخ معرفی میو موقوف بلکه مهجور 
خاتم پیغمبران خیلی بدتر از ستم یزید و بلکه برابر قتل جمیع انبیا و پیغمبران است زیرا 

و وقتی که آنرا از  شود خاصیت برکات وجود انبیا در دین اسالم نتیجه و خالصه می
 ایم. موقعیت عمل انداختیم در واقع تمام انبیاء را کشته و آثار آنانرا نابود کرده

فرماید یکی از کارهاي رسواي  عالمه نائینی رحمه اهللا علیه در کتاب تنزیه المله می
یات واخبار تنظیم و به نجف آاي از  متدین جاهل آن بود که در بدو مشروطیت کتابچه

براي علماي طراز اول و مؤیدین مشروطیت فرستادند به این عبارت است که: اشرف 
 (رعیت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی عصر ارواحنافداه چه کار است)؟!

یک فریضۀ دینی کار وسواس و رسوائی در موضوع عدم دخالت در امر حکومت که 
ل کارهاي دیوانی را حرام و آن را است به آنجا کشیده که دخول در ادارات دولتی و قبو

اند که اکثر کسانی که روح دینی و تقواي  دانند! و از این نظر باعث شده رکون بظلمه می
سیاسی دارند به امور دولتی که هر چه باشد مرکز قدرت ومحل رتق و فتق امور ملت 

کسانی  است در نیایند و بالنتیجه همواره دستگاه قدرت و معادن نیرو و سلطنت بدست
 کردن را بر جان خود بمالند و باالخره فسقه و فجره خوردن و فعل حرام باشد که پیه حرام

اذل پیش افتند تا جائیکه امروز در کشوري مانند ایران که یگانه کشوریست که مذهب ار و 
رسمی آن مذهب شیعه جعفري اثنی عشري است و پادشاه آن داراي این مذهب و بدان 

آن کسانی صاحب  اکثر ادارات دولتی و پشت میزهاي وزارت و سفارتمفتخر است، در 
کاري ندارند بلکه غالباً از  منصب و مقام و داراي قدرت و احترامند که اکثراً با دین و آئین

ها و  هاي حساس دولتی بیشتر بدست کمونیست باشند! و پست مذهب اسالم خارج می
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اي به مذهب حقه ندارند  ت که کمترین عالقهبهائیان و شیخیه و صوفیه وباالخره کسانیس
و از هیچ جرم و جنایتی که از پیششان برود روگردان نیستند واین چیزي است که 

تراشی  تواند آن را منکر شود وگناه آن در حقیقت بگردن وسواسان بهانه هیچکس نمی
ین است و اند آري این وضع اسالم و مسلم است که این امت را به این روز مبتلی ساخته

شود و  با این کیفیت هیچکس درصدد تغییر آن نیست و مثل اینکه از خرابی آن متألم نمی
داند و معهذا انتظار دارد که خود به خود اوضاع بهبودي یا بدو  خود را مسؤل آن نمی

ُ [فرماید:  حال اینکه پروردگار عالم می ريِّ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ ُ مَ ريِّ غَ مْ إِنَّ اهللاَ الَ يُ هِ سِ ا بِأَنْفُ  ]وا مَ
  }11{الرعد:

سازد تا وقتى که آنچه را در ضمیر خود  خداوند آنچه را که قومى در خود دارند دگرگون نمى «
 »دارند، دگرگون سازند

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 بودن کار دولتی! فساد عقیده حرام
 

و شئون) خود در موضوع جناب آقاي حاج شیخ اسداهللا مامقانی در کتاب (دین 
 نویسد: از علماي شیعه بعضی سلطان عادل را چنین می 49مأمورین جزو دولتی در ص 

به شخص نبی و ائمه صلوات اهللا و سالمه علیهم و بعضی به نبی و امام و نایب امام 
اند که  اند و هر دو فرقه قائل بر این شده تخصیص داده و مابقی را سلطان جور شناخته

گردد و چون سلطنت جور شد دولت  طان جائر باشد سلطنت نیز جوریه میچون سل
اش ظلم، معامالتش باطل، تصرفاتش ناروا، مطاوعتش نامشروع، معاونتش  ظالم، سلطه

 گردد. اعانت بر ظالم و معصیت به خداوند می
اند مردم را از خدمت و استخدام بدول اسالمی  صاحبان این رأي بنابر اعتقادیکه داشته

 اند. منع کرده خدام دولت را نام (ظلمه) داده میان مردم و ایشان منافرت شدید تولید کرده
در دهات مملکت ما ایران، سرباز، توپچی، قراسوران، پادو کدخدا، مباشر و حتی 

کنند فاسقترین و فاجرترین مردم  سفیدهائی که با این قبیل اشخاص افت و خیز می ریش
ذهنیتی که در خاطر عوام از این عقیده ناشی شده و زر و وبال این روند، بنابر  به شمار می

تواند تحملش بکند،  زمره آنقدر سنگین و آنقدر گران است که غیر از خودشان کسی نمی
دل اینست که (اگر من فالن کار را کرده  ترین سوگندهاي دهاتیان ساده و یکی از سخت

گمرکچی بکردن من اگر من دیگر پی فالن باشم وبال کدخدا بگردان من و یا وبال فالن 
 فکر بگردم).
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ها و شهرها، عسس، داروغه، حاکم، فراش، مستوفی میرزا، سردار، سپهدار  در قصبه
وخالصه هر آنکه از طرف دولت وظیفه ویا با دولتیان آمیزش دارد، پیش مردم، همان 

 اشتند.لوح د دهاتیان ساده موقع و اعتبار را دارد که گزیر و مباشر نزد
فریب هم   فروش و مردم از علما آنها که پرهیزگار و پارسا هستند و حتی کسانی زهد

نشینند و اگر بنشینند نان  روند و اگر بروند روي فرش آنها نمی به خانه این اشخاص نمی
خوانند زیرا که  خورند و اگر نانشان را هم بخورند در خانه ایشان نماز نمی ایشان را نمی

دانند و از مردم عوامل آنها که  الناس می شان را حق را حرام و مال و منال ر ایشانندا و دار
متدین هستند اگر از عقوبت همان ظلمه نترسند البته به پیشوایان دین پیروي خواهند کرد 

شمارند واغلب درصدد  ولی طبقه ظالم این قبیل رفتار عوام را درباره خودشان توهین می
توانند تقیه کنند. و  ر همچو موقعی عوام وحتی خود علماي اعالم نیز میآیند د انتقام برمی

این حس منافرت از دیوانیان در خاطر مردم از آغوش ما در شروع کرده در مکاتب، در 
 مدارس، درپاي منابر وعظ، نشو و نماي خود رابا کمال رسانیده و بواسطه مخالفت

شبهه و بالمجبوریه از دیوانیان ات بدون ام طبقمضییقاتی که تثیر تأمسلک و منافع و ت
کند البته  خواهند دید رسوخی یافته و شکل و حالت روحیه غیرقابل تزلزلی را پیدا می

خواهد که فرزند دلبندش فروزینۀ زبانۀ دوزخ گردد و هیچ دایۀ مهربان  هیچ مادر نمی
اطفال از اش حطب لهب جهنم شود اینست که  شود که آقازاده نازپرورده راضی نمی

بال با یک حس تنفر از طبقۀ و و خوردي براي اجتناب از این گونه شغلهاي پر از وزر
معلم مکاتب کهنه و مدرسین مدارس مندرسه  شود. و معلمین بی دیوانیان تربیت داده می

نیز که اولیاي روحانی اطفال ملتند! در ضمن ترتیب و تعلیم یک وظیفه دینیه دارند که 
وآن هم تحکیم این عقیده باطل و مضل است در ذهن صاف و ضمیر سادة  باید ایفا کنند

 نوباوگان.
بنابر تلقینات این مربیان پارسا! اگر طفلی معصوم شبی در خانه براي پدرش که از 
دیوانیان باشد قلمی بتراشد معاونت بر ظالم کرده و انگشتانش در آتش جهنم خواهد 



 ارمغان آسمان  114

 

حساب باید از اوامر پدرش،  که خداوند کوچک سوخت! و براي اجتناب از عذاب روز 
اي از وي برنجد که او را عاق نماید. و این  اوست سر به پیچد، اگرچه پدرش به اندازه

مکتبدار (حماست دینیه) دل در نظر آخوند  ساده ۀادبانه و تمرد عاصیانه بچ مقاومت بی
م اهل جهنم را به ارباب منبر ه گردد! جلوه کرده اسباب سرافرازي شاگرد فضول می

به قول ایشان  اند و طبقاتی تقسیم کرده تنها یکی دو طبقه را به کفار و فجار تخصیص داده
حاشیه  بقیه طبقات را به التمام دیوانیان پرخواهند کرد. و در حین عبور از پل صراط پا به

 در درك اسفل اسفل سافلین وارد خواهند گشت. سبیل غاشیه گذاشته و
ترتیبی که افراد ایرانی در آغوش دایه و مادر، در گوشه مکتب و مدرسه و در اینست 

 گیرند! پاي وعظ ونصیحت یاد می
و از اینجاست که مال دولت و دولتیان حالل افراد رعیت گردیده زارع در خرمن از 

کنند، اصناف  زدند و جایش را از سنگریزه و خاك توده پر می خوشه و در انباراز غله می
 هاندازند، ب گذرانند، به گردن این و آن می کنند و به طفره می دادن مالیات جان میدر 

گردانند، تجار براي آنکه بدولت گمرك ندهند، تا  شوه و عشوه خود را معارف میر
نمایند واگر  کنند و این را تکلیف شرعی براي خودشان فرض می قاچاقچگیري تنزل می

بردها موفق نشدند به مقام انتقام به طریق (تقاص) این طبقات به هیچ یک از این دست
تواند  اجر میاند آن ت آیند مثال: اگر از تاجري در گمرك دولتی، حق العبوري گرفته برمی

معادل همان حق العبور باشد بدزدد و  این  شاعت بغلی مأمور گمرك را اگر قیمتس
عت طال در بغلش ساعت حالل شخص دزد است و این دزد متدین درحالیکه همان سا

 تواند فرایض پنجگانه را براي خدا یگانه بجاي آورد!! باشد می
از طرف دیگر دیوانیانیکه مقلد همان پیشوایان هستند که خدمت به دولت را حرام 

شمارند و مأمورین متدین، یا در حال  دانندخودشان را ملعون و مغضوب خدا می می
خصوص مایلملک خودشان را به واسطۀ حیات خودشان ویا بعد از ممات به وصیت م

سازند و بعضی از مقدسترینشان مواجب و مستمري  بذل و حیل شرعی دیگر حالل می
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خود را سر هر ماه یا سر هر سال به طریق رد مظالم و غیره به تحلیل داده و به حلیت 
ه را خوانند و روز دانند نماز را تمام می رسانند. مسافرت خودشان را سفر معصیت می می
گیرند در صورتی که هر دو باطل است زیرا که هر دو مخالف شرع انور است و همۀ  می

از نتایج آن است که این  شناختن اطاعت آن است و  آنها نتیجۀ جائر دانستن دولت وحرام
دانند. به عقیدة ایشان اگر مال و منال  طبقه خودشان را از روز ازل دشمن خدا و پیغمبر می

ق بذل وهبه حالل گردد : افعال و اعمالیکه راجع به مأموریت دارند همه از ایشان به طری
است و از مجازات و مکافات آنها هیچ راه نجاتی متصور نیست و حاال که  عاصی کبیره

اند و در آخرت قطعاً معذب خواهند شد، الاقل  خودشان را مورد غضب خدا قرار داده
و مسئله نگردند  ینکه خسرالدنیا و االخره هر دوبکوشند در دنیا به خوشی بگذارنند تا ا

تزکیۀ مال وگرفتن روزه و خواندن نماز، مخصوص عدة خیلی کم و معدودي از 
 دهد. ایشانست مابقی به حالل و حرام و گناه و ثواب هیچ اهمیتی نمی

خورد، مردي و نامردي، کژي و راستی در  عدل وانصاف هیچ بدردشان نمی
کند و چون از رحمت  اعمال ایشان ابداً فرق نمی نیک و بد شان یکی است دستگاه

خداوند رحمان و رحیم به کلی مأیوسند راه شیطان رجیم را در پیش گرفته در شقاوت و 
 کارانه  شود و اعمال شقاوت رسند که شمر معروف جلودار ایشان نمی قساوت به جائی می

اند به آخرین درجه غلظت و شدت  داشتهشان مادة منافرقی را که در میان خود وعوام  
شان از این  داري و وظیفه مأموریت  رساند. پایه دولتخواهی مردم ایران و اندازة مردم می

همین اشخاص  شود: زیرا دوایر و ادارات دولت در دست تدقیقات به خوبی معلوم می
است که از  است که دشمن جانی و مالی و وجدانی ملت هستند و افراد ملت، همان مردم

لحد با عداوت آن به سر خواهد برد پس هیچ  مهد با بغض آن طبق پرورش یافته و تا
فردي از افراد ایرانی حس محبت و صمیمیتی براي دولت خود نخواهند پرورد،موقع 
مأموین دولت متبوعه خود راه محترم نخواهند شمرد. به خزینه دولت دیناري به میل و 

 رزوي خود زیر بار اوامر دولت نخواهند رفت.آبه  رغبت خود نخواهند داد و
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و همچنین هیچیک از مأمورین دولت وظیفه خود را مقدس نخواهد شناخت، به امر 
رضاي پیغمبر را  وجدان در پی انجام وظایف خود نخواهد بود، در مأموریتهاي خود

نخواهد داشت و از ارتکاب منظور نخواهد کرد، حقوق وطن و ملتش را محفوظ 
وخیانتی نخواهد اندیشید. اینست تأثیرات عدم تدقیق تأملیکه باعث فساد  هیچگونه خدعه

خورد و بزرگ و موجب شقاق و نفاق آمر و مأمور گردید. طایفه شیعه را نسبت به امور 
ملک و ملت و دولت بیگانه داشته وتشکیالت مهم مملکت را که غایت اصلی دین و 

است بازیچه گروهی گمراه و دستخوش طایفۀ  مذهب و وقایۀ عرض و ناموس مردم
خودخواهی گردانیده است، که از قدسیت وظیفه به کلی غافل بوده مراجع و مبادي امور 

پندارند و معلوم است که اینگونه افکار و عقاید و  جمله را تقلب و منبع اخنالس خود می
همچو ملتی تا چه اندازه دهد و از افراد  ملت را تا چه پایه تنزل می عادات و اخالق، یک

شناسی و منتظر استقامت مسلک و جسارت   پرستی و وظیفه  خواهی ووطن امیدوار دولت
توان شد، و از اینجاست که ایرانیان امروزه در تغییر تابعیت هیچ  مدینه و فداکاري می

اي براي محافظه منافع شخصی و یا محض کسب قوت  بینند و هر روز عده محذوري نمی
تی و یا اینکۀ به امید صیانت مال و منال و عرض و ناموس خود از تجاوزات و زمخ

یت داخلی و مباك و آدمی صورت و دیوسیرت زیر حمایت اجانب رفته حاک مأمورین بی
سازند، چه که از روي  دار می اخالل و حیثیت سلطنت اسالمی را رخنه راخارجی دولت 

حاضره اسالمی به هر شکل و صورت باشد عقیده که در خاطرشان رسوخ یافته همه دول 
ارباب این عقیده وقتی که حکومت، حکومت جور شد نظر   حکومات جورند و از نقطه

مسلم وغیر مسلمش هیچ فرقی ندارد و اگر بنا باشد که انسان تابع دولت ناحق و جائري 
ن اسالم گردد همان بهتر که متبوع زمخت و زورمندي را انتخابی کند! و حال آنکه در دی

منصب نیابت عامی نبوده سلطان عادل و بر حق بشخص نبی و ائمه و نایب امام 
کند حاکمیت دولت اسالمی  سلطنت را جوریه نمیاختصاص نداشته جائر بودن سلطان، 

در عهد سالطین جور هم باقی و برقرار بوده رعایا تابع آنند و نه بنده سلطان، مأمورین 
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ر شخصی آن، اطاعت دولت ملی اسالمی در هر حال فرض جزو، مستخدم دولتند نه نوک
و معصیت بدان معصیت به خدا و رسول است، وظالف مأمورین دولت از خورد تا بزرگ 
مهمترین فرایض وترك و اخالل کوچکترین آنها بزرگترین معاصی بوده وایفاي این 

یرات و مبرات و م خاتر و اجر انجام آنها از جزاي تم وظایف از اداي همه واجبات واجب
ترین روزیها و مبارکترین  گیرند مقدس حقوقی که در خور همان خدمت از دولت می

 نفقات است.
 

 پایان مطلب
ما این انتقادات را که حقایق محض است از قلم یکی از رجال علمی که خود از جملۀ 

مطلب را از کسیکه خود از علماي طرف  فقهاست در اینجا آوردیم تا خوانندگان از یک
ایشان  زبان خودز ااخذ و بمضمون اهل البیت ادري بما فی البیت حق را شیعه است 

جهت یک عده از خود راضی نشویم، هر چند  بشنوند و از طرف دیگر مورد انتقاد بی
تواند منکر شود و ضمناً  وضوح مطلب و فساد این عقیده را هیچ صاحب شعوري نمی

ي پیدا ها در کجا و از چه نوع عقاید شود که منشأ و سرچشمه این خرابی یمعلوم م
قاي ما مقانی آها وبقول  شود و همین کیفیت است که موجب شده که امروز دولتی می

دیوانیان با روحانیان همچون دو ضد مخالف، یکدیگر را دشمن داشته وهر کدام آن 
دارد وچون قدرت بهرحال در دست پن دیگري را موجب فساد و خرابی ملک و ملت می

دیوانیان است هر وقت مصلحتشان اقتضا نماید به حساب روحانیان خواهند رسید و آنها 
 را نباید جاي گله باشد زیرا : 

 تو چون خود کنی اختر خویش را بد
 

 اختري را مدار از فلک چشم نیک 
 

 ناصرخسرو  
 از دست دیگري چه شکایت کند کسی

 

 خویش زده برفقاي خویشسیلی بدست  
 

 سعدي  
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اینک به بینیم واقعاً دخول در امور دیوانی و کارهاي دولتی که در جامعۀ باصطالح 
متدین اگر خالف شرع شمرده نشود حداقل خالف تقوي و احتیاط است، و حقوق آنرا 

اجازه گردان کنند و  دانند و باید با یکی از مالیان قائل بحره دست به هر صورت حرام می
 اخذ و صرف آن را بگیرند، چیست!؟

اي اخبار از ائمه اطهار در بین احادیث ما موجود است که دخول  باید دانست که پاره
اي از افراد  در کارهاي دیوانی ودلتی را در زمان خود جایز نشمرده و آن را نسبت به پاره

اي از مالیان را به اشتباه  دانستند و شاید همین احادیث است که پاره که حرام مینار و ابل
را با حکومت مشروطه شیعه یکسان دانسته  سعبا امیه و بنی انداخته و حکومت بنی

کنند. در  حکمی که درباره آن از ناحیۀ امامان صادر شده با هر حکومت و دولتی تطبیق می
 الفارق و اشتباه مضر غیرقابل جبران است. صورتی که این قیاس مع
با چنین دولتی که کارش آن! و شعارش این! باشد اگر ظلم و  بدیهی است همکاري

حرام نباشد پس دیگر حرامی در دنیا وجود ندارد. استخدام در چنین حکومتی چه ربطی 
دارد به استخدام در حکومت شیعه که تقویت آن موجب استحکام و دوام آن دولت و 

 باعث عزت و احترام این ملت است.
انی که کمتر شعوري داشته باشد حاضر است بکارشکنی شما را به خدا هیچ مسلم

 وخرابکاري در حکومتی بپردازدکه پایه آن روي رسمیت مذهب جعفري اثناعشري و
یشۀ جهل وغرض که ر ویت آن باعث سربلندي این ملت مظلوم است ولی بسوز درقت

 کند. انسان را از درك واقع وحقیقت تا این اندازه دور می
الذکر   هائی که این قبیل جنایات سابق که در همان حکومت و عجب در این است

امر به  خود را یافت معهذا ائمه معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین شیعیان وقوع می
اي  نمودند چنانکه پاره حکومت اسالمی می اطاعت آنان در اجراي احکام دینی و تقویت

 د تا جائیکه حضرت سیداي خواهد آم از اخبار راجع بدین موضوع گذشت، و پاره
امیه را چشیده   العابدین که بیش از تمام ائمۀ معصومین صدمۀ حکومت جائر و فاسق بنی
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تعالی دعا بر مأمورین دولت در سرحد و  بود معهذا در مکان خلوت دعاي خود با باري
نمود چنانکه در صحیفۀ سجادیه موجود است که با سوز دل، تقویت و عزت  نمی دارا مرز

اللهم صل علی حممد و آله و «کند  وکت آنانرا از خداوند مسئلت کرده عرض میو ش

حسن ثغور املسلمني بعزتک و اشحذ اسلحتهم و احرس حوزهتم و امنع حومتهم و 

مرهم و توحد بكفاية مؤنتهم واعضدهم بالنرص االف مجعهم و دبر امرهم و واتربني 

کسانی و از طرف چه دولتی بودند که  تا آخرین دعاي مبارك اینان چه» واعنهم بالصرب

السجادینند، جز دولت جبار  خیر و عالقمندانۀ حضرت سید این گونه مشمول دعاي
 شود به دعاي بیست و هفتم صحیفۀ سجادیه. امیه!؟ رجوع بنی

ببینیم نظر اسالم درباره کارمندي وقبول خدمات دولت حتی در دولتهاي جبار  به اینک
 گونه است تا چه رسد به دولت مسلمان و شیعه؟پرست چ و ستمکار و بت

بینیم خداوند مؤمن آل فرعون را که بنا به اخبار و روایات  با مراجعه به قرآن کریم می
اسرائیل را آنگونه  کرد و بنی از درباریان فرعونی که ادعاي الوهیت می وارده پسر عم و

را براي اینکه در دربار آن جبار بود مدح فرموده است و ابداً او  ،نمود شکنجه و آزار می
 فرماید. ناچار شغلی داشته مالمت نمی

و حضرت یوسف که در مصر در امور حکومت فرعون صاحب ااز  و همچنین قبل
دار و وزیر  خزانه )اجعلنی علی خزائن االرض(شغل وحتی در واقع به پیشنهاد خودش که 

مدح پروردگار  دارائی فرعون بوده، مورد کوچکترین مالمت نگشته بلکه همواره مورد
 است.

و اساساً انبیاي بزرگوار براي پیشرفت منظور خود و دعوت مردم به خداپرستی 
گردیدند چنانکه  پرست بودند نزدیک می  قدرت هر چند کافر و بت بسالطین و صاحبان

 دانیال و ارمیا و شمعون الصفا و غیرهم علیهم السالم آمده است. در احوال حضرت
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از علی بن  »واضرب لهم مثال«در کتاب تفسیر برهان و تفسیر قمی ذیل آیۀ شریفه 
رسد و آن بزرگوار از حضرت  مزه ثمالی میکند که سندش با بوح ابیطالب روایتی می

 کند. روایت می ابوجعفر امام محمد باقر

سالته عن تفسري هذه االية فقال بعث اهللا رجلني الی اهل انطاكيه فجائا هم قال «

فاخذومها وحبسومها فی بيت االصنام فبعث اهللا الثالث  باماليعرفون فغلظوا عليهام.

فدخل املدينة فقال ارشدونی الی باب امللک قال فلام وقف علی الباب قال انا رجل كنت 

 »ببت ان اعبداهللا امللکاتعبد فی فالت من االرض و قد اح
خانه حبس  اهل انطاکیۀ آنها را گرفته و در بت دو پیغمبر فرستاد به فرمایند خدا که می

خدا سومی را فرستاد وقتی که وارد شهر شد گفت مرا به در خانۀ شاه رهبري  پسکردند 
کنید و چون بر در خانه ایستاد گفت من مرد متعبدي بودم که در بیابانها بعبادت 

پرداختم و اکنون دوست دارم که خداي شاه را بپرستم! پرواضح است که مقصود آن  می
خواهم  میان است لکن چنان نمود که میحضرت از خداي پادشاه، همان پروردگار عال

ثم ادخل علی الملک فقال « :فرماید می بت را بپرستم و شاه از سخن او چنین فهمید آنگاه
 و چون آن بزرگوار داخل بت »له الملک بالغنی انک کنت تعبد الهی فلم ازل انت اخی

مرا (یعنی بت که به من خبر دادند که تو خداي  خانه شد و برگشت پادشاه به او گفت 
پرستی پس تو براي همیشه برادر منی! انبیا براي پیشرفت کلمۀ توحید و  را!) می

خانه پادشاهان جبار رفته و بصورت ظاهر اظهار موافقت  استخالص مسلمانان تا بت
 دانند!! دولت شیعه را حرام می  گان نادان همراهی و تقویت نمایند ولی وسواس پیشه می

باقر وامام  وهب بن منبه و در تفسیر عیاشی از حضرت امام محمدو شیخ طبرسی از 
 جعفر صادق علیهم السالم روایت شده که آن دو نفر از حواریون حضرت عیسی

جناب شمعون الصفا را به یاري آن دو نفر فرستاد و متن  اهللا بودند وحضرت روح
 روایت به این عبارت است.
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 »ارش امللک حتی انسوابهفدخل شمعون البلد منكراً فجعل بع«
اند که به دربار سالطین و پادشاهان براي پیشرفت منظور خود تقرب  اینها انبیاي الهی

 !نمایند کنند و حتی قبول خدمت آنانرا می جویند و آمد و شد می می
خلفاي ثلثه دائر مدار  دستگاه در اما در اسالم شخص اول اسالم یعنی امیرالمؤمنین

گرفت چنان که مثل مشهور  اکثر امور بود و کمتر کاري بدون مشورت و نظر او انجام می
(معظلۀ لیس لها ابوالحسن) از مشیاهیر امثال آن زمان است و قبول عطایا و جوایز آنانرا 

او را قبول عطایاي  ویهانمود وحضرت امام حسن و امام حسین علیهم السالم نیز از مع می
العالء از  کردند محقق کرکري درخراجیه خود از شیخ طوسی به اسناد او از ابی می

 روایت کرده که آن حضرت فرمود :  حضرت صادق

 »ويهاان احلسن واحلسني كانا يقالن جوايز مع«
 بن حنیف و حذیفۀ بن الیمان و صدها امثال ایشانن و جناب مسلمان و عمار و عثما

قبول خدمت کرده و هر کدام در شهرستانی به فرمانداري مداین  از جانب همان خلفا
 پرداختند. وکوفه و غیر آن می

ی بن یقطین و عبداهللا نجاشی و شیط مانند عل و جماعتی از اعیان اصحاب ائمه
از نواب اربعه امام عصر است و محمد بن اسمعیل و  ابوالقاسم حسین بن روح که یکی

جنب خلفاي وقت داراي منصب و مقام و شاغل خدمات دولتی نوح بن دراج هر کدام از 
 بودند.

برادر ارجمندش شریف رضی و پدر  و از علما و فقها سید بزرگوار سید مرتضی و
صب نقابت بودند که یکی از ناز جانب خلفاي عباسی داراي م بزرگوارشان همگی

سینا ی و ابن مناصب دولت آن زمان بود و صاحب بن عباد و خواجه نصیرالدین طوس
طهر حلی ومرحوم شیخ علی بن عبدالعالی محقق کرکی الدین حسن بن م وعالمه جمال 

ومرحوم شیخ بهاءالدین عاملی از جانب سالطین وقت داراي مقام و منصب و با هر 
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شدن در عمل  وزارت و امثال آن اشتغال داشتند و مرحوم شیخ مرتضی انصاري داخل
نهی از منکر توقف به آن داشته باشد (مانند این زمان که  دولت، هرگاه امر به معروف و

تواند از قمار و شرب خمر و امثال آن  گر کسی مثال رد شهربانی کارمند باشد می
اهللا نائینی در کتاب شریف تنزیه المله  مرحوم آیت دانست و جلوگیري کند) واجب می

و در سایر کتابهاي  86ضاء ص محجه البی ترغیباتی دارد، مرحوم عالمه فیض رحمه اهللا در
 کنند از حضرت رضا معتبر چون وسایل وکافی از محمد بن اسمعیل بزیع روایت می

 که آن حضرت فرمود : 

ان هللا تعالی به ابواب الظاملني من نور اهللا به الربهان و مكن له فی البالد ليدفع هبم «

املؤمنني من الرضر واليه يفزع عن اوليائه و يصلح اهللا له به امور املسلمني النه ملجأ 

ذوالحاجة من شيعتناهبم يؤمن اهللا تعالی روعة املؤمن فی دارالظلمة اولئک هم املؤمنون 

حقا اولئک امناءاهللا فی ارضه اولئک نوراهللا فی رعيتهم يوم القيامة و يزهر نورهم الهل 

ء  نور القيامه يضی  هالزهراء الهل االرض اولئک من نورالسموات كام يزهر الكواكب 

اهللا للجنة و خلقت اجلنة هلم فهنئاً هلم ما علی احدكم ان لوشاء و االقيامه خلقو منهم

بامذا جعلنی اهللا فداک قال يكون معهم فيرسنا بادخال الرسور  لنال هذا كله قال فقلت

فرماید  محمد بن اسمعیل میه حضرت رضا ب »علی املؤمنني من شيعتنافكن منهم يا حممد

ها برهان (یعنی دین  کسانی است که بدان» ظلمه و«: خداي تعالی را در دربار ستمکاران 
دهد تا بوسیله  آنها را در بالد، تمکین و گسترش می حق) را نورانی و روشنی داده و

ستم را از دوستان خود دفع کند و بوسیلۀ آنها امور  مسلمین را اصالح  و ایشان شر
 (در دربار ظلمه هستند) پناهگاه مؤمنین از ضرر و زیانند وفرماید چنین کسانی که 

برند خدا بوسیلۀ اینگونه کارمندان دولت ترس  تمندان از شیعیان ما بدیشان پناه میجحا
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در حقیقت مؤمنین آنهایند، اینها امینان  کند مؤمن را در دار ظلمت مبدل به ایمنی می
 دستانشان. میان زیر خدایند در روي زمین او، اینان نور خدایند در

کند چنانکه ستارة درخشانی بر  در روز قیامت نور آنها درخشندگی به اهل آسمانها می
و روشنائی قیامت از اینهاست که از  کند اصالً نور اهل زمین درخشندگی و نورپاشی می

شود به خدا سوگند که آنها براي بهشت آفریده شدند و بهشت هم براي  ایشان روشن می
 آفریده شده.آنها 

پس گواراي ایشان باد چه ضرر دارد براي یکی از شماها که به تمام این فیوضات و 
گوید به حضرت عرضه کردم خدا مرا فداي تو کند  ثوابها برسید؟! محمد بن اسمعیل می
شود؟ حضرت فرمود براي این که ما را شادمان و  بچه جهت داراي این همه ثواب می

دخال سرور بر مؤمنینی که از شیعیان ما هستند پس اي محمد از کند به جهت ا مسرور می
عباس  امیه و بنی ایشان (از کارمندان دولت) باش!! این کارمندي در ادارات دولتهاي بنی

ه؟! و درباره حقوق دولتی قبال گفتیم که اکثر پس چگونه خواهد بود در دولت شیع است
قدار و ابوذر حتی امیرالمؤمنین و دو فرزند صحابه گرامی پیغمبر مانند سلمان و عمار و م

بزرگوارش قبول عطایا وجوایز و باصطالح امروزه حقوق و مزایاي دلتی را از خلفاي 
آورده  حضر مینمودند و محقق کرکی رحمه اهللا علیه در خراجیه خود از ابوبکر  جور می

 گوید:  که می

یمنع ابن ابی سماك این یخرج دخلت علی ابی عبداهللا و عنده ابنه اسمعیل فقال ما «
شباب الشیعه فیکعفونه ما یکفیه الناس و یعطبهم مایعطی الناس قال لی لم ترکت عطائک 
قال قلت مخافۀ عن دینی قال ما منع ابن ابی سماك ان یبعث الیک بعطاتک اما علم ان 

 » لک فی بیت المال نصیب.
سماك (ظاهراً یکی  ابی: چه مانع است ابن فرماید : حضرت میخالصه حدیث شریف

والی بوده است) را که جوانان شیعه را  از شیعیان حضرت بوده که از طرف خلفاي جور
کنند  در کارهاي دولتی در آورد تا او را کمک و کفایت کنند در کارهائی که دیگران می
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 به اینان بدهد آنگاه رو بمن کرد و فرمود تو چرادهد  وهمان حقوقی را که به دیگران می
حقوق خود را واگذار کردي گفتم از ترس دینم حضرت فرمود چه مانع داشت که ابن 

المال بهره و  دانست که تو را در بیت سماك حقوق تو را برایت بفرستد مگر نمی ابی
ترسیده از  شود نگرفتن حقوق ابوبکر حضرمی که بر دین خود می نصیبی است) معلوم می

گرنه هرگاه آن حقوق اشکال شرعی داشت اوال بار خلفا بوده وه درجهت مراجعه ب
رساند  کرد که چرا نگرفتی چنانکه صدر روایت هم این معنی را می حضرت مؤاخذه نمی

گمارد تا همان حقوقی  سماك جوانان شیعه را بکار نمی فرماید چرا ابن ابی که حضرت می
ترا برایت نفرستاد اگر  فرماید چرا حقوق دهد به اینان بدهد ثانیاً می را که به دیگران می

 معنی بود. گرفتن آن اشکال داشت این سخن بی



 
 
 
 

 
 
 
 

 اشتباه بزرگ
 

یکی از اشتباهات بزرگی که موجب تشدید اختالف بین مسلمانان در موضوع امامت 
 کدامگردیده است، آنست که بعلت انس و عادت مردم به سلطنت جبابره و فراعنه که هر 

رو  بار و دستگاه واسکورت و قراول و یساول و پسدر سلطنت و پادشاهی براي خود در
چنین  اند که حکومت اسالمی هم شوند، تصور کرده و تعینات وتجمالت قائل می و پیشرو

خود را  ها وهوسهاي خود را اشباع وکسان و فرزندان است که هر که بدان رسید هوي
 نماید:  یمرفه وشهوات خود را اجرا م

روي این حساب غلط که از بیخ موهوم است پندارهائی بافته وحرفهائی زده و 
اند که روي تاریخ را سیاه نموده است در حالیکه در حکومت اسالمی نه  دشمنیهائی کرده

تنها چنین حسابهائی نیست بلکه حاکم اسالم اوال چون عادلترین و باتقواترین افراد 
 و ثانیاً چون ترین افراد از لذایذ شهوات وجالل وجبروت استمسلمین است طبعاً محروم

تواند مطامع نفسانی و شهوات حیوانی  تحت کنترل شدید و دقیق مسلمانان است نمی
تواند ارادة  ر پیش دارد نمیدخود را اجرا نماید و چون راه مستقیم وباریک شریعت را 

متی چندان مورد میل و شخصی و غرضهاي خصوصی خود را بکار برد، پس چنین حکو
رغبت و توجه ارباب شهوت و طالبان مقام وشوکت و مال و ثروت نیست، زیرا در 

 حکومت اسالمی این چیزها نیست.
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در حکومتهاي دیگر تاریخ خالفت و حکومت اسالمی نشان داده که آن چیزهائی که 
اضح حکومت از زمان آدم تا زمان خاتم بوده هیچکام به طهارت و تقوا و عدالت و تو

 اسالمی نبوده است!
اولین حاکم اسالم بعد از حضرت خیراالنام ابوبکر بوده از همان روز اول حکومت 
کمترین تغییري در وضع و حالت او پدید نیامد، نه لباسش عوض شد و نه غذایش 
لذیذتر گردید و نه اقوام و خویشان خود را بنان و نوائی رسانید و نه بر جالل و جبروت 

 افزود!خود 
گوید: اي مادر هر  همان روز اول خالفتش بود که شنید دختر همسایه به مادرش می

گرفت امشب که خواهد دوشید؟! زیرا  دوشید ومزد می شب ابوبکر گوسفندان ما را می
 ابوبکر خلیفه شده است. ابوبکر با صداي بلند فریاد زد: 

 دوشید امشب هم خواهد دوشید. همان کسی که دیش می
عروف است که روز بعد خالفتش او را دیدند که مقداري اجناس در دست دارد و و م

راه بازار پیش گرفته است که به خرید و فروش بپردازد به او گفتند که مردم به کار 
خواهند و بعداً به  ام نفقه می تو محتاجترند تا تو به اینکار. گفت چه کنم عائله خالفت

المال براي نفقه بردارد و سرانجام   چند درهم از بیت صواب دید مسلمین مقرر شد روزي
المال مأخوذ داشته مسترد گردد  عمر که   در مرض موت وصیت کرد که هر چه از بیت

در میان خلفاي راشدین به شدت و صالبت و نظافت و غلظت معروف است در تواضع 
ارترین غذاها ومسکنت تا آن حد بود که هیچ عنوان و نشان از خالفت نداشت، بناگو

پوشید و خوابگاه او در مسجد پیغمبر و بستر  ها را می ترین لباس ساخت و ژنده می
اوریگهاي صحن مسجد بود و هرگز در دنبال او کسانی از باب حشمت دیده نشدند و 
مراقب و نگهبانی نداشت و مسافرت او به شام و پوشیدن لباس سفید و سوارشدن به 

دن آنها معروف است و در مدت حکومت خود ابدًا به اسب خوشخرام و واگذارنمو
 طایفه و خویشاوندان خود روي خوش از بذل و بخشش نشان نداد.
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در میان خلفاي راشدین، از کنترل و مراقبت فرمانداران خود غافل که  عثمان، هرچند 
 شد و آنان هر چه خواستند با مردم کردند، اما خود او هرگز از زي خود خارج نگشت و

اعتنائی او به وضع فرمانداران  به طعام و شراب و لباس خود تغییري نداد معهذا همان بی
مورد او به خویشان خود باعث شد  درازي به اموال مسلمانان وبذل و بخشش بی و دست

که مسلمین اوال او را به رجوع از این رفتار بیم و انذار کنند و چون برنگشت ناچار او را 
 کشتند.

و تقواي او و مراقبت حضرتش در امور فرمانداران و و زهد  امیرالمؤمنینو رفتار 
جلوگیري از حیف و میل اموال مسلمانان چیزي نیست که بتوان آن را به شرح و بیان 

ت و بعد از او فرزند بزرگوارش حضرت آورد و مورد اعجاب و تحیر جمیع جهانیان اس
 بسیره و رویۀ پدر بزرگوار خود بود. حسن

ویه و افسوس که غفلت و جهل مسلمانان و سستی در مراقبت ایشان باعث شد که معا
امیه شیوة حکومت اسالمی را به رویۀ اکاسره ایران و قیاصره روم تبدیل کردند  خاندان بنی

و مردم که هنوز درست مزة حکومت اسالمی را نچشید و به آن انس وعادت نیافته بودند 
 معهذا باز هم در میان همان خالفت اغیت خونخوار شدند وباز دچار همان فراعنه و طو

ابن منصور یافت شدند که عباس کسانی چون عمر بن عبدالعزیز و مهدي  امیه و بنی بنی
نمونۀ حاکم اسالم و امام انام را بدست مردم دادند و در عدل و تقوي تا حدي مثل و 

کومتهاي دیگر قیاس غلط و نشانه تربیت اسالمی گشتند پس قیاس حکومت اسالمی با ح
 اشتباه محض و نسبت بیجا و تهمت نارواست.

 
 اشتباه دیگر

کنند که هر  یکی از اشتباهات بزرگی که در اذهان است آن است که تصور می
مجتهدي حاکم شرع است یعنی همان خلیفۀ اسالمی است که مردم باید بیایند و دست و 
پاي او را بوسیده به مسند حکومتش بنشانند (هرچند اگر مردم هم فرضاً جمع شده 
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کسی براي اشغال آن مقام فعال حاضر مجتهدي را بخواهند به حکومت نصب کنند کمتر 
کنند پس مردم مسئولند و در هر صورت او حاکم شرع  خواهد شد) و چون چنین نمی

است و تصرفاتش در اموال و حکمش در افراد نافذ و جاري است! در حالی که این 
 اشتباه بسیار بزرگ و غلط است.

و الیق مقام  کام خدا باشدالبته حاکم شرع و سلطان مسلمین باید فقیه و دانا به اح
سلطنت، ولی هر فقیهی حاکم شرع نیست، به عبارت دیگر هر حاکمی باید فقیه باشد نه 
هر فقیهی حاکم، (عموم خصوص مطلق به اصطالح منطق) اشکاالتی که در این مورد 

؟ قلم را منطق قرار ندهیم شده ما براي آنکه خود را در محظور اعتراض منتقدین بی
قاي حاج شیخ اسداهللا مامقانی که خود از همین فقهاست، داده ورد آجناب  بدست همان
کنیم  براي شما نقل می 43اساس را از کتاب (دین و شئون) نامبرده از ص  این عقیده بی

 نویسد:  وي می
برخی دیگر از علماي شیعه برآنند که در زمان غیبت، مجتهدین عظام قائم مقام امام 

خواهند بود وغیر از آنها هر کس مقام منیع سلطنت را اشغال کند الصلوه والسالم  علیه
معصیت است و به همین نظریه است که دول جائر و تبعیت همچو سلطانی حرام و 

نامند و در دادن مالیات به دولت جائر و گرفتن حقوق از آن  حاضره را دول جور می
تن را جائر دانسته و کنند حتی خود سلطان نظر براي مجتهد مقلدش خویش اشکال می

براي آنکه اقال مکان نمازش غصبی نباشد هر سالی قصرهاي سلطنتی را از مجتهد مقلد 
کند و از مأمورین جزو، آنها که مقدس مآب هستند در حال حیات  خود اجاره می

خودشان یا بعد از ممات و به واسطۀ وصیت مخصوص مایملک خودشان را به طریق 
اراضی خالصه را بعد از خرید از دولت دوباره از آنها ابتیاع  بذل وهبه تزکیه کرده و

اند مواجب و مستمري خودشان  نمایند و از اشخاصی که در تقدس قدري جلوتر رفته می
 گردانند! مظالم و حیل شرعی دیگر، حالل می ردرا سر هر سال و یا سر هر ماهی از راه 
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دشان دارند دو فقره حدیث شریف دالئلی که صاحبان این رأي براي اثبات مدعاي خو
بدان دو حدیث استدالل  است که بدین مسئله تطبیق کرده نیابت عامه علما را از امام

 کنند. می

عن مسائل فورد  عن اسحق بن يعقوب فی حديث انه سأله املهدی«: حدیث اول

الی رواة ن قال و اما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها االی  000التوقيع اماما سالت عنه 

 » .حديثنا...
(حوادث واقعه) را به  اند قائل شده اشخاصی که بنیابت مجتهدین عظام از امام

معنی تمام مهام امور داخلی و خارجی و لشگري و کشوري و غیره گرفته و(رواه حدیث) 
 اند: (مقصود امام را با علماي اعالم تفسیر ویا به مجتهدین عظام تأویل کرده و گفته

احادیث ما، یعنی به علماي فقه مراجعت  تاین بوده که براي اداره امور جمهور به روا
شان واگذارید) و این یک دلیلشان از  کنید بدین معنی که شغل شاغل سلطنت را بعهده

 جهاتی چند مرد خدشه است!
گردیده و مواد  ایست که از حضرت حجت حدیث شریف جواب اسئله -1

ست نیست مورد حدیث بدین واسطه مجهول مانده است ونصی که هیچیک از سؤالها در
گردد و در شرع و منطق داراي  موردش معین و مدلولش صریح نباشد برهان قطعی نمی

 پایه و اعتباري نیست.
پرواضح است که (حوادث واقعه) یک معنی معین شرعی ندارد یعنی مثل صوم،  -2

خود منفصل و براي مفهوم مخصوص  صلوه، حج، جهاد، خمس، و زکوه از معنی اصلی
علیحده در لسان شرع مصطلح نشده و مقصود از حوادث واقعه همان مفهومیست که در 
عرف عامه داشته است و هر وقت عربی با رفیق خود از (حوادث واقعه) صحبت کند 
البته رفیق عربش که اهل لسان است از این دو کلمه مفهوم (امور دولتی) یا مهام کشوري 

آید. شخص عرب از لفظ  فهمد حتی این قبیل مفاهیم به نظرش هم نمی لشکري را نمیو 
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ناگه ظهور را خواهد فهمید   (حوادث واقعه) همان معنی وقایع حادیثه یعنی مسائل تازه
آن بیان نشده ومرحوم شیخ مرتضی انصاري مثل شرب توتون و امثال آن که احکام 

ه را تأیید نموده است که ما هم در حدیث شریف اهللا مقامه در مکاسب این نظری اعلی
دهیم و این معنی هیچ ربطی به مقاصد صاحبان این رأي نداشته است  همین معنی را می

زیرا سلطنتی را که با دین اسالم به یک وهله آغاز انکشاف نهاده جزو نبوت، عین امامت 
از مسائل تازه ناگه اقعه یعنی وشیرازه تشکیالت دین بوده هیچ وقتش یکی از حوادث 

 شود شمرد! ظهور نمی
بودن غیر از اجتهاد است براي اجتهاد عالوه بر تتبع وتدقیق   احادیث ائمه تروا -3

در اخبار، تفلسف در مدلول آنها و پیداکردن قوه تصرف و احراز ملکه در استخراج 
صوص احکام الزم است بنابراین اگر مدلول حدیث دلیل نیابت عام شود این حق مخ

شود راوي احادیث گفت بدین نیابت، حق و  گردد بلکه هر کسی را که می مجتهد نمی
 صالحیت خواهد داشت.

وظیفه مسلمانان در مقابل دولت اسالمی چنانکه واضح و مبرهن است اطاعت و  -4
انقیاد بوده است نه مراجعت بدانها در مورد لزوم و اقتضا و حال آنکه حضرت، امر به 

 ده است نه به اطاعت و پرواضح است که مراجعت غیر از مطاوعت است.مراجعت فرمو
امر حضرت مردم را به مراجعت (امر ارشادي) بوده است نه (ایجابی) و از آن  -5

حضرت سؤالهائی شده که یکی از آنها هم در خصوص حوادث واقعه بوده وحضرت در 
و اگر مسئله نیابت عام، یک حکم اند (و اما الحوادث الواقعۀ الی آخره ...)  جواب فرموده

بایست آن  کرد آن وقت می بود البته باري یک امر ایجابی وضعیتی پیدا می واقعی الهی می
 آنکه سؤالی شود این حکم را بیان فرمایند. حضرت قبل از غیبت خودشان و بی

جمع است و سلطنت اشخاص متعدد در یک وقت و در یک محیط  اترو -6
آید و  المحاله متضاد در میغیرممکن است زیرا که آرایشان متناقض و اکثر اوامرشان 

مع اضداد از روي عقل و منطق محال جاطاعت اوامر متضاد عیناً حکم ضدین را دارد و 
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در لسان عرب سه، و بیش  که جمع است و اقل مدلول جمع تاست، و اگر از مفهوم روا
شود و به  انتخاب میت از سه است، قطع نظر کرده بگویند که در هر عهد یکی از روا

گردند و مقصود از جمع آمدن رواه در حدیث  مرور هم دیگر را تعاقب کرده جمع می
احادیث  تنیزهمان است، آن وقت هم خواهیم دید که باز امکان تطبیق ندارد زیرا که روا

و  اند و ترجیح یکی بر دیگري از طرف مسلمین غیرممکن است عهدي زیاد بودهدر هر 
تبعیت از بعضی بدون بعض دیگر موجب اختالف است چنانکه در خصوص تقلید و 

بینیم که تا حال دیده نشده مجتهدین عظام پس از فوت مجتهد مرجع تقلید  اجتهاد می
ند و چون این دفعه موضوع اختالفات اجتماع نموده یکی را به ریاست دینی انتخاب نمای

امورات حکومتی خواهد بود باري انقالبات و اختالفات بلکه منشأ مصادفات و مجادالت 
 دائمی و موجب فتنه و فساد غیرقابل تحمیل داخلی خواهد شد.

و گرفتن زمام مهام  نیابت عام یعنی ریاست فعلی و ظاهري تشکیالت و در دست -7
بود ولی  وائر و ادارات لشکري و کشوري اگرچه حق محقق امامکردن د انام و اداره

قبل از غیبت در دست خود آن حضرت هم نبود که بتواند به دیگري واگذارد (بدشت 
نماید که حدیث اول به  آهوي ناگرفته مبخش. م) همۀ این اعتراضات واضح و روشن می

 شود. هیچ وجه دلیل مدعاي ایشان نمی
د حدیث مقبوله عمرو بن حنظله از ان عوي خودشان قرار دادهحدیث دومی که شاهد د

در بین علما و مجتهدین مثل  است در صورتیکه حدیث مقبوله حضرت صادق
احادیث صحیحه مورد اعتبار نیست کجا برسد که در موضوع مهم اسالمی معتبر شناخته 

  » عن رجل من اصحابنا بينهام منازعة فی دين او مرياث... سألت اباعبداهللا«شود. 
ینظران من کان منکم قد روي حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا  الی ان قال فقال«

و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قدجعلته علیکم حاکماً ... الی ان قال قلت فان کان 
ون الناظرین فی حقها فاختلفا فیما حکما اختار رجال من اصحابنا فرضینا ان یک کل واحد

و  و کالهما اختلفا فی حدیثکم فقال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما
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اورعهما قال قالت فانهما عدالن مرضیان الیفضل واحد منهما علی صاحبه فقال ینظر الی 
حابک فیؤخذبه من ما کان من روایتهما عما فی ذالک الذي حکما به  المجمع علیه من اص

 » حکمهما و یترك الشاذ.
در قسمت اولی از این حدیث شریف که ذکر شد حکم و حاکم را به معنی سلطان و 

اینست که هر کس حالل  اند (مرام امام و السالم گرفته و گفته الهنایب امام علیه الص
را از حرام بشناسد و احکام ما را بفهمد بایستی او را مطیع باشید که من او را رئیس و 

 سلطان شما قرار دادم و این یک دلیل هم مثل سابق از جهاتی چند سقیم است!
چنانچه واضح است راجع به منازعۀ  سؤال عمرو بن حنظله از حضرت صادق -1

در سر دین و میراث و حضرت کسانی را که واقف احکام  ده استدو نفر از اصحاب بو
باشند ما بین ایشان حکم معرفی کرده است و این مطلبی جزئی به مسئله نیابت عامه که 

ندارد و مدلول حدیث به اندازة صریح و مورد  ابداً ذکري از آن در میان نیامده هیچ ربطی
 هیچ وجهی ممکن نیست. آن به قدري اخص است که تأویل و تعمیم آن به

حکم در لغت عرب به معنی فرمودن و حاکم به معنی فرماینده و هیچ وقت این  -2
نشده است بلی از طرف  کلمات در عرف شرع به معنی سلطان و نایب عام استعمال

علماي متأخر و در عرف عوام به معنی داور و محکمه به معنی جاي او استعمال شده و 
رساند و حتی حکم و حاکم بدین دو  بودن این کلمات را نمی یاین یک اصطالح، شرع

المقدور  شود مللی که در عصر حاضر در اقلیت هستند حتی معنی هم دلیل مدعایشان نمی
دهند بر فرض صدور  وري حل و فیصله میآدیا اختالفات و منازعات خودشان را با

الطاعه  عباس بودند و امام مفترض از آن حضرت چون شیعه مخالف حکومت بنی 1مقبوله
 هم حاضر بوده شاید فرمایش مذکور ناظر با این امر باشد.

_________________________________________________________________________ 

 باشد. حنظله دو نفر از روات: محمد بن عیسی و داود بن الحصین میدر مقبوله عمرو بن ) 1
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شد  اگر استرداد حقوق حضرت صادق از دیگران در زمان آن حضرت ممکن می -3
اشتنش به د بودند با وجود حیات خودشان و امکان منتقل البتۀ خودشان اولی بتصرف می

اوالد خود واگذاشتن آن به دیگران مخالف منطق و منافی وظیفۀ امام است و هرگاه 
نماید (مثل  داشتن آن به دیگران عبث می  استرداد حقوق مذکور امکان نداشت محول

 آورد). دادند... را به یاد می مشهور یکی را بده راه نمی
زند در واقع چطور  جعفري سر نمی و کار عبث هم از امام به اعتقاد ما پیروان مذهب

و ادارة امور جمهور را ممکن بود که امام با وجود خود و اوالش نایب امامی معین کرده 
کلی ممنوع و مهجور  به عهدة آن واگذارد؟ در صورتیکه خود آن حضرت از آن اداره به

شود  ان نمیاینکه هیچ یک از این دو حدیث را دلیل مدعاي ایش رعالوه ب –گردیده بودند 
شمرد اگر ما بر فرض محال نیابت عام رواه احادیث و اشخاص عارف به احکام را قبول 

اند  الشرایط عبارت بوده غیره از مجتهدین جامع کنیم باالخره خواهیم گفت که این رواه و
 ایم مثال تنها مجتهد جامع و آن وقت خواهیم دید تازه دچار بسی اشکاالت گردیده

رساند و البته حضرت امام امري بدان  ن لیاقت شخصی را به سلطنت نمیبود  الشرایط 
گذاشت که در اغلب  اهمیت را بدون هیچ قید وهیچ شرط به عهده علماي اعالم نمی

 گردد. اهل می منصب مهمی بنا موارد مستلزه تودیع
کنند که در واقع  احراز می دیگر اغلب علماي اعالم در سن شیخوت درجۀ اجتهاد را

کثري از ایشان در آن سن چه بواسطۀ تحلیل مزاج چه بسبب خستگی ذهن حالت تقریر ا
مهام امور و تدبیر در مسائل داخلی و خارجی  درسی را ندارند کجا مانده قوه توغل با

  مملکت را داشته باشند و در حقیقت تحلیل امورات سلطنتی به همچو وجودي تحلیل
الت عصر حاضر که نوابع زمان از عهده آن اداره تشکی رفته و رنجور و خواستن

                                                                                                                                                      
و این هر دو ضعیف اند و به همین جهت حدیث چندان ارزشی ندارد زیرا سند تابع اخس رجال است 

 مؤلف. –چنانکه نتیجه تابع اخس مقدمات است 
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باز دیگر مجتهدین عظام در هر عهد  –الیطاق خواهد بود  آیند از قبیل تکلیف ما برنمی
متعدد بوده و وجود سلطان متعدد در یک وقت و در یک منطقه چنانکه گفته شد متعذر  

الصلوه  حال است پس اشخاصیکه بر نیابت عامه علماي اعالم از حضرت امام علیه
ندارند وهمچو منصبی در دین  اند دالئل کافی بر صحت قول خود والسالم قائل شده

اسالم چه از روي نص و نقل و چه از روي اصول ثابت نشده است گذشته از اینکه 
ه موقع عمل چنانک اند تطبیق نظریاتشان هم در اصحاب این رأي ادله صحیحه نداشته

االسالم شیخ مرتضی انصاري در باب خمس  و حجهضمناً معلوم گردید غیرممکن است 
 ثابت نشده است. فرماید نیابت مجتهدین از امام صریحاً می

پایان مقال از کتاب (دین و شئون) حاج شیخ اسداهللا مامقانی دلیل دیگري که در این 
منقوله  عبداهللا الحسین سید الشهداء جویند فرمایش حضرت ابی مورد بدان استناد می

فرماید: مجاري االمور علی ایدي العلماء باهللا االمناء علی  العقول است که می در تحف
شودسخن در مذمت علماء  حالله و حرامه که با مالحظه سیاق کالم شریف معلوم می

است که در نتیجه ترك امر به معروف و نهی از منکر کار از دست دانشمندان خارج و 
ده است و اصال مربوط به مورد ادعا نیست شکی نیست که باید اهالن سپرده ش بدست نا

دست علما و دانایان حالل و حرام باشد یعنی حکومتی از دانایان تشکیل مجاري امور ب
اي  که هر کسی به ادعاي اینکه من مجتهد یا نایب مجتهدم در هر گوشه نهايآشود اما 

تخت و تاج  اصطالح پادشاهی بی دعوي حاکم شرعی نماید و امامی بدون مسئولیت و به
بوده از هر جائی که بتواند درکار حکومت اخالل کند مردم را به تمرد از دولت و فرار از 

 دادن مالیات واعراض از کارمندي و قبول شغل اداري واجتماعی تشویق نماید.
 زمانی است در ملت شیعه جاري است همین چیزهاست! و بدبختانه آنچه دیر
حد و شمار تشکیل حکومت به  در این فصل، آنست که بدالیل بی پس خالصۀ سخن

تقواترین افراد مسلمانان بوسیلۀ رأي و  طریق مشورت و انتخاب حاکم از داناترین و با
بیعت از مهمترین فرایض الهیه بوده و بر هر کسی که مسلمانان به حکومت او راضی 
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او نه تنها غاصبانه و جابرانه نیست که با قدرت بدان قیام نماید و عمل شوند واجب است 
بلکه به موجب آیات و روایات معتبره از بهترین و فاضلترین عبادات است چنانکه 

بنابر روایتی که مرحوم فیض در محجه البیضاء آورده است، فرمود: یک  حضرت رسول
 .روز والیت وحکومت والی وحاکم عادل بهتر از هفتاد سال عبادت است قال

وال عادل افضل من عبادة سبعین سنۀ ثم قال اال وکلکم راع و کلکم مسئول یوم من «
 »عن رعیته

و همچنین کارمندي دولت بنابر آنچه سبق ذکر یافت از شریفترین اعمال و فاضلترین 
عبادات است به شرط آنکه به شرط آن اقدام و به وظایف مقرره که خدمت به مسلمانان 

قل بسی واضح است که آن سربازي که در مرز و است قیام کند و برحسب عقل و ن
سرحد جان خود را سپر گلولۀ دشمن قرار داده تا از ورود اجنبی و بدخواه به کشور 
مسلمین جلوگیري نماید چندین هزار مرتبه فضیلت دارد، بر آن کسی که در دل شهري 

ت اجتماعی کند و خود را از خدما در حال امن و راحت خوابیده واحساس مسئولیتی نمی
دارد تا چه رسد به اینکه کارشکنی و اخالل هم نماید و پاسبانی  و امور نافعه بر کنار می

ها از منازل و  وچهکها  که شب و نیمه شب در سرماي زمستان و گرماي تابستان در خیابان
کند اگرنیتش رضاي خدا وخدمت به  اموال و اعراض و نوامیس مسلمانان پاسداري می

ترجیح دارد بر آن  او بسیدن اد متوجه باشد آن پاسبه مسئولیت دینی خود  خلق بوده و
ت است تا چه رسد به آن که دکسی که در اطاق گرم خود فرضاً مشغول نماز شب و عبا

 عالقه کند. با موهوماتی به وظایف خود بی خواهد همین پاسبان را می
بۀ محکمات گرفته، هر حکومت و ابطال شبهاتی که بدبختانه جنهر چند در موضوع 

چه بگوئیم کم است اما چون مطلب به قدري روشن است که افهام عادي هم آن را 
شود ممکن است  تواند درك کند و فقط شبهاتی که از ناحیۀ دین در این مورد القاء می می

چشم عقل را کور کند لذا بدین قدر اکتفا شد که معلوم شود که نه تنها از ناحیۀ دین 
ممانعتی درباره تشکیل حکومت نیامده بلکه آن از بزرگترین فرائض الهیه و  کوچکترین
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باالترین عبادات است و اگر کسی را عقل و انصاف و وجدان باقی مانده باشد همین قدر 
بلکه کمتر از آن هم کافی است و اگر عقل و اندیشه و انصاف را کنار گزارد زیادتر از این 

 دهد. هم سود نمی

نرغب اليک فی دولة كريمة تغرهبا االسالم و اهله وتذل هبا النفاق و اهله و اهلم انا «

جتعلنا فيها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبيلک و ترزقناهبا كرامة الدنيا و االخرة 

 »انک علی كل شیء قدير



 
 
 
 

 
 
 
 

 سومین علت انحطاط و ذلت مسلمین ترك جهاد است
 

خبرند  رود اشخاصی که از طبیعت بشر و نظام اجتماع بی تی که سخن از جهاد میوق
کشی و استیالي بزور و جور تصور کرده از آن اظهار نفرت و  آن را خونریزي و آدم

اي از دشمنان اسالم از همین راه با القائات شوم خود در گفته و  ایند و پارهمن بیزاري می
اند که به زور و غلبۀ  یک مذهب و رژیمی قلمداد کرده نوشتۀ خود دین مبین اسالم را

شمشیر بر مردم تحمیل شد غافل از آنکه فاصلۀ بین حقیقت و این تصور باطل فاصله و 
کند نه تنها ازخوي  جهادي که دین اسالم بدان دعوت و قیام میالمشرقین است،  بعد بین

آن هم سیطره و  گیرد و هدف سبعیت و غضب و باالخره حیوانیت سرچشمه نمی
ترین خلق  استیالي به زور نیست بلکه از منتهاي خلوص و صفاي روح بشري در عالی

گیرد و در حقیقت همان آروزي صلح و صفا و  خیرخواهی و بشردوستی صورت می
اخوت و انسانیتی است که مورد آروزي تمام مصلحین خیراندیش بوده و هست، و مظاهر 

شود غایت  کنار دنیاي امروز براي این منظور دیده می وو محافلی کم و بیش در گوشه 
امر آن است که چون تحصیل این عشوق و مطلوب بشري با مقدمات مفروضه و 

شده امکان ندارد شرع مطهر اسالمی آن را با بهترین وسیله و مقدمه تحصیل و  تجربه
کند  آنچه آدمی را آرام و مطمئن و سربراه و سرگرم به زندگی می نماید زیرا پیشنهاد می

تی او را به حد کافی و امحیط و وضعی است که حقوق الزمه و احتیاجات طبیعی حی
زند  کامل تأمین نماید و او را از شر هرگونه آفت وخسارتی که بدین حقوق لطمه می
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انین و احکام عملی بر طبق مصون و محروس دارد، اسالم چنین وضع و محیط را با قو
حوائج طبیعت بشري در حد اعالي آن آماده کرده و انسان را در سرزمین توحید کشور 
عدل و حق درآورده تمام وسایل حیات سعادتمندانه او رابه حد اکمل در دسترس او 

جوئی و  اي از عواطف زشت او مانند حسد و برتري گذارده به آفاتی که از طغیان پاره
گیرد مهارزده در حصار محکم شریعت از شر هر گونه صدمه  غرایز حیوانی مایه میاعمال 

داند و  پایان می دارد. اسالم بشر را عاشق خدا یعنی حقیقت بی و آفت او را محفوظ می
شناسد فلذا براي اینکه هر چه  تمام سعی و تالش او را در این جهان بدین منظور می

یاي زالل عطش نشان برساند اقصر طرق را اختیار کرده زودتر این تشنۀ سوخته را به در
براي اینکه او را از اشتباه کاري که همان تبعیت او از غرایز حیوانی و هواهاي نفسانی که 
به عبارت شرع تسویالت شیطان است بازداشته از بیابان حیرت و غفلت و سرگردانی به 

ري کند، امر جهاد را مقرر شاهراه وصول به مطلوب هدایت و به سرچشمه حیات رهب
هاي کاملۀ حضرت آفریدگار در آفرینش آدمی این  دارد از آنسبب که یکی از حکمت می

است که در نفوس و قلوب، آرائ مختلفه و اهواء متشتته است، زیرا انسان از هیچ شروع 

مَ وَ [شود که  شده وعالیترین مقام وجود را حائز می نِي آَدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ قَ لَ ِّ وَ مْ يفِ الربَ نَاهُ َلْ محَ

يالً  ضِ نَا تَفْ لَقْ َّنْ خَ ثِريٍ ممِ ىلَ كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ البَحْ   }70{اإلسراء:] وَ
احوال است و بدیهی است چنین موجودي را در طریق سیر به جانب کمال هزاران تغییر 

رکاتی است که اگر یله و خودسر باشد از طریق هر یک از این حاالت مقتضی اعمال و ح
سفرانش خواهد گشت که سرانجا به  مشی مستقیم خارج گردیده مزاحم خود و هم

بدختی و زیان او و دیگران است پس باید طریقی اتخاذ شود که از این فتن و محن 
ق جلوگیري گردد و انسان در کمال آرامش و فکر آزاد به دریافت مطلوب و وصال معشو

 گیرد. خود نایل آید و این منظور جز از طریق جهاد صورت نمی
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اسالم براي اینکه امر جهاد از هر گونه هواهاي نفسانی و تسویالت شیطانی و غرایز 
طلبی و تجمع ثروت و از این قبیل  حیوانی بر کنار باشد و خوي غلبه و سبعیت و جاه

امر جهاد را  انسانی حکومت نکندخصائل نامحمود انگیزه آن نگشته و بر جامعه شریف 
شده و مهذب واگذار کرده ودر ذیل آیۀ شریفۀ توبه که  بر عهده شریفترین افراد تربیت

فرماید خود را مشتري و مؤمنین را بایع جان و مال معرفی  مؤمنین را تشویق به جهاد می
 شمارد نه بر میتوانند حائز این مقام عالی شوند بدین گو نماید. صفات کسانی را که می می

وفِ [ رُ ونَ بِاملَعْ رُ ونَ اآلَمِ دُ اجِ ونَ السَّ اكِعُ ونَ الرَّ ائِحُ ونَ السَّ دُ ونَ احلَامِ ابِدُ التَّائِبُونَ العَ

[ نِنيَ مِ ِ املُؤْ بَرشِّ ودِ اهللاِ وَ ُدُ احلَافِظُونَ حلِ رِ وَ نِ املُنْكَ ونَ عَ النَّاهُ یعنی خدا   }112{التوبۀ: وَ

داراي این صفات عالیه باشند فروشنده و مورد معامله، جان و مال مشتري و مؤمنینی که 
مؤمنین است و بهاي آن هم بهشت جاویدان است. پرواضح است که مباشرین جهاد که 

کنندگان خاضع و سجودکنندگان خاشع و  گان و رکوع پیشه کننده از گناهان و عبادت توبه
زشتی بوده و حفظ حدود الهی نمایند کنندگان از هر گونه  امرکنندگان به معروف و نهی

چنین کسانی که جامع صفات مؤمنینند هرگز جنگ را براي مقاصد پست مرتکب 
 شوند. نمی



 
 
 
 

 

 جهاد اسالمی به منظور بسط عدالت و معارف بین جامعه بشر است
و مرامها که هرچه باشد شریعت مقدس اسالمی بین تمام مذاهب و ادیان و رژیمها 

براي اصالح و سعادت جامعه انسانی اعم از قوانین زمینی یا احکام آسمانی وضع و 
ترین رژیم است  پیشنهاد شده حتی به تصدیق دشمنان منصف و دانشمندان بهترین و عالی

 دار سعادت مردم جهان باشد.  تواند عهده که می
دهد و هم  م عقل گواهی میکردن چنین قانون و رژیم چه باید کرد؟ ه براي جانشین

کردن شارع و مقنن هر چند با بهترین بیان و  تجربه نشان داده که تنها گفتن و عمل
دهد زیرا ظهور پیغمبر اسالم با کاملترین  ترین عمل باشد نتیجه مطلوبه را نمی صحیح

شرایط بعثت یک هادي و رسول آسمانی صورت گرفت، در خانوادة پاك و مطهري بدون 
گیزه نفسانی و سیاسی در شخصی که قبل از ادعاي نبوت به صداقت و امانت هیچ ان

دور گردان و مشهور واز شبهات دغلی و حقه بازي منزه بود و به قدري از شبهۀ روي 
بوده که حتی از نعمت خواندن و نوشتن و تعلیم و تعلم محروم و مهمجور بود و با این 

ساخت و بعظمت و  شیفته و مسحور می وصف آداب و کتابی آورد، که شنوندگان را
آورنده و گروندة آن اهانت و مسخره و  حکمت آن اعتراف داشتند اما چه فائده که نصیب

تَهُ بیشتر قرآنی که زجر و اذیت بود! سیزده سال یا  أَيْ رَ بَلٍ لَ ىلَ جَ آَنَ عَ رْ ا القُ ذَ نَا هَ لْ وْ أَنْزَ [لَ

ا]  عً دِّ تَصَ ا مُ عً اشِ شکافت بر قلوب سیاه گمراهان با لطف  را میسنگ  دل}21{الحشر:خَ

یافت و  نمود دوامی نمی شد مگر اثر داشت، و اگر اثر آنی بر قلوب می بیان خوانده می
رسید پس چه باید کرد؟ اسالم حامل رسالت و پیام ابدي  باالخره به نتیجه عملی نمی

غ آن به عموم دارین مردم جهان است و مأمور گسترش حق  تبلی  آسمانی براي سعادت
شود و براي  جهانیان از بدو ظهور خود تا انقراض عالم است زیرا دفتر نبوت بسته می

بشر که چندین قرن است در مدرسۀ انبیا کالسها را یکی بعد از دیگري گذرانیده   تربیت
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وش انسانی پا به مرحلۀ بلوغ گذاشته و زمانی   دیگر پیغمبري نخواهد آمد، تودة کودك
گر برنامۀ زندگی او را باید به دستش داده و او را آزاد گذاشته به عقلش است که دی

گذارد افاضۀ  واگذار نمایند  اما هوي وهوس و بازیگوشی اطفال شریر این دبستان نمی
 رسد؟! دیب شروران چه راهی به نظر میافیض آخرین معلم بشر به دیگرن رسد، جز راه ت
کردن  عادتی است بروي جهانیان و کوتاهپس تشریع جهاد در شریعت اسالم باب س

جاي اطفال شروري است به منظور استفاده و استفاضه وتحصیل  سروصدا وحرکات بی
 کمال دیگران و این رحمت کامله شامله بر تمام عالمیان است. و بلوغ معرفت

 
 جهاد از محکمات آیات و از ضروریات اسالم است

اي که در موضوع امر به جهاد و دستور آن در قرآن مجید  ما از صدها آیات شریفه
نازل شده تیمناً اکتفا به چند آیه کرده و یقین داریم که خوانندگان ماهر چند از مبادي و 

از کسانی جسته و گریخته شنیده و خبر باشند الاقل وجوب جهاد را شاید  مبانی اسالم بی
 اب آسمانی خود دیده باشند.یا آیات آن را در کت

 فرماید :  که پروردگار عالم در سوره بقره می

                                      

                                      

                                                    : 216(بقره( 
جهاد بر شما مقرر شده است و آن براى شما ناخوشایند است و چه بسا چیزى را «

ناخوش دارید، حال آنکه آن براى شما بهتر باشد و چه بسا چیزى را دوست بدارید، 
 »دانید داند و شما نمى خداوند مىحال آنکه آن براى شما بد باشد. و 
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شمارد اما چون  که مضمون آیۀ شریفه امر قتال و جهاد را یک امر واجب و حتمی می
کشی آنرا بر حسب طبیعت بشري  مکروه نفس آدمی است از خطر مرگ و نفرت آدم

 فرماید: این عمل به ظاهر مکروهی است که نمایاند لکن با این وصف می زشت می
: چون نشر فصاد است که از بدن فصد شده اگر رات و برکات در آن استهزاران خی

 شود. ریزد لکن موجب حیات سعادتمند او می اندکی خون فاسد بیرون می
 فرماید :  و در همان سوره می

و [  لَكِنَّ اهللاَ ذُ ضُ وَ تِ األَرْ دَ سَ فَ مْ بِبَعْضٍ لَ هُ ضَ فْعُ اهللاِ النَّاسَ بَعْ الَ دَ لَوْ وَ

لٍ  املَِنيَ فَضْ ىلَ العَ    }251{البقرة:] عَ
کرد، به راستى زمین  ] برخى [دیگر] دفع نمى و اگر خداوند برخى از مردم را [به دست«

 »شد، اما خداوند بر جهانیان بخشایش دارد تباه مى
 

اي را بوسیله پارة دیگر دفع نکند زمین تباه وفاسد  اگر خدا به وسیلۀ خود مردم پاره
فرماید:  شود ولکن خدا را نظر رحمت و فضل بر جهانیان است و در همین سوره می می

انَ [ وَ دْ ا فَالَ عُ وْ تَهَ إِنِ انْ ينُ هللاِ فَ ونَ الدِّ يَكُ ونَ فِتْنَةٌ وَ تَّى الَ تَكُ مْ حَ اتِلُوهُ قَ ىلَ الظَّاملِِنيَ وَ ] إِالَّ عَ

  }193{البقرة:
] تنها دین خدا باشد. و اگر دست نگه  ] از میان برود و [دین و با آنان پیکار کنید تا آنکه فتنه [شرك«

 » ] ستم [و تجاوز]، جز بر ستمکاران روا نیست داشتند، [بدانند که

 
 ه:فرماید ک تکرار میدر سوره انفال با اضافه یک کلمه همین کلمات آیه را و 

لُّهُ هللاِ] ينُ كُ ونَ الدِّ يَكُ نماید که قتال و جنگی که اسالم آن را  روشن می  }39{األنفال: [وَ

نماید براي اعالم کلمه حق و رسانیدن قافلۀ بشري به شهرستان امن  واجب و تجویز می
ت نباشد وامان دین و خداشناسی است که در آن مرام بشر و هدف او جز وصول به حقیق

و چون به این مرحله رسید دیگر دست از جهاد بازدارید و انسانی بالغ و رشید را با 
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گذارید ودر چنین محیطی دیگر غوغاي جنگ وضوضاي جدال  معشوق و مطلوبش
نیست، تیغ جهاد در غالف است مگر براي بجاي خود نشانیدن ستمکاران که احیاناً و 

شان خالی نیست (یعنی اجراي حدود الهی بر شاید هیچگاه جامعه انسانی از وجود
 فرماید:  کاران) ونیز در سوره توبه که اکثر آیات آن براي جهاد است می بزه

لْظَةً [  مْ غِ وا فِيكُ دُ يَجِ لْ ارِ وَ فَّ نَ الكُ مْ مِ لُونَكُ ينَ يَ ذِ اتِلُوا الَّ نُوا قَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

عَ  وا أَنَّ اهللاَ مَ لَمُ اعْ   }123{التوبۀ: ]املُتَّقِنيَ وَ
ى مؤمنان، با کسانى از کافران که به شما نزدیکند، کارزار کنید و باید که در شما ا« 

  »درشتى بیابند. و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است
 

اید با کفاري که در پیرامون شما هستند مقاتله کنید و  یعنی اي کسانیکه ایمان آورده
که کفار در شما غلظت و درشتی و مهابت و سطوت را بیابند و بدانید که  باید چنان باشید

 فرماید :  خدا با مردم با تقوي و پرهیزکار است، و در سوره الصف می

                                  

                            

                      : 11-10(صف( 
اید آیا شما را بر تجارتی که شما را از عذاب دردناکی  اي کسانیکه ایمان آورده«

دهد داللت کنم؟ (آن تجارت اینست که) به خدا و رسول او ایمان  نجات می
این کار شما آورده و در راه خدا بوسیله اموال و جانهاي خودتان جهاد نمائید 

 .؟!»براي شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید

مقدس اسالم مهمترین موضوع و بزرگترین فرایض است و  موضوع جهاد درنظر شارع
در قرآن کریم در میان احکام عملی هیچ حکمی به اندازة جهاد مورد تعقیب و تأکید قرار 
نگرفته است و به حقیقت رکن اعظم و أصل اقوم اسالم است و ما اگر میخواستیم آیات 
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ایم دراین مختصر بیاوریم گنجایش نبود زیرا  آوري کرده عرا که در این باب جماي  شریفه
بیش از دویست آیه روشن و صریح مربوط به امر جهاد در کتاب مجید الهی موجود است 
و براي مرد مسلمان آنچه آوردیم کافی است و نیازي به بیش از این نیست و با وجود این 

ذا چند حدیث از کتب معتبره همه آیات مصرّحات از ذکر احادیث، مستغنی هستیم معه
 آوریم تا بر اهل فهم و کیاست حجت باشد. شیعه در این باب می

 
 فضیلت جهاد

در فضیلت جهاد از بسیاري احادیث شریفه و اخبار صحیحه اکتفا و اقتصار به احادیثی 
 جهاد فرموده است. نمائیم که عزت و عظمت مسلمین را منوط به اجراي حکم محکم می

اي مفصل در ترغیب  البالغه ونیز در کتاب شریف کافی خطبه در کتاب وسائل و نهج
 فرماید :  به جهاد از حضرت امیرالمؤمنین وارد است که می

 »ان اجلهاد باب ن ابواب اجلنة فتحه اهللا خلاصة اوليائه«
 فرماید :  تا آنجا که می

البسه اهللا ثوب الذل و من تركه  احلصينة و جنته الوثيقه فهو لباس التقوی و درع اهللا«

يل احلق منه بتضييع ذشملة البالء وريث الصفار والقامة و ضهب علی قلبه باالسداد و ا

 »اجلهاد و سيم اخلسف و منع النصف
دراین حدیث شریف امیرالمؤمنین ترك جهاد را پیراهن ذلت و جامۀ بال و نکبت و 

 عبداهللا امام جعفر صادق حضرت ابیداند و در کتاب کافی از  خواري و مسکنت می
 فرمود:  روایت است که رسول خدا

خلري كله فی السيف وحتت ظالل السيف و اليقيم الناس اال السيف و السيوف ا«

 »مقاليد اجلنة والنار
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داشتن شمشیر جهاد و زیر سایۀ  تمام خیرات را در دست در این حدیث رسول خدا
تواند به راه راست وادارد، ویادآور  چیزي جز شمشیر نمی فرماید مردم را داند و می آن می

شود که شمشیرها کلید بهشت و جهنمند! یعنی اگر به حق بکار برده شد کلید بهشت  می
است  وگرنه کلید جهنم است ونی زدرهمان کتاب بوسیلۀ امام صادق از همان بزرگوار

 که فرمود: 

ی امتی غنمعيشتة وحمقاً فی دينه ان اهللا ا فمن ترک اجلهاد البسه اهللا ذال و فقراً فی«

 »بسنابک خيلها و مراكز رماحها
: کسیکه جهاد را ترك کند خدا او را در زندگی و معیشت لباس فرماید در حدیث می

کند بدرستیکه خدا امت مرا بوسیلۀ  پوشاند و دین او را ضایع و باطل می ذلت و فقر می
 در دکند. خو ممتاز می نیاز و شریف و غنی و بیهاي او  سم اسبان جهاد و نوك سرنیزه

ماندگی و   مضمون این حدیث شریف دقت کنید تا سرّ انحطاط و نکتب و علت عقب
باقر  هاي کافی و وسایل و وافی است که حضرت امام محمد ذلت را دریابید، باز در کتاب

 امیه نوشت و از جمله مندرجات آن رسالۀ شریفه این بود:  اي به یکی از خلفاي بنی نامه

ما ضيع اجلهاد الذی فضله عزوجل علی االعامل و فضل عامله علی العامل تفضيال 

فی الدرجات و املغفرة و الرمحة النه ظهر به الدين و به يدفع عن الدين و به اشرتی اهللا 

سهم و امواهلم باجلنة بيعا مفلحاً منجحاً اشرتاط عليهم فيه حفظ احلدود من املؤمنني انف

اول ذالک الدعاء الی طاعة اهللا من طاعة العباد و الی عبادة اهللا من عبادة العباد و الی 

 .والية اهللا من والية العباد
تواند  تا آخر حدیث شریف که مضمون بالغت مشحون آن این است که چه چیز می

که خداي عزوجل آن را بر جمیع اعمال و فضیلت عامل آن بر جمیع اعمال در  جهادي را
درجات و مغفرت و آمرزش فضیلت داده آنرا ضایع کند؟ زیرا خدا به وسیلۀ، جهاد دین 
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نماید. بوسیله جهاد خدا از مؤمنین  را ظاهر کرده وبدان وسیله از دین دفع هر شري می
نماید واین بیع رستگاري بخش  ت خریداري میجانها و مالهایشان را در مقابل بهش

آوري است که در آن حفظ حدود را بر ایشان شرط نموده نخستین این حدود آن  پیروزي
است که مردم را از فرمانبرداري بندگان به اطاعت خدا و از پرستش مردم به پرستش خدا 

ین کتاب از و از حکومت و تسلط مردم به حکومت عادلۀ الهیه دعوت نماید. و درهم
عرض کردم که کدام  عبداهللا صادق جناب ابوبصیر روایت است که به حضرت ابی

 جهاد افضل است فرمود :

 »من عقر جواده و اهريق دمه فی سبيل اهللا«
 روایت است که فرمود :  و درهمین کتاب از حضرت امیرالمؤمنین

يا اال نصلحت ديناً و الدان اهللا فرض اجلهاد وعظمه و جعله نرصه و نارصه واهللا ما 

 به.
فرماید خدا جهاد را فرض فرموده و آنرا عظیم شمرده و وسیلۀ نصرت و یاري  می

خود قرار داده است به خدا سوگند هیچ امري از امور دنیا و دین جز به جهاد، صالح 
بحار و کتاب وسایل و وافی وکافی از  21و در جلد  گیرد. نپذیرفته و صورت نمی

 وایت شده که فرمود : ر پیغمبر

فوق كل ذی بربر حتی يقتل فی سبيل اهللا فاذا قتل فی سبيل اهللا فليس فوقة بر وفوق «

 »عقوق عقوق حتی يقتل احدا لديه فاذا قتل احد والديه فليس فوقه عقوقكل ذی
یعنی باالي هر عمل خوبی، خوبی دیگري است تا اینکه شخص در راه خدا کشته 

شود ودر  راه خدا کشته شد دیگر باالتر از آن عمل خوبی تصور نمیشود پس همینکه در 
از پدر یا مادر را بکشد پس همینکه یکی از  یعاقی، عاق دیگري است تا یک باالي هر

 آنانرا کشت دیگر باالي آن عمل زشت عقوقی نیست.
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اسالمی است عقال و نقال دانسته  اهمیت وجوب فریضۀ جهاد که رکن اعظم شریعت
آوري  خواستیم آیات واخباري که در این باب وارد شده همه را جمع ما اگر می شد و

اي را نیازمند بود لیکن نه ین مختصر  کرده در اینجا بیاوریم خود یک جلد پانصد صفحه
نمود. اینک باید  گنجایش آن را داشت و نه براي اهل انصاف وشعور بیش از این الزم می

از دست ملت اسالم گرفته و آنانرا که باید در سلحشوري دید آنچه این فریضۀ عشیمه را 
باشند به این روز سیاه و و شجاعت و حفظ وطن و دعوت به حقیقت سرآمد جهانیان 

است با توجه بدانچه قبال رقم شد  تنبلی وکسالت و بزدلی وذلت نشانیده چیست؟ بدیهی
و ترك مقررات راجع به اعتنائی  علت اولیه همان جهل بحقائق دین و از همه مهمتر بی

ماً بدین وضع مبتال کرده است ولی بعض از ملت ورا عم حکومت است که ملت اسالم
آوري شده که معتقد  شیعه عالوه بر آن دچار یک شبهه عجیب و در واقع بالي هالکت

گردیده که جهاد براي بسط و اعتالء اسالم جز با وجود وحضور و قیام امام معصوم 
کردن  ر من السماء داراي معجزات و خوارق عادات از قبیل زندهمنصوص معین منصو

اموات پیش از هزار سال و آویختن آنها به درخت که آن درخت را سبز و بارور گردانند 
باالخره جز به ظهور مهدي موعود که مطابق اخبار وارده ظهورش مقرون و مقارن با  و

همین عقیده از ارد، حرام است! و روي آخرین ایام دنیا و دلوتش بستگی به قیام قیامت د
همان اوان پیدایش جمعیت، و رسمیت وي که در ردیف یکی از مذاهب درآمده خود را 
بدین نشان علم و بدین بهتان بدین مبین و مذهب حقه خود را مطعون و متّهم نموده 

ل المث است عذر اینان در این مورد و در مورد حکومت و غیر آن عذر کسی است که فی
مدت اندکی در ظرفی بلورین آب خورده باشد ولی آن ظرف بلور مفقود یا شکسته شود 
آنگاه در وقت تشنگی از خوردن آب به عذرنداشتن آن ظرف بلورین خودداري نماید 

 بدیهی است چنین کسی سرانجام از تشنگی خواهد مرد!
رسمی است و از همین رهگذر با اینکه بیش از چهار صدسال است داراي حکومت 

یا نولی دولتی که تشکیل داده و جنگ و جدالی که قهراً روي طبیعت و وضع و تطور د
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اند روي این حساب همه عبث و خطا و  پیش آمده و خونهائی که ریخته یا از او ریخته
 باطل و هدر بوده است! 

همین عقیده باعث شده که هیچگاه براي این ملت و این مردم دلگرمی به زندگی و 
ادت لذت حیات دست نداده و با کثرت دشمنانی که داشته و بدبختانه اکثراً برادران سع

اند هموازه مورد طمع متجاوزین ستمکار بوده و از دوست و دشمن  مسلمان او بوده
اعتنائی بدنیا و صوفیگري و سستی و  توسري خورده و در نتیجه درویش منشی و بی

 ه بارزه حیات به کلی خود را باخته است!!نکتب سراپاي وجودش را گرفته و در صحن
داند و در محکمۀ محکومیت  علت این هر چه باشد آنچه فعال خود را بدان مستند می

شماري که از ائمه اطهار علیهم صلوات  نماید، این است که در میان اخبار بی ارائه سند می
اند چند حدیثی  داده اهللا الملک الجبار در ترغیب و تحریض بر جهاد و آداب و دستور آن

شود: و یا او  که از آنها حرمت جهاد بدون وجود امام معصوم استشمام میشود  دیده می
 کند!؟ چنین استنباط می

اینک ما باضیق مجال آن احادیث را که مورد استناد عدم قیام به وظیفه مقدس جهاد 
و غفلت دوستان و  گذرانیم تا به ببینند جهل است در این اوراق از نظر خوانندگان می

سیاست و تردستی دشمنان چگونه توانسته است مذهب شیعه را که مخ و حقیقت اسالم 
 نام نماید. است بدین مهلکه انداخته او را زبون و بد

 
 تحقیق در پیرامون احادیث

به ذکر آن احادیث و توضیح در پیرامون آنها الزم است بدین مناسبت  قبل از شروع
دایش حدیث و ارزش و اهمیت آن از نظر دین مبین اسالم در شرحی از وجود و پی

خود بگذاریم که خود آن را باید از علل بزرگ انحطاط شمرد. معرض مطالعه خوانندگان 
که مهبط وحی  این نکته بر ارباب اطالع روشن است که وجود مقدس پیغمبر خاتم
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ر بر قلب نازنینش نزول الهی و مبغل احکام محکمۀ اسالم بود هر چه از جانب پروردگا
 د:موفر یافت آنرا بدون یک حرف کم و زیاد به مردم ابالغ می می

نيَ [و چون خود آنجناب اولین مسلمانان بود لِمِ لُ املُسْ أَنَا أَوَّ   }163{األنعام:]وَ
داد واز آنجا که بیان  احکامی که متوجه یک نفر مسلمان است بنفس نفیس انجام می

َ لِلنَّاسِ [دار بود  احکام را قوال و عمال عهده رَ لِتُبَنيِّ كْ يْكَ الذِّ نَا إِلَ لْ زَ أَنْ نماز  }44{النحل: ]وَ

ن بر داد و مسلمانا د میو روزه و حج و جهاد و زکوه و غیره را در ضمن عمل به مردم یا

مأمور بودند که اعمال و رفتار  »و ما آتيكم الرسول فخذوه« طبق فرمان آفریدگان جهان که

 ها قرآن بود و چون قرآن مجید آن جناب را که متکی به وحی بود فراگیرند ومنبع تمام آن
به جهت حکمتهاي بزرگی رد قالبی ریخته و در نظمی کشیده شده که بالغت و اندیشۀ 
بشر از اتیان مانند آن عاجز بوده و بزرگترین معجزة پیغمبر آخرالزمان است از این جهت 
از دستبرد تصرفات فضوالنۀ معاندین و صاحبان اغراض که ممکن بود روزي بدستاویز 

را به صورت قوانین الهیه درآورند و از نیروي عظیم حکم خدا غرضها و مرضهاي خود 
اما صاحبان اغراض و امراض دینی مردم به نفع یا غرض خود استفاده کنند، محفوظ ماند، 

که در کین فرصت و انتهاز مجال بودند با ساختن احادیث وگفتگوي اینکه من از پیغمبر 
مان عظمت خویش تابان بود چنین و چنان شنیدم در همان زمانیکه خورشید نبوت در آس

از نسبت دروغ به پیغمبر آخرالزمان خودداري نکردند تا جائیکه به فرمودة امیرالمؤمنین 
ام  برپاخواست و به مردم گفت که من زنده خود آن جنابالبالغه و کتب معتبره  در نهج

قرآن است کنند اگر موافق  اند آنچه مردم از من نقل می و و دروغگویان بر من بسیار شده
دیدند  دشمنان چون میآري ندازید و مورد اعتنا قرار ندهید. آن را اخذ وگرنه دور بی

حریف مقابله و معارضه با قرآن نیستند لذا براي پیشرفت منظور خود متوسل به جعل 
گشت  تر می گشتند که خیلی سهل و اسان بود و بازار آن هم روز به روز رایج حدیث می

شرفت برقآسائی کهاسالم داشت و هر روز کشوري از کشورهاي زیرا با وسعت و پی
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کرد و آداب و سنن و عادات و  معمور و متمدن جهان آن روز را ضمیمیۀ قلمرو خود می
نمود که در تطبیق احوال آنان به قرآن مراجعه  رسوم مختلف ملل گوناگون ایجاب می

برآورند لذا ناچار بودند که توانستند از قرآن حوائج تشریعی خود را  کنند و چون نمی
رسول خدا را در نظر گرفته مالك عمل قرار دهند از ین جهت نیاز اقوال او اعمال 

 العاده به کسانی داشتند که درك عصر نبوت و شرف صحبت پیغمبر را کرده باشند  فوق
هم براي خاطر خلفاي وقت هزاران احادیث دروغ بافتند چنانکه جعل  تو دیگر روا

حدیث کبوتر از براي مهدي عباسی از مشهورات است. در این زمان کم و بیش مسلمانان 
درك کرده بودند که اهل بیت وحی و خاندان رسالت به احکام الهی و قوانین آسمانی که 

و جعل دورند لذا هر گاه که امکان داشت شان نازل گردیده واردترند و از کذب  درخانه
امیه کار  زندند ولی سیاست شوم بنی ماندگان عترت می براي دانستن آن سري به خانۀ باقی

گیري را به جائی رسانیده بود که مردم بدبخت آن زمان از دودمان پیغمبر آن اندازه  سخت
ی از سادات که بنص صریح پیغمبر یک دوري گزیننند که حتی از حسین بن علی

شباب اهل جنت است و در امان پیغمبر بزرگ شده و به آداب او مؤدب است، از میان 
 این یک ملیون و چندصد هزار حدیث فقط دو حدیث از او روایت کنند!!

رفت و در همین اوقات که نطفۀ خالفت  امیه رو به انقراض می تا زمانیکه دولت بنی
داد که طالبان حق و حقیقت بدرب خانۀ  شد اندك فرصتی دست عباس بسته می بنی

حضور صادقین علیهما السالم مشرف گشته احادیث بسیاري  عترت نبوت راه یافتند وبه
از آن دو بزرگوار شنیدند و معنی حدیث را فهمیدند اما بدبختانه این آفت حقیقت سوز 

افت که کذب و جعل ومطامع ارباب اغراض و امراض بدرخانه اهل بیت عصمت نیز راه ی
داشت  تنها مغیرة بن سعید یکی از روات کذبه که اندك رابطۀ با حضرت باقرالعلوم

خود مدعی شد که بیش از سی هزار حدیث در احادیث آن بزرگوار دس و جعل کرده 
ت رالخطاب و بنان و عمر النبطی و امثالهم از قول حض  است و همچنین محمد بن ابی
را هم در ردیف اشخاص ضغیف  یکه صادق آل محمدصادق دروغهائی بافتند! تا جائ
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الحدیث نمایاندند! ابوعمر وکشی در رجال خود گفته: که یحی بن عبدالحمید در کتابی 
: به شریک گفتم گروه تألیف کرده گفته است که که در اثبات امامت امیرالمؤمنین

من گفت من الحدیث است!! شریک به  گان اینست که جعفر بن محمد ضعیفبسیاري را
 دهم:  ترا از حقیقت قضیه خبر می

جعفر بن محمد مرد صالح مسلمان پرهیزکاري بود ولی یک مشت جهال اطراف او را 
گویند جعفر بن  شوند می شوند و وقتیکه از نزد او خارج می گرفتند که بر او داخل می

کنند تمام آن  میمحمد ما را حدیث کرد و به احادیثی که اینان بر جعفر بن محمد حدیث 
از منکرات و دروغ و موضوع است قصدشان آنست تا بدینوسیله در میان مردم زندگی 
کرده و از سفرة مردم بخورند واز ایشان درهم ودینار بگیرند واز هین راه است که 

شنوند، ازاینان کسانیند که هالك  آورند و عوام، اینها را از آنها می هرگونه منکري را می
شوند و این دسته (که موجب بدنامی آن  و از ایشان کسانی منکر آن میشوند  می

گویند  حضرتند) مانند مفضل بن عمرو بنان و عمر النبطی و غیر هم است واینانند که می
جعفر ایشان را از قول پدرش از جدش حدیث کرده است که معرفت امام از نماز و روزه 

اند... به خدا  وقایع قبل از روز قیامت خبر دادهکند!! و اینکه ایشان او را از  کفایت می
سوگند جعفر چیزي از ینها را هرگز نگفته است، جعفر نسبت به خدا داراي تقوي بوده و 

ها به او داده شود پس مردم آنها را شنیده و او را  پرهیزکارتر از آن است که این نسبت
 یگانۀ مردم است.دانستی که او  دیدي می تضعیف کردند و  اگر جعفر را می

کردند بسیارند که  کذبۀ رواه که از قول ائمه معصومین اخبار دروغ جعل و نقل می
تحقیق در حال آنها محتاج برجوع به کتب رجال است. مثال یکی از اینها بشّارالشعیري 

اهللا السألنّ عام قال فی هذا الكذاب  ادعاه «فرماید:  است که حضرت صادق درباره او می

ويله ماله ارعبه اهللا فلقد امن علی فراشه و افزعنی  اقلقنی عن رقادی او تدرون علی يا 

فرماید به خدا قسم از آنچه این  می  »انی مل اقول ذالک اقول ذالک الستقر فی قربی
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دروغگو دربارة من گفته است و بر من ادعا کرده است مسئول خواهم شد واي بر او، چه 
خوابد و مرا از خواب خود  ، او در رختخواب خود آسوده میکار دارد؟ خدا او را بترساند

ام مگر این چیزها را  انید که من این چیزها را نگفته در اضطراب افکنده مگر شما نمی
 گویم تا در قبر خود استقرار یابم؟! می

ازاین اشخاص شارالنان کسانی بودند که براي پیشرفت مقاصد شوم خود از هیچ گونه 
کردند مثال محمد بن بشر مجسمه حضرت موسی بن  اري نمیعمل دغلی خودد

خانه اطالق خود گذاشته بود مردم را  زده و در صندوق  راساخته واو را رنگ جعفر
کرد و به این حیله خود را مبلغ و مرسل  با آن مجسمه خلوت می برد در اطاق خود و می

 کرد!! از جانب آن حضرت قلمداد می
نوشت که گروهی  ی به حضرت امام حسن عسکرياحمد بن محمد بن عیس

دهند و در میان این  خوانند و آنها را نسبت به تو و پدرانت می تکلم کرده و احادیثی می
رمد و بر ما جایز نیست که آنها را رد  ن مشمئزشده میآاحادیث سخنانی است که دلها از 

 ! کنند کنیم زیرا آنها را از پدران تو روایت می
 او نوشت.حضرت به 

 »ليس هذا ديننا فاعتزله«
کند  گیري کن! و در روایت دیگر اظهار برائت از آنها می این دین ما نیست از آن کناره

 فرماید :  و می

هم لعنهم اهللا واجلاؤهم الی اضيق الطريق وان وجدت احدامنهم خلوة فاهجرو«

 »فاشدخ راسه بالصخرة
ترین راه  را لعنت کند و مجبورشان کنید به تنگگیري کنید خدا آنها  یعنی از آنها کناره

که مجال این حرفها را نداشته باشند و اگر هر کس از آنها را در خلوت یافتی سرش را با 
 سنگ بزرگ بشکن!!
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که با وجود اینکه براي مردم استفسار و استخبار از صدق و کذب حدیثی امکان 
حیائی به نقل حدیث دروغ حتی در  داشت معهذا دروغگویان و ارباب اغراض با کمال بی

نزد خود آن بزرگواران پرداختند و حتی از قول همان امام در حضور خود او از گفتن 
کند که کشی آن را  حدیث دروغ باك نداشتند چنانکه داستان میمون بن عبداهللا روایت می

ان اي از آن از است که یک مرد بصري از قول سفی در رجال خود روایت کرده نمونه
ها حدیث از قول حضرت باقر و حضرت صادق روبروي آن حضرت نقل  ثوري وغیره ده

کرد که تمام آنها دروغ و جعل بر آن جناب بود ووقتی که حضرت به او فرمود: اگر 
ام و همه آنها دروغ است آیا از  به تو بگوید که این مفتریات را من نگفته جعفر بن محمد

اند اگر بر قتل  گفت نه! زیرا آنهائیکه این احادیث را گفتهپذیري؟ آن محدث احمق  او می
القولند من اگر تصدیق جعفر بن محمد را   مسلمانی شهادت دهند مسموع الکلمه و مقبول

در کذب و جعل این احادیث کنم تکذیب آنهاست! این وضع احادیث در زمان ائمه 
ت، احدي نیست و شیاین اعصار غیبت که از آن انوار هدای طاهرین است پس واي به

جعال و ائمۀ ظالل براي گمراهی مسلمین و دشمنی با دین مبین راهی نزدیکتر از جعل 
و گاهی دوستان نادان نیر به دوستی احمقانه، اعمالی کردند که دشمنان  احادیث نیافتند

االصول فرموده عمداً اخباري جعل و در کتب حدیث   هم نکردند! عالمه حلی درنهایه
وال نم انیدند تا صورت دین را زشت نموده وآنرا باطل جلوه دهند. و چون کار باینگنج

رفت و هر صاحب غرض و مرضی به جعل حدیث پرداخت مخصوصاً دشمنان زیرك و 
بلعیده و  آساي اسالم تمام دنیاي متمدن آن روز را  دیدند سرعت نفوذ برق باز که می حیله

اي متشبت گردیدند و  این وضعیت به هر وسیلهدرخود ضمیمه نموده! براي نجات از 
چیزي آسانتر ومؤثرتر از جعل حدیث نیافتند زیرا پشت هم انداختن چند جمله قال 

باشد  رسول اهللا وقال الصادق فالن وفالن زحمتی ندارد آیات قرآن نیست که در حصار 
خنی که از حیث تأثیر هم هر س سان است وآبلکه کالم آدمی است و ساختن آن بسی 

صبغۀ دینی گیرد مؤثر است چه رسد به امر و نهی امور مهمه و چون با صورت دشمنی 
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توانستند چنین کاري انجام دهند ناچار به صورت دوست یعنی مسلمان درآمده و  نمی
خود را در ردیف علما و جرگۀ محدثین درآوردند آنگاه ضربات کشندة خود را بر پیکر 

و ائمه طاهرین سالم اهللا علیهم  ق ستور متواتره رسول اکرماسالم زدند با اینکه بر طب
عرضه کنند زیرا بایستی احادیث واخبار وارده از ناحیه ایشانرا بر کتاب خدا  اجمعین می

بهترین محک صدق و کذب اخبار قرآن مجید است لکن متأسفانه چنین عمل تاکنون 
ایم که احادیث را با قرآن  م برنخوردهصورت نگرفته و ما هنوز به کتابی از آثار علماء اسال

مطابقه و مقابله کند و صحیح و سقیم آنرا از این راه بسنجد. بلی فقط اقدامی که براي 
تشخیص صحیح و سقیم بعمل آمد جعل و احداث علم درایه و رجال است که حدیث را 

حیح با وضع واحوال ناقلین آن بسنجد اگر راوي حدیث چنین و چنان بود آن حدیث ص
و اگر چنین و چنان بود موثّق یا معتبر و اگر نه ضعیف یا مرسل یا مجهول است باید 
دانست که علم درایه تقریباً در قرن پنجم هجري تأسیس گشت و  اولین تألیف را مطابق 
نقل مرحوم سید حسن صدر در کتاب (الشیعه و فنون االسالم) ابوعبداهللا محمد بن 

الحدیث  در پنج جلد مسمی به معرفت علم 405شابوري متوفی عبداهللا معروف به حاکم نی
را از پرتگاه  اٌتوانست به طور کامل محدث در این باره نگارش داد هر چند این کار نمی

وقوع در اکاذیب و مفتریات جلوگیري و حفظ نماید زیرا چه بسا که شخصی از حیث 
دارابودن صفات یک نفر راوي حدیث صحیح، آن صفات را واجد باشد و معهذا خبر 

اي از احادیث صحیحه موجود همین  منقوله از او مخالف کتاب خدا باشد چنانکه در پاره
تواند اسم چند نفر از رجال  آنکه خواست جعل حدیث کند می بینیم وانگهی عیب را می

خوشنام را در رجال حدیث خود قطار نماید براي اینکه از آن رجال خوشنام کتاب و 
اي به خط و مهر خودشان باقی نمانده که با تطبیق به آن کذب مفتري واضح شود  رساله

خارج شد بلکه همه روزه وکتب حدیث هم معدود و محدود نیست که نتوان از حدودآن 
خبر بودیم و حدیثی می شنویم  شود که از وجود آن بی بینیم که کتاب حدیثی پیدا می می

 که سابقه نداشت؟!
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تواند ما را از شر جعال و  و معذالک، با اینکه گفتیم که علم درایه و رجال نمی
توان فوائد آن  میواضعین حدیث کذب، کامالً محفوظ دارد ولی باز نفع آن زیاد بوده و ن

را منکر شد اما بدبختانه حتی از این طریق هم تاکنون اقدامی کامل براي تشخیص و 
دانیم تنها عالمه مجلسی اعلی اهللا  موازنه اخبار صحیح و سقیم به عمل نیآمده و آنچه می

مه کتاب کافی را که شامل حدود شانزده هزار حدیث است در معرض و محک علم دمق
ال قرار داده و پیش از نه دهم احادیث آن را از ارزش صحت انداخته و کمتر در آیه و رج

 است. آن را صحیح دانسته دهم از یک
شود که مفادش  اي احادیث یافت می در صورتیکه در همین احادیث صحیح، پاره

یات قرآن است و در میان همان احادیث ضعیف و حسن و مرسل وغیره آمخالف با 
یات قرآن است و متأسفانه ما را اکنون آود که مفاد آن کامال مطابق با ش احادیثی یافت می

 هائی از این دو قسم در اینجا بیاوریم. مجال آن نیست که نمونه
ما معتقدیم که بهترین محک براي تشخیص حدیث صحیح از سقیم همان میزانی است 

کردن  همان عرضه اند وآن که خود رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السالم بدست داده
بر کتاب خداست به شرط اینکه خود کتاب را محتاج به تفسیر احادیث ندانیم تا عالوه بر 

بودن بیان  نارسائی ومحتاج به مترجم و دیلماج فساد دور، تهمت نقص بر کتاب خدا و
الهی وارد آوریم و هر حدیثی که با کتاب موافق باشد هر چند از مخالین مذهب ما باشد 

 روایت نمده است که حدیثی که درموضوع با از رسول خدا ردمثال ابوهریره یم بپذیر

قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله ليأتني علی الناس زمان اليبقی احد اال  اكل «

 .»هالربافمن مل يأكله اصابه من غبار
ماند مگر  که مضمون آن این است که بر مردم روزگاري خواهد آمد که کسی باقی نمی
نشیند) ما  اینکه ربا خواهد خورد! و اگر هم آن را نخورد باالخره گردي از آن بر وي می

بینیم یقین داریم که این  که امروز براي العین معامالت ربوي و مؤسسات بانکی را می
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است حاال راوي  صدق نبوت و از معجزات آن حضرت حدیث صحیح و یکی از آثار
توان صحیح دانست  آن بر طبق علم درایه و رجال شخصی است که حدیث او را نمی

إِنَّامَ [ضرري ندارد و مثالً در تفسیر طبرسی (مجمع البیان) وتفسیر البرهان در ذیل آیه 

هُ  ولَ سُ رَ بُونَ اهللاَ وَ ارِ َ ينَ حيُ اءُ الَّذِ زَ از جمیل بن دراج که از ثقات   }33ة:{المائد] جَ

اصحاب ائمه  و بر طبق کتب رجال چون فهرست شیخ و خالصۀ عالمه و رجال نجاشی 

باشد حدیثی از حضرت  صحیح القول می )(امجعت العصابة علی تصحيح ما يصح منه

اعطی سليامن بن داود ملک «آورده که آن حضرت از پدرش روایت کرده که  صادق

فملک سبعامئة سنة و سبعة ملک اهل الدنيا كلهم من اجلن و مشارق االرض ومغارهبا 

داند  که هر کس کوچکترین اطالعی از تاریخ داشته باشد می » االنس و الشياطني و ...

 این حدیث با کمال صحتش دروغ است. پس این میزان میزان صحیح و مطمئنی نیست
هائی از این قبیل  نیست تا نمونه مجال افسوس که ما را بدان اعتماد نمود وکه بتوان 

 و افکار مساعد نیست و شمشیر تهمت و دشنام تیز است.بیاوریم زیرا هنوز محیط 
کردن احادیث به قرآن است هر چند گویندگان و  پس بهترین میزان همان عرضه
یدة ما، مضمون حدیث شریفی است که اتفاقاً این عق آورندگان آن فاسق و فاجر باشند و

يا حممد ماجائک «از محمدبن مسلم از حضرت صادق روایت شده که آن حضرت فرمود: 

ذبه و ما جائک من رواية من بر او فاجر يوافق خفی رواية من بر او فاجر يوافق القرآن ف

ه مضمون ک »ر خيالف القرآن فالتأخذبهجو ما جائک من رواية من بر او فا ذبهخفالقرآن 

آید که آن  حدیث صداقت مشحون آن است که فرمود این محمد آنچه در روایتی می
مطلب در آن روایت موافق قرآن است حاال راوي خواه خوب نیکوکار وخواه فاجر 

آید که آن مخالف  بدکردار باشد آن مطلب را بگیر و آنچه در روایتی که بدست تو می
شد یا فاجر، آن را نگیر! پس میزان صحت و سقم قرآن است خواه راوي آن آدم خوب با
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احادیث به موجب عقل و شرع و احادیث متواتره عرض به کتاب خداست اینک اندکی 
 از آن احادیث که در عرض احادیث به کتاب خدا آمده است.

روایت شده که آن  عبداهللا صادق در کتاب شریف کافی از حضرت ابی -1
 حضرت فرمود!

صلی اهللا عليه و آله ان علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نوراً قال رسول اهللا «

 »فام وافق كتاب اهللا فخذوه و ما خالف كتاب اهللا فدعوه
فرماید هر حقی را حقیقتی و هر سخن صحیحی را نوري است  می رسول خدا

م) پس هر چه موافق کتاب خدا بود  –(همانطور که در حدیث ابوهریره یادآور شدیم 
 اگیرد و آنچه مخالف کتاب خدا بود آن را واگذارید.آنرا فر
روایت شده  در تفسیر عیاشی از هشام بن الحکم از حضرت امام جعفر صادق -2

منی او مكة يا اهيا الناس ما جائكم بفی خطبة  قال رسول اهللا«که آن حضرت فرمود: 

 »اقلهعنی يوافق القرآن فانا قلته و ما جائكم عنی اليوافق القرآن فلم 
اي که به مکه یا در منی خواند فرمود: اي مردم! هر چه از  در خطبه رسول خدا

ام و اگر موافق نبود آن را  جانب من به سوي شما آمد اگر موافق قرآن بود آن را من گفته
 ام. من نگفته

از پدر بزرگوارش از  از اسمعیل بن زیاد السکونی از حضرت صادق -3

الوقوف عند « علیهم روایت کرده است که آن حضرت فرمود: امیرالمؤمنین صلوات اهللا

الشبهة خري من االقتحام فی اهللكة و تركک حديثا مل تروه خري من روايتک حديثاً مل 

حتصه ان علی كل حق حقيقة و علی كل صواب نوراً فام وافق الكتاب اهللا فخذوا به ما 

 »خالف كتاب اهللا فدعوه
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فرماید : وقوف وتأمل در هنگام شبهه بهتر است از  در این حدیث می امیرالمؤمنین
خود را به هالکت انداختن وحدیثی را که روایت نکرده و ترکش نائی بهتر است از اینکه 

اي بدرستیکه هر حقی را خود حقیقتی  حدیثی را روایت کنی که به حقیقت آن نرسیده
سخن حق، داراي اثر و نور خاصی است کو بر هر سخن صواب نوري است (یعنی خود 

است) پس آنچه موافق کتاب خدا است آن را بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا است آن 
 را واگذارید.

 فرماید:  میشنیدم که   گوید: از حضرت امام جعفر صادق کلیب اسدي می -4

 »ما اتاكم عنا من حديث اليصدقه كتاب اهللا فهو باطل«
 کند باطل است. اگر کتاب خدا آن را تصدیق نمیرسد  هر چه ازما بشما می

گوید : که حضرت امام محمدباقر و حضرت امام جعفر صادق علیهم  سدیر می -5

بر ما تصدیق نمی  »اليصدق علينا اال بام يوافق كتاب اهللا و سنة نبيه«: فرمودند السالم می

 ش با آن موافق باشد.را و سنت پیغمبدشود مگر آنچه کتاب خ
کند  روایت می صادق شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق خود از حضرت -6

 که آن حضرت فرمود: 

 .»التقبلوا علينا حديثنا االما وافق القرآن السنة«
 حدیثی را بر ما قبول نکنید مگر آنچه موافق قرآن و سنت باشد.

روایت  جناب از حضرت صادق و آن در همان کتاب از حضرت رضا -7
 فرمود : فالتقبلوا علینا خالف القرآن بر ما خالف قرآن را قبول نکنید.کند که  می

کنم کسی را اندکی از وجدان وانصاف روزي شده باشد و معهذا تردید کند  گمان نمی
توان به احادیثی که مضمونش خالف قرآن است یا با آن موافق  که با این بیان دیگر می

اد کرد هر چند رجال آن مطابق کتب رجال و کند اعتم نبوده و قرآن آن را تصدیق نمی
درایه، مؤمن وامامی و فالن و فالن باشند و هر چند با میزان در آیه احادیث صحیح 
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ند که مقصود ما دراین مقام با تطویلی که رفت آن است ا باشند! والبد خوانندگان متوجه
کام اسالمی و رکن ین احرکه اگر حدیثی یا احادیثی یافت شود که جهاد را که از بزرگت

بداند چون مخالف صریح بیش از صد آیه قرآن است   اعظم آن است موقوف و یا حرام
دانیم مهمترین سبب ارتقاء و عظمت مسلمین  اصال قابل قبول نیست بخصوص که می

اند که مسلمانان را از این  همین حکم محکم جهاد بوده و دشمنان از هر حیث متوجه بوده
که بتوانند آنانرا در این  اي الهی بازدارند حاال بهر شیوه و رویهحکم سعادت بخش 

اند! در صورتیکه خوشبختانه  نمایند چنانکه کرده موضوع سست و غافل و جاهل می
حدیث صحیحی که چنین مضمونی داشته باشد در احادیث شیعه وجود ندارد و ما 

ط به وجود امام معصوم گویند جهاد را مشرو انشاءاهللا ضمن بحث از احادیثی که می
نمائیم چون در این جا سخن از مطابقه احادیث باقر آن رفت  دانسته تحقیق این مدعی می

این شبهه قوي شده که قرآن را جز اي بألقاي شیطان یا دشمنان یا جاهالن  و در اذهان پاره
کرده و در  اساس کار خود را تواند و حق ندارد تفسیر کند وبدبختانه این شبهه بی امام نمی

واقع قضیه را معکوس نموده یعنی به عوض اینکه احادیث راعرضه به قرآن کنیم با این 
پردازیم ببطالن این مدعی و رفع  شبهه باید قرآن را به احادیث عرضه کنیم!! لذا اکنون می

 این شبهه و من اهللا التوفیق.
 

 قران قابل فهم است
توان گفت کتابی که  فرستاده و چگونه می خداوند متعال قرآن را براي هدایت بشر -1

آدم تا انقراض عالم آمده قابل فهم نیست! و باید به اشخاص  براي دستور زندگی بنی
اند و با هزاران سال که از عمر  اي از زمان در محیطی مجهول بوده معدودي که در برهه

فهم آنرا منحصر به  عالم مانده احدي از آنان نیستند باز هم باید به آنان مراجعه کرد و
 ایشان دانست؟!
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تواند بفهمد  میثانیاً خود قرآن مدعی است که او را همه کس که اهل زبان باشد  -2

كِرٍ [:مانند آیات شریفه دَّ نْ مُ لْ مِ رِ فَهَ كْ آَنَ لِلذِّ رْ نَا القُ ْ دْ يَرسَّ قَ لَ يَانٌ  }17{القمر:] وَ ا بَ ذَ [هَ

ظَةٌ  عِ وْ مَ  وَ دً هُ ]لِلنَّاسِ وَ تَّقِنيَ نْ  }138{آل عمران: لِلْمُ انٌ مِ هَ رْ مْ بُ كُ اءَ َا النَّاسُ قَدْ جَ ا أَهيُّ [يَ

بِينًا] ا مُ مْ نُورً يْكُ نَا إِلَ لْ زَ أَنْ مْ وَ بِّكُ بِنيٌ [ }174{النساء: رَ كِتَابٌ مُ نَ اهللاِ نُورٌ وَ مْ مِ كُ اءَ ] قَدْ جَ

انَ [ }15{المائدة: وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ ي بِهِ اهللاُ مَ ْدِ تِ إِىلَ النُّورِ هيَ نَ الظُّلُامَ مْ مِ هُ جُ ْرِ خيُ مِ وَ الَ بُلَ السَّ هُ سُ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ
هيِمْ إِىلَ رصِ ْدِ هيَ نِهِ وَ آیا برهان و نور احتیاج دارد باینکه آن را  }16{المائدة:] بِإِذْ

 اي معدود و معدوم قرار داد؟! در انحصار بیان عده
 زهی نادان که او خورشید تابان!

 

 بنور شمع جوید در بیابان 
 

ونَ [: کنند مانند کند کسانی را که به آن تدبر نمی قرآن مالمت می -3 رُ بَّ تَدَ أَفَالَ يَ

َا اهلُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ آَنَ أَمْ عَ رْ ا [ }24{محمد:] القُ دِ مَ نْ بَعْ مْ مِ هِ بَارِ ىلَ أَدْ وا عَ تَدُّ ينَ ارْ ذِ إِنَّ الَّ

  ُمُ اهلُدَ َ هلَ بَنيَّ ُمْ تَ ىلَ هلَ أَمْ ُمْ وَ لَ هلَ وَّ يْطَانُ سَ اگر قرآن قابل فهم نباشد و   }25{محمد:] الشَّ

و تعالی اهللا باید فقط عده معدودي آن را بیان کنند این ماللمت از طرف خداجور است 
 .عن ذالک

کند اگر قابل فهم نباشد این  قرآن منکرین نبوت را دعوت باتیان مثل خود می -4

ىلَ [ تعالی اهللا عن ذالکدعوت دعوت جاهالنه است و  نَا عَ لْ زَّ َّا نَ يْبٍ ممِ نْتُمْ يفِ رَ إِنْ كُ وَ

ثْلِهِ  نْ مِ ةٍ مِ ورَ أْتُوا بِسُ نَا فَ بْدِ  .}23{البقرة: ]عَ

فی نیست و اگردر آن اختالفی بود از جانب خدا قرآن مدعی است که در آن اختال -5

ا[ نیست ريً
ثِ ا كَ فً تِالَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ وَ ِ اهللاِ لَ ريْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ وْ كَ لَ آَنَ وَ رْ ونَ القُ بَّرُ تَدَ ] أَفَالَ يَ

و امر  داند که در آن اختالفی هست یا نیست اگر کسی آنرا نفهمد از کجا می }82{النساء:
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ی است! زیرا چیزیکه قابل فهم نیست چه ثچنین صورت العیاذ باهللا امر عبتدبر در آن در 
 تدبري در آن توان نمود؟

خداي متعال قرآن را نور و حکیم و مهیمن و مبین و شفا و هدي نامیده است اگر  -6
مطالب آن بقدري غامض و پیچیده وتاریک باشد که احتیاج به تفسیر معدودي  بنا باشد

ر وجود نیافتند باشد دراین صورت نسبت کذب واغوا به ساحت که حتی مجال اظها
 زند؟! مقدس ربوبی داده شده آیا هیچ مسلمانی چنین حرفی می

اند عالوه بر آنکه کامل نیست در همان  تفاسیري که نسبت به ائمه معصومین داده -7
 ط مربواند کافی نبوده بلکه بسیاري از آنها اصال آیات هم که مورد تفسیر قرار گرفته

 اي از آن بعد از این خواهد آمد. انشاءاهللا پاره نیست چنانکه
 

 تفاسیر جعلی منسوب به ائمه علیهم السالم
 حاال اگر فرض شود که مردم مجبور باشند که در تفسیر قرآن رجوع به احادیث کنند.

آوري شده در این زمان عبارت است از تفاسیر  احادیثی که دربارة تفسیر قرآن جمع
اي از این تفسیرات که در  و تفسیر عیاشی و امثال آن، اینک ما نمونه متفسیر اما لبرهان وا

تواند ما را کافی و قانع باشد! آیا  واقعاً می آوریم تا به بینیم آیا پیرامون آیات شده می
 راستی مقصود خدا از ارسال این آیات این بوده که ما این مطالب را بدانیم؟!

رها تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکري مشهور به تفسیر یکی از این تفسی
امام است که البد مهمترین آنهاست زیرا مخصوصاً این کتاب براي تفسیر نوشته شده در 
حالیکه از ائمه معصومین کتابی که فقط براي تفسیر نوشته شده باشد وجود ندارداینک 

 معایب آن : 
شود که رجالی که این تفسیر را روایت  با مراجعه بسند این تفسیر معلوم می –اوال 

اند زیرا یکی از رجال آن سهل بن احمدالدیباجی  اند مجهول و نامعلوم و کذاب بوده کرده

سهیل بن  و »االحاديث و يروی عن املجاهيل انه كان يضع«است و ابن الغضائري گفته: 
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کند وعالمه در رجال خود درباره این تفسیر  ادي نقل میاحمد از محمد بن قاسم استر آب
 فرموده است : 

 »امحد الديباجی و احاديثه منا كري انه موضوع وضعه سهيل بن«
ی آن را وضع جفرماید این تفسیر موضوع وساختگی است که سهیل بن احمد الدیبا می

استرآبادي در کتب رجال نموده و احادیث آن منا کیر است و باز درباره محمد بن قاسم 
 شود. به این عبارت یاد می

آبادی ضعيف كذاب روی عنه قيل ابن ابی القاسم املفرساالسرتحممد بن القاسم و 

 تفسري عن رجلني جمهولني.
آري این مرد ضعیف کذاب این تفسیر را از دونفر مجهول به نام یوسف بن محمد بن 

است خودش خیلی خوشنام بوده رفته دامن زیاد و علی بن محمد بن سیار روایت کرده 
 است!  نام و نشانی را هم چسبیده مجهولین بی

ما قبالً گفتیم که اگر مضمون حدیثی با کتاب خدا و الاقل با عقل و تاریخ موافق باشد 
رویم سراغ مضامین این تفسیر شریف! که منسوب به امام است تا  پذیریم اینک ثانیاً می می
 ئی بهآب داده.بینیم چه گلها به

 گوید:  بوده که می عاطال اوالً این جناب امام! این قدر از تاریخ بی
حجاج مختار بن ابوعبیده ثقفی را حبس کرد و قصد قتل او را داشت لکن بدان دست 

نجات داد واز قتلۀ حسین بن علی انتقام گرفت با اینکه به تصدیق  نیافت تا خدا او را
فتاد و پنج هجري به امارت منصوب شد و قتل مختار در سال ه تمام مورخین حجاج

هجري بدست مصعب بن زبیر که از طرف برادر خود  67چند سال قبل یعنی در سال 
 مختار بود اتفاق افتاد. عبداهللا بن زبیر مأمور جنگ با

و داستان عبدالملک مروان و قتل معصب و سر او در داراالماره کوفه از مشهورات 
تاریخ است، تو گوئی این امام حسن عسگري این تفسیر هم مانند امام جعفر صادق کتاب 
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بحراالنساب که یکی از کتاب فروشهاي معتبر تهران براي رضاي خدا! چند سال قبل آن 
امام کتاب نویس! اطالعات تاریخی نداشته تا جائیکه یع نمود اصالً این زرا چاپ و تو

 تاریخ وفات خود را ه مختلف ذکر کرده است!!
خرفات و به فرمایش عالمه دارد که مز ثانیاً توجهی به مضامین این تفسیر معلوم می

توان یافت  کیر فراوانی که غیر از این تفسیر در هیچ کجا وجود ندارد در آن میحلی منا
مخالفت با تصریحات قرآن با هیچ عقل و فهمی هم سازش ندارد چیزهائی  که عالوه بر

 تاست و بلکه در هیچ کتابی حتی کتاب غال تدر آن است که اکثراً از موضوعات غال

ىلَ [هم از آن اثري نیست!. در این کتاب ضمن تفسیر آیۀ  نَا عَ لْ زَّ َّا نَ يْبٍ ممِ نْتُمْ يفِ رَ إِنْ كُ وَ

نَا بْدِ کند. سخن از  بودن قرآن دعوت می که خدا تمام اهل عالم را به معجزهذ}23{البقرة:] عَ

که در تعقیب این بودند که  نرفته است که چگونه منافقی معجزه قضاي حاجت پیغمبر
عورت و غایط آن جناب را به بینند محروم و مأیوس شدند و معجزه آن چنانی رخ داد! و 

کردن خر کعب  فتگو شده الطائالتی مانند تکلمبودن فروج زنان بهشتی گ از تنگ و گشاد
بن اشرف و ایمان آوردن آن خر و خریدن قیس بن شماس آن خر را و از این قبیل 

کند!! آیا ین است آن تفسیري که اهل  ها آنقدر دارد که انسان را مات و مبهوت می بیهوده
! و عقل و فهم خود را ور شوند؟! عالم باید فقط به آن مراجعه کرده و از فیوضات آن بهره

 در قبال آن کنار بگذارند؟
کردن مغرضین ما  فهمی و نظرتنگی افراد و مخصوصاً از کمین گتنزافسوس که ا

توانیم بیش از این در این باره ببحث بپردازیم ما منکر نیستیم که در همین کتاب  نمی
دیگر هست و مطالبی هست که از ناحیۀ معصومین رسیده و نطائر آن در کتب معتبر، 

آمیخته شده و سخن ما دراین است که با اکتفا به چنین تفاسیر از  باالخره حق و باطل بهم
 برکات عمیم قرآن کریم محروم خواهیم ماند.
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دومین کتابی که به نام تفسیر ائمه معصومین در میان شیعه رایج است کتاب 
الذکر  جا که تفسیر امام فوقتفسیرالبرهان سید هاشم بحرانی است، در این کتاب نیز تا آن

آورد مربوط به تفسیر آیه  بوده همه را آورده است و غالباً احادیثی که در ذیل آیات می
اي با آیات ندارد! عالوه بر آن احادیثی در آن است که  نیست و بسیاري از آنها اندك رابطه

است مانند  گذشته از این موافق قرآن نیست مخالف قرآن بلکه مخالف ضروریات اسالم
 267حدیثی که در ذیل آیۀ آمن الرسول بما انزل الیه در سوره بقره آورده است در ص 

 عبداهللا عن عبدالصمد بن شیبۀ قال ذکر عند ابیاینک مقداري از متن حدیث:  1جلد 

كانا نائامً فی ظل  كذبوا ان رسول اهللا فقال ابوعبداهللا« :گوید به واالذان تا آنجا که می

نويسد ثم صعد به حتی انتهی الی ابواب السامء فلام رأته املالئكة  الكعبة فاتاه جربئيل تا می

حدیث مفصل است و  »السامء و قالت اهلني اله فی االرض اله فی السامءنفرت عن ابواب 

ا حاصل آن اینست که وقتی که رسولخدا بدرهاي اسمان رسید همین که فرشتگان او ر
شود که دو تا خدا هست  دیدند از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند معلوم می

 یک خدا در زمین (که مقصودشان حضرت رسول بوده) و یک خدا هم در آسمان!!
بینید در این حدیث مالئکه راکه از قدیسین عالم باال و از مدبران مألاعلی هستند  می

کند که وقتی که رسول خدا را دیدند خیال  ادراك و نافهم ومشرك قلمداد می چقدر بی
کردند عالم دو خدا دارد! یکی خداي زمین که حضرت رسول اهللا است و یکی هم خداي 

به ساکنین این آسمان تو گوئی از ساکنین یک  نستجري تعالی اهللا عن ذالک وآسمان! 

 شعورتر بودند!! لعنت خدا بر دروغگو. طویله هم بی

!... نفرت عن «تر آورده و گفته است این حدیث را محمد بن الحسن الصفار شیرین

ابواب السامء فقالت اهلنا فامراهللا جربئيل فقال اهللا اكرب اهللا اكرب فرتاجعت املالئكة نحو 

حتی انتهی الی  ابواب السامء و  علمت انه خملوق ففتحت الباب فدخل رسول اهللا
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السامء الثانية فنفرت املالئكة عن ابواب السامء فقالت اهلني اله فی االرض و اله فی 

السامء فقال جربئيل اشهد ان ال اهللا اال اهللا فرتاجعت املالئكة و علمت انه خملوق ثم 

 عليه و آله حتی انتهی الی السامء الثالثة فنفرت املالئكة عن فتحت الباب فدخل صلی اهللا

تهی الی السامء الرابعه فاذا هو نويسد و مرا انبی حتی ان ابواب السامء... تا آنجا كه می

و هو علی رسير حتت يده ثلثامته الف ملک حتت كل ملک ثالئامئة الف ملک  املک متكب

 رجليه قال فعلم النبی یعلقم قال فقام امللک  فهم النبی بالسجود و ظن انه فنودی ان

 » انه عبد خملوق قال فاليزال قائامً الی يوم القيامه....
مضمن این حدیث خرافت مشحون آن است که مالئکه آسمان اول همینکه پیغمبر را 
دیدند پا به فرار گذاشتند و گفتند این خداي ماست! پس خدا به جبرئیل امر کرد که دو 
مرتبه اهللا اکبر بگوید همینکه گفت مالئکه برگشتند بدرهاي آسمان و آن وقت دانستند که 

آنگاه درها باز شد تا اینکه رسول خدا به آسمان دوم او یعنی پیغمبر مخلوقی است 
شود  رسدي در  اینجا هم مالئکه از رهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و گفتند معلوم می

دوخدا هست یکی خداي زمین و دیگري خداي آسمان دراین وقع جبرئیل اشهد ان ال اهللا 
قی است آنگاه در باز شدو رسول اال اهللا گفت پس مالئکه برگشتند و دانستند پیغمبر مخلو

خدا رسید به آسمان سوم باز مالئکه از درهاي آسمان پا به فرار گذاشتند و قضیۀ 
آسمانهاي اول و دوم تکرار شد تا اینکه پیغمبر به آسمان چهارم رسید در این موقع 

اي را دید که تکیه داده وبر تختی نشسته که زیردست او سیصد هزار فرشته است  فرشته
اي سیصد هزار فرشته دیگر است پیغمبر که این را دید تصمیم  که زیردست هر فرشته

گرفت که سجده کند و گمان کرد که او خداست لذا به آن ملک فریاد زده شد که بلند 
شو! آنگاه ملک روي دو پاي خود برخواست و ایستاد  پس پیغمبر دانست که او خدا 

فرشته همیشه تا روز قیامت به حال ایستاده نیست بلکه مخلوق است به این جهت آن 
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بینید اوال فرشتگان که اشرف موجودات علوي و از طرف  باید بماند!! شما را به خدا به
کند که  نادان معرفی می ادراك و شعور و کم پروردگار عالم مدبر کائناتند آنا را آن قدر بی

شود در گروه  معلوم می شتندو پا به فرار گذا داستتا پیغمبر را دیدند خیال کردند خ

و بعد از خود نام آنها را به  »عباد مكرمون«فرماید :  فرشتگان و آنانکه خدا درباره آنها می

آنقدر شعور نداشتند وهنوز  »شهداهللا انه ال اله اال هو و املالئكة«کند که  عظمت یاد می

ندانسته بودند که خداي آنها بشر و مجسم نیست وحتی مشرك شده و معتقد گشتند که 
در زمین هم خدا هست چنانکه در آسمان هست و از همه بدتر اینکه خود پیغمبر هم که 

کردند همینکه به آسمان چهارم رسید با دیدن  فرشتگان سه آسمان او را خدا تصور می
که تکیه داده بود و بر تخت نشسته ونود میلیون مالئکه زیر دست او بودند، امر بر  ملکی

کردن نمود که به آن فرشته  وي مشتبه شد و گمان کرد که او خداست! و قصد سجده
نهیب زدند که از جایت بلند شو و بیچاره فرشته که هیچ گناهی نکرده بود و اگر گناهی 

بر است که اشتباهی گرفته! معذلک فرشته بدبخت به گناة باشد العیاذ باهللا متوجه پیغم
 پیغمبر معذب گشت و تا روز قیامت باید سرپا بایستد: 

 گنه کرد در لخ آهنگري
 

 بشو شتر زدند گردن مسگري! 
 

گویند باید مردم بدانها مراجعه کنند و حق ندارند خود  آري اینست آن تفاسیري که می
 قرآن بکار برند!!ه قعقل و اندیشۀ خود را در ف

حاال ممکن است وکیالن دفاع از چنین مجرمینی که این احادیث را جعل و به زبان 
اند بگویند: مقصودحدیث شاید ظاهر آن نباشد و به  ائمۀ دین در کتب احادیث گنجانیده

هائی بپردازند ولی به آنها باید گفت آیا آنچه مردم از این احادیث  فلسفه و عرفان بافی
 شود چیست؟ اي که از آن عاید می ند چه چیز است؟!! و نتیجهفهم می

کند که کسی از آیۀ شریفه آمن الرسول بما انزل  کدام عقل و منطق و وجدانی حکم می
الیه که ترجمه تحت اللفظی آن هم اینست که (پیغمبر خود بدانچه بر وي نازل شده ایمان 
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اي  نش ایمان آوردند) از یک چنین آیهشان به خدا و کتابها و رسوال آورده و مؤمنان همه
بدین روشنی و معانی عالی، بپردازد به چنین الطائالت و آن وقت آنرا تفسیر ائمه 

 معصومین بداند؟!!
 نصیب نیست!. سایر تفاسیر مخصوصاً تفسیر عیاشی نیز از این قبیل مطالب بی

کتابهاست باطل و  یکه در اینرالبته چنانکه گفتیم چنین نیست که تمام مطالب واخبا
جعلی باشند بلکه اکثر آنها صحیح و از ناحیه معصومین صادر شده اما به هر حال خالی 

کند و یک چنین حدیث  را مسموم می از این گونه عیبها نیستند و یک مثقال زهر، نهري
: احادیثی که به عنوان : اوالآورد نواقصی که دراین تفاسیر است ارزش کتاب را پائین می

اند صرفنظر از منکربودن بعضی از مضامین آن اصال مربوط به تفسیر نیستند.  یر آوردهتفس
اي از آیات  ثانیاً: تمام آیات قرآن مورد توجه قرار نگرفته بلکه مانند تفسیر امام که پاره

سوره بقره و اندکی از آیات دیگر است و تفسیر قمی و برهان که جسته و گریخته آیات 
: آیات شریفه قرآن را که براي هدایت اند. ثالثاً طالح خود تفسیر کردهاصرا ورد توجه و ب

کنند. مثالً در تفسیر آیۀ  و تربیت عموم جهانیان آمده است در مورد خاصی میخکوب می

ا] لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ دُّوا األَمَ مْ أَنْ تُؤَ كُ رُ أْمُ که یکی از آیات تشریعی  } 58{النساء: [إِنَّ اهللاَ يَ

وتربیتی قرآن مجید بوده و عمل بدان بر عموم واجب است واداي امانت در شریعت 
ین فرایض است وعظمت تعالیم قرآن به چنین آیاتی دانسته راسالم از بزرگترین و مهمت

شود، معهذا با پانزده حدیثی که در تفسیر برهان در ذیل این آیۀ شریفه آورده است در  می
به امام بعد از خود! مثل  از اداي امانت : اداي امانت امام استگوید : مراد  تمام آنها می
امانتی در دنیا وجود ندارد مگر امانت امامت که امامی باید به امام دیگر دهد و اینکه دیگر 

فرضاً چنین باشد بنابر این بیان پس دیگر به مردم غیر امام چه مربوط است که آن را 
ن را بداند که به امام بعد از خود اداي امانت کند و از این بخوانند و بدانند فقط باید امام آ

 قبیل!! 
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پس ما اگر فهم قرآن را منحصر به احادیث و تفاسیري که به نام معصومین شهرت 
ایم که هیچ گناهی با آن برابر نیست و  یافته بدانیم جنایت بس عظیمی را مرتکب شده

ایم که قرآن  ادیث به قرآن، انجام دادهکردن اح درست ضد آنچه بدان مأموریم یعنی عرضه
 اي از اعتبارند!! ایم با اینکه دانسته شد که احادیث در چه مرحله را بر احادیث عرضه کرده

اینک بپردازیم بهذکر احادیثی که وجوب جهاد را موقوف به وجود و قیام و اذن امام 
لمانان واجب است دانند، باید دانست که جهادي که در اسالم بر عموم مس معصوم می

جهاد دعوت بهاسالم است به این معنی که مادامیکه یک نفر غیرمسلمان در روي زمین 
وجود دارد شمشیر جهاد مسلمانان نباید در غالف ورود وحکم جهاد معطل وموقوف 
شود مگر اینکه آن غیرمسلمان که اگر مشرك است مسلمان شود و اگرنه کشته گردد یا 

اگر کافر اهل کتاب است یعنی از یهود و نصاري و مجوس است تحت پیمان در آید و 

تَّى الَ [ :گزار اسالم باشد و دلیل آن در کتاب خدا آیات مسلمان و یا جزیه مْ حَ اتِلُوهُ قَ وَ

ينُ هللاِ  ونَ الدِّ يَكُ ونَ فِتْنَةٌ وَ الَ [ 193 } البقرة:{ ]تَكُ نُونَ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ اتِلُوا الَّ مِ قَ بِاليَوْ

ينَ أُوتُوا الكِتَابَ  ذِ نَ الَّ ينُونَ دِينَ احلَقِّ مِ دِ الَ يَ هُ وَ ولُ سُ رَ مَ اهللاُ وَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ َرِّ الَ حيُ رِ وَ اآلَخِ

ونَ  رُ اغِ مْ صَ هُ دٍ وَ نْ يَ ةَ عَ يَ زْ طُوا اجلِ عْ تَّى يُ   }29{التوبۀ: ]حَ
آورند و آنچه را که خداوند و  مىبا کسانى از اهل کتاب که به خداوند و روز قیامت ایمان ن«

آیند، کارزار کنید. تا آنکه به دست  شمارند و به دین حق در نمى اند، حرام نمى رسولش حرام نموده
 »خویش خاکسارانه جزیه بپردازند

 
و اما قتال و مبارزه با مسلمانان جز با امام معصوم جایز نیست زیرا قتال بتأویل، 

رسد که به هیچ عنوانی مگر بعنوان دفاع یا  را نمی مخصوص امام معصوم است واحدي
 مقاتله با اهل بغی باذن حاکم، بدین کار قیام نماید.
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احادیثی که در خصوص حرمتجهاد جز با امام معصوم است وارد شده، ناظر به همین 
 معنی است.

اینجا اینک ما برخی از این احادیث را از کتب معتبره شیعه کافی و وافی و وسائل، در 
پردازیم تا دانسته شود که جهادي که  آوریم و در پیرامون آن به تشریح وتوضیح می می

دعوت با سالم است در هیچ حدیثی ولو ضعیف، حرام نشده. هر چند اگر هم حرام شده 
بود چون مخالف دستور قرآن بلکه هادم ارکان   بود هرچقدر هم که حدیث آن صحیح

 بایست با کمال نفرت آنرا به سینۀ دیوار کوبید. نبود، و می اسالم بود اصال قابل اعتناد
درباره اینک یکی از آن احادیث که حتی در کتاب جواهرهم آن را بعنوان اول حدیث 

 حدیث است:  نم معصوم آورده است  ایاحرمت جهاد جز با ام

قال لقی عباد البرصی علی بن  عبداهللا ن بن عيسی عن سامعه عن ابیعن عثام

اقبلت  ته وبو صعو فی طريق املكة فقال له يا علی بن احلسن تركت اجلهاد سنياحل

ان اهللا اشرتی من املؤمنني انفسهم و امواهلم بان هلم «الی احلج و ان اهللا عزوجل يقول 

فقال علی بن احلسني اتم االية فقال التابئون العابدون. االية   »اجلنة يقاتلون فی سبيل اهللا

 .فقال علی بن احلسني اذا رايئا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم افضل من احلج
عثمان بن عیسی که به نقل کتب رجال مانند رجال کشی و خالصه عالمه و رجال ابن 

بوده و بعد از حضرت موسی بن هب طاوس و طه و جلد یازدهم بحاراالنوار، واقفی مذ
مالی که از آن جناب در نزد وي بوده با اینکه حضرت رضا آن را مطالبه نمود،  جعفر

رسدو اگر  به حضرت نوشت که اگر پدرت نمرده است که چیزي به تو نمی نپرداخت و
 کنی اومرده است به من دستور نداده که چیزي به تو بدهم و من به طوریکه تو ادعا می
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ام! این شخص با این سابقه در خشانش! از  آنها را متصرف و کنیزانش را نکاح کرده تمام
 1کند که بدبختانه او هم به تصریح کتب رجال واقفی مذهب بوده. سماعه روایت می

بهرصورت خالصه مضمون این حدیث آن است که عباد بن کثیر بصري که یکی از 
وداستان اعتراض او به حضرت صادق معروف است صوفیه و زاهد نمایان آن عصر بوده 

کردن بزرگان دین بود که جائی براي خود بازکند  چون همواره در مقام فضولی و کوچک
کند و روي همان نیت شوم و به  مالقات می العابدین در راه مکه با حضرت امام زین

ترك کند که تو جهاد را چون امر مشکلی بوده  عنوان مذمت به حضرت عرض می
اي در صورتیکه خداي تعالی  اي و به حج که یک کار آسانی است روي آورده نموده

خرید تا آخر آیه  شان را می فرماید ك خدا از مؤمنین در مقابل دادن بهشت، جان و مال می

_________________________________________________________________________ 

دیث صحیح از ضعیف، مالك و در این جا تذکار این نکته الزم است که ما قبال گفتیم که براي تشخیص ح) 1

میزانی که عبارت از علم درایه و رجال باشد تمام نیست زیرا بسیاري از احادیث است که متناً موافق 

قرآن است در صورتیکه سنداً ضعیف است و بالعکس احادیثی که هست که سنداً صحیح ولی متن و 

 آن را قبال بدست دادیم. اي از مضمون آن مخالف قرآن و حس و عقل و تاریخ است و نمونه

شد یکی از انتقادکنندگان که در  در ایامیکه مقاله علل انحطاط مسلمین در روزنامه وظیفه درج و نشر می

سوت روحانیت و مدعی علم است بر ما اعتراض و انتقاد کرد که چرا با اینکه بدرایه و رجال اعتقاد 

 نمائیم. ندریم براي سند احادیث بدان استدالل می

فائده است بلکه  مثل اینکه این شخص محترم ندانسته بود که اوال: ما نگفتیم علم درایه و رجال از بیخ بی

اند ناقص و ناتمام است و بایدمیزان  گفتیم این میزان که براي تشخیص حدیث از صحیح و سقیم گرفته

امثال آن که موجب  حدیث همان عرض بر کتاب خدا باشد هر چند راوي او مخالف یاواقفی یا عامی و

ضعف سند است، بوده باشد و ثانیاً: ما که معتقدیم که هیچ حدیثی هر چند از حیث سند خیلی هم معتبر 

پردازیم مطابق  باشد چون موافق قرآن نبود باید آن را بسینه دیوار زد، موقعیکه با خصم خود به احتاج می

 د : ان کنیم که گفته منطق و عقیده او بالزام وي قیام می

 خواهی که شود خصم تو عاجز به سخن
 

 او را به سخنهاي خود الزامش کن 
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است خواند  »ون العابدونبالتائ«حضرت فرمود بقیۀ آیه را بخوان آنگاه عباد بقیه آیه را که 

کار و  خرد کسانی هستند که توبه را می ؤمنینی که خدا، جان و مالشانکه مقصود از م
کننده و سیاحتگر و آمر به معروف وناهی از منکر و حافظین حدود الهی باشند  عبادت

وقتی که آیه تمام شدحضرت فرمود هرگاه چنین کسانی را دیدیم البته جهاد با آنها افضل 
که  زنی نیستند که متصدي جهاد شوند و آناز حج است. یعنی چون فعال چنین کسانی 

این روزها در ظاهر به عنوان جهاد لکن در باطن بعنوان احراز ریاست و سلطنت و جمع 
اند اهل بیت ندارند پس بهتر همانکه  اموال و اطفاء شهوات وانتقام، بدین کار پرداخته

ائل الشیعه از شخص مسلمان براي احراز ثواب به حج بپردازد. این حدیث در کتاب وس
یک طریق دیگر هم روایت شده که یکی از رجال سند آن ربیع بن سلیمان الخرّ از 
مطعون است و دیگري مجهول و منقطع که بواسطۀ آن حدیت مرسل است و به هر حال 

 از حیث سند رجال چندان قابل اعتنا نیست.
و قبال است تا چه حد مربوط به موضوع حرمت جهاد  که مضمون آن داینک باید دی

باید جنگهائی کهدر زمان حیات حضرت علی بن الحسین و امام محمد باقر و امام جعفر 
بینیم اگر  رخ داده و زمان صدور این احادیث بوده، مورد توجه قرار دهیم تا به صادق

 نهیی یاکراهتی از امر جهاد در آن زمان شده منظور ائمه علیهم السالم چه بوده است؟
 

 دهد العابدین حج را بر آن ترجیح می امام زین جنگهائی که
العبادین در مدینه تشریف  هجرت که امام زین 63بعد از واقعه عاشورا در محرم سال 

اي از مزارع  داشتند جنگ حره اتفاق افتاد در این موقع حضرت در خارج شهر در مزرعه
د خودداري خود ساکن بود واز قبول خالفت که اهل مدینه به حضرت عرضه داشتن

فرمود وجنایات و فجایعی که در این جنگ رخ داد، از ریختن خون بیش از ده هزار نفر و 
شدن دختران عنفًا از سپاه  قتل عام مردم و هتک نوامیس و وقوع زنا با زنان مدینه و حامله

 یزید، چیزي است که روي تاریخ را سیاه کرده است.
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بداهللا زبیر در مکه رخ داد و به خانه کعبه جنگ حصین بن نمیر با ع 64در اوائل سال 
منجنیق بسته سنک پرانیدند و پیراهن کعبه را سوزانیدند و در همان سال جنگ مروان در 

 موضوع خالفت با ضحاك بن قیس که هوادار عبداهللا بن زبیر بوردخ داد.
سه سال قبل از آن سلیمان بن صرد و مسیب بن نجیه فزاري و عبداهللا بن سعید و 
عبداهللا بن وال، طائفه توابین را تشکیل داده و درصدد خروج بر یزید بودند اما تا یزید 

 زنده بود نتوانستند کاري انجام دهند.
مختار به کوفه آمد و با سلیمان بن صرد در باب خروج گفتگو کرد  64و در سنه 

م محمد سلیمان گفت هنوز وقت خروج نیست لذا مختار از او مأیوس شده و بدعوت بنا
 حنفیه قیام نمود.

خروج کرد و از صد هزار نفر از مردم کوفه و  65سلیمان بن صرد در محرم سال 
اطراف که با وي بیعت کرده بودند زیاد از ده هزار کس همراه او نشد و با اینکه عبداهللا 
بن زید فرماندار عبداهللا زبیر به ایشان وعده مساعدت داد نپذیرفتند و به جانب شام 

 رکت کردند و در عین آلورد با صین بن نمیر جنگ کردند تا تمام کشته شدند.ح
مختار خروج کرده و قبل از او نافع بن ازرق خارجی رئیس خوارج  66در سال 

خروج کرده بود و چندین مرتبه با مسلم بن عبیس القرشی و عثمان بن عمر و مهلب بن 
کشته شد و بعد از او عبداهللا مأجور صفره جنگید و سرانجام در فارس بدست مهلب  ابی

طالب در رکاب مصعب و تحت پرچم محمد  رئیس خوارج شد و عمرو بن علی بن ابی
بدست نیروي مصعب بن  67ه مختار جنگید وکشته شد! و مختار نیز در سنه بن اشعث ب

ا زبیر کشته شد در همین اوقات عبداهللا بن حازم در خراسان علم طغیان برافراشته و آنج
 را مسخر نمود.

ابراهیم بن مالک اشتر بعد از قتل مختار با مصعب بیعت نمود و مصعب او را محترم 
 داشت و در رکاب او با عبدالملک مروان جنگید تا کشته شد.
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مدعی بود واز همین زمان عمرو بن سعیداالشدق با عبدالملک مروان به خالفت  در
 79الملک او را فریفت و بعد او را در سال جانبین در دمشق گیر و داري رخ داد تا عبد

 هجري کشت.
 و هم در این زمان جنگ خالد بن یزید بر سر خالفت با عبدالملک اتفاق افتاد.

است که در  صفره با خوارج و از جمله جنگهاي بزرگ آن زمان جنگهاي مهلب بن ابی
 ان یافت.مفر راول بدستور عبداهللا زبیر و اخیراً از طرف عبدالملک مروان بدین کا

 محاصره مکه و قتل عبداهللا زبیر بوسیله حجاج واقع شد. 73در سال 
اوقات صالح بن مسرح که از خوارج و از عباد زمان بود بر عبدالملک  و هم در این

خروج نمود و مسیب بن یزید بدو پیوست و جنگهاي خونینی بین او و سرداران حجاج 
 هجري بود. 76 / 75رخ داد و این جنگها در سالهاي 

در آب غرق شد و بعد از آنجنگ مهلب  77و شبیب که جنگهاي عظیم نمود در سال 
 ارقه است.طر و عبد ربه الکبیر از خوارج ازبن ابی صفره با ق

بکر و معیت شریح بن  جنگ رتبیل پادشاه کابل به قیادت عبیداهللا بن ابی 79در سال 
ن جنگ شریح که بیش از صد سال عمر کرده هانی قاضی معروف کوفه اتافق افتاد ودرای

بود کشته شد، وبعد از آن عبداهللا معزول و عبدالرحمن بن محمد بن اشعث نامزد آن 
جنگ از طرف حجاج گردید و با این که رتبیل حاضر به تسلیم و اداي جزیه بود معهذا 

ج او عبدالرحمن راضی نشد و با او جنگ نمود و چون پیشرفت را صالح ندانست حجا
قرار داد و عبدالرحمن و مسلمانان از حجاج بیزاري نمودند و مسلمانان را مورد عتاب 

مجاهد نیز با عبدالرحمن بیعت کردند و عبدالرحمن با پادشاه کابل مصالحه نموده و روي 
سیستان آورد ومتوجه حجاج گشت حجاج از شام مدد خوات و با لشگري فراوان به ه ب

ه بر قشون سخت خورده فرار کرد ویک ملیون دراما شکست عبدالرحمن شتافت  جنگ
تقسیم نمود و عبدالرحمن ببصره رسید و مردم عموماً با او بیعت کردند و عبدالملک 

 بود. 81مروان را خلع نمودند و این در سال 
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جنگ بین عبدالرحمن و سپاه حجاج اتفاق افتاد و او را هزیمت  82در محرم سال 
دالرحمن به کوفه رفت اهل بصره با عبدالرحمن بن عباس بیعت دادند و وقتی که عب

نموده و پنج شبانه روز با حجاج مقاتله کردند و عبدالرحمن بن عباس نیز در کوفه بعبد 
الرحمن بن محمداشعث پیوست سعید بن جبیر و کمیل بن زیاد (صاحب دعاي معروف) 

حت پرچم عبدالرحمن بن اشعث یعلی از فقهاي بنام نیز ت و شعبی وعبدالرحمن بن ابی
درآمدند و مدت سه ماه و سیزده روز لشگر عراق و شام با یکدیگر جنگیدند و بعد از آن 

ولید بن عبدالملک به خالفت  87عبدالرحمن هاشمی با یزید بن مهلب جنگید. در سال 
اتی رسیدو در زمان او قتیبه بن مسلم ونصر بن سیار وقائد او طارق در ترکستان به فتوح

گویند امام  الفقها می که آن را سنه 94نائل آمدند و در همین سالها یعنی در سال 
 وفات نمود. العابدین زین

رخ داد  چنانکه مالحظه نمودید تمام این جنگهائی که در زمان حضرت سجاد
جنگهائی بود که مسلمانان به هواداري این وآن و غرضها و مرضهاي نفسانی با یکدیگر 

العابدین بدان قیام نماید  مردم به اسالم نبود که امام زین د و هیچکدام براي دعوتکردن می
و از طرفی جهاد با کفار براي دعوت به اسالم کفائی است یعنی فرمانده سپاه اسالم هر 

. از امام چه را الزم دانست و به هر که فرمان داد واجب است که اطاعت وبیعت کند
جنگ کفار نکرد و جنگ با مسلمانان بدون وجود امام  العابدین کسی دعوت به زین

 معصوم حرام است.
از اینها گذشته این آقاي عباد بصري خودش چرا ترك جهاد کرده و به حج پرداخته 

 کرد؟! بود و واعظ غیرمتعظ شده، فضولی می
 

 جنگهاي زمان حضرت صادق
روایتی که دال بر نهی از جدال وقتال باشد به نظر  از حضرت امام محمد باقر

در  کنیم و چون روایاي از حضرت صادق نرسید لذا از جنگهاي زمان او صرفنظر می
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اي از جنگهاي زمان آن  این موضوع در کتب احادیث ضبط است لذا به درج خالصه
 ورزیم. حضرت مبادرت می

ت هشام بن عبدالملک مردم را در زمان خالف زید بن علی بن حسین 121در سال 
خود خواند ودر کوفه بیش از چهل هزار کس با او بیعت نمودند ولی در وقت  به بیعت

خروج فقط پانصد یا دویست و هجده نفر حاضر شدند و داستان گفتگوي او با شیعیان 
 122در خصوص ابوبکر وعمر و قضیه (رفضتمونی) از مشهورات است و در محرم سال 

 هید شد.در کوفه ش
یحی بن زید در زمان خالفت ولید بن یزید بن عبدالملک خروج کرد و به خراسان 

برد و قریش پسر حریش او را تحویل نصر بن  رفت ودر بلخ در سراي حریش به سر می
سیار داد و بعد از رهائی از مرو به سرخس رفته و از آن جا به نیشابور وبعد از محاربه با 

ف جرجان رفت مسلم بن احور المازنی به فرمودة نصر سیار با او عمر و بن زراره به طر
 کارزار نمود و او را کشته سرش را براي نصر فرستاد و تنش را با دو نفر دیگر بردار کرد.

در همین اوان مروان حمار با سلیمان بن هشام جنگی کرد که عدد کشتگانش سی 
هشام از وقایع مهم آن زمان  هزار تن بودند ونیز جنگ ضحاك خارجی با سلیمان بن

 است.
ابومسلم خراسانی در خراسان از جانب ابراهیم  129و هم در این ایام یعنی در سال 

االمام بدعوت آل عباس قیام کرد و نصر سیار به جنگ با خدیع کرمانی و شیبان خارجی 
ید بن سرگرم بوده و بعد از آن با ابومسلم دچار شد و هر چه استمداد از شام نمود یز

و  عبداهللا بن جعفر نتوانست بوي کمک نماید ولید بعلت گرفتاري با عبداهللا بن عویه بن
مردم فارس و عراق عجم تا حدود قومس و دامغان با عبداهللا بن عویه بیعت کردند و 
حتی منصور دوانیقی در اردوي عبداهللا بود و عاقبت به فرمان ابومسلم مالک بن هیثم 

 ویه نهاده او را کشتند و در مصرخ هرات دفن شد.اعبداهللا بن معخزاعی فرش بر دهان 
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ابوحمزه خارج و عبداهللا بن یحیی معروف بطالب الحق در یمن  129در همین سال 
بالباس سیاه خروج کردند و مروان قیطر را به جنگ ایشان فرستاد و در نزدیک مدینه 

کرمانی به جنگ نصر سیار به جنگهایشان اتفاق افتاد ابومسلم به نصرت علی بن خدیع 
یش نصر فرستاد و از او به کتاب خدا و رضاي آل محمد پمرو آمد والهن بن قریط را 

 سالگی در ساوه درگذشت. 85بیعت خواست و نصر گریخته در سن 
داستان عجیبی جنگ قحطبه با شامیان مخصوصًا عامر بن عباده در نزدیک اصفهان 

لخالل معروف ان با ابومسلمه جعفر بن سلیمان است بعد از غرق قحطیه پسرش حس
نامه بسه کس از  بوزیر آل محمد پیوست و بعد از گرفتاري ابراهیم االمام ابوسلمه سه

به حکومت کرد یکی به حضرت صادق و دیگري به  اوالد علی نوشت و آنانرا دعوت
و داستان آن مشهور است و  عبداهللا بن الحسن و سومی به عمر بن علی بن الحسین

در همان سال عبداهللا بن علی بابوالعباس سفاح استقرار یافت و  132سرانجام خالفت در 
خرین خلیفه بن عبداهللا بن عباس بفرمان سفاح، دولت بنی مروان را منقرض ساخت وآ

 امیه فرمان داده گور آنها را کشت و سپس به قتل عام بنی جنگ رآنها مروان حمار را د
 نبش کردند و جثه هشام را سوختند.

شامیان جنگید و عبداهللا بنعلی هفده هزار کس از با  بعد از فوت سفاح ابومسلم 
 خراسانیان را کشت در این جنگها تنها ابومسلم ششصد هزار کس را کشته بود!!

بعد از قتل ابومسلم سنباد مجوس خروج کرده و بیش از هشتاد هزار کس بنصرت وي 
شته شدند. اینها جنگهائی است که در زمان ائمه معصومین مخصوصاً حضرت جنگیده ک

توان بدان نام جهاد داد زیرا خونریزي  قتالي  صادق اتفاق افتاد که د رعرف اسالم نمی
نصرت  و بود که بین مسلمانان بدبختانه رخ داده بود و چون پایان کار معلوم نبود

اي ازاخبار ائمه اطهار اصحاب  شود در پاره مینمود اینست که دیده  هیچکدام جایز نمی
 فرمودند. ها و خونریزیها نهی می خود را از دخول در این فتنه
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از آنجائیکه شیعیان گاهی عالقه داشتند که در حروب و جدالی که ین طرفداران 
دهد، داخل شوند تا  اي که به تصور آنها به نفع آل محمد است رخ می خالفت از هر دسته

قدرتی بدست آورند و زمام امر حکومت را به یکی از ائمه معصومین بسپارند لیکن مگر 
روشن بود آنانرا ازخروج بر سالطین وقت یا  چون عاقبت کار در نزد معصومین

 فرمودند در حدیث منقوله در کتاب کافی حضرت صادق اي نهی می دخول در دسته
سی براي جنگ خارج نشوید حتی با کند به اینکه با هر ک بعیص بن القاسم توصیه ي

 فرماید:  کسانی از آل محمد و صریحاً می

فاخلارج منا اليوم الی ای شیء يدعوكم الی الرضا من آل حممد فنحن نشهد كم انا «

از ما به هر  فرماید: هر کسی امروز می »لسنا نرضی به و هو يعصينا اليوم و ليس معه احد

گیریم  رضاي آل محمد دعوت کند ما شما را گواه می وج کند که شما را بنامعنوانی خر
نماید و کسی از ما با او  که به آن راضی نیستیم و چنین کسی امروز ما را نافرمانی می

 نیست.
از  یکردند امامان معصوم آنانرا به یک و چون بعضی از افراد شیعه در این باره بیتابی می

کردند تا مگر آتش شوقشان  شویق و وادار میاعمال حسنه مانند حج و روزه و امثال آن ت
عیص بن القاسم ه الذکر حضرت صادن ب خاموش شود چنانکه در ذیل حدیث فوق

 فرماید:  می

 که براي» و ان احببتم ان تصوموا فی اهاليكم فلعل ذالک يكون  اقوی لكم«

جوار را  دهد و یا حضرت ابوجعفر الثانی حج وعمره و داشتن آنها دستور روزه می مشغول
فرماید: علیکم بهذا البیت فحجوه و  نهد، و حضرت رضا به محمد بن عبداهللا می ترجیح می

درحدیث ابوالحسن العبدي حضرت صادق او را به تسلیم به اوضاع و خودداري امر 
 فرماید:  نماید و می می

 فرماید:  و یا بسدیر می »ةس نفسه علی اهللا اال ادخله اجلنلما كان عبد ليج«
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که مقصود آن است که تا  »النهار والليل  الزم بيتک و كن حلساً من احالسه ماسكن«

پالسی از فرشهاي خانۀ خود باش.  و چونکسی بتو کار ندارد مالزم خانه خود شو 
ویه هنگامیکه شیعیان آن حضرت وي را االشهداء نیز در زمان مع چنانکه حضرت سید

و اگر  »كونوا حلساً من احالس بيوتكم« فرمود: نمودند می م علیه معاویه میدعوت بقیا

بکر و  داد مانند جنگ کابل بوسیله عبیداهللا بن ابی گاهی هم جهاد با کفار مشرکین رخ می
و فتح قسمتی از اروپا  ترکستان بوسیله قتیبه بن مسلم و نصر بن سیار عبدالرحمن و فتح

توانستند  دراین جنگها نمیبه توسط موسی بن نصیر و طارق بن زیاد، بود مسلمانان 
حمن بن محمد بن اشعث رمقررات اسالم را اجرا نمایند چنانکه دیدیم که چون عبدال

بارتبیل پادشاه کابل قدري مماشاه کرد و پیشرفت را صالح ندانست حجاج اورا مورد 
عتاب قرار داد وسختگیري و مالمت کرد تا جائیکه عبدالرحمن و مسلمانان از او بیزار 

دند آن وقت عبدالرحمن با پادشاه رد و کار تا به آنجا رسید که با عبدالرحمن بیعت کشدن
کابل مصالحه کرد البته، در میدان جهاد مسلمان مجاهد حق دارد در میدان جنگ اگر 

بندد، تا چه رسد بفرماندة جنگ؟!   صالح دید مستقیماً به فرد یا جمعیتی امان دهد و پیمان
تواند به جهاد مبادرت و اقدام نماید این است که  یار نداشت نمیوقتی محدود شد و اخت

دادند  بینیم ائمه معصومین علیهم السالم به شیعان خود اجازه جهاد با چنین وضعی نمی می
چنانکه در حدیث کتاب شریف تهذیب از عبداهللا سمندري روایت شده که به حضرت 

ب (در بند قفقاز) هستم پس گاه عبداهللا صادق عرض کردم که من در باب االبو ابی
دهند، با ایشان خارج شوم؟! حضرت به من فرمود اگر خارج  شود که فرمان بسیج می می

شدي و مردي را اسیر کردي و به آن امان دادي و با او عهد و پیمان بستی همان طوریکه 
! گفتم کنند؟ یا فرماندهان آن عهد براي تو وفا میآرسول خدا براي مشرکان قرار داده 

کنند. فرمود پس خارج مشو...  فدایت شوم نه به خدا براي من به آن عهد و پیمان وفا نمی
. 
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و همچنین در علل الشرایع از حضرت صادق از پدران بزرگوارش علیهم السالم 

الخيرج املسلم فی اجلهاد مع من اليؤمن «فرمود  روایت کرده فرمود که امیرالمؤمنین

نشدن مسلمان   دارد علت خارج که معلوم می »فی الفئی امراهللا عزوجلعلی احلكم و ال ينفذ 

براي آن باشد که بر حکم مأمون نیست و امر خدا در مورد فئی و غنایم اجرا نشود در 
 چنین صورت البته نباید خارج شود.

خالصه القول آنکه اخبار وارده در نهی از قتال در زمان ائمه بدو نظر بوده چنانکه 
نظر اول براي آنکه اکثر جنگهاي آن زمان جنگهائی بود که منشأ و محرك آن  گفتیم :

اطاعت امر خدا نبود بلکه معصیت خدا بود زیرا خود مسلمانها شمشیر بروي یکدیگر 
ریختند و منشأ آن هوي و هوس وحب  کشیده وخون یک دیگر را بیهوده بر زمین می

چنانکه در حدیث مروي در کافی و  ریاست و سلطنت و شهوت مقام و حسن انتقام بود
کند که  روایت می تهذیب و وافی و قرب االستناد است که یونس از حضرت رضا

مضمون فرمایش حضرت این است که هرگاه بیضۀ اسالم در خطر بود در آن صورت حق 
رفتن اسالم است و نظر دوم آنکه   دارید بجنگید زیرا در آن صورت قتال از ترس از بین

گرفت  یاناً در تحت لفافه دعوت به اسالم، جنگ با مشرکین و کفار صورت میاگر اح
اخذ غنایم و جمع  جهانگیري و و عالوه بر آنکه نظر افروزندگان آتش جنگ حب استیال

اعتنا بودند و به هیچ مسلمانی  اموال بود. اصال به مقرات الهی واحکام اسالم در جنگ بی
تی که اسالم بدو داده عمل نماید چنانکه گذشت وگرنه دادند که طبق اختیارا اجازه نمی

گیرد، هرگز به جهادي که رکن اعظم اسالم است هر چند با فرماندهی فاسق صورت 
مادامیکه براي رضاي خدا و بسط معالم اسالم است نهی نفرمودند و این یک تهمت 

 کند که می به ساحت مقدس آنهاست که حتی با قبول آن، مقام عصمت را متزلزل بزرگی
نبودن امام  آن بزرگواران قلم نسخ روي بزرگترین حکم اسالم کشند و آنرا به عذر

معصوم که افراد آن معدود و زمان آن محدود است معطل و موقوف دارند و با دقت در 
شود که نهیشان در همان مواردي هم که نهی  اخباریکه از آن حضرات رسیده معلوم می
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به وضع زمان بوده چنانکه حضرت امام محمد تقی در حدیث  کردند موقتی و ناظر می

و ال اعلم فی هذاالزمان « :فرماید منقول در کافی و وسائل مروي از عباس بن الحریس می

بیند که تبدیل جهاد را به حج وعمره و جوار خانه  می »جهاداً اال احلج و العمرة و اجلوار

ث عیص بن القاسم که ظاهراً عالقه داشته کند به همان زمان! و در حدی خدا محدود می
چون محمد بن عبداهللا و ابراهیم و امثال ایشان بپیوندد و  بخارجین از آل محمد

و ان « کرده فرموده است. عباس بپردازد چون خیلی بیتابی می  امیه یا بنی  بجدال با بنی

 »احببتم ان تتأخروا الی شعبان فالضري
فرماید اگر تا ماه شعبان این عزیمت را به تأخیر بیندازید ضرر  میکه ظاهر اینست که 

شود. ودر حدیث  دانست که تا ماه شعبان تکلیف کار روشن می ندارد! زیرا حضرتش می

فنحن نشاهد كم اناال ارضی انه اليطيعنا اليوم فكيف يطيعنا « :فرماید علل الشرایع می

دارد از کسانی که بنام آل  بر حذر می امامدر این حدیث  »اعالم اذار تفعت الرايات و

ید چنین فرما ریزند می کنند و براي کسب خالفت خون مسلمانان را می محمد قیام می
کند چه رسد بروزي که پرچمها برافرازد و  ا اطاعت نمیکسی امروز که تنهاست ما ر
 صاحب اعالم و عالئم شود؟!

ایت امام معصوم بر خروجهائی که بنام اینها اخباري است که داللت دارد بر عدم رض
گرفت و اشخاصی مانند مختار و ابوسلمه و ابومسلم و امثال اینان  آل محمد صورت می

دادند و  را به آل علی انتقال دهیم فریب میخالفت  جنگیم تا مردم را به نام اینکه ما می
ربطی دارد به جهادي که آورد، چه  سرانجام نتیجه آن سر از گریبان دشمنان آل علی درمی

بداللت آیات قرآن و سنت پیغمبر آخرالزمان و سیرت مسلمانان صدر اول یک واجب 
ابدي است که تا انقراض عالم بر عهدة ملت اسالم است، اما متأسفانه این گونه اخبار را 
که غالباً ناظر به حال و منتج از اوضاع زمان است نویسندگان کتب حدیث در تحریم 

 اند. دون امام معصوم قطار کردهجهاد ب
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در هشت حدیثی که شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در باب اشتراط وجوب 
جهاد بامر امام و تحریم آن با غیر امام عادل آورده فقط سه حدیث است که در آن ذکر 

و  امام عادل  یا امام مفترض الطاعه شده و بقیه آن احادیث نهی و مذمت از ورود در قتال
جدالی است که مسلمانان آن روز با یکدیگر داشتند واما این سه حدیث دو حدیث آن از 

ایست که براي مأمون نوشته که ضمن  است که یکی از آن در رساله حضرت رضا
مع االمام العادل و من  فرماید و الجهادمع امام عادل و دیگري الجهاد الهیه می تعداد شرایع

 قتل دون ماله فهو شهید.
و معلوم است که مراد از امام عادل همان پیشوا و سلطان عادلی است که طبق دستور 

واضح است که جهاد جز با امام عادلی  نمایند و پر شرع، مسلمین براي اخود انتخاب می
و  که جنگ را فقط براي بسط تعالیم اسالم و استیالي کلمۀ حق انجام دهد جایز نیست

م معصوم نیست عدالت همانست که در امام نماز جمعه و معنی امام عادل به معنی اما
نیست بلکه حتی در شهود معامله و  جماعت هم شرط است و منحصر به امام حاکم

وليكتب بينكم «– »واقيموا بالقسط شهداء«طالق هم در قرآن کریم قید و تصریح است که 

و امثال آن. بدیهی است این عدالت در حاکم  »واشهدوا ذوی عدل منكم« – »كاتب بالعدل

اسالم بیشتر مورد نظر است و تعریف امام معصوم به امام عادل تعریف اعم باخص است 
نکه معصوم است البته عادل که جایز نیست زیرا با شر عصمت شرط عدالت لغو است چو

فاضله ه عادلها معصوم نیستند، عصمت صفتی است که جامع جمیع صفات مه یاست ول
در بحث حکومت معناي امام عادل را که  ما است چونکه صد آمد نودهم نزد ما است (و

حاکم است روشن کردیم) واما آن حدیثی که در آن شرط امام مفترض الطاعه شده است 
آویز کسانی گشته که جهاد را موقوف و مشروط به وجود وحضور و   و مهمترین دست

 این حدیث است: دانند، فقط  اذن امام معصوم می
 : رسد به این عبارت بشیرالدهان می در کتاب کافی سند به
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يت فی املنام انی قلت ابيداهللا عليه السالم قال قلت له انی رععن بشري الدهان عن «

فقلت  يرم مثل امليتة و الدم و حلم اخلنزلک ان القتال مع غرياالمام املفرتض طاعته حرا

 » ابوعبداهللا عليه السالم هو كذالک هو كذالک....لی نعم هوكذالک فقال 
 مضمون حدیث: 

گوید به حضرت صادق عرض کردم که من در خواب دیدم که به شما  بشیرالدهان می
کردن با غیر امامیکه فرمانبرداریش واجب باشدحرام است مانند حرامی  گویم که قتال می

فرمودید: آن اینچنین است آن  مردار و خون و گوشت خوك و شما در عالم خواب به من
 اینچنین است.

جهاد را در مذهب این حدیث که مهمترین سند کسانی است که  اینک ما در پیرامون
از خدا  پردازیم و دانند به قدر وسعت خود به توضیح می شیعه جز با امام معصوم حرام می
 کنیم. توفیق و هدایت خود را طلب می

مضمون این حدیث هر چند صحیح ومعتبر هم باشد هرگاه مخالف قرآن بوده  –اوالً 
یا الاقل موافق آن نباشد باید بر سینۀ دیوار کوبید و یک حدیث نه بلکه هزار حدیث 

تواند در مقابل یک آیۀ محکمه الهی چه رسد بدویست آیه صریح و  صحیح هم نمی
 این حدیث:گی کند تا چه رسد به  روشن و محکم قرآن مقابله

ثانیاً این حدیث بر طبق همان علم درایه و رجالی که محدثین با آن اخبار را تشخیص 
 371کنند هم مجعول وهم مرسل است چنانکه عالمه مجلسی علیه الرحمه در ص  می

اعتباري قابل اعتنا نیست  مرآت العقول بیان فرموده است و چنین حدیثی در ضعف و بی
مرسل حدیثی است که یک یا  یده رواتش معلوم نیست و(مجعول حدیثی است که عق

 از رواتش حذف شده باشد). رچند نف
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ثالثاً مضمون حدیث مشوش است زیرا تشبیه قتال حرام بأکل مردار و خون و گوشت 
خوردن هرچند  خنزیر تشبیه نابجائی است براي آنکه مردار وخون مردار و گوشت خنزیر

 خون مردار کجا و معصیت خون ناحق کجا؟ حرام است اما به هر صورت معصیت
به آن  با اینکه خوردن مردار و گوشت خوك و خون حرام است ولی در آیات قرآن

وعده جهنم داده نشده وجنگ چون فتنه است و اکبر من القتل است و چون در تشبیه 
است، ام به اقوي مشبه بوده باشد، اگر براستی جهاد با غیر امام معصوم حر  باید مشبه

انگیز  تشبیه بسیار نادرست و غلط است و تصدیق امام آن را دو مرتبه، بسی تعجب حیرت
 است.

رابعاً امام مفترض الطاعه روي عرف و عادت و طبق تعریفی که در بحث حکومت 
شود چنانکه امیرالمؤمنن  گذشت همان حاکم عادلی است که از طرف مسلمانان تعیین می

فان «: فرماید و در جاي دیگر می »تنعقد حتی حترضه عامة الناسكانت االمامة ال«فرمود: 

اجتمعوا علی رجل و سموه اماما كان ذلک هللا رضی فان خرج من امرهم خارج بطعن او 

و  »ی قاتلوه علی اتباعه غريسبيل املؤمنني و واله اهللا ما تولیببدعة ردوه الی ماخرج منه فان ا

مام پس کسیکه از جانب مسلمین برانگیخته شد امام االعابدین فرمود کل سائس  امام زین
مفترض الطاعه است و مادامیکه در اطاعت خدا است مخالفش حرام است پس انحصار 

 معنی است. آن به امام معصوم بدون دلیل و بی
: در حدیث، کلمۀ قتال است و کلمه قتال اعم از جنگ با کفار و مسلمین است خامساً

از آن جهاد با کفار است اگر فرض کنیم که امام مفترض الطاعه  غیر کلمه جهاد که مقصود
شود که مسلمین با یکدیگر  در این حدیث یعنی امام معصوم، باز شامل جنگهائی می

کردند و چنانکه گفتیم و احادیث بسیاري بر آن اللت دارد چنین جنگی جز با امام  می
 معصوم جایز نیست و آن به جهاد چه ربطی دارد؟
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: اگر واقعاً جهاد جز با امام معصوم جایز نبوده و حرام بوده است چرا تا زمانیکه سادساً
بشیرالدهان خواب ندیده بود حتی یک کلمه از ائمه معصومین دربارة آن شنیده نشده بود 

اهمیت بود وحال آنکه در موضوعات خیلی کوچکتر از آن  آیا واقعاً مطلب اینقدر بی
اعتنا بود و دربارة آن  آیا امر بدین مهمی را باید آنقدر بدان بی شماري وارد شده! اخبار بی

فت تا یکی خواب ببیند و بیاید و بپرسد و آیا امام که حافظ شریعت است این گهیچ ن
اگر جهاد بدون مباشرت امام معصوم حرام بوده پس آن همه  –قدر الابالی است. سابعاً 

ابوذر و مقداد و ابوالهیثم التیهان و عمار اصحاب رسول خدا که در میان آنها سلمان و 
یاسر و عبداهللا مسعود و صدها مانندگان این بزرگواران بودند که شک در مسلمانی آنها به 
منزله شک در رسالت رسول خدا است و اینان در جنگهاي بعد از رسول خدا شرکت 

ر و عبدالرحمن بن ویه و عبداهللا زبیاو عمر و عثمان و حتی معکردند و در زمان ابوبکر 
امام  امام حسن و محمد اشعث مانند سعید بن جبیر وکمیل بن زیاد و حتی حضرت

هجرت در خالفت عثمان  26حسین نیز که در جنگهاي شمال آفریقا و طبرستان در سال 
سرح که از جانب عثمان قائد بود شرکت نمودند و سایر   وتحت فرماندهی عبداهللا بن ابی

بسیاري از آنها در این جنگها جان باختند و حتی کسانی مانند  اصحاب رسول خدا و
ویه در اویه و تحت پرچم یزید بن معاابوایوب انصاري و ربیع ابن خیثم در امامت مع

ایوب در قسطنطنیه  جهاد شرکت کرده و بسیاري از آنها کشته شدند چنانکه قبر ابی
چون بعد ویه، یزید را قائد نمود که احتی در جنگ قسطنطنیه که مع بهترین شاهد است و

شود داراي فضیلت جهاد هم بوده باشد در دیر (مران) بین راه عاشق زنی  از او خلیفه می
کلثوم گشت و نتوانست به مقصد حرکت کند حضرت سیدالشهداء تحت پرچم  ّ بنام ام

تمام  سفیان بن عوف جزو سربازان اسالم به جهاد پرداخت و هم چنین مسلمین دیگر در

نامیده و همه چیز گواهی به سختی آن  (كره لكم)ادوار. چرا اگر جهاد که خدا هم آنرا 

دهد بدون امام معصوم حرام بود و این نعمت! هم از بعد از رسول خدا نصیب ملت  می
شد چرا این خواب  دیدن درست می پنج سالی و کار هم که با یک خواباسالم گشت جز 
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اي! زودتر ندید که جان مسلمانها را از این  شیرپاك خوردهزاده   حالل منؤیک م را
 زحمت راحت کند؟

دهد حرمت  آنچه مسلم است و عمل مسلمین هم حتی شیعیان گواهی می –هشتم 
تا  مجهاد با کفار را براي دعوت به اسالم و بسط معالم دین و تبلیغ رسالت آسمانی اسال

کسی نشنیده بود! آیا اگر واقعاً جهاد حرام  زمان امام جعفر صادق واین آقاي بشیرالدهان
بوده تکلیف آن مسلمانان بیچاره که این خواب را ندیده ونشنیده بودند و بسیاري در 

 شود؟! جهاد شرکت کرده یا کشتند ویا کشته شدند چه می
امر به این مهمی را چرا هیچیک از ائمه معصومین به زبان نیاوردند تا بیچارة  –نهم 

ببیند! آن وقت هم تصدیق امام فقط بدو کلمه هو کذالک  ببشیرالدهان خوابندة خدا 
باشد بدون هیچ توضیحی؟! واقعاً خدا پدر بشیرالدهان را بیامرزد که این خواب را دید و 
وسیله راحتی و آسایش مسلمانان شد و براي تنبالن بهترین اسباب نجات گشت! حقیقتاً 

شدند که باید  ر مسلمانهاي بیچاره دچار زحمت میاگر او این خواب را ندیده بود چقد
اسالم را بسراسر دنیا تبلیغ کنند والبته اینکار مستلزم جانبازي و خسارات دیگر بود!، و 

 حقاً براي این خدمت مهم باید مجسمه او را از طال ریخت!!
آیا واقعاً یک خوابی که مستند بیک حدیث مجهولی است از کسیکه هویت  –دهم 

القالر و علی بن نعمان بااینکه مضمونش  اند ماند سوید خود او و کسانیکه از او نقل کرده
تواند یک حکم محکم الهی آسمانی که مستند به صدها  هم چیز مخالف نیست و غیره می

ز ائمه طاهرین و سنت پیغمبر و سیرت مسلمین آیات قرآن مجید و روایات مناقض آن ا

 »نعوذ باهللا من الضالل البعيد«است، از بین ببرد و آنرا الی االبد موقوف و منسوخ کند؟ 



 
 
 
 

 
 

 ترین معما عجیب
جاي تعجب آنجاست که در مقابل این یک حدیث که شاه فرد دلیل مدعیان حرمت 

صوم است و چنانکه مالحظه فرمودید مضمونش مشوش و ناتمام و جهاد، بدون امام مع
بهر صورت مفید این معنی نیست در مقابل آن عالوه بر بیش از دویست آیه که در قرآن 
مجید در وجوب جهاد بدون هیچ قید و دستورات حرب وتقسیم غنایم نازل شده وعالوه 

و دو حدیث تنها در کتاب  و مسلمانان صدر اسالم بیش از سیصد بر سیرت نبی اکرم
وسائل الشیعۀ شیخ حر عاملی، غیر آن هشت حدیثی که فوقاً مذکور داشتیم و هیچکدام 

دو باب ضبط  آنها هم صراحت بلکه اشاره به حرمت جهاد باکفار نداشت در ذیل هفتاد و
 شده و ابواب مذکور عبارتست از: 

 –کیفیت دعوت به اسالم  –گرفتن در جهاد  جواز نایب –وجوب جهاد، اقسام جهاد 
 –تحریم قتال در ماههاي حرام  –آداب امراي سرایا  –که با ترك و حبشه استحباب متار

دستور قسمت  –آداب قتال  –دستور طلب مبارزه  –، حرمت فرار از جنگ تحکم بغا
شرایط ذمه  عقد امان و امثال  –کردن با اهل حرب  خدعه –احکام اسراء  –غنایم جنگ 

 اینگونه دستورات که تمام آن از ناحیۀ ائمه معصومین یعنی همین امامانی که به عقیده این
 دانستند وارد شده. را بدون امام معصوم حرام می آقایان جنگ

خوب! بفرمائید ببینیم هرگاه جهاد به قول شما بدون امام معصوم حرام است دیگر این 
داند وخودش هم در همین  براي چیست؟ امام که به عقیده شما می همه دستورات

بیند  کند که کار آل محمد قبل از قیام قائم چیزي نمی شود و الاقل می احادیث تصریح می
که فعالً امام معصومی متصدي امر حکومت و جهاد نیست، این همه دستورات را براي 

 مانو ا ادادن آداب قتالو گرفتن و یاد بدهد؟ جهادي که حرام است دیگر جواز نای چه می
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دادن وطلب مبارزه یعنی چه؟ تقسیم غنایم چه معنی دارد؟! احکام سلوك با اسراي جنگ  
 چرا؟ 

شرایط ذمه و جزیه یعنی چه؟ اینها در صورت وجوب جهاد است وجهادهم بقول 
با مشرك و شما با نبودن امام معصوم حرام است!! در اینصورت قطعاً دستور عقد امان 

اینکه مبارزه در میدان جنگ با اذن امام جایز است یا نه بیفائده و این عمل لغو و عبث 
 وکه چشم و ابر  قشنگی بسازید که شما یک مجسمۀ بسیار ماند است و مثل این می
داشته باشد ولی روح نداشته باشد آن همه دست و پا و چشم  ءاضدوست و پا و تام اع
اي چه فائده دارد؟ یا دیک مالنصرالدین که جلو مهمانها آورد و  مهابرو براي چنین مجس

چوب و سه پایه داریم! در آن صورت  گفت اگر برنج و روغن داشتیم دیک و چمچه و
گوید  ا که میخوبی بپزم! یا داستان خانۀ خراب مثنوي است آنج توانستم براي شما پلو می

: 
 جست از شتاب یک غریبی خانه می

 

 بردش سوي خانۀ خرابدوستی  
 

 گفت و، اینرا اگر سقفی بدي
 

 پهلوي من مر ترا مسکن شدي 
 

 هم عیال تو بیاسودي اگر
 

 در میانه داشتی حجرة دگر 
 

 گفت آري پهلوي یاران خوش است
 

 لیک ایجان در (اگر) نتوان نشست 
 

تو بودند که عمرشان از صبح تا شام  مگر امام و پیغمبر هم العیاذ باهللا مانند من و
مصرف الطائالتی شود که اصال فائده ندارد؟ مباحث بیجائی که هیچ مورد ندارد؟ 

خورد؟ سالیانه  هائی عنوان کنند بدون اینکه متوجه باشند بچه دردي می درسهائی و بحث
د؟ کنن میلیونها تومان پول صرف کتاب و حقوق و غیره نمایند و ندانند چه کاري می

ها حکم وارد شده براي موضوعی که اصال پایه  سیصد و دو حدیث که در هر حدیثی ده
گفتند و روات و محدثین براي چه  ها را براي چه می ندارد؟! ائمه معصومین این حدیث

آوري کردند؟. اگر براي عمل در زمان خودشان و زمان بعد از خودشان تا زمان  جمع
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تماً براي همین بوده) این را که شما مدعی هستید مورد ظهور قائم آل محمد بود (که ح
عمل ندارد زیرا امام معصوم مبسوط الیدي نیست تا جهادي باشد تا چه رسد به آداب 

 جنگ وحکم اسرا و غنایم؟!
گفتند و دیگر کار به این نداشتند که مورد عمل  و اگر بگوئید که اینها همینطور می

مسلمان عادي تا چه رسد به امام معصوم مرتکب عمل ندارد این یک عمل لغوي است، و 

وِ [و »و من حسن اسالم املرأ ترک ماال يعنيه«لغو نمی شود  نِ اللَّغْ مْ عَ ينَ هُ ذِ الَّ وَ

[ ونَ ضُ رِ عْ کردن در مسائلی که هرگز مورد  آخر نشستن و عمر ضایع – }3{المؤمنون: مُ

 کند کار هیچ عاقلی نیست!! عمل پیدا نمی
اهللا ظهور کند  و اگر بگوئید براي رزوي بوده که امام معصوم یعنی قائم آل محمد انشا

اطالع است که در  ببینیم آیا قائم آل محمد العیاذ باهللا آنقدر بیچاره و بیخوب بفرمائید 
افی و امثال آنها را بردارد و ببیند که بیاید مثال کتاب کافی و وسائل و زمان ظهورش باید

 ها از علی بن نعمانها از سوید القالها از بشیر ها از محمد بن الحسین ن یحییمحمد ب
الدهانها از امام معصوم شنیده باشند آن وقت تکلیف اند که بشیر  دهانها چه روایت کردهال

خود را بداند و مثال در آداب قتال وحکم غنایم و شرایط ذمه تکلیف خود را از قول 
عبداهللا و معویه بن عمار بداند؟! آیا شما معتقید که قائم آل حفص بن غیاث و عمران بن 

محمد آنقدر بیچاره است؟ در صورتیکه مطابق اخبار و به تصدیق همین ائمه معصومین 
چنین باشد زیرا اوال  حضرت قائم افضل از سایر ائمه غیر از امیرالمؤمنین است و باید هم

ائمه هستند و ثانیاً احتیاجات زمان و وسعت و مردم زمان او مسلماً فاضلتر از مردم زمان 
نماید. در چنین روزي کتاب وافی و کافی و  دوام حکومت وي اقتضاي این معنی را می

منتهی و جواهر و امثال اینها را باید در رودخانه ریخت و یا در گودالی با کمال احترام 
 دفن کرد.
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دین نماید مشمول همان مثلی در چنین روزي احمقی که بخواهد از اینها کسب علوم 
 است که شیخ محمود شبستري گفته : 
 زهی نادان که او خورشید تابان

 

 بنور شمع جوید در بیابان 
 

آري در چنین روزي احتیاج به این حرفها نیست، امام معصوم مؤید بتأییدات آسمانی 
دانند و هم احکام آنرا  احتیاج به این حرفها ندارد ولی از کسانیکه هم جهاد در احرام می

اي از اینان که خود را صاحب فتوي هم  نویسند این کارها بعید نیست زیرا پاره می
نویسند.  هاي خود می دانند و هم حکم آنرا در رساله م را حرام میدانند بسیاري از احکا می

هاي فتوائی و کتب فقهی همین صورت را پیدا  مثال همین حکم جهاد در بسیاري از رساله
نویسد جهاد بدون امام معصوم حرام است و بعد وارد شقوق فتوا در  کرده است اول می

تقسیم غنایم وحکم اسرا و عقد امان حکم آداب جنگ و پخش سم و خدعه در محاربه و 
شود اینکه فالن چیز حالل و فالن عمل سزا و فالن  و گرفتن جزیه و دعوت اسالم می

دانید استخراج و استنباط حکم از میان کتب و مدارك فقهی  عمل نارواست!! و البته می
حث آوري حدیث است یک نفر فقیه مدتها باید ب خیلی زحمتش بیشتر از روایت و جمع

شود باید فدیه  و تنقیب و مطالعه کند در اینکه آیا اسیري که در میدان جنگ گرفته می
گوید  دهد یا کشته شود و همچنین سایر مسائل عقد و صلح. کسی به این بنده خدا نمی

کردن حکم اسیر  که تو همینکه دانستی که جهاد بدون امام معصوم حرام است دیگر بدنبال
بوط به وجوب جهاد است چرا؟ یا مثال فقهائی نماز جمعه را بدون و تقسیم غنایم که مر

نویسند، ولی  دانند و در اولین مسئله این باب می حضور امام معصوم حرام یا غیرکافی می
پردازند به آدب و دستوراتی که باید امام انجام دهد چگونه ردا بپوشد، چگونه  بعدا می

ه خطبه بخواند؟! چگونه رکوع و سجود و تکیه بشمشیر یا کمان یا عصا کند، چگون
دانی دیگر چرا وارد این مباحث  قرائت بجا آورد؟ بنده خدا! تو که اصل نماز را حرام می

اي که بفتواي  کنی، آخر جهاد و نماز جمعه شوي و وقت خود و دیگران را ضایع می می
ن چرا؟ زیرا تو بدون وجود امام معصوم حرام است دیگر پرداختن به آداب و دستور آ
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روي این حساب گفتگو از آداب و دستور آن هم اگر حرام نباشد جایز هم نیست براي 
خنزیر میدانی! حاال گر کسی آداب و لحم   دون امام را مانند اکل لحم میتهاینکه تو جهاد ب

عالی حالل است  بگوید بفتواي جناب و خنزیر را بنویسد خوردن خمر وخوردن گوشت
ه باشد جایز نیست پس این معنی یعنی چه اینست آن معماي عجیبی که یا حرام؟! هر چ

ماند که آیا واقعاً غضب خدا ما را گرفته و مسخ کرده است که حتی  انسان در آن مات می
 فهمیم! این چیزها را هم نمی

[ ونَ ُ رتَ فْ ىلَ اهللاِ تَ مْ أَمْ عَ لْ آَهللاُ أَذِنَ لَكُ م معصوم نویسی که اما و اگر می }59{یونس: [قُ

بیاید و آداب امامت خودرا بداند که در نماز جمعه چگونه رکوع و سجود کند و چگونه 
و به آن عمل کند؟!  ا میخواندرو آید رساله ت یا امام معصوم میآخطبه بخواند وامثال اینها 

 کجاي تو خندید؟!  د بهیکنی با اگر چنین فکر می
ست یک عده افراد جاهل متعصب هم شود و ناچار بد حاال که این رساله منتشر می

آید و هر کدام آنچه از تهمت و افترا و دشنام و  رسد غیرتهاي وارونه به جوش می می
است که تا حاال کنند ودلیل و حجتشان هم همانه برآید کوتاهی نمی از دستشان امثال آن

فرهنگی، به توچه چنین فهمی یا فالن و بهمان؟ توکارمند سادة  : توبهتر میایم از قبیل دیده
 دانند و از این قبیل حرفها. و چنان بنویسی، آقایان خودشان بهتر می
 اچیزي ر یا تضعیف احدي و اهانت و تحقیر ولی آقایان، اوال بخداي الیزال قصد

بیند که  رود و می ندارم مثل من مثل کسی است که عزیزترین اهلش دارد از بین می
برند وبنابراین چنین کس  را ولو دوستانه از بین برده و میاي بنام دوستی جان او  عده
دهد. آنچه من  وار فریادش را سر می تواند صبر کند و جزع و فزع ننماید بلکه دیوانه نمی

ترین دین و  ويام (و البته هر کس بفهم خود مسئول است) دین اسالم را ق فهمیده
متکفل شود  را در دو دنیا ضامن و تواند سعادت عموم بشر ترین آئینی است که می عالی

اما نه دینی که نه علم دارد و نه حکومت نه جهاد دارد و نه جمعه  نه جماعت و نه اعداد 
 مسمی!! قوا می کند ونه اجراي حدود و فقط اسمی است بی
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باجراي احکام اسالم پس سعادت من و گذشتگان و آیندگان من و تمام جهانیان بسته 
سعادت خود عالقه دارد شما  اگر ده تومانتان را دزدي ببرد  است وهر موجودي به
کنید  رسد وهر چه در چنته شما از فحش و ناسزا باشد نثار آن می فریادتان به آسمان می

بیند سعادت ابدي هر دو جهانی او را برده و  کنید کسی را که می پس چرامالمت می
ید خالف است بشیوة انسانیت و چنانکه دان ام اگر شما می ها را فهمیده برند. من این می

شرط نصحیت است خالف آنرا به من بفهمانید و مرا قانع کنید که مطلب چنین نیست 
شود هیچ! بلکه  وگرنه با فحش و تهمت حتی ضرب و قتل این منظور که حاصل نمی

 خالف آن حاصل است.
و دشمن اي در خواب است  ثانیاً: من همچون کسی هستم که ببیند صاحب خانه

دیوارخانه او را خراب کرده و مال و اموال او را بیغما وحتی زن و بچه او  دهبیدادگرد آم
مد و صاحب خانه را بیدار و خبر کرد و گفت آقا آبرد، اگر چنین کسی  را به اسارت می

ات به اسارت رفته است این  دیوار خانه خراب شده و مال و اموالت بغارت وزن و بچه
ر واب بیداخاز  و از آنکه وي را پردازد عوض آنکه به چاره !غیرت معکوس ارة دارايبیچ

زند آهاي فالن فالن  آید و فریاد می کرده تشکر کند، رگ غیرت معکوسش به جوش می
بري تو چه حق داري نام زن و بچه مرا ببري؟! چرا فالن  شده نام زن و بچه مرا می

رسد بلکه وظیفۀ فالن پاسبان است  ار بتو نمیکنی؟ این ک همسایه این کار را نکرد وتو می
که کاله چه جور و لباس چه رنگ دارد و بیاید و چنین خبري بدهد، چون پاسبان چنین 

 خبري نداده، خبر دادن تو رسمیت ندارد؟!
دادن و ناسزاگفتن به آن شخص بدون آنکه توجه کند که راست  آنگاه بپردازد بدشنام

 گویند یا نه:  می
صورت ترك جهاد یکی از آن علل بزرگی است که موجب انحطاط و به هر 

ماندگی مسلمین بلکه باعث گمراهی و محرومیت سعادت جهانیان از نعمت عظیم  عقب
در  اسالم است و ترك ان نه تنها باعث ذلت و نکبت است چنانکه امیرالمؤمنین علی
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الم و خسران دنیا و آخرت البالغه و غیر فرموده، بلکه موجب از بین رفتن اصل اس نهج
 است چنانکه مشهود است.

 
 مضرات ترك جهاد

هر چه هست ترك جهاد مضرات فراوانی دارد که اهم آن به شرح ذیل خالصه 
 شود. می

جهاد یکی از فرائض بزرگ الهی و رکن اعظم اسالم است و ترك آن مستحق  -1
 ست.اي به فکر نزدیکتر ا عقوبت و جهنم است واز ترك هر فریضه

موجب احادیث شریفۀ اهل بیت علیهم السالم تارك  یات کریمۀ قرآن و بهآبه مفاد  -2
 جهاد دچار ذلت و مسکنت و خواري و خفت در دنیا و آخرت خواهد شد.

به حکم عقل وتجربه، ملتی که خود را آماده دفاع و مبارزه با دشمنان نکرد به  -3
ان گردیده مال وناموس و جانش ملعبه ر و ذلیل دشمنیزودي مورد طمع آنها گشته اس

 اعداي خود خواهد شد.
اي که مسلمانان را به عالیترین درجات سیادت و آقائی رسانید جهاد بود  خصیصه -4

 پس ترك آن موجب ضد آن خواهد گشت چنانکه هم اکنون مشهود است.
اد بودن براي آن تولید روح سلحشوري و جوانمردي در افر فریضه جهاد و مهیا -5

نماید  نماید وبالعکس ترك آن ایجاد جبن و بزدلی و روح رعونت وانوثیت می مسلمین می
و این حقیقت با اندك توجهی به وضع کنونی دنیا و تاریخ اسالم کالشمس فی رابع النار 
روشن و مسلم است و براي انقراض یک ملتی همین وضعیت بزدلی و جبونی کافی 

 است.
بودن براي   نتیجۀ آماده شود که نه تنها مردان آن در یده میبا مطالعۀ تاریخ اسالم د

جانبازي داراي عالیترین مراتب اخالقی و فضالیل نفسانی بودند بلکه حتی زنان آنها در 
توان گفت  بودن براي جهاد بر اکثر مردان این عصر فضیلت داشتند و حتی می نتیجۀ مهیا
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را در جهاد با رسول خدا چون  ن مسلمانشرکت زناسادات مردان زمان بودند و ما شرح 
نفر بودند و براي مداواي  16غفار که  لمه و ام سلیم و نسیبه جراحه و دختران بنیام س

پز براي سرابازن اسالم  تشجیع و تحریض آنان بر جهاد حاضر و  مجروحین و پخت
مدارك معتبر ي رونامه وظیفه از روي  انحطاط مسلمین در شماره شدند. در مقالۀ علل می

 چون سیره ابن هشام و سره حلبی و تاریخ طبري یادآور شدیم.
و همچنین شرکت زنان مسلمان در جنگهاي اجنادین و انطاکیه و دمشق، در خالفت 

سفیان از  و یزید بن ابیبکر و عمر و در تحت پرچم خالد بن ولید و ابوعبیده جراح  ابی
قدي و فتوح البلدان بالدري و ناسخ التواري کتابهاي معتبر مانند کتاب فتوح الشام وا

اطالعان نظائر آن را در شرکت زنان  جویان و بی  نوشتیم و براي جلوگیري از عذر بهانه
زنانی است  یادآور گشتیم که مهمترین آنها داستان مسلمان در جنگهاي موالي متقیان

را  شور جنگی عایشهکه سوار اسبان شده با پوشیده اسلحه جنگ وتشبه به سربازان سلح
تا مدینه بدرقه کردند و همچنین داستان شرك بکّاره هاللیه و زرقائ دختر عدي و سوده 

الخیر با رقیه دختر   بنت عماره بن اسد همدانی و عکرشه دختر اطرش بن رواحه و ام
که لبراء دختر صفوان و صدها از این زنان شیردل و دشمن شکار  حریش بن سراقه وا

 سنان و تیر و کمان آنها رابتفصیل مذکور داشتیم تا دانسته شود که :  حمل سیف و
با اسالم بعد بین المشرقین است و زنان را اسالم چگونه تربیت کرده  ها فاصله –اوال 

مسلمان و دختران با ایمان در میان دریاي دشمن در و ما چگونه تربت می کنیم! زنان 
ایمان خود بوده در میدان جنگ ن خود چگونه قادر به حفظ عصمت و کنار برادران مسلما

کردند، و زنان ما در میان چهار دیواري  شمار خود تنگ می عرصه را بر دشمن غدار بی
کنیم از بر باد رفتن ناموس و  خانه با هزاران وسائل که براي محافظت آنان فراهم می

که از سایۀ خود رم کرده و در اولین  ناچیزند جانشان ایمن نیستیم! و بقدري زبون و
مقدس مآبهاي ما براي دهند و  برخورد بر محیط مخالف، خود را از دست می

کردن آنها حجابهاي ساختگی غیرحجاب خدا و رسول بسلیقۀ خود درست  محبوس
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ها  کنند و متجددین احمق ما آنها را لخت وعریان کرده بشناي در استخرها و کاباره می
 !کشانند! می

آنچه مسلم است دشمنان اسالم در جعل این اخبار که منتهی آرزوهاي آنهاست  -6
نمودن آنها مسلماً دست داشته و   در ترویج و تبلیغ و مهم قلمداداگر دست نداشته باشند 
ي ایمان و اتحاد و برکت حکم جهاد و واند که مسلمانان به نیر دارند زیرا دیده و دانسته

اطاعت از حکومت مرکزي به آن همه فتوحات درخشان نائل آمدند و میبایستی بهر 
اي در  از اینکه یک چنین شبههقیمت این وسیلۀ مؤثر را از دست آنها گرفت، چه بهتر 

لیم دشمنان میان آنها ایجاد و یا الاقل ترویج کرد تا بسستی و تنبلی بگرایند وبه آسانی تس
شوند خصوصاً با که روح صوفیگري و درویشی آمیخته شود در آن صورت است که 

اکنون در  شود و این سیاستی است که هم چشم دشمن روشن و قلبش از فرح گلشن می
: تشویق و تقدیر از شود گوناگون دنبال می کشورهاي اسالمی بوسیله ایجاد مذاهب

شتر رجال کشورهاي اسالمی یتا جائیکه ب ناصوفیگري و چاپ کتابهاي تصوف و عرف
مخصوصاً ایران از صوفیان و درویشانند و ایجاد مذهب شیخیه و بابیه وبهائیه و قادیانی 
که در تمام آنها صحبت از صلح و صفا وعشق و وفاست و مخصوصاً مذهب غالم احمد 

د شمرد پر معلوم قادیانی که بنام مهدي موعود تمام آیات جهاد را از قرآن منسوخ ومردو
گیرد وبه نفع چه  خورد و از چه مرکزي فرمان می اي آب می است که از چه سرچشمه

 شود؟! دولتی تمام می
کسیکه در آنها شک نماید چون کسی است که در سیاهی شب و سفیدي روز تردید 

 داشته باشد.
جهاد ترك جهاد موجب شده که در کشورهاي اسالمی افراد مسلمان به مقدمات  -7

گی و مشق و تمرین به تیراندازي و آشنائی با اسلحه جدیده و قدیمه  از قبیل ورزیده
نمایند سهل است بلکه تا بتوانند از   دهد و خود را آماده نمی اي نشان نمی کمترین عالقه

خدمت وظیفه که دولتهاي اسالمی به اجراي آن براي حفظ داخلۀ مملکت اجبار دارند، به 
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کنند تا جائیکه مقدسترین و متظاهرترین آنها بدیانت  اشد فرار میهر قیمتی که ب
گی یا به  ترین آنها از این وظیفه هستند به طوریکه براي فرار از آن بصورت طلبه فراري

 نایند. برند وآنرا وسیلۀ گریز از انجام خدمت سربازي می اسم آن پناه می

و[ هو دولتهاي اسالمی که موجب فرمان آی دُّ أَعِ بَاطِ وَ نْ رِ مِ ةٍ وَ نْ قُوَّ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ ا هلَ

وَّ اهللاِ دُ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ ترین و بهترین و مؤثرترین   مأمورند که عالی }60{األنفال:] ...اخلَيْلِ تُ

هواپیمابر و  وسایل جنگی و ادوات و آالت حرب را از تیر و تفنگ و توپ و طیاره و ناو
هاي خود  و هر سالحی که از آن باالتر نباشد در زراد خانه هاي اتمی و هیدروژنی بمب

 تهیه کنند و جاسوسان جنگی و هر گونه اسلحه و آالت را در اعلی درجۀ امکان تا حدي
ترك  از ایشان مرغوب و هراسناك باشند! که دشمنان اسالم و خصم مسلمانان همیشه

براي تأمین از اشرار داخلی  ترین دولتها حتی جهاد باعث آن شده که امروز ضعیفحکم 
اند  از حیث مهمات جنگی، دولتهاي اسالمی هستند و با اینکه حکم جهاد را منسوخ نموده

معذالک حکم دفاع به قوت خود باقی است وحکم دفاع این است که وقتی خوف 
از  استیالي دشمن بر کشورهاي اسالمی رود و بیضۀ اسالم در خطر افتد بر عموم مسلمین

رد وپیر و جوان واجب است که خود را براي دفاع بهرصورت و قیمتی که باشد م زن و
آماده کرده و وسائل دفاع و طرد دشمن را بهر کیفیت حاضر نمایند و حتی در تحت 
پرچم فرمانده فاجر و فاسقی هم که باشد براي حفظ اسالم و کشور اسالمی براي جهاد 

که  بالً تمام تجهیزات جنگی را به طوريحاضر شوند و البته الزمه آن این است که ق
بهترین صورت بر دشمن غلبه نمایند تهیه کنند و اگر فرض کنیم که جهاد اسالمی هم 

بردار نیست!   اي تعطیل لی حکم دفاع به هیچ بهانهامام معصوم موقوف باشد ونبودن   بعلت
تا اقیانوس هند و  هاي بحر احمر و صحراي آفریقا زیرا قلمرو وسیع اسالمی که از کناره

استرالیا و سواحل اوقیانوس اطلس تا کشور چین و اندونزي و باالخره اکثریت قریب به 
تمام اراضی آسیا و قسمت زیادي از آفریقا و استرالیا و مقداري از اروپا را شامل است، 
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هرگاه مورد تجاوز دشمن یا طمع آن قرار گیرد بر عموم مسلمانان شرق و غرب عالم 
است که براي نجات آن نقطه دست بدست هم داده آن را نجات دهند ولی واجب 

داري که از نواحی  ها وتلقینات عدم وجوب جهاد و پشتیبانی دامنه بدبختانه همین زمزمه
شود و روح تنبلی و بیماري که در نتیجه این تلقینات بر مسلمانان  مرموزه از آن می

رسانیده که قلب کشورهاي اسالمی یعنی  مستولی است کار بدبختی آنها را به آنجا
المقدس که قبله دوم مسلمانان است مورد تجاوز دولتهاي ستمگر قرار  فلسطین و بیت

گرفته و آشیانه یهود که اعدا عدو اسالم است گردیده و نزدیک یک ملیون مسلمان بازن 
ه و کاشانه خود پارة تصدقی دشمنان از خان هاي پاره و بچه در بدر در زیر چادرها و خیمه

اند و منتهی ارفاقی که به ایشان شده آن است که اگر سیاست یهود ایجاب  آواره گردیده
نماید صاحبان آنامالك و ضیاع و عقار را که نمونۀ جنات تجري من تحتهااالنهار است 

گی و کناسی! وادارند و قوت الیموتی به  هاي خودشان به عمله ببرند و در باغها وخانه
بردار  اي نابودشان نمایند!! آري آیا این حکم دفاعی که تعطیل دهند و هر دم به بهانهآنها ب

نیست؟! ولی سیاست دشمن به قدري مستولی است که از ده هزار نفر مسلمان یک نفر 
داند که اصال در احکام اسالم چنین حکمی هم هست! زیرا همان سیاست مراقب  یهم نم

هم با اینکه در وش مسلمانی برسد و بهمین جهت است که نگذارد چنین سخنی به گ
شود وکتاب  سال هزارها کتاب در کشورهاي اسالمی در پیرامون مسائل مذهبی چاپ می

ها و فضایل و موضوعات امامت و تاریخچه امام و امامزادها و  دعاها و کتاب معجزه
وع افضلیت ها و مخصوصاً موض اشعار مدح و منقبت و دیوانها و مقاتل روضه وتعزیه

انقطاع امامت و تحریک شیعه و سنی به یکدیگر و کتابهائی  ابوبکر و علی و دعواي بال
کند، چاپ و نشر و به قیمت ارزان  که آتش جنگ را بین این دو دسته هر دم تیزتر می

تمیز که از  شود! ولی این بنده ناچیز بی خدا! بین مردم پخش می البد براي تقرب به
ام هنوز کتابی که در موضوع   تک و پو نموده ه ودر جستجوي آن بهر جاعاشقان کتاب بود

ام و حتی  ه در دسترس مردم گذاشته شده باشد ندیدهمدفاع نوشته شده و مطابق فهم عا
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هاي  واجبات اسالمی است در هیچیک از رسالهمسئله دفاع را که البته از بزرگترین 
ام! اینست آن بدبختی و ظلمت عظیمی که بر  نیافتهنویسند  معموله که فقها براي مردم می

و حکمفرماست و با جهل و غفلت عجیبی که بر  دهگستر  سرتاسر جهان اسالمی سایه
مسلمانان حاکم است معلوم نیست چه وقت این ابر مظلم نادانی از جلوي چشمان 

گر  وهبصیرت آنها برداشته خواهد شد وحقیقت نورانی اسالم بچه وسیله بر آنان جل
 خواهد گشت؟

 
 از مهمترین واجبات اجتماعی اسالم

 رسد. در ذیل مسئله جهاد توجه به نکته مهمی الزم است که ذیال بعرض می
که که پروردگار عالم بر امت اسالم فرض فرموده است یکی از مهمترین واجبات مترو

ر زندگی نمودن تمام وسایل حیات از تمام علوم و صنایع وحرف است و آنچه د آماده
 :ایدمفر  سعادتمندانه بشري بدان احتیاج افتد چنانکه در قرآن کریم می

                                

                              

                              

       )60:  انفال( 
هاي اسبان تا  توانید از هرگونه نیرو و از رشته آماده کنید براي ایشان آنچه را می«

شما بدان وسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید و دشمنان دیگري که 
داند وآنچه در راه خدا انفاق  شناسید ولی خدا آنها را می آنها را ندانسته و نمی

گردد و به شما ظلم  شود ونفع آن عاید خودتان می نمائید به شما برگردانیده می می
 .»شود نمی
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نمودن تجهیزات جنگی و آالت حرب و ضرب  هر چند ظاهر این آیه امر به آماده
نمودن تمام چیزهائی است که در زندگی اجتماعی انسانی  به آمادهاست اما در حقیقت امر 

بازي و امثال  بدان نیاز افتد تا جائیکه علوم محرمه نیز مانند سحر و تسخیر اجنه و شعبده
این گونه علوم که ذاتاً حرام و تعلیم و تعلّم آن موجب تعزیر از جانب حاکم و پیشواي 

ا آن حد که مسلمین را در برابر دشمنان خود مسلمین است، معذالک به قدر کفایت ت
برتري دهد واجب کفائی است، که اگر در کسب و تهیه آن قصور شود عموم مسلمانان 

باشند. مثالً اگر در شهري یا کشوري  مسئول و معاقب در پیشگاه پروردگار جهان می
امت  بر عموم صدنفر یا ده هزار نفر طبیب الزم باشد واز این عده فقط یک نفر کم باشد 

اسالمی یعنی بر فرد فرد آنان واجب است که به تهیه آن یک نفر قیام نایند زیرا این 
احتیاج است و احتیاج مسلّمًا آنان را در برابر دشمن ضعیف و محتاج و ضعیف 

نمایاند و قصور وتقصیر در این باره حرام است، پس علوم مسلمانان در پیشگاه  می
چنین  طبیب مثالً مسئول و معاقبند و هم ریک طبیب از ده هزا خداوند براي تهیه همان

و حتی خیاط و دان، و مستخرج معادن، و متخصص برق، و داروسازي،  مهندس و شیمی
بزاز وعطار و خالصه آنچه سعادت جامعه مسلمین را به حد اعلی تأمین و آنان را از 

یجاد حشمت و عظمت نماید. تا نیاز نماید و موجب عزت و احترام و وقار و ا دشمنان بی
: روایت شده که فرمود جائیکه در کتاب شریف کافی از حضرت امام محمدباقر

دخل قوم علی احلسني بن علی عليهام السالم فرأوه خمتضباً بالسواد فسألوه عن ذالک «

فی غزاة غزاها ان خيتضبوا بالسواد ليقووا به  فمدّ يده الی حليته ثم قال : امر رسول اهللا

  :»علی املرشكني
فرماید گروهی بر جناب حسین بن علی علیهما السالم وارد شدند دیدند که آن  می

اند از جهت آن سؤال کردند آن حضرت دست مبارك به  بزرگوار خضاب سیاهی بسته
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آن بوده امر فرمود که ریش خود کشیده فرمودند : رسول خدا در جنگی که خود مباشر 
 مسلمانان به سیاهی خضاب کنند تا بر دشمنان نرومند شوند.

خواهد که در تمام شئون حیات استیال و تفوق و جمال و  اسالم از پیروان خود می
 حشمت خود را بر دیگران مسلّم دارند.

لَقَ  [اهللاُ   شمارد و قرآن کریم نعماي الهی را بر سبیل منت بر مؤمنین برمی ي خَ ذِ الَّ

مُ  رَ لَكُ خَّ سَ مْ وَ ا لَكُ قً زْ اتِ رِ رَ نَ الثَّمَ جَ بِهِ مِ رَ أَخْ اءً فَ ءِ مَ امَ نَ السَّ لَ مِ أَنْزَ ضَ وَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ السَّ

[ َارَ مُ األَهنْ رَ لَكُ خَّ سَ هِ وَ رِ رِ بِأَمْ يَ يفِ البَحْ رِ لْكَ لِتَجْ رَ  الفُ مَ القَ سَ وَ مْ مُ الشَّ رَ لَكُ خَّ سَ [وَ

ائِ  ] دَ ارَ النَّهَ يْلَ وَ مُ اللَّ رَ لَكُ خَّ سَ ِ وَ  } 32/33{إبراهیم:بَنيْ
خداوند کسى است که آسمانها و زمین را آفریده است و از آسمان آبى فرو فرستاده است، آن گاه با «

ها برآورده و کشتى را برایتان رام ساخته است تا به حکم او در  ] میوه اى از [اقسام آن براى شما روزى
) و خورشید و ماه را که پیوسته روانند براى 32روان باشد. و جویباران را براى شما مسخّر گرداند ( دریا

 »شما رام کرد. و شب و روز را [نیز] برایتان مسخّر گرداند
 

هِ  :فرماید میو  رِ رِ بِأَمْ ي يفِ البَحْ رِ ْ لْكَ جتَ الفُ ضِ وَ ا يفِ األَرْ مْ مَ رَ لَكُ خَّ رَ أَنَّ اهللاَ سَ ْ تَ [أَملَ

يمٌ  حِ وفٌ رَ ءُ رَ نِهِ إِنَّ اهللاَ بِالنَّاسِ لَ ضِ إِالَّ بِإِذْ ىلَ األَرْ عَ عَ قَ ءَ أَنْ تَ امَ كُ السَّ سِ يُمْ  }65{الحج: ]وَ
اند برایتان مسخّر  زمین است و کشتیها را که به فرمان او روان اى که خداوند آنچه را که در یا ندیده«

] به  دارد. بى گمان خداوند [نسبت نگاه مى -مگر به اجازه او -گرداند و آسمان را از آنکه بر زمین افتد
  »مردم بخشاینده مهربان است

گردش یعنی خدائی که دریا را مسخر شما کرد تا به فرمان و دستور او کشتی ر آن به  
درآید تا از فضل خدائی استفاده کنید و شاید شکرگذار شوید، پس خدا مسلمانان را 

بار بر وضع   دهد ولی یک نگاه اسف نی میخواهد ودستور کشتی را بر دریا میمسلط 
دانیم که  دارد که تا چه حد بر دریاها استیال دارند!! به خوبی می کنونی مسلمین معلوم می

ریکا و انگلستان وهند و سایر کشورها در پهنۀ اوقیانوسها سینه دریاها هائی که از آم کشتی
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شکافند بسیار وهزاران هزار است اما برویم و به بینیم از چند هزار آن یکی مال  را می
قدر  آوردن این حقیقت، خیلی زحمت الزم نیست بلکه همین مسلمانهاست؟ براي بدست
ن مال آسازي دنیا مراجعه کنیم و ببینیم چقدر  هاي کشتی کافی است که به کارخانه

است.همین چند روزه بود که یکی از ناو هواپیمابرهاي آمریکا که مشغول  مسلمین
هزار کارگر و مهندس در آن مشغول کار بودند آتش  ساختمان آن بودند و بیش از سه

رانی این دولت درمقابل این خسارت مثل آن  از بین رفت ولی قدرت کشتی گرفت و
 گري بشکند!! است که یک کوزه از کارخانه کوزه

گذارد نعمت  هائی که خداوند متعال در قرآن مجید بر مردم منت می از جملۀ نعمت
 فرماید : فلزات و آهن است که می

                           )25:  حدید( 
  »هایى براى مردم است ] جنگ و ستیز و [نیز] بهره و آهن پدید آوردیم که در آن [مایه«

از قبیل کشتی، اتومبیل،  سازند باید دید آیا این همه اسباب و آالتی که از آهن می
آالت آهن، مصالح ساختمانی، و هزارها و میلونها انواع آن آیا از این همه  طیاره، قطار راه

سازند یا الاقل  روند هزار یک آنرا مسلمانان می که هم در جنگ و هم در صلح بکار می
 شود متعلق به مسلمانان است؟! هاي دیگران ساخته می هزار یک آن که در کار خانه

پیکر  هاي عظیم و غول با یک توجه مختصري به کشورهاي اروپا و آمریکا و کارخانه
ها است مثل آن که این ایاترا خداوند  تنها براي  ن کارخانهآنها وجوش و خروشی که در آ

 آنها فرستاده است!
: فرماید ه قرآن را مالحظه کنید میرویم سراغ زراعت : شما آیات شریف اینک می

َنَامِ] ا لِألْ هَ عَ ضَ ضَ وَ األَرْ هائی که از زمین براي مردم خارج  بعد نعمت  }10{الرَّحمن: [وَ

 : فرماید می 11و  10در سوره النحل آیۀ  شمارد شود بر سبیل منت می می
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 )10/11:  نحل(
اى است و  ] آشامیدنى و کسى است که از آسمان برایتان آبى فرو فرستاده که از آن [آب«

با آن برایتان کشت  )10(چرانید ] مى درختانى است که در آنجا [حیوان]  از آن [آب جنگل
رویاند. به راستى در این  ها مى ] خرما و انگور و از همه نوع میوه و زیتون و [درختان

  »کنند مایه عبرت است [امر] براى گروهى که اندیشه مى

  
و در سوره الواقعه و سایر سور قرآنی آن اندازه در این باره تأکید فرموده که بهتر از آن 

 داند که :  متصور نیست واصوال مأموریت بشر را براي آبادانی زمین می

ا]  مْ فِيهَ كُ رَ مَ تَعْ اسْ ضِ وَ نَ األَرْ مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ   }61{هود:                [هُ
 »پدید آورد و شما را در آن به آباد کردن گمارداو شما را از زمین «
 

بادانی در آن را از شما خواسته حاال آایجاد فرموده و  که شما را از این زمین او است
نگاهی به ممالک اسالمی کنید و ببینید در بالد اسالمی چقدر از زمینها هنوز بهحالت بکر 

درکتابی که راجع به خدمات خود باقی مانده تا جائی که شاهنشاه یکی از این کشورها 
شود! کار بدبختی این  نویسد که یکصدم کشور من زراعت می وستایش وطنش نوشته: می

زمینی ونخود و   به حدي رسیده که حتی گوشت و سیب کشورها از حیث امر زراعت
شود!! همچنین گوسفند و گاو و  سبزي و کوجه آنهم از کشورهاي آمریکا و غیره وارد می

 االغ و ...! مرغ و
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موضوع نفت در کشورهاي اسالمی مووضوع مهمی است که نباید از آن غافل ماند 
این ماده سیاه و عفن! که گردش و حرکت دنیاي تمدن را بر عهده گرفته است و مانند 
خون در شریانهاي تمدن دنیا جاري است خیلی بیشتر از نصف آن از بالد اسالمی بدست 

گرداند اما در حقیقت  ها را می هاي عظیم و عجیب ضایع ملت %) و کارخانه70آید( می
اي از آن ندارند و تمام درآمد آن نصیب بیگانگان و دشمنان اسالم است تا  مسلمانها بهره

ها نوشتند حقوق یک خدمتگزار بهداري  جائیکه به طوریکه چند روز قبل در روزنامه
ندسی و مخصصین تا ماهیانه مسجد سلیمان ماهیانه پانزده هزار تومان است و مه

اي که به مالکین این  برند! غیر سایر مزایاي دیگر، و بهره صد هزار تومان!! حقوق می هفت
 دهند چیزي نیست وضع دلخراش کارگرهاي حصیرآباد براي شاهد اراضی زرخیز می

و با  کافی است و در واقع مثل آن مانند قطعه الماسی است که در دست کودکی باشد
البته از داستان نفت آبادان کم و بیش مطلعیم! حاال  رما از دست او بیرون آورند وچند خ

شود، یا  بنجل و تجملی میدهند غالباً صرف اشیاء به  آن جزئی هم که از درآمد آن می
ها صد و پنجاه تومان و قیمت دو بطري  ها و هتل هزار فامیل صرف عیش و نوش درکاباره

شش نفر هشتصد و پنجاه تومان و کاله کاغذي به پنجاه  ویسکی پانصد تومان و شام
 تومان رسید!! و مشتري آنها از هزار فامیل بودند.

گوئیم زیرا از سایر شؤون حیاتمان ارزش آن هم  در موضوع تجارت دیگر چیزي نمی
گیها که خدا ما را امر فرموده که آن قدر قوا تهیه کنیم که  معلوم است آیا اینهاست آن آماده

دشمنان همواره از مادر وحشت باشند؟!! روح صوفیکري و درویش منشی بیش از همه 
نماید. قرآن  کند ودشمن زیرك هم به انواع وسایل آن را تقویت می چیز در ما حکومت می

نماید و نشاط  ما را دعوت به علم و هنر و جهاد وقدرت و آبادانی زمین و صنعت می
اعتنائی به این قبیل مسائل و تسلیم به مرگ  گري، بیافزاید ولی روح صوفی حیات را می

 نماید و اتفاقاً پیشرفت هم با صوفیگري است. قبل از مرگ و ذلت و نکبت را توصیه می
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 انهدام یک رکن مهم اسالم، ترك جمعه است
ها،  آن  توان شمرد یکی از بزرگترین که براي انحطاط مسلمین می اي در میان علل مهمه

 عه است.ترك نماز جم
شارع مقدس اسالم که شالودة یک اجتماع سعادتمند انسانی را در عالیترین اساس، 

ریخت چون اصل و ریشه سعادت آدمی در اجتماعی و اتفاق است، براي  طرح و بنیان می
م و فرائضی در شریعت مطهرة خود مقرر کرد که افراد وآحاد اتحصیل این منظور احک

القات و روح اجتماع و اتحاد رد آنان سرایت نماید و با امت زود به زود یکدیگر را م
امور مهمی که تأمین سعات دینی ودنیوي آنان را  تعاونومظاهرت یکدیگر به انجام

همین نظر نمازهاي پنجگانه فرائض یومیه را متحسب مؤکد  نماید، توقیق یابند، به می
به نام مساجد بنیاد نهاد تا  فرمود که به جماعت بگذارند و براي این کار مکانهاي عمومی

اهل هر محل در اوقات صلوه بدان روي آرند و در ضمن انجام فرائض از اوضاع احوال 
یکدیگر مطلع کردند و در مشکالت زندگی یار و غمگسار هم باشند و چون معموالً 

نو جمعه توسط فرماندار هر شهري که بر طبق مقررات  نمازها اعم از یومیه و عیدي
شود لذا فرماندار و  ز عادلترین و عالمترین آن شهر است بصورت جماعت ادا میاسالم ا

ولت را که چون مربوط دتوانند دستورات اوامر  مأمورین دولتی به آسانترین صورت می
 باشد، به مردم ابالغ نمایند. به مصالح مسلمین است و تاتلی تلو فرمان خدا و رسول می

مه کس مجال و ه ي و مشاغل روزمره حیات بهو از آنجائیکه ممکن است گرفتار
فرصت آن ندهد که در تمام نمازها توفیق جماعت یعنی حضور در اجتماعی که مصالح 

شود، بیابد، لذا حضور در جماعت نمازهاي  دنیا و آخرت مسلمین در آن حل و فصل می
ه اهمیتی یومیه را مستحب اما مؤکد کرده است و چون ممکن است که افرادي الابالی بود

به عظمت و ارزش جماعت یومیه ندهند لذا با وجوب نماز جمعه واجب فرمود که در 
هر هفته هر مسلمانی الاقل یک مرتبه حتماً درك اجتماع و حضور در جماعت مسلمین را 
دریابد و آنچه در ظرف هفته نتوانسته است از اخبار دنیا و جریان اوضاع که خواه ناخواه 
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دي و اجتماعی مسلمانان دارد اطالع حاصل کند در روز جمعه به بستگی به حیات فر
اي که حتماً از مطلعترین و عالقمندترین مسلمانان آن شهر به اوضاع واحوال  وسیله خطبه

است و با داشتن حکومت اسالمی که شرح آن گذشت فرماندار یا رئیس شهربانی شهر 
شعاع ن از تمام اطراف آن محل در است، مطلع گردد و چون در نماز جمعه باید مسلمانا

دو فرسخ یعنی مردم چهار فرسخ در چهار فرسخ در یک نقطه حاضر شوند لذا تمام مردم 
شهر، مگر آنها که مستثنایند مانند زن و پیر و کور و لنگ و مسافر و کودك و امثال آن، در 

اذان جمعه داده اجتماع عظیم و میتنگ بزرگ مذهبی حضور یابند و در آن ساعت که  این

ا إِىلَ [شود به موجب فرمان می وْ عَ ةِ فَاسْ عَ مِ اجلُمُ وْ نْ يَ ةِ مِ الَ ا نُودِيَ لِلصَّ نُوا إِذَ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

ونَ  لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ كُ ٌ لَ ريْ مْ خَ لِكُ وا البَيْعَ ذَ رُ ذَ رِ اهللاِ وَ کسب و خرید و   }9{الجمعۀ: ]ذِكْ

اي  مین حرام گشته وهمه باید بسوي نماز جمعه بشتابند منظرهفروش بر عموم مسل
آید که هر فردي که صاحب روح زنده باشد به  عجیب آمیخته با بهت و جالل پدي می

شتابد آنگاه امام  آید و با نشاط و شوق مفرط به سوي مسجد می شعف و وجد در می
آید و با  نبر خطبه برمیجماعت با کیفیت خاصی ملبس ببرد سفید و متکی به شمشر به م

گزار این شریعت جاوید به موعظه و  حمد و ثناي خدا و صلوات بر پیغمبر بزرگوار پایه
پردازد و به خالصه اخبار وجریان ما وقع آنچه در یک هفته گذشته  نصیحت مسلمین می

است از حوادث، نیا بسمع مستمعین یعنی نمازگذارانی که وجوباً ساکت و سرتاپا گوشند 
نشیند تا هم خود را براي انجام وظیفه بعد یعنی  ده میررساند و سپس اندك مکثی ک یم

تعیین تکلیف ووظیفه حاضرین آماده کند و هم سخنانی که گفته درنفوس مستمعمین اثر 
عمیق نماید سپس برخواسته دستورات الزم را در قبأل حوادث گذشته و جاري یادآور 

نماز جمعه پرداخته پس از اتمام آن مسلمانان به موجب  شود آنگاه به انجام دو رکعت می

ا [فرمان  ريً
ثِ وا اهللاَ كَ رُ اذْكُ لِ اهللاِ وَ نْ فَضْ وا مِ تَغُ ابْ ضِ وَ وا يفِ األَرْ ُ

انْتَرشِ ةُ فَ الَ يَتِ الصَّ ا قُضِ إِذَ فَ
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[ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ عَ عبارت پراکنده گشته هر کدام دنبال شغل و کار خود و به   }10{الجمعۀ: لَ

 آیند. قرآن در جستجوي فضل خدا برمی
نمایند که فواید آن بر  و نیز در سال دو مرتبه در عیدین وجوباً براي نماز اجتماع می

احدي مخفی نیست و شاید به توفیق خدا ما آن را در جاي دیگر یادآور شویم. خوب 
امت اسالم به  ملتی که داراي چنین دستوري است که امروزه در روي زمین هیچ امتی جز

شود که  یابد و با میلیونها تومان هزینه، بعشري از اعشار آن موفق نمی توفیق آن دست نمی
روح اتحاد واتفاق در مردم دمد وآنان را براي مصلحت عمومی هر چقدر هم مهم باشد 
گردآوردو معالم و معارف دینی و مصالح دنیائی را به آنان بشناساند. در این دین مبین به 

اساسی که اصال پایه و  سوس که شبهات بیفشود ولی ا سانی به آنصورت حاصل میا
اي آنرا چون جهاد و  اي ندارد مانع این همه خیرات و برکات گردیده تا جائیکه پاره مایه

اند و چون در این باره در اصل رساله (الجمعه) که این رساله  حکومت حرام گرفته
ی توضیح داه شده و آن شبهات واهیه را که مانند مختصر، مقدمه آن است به قدر کاف

ادٍ [ خاکستر است همچون بادي تند از میان برداشته مَ رَ ُمْ كَ هلُ امَ ِمْ أَعْ هبِّ وا بِرَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ثَلُ الَّ مَ

فٍ  اصِ مٍ عَ وْ يحُ يفِ يَ تْ بِهِ الرِّ تَدَّ لذا وارد آن موضوع نشده و حواله این   }18{إبراهیم:] اشْ

اهللا بزرگ امام  کنندگان را به تیغ برهنۀ بیان و حجت قاطعه برهان عالمه بزرگوار آیت شبهه
کنیم و چون سخن در فواید اجتماع و وسائلی است که شریعت  واگذار میالخالصی 

اي نیز به  ارهمطهره براي این کیمیاي سعاد تهیه و فرض فرموده است باید در اینجا اش
فواید نماز عیدین یعنی دو عید فطر واضحی که شارع مقدس در دین مبین خود مقرر 
فرموده است، نمود و از تفاوت و تمایزي که عید اسالمی با عید گبران (نوروز) دارد 
مقایسه بین حق و باطل کرد. ما در جراید این کشور هر وقت فرصت و مجالی دست داده 

ایم و در اینجا به اختصار  وروز، این تفاوت و تمایز را تفصیالً یادآور شدهبه مناسبت ایام ن
 پردازیم. آن می
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از غروب شب عید یعنی بعد از نماز مغرب و عشا و نماز صبح و تعقیب نماز عیدین 

اهللا اكرب «: ت که مترنم به این ذکر شریف شوندسلمانان فرد و جمعاً واجب اسمبر عموم 

و پس  »هدانااال اهللا و اهللا اكرب وهللا احلمد علی ما هدانا اوله الشكر علی ما  اهللا اكرب ال اله

از طلوع آفتاب و پرداخت زکوه فطره در روز عید فطر بأقربا وخویشان و همسایگان فقیر، 
حالت اجتماع براي انجام نماز عید با  اضحی و تقسیم آن به فقرایا قربانی در روز عید 

ستگی امامت این نماز را دارد که البته در حکومت اسالمی غالباً امام وقت وکسی که شای
فرماندار عادل یا رئیس شهربانی است در شهرستانها و شخص حاکم در پایتخت، به 

آورند در حالیکه آستینها را باال زده  سوي مصلی که در بیرون شهر و بیابان است روي می
عمامه بر سر گذاشته و تحت الحنک  و مالیده ورو ساقهاي شلوار را تا نزدیک زانو 

شوند  آویخته با پاي برهنه تکبیرگویان با جالل و جبروتی خاص به طرف مصلی روان می
و در آنجا که هیچ عالمت و آثاري از خودنمائی و ثروت و تجمل به چشم یکدیگر 
کشیدن نیست، روي ریگ و خاك بیابان تمام مسلمانان حاضر از غنی و فقیر و وضیع و 

وار پهلوي یکدیگر ایستاده با چهره و جان رو به درگاه قادر منان آورده نماز  ریف برادرش
آورند آنگاه پس از ختم نماز امام  عید را به جماعت با کیفیت مخصوص خود به جا می

وظایف مسلمین را در قبال رویدادها و  بطرز مخصوصی ایستاده خطبه و موعظه را آغاز و
نانرا به نام خدا و بر سبیل تکالیف دینی به انجام اموري که حوادث جهان گوشزد و آ

کند. پرواضح  موجب صالح دین و دنیاي مسلمین است دعوت و ترغیب و تشویق می
است که از چنین منظره و چنین مجلسی جز خیر و صالح و عزت و عظمت و اتّحاد و 

 آید. اخوت برنمی
که در آن تجمل و اسراف و تعیین و  حاال این وضع را مقایسه کنید با عید مجوسان

تبذیرات و  کند و اغنیا سعی دارن به انواع تجمالت و تشخص و خودنمائی حکومت می
ها و  ها و مبل ها و قالی ث البیتکاخها و اثا ها و اسرافها بر یکدیگر رقابت جویند خانه
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دستان و آشنایان ها و زیورها و لباسهاي خود را به چشم  ها و انواع و اقسام زینت پرده
خود بکشند و بدین وسیله حس حسادت و تنافس یکدیگر را تحریک کنند تا ثروتها و 
پولها و مالها صرف امور غیرالزم و تجمالت زائده و بیهوده گردد و براي تأمین این قبیل 
تشریفات دستها باختالس و ارتشا و دزدیها و ناموس فروشیها و هزاران از این قبیل 

ده شود و فقرا را نسبت به خود خشمگین و غضبناك و مهیاي انتقام نمایند و فجایع کشو
در نتیجه هر کدام به قدر قوت خود تحت تأثیر این تحریکات براي خرابی کشور و 

 نابودي یکدیگر بکوشند.
آن عید مسلمانان است و این عید مجوسان! و آثار و نتایج آداب هر یک، خود به زبان 

گویند. بعد از اجتماع جمعه و عیدین که براي سکنۀ هر شهر  ل خود میحال از حق و باط
بزرگ سالیانه  گیک اجتماع مهم و متین همگیرد االم ها و ماهها صورت می و دهی در هفته

دیگر بنام حج دارد که خود یکی ازمؤثرترین وسایل وحدت و اتفاق است و آن عبارت 
شوند  یرا کسانیکه بوسائل مشروع، ثروتمند میترین افراد اسالمی، ز است از اجتماع زبده

العاده بوسیلۀ ابتکار هنري و اختراع   مسلماً افرادي هستند که در نتیجه هوش و ذوق فوق
و استطاعت شوند تا راه خانه خدا را  اند ثورتی تهیه کرده و داراي قدرت صنعتی توانسته

و قبلۀ مسلمین حاضر شده  در پیش گرفته در سرزمین وحی ومحظ الهام و مهبط مالئکه
با برادران همانند خود براي عزت و شوکت اسالم و رفع حوائج مسلمین تبادل نظر 

بنام  نمایند و هرگاه دولت واحد اسالمی داشته باشند در این موقع نمایندة دولت
امیرالحاج یاخود حاکم اسالم شخصاً در موقف حشور دارد و در روز عید اضحی در 

حاجیان مشرف است سیاست در محل بلندي بر افراد مسلمین و الیکهی درحنصحراي م
آنان را در آن سرزمین  اجتماعی و انتظامی مسلمین را یادآور شده وظایف دینی و دنیائی

اند یادآور شده  کمال خلوص حاضر شدهپر نو به آن دلهاي پاك و نورانی که از روي 
ه مسلمین را با افراد فهمیده و زبدة مشکالت مالی و اقتصادي و فرهنگی و سیاسی جامع

نظر   نماید و با تبادل گذارد و آنان را به وظایف مقدس خود دعوت می اسالم در میان می
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با آنان بر مشکالت موجوده فائق و جریان امور را با حسن وجه تا سال دیگر برقرار 
خواهد حال  کند. اینست خالصه آنچه اسالم از جمعه و عیدین و حج از مسلمین می می

اگر این برکات در میان مسلمین نیست چنانکه گفتیم آب از منبع جهل و غفلت مسلمین 
 خورد و ربطی به اسالم ندارد. افکنی وسواسان و تأیید دشمنان می  و شبهه

 
 یک رکن مهم دیگر از ارکن دین

 النبیین یکی دیگر از ارکان دین ویکستون محکم از بنیان شریعت حضرت خاتم
امر و  الطاهرین امر به معروف ونهی از منکر است که در آیات شریفه قرآن به مرّات به آن

 صور و تقصیر در انجام این فریضه شریف موجب انهدامبکرّات بدان تأکید شده و ق
نمودن به   اساس و تخریب بنیان شریعت مطهره است و آن عبارتست از امرکردن و یاري

ی و عموم اموري که در آن خیر دنیا و آخرت مسلمانان است اجراي هر یک از احکام اله
و نهی از تمام محرمات الهیه و جمیع کارهائی که در آن ضرر دنیا و آخرت جامعه و افراد 
مسلمین است و این کار بر عموم مسلمانان به وجوب کفائی واجب است و پرواضح 

ود به معروفیت آن امر و تواند بدین امر مهم اقدام نمایدکه خ است که مسلمانی می
منکریت آن نهی بصیر وبینا و عالم و دانا باشد پس همچنانکه در اول این رساله یادآور 
شدیم هر مسلمانی قبل از هر چیز باید به معارف حقه و معالم دینی خود عالم و آشنا 

به  شود و آنگاه براي اجراي احکام و توسیع معالم دین کمر همت بندد و هر جا که ببیند
شود با بهترین وسیله به جلوگیري پردازد.  آن نهی تجاوزي میبه  یبحریم آن امر یا قر

اي تربیت شده وعالقمند باري این کار  بدیهی است که حکومت اسالمی خود عده
شوند که  گمارد که آنها بر حسب اصطالح عرف، مأمورین آگاهی و پاسبان نامیده می برمی

وادار نمایندو این یک امر واجب مأمورند مردم را از ارتکاب مناهی نهی و به اوامر الهی 

ونَ شرعی براي حکومت اسالمیست که :  رُ أْمُ يَ ِ وَ ونَ إِىلَ اخلَريْ عُ دْ ةٌ يَ مْ أُمَّ نْكُ نْ مِ تَكُ لْ [وَ
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[ ونَ لِحُ مُ املُفْ ئِكَ هُ أُولَ رِ وَ نِ املُنْكَ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ لکن با این وصف وجوب آن از  بِاملَعْ

ود، زیرا از یک طرف ممکن است محتسبین و مأمورین ش فرد فرد مسلمانان ساقط نمی
موظف همه جا، نباشد و نتوانند در تمام موارد به این وظیفه بزرگ رسیدگی و مراقبت 
نمایند و از طرف دیگر خود این وضع که عموم مسلمانان راحتی دخالت در رسیدگی و 

الوه بر کمک، کمک به کارهاي خوب و جلوگیري از کارهاي بد باشد، مأمورین را ع
مراقب ومدعی هستند فلذا ناچار مأموري در کار خود قصور و تقصیرنخواهند کرد و 
بالنتیجه همواره محیط اسالمی از شر و فساد خالی و به خیر خوبی آکنده است و با ادامه 

اید که منتها آرزوي فالسفه و حکمائی است که  و جریان این اوضاع محیطی به وجود ي
یابند، وجوب  سازند ولی بدان دست نمی در عالم خیال و تصور میمدینه فاضله 

پذیرد که هرگاه مسلمانی  بودن امر به معروف و نهی از منکر بدین صورت تحقق می کفائی
پذیرد اگر خود قادر است فردا بدان کار  دید معروفی معطل و یا منکري صورت وقوع می
دارد تا به قدر کفایت بوي  گر اعالم میقیام و اگر احتیاج به کمک دارد به مؤمنین دی

بپیوندند و بر مسلمانان دیگر واجب است که به قدر کفایت دعوت او را اجابت نمایند 
 فرماید :  تا آن معروف بجریان افتد و آن منکر موقوف شود زیرا خداوند متعال می

ىلَ [  نُوا عَ اوَ الَ تَعَ  وَ وَ التَّقْ ِّ وَ ىلَ الربِ نُوا عَ اوَ تَعَ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ العُ ثْمِ وَ اإلِ

ابِ  يدُ العِقَ دِ   }2{المائدة: ]إِنَّ اهللاَ شَ
و بر نیکوکارى و پرهیزگارى با همدیگر همکارى کنید و بر گناه و ستم همکارى «  

 » مکنید و از خدا پروا بدارید، بى گمان خداوند سخت کیفر است

  
یا میتی مدفون نشده است شخص  شود که مریضی در حال هالکت مثال دیده می

نماید تا به قدر  مسلمان اگر خود قادر است بدان کار قیام و اگرنه از مسلمانان استمداد می
 کفایت بدان معروف اقدام شود و اگر فرضاً شارب خمري یا سلطان جائري مرتکب فسق
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ز مسلمین کند و اگرنه ا تواند از آن جلوگیري می شود یک نفر مسلمان اگر می  يجورو 
نمایند تا  کند و مسلمین وجوباً با او را اجابت می براي جلوگیري آن منکر دعوت می

حدي که قدرت بر نهی آن منکر یابند و قس علی هذا ... و اگر کوتاهی شود تمام 
مسلمانان معاقب و مسئول خواهند بود عالوه بر آن که مستوجب غضب پروردگار و 

شمار از رسول مختار و  تبعات و نکباتی دارد که اخبار بیدخول در نارند در همین جهان 
 ائمه اطهار علیهم السالم بدان ناطق است.

 فرماید : در حدیث شریف کافی می حضرت رضا

لتأمرون باملعروف و لتنهن عن املنكر او ليستعملن عليكم رشاركم فيدعوا خياركم «

البته باید امر به معروف و نهی از منکر نمائید وگرنه بدترین شماها بر  »فاليستجاب هلم

شود و  شود آنگاه هر چه خوبان شما دعا کنند براي ایشان مستجاب نمی شما مسلط می
در حدیثی طوالنی روایت شده  نیز در همان کتاب شریف از حضرت امام محمدباقر

 که فرمود : 

املنكر فريضة عظيمة هباتقام الفرائض هنالک يتم ان االمر بالعروف و النهی عن «

هم بعقابه فيهلک االبرار فی داراالرشار والصغار فی دارالكبار  غضب اهللا عزوجل فيعمّ

هاج الصلحاء فريضة عظيمة به نان االمر باملعروف و النهی عن املنكر سبيل االنبياء و م

عروف و نهی از منکر و که خالصه حدیث شریف آن است که امر به م »قام الفرايضت

شود و اگر در آن کوتاهی شود غضب  فریض بزرگی هستند که بدانها فرایض الهیه برپا می
گردند امر به  شود و در نتیجه نیکان در دست بدان گرفتار می خدا شامل عموم مردم می

 معروف و نهی از منکر طریقه انبیائ و رویۀ صلحاء است... .
کار متوجه علماء و کسانی است که خود را به عنوان دانایان البته بیشتر مسئولیت این 

 : فرماید می اند چنانکه در خطبه امیرالمؤمنین دین در مردم گنجانیده
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فحمداهللا و اثنی عليه ثم قال اما بعد فانه انام هلک من كان قبلكم حيث عملوا من «

: کسانی که قبل از شما فرماید می »يون و االحبار عن ذالکناملعاصی و مل ينهاهم الربا

بودند از آن جهت هالك شدند که به معصیت پرداختند و علماي دینی و دانشمندان 
 مذهبی آنانرا از این کار نهی نکردند.

و جناب سیدالشهداء علیه آالف التحیۀ و الثنادر حدیث منقوله در کتاب مستطاب 
بگردان دانشمندان و  ار العقول تصریحاً گناه فسق و فجور و اشاعۀ ظلم و جور تحف

 فرماید :  گذارد آنجا که می علماي هر قوم می

الَ [وء ثنائة علی االحبار اذ يقول هللا اوليائه من سا عظااعتربوا اهيا الناس بام و« وْ لَ

ا  بِئْسَ مَ تَ لَ حْ مُ السُّ لِهِ أَكْ ثْمَ وَ مُ اإلِ هلِِ نْ قَوْ بَارُ عَ األَحْ انِيُّونَ وَ بَّ مُ الرَّ اهُ نْهَ ونَ يَ نَعُ انُوا يَصْ ] كَ

و انام عاب اهللا ذالک عليه الهنم كانوا يرون من الظلمة املنكر و الفساد  }63{المائدة:

فالينهوهنم عن ذالک رغبة فيام كانوا ينالون منهم و رهبة مما حيذرون و انه يقول فالختشوا 

ولیاي خود را : اي مردم اعتبار گیرید بدانچه خدا افرماید در جمله می »الناس و اخشونی

: چرا فرماید کند آنجا که می ن دینی میهائی که بر دانشمندا نماید از بدگوئی وعظ می
نمایند واقعاً بدکاري  آخوندها و علماي دین آنان را از گفتار گناه و خوردن حرام نهی نمی

کنند. و فقط بدین جهت خدا بر ایشان عیب گرفته که آنان از ستمکاران  است آنچه می
که  اي کنند به جهت طمع و عالقه بینند ولی آنان را از اینکار نهی نمی و فساد را می منکر

دارند (از حقوق و هدایا وانعامها) وترس از آنچه از آن  به خیرهائیکه از ایشان دریافت می
: از مردم نترسید و از من بترسید ... آنگاه به شرح فرماید دارند و حال اینکه خدا میبیم 

فرماید که باید به آن  پردازد و نتایج سودمند آن را بیان می عروف ونهی از منکر میامر به م
را توانیم آن گفتار  نگی مجال نمیکتاب شریف رجوع نمود، ما بسی متأسفیم که بواسطه ت

برسانیم تا ببینید منشأ خرابی از کجاست! و  تماماً در این صفحات به نظر شما
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لعن اهللا االمرين باملعروف التاركني له و الناهني « :فرماید البالغه می نهجامیرالمؤمنین نیز در 

کنند ولی خود تارك  مر به معروف میابه خدا لعنت کند آنهائی را که  »عن املنكر العاملني

 نمایند ولی خود بدان منکر عاملند! آن معروفند و نهی از منکر می
امر به معروف و نهی از منکر آن است که در اینجا باید یادآور شد که یکی از شرایط 

العاده باشد متوجه آمر و ناهی نگردد اما همینکه   که تحمل آن فوق یمال خطري جانی یا
شود البته این  بیم چنین خوفی رود سقوط آن از فردي که خطر متوجه آن است ساقط می
کار به آن حد  درجائی است که آن معروف، و منکر، منکر، شناخته شود اما در جائی که

رسد که معروف معروف منکر و منکر معروف! گردد در چنین صورت بر مرد مسلمان 
حیاء ا هدانا به حقیقت یپش آمد خطر و احتمال ضرر مانع یا بهانه از براي عدم قیام ب

شود بلکه باید تا جان در تن و رمق در بدن دارد براي میرانیدن  سنت و اماتۀ بدعت نمی
 ردن سنت پایداري نماید.ک بدعت و زنده

 
 معنی غلط تقیه

یکی از شبهاتی که در این مورد دستاویز تنبالن و مستمسک بزدالن است آن است که 
نمایند غافل  پاي تقیه را به میان آورده و از وظالف شرعی و وجدانی خود خودداري می

تقیه که از از آنکه تقیه را در شریعت اسالم محلی مخصوص و مقامی دیگر است. فرض 
مختصات مذهب شیعه است داراي مصلحتی بزرگ و حکمتی بس عالی است و آن 
اینست که ائمه معصومین همواره شیعیان خود را بمماشات و مدار او کتمان مخالفت با 

فرمودند و راضی نبودند که شیعیان در فروع احکام که اندك  عامه و خلفاي وقت امر می
ارند و خلفاي جور همین را بهانه براي ریختن خون آنان اختالقی با مسلمانان دیگر د

کردند، وسیله شوند تا بهانه بدست  می بلکه موجب تضییق و فشار بر حضرات ائمه
عباس دهند درنظر شارع اسالم وضوگرفتن از مرفق تا  امیه و بنی امراي جور و خالفی بنی

سر انگشتن یا بالعکس، آن قدر مهم نیست که در سر اختالف آن خونها ریخته شود 
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تن آن نماز یا بازگذاش روموجب تفرّق و تشتت اجتماع مسلمین گردد، و بستن دست د
چندان ارزش نداردکه به جهت آن دست دشمنان دین و کفار به طرف مسلمین دراز شود، 
به همین جهت است که در بیش از صد حدیثی که در باب تقیه در کتاب وسائل الشیعه و 

و بر  مخالفانکافی و وافی وامثال آن وارده شده اکثر یا تمام آن در خصوص مماشات با 
توانیم تمام آن احادیث یا  ین مسلمانان است و افسوس که ما نمیحذرداشتن از اختالف ب

تا بدانند نظر عالی بزرگان دین که مستند  برخی از آن را در اینجا براي خوانندگان بیاوریم
العالمین استناظر بچه حکمت و مصلحتی است و معذالک عجب  به وحی از حضرت رب

ت وتسلیم در برخی از احکام داده در اینست که در همان احادیث شریفه اجازه سکو
 نشده است.

الشیعه از زراره روایت است که به حضرت صادق عرضکرم  چنانکه در کتاب وسائل

ثالثة الاتقی فيهن احداً رشب املسكر و « :که در مسح دو موزه (در وضو) تقیه است؟ فرمود

ل شیء اال النبيذ و والتقية فی ك«: فرماید حدیث دیگر میو در  »مسح اخلفني و متعة احلج

شود که در شرب نبیذ که سنیان آنرا حالل و شیعه حرام  که معلوم می »مسح اخلفني

فرمودند در جائی که حتی سب  داند و مسح روي موزه و متعه حج تقیه را دستور نمی می
شمردند!! چنانکه روایاتی در این باره از امیرالمؤمنین وارد  ئمه را در مقام تقیه جایز میا

شده که در آن بسب خود از باب تقیه اجازه فرمودند! و حضرت صادق در حدیث 
کند که حضرت صادق فرمود! ما منع میثم  شریف کافی از محمد بن مروان روایت می

رحمه اهللا من من التقیۀ فواهللا لقد علم ان هذا االیۀ نزلت فی عمال و اصحابه االمن اکره و 
تمار را عبیداهللا زیاد امر به سب علی و  دانیم میثم می قلبه مطمئن باالیمان در حالیکه

 برائت از آن جناب نمود.
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ماندن عزت  بهرصورت این امر به تقیه فقط براي حفظ وحدت مسلمین و نظر به باقی
نمودن  مسلمانان است زیرا مسلمان بهرکاري از این قبیل اجازه دارد جز ذلیل و خوار

 خود.
روپوشی براي جو  االیمانهاي بهانه و مصلحت را ضعیف حاال این امر به این حکمت

اي براي فرار از تکلیف امر به معروف و نهی از منکر قرار داده نه تنها  ضعف ایمان و بهانه
در مقابل بدران و مستکبران به امر بزرگ و واجب مهم امر به معروف و نهی از منکر 

این گروه کاالنعام نیز از گفتن حق و پردازند بلکه باي خاطر عوام و در دست داشتن  نمی
کنند و برخی از اینان آن وقت رگ غیرتشان به  امر به معروف ونی از منکر خودداي می

آیدکه ریش یک مرد دهاتی را کوتاه و یا  وجدانشان در خروش می جوش و قلب بی
ر پناهی را باز ببیند! در صورتی که هزاران منکر که خدا د صورت یک زن درمانده بی

بیند، ولی  برابر او وعده صریح آتش داده نه تنها از جباران بلکه از رفقا و یاران خود می
دارد! مثال شما در هر  از انجام امر به معروف باز می شیطان یا جهل اورا به بهانه تقیه

شهرستانی در ماه محرم و صفر هزاران منکر از کسانی که به نام عزاداري مرتکب 
خوانی  آور و آوازه هاي تهوع بل و سنج و پوشیدن مرد، لباس زن و شبیهشوند از زدن ط می

بینید و امروزه تقریباً بر اکثر مردم روشن است  و دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه می
شود ولی بسیاري از  که این اعمال مستهجن بوده و موجب سخریه و استهزاء دشمن می

مرسلین براي نهی و جلوگیري از آن قیام نکرده ال این حامیان دین وحافظین شریعت سید
کنند و همچنین سالهاست که  هاي عملیه خود از ذکر فتواي خودداري می حتی در رساله

اي بساط پهن کرده و اعمالی به بنام  گیران هر کدام در گوشه درویشان و قلندران و معرکه
شود  از تأثر کباب میشوند که چهره عقل از شرم آب و دل مؤمن عارف  دین مرتکب می

ولی از میان این همه مبلغین و معلمین که خود را ناشر احکام اسالم و مبین قوانین 
دانند حتی یکی اینان را از این عمل زشت و دروغهاي شاخدار که بر خدا و  خیراالنام می

 کنند نهی نکرد و حتی الاقل در باالي منبر نگفت شرك و کفر میبندند و تعلیم  رسول می
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تا طبقه عوام بازار آنان را گرم نکنند، چرا؟ شاید براي اینکه عوام را به دنیا آید و این 
 دکان بر رونق خود بیفزاید!

آري تقیه که یکی از احکام گرانقدر اسالم است امروز صورتی گرفته که مشمول 
تاریخ  165است که ابن عساکر در ص  فرموده حسن مثنّی فرزند امام حسن مجتبی

(واهللا لئن امكننا هللا منكم لنقطعن ايديكم و آورده است که به یکی از روافض فرمود :  خود

به خدا قسم اگر خدا به ما مجال دهد و بر شما مسلط کند دست و پاي شماها  )ارجلكم

پذیري فرمود ما با آنها  کنیم مردي به آن جناب گفت چرا از ایشان توبه را نمی را قطع می
کنند و  اگر  از شما داناتریم اینان مردمانیند که اگر بخواهد طرف خود را تصدیق می

پندارند که در تقیه، این رویه بر ایشان درست و رواست،  یکنند! و م بخواهند تکذیب می
واي بر تو! تقیه بابی است که مسلمان وقتی که بدان مضطر شد و از صاحب سلطنتی 
ترسید رخصتی است که به آن صاحب سلطنت غیر از آنچه در دل دارد آشکار کند تا 

ی ندارد که هر که هرچه بدین وسیله از ذمه الهی دفاع نماید و باب فضل نیست و فضیلت
خواهد آنرا به تقیه نسبت دهد، بلکه فضیلت در قیام به امر خدا و گفتار حق است به خدا 

اي از بندگان خدا را گمراه کند) یعنی هر عمل  رسد که بنده سوگند تقیه تا آن حد نمی
ز زشتی دیدالي سبیل بگذارد تا جائیکه منکر معروف و معروف منکر گردد چنانکه امرو

کردن هر منکر جایز بود چرا ائمه معصومین و  شده اگر نگفتن حق و الي سبیل پنهان
 درفاسقان و جباران زمان خود  انبیاي مرسلین و عباداهللا صالحین همواره با ستمکاران و

کشمکش و نزاع بودند و محبوس و مقتول شدند؟ براي آنها نیز آسان بود که این حربه را 
در ترفّه احوال و مصون از نکال باشند یکی از احادیثی که درباره  بدالی اال استعمال و

شرف صدور یافته حدیث علماء امتی کانبیاء  علماي این امت از حضرت ختمی مرتبت
کردند جز مجادله با جباران و  اسرائیل چه می انبیاي بنیاسرائیل است باید دید  بنی

و جرجیس تا جائیکه آنانرا بردارها مخاصمه با ستمکاران چون موسی و عیسی و حزقیل 
ري نکردند درباره جوشانیدند و معذالک از ابالغ فرمان خدا خوددا کرده و در دیگها می
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هاي آهنین  اند که پادشاه جباروقت، چندین مرتبه بدن شریفش را با شانه جرجیس گفته
گفتن گوشت برداشت و ریز ریز کرد و یحیی مظلوم داستانش مشهور است معذالک از 

اسرائیل جز این نیست که  حق خودداري نکردند پس وجه تشبیه علماي امت به انبیاي بنی
اند، وگرنه در  علماي حقیقی این امت نیز در ابالغ رسالت آسمانی اسالم به جانیان چنین

جهت درست کند و به ادعاي مفت به کس چیزي  دستگاه خدا گزاف نیست که عزیز بی
 دهد.
 

 سرکوبی ظالم از مقررات اسالم استامداد مظلوم و 
مظلوم و عدم تمکین به ظالم است که متأسفانه  یکی از فرائض شریعت اسالم امداد

مدتهاست در امت اسالم متروك و مهجور مانده به طوریکه امروز آنرا هیچکس از 
داند و تسلیم بر ستمگران و واگذاشتن مظلومان در دست ظالمان  وظایف دینی خود نمی

را ناراحت یکی از کارهاي عادي است به طوري که اگر کسی در این امور دخالت کند او 
دانند!! در حالیکه پروردگار عالم در  کند مرد سنگین و معقول میو فضول و اگر سکوت 

چند آیه قرآن سلمانان را بر انتصار و دادخواهی ترغیب و تشویق و از تسلیم بر ظلم و 
در صفات مؤمنین  227ستمگري توبیخ و برحذر داشته است در سوره الشعرا آیه 

 فرماید :  می

                   )227:  شعراء( 
 .»کنند مؤمنان کسانید که چون مظلوم واقع شدند دادخواهی می«

 فرماید : و در سوره الشوري نیز بعد از ذکر صفات مؤمنین می

                       : 39(شوري( 

 .»کنند کسانید که همینکه به ایشان ستم رسید دادخواهی میمؤمنان «
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پس تسلیم به ظلم از ایمان خارج بوده و منظلم در ردیف مؤمنین نیست بلکه باید او 
را جزو فساق و کفار شمرد مسلمان نه تنها باید از خود دفع ظلم نماید بلکه باید مظلومان 

نیز براي همین منظور بوده، چنانکه  را از دست ستمکاران نجات دهد زیرا بعثت انبیا

]: فرماید رت موسی کلیم به فرعون میحض ُمْ هبْ ذِّ الَ تُعَ ائِيلَ وَ َ نِي إِرسْ نَا بَ عَ لْ مَ سِ أَرْ  [فَ

ابِ [هاي باري تعالی که در قرآن شریف شمرده و نعمت }47{طه: ذَ وءَ العَ مْ سُ ونَكُ ومُ يَسُ

يُونَ  تَحْ يَسْ مْ وَ كُ نَاءَ بْ تِّلُونَ أَ قَ مْ يُ كُ اءَ و نعمت رسالت ختمی } 141{األعراف:]نِسَ

مْ [مرتبت لُوبِكُ َ قُ أَلَّفَ بَنيْ اءً فَ دَ نْتُمْ أَعْ مْ إِذْ كُ يْكُ لَ ةَ اهللاِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ } 103{آل عمران: ]وَ

که در کتاب کافی از سکونی روایت شده  همین نظر است وصیت پیغمبر بزرگوار بیشتر

قال رسول اهللا من سمع رجال ينادی يا للمسلمني «: که فرمودمد باقر ز حضرت امام محا

مان سل: هر مسلمانی بشنود که مردي (خواه مفرمود رسول خدا »فلم جيبه ليس بمسلم

زند که اي مسلمانان (به فریادم رسید) و آن را اجابت نکند  باشد یا غیرمسلمان) فریاد می

سول اهللا عونک الضعيف من افضل رقال «: مان نیست! و نیز حضرت صادق فرمودمسل

 کردن تو بناتوان از فاضلترین صدقات است و حضرت امیرالمؤمنین  کمک »الصدقة

 »من ردعن قوم من املسلمني عادية او ناراً وجبت له اخلري« قال رسول اهللا: فرمود
کسیکه از گروهی از مسلمانان شرو ستمی را یا آتشی را رد کند بهشت او را واجب 

 شود. می

فانی سمعت « :فرماید البالغه در فرمان مبارك امیرالمؤمنین به مالک اشتر می و در نهج

يقول فی غري موطن لن تقدس امة اليؤخذ للضعيف منها حقه من القوی  رسول اهللا

 »يتعمغريمت
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رسول خدا در موارد متعدده فرمود! امتی که حق ضعیف آن امت از قوي بدون 
 هرگز روي پاکی و نیکی نبیند و در وصیت خود به حسین مالحظه گرفته  نشود

همواره با ستمگر دشمن بوده و یار و  »وكنا للظامل خصامً و للمظلوم عونا« :فرماید می

 مددکار مظلوم باشید وحدیثی که عامه وخاصه به صحت آن متفقند که رسول خدا

اوشک ان يعمهم اهللا بعذاب من ان الناس اذا رأوا للظامل فلم يأخذوا علی يديه «فرمود : 

 »عنده

ینکه ظالم را دیدند و جلوي او را نگرفتند بسا باشد که خدا همه آنها را مه یعنی مردم
به عذابی از جانب خود مبتلی سازد اینها دستورات شرع مبین است که اندك قصوري در 

یه غلط یعنی شود، ولی تق آن موجب ویرانی خانۀ دین و پریشانی و پراکندگی مسلمین می
هزاران جنابت از هر رذل و پست و   ایمانی کار را به جائی کشیده که هر روزه بزدلی و بی

آید و بهانه هم در نزد آنانکه  شود ولی نفس از عالی و دانی برنمی شرفی دیده می بی
 .!!پیر است دانند ال بدتقیه بی می



 
 
 
 

 ذلت مسلمین تعطیل حدود الهی است ترین علل انحطاط و اصیل
 

ترین علل انحطاط مسلمانان وذلت و نکبت آنان تعطیل حدود  توان گفت اصیل می
هاي واهی موقوف و معطل مانده  الهی است که به جهت نداشتن حکومت شرعی و شبهه

 است.
در انسان و هر حیوانی براي ادامۀ حیات غرایز و قواي مخصوصی بودیعه نهاده شده 

اي تعدیل و تربیت کند حیات  را تحت تربیت قانون عادالنه اگر انسان آن قوا که
اي را حائز خواهد گشت و اگر آنها رایله و رها کند که به مقتضاي خود هر  سعادتمندانه

چه خواهند بکنند در اندك مدتی شیرازه اجتماع انسانی از هم گسیخته و مبدل به بدترین 
اهد شد و موجب قطع حرث و نسل گشته به زودي نسل و بربریت خو گانی وحشیتدزن

 گردد. انسانی منقرض و نابود می
چنین براي تعدیل و   شریعت مقدسه اسالم براي تأمین حوائج آن غرایز و قوي، و هم

شد  تربیت آن، مقرراتی وضع کرده و به مرحله اجرا درآورده است که مادامی که اجرا می
نماید  اي نصیب آن اجتماع نموده و می ا شود زندگی فاضلهاي اجر واکنون هم در هر نقطه

و از روزي که موقوف و تعطیل شده هیچ قانون و مقرراتی نتوانسته است جانشین آن 
 شود.

این قانون و مقررات را حدود الهی نامیده است و کسانیکه از آن تقصیر و تجاوز 

ودَ اهللاِ [نمایند ظالم خوانده که  دُ نْ حُ مَ مُ الظَّاملُِونَ وَ ئِكَ هُ أُولَ و  –  }229{البقرة: ]فَ

هُ [ سَ لَمَ نَفْ دْ ظَ قَ ودَ اهللاِ فَ دُ دَّ حُ تَعَ نْ يَ مَ   }1{الطَّالق:] وَ
شوند که در عرف  ي میراین حدود عبارتند از مجازات دنیائی کسانیکه مرتکب امو

وموجب فساد و پریشانی اجتماع است، مثالً زنا و سرقت و تمام ملل متمدنه عالم گناه 
آور است و براي   ها حتی وحشیان، عمل زشت و نفرت دادن در میان تمام ملت  دشنام
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اند اما شریعت مطهره  جلوگیري آن هر ملتی طرقی را پیشنهاد و قوانینی وضع کرده
ا و وضع نموده است خود مهی مؤثرترین و مفیدترین و قاطعترین وسیله را با حدود

محصنه باشند رجم و هرگاه چنین نباشند  چنانکه مثال براي زانی و زانیه هرگاه محصن و
ضرب صد تازیانه و براي قتل عمدي قتل و براي سرقت با شرایطش بریدن دست و حتی 

هاي ناموسی و قذف زنان محصنه هشتاد تازیانه و براي لواط، زدن گردن یا  براي دشنام
از محل بلند، یا سوزانیدن در آتش، و براي کسانیکه موجب ارعاب مردمند نفی انداختن 

االرض مقررات شدیدتر وضع کرده است که در کتب فقهی ذکر  بلد و براي مفسدین فی
 ها را در این مختصر مجال نیست.  اد وتفصیل آندشه و تع

اي  هر جامعه پرواضح است که اگر این حدود چنانکه خداوند متعال مقرر فرموده در
از  اجرا شود آن جامعه هر چقدر هم فاسد باشد در اندك مدتی مطهر و منزّه گشته و

آید که در  شود و حیات مطمئن ومحیط امنی بوجود می افات این قبیل مفاسد مأمون می
نشو و نما بپردازد و خود و دیگران را از  هتواند ب آن محیط هرگونه استعداد الیقی می

ور سازد. مثالً هر گاه آن   و خدمت به جامعه بهره حدر وجود خود در اصالقواي مودوعه 
چنانکه شرع مطهر در نظر گرفته و به موضوع ناموسی اهمیت داده تا جائکیه دشنامی که 

بوسیله چهار شاهد عادل، مورد از روي تهمت داده شود مرتکب آن وقتی که نتوانست 
اي از حقوق اجتماعی  تازیانه به خورد و از پارهدشنام خود را ثابت نماید باید هشتاد 

ونَ [محروم شود قُ اسِ مُ الفَ ئِكَ هُ أُولَ ا وَ دً ةً أَبَ ادَ هَ ُمْ شَ بَلُوا هلَ قْ الَ تَ بدیهی است   }4{النور: ]وَ

و جلو بسیاري از مفاسد از قبیل  شود در چنین محیطی هرگز زبان به دشنام گشوده نمی
شود ووقتی که زانی  نام است گرفته میشمه آن ددشمنی و جرح و ضرب و قتل که مقد

به بیند با ارتکاب این جرم در معرض رجم و سنگسارشدن در حضور مسلمانان و به 
ختران حوا باشد مرتکب دترین  گیرد! آنان زنا را هر چند با وجیه وسیلۀ آنان قرار می

 بریدند  را می شود و یا دزدي که یقین داشته باشد که با ارتکاب این عمل دستش نمی
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کند هرگز حتی در صورت شدیدترین احتیاج  را ننگین میاش  خود و خانوادهحریم 
 گردد و قس علی ذالک. مرتکب نمی

اینک برکاتی که اجراي حدود الهی دارد از زبان بنیادگزار شریعت و اهل بیت و عترت 
در کتاب شریف محاسن برقی از سدیر از حضرت امام محمدباقر صلوات  بشنوید او

 اهللا علیه روایت شده که فرمود : 

 »حد يقام فی االرض از كی من مطر اربعني ليلة و ايامها«
نموش بیشتر و برکتش  حدي که در روي زمین بر پا (اجرا) شود هفرماید ک می
 روز است.  اران چهل شبانهبتر از  افزون

 االرض بعد موتها فرمود:  در تفسیر آیۀ شریفۀ یحی ضرت موسی بن جعفرو ح

ليس حيييها بالقطر ولكن يبعث اهللا رجاال فيحيون العدل فتحيی االرض الحياء «

 »العدل و القامة احلدفيه انفع فی االرض من القطر اربعني صباحاً 
کند  مرگش زنده میفرمود مقصود این نیست که خدا به وسیلۀ باران زمین را بعد از 

انگیزد تا عدالت را زنده کنند آنگاه زمین به  الی را برمیجبلکه مقصود آن است که خدا ر
حد در زمین نافعتر است در زمین از اینکه  شود و اقامۀ یک زنده شدن عدالت زنده می

 چهل روز باران ببارد.
: رسول کند که آن حضرت فرمود  سکونی از حضرت امام جعفر صادق روایت می

 فرمود :  خدا می

 ساعة امام عادل«:  و نیز رسول خدا فرمود »اربعني صباحاد خري من مطر حاقامة «

رسول  »مطر اربعني صباحاً  افضل من عبادة سبعني سنة و حديقام فی االرض افضل من

خدا عدالت پیشواي عادل سیاسی اسالم را افضل از عبادت هفتاد سال براي اقامۀ حدود 
شمارد و امت نادان او در موضوع امام عادل به گمراهی و ضاللت عجیبی گرفتار  الهی می

 است.
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با پروردگار عالمیان و تولید خرابی و فساد در  تعطیل حدود الهی دشمنی و ضدیت
ه بر تهدیدانی که در آیات شریفۀ قرآن شده رسول خدا به صراحت آن جهان است و عالو

 داند. را از قول خدا دشمنی با خدا می
کند که زنی خدمت  صالح بن میثم از پدرش در حدیث طویل روایت می

آمد و نزد آن حضرت تا چهار مرتبه اقرار به زناي خود نمود  امیرالمؤمنین

اللهم قد ثبت عليها اربع «: مان بلند نموده عرض کردبه طرف آسامیرالمؤمنین سر مبارك 

شهادات وانت قد قلت لنبيک فيام اخربته عن دينک، يا حممد من عطل حداً من حدودی 

 »دنی و طب بذالک مضادتیعا فقد
) حد بر او اقرار کند : خدایا با چهار مرتبه شهادت (که این زن بر زناي خود عرض می

: اي دادي فرمود خبر مییغمبر خود در آنچه از دین خود بوي ثابت شد و توالی خدا! به پ
محمد هر کس حدي را از حدود من معطل دارد در حقیقت با من دشمنی کرده و بدین 
وسیله ضدیت ومخالفت مرا خواستار شده! خدائیکه در تمام موجودات عالم بر حسب 

مدت خود را به پایان  اقتضاي فطرت آنها طبایع و غرایزي مقرر فرمود که مقتضاي آن،
برند، در آدمی که به نعمت عقل و  اختیار مرزوق است بوسیلۀ برگزیدگان خود مقرراتی 
وضع نمود تا حیات خود را سعادتمند نمایند و به خیر دنیا و آخرت نائل آیند و آن 
عبارت از همین حدودي است که در شرع مطهر اسالم مقرر فرموده و تجاوز از آن را 

 لم دانسته است.کفر و ظ
جاي منتهاي تعجب و سزاي کمال بدبختی است که مسلمانان ابداً به آن مقررات 

خبرند و  اعتنائی ندارند وحتی اکثریت تام آنان به کلی از مقررات وحدود الهی بی
دادن، دست کم هشتاد تازیانه است! با این  و دشنام دانند که مثال حد قذف محصنه نمی

وصف و چنانکه معلوم و مشهور است در کشورهاي اسالمی دشنام وتهمت زنا و 
زنازادگی از تمام کشورهاي جهان بیشتر است، همچنین قتل و سرقت و ضرب و جرح و 
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ده به بینا موسی و صدها فجایع دیگر و باز جاي بسیار شگفتی است که این مردم آلو
هزاران معصیت اسالمی و بعید از تعالیم دینی، خود را مسلمان و عزیز در دانۀ پروردگار 

 دانند. عالمیان می
 و و سر دم و اي دارد و از شیر بی معنی چه فائده مسمی و لفظ بی دانم اسم بی من نمی

 آید؟! اشکم چه برمی
و به  به معالم دین تو آشناخدایا به مسلمانان دلی دانا و چشمی بینا مرحمت فرما تا 

شمار خود واقف و بینا کردند! احکامی را که حتی یک ساعت غفلت از اجراي  عیوب بی
خیالی موهوم در این مدت مدید در  شود به آن موجب تولید هزارگونه فساد در جامعه می

 این جهالت! ن ازاند یعنی تعلیق به حال نمودند! آما گرو وجود امام معصوم گزارده
 

 یکی از موجبات ترقی ملت اسالم که ترك آن علت انحطاط شده
در شریعت مطهره اسالمی آداب و سنن و شرایع و احکامی وضع شده که عالوه بر 

انگیز مسلمین گشت اکنون نیز با  لیه موجب آن همه ترقیات حیرتوا آنکه در صدر
ي بود و در گذشت روزگاران و طی چهارده قرن مسلم گشته است که آن قوانین ابد

ست که به سنت طبیعت ا ست، از آن جمله ایناتحول روزگاران قابل دوام و تغییرناپذیر
سر کرة ارض و نقاط معموره عالم مال عموم سکنه زمین  وبه گواهی عقل و فطرت سرتا

رسد که بدون جهت یا با اصول ساختگی  است که واالرض وضعها اللنام وکسی را نمی
نقطه یا نقاطی بداند مگر موجب قانون الهی و قانون خدا نیز  جبارانه، خود را مالک

ذمه آنان باشند و از آنجائیکه   شناسد که داراي صفات ایمان یا تحت کسانی را مالک می
اش  تمام حیوانات و جانداران و انسان باید در روي این زمین که محدود و نقاط معموره

ا برآورند در شریعت اسالمی مقرر شده حوائج حیاتی خود ر معدود است زندگی کرده و
که کسی مالک اصلی هر زمین نباشد و کرة معموره در اختیار تمام مسکنه آن بوده زیر 

منتخب به دستور پرچم اسالم زندگانی کنند و فقط کسانی که به اجازه امام یعنی حاکم 
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در امر شوند و فقط حق تصرف و دخالت  اسالم مشغول کشت وعمران و آبادي زمین می
کشت و زرع دارند و باید درآمد آن طبق مقررات شرع صرف مصالح مسلمین از هر 

اند که نسبت به اراضی مزبور  البته در اراضی معموره نقاطی مستثنی گشته حیث شود و
: آنکه بر طبق قوانین شریعت مطهره هر زمینی که عنوه ند توضیح این مدعیناچیز بسیار

تا قیام یوم  درآید عموم مسلمین از وقت تصرف عنوه آن و در تصرف مسلمانان مفتوح
شوند و منحصر به فاتحین نیست یعنی تمام مسلمانان در هر نقطه از  الدین مالک آن می

شرق و غرب عالم باشند و اطفال و ذراري آنها تا یوم ینفخ فی الصور، مالک آن اراضی 
چون غالب ممالکی که امروز در  بوده و کسی حق ندارد که اختصاصاً مالک زمینی باشد و

شده پس  تصرف مسلمانان است تماماً مگر اندکی بوسیله شمشیر مسلمانان فتح و تصرف
عموم سکنۀ مسلمان آن در تمام نقاط آن مالکند یعنی در آمد آن متعلق به تمام مسلمین 

واي شوند که به دستور و اجازه پیش است و فقط کسانی مباشر امر زراعت وعمران آن می
سیاسی اسالم بدان قیام نمایند و به هر اندازه از درآمد و بهرة آن از نصف و ثلث و ربع 

برند و بقیه را  آنچه صالح مسلمین در آن باشد که با حاکم قرار نموده باشند بهره می
عامۀ عموم مسلمین مصرف شود  مصالح نمایند تا در تسلیم خزانۀ بیت المال مسلمین می

نمایند حق  کننندگان اراضی به عمران آن اقدام می دسته از زارعین و آباد و مادامیکه این
رسد که بدون جهت از دست آنها گرفته به دیگري  اولویت با آنهاست و حاکم را نمی

آنان  دست واگذارد اما همینکه در آبادانی آن قصور و تقصیر کردند بالفاصله حاکم از
ی است با اجراي این دستور مالکین چندین دهات و گذارد بدیه منتزع نموده بالیقتر وامی

مزارع بزرگ ششدانگی که خود را مالک امالکی به وسعت کشور سویس دانسته (مانند 
س شوراي ملی این ادعا را نمود) و اطالع و دخالتی لباتما نقلیج که چند سال قبل در مج

و ملوك الطوایفی که  شود و این وضع فئودالیته در امر زراعت نداشته باشند پیدا نمی
اکنون در کشورهاي اسالمی و غیراسالمی است اصال وقوع نخواهد یافت زیرا تمام آن، 

نمایند که (اسالم حافظ مالکیت است)  رغم ادعائی که می خالف شرع ومالکیت آنها علی
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خَّ واصال مخالف و ضد شرع است، سند مدعاي ما آیات شریفه قرآن  رَ أَنَّ اهللاَ سَ ْ تَ رَ [أَملَ

[ ضِ ا يفِ األَرْ مْ مَ َنَامِ] }65{الحج: لَكُ ا لِألْ هَ عَ ضَ ضَ وَ األَرْ تَبْنَا يفِ  }10{الرَّحمن: [وَ دْ كَ قَ لَ [وَ

دِ  نْ بَعْ بُورِ مِ ُونَ  الزَّ احلِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ضَ يَ رِ أَنَّ األَرْ كْ    }105{األنبیاء:] الذِّ
و سنت رسول خدا و سیرة مسلمین صدر اول در کشورهاي مفتوح العنوة و احادیث 

االرض هللا و «شریف شریفه وارده از ائمه معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین چون حدیث 

توانند تشخیص بین خطا و  شناسان نمی است اما نظر به اینکه یکّه غیره و »ملن عمرها

ین کتب فقهی شیعه و از مشهورترین و بزرگترین فقهاي صواب دهند این مسئله را از بهتر
متأخر مرحوم شیخ جعفر بن خضر نجفی معروف به کاشف الغطاء از روي کتاب 

 گذاریم. مطالعه خوانندگان می الغطاء آن بزرگوار عباراتی به کشف
مرحوم شیخ جعفر در باب جهاد واحکام اراضی پس از شرح مفصلی از انواع غنایم و 

االرض املفتوحه بالقهر و الغلبة كارض سواد الكوفه و ما ماثلها « :فرماید یاراضی م

 »للمسلمني كافة اهل احلق منهم و كذا اهل الباطل... ء واحلكم فيها انتها
شده باشد مانند سواد کوفه و آنچه  فرماید اراضی که به قهر و غلبه مسلمانان فتح می

معدودي کمتر از شماره انگشت، مانند آن است و خوشبختانه تمام اراضی اسالمی جز 
مثل کوفه است حکم اسالم این است که آن اراضی ملل همه مسلمانهاست خواه اهل حق 

فيها ستوی ينها واحد مالخيتص «: فرماید هل باطل (غیرشیعه) بعد می(شیعه) باشند خواه ا

این زمینها اختصاص به هیچیک از مسلمین ندارد که ادعاي مالکیت  »ذكورهم و انثهم 

ذكر مثل لل« مساویند یعنی مانند ارث نیست که  و اناثودر آن ذکور  نیستاختصاصی 

ينقطع فيه ملک من مات و جيدد ملن هو «فرماید :  جاري شود. سپس می »حظ االنثيني
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شود یعنی میراث نیست که به فرزندان او برسد و  کسیکه مرد مالکیت او منقطع می »تآ

 شود. براي کسیسکه بعداً بدنیال می اید این مالکیت تجدید می
نویسد جز اینکه این حکم مخصوص است به زمینی که در حال فتح آباد  آنگاه می

داً خراب و جزو اراضی موات زنده باشد اما اگر همین زمین که در هنگام فتح آباد بود بع
کند حال خودش باشد  شود که هر کس آن را آباد گردید حکم موات بر آن جاري نمی

تواند آن را به مالکیت  براي اینکه سبق ملکیت مسلمانان در آن هست وهیچکس نمی
هاي نشینی و  اختصاصی خود در آورد جز امالکی که تصرف در آن است مانند خانه

توان آن  آن که آنها مال متصرف است مادامیکه آثار تصرف در آن است مینحو  بستانها و
 را خرید و فروخت و داخل در وصایا و اوقاف عامه کرد یعنی مدرسه و مسجد و

اما همینکه آثار تصرف زایل شد یعنی آن خانه و  از این قبیل موقوفات نمود کاروانسرا و
ال اول یعنی ملک عموم مسلمین است حمام و بستان ویران شد حکمش برمی گردد به ح

عنوه بعنوان زراعت رود. اما تصرف در اراضی مفتوح  و حق اختصاصی آن از بین می
واجاره براي زراعت، مرجع آن حاکم و پیشواي مسلمین است که آنرا به هر کسی که 

دهد ودرآمد آن را صرف مصالح  بخواهد والیق بداند با مراعات مصالح مسلمانان می
موات بوده آن مال ولی  نماید... و اما هر چه از این قبیل اراضی که پیش از فتح ی میعموم

 امر است و جز به اذن وي تصرف در آن جایز نیست).
فرماید:  می استافکنان نگویند که این حکم مخصوص اراضی سواد  براي اینکه شبهه

هلنديه ويرها وجری عليها ان ما كان فی ايدی املسلمني من االرضی العربية والعجمية و ا«

فرماید هر  می » خراج امواهلم و استقرت عليها ايدهيم حمكوم عليها حيكم املفتوحة عنوة ...

چه در دست مسلمانان از اراضی است خواه اراضی عرب باشد یا عجم یا هند و غیر آن 
بعد فتوحۀ عنوة هستند و تمام اینها که مورد خراجند محکوم به همان حکم اراضی م

 : نویسد می
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واحلكم فيها اهنا ترصف نامئها فيام به صالح املسلمني سواء فتحت بسيوف اهل احلق من «

حکم این زمینها یعنی زمینهاي عرب  »املسلمني او اهل البالطل فی زمن احلضور او الغيبة

ند و دیلم هر چه هست آن است که آنچه نمو کند و فائده دهد باید مصرف هوعجم و 
سلمانان شود خواه به شمشیر اهل حق فتح شده باشد و خواه به شمشیر اهل صالح م

باطل (چون محمود غزنوي و امثال آنان) خواه در زمان حضور معصوم باشد یا در زمان 
غیبت که تمام آنها حکمش یکی است، آري این حکم اراضی کشورهاي اسالمی است و 

توانید بیشتر احکام  صورت درآمده می بینید به چه شما تنها از همین یک مسئله که می
اند! با این حکم تمام  اسالم را قیاس بگیرید که صاحبان اغراض به چه صورتی درآورده

اراضی زراعتی مال عموم مسلمین است یعنی نفع آن باید عاید عموم شود وکسی حق 
و ثانیاً با اجازه و تصویب حکومت اسالمی باشد  –دخالت درامر زراعت آن دارد که اوال 

در عمران و آبادي آن حداکثر کوشش را نماید، و با تمام این وصف مالک شمرده  –
به امر حاکم  مینهائیزمگر کسی در  شود وحق خریدو فروش و قف وارث ندارد نمی

وحق اختصاصی نسبت به آن بنا پیدا کرده باشد که فقط آن حق را  نموده باشدبنائی 
 صور بیع و شراء و وقف وهبه وارث واگذارد و دیگر هیچ!!تواند به دیگري به یکی از  می

این قانون ابدي الهی است که در آن رعایت منتهاي عدالت ومصلحت شده است، اما 
از همین ناحیه چقدر فساد و ذلت و مشقت  بینیم که به چه صورت درآمده و بدبختانه می

تواند خسارت آن را به  نمیو نگون بختی عائد مسلمانان گردیده است که هیچ محاسبی 
 حساب درآورد!!



 
 
 
 

 
 کیفیت نامشروع وقف در کشورهاي اسالمی یکی از عوامل انحطاط است

در بحث از اراضی مفتوح العنوة گذشت که هیچکس حق ندارد چنین امالکی را 
د، زیرا زمین الجمله به حکمت این حکم اشاره ش  فی خریدو فروش وحتی وقف کند و

آدم و تمام جانوران قرار داده و هر موجودي  را پروردگار عالم، مکان و محل اعاشۀ بنی
حق دارد براي ادامۀ حیات خود از آن به نحو مشروع استفاده و ارتزاق کند و عقل و شرع 

کند که در انحصار عدة معدودي نباشد که در آن به میل واردة خود هر  و وجدان حکم می
که بخواهند برخالف مصلحت دیگران انجام دهند. اگر بنا باشد زمین در انحصار کاري 

توان باور کرد و قبوالند که مردم و  مالکیت عده معدودي باشد دیگران چه بکنند؟! آیا می
جهت باشند؟! چه چیزي آنان را بر  موجودات دیگر طفیلی این آقایان مالکین و عزیزان بی

حد و  از داده است؟! اساساً همین موضوع مالکیت اختصاصی بیشمار دیگر امتی افراد بی
ها از ابتداي تاریخ هزاران مفاسد گوناگون به  ها و دولت حصر است که در میان تمام ملت

آدم است! چرا باید دو  بارآورد که کمترین اثر و کوچکترین مظهر آن موضوع بردگی بنی
نه اینکه این فرد بنده هم به اندازه همان  نفر فرزند آدم بکی بنده ودیگري آقا باشد مگر

فرد آقا شکم و بدن واحتیاجات طبیعی دارد و باید آن را از همین زمینکه خدا دربارة آن 

ءَ بِنَاءً]فرماید  می امَ السَّ ا وَ اشً ضَ فِرَ مُ األَرْ لَ لَكُ عَ تأمین کند ولی آن را  }22{البقرة: [جَ

هاي مخصوص، به خود اختصاص داده و دیگران را محتاج خود کرده  ستمگري، با حیله
است! اسالم که نوري است الهی و براي روشنی دیده عقلها و رفع ظلمت و مظالم آمده 
باید آدمی را از ذلت عبودیت دیگران نجات و بعبادت خداي یگانه رهبري کند و اولین 

د نماید و آن در درجه اول این راه این است که طرق اتخاذ عبودیت غیرخدا را مسدو
است که دست ستمکاران را از تصرف این سفرة عام کوتاه کند لذا زمین را بین تمام 
مسلمین مشترك نموده و همه افراد را بدان شرکت داده و براي اینکه در تقسیم آنعدالت 
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ه تا بر رعایت شود اختیار آنرا بدست امام عادل و عالم با تقواي منتخب از مؤمنین سپرد
 طبق مصلحت مسلمین با آن عمل نماید لیئوت کل ذبحق حقه.

از میان تمام کشورهاي پهناور اسالمی که شامل اکثر قاره کبیر آسیا و مقدار مهم آفریقا 
هستند که و استرالیا و سایر نقاط است تنها یکی دو نقطه از این حکم عظیم مستنثی 

اي که مردم آنبه طوع  نون مقدس اسالم هر نقطهبزرگتر از همه مدینه است زیرا بر طبق قا
و رغبت و بدون استعمال شمشیر مسلمان شوند امالکشان در دست خودشان بوده و 
مسلمانان حق ندارند آن را از ایشان منتزع کرده و تصرف نمایند و بر طبق تواریخ معتبر و 

بقیۀ نقاط معموره عالم نقل صحیح، مدینه منوره وشاید بحرین و یمن از این قبیل باشند و 
از شام گرفته تا عراق و ایران و هند و چین افغانستان وسایر ممالک اسالمی حتی مکه 
معظمه تماماً مفتوح عنوه هستند و ملک عموم مسلمین از تاریخ فتح تا انقراض عالم است 
وهیچکس حق ندارد در آن ادعاي مالکیت نماید، بخرد، بفروشد، یا وقف کند یا ارث 

 ارد جز آنچه قبال یادآور شدیم.گذ
است. و چنان که در حکمت آن پس هرگونه معامله حتی وقف در این اراضی ممنوع 

 : گفتیم
: زمین مال عموم است وکسی حق دخالت در امالك عمومی ندارد، هر کس هر اوالً

چه باشد یک نفر است یک نفر انسان هر قدر الیق و مهم باشد فقط حق دارد تا زنده 
تواند بخورد، بیاشامد، تمتع ببرد، ولی بعد از خود به دیگري  و تا حدي که می است

از خود  بعد واگذارد که او نیز تمتع و بهره خود را ببرد نه اینکه بوسیلۀ وقف و امثال آن
 زمین را اسیر و به قول معروف حبس با وقف کند.

باشد حق ندارد که مردم نورانی  یک نفر هر چقدر هم داراي فکر روشن و مغز –ثانیاً 
اعصار بعد از خود را به تبعیت و پیروي از نقشه و فکر خود مجبور نماید وزمینی را که 
پروردگار عالم براي اعاشۀ جمیع فرزندان آدم خلق فرموده محبوس کرده عقل و فکر و 

تا حتی بعد از مرگ او هم آن زمین بر  اراده و هواي و هوس خود را بر آن حاکم نماید



 ارمغان آسمان  230

 

طبق فکر واراده وهواي و هوس او اداره شود و پس از اینکه مرد واز این جهان رفت 
تر و  اش بر مقدرات میلیونها مردم که شاید اکثراً از او فهمیده هنهنوز افکار پوسیده وکه

دهد خصوصاً هرگاه  وجدانی اجازه نمی الیقتر باشند حاکم باشد؟!. این را هیچ عقل و
موقوفات این کشورها مخصوصاً در ایران که اکثراً برخالف نظر  دقت شود در بسیاري از

دانگی که تأمین  بینیم فالن مزارع و دهات شش مسلمین است مثال میشرع و مصلحت 
کند مالیقنعلی وقف کرده براي بقعه و بارگاه وخادم وقاري  سعادت هزارها خانواده را می

ض اینکه آن امامزاده واقعی هم باشد به اي که در خواب دیده شده و بر فر فالن امامزاده
کدام مجوز شرعی و روي چه مصلحت عمومی باید اکثر مردم به فقر وفالکت بگذارنند 

هاي واقعی زنده مؤمن و مسلمان که به نان شب محتاجند در  وصدها از این امامزاده
ند و شرفی ده ناکرده تن بدزدي و بی سختی و عسرت به سر برند تا جوانهایشان خداي

از فرط استیصال تن به فحشا و زنا واگذارند، ولی فالن امامزاده راست یا  شان دخترهاي
دروغ که هزار سال بر او گذشته و خاك و استخوانی بیش نیست چندین ده و مزرعه 

 وقف بقعه و بارگاه وخادم و قاریش کنند!؟!
احادیث متواتره از در بحث آتیه خود عدم مشروعیت این عمل را از روي سنت و  ما

کنیم و در اینجا فقط سخن مادر وقف  ائمه معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین ثابت می
امالکی است که اگر دقت شود بطور یقین بیش از ربع نقاط معموره این سرزمین، وقف 
است وآن چنانکه گفتیم عالوه بر عدم مشروعیت وقف در اراضی مفتوح العنوه، اساساً 

 نه وقفها خالف شرع است هر چند در ملک اختصاصی باشد.خود این گو
بینیم که غالب اراضی وقفی در اثر عدم دلسوزي خصوصاً اکنون که  و در نتیجه می

ورزي اشخاص و دکان نان ادارات اوقاف شده تماماً رو به ویرانی نهاده  بازیچه غرض
بطوریکه در هر دهی که زمین وقفی باشد معموال در اثر خرابی یک دهم قیمت و ارش 

به روز و به ویرانی است و این خود ضرر بزرگی زمینهاي مشابه خود را ندارد و روز 
شود و حاال چنان فرض گیریم که از این زمینهاي وقفی به  است که متوجه جامعه می
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جاي سنبل گندم شمش طال سبز شود! فائده آن چه خواهد بود؟! مقداري خشت و گلت 
خادم وقاري  شدن تعدادي مفتخور بنام که بر صحن و سراي امامزاده افزوده شود و اضافه

خوان وامثال آن! شاید کسانی بگویند موضوع وقف یک موضوعی است که در  و روضه
: گوئیم اند در جواب می فاتی داشتهموقوو ائمه معصومین هم  احکام شرع عنوانی دارد

 اند اما! اي از ائمه داراي موقوفاتی بوده صحیح است که طبق نقل اخبار پاره
ن و ائمه معصومین غالباً در مدینه واطراف آن بوده و چنانکه اوقاف امیرالمؤمنی –اوال 

گفتیم مدینه از اراضی مفتوحه عنوه نیست لذا وقف آن به عکس این اراضی منع شرعی 
 ندارد.

اند اکثراً وقف بر اوالد و ذریه خودشان  مصرف وقفی که ائمه تعیین نموده –ثانیاً 
می و متصرف آن تا قیام بالتغییر است خیلی باشد و این گونه وقفها که فائده آن عمو می

بینیم که اگر نباشد خیلی بهتر  تفاوت دارد با مصرف این گونه وقفهائیکه ما دیده و می
 است.

کردن ائمه معصومین هم مدینه منوره را که امکان آن داشت که به  همان وقف –ثالثاً 
ظهور کند بدین  ملکیت اختصاصی یک عده درآورد و همان فساد مالکیت اختصاصی

کردن بر اوالد و به عبارت دیگر سادات  برد در ردیف امالك عمومی زیرا وقفترتیب می
توان گفت ثلث ملت اسالم سادات و  که بحمداهللا تعدادشان روزافزون است و امروزه می

نمودن ملک مدینه است که  از ذراري پیغمبر و ائمه معصومینند، خود زمینه عمومی
فتاده و صرف مصالح مسلمین یا سادات اآن باید بدست حاکم اسالم  سرانجام اختیار

 نماید.
اي از اخباري که در موضوع وقف از ناحیه معصومین وارد شده دراین  اینک پاره

 رسانیم. اوراق به نظر شما می
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عن ايوب بن عطيه قال سمعت اباعبداهللا يقول قسم رسول اهللا الفئی «–کافی 

ها عينا وخرج منها ماء ينبع فی االرض كهيئة عنق البعري يففاصاب عليا ارض فاحتفر 

هی صدقة منه بتالفی   الوارثسامها عني ينبع فجاء البشري يبرشه فقال برشّ الوارث برشّ 

اهللا و عابری سبيل التباع و التوهب و التورث فمن باعها او وهبها فعليه   حجيج بيت

مضمون حدیث شریف آن  »والعدال اليقبل منه رصفاً لعنة اهللا و املالئكة و الناس امجعني 

اي حفر نمود و  است که امیرالمؤمنین در زمینی که رسول خدا بوي مرحمت فرمود چشمه
اهللا و  پس از اینکه چشمه جاري شد امیرالمؤمنین فرمود این صدقه است براي حجاج بیت

رسد یعنی مانند  نمیدرماندگان در راه، نباید خرید و فروش شود و بارث هم به کسی 
 زمینهاي مفتوحه العنوه است که قبال گفتیم اینک حدیث دیگر.

د بن عاصم عن االسود بن ابی االسود الد« –کافی  ئلی عن ربعی بن وعن حممّ

له فی املدينة فی بنی زريق  قال تصدق امرياملؤمنني بدار عبدالرمحن عن ابی عبداهللا

الب وهو حیّ سویّ تصدق  تصدق به علی بن ابیفكتب بسم اهللا الرمحن لرحيم هذا ما 

بنی زريق صدقة التباع و التوهب حتی يرثها اهللا الذی يرث السموات و  یبداره التی ف

االرض و اسكن هذا الصدقه خاالته ماعشن و  عاش عقبهن فاذا انقرضوا فهی لذی 

اشت تصدق اي که در مدینه د : امیرالمؤمنین خانهخالصه حدیث »احلاجة من املسلمني

اوالد آنها را مادام الحیوه در آنجا حق سکونت داد و  هاي خود و نمود یا وقف کرد وخاله
 بعد از انقراض آنها ملک عموم مسلمین کرد.

یع و وادي القري را وقف ببنی فاطمه ب کافی حدیثی است که امیرالمؤمنین باز در
و نبود به حضرت امام حسین تولیت آنرا به حضرت امام حسن واگذاشت و اگر ا فرمود و

 اگر زنده بود تولیت با اوست و وقفنامه حضرت موسی بن جعفر چنین است.
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 حدفی مكان كذا و كذا كلها و  االرضهذا ما تصدق به موسی بن جعفر تصدق با«

االرض كذا وكذا تصدق هبا كلها و نخلها و ارضها و قناهتا و ماهتا و ارجائها وحقوقها و 

 ».املاء.رشهبا من 

 علیهم صحیح باشد اگر احادیث وارده در موضوع وقف ائمه معصومین سالم اهللا
: اوال غالب یا تمام اینها در حدود مدینه و حوالی آن بوده است و چون چنانکه گفتیم

مدینه مستثنی از اراضی مفتوحه العنوه است پس اشکالی که بر سایر اراضی است بر آن 
 نیست.

مه معصومین تماماً وقف بر اوالد و تأمین آتیۀ فرزندان خودشان بوده ثانیاً موقوفات ائ
ماندند و آن با وقفهاي رایجه در زمان  است که اکثراً صغیر و بدون سرپرست و نان بده می

 ما که اکثراً وقف بر قبرستانهاي مجهولی است فرق زیاد دارد که اصال قابل قیاس نیست!
رفت همان  چون ذراري ائمه بر حسب وعده الهی روزبروز رو به فزونی می –ثالثا 

آمد که مال عموم مسلمین  موقوفات نیر تدریجاً در ردیف اموال واراضی عمومی در می
توانست مالک  آمد و نمی شد پس ناچار به همان صورت سایر اراضی اسالمی درمی می

 معینی داشته باشد.
فرمودند که بعد از یکی  هاي خود تصریح می ن در وقفنامهخود ائمه معصومی –رابعاً 

 المال مسلمین خواهد شد چنانکه در وقفنامۀ امیرالمؤمنین سالم دو نسل درآمد جزو بیت
نه وقفها فرضاً که نقلش صحیح باشد چه ربطی دارد به این وضع واهللا علیه گذشت این گ

که در اصل آن هست موقوف علی بینیم که با چندین اشکالی  غریب و عجیبی که ما می
آنها عبارتست از گورهاي مجهول و موهوم که چنانکه بعداً خواهد آمد هیچ عنوانی در 
شرع ندارند و اموري که اصال شارع بدانها اهمیتی نداده و ندارد مگر اینکه گاهی 

 سبیل که در  خانه یا اعانت ابن انداز یکی دو مور مانند وقف بر مدارس یا مریض غلط
 هزار فقره وقف یک مورد چنینی ندارد، پیدا شود و آن هم بسی نادر است.
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کاش در میان این همه موقوفات صدي یک آن به صرف تعلیم و تعلّم و با سوادکردن 
شد و یک صدم از آن وقف بر مرضائی که توانائی مراجعه  بضاعت منظور می اطفال بی

شد که صرف ازدواج دختران فقیر و  میاي یافت  گشت و موقوفه بدو او غذا ندارند می
دادن  شد که درآمد آن صرف کار یاد اي پیدا می گردید کاش موقوفه جوانان غرب بینوا می

شد تا از این راه هم سعادت دنیائ مسلمانان  آموختن به کودکان یتیم ولگرد می  و صنعت
بی که معالم گشت یا صرف تألیف و طبع کتا شد هم موجب آمرزش وافقین می تأمین می

هاي  دین را بین مردم نشر دهد ولی شما را به خدا سري به ادارات اوقاف بزنید و وقفنامه
موجوده را ببینند و مالحظه کنید که زمین خدا که مهد پرورش اوالد آدم و تمام جانوران 

خواسته  نظري که نمی است چگونه اسیر فکر پوسیدة احمقی شده که از راه حسد و تنگ
خواسته امامزاده خوابی یا خیالی شفیع  خردانۀ خود می او چیزي ببرد یا با خیال بیو ارث 

شود و این کیفیت موجب شده که هزاران مفتخور بیکاره بر سر گورستانهاي  گناهان او
معلوم و مجهول بنام خادم وقاري و زیارت نامه خوان وامثال آن انگل این جامعه بدبخت 

این  شوند و هر کدام صدها مانند خود را تولید کنند وشده به نشر خرافات مشغول 
 مملکت را به این روز سیاه بنشانند.



 
 
 
 

 تعمیر قبور در اسالم!
اي به وضع  ما در ضمن مقالۀ (علل انحطاط مسلمین...) در روزنامه وظیفه اشاره

دانی واقفین اغلب موقوفات ایران انگیز موقوفات نموده بودیم که در نتیجه جهل و نا اسف
زادگان خوابی و  بارگاه وخادم و قاري امام و شاید سایر کشورهاي اسالمی صرف بقعه و

نظر شرع نیست و در نتیجه موجب ویرانی آب و ملک و  شود که چندان مورد خیالی می
خرابی مملکت و بیکاري و گرسنگی مردم است. کسانی از آن انتقاد کردند که چون 

چندان مورد اعتنا نبود ولی  اطالع از مبادي دین و حتی فاقد سواد مقاله نوشتن بودند بی
نظر به اینکه یک نفر از عمامه بسرهاي قم که مشهور بدانش و فضل است و در مقالۀ 

ها استناد به حدیثی  ها و دشنام روزنامه وظیفه بعد از تهمت 137خود مندرجه در شماره 
شویق و ترغیب به تعمیر قبور شده چون وي گفته است احادیث و کرده است که در آن ت

روایات بسیاري از زبان پاك ائمه معصومین درباره آنها رسیده با تذکر به اینکه در باب 
تعمیر قبور بدبختانه یا خوشبختانه در تمام کتب شیعه بیش از یک حدیث نیست و بر 

ا دقت در اسناد و مطالعه درمضمون آن مدعی زیاده اثبات آن است اینک ما آن حدیث را ب
گذرانیم و قضاوت آن را به ارباب فضل وعقل و انصاف و وجدان  از نظر خوانندگان می

 گذاریم ومن اهللا التوفیق. وامی
آور شویم که ساختن بقعه و پرداختن دخمه  قبل از ورود در این بحث الزم است یاد

فی و باطله قبل از اسالم بوده و صفحات و پرستش اموات یکی از آداب و سنن ادیان خرا
تاریخ بدان مشحون است مخصوصاً از ایران که دخمه براي اموات و بناي قبه و بارگاه 

ت و سنت ایرانیان است که از جمله قبر دابراي شاهان و شاهزادگان از بزرگترین عا
قبر راه پیش و  اي کورش اول معروف (به گور دختر) که واندنبرك کشف کرده و قبرچه

سفلد مکشوف شد و طبق تحقیق باستانشناسان، در آرامگاه پازادکاد که توسط هر دختر
روزنامۀ  9/11/39 – 5275رسد و در شماره  تاریخ این بناها تا قرن هفتم قبل از میالد می
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کیهان شرحداده شده هنوز قبر کورش کبیر در مشهد مرغاب و قبر داریوش اول در نقش 
سلیمان در ایران و اهرام فراعنه مصر ووادي مقابر الملوك در ساحل  رستم و تخت ما در

و جانینان  1339بهمن  3غربی نیل طبق گزارش واندنبرك نقل از روزنامه کیهان 
چچسوت که مقبره سالطین جبار و خدایان ستمکار مصر است در آن سرزمین خودنمائی 

گذرد و همه  پنجاه قرن بر آنها میکند و به تحقیق مورخین مانند (ویل دورانت) قریب  می
روزه بوسیله باستانشناسان در سرزمینهاي ایران، مصر گوري یا بقعه و بارگاه و مرقد و 

آید چنانکه همین سال جاري قبر (کوري دختر) در بین  ضریحی از زیر خاك بیرون می
پرفسور  ازجان و پنج آتشکده که عیناً شبیه به قبر کورش کبیر بود توسط اکازرون و ر

کند نه در  واندبرك بلژیکی کشف شد و اما در اسالم چنانکه تاریخ مقدس آن حکایت می
زمان رسول اکرم و نه در زمان خلفاي راشدین و نه در زمان مسلمین صدر اول از ساختن 

اي در دست  تعیین خادم و قاري براي قبر هیچیک از اولیا و بزرگان سابقه گنبد و بارگاه و
رفت و فاطمه زهرا قبر حمزه سیدالشهداء را  خدا به زیارت شهداء احد می نیست. رسول

بر و در زمان حضرتش صدها و  به زیارت قبور تشریف میکرد و امیرالمؤمنین  زیارت می
هزارها از بزرگان صحابه رسول خدا و یاران و شیعیان آن بزگوار یا در میدان جنگ شهید 

لی هیچکدام نه قبرشان تعمیر شد و نه قبه و بارگاهی و یا در بستر مرگ از دنیا رفتند و
داشتند و همچنین سایرین تا وقتی که کشورهاي ایران و مصر و روم و امثال اینان به 
شمشیر سربازان اسالم مسلمانی پذیرفتند و بعد از یکی دو قرن کم کم افراد زبدة 

دأب و عادت و آداب و سنّت  برده در دربار خلفا مقاماتی احراز کردند آنگاه کشورهاي نام
مذاهب خود را به وسایل مرموزي وارد دین اسالم کردند مخصوصاً ایرانیان که تا 
توانستند آداب و سنن مجوسیت را به عناوین مختلف داخل دین اسالم کردند که عید 
نوروز از آن جمله است و آداب دفن اموات ما، اکثراً آلوده به مراسم مجوسیت است که 

کردن شمع و چراغ و خیر حلوا و میوه بر سر  جمله ساختن بقعه و دخمه و روشن از آن
قبر، و از این قبیل که براي تحقیق این مطالب باید به کتابهاي سیر تمدن و تطور ملل، و 



 237  ارمغان آسمان

 

مشرق زمین کاهواره تمدن، و میراث اسالم، آغاز تمدن بشر و صدها مانند این مؤلفات از 
 جوع کرد.محققین داخلی و خارجی، ر

 اینک حدیثی که مورد استناد آقایان طرفدار تعمیر قبور امام زادگان است.
در تمام کتب معتبره شیعه یک حدیث با اندك اختالفی در عبارت در موضوع تعمیر 

 ، متن حدیث این است.دان قبور آورده
او از محمد بن  در تهذیب شیخ طوسی به اسناد خود از محمد بن احمد بن داود و

علی بن فضل و او از حسین بن محمد فرزدق و او از موسی االحول و او از محمد بن 
السري و او از محمأ بن عبدالبلوي و او از عماره بن یزید از ابوعامر واعظ اهل حجاز  ابی

کند که او گفت آمدم خدمت حضرت صادق وگفتم چه ثواب است کسی را که  روایت می
بر او را (یعنی قبر امیرالمؤمنین را) و تربت (مزار) او را نعمیر نماید؟ زیارت کند ق

امیرالمؤمنین مرا از جدش حسین بن علی که پیغمبر به پدرم حضرت فرمود یا اباعمار 

يا علی من عمر «: به این جمله که مورد استناد است رسد تا میچنین و چنان فرمود 

 »املقدس بن داود علی بناء بيتقبوركم و تعاهدها فكانام اعان سليامن 
یا علی هر کس قبور شما را تعمیر کند و به آن آمد و شد و اقامت نماید همچنان 

 المقدس کمک و یاري کرده باشد. است که سلیمان بن داود را بر بناي بیت
ما در اینجا اوال اسناد این حدیث را از روي همان علم درایه و رجال که مقبول این 

 پردازیم به مضمون آن. دهیم و سپس می مورد دقت قرار میآقایان است 
در طریق اول آن در کتاب فرحه الغري ابن طاوس و تهذیب شیخ طوسی عبداهللا بن 

 محمأ البلوي است.

انه «نویسد  اند در خالصه عالمه می در کتب رجال این مرد را چنین توصیف نموده

 است و هم خودش مطعون است.این بدبخت هم حدیثش ضعیف  »ضعيف مطعون عليه
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عبداهللا «شمارد و در رجال غضایري گفته است  در رجال نجاشی هم او را ضعیف می

حممد كذاب وضاع للحديث اليلتفت الی حديثه  بن حممد بن عمر بن حمفوظ البلوی ابو

ساز بوده به حدیث   فرماید: عبداهللا البلوي بسیار دروغگو و بسیار حدیث می »و اليعبأبه

 شود و نباید بدان اعتنا نمود. التفاتی نمی او
کند چنانکه در اسناد  حاال ببینید این شخص خیلی محترم! از چه کسی حدیث می

کند اینک جناب! عماره بن زید را  حدیث مالحظه فرمودید او از عماره بن زید روایت می
الیعرف من امره نویسد، عمارة بن زید الخوالنی الهمدانی  بشناسید!! در رجال نجاشی می

گوید از آقاي! عماره بن زید چیزي معلوم نیست که این شخص وجود داشته  هذا می غیر
گوید ذکر الحسین بن عبیداهللا انه  نه جز همین اسم نامسمی. در رجال ممقانی هم می یا

سمع بعض اصحابنا یقول سئل عبداهللا بن محمد البلوي عن عمارة بن زید هذا الذي 
ل نزل من السماء حدثنی ثم عرج از آقاي! عبداهللا بن محمد البلوي حدثک؟ فقال رج

خوشنام بسیار راستگو!! که شرحش فوقاً گذشت پرسیدند که این عماره بن زیدي که ترا 
حدیث گفته (البد همین حدیث بوده!؟) چه کس است! گفت مردي است که از آسمان 

ال غضائري هم از این آقاي! عماره نازل شده مرا حدیث گفته آنگاه عروج فرمود!! در رج
 بینیم! بن زید این تعریف و توصیف شایان را می

اصحابنا یقولون انه اسم لیس تحته احد وکل مایرویه کذب و الکذب بین فی وجه 
مسما  گویند که عماره بن زید اسمی است بی فرماید اصحاب ما (یعنی شیعه) می حدیثه می

کند دروغ است و اساساً دروغ از  هر چه را روایت میکه در زیر این نام احدي نیست و 
 ریخت و روي حدیثش روشن و آشکارا است!!.

اسمی است بدون مسمی ودر خالصه الرجال  نویسد ضعیف است و در رجال داود می
 ستاید! عالمه هم او را بدین صفات ممتاز! می

 اینها رجال ین حدیث، در تهذیب است.
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الغري ابن طاوس روایت همین حدیث را از شیخ مفید  اینک رجال آن از کتاب فرحه
از محمد بن احمد بن داود عن اسحق بن محمد عن احمد بن زکریا بن طهان عن الحسن 

 .عبداهللا بن عبداهللا بن المغیرة عن علی بن حسان عن عمه عبدالرحمن عن ابی
جال در سند این حدیث اسحق بن محمد است که در کتب رجال مثل خالصه الر

 :کنند عالمه وجامع الرواه اردبیلی ورجال طه و رجال غضائري او را چنین معرفی می

اسحق بن حممد ابن امحد انه كان فاسد املذهب كذاباً فی الرواية و ضاعا للحديث «

 »تفت اليهلالي
 یکی از رجال آن احمد بن زکریاست اینک این بزرگوار!!

 »يا القمی من الكذابني املشهورينامحد بن نركر«: نویسد در رجال عالمه می
کند اینک آقاي! حسن بن عبداهللا را  این احمد بن زکریا از حسن بن عبداهللا روایت می

 : نویسد ناسیم! در خالصه الرجال میبش
قمی یرمی بالغلو که متهم بغلو وشرك است این بدبخت از علی بن لحسن بن عبداهللا ا

 : نویسد ی بن حسان! در رجال کشی میآقاي علکند حاال برویم سراغ  حسان روایت می

قال حممد بن مسعود سألت علی بن احلسن الفضائل عن علی بن حسان قال عن «

اهيام سألت اما الواسطی فهو ثقة و اما الذی عندنا يشريانه علی بن حسان اهلاشمی يروی 

وسی عن عمه عبدالرمحن بن كثري فهو كذاب وهو واقفی ايضاً مل يدرک اباحلسن م

این علی بن حسان هاشمی که از عمویش عبدالرحمن بن کثیر همین حدیث  »السالم عليه

کند گذشته از اینکه بسیار دروغگو بوده واقفی مذهب هم بوده که امام  را روایت می
 موسی کاظم را به امامت قبول نداشته!

 گل بود بسبزه نیز آراسته شد!
 : دنویس در خالصه الرجال عالمۀ حلی می
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علی بن حسان اهلاشمی يروی عن عمه عبدالرمحن غال ضعيف رأيت له كتاباً سامه «

 » كتاب التفسري اليتعلق من االسالم بسبب و اليروی العن عمه...
شود این شخص هم غالی است و هم ضعیف و تفسیري که نوشته اصال  که معلوم می

 ماید : فر ارتباطی و تعلقی به اسالم ندارد یعنی کفریات است بعد می
االعتقاد خوب این آقاي علی بن  دضعیف جداً ذکره بعض اصحابنا فی الغالة فاس

حسان را شناختیم اینک برویم دنبال عمویش عبدالرحمن بن کثیر که این علی بن حسان 
 : نویسد می 175ی چاپ جدید تهران ص کند. در رجال نجاش فقط از او روایت می

عبدالرمحن بن كثري اهلاشمی مولی... كان ضعيفاً غمز اصحابنا عليه و قالوا كان «

 »ضع االحاديثي
اند که او احادیث  اند و گفته این آقا! ضعیف بوده واصحاب ما (شیعیان) بر او طعنه زده

کند که لیس  کرده است!! هنرش وضع احادیث بوده! در خالصه الرجال اضافه می وضع می
 توان یک نفر آدم شمرد! اره هیچ نیست! یعنی او را نمیبشی این بیچ

کنند و بدبختانه! در کتب رجال از این واعظ  تمام اینها از ابوعامر واعظ حجاز نقل می
المثل  حجاز نام و نشانی نیست! هرچند اگر آقاي ابوعامر از مشاهیر عباد و زهاد و فی

ردیف امام جعفر صادق هم بود با آن رجال سند این حدیث هیچ ارزشی نداشت و آن  هم
خود این آقاي واعظ اهل ساخت ولی معهذا  بودن خارج نمی حدیث را از دروغ و جعل

حجاز هم معلوم نیست چه کسی بوده؟! بلی از برکت این حدیث این آقایان خیلی 
راستگو؟! بوده که کشورهاي اسالمی مملو از گنبد و بارگاه امامزادگان راست و دروغ 

سنت ایرانی و آداب است و کمتردهی است که یک یا چند امامزاده نداشته باشد که به 
گویند مثال شاهزاده حمزه! شاهزاده جعفر! شاهزاده احمد!  مجوسی آنها را شاهزاده هم می

ها داشتند  پرست؟ که قبل از اسالم صدها از این شاهزاده وقس علی ذالک زیرا ایرانیان شاه
ش از ربع توانند بدون شاهزاده باشند و بی اند حاال نمی ها و گنبدها بوده که داراي دخمه
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هاست و شما  زادهآب و خاك زراعتی این سر زمین و خانه ودکاکین آن وقف این امام
گیرد و صورت  تانید از قیاس خسارت همین یک عمل که به نام دین صورت می می

کند خسارت سایر اعمالی را که به نام دین  انگیز می نورانی آنرا در نزد عقال مشوه و نفرت
خبر بلکه بیزار است بدست آورید اینک وارد  تانه دین از آن بیشودو خوشبخ انجام می

 شویم. مضمون این حدیث می
پرسد که  ابوعامر واعظ اهل حجاز که معلوم نشد چه کی بوده! از حضرت صادق می

کسیکه تربت امیرالمؤمنین را تعمیر کند چه ثوابی دارد و حضرت از قول پیغمبر 
: (یا علی کسیکه قبور شما را تعمیر کند مثل کسی است اید که امیرالمؤمنین فرمودفرم می

المقدس کمک کرده است) این مضمون صرفنظر از  که به سلمیان بن داوود در بناي بیت
آن رجال بسیار معتبرش!! از چند نظر مخدوش و غیر قابل اعتنا و همانطور که سندش هم 

 رساند از بیخ دروغ است!! می
 معصومیناحادیث صحیحه که از پیغمبر و ائمه  تعمیر قبر چنانکه در –اوال 

رسیده و بعداً آن احادیث را خواهیم آورد عمل مشروعی نبوده که براي آن ثوابی باشد تا 
 کسی از امام از ثواب آن بپرسد!.

قبر امیرالمؤمنین در زمان حضرت صادق معلوم و روشن نبود که کسی در صدد  –ثانیاً 
تعمیر آن برآید تا بخواهد بداند ثوابش چیست؟ مطابق تواریخ معتبر قبر امیرالمؤمنین در 

الرشید با قرائتی کشف شد که خیلی بعد از حضرت صادق بود، و چیزیکه  زمان هارون
ر بعید بلکه غیر عاقالنه است و اگر در احادیث معلوم نیست پرسش از تعمیر آن بسیا

شود که گاهی حضرت صادق به نجف تشریف برد و به آن نقاطی که قبر  دیده می
به قدري گم و نامعلوم است که کسی  شد شد مشرف می امیرالمؤمنین احتمال داده می

توانست بداند قبر مطهر در کجاست، چنانکه اگر گاهی از خود حضرت صادق  نمی
فرمود که نقطۀ  شد که قبر در کجاست؟ حضرت عالمات و اشاراتی می رسیده میپ

شد، مثالً در حدیث عامر که گفت جعلت فدلک ان الناس یزعمون  مشخصی تعیین نمی
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ان امیرالمؤمنین دفن بالرحبۀ حضرت فرمود نه قبر او در رحبه نیست، عرض کرد پس در 
فأتی به ظهر الکوفۀ قریباً من النجف کجاست؟ حضرت فرمود، لمامات احتمله الحسن 

یسرة عن الغري یمنۀ عن احیرة فدفنه بین ذکوات ابیض فرمود وقتی که امیرالمؤمنین از 
دینا رفت حضرت امام حسن او را برداشت و آورد پشت کوفه نزدیک نجف دست چپ 

راست حیره وآن حضرت را در بین ریگهاي سفیدي (که آنها را در نجف  غري و دست
 شود؟ هائی قبر کسی معلوم نمی گویند) دفن کرد و معلوم است با چنین نشانه یم

القمدس در اسالم عملی  ثالثاً : ثواب تعمیر قبر را معلق به مجهول کرده زیرا بناي بیت
به توان اعمالی را با آن مقایسه نمود مثالً مأمور به نیست که براي آن ثوابی تعین شود و 

جهاد یا چند رکعت نماز و از برابر برابر حج یا چند چند ن عمل توان گفت ثواب فال می
اي هستند در شرع که اتیان به آنها موجب ثواب  این قبیل است زیرا اینها اعمال مأموربه

المقدس آن هم در زمان سلیمان بن داود چه عملی است که مقیاس   است ولی بناي بیت
 اعمال حسنه دیگر شود؟!

المقدس بنص قرآن کار دیوان و  سلیمان بن داود در بناي بیتاعانت به  –رابعاً 
 بوده است که : شیاطین 

ورٍ [  دُ قُ ابِ وَ اجلَوَ انٍ كَ فَ جِ َاثِيلَ وَ متَ يبَ وَ َارِ نْ حمَ اءُ مِ شَ ا يَ هُ مَ لُونَ لَ مَ عْ يَ

يَاتٍ  اسِ   }13{سبأ:                                                                                  ]رَ
ها و  هایى چون برکه ها و تمثالها و کاسه ] قلعه خواست از [قبیل رایش هر آنچه مىب«

 »ساختند دیگهاى استوار [در جاى خود] مى
 

 382البیان چاپ جدید تهران ص و در ذیل همین آیۀ شریفۀ در کتاب شریف مجمع 
المقدس یعنی از جمله چیزهائی که  نویسد وکان مما عملوه بناء بیت جلد هشتم می

المقدس بود آنگاه مطلب را بدین بیان   ساختند بیت شیاطین براي حضرت سلیمان می
کند توفاه اهللا (داود) و استخلف سلیمن فاحب اتمام بیت المقدس فجمع الجن و  دنبال می
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: چون خدا جان داود را گرفت سلیمان و قسم علیه االعمال. مضمون آنکهلشیاطین ا
المقدس را باتمام رساند لذا جنّ و شیاطین را جمع  جانشین او گشت پس خواست بیت

اي بکار مخصوص  نمود و کارهاي بیت المقدس را در میان آنها تقسیم کرد که هر طائفه
دهد و عجیب اینکه قرآن همین ساختن  ح میاي را شر بپردازد سپس کار هر دسته

 : فرماید خواند آنجا که می میهن میالمقدس را عذاب  بیت

نيِ [  ابِ املُهِ ذَ بِثُوا يفِ العَ ا لَ يْبَ مَ ونَ الغَ لَمُ عْ انُوا يَ وْ كَ  }14{سبأ:                           ]أَنْ لَ
 »ماندند عذاب خوار کننده نمى]  دانستند در [این ها دریافتند که اگر غیب مى جنّ«  

الصادقین چاپ علمی تهران شرح ساختمان   جلد هفتم منهج 354و  353و در ص 
گوئی هیچ انسانی در بناي کند چنانکه  المقدس را به وسیله جنیان به تفصیل بیان می بیت

نيِ (آن دخالت نداشته و در تفسیر جمله شریفۀ  ابِ املُهِ ذَ بِثُوا يفِ العَ ا لَ نویسد گویند  می) مَ

المقدس که متقاضی اجل به سلمیان درآمد طلب  هنوز یکساله کارمانده بود در بناي بیت
ودیعه روح نمود سلیمان کسان خود را وصیت کرد که مرگ مرا فاش نکنید و مرا بر 

به اتمام رسد و در جلد  نمانند و مسجد اي من تکیه دهید که تا جن از عمل خود بازعص
نیز همین مضمون است پس تعمیر مزار  351 – 350پنجم بحاراالنوار چاپ کمپانی ص 

اي است!؟ و  امیرالمؤمنین با کاري که جنیان و شیطاین متصدي آن بودند روي چه مقایسه
اي از تعمیرکنندگان آن مزار شریف را که سالطین جبار و سفاکان ستمکاري  اگر پاره

الرشید، اولی بانی تعمیر و نادرشاه افشار با شیاطین مقایسه کنیم شاید   مانند هارون بودند
 غلط نباشد و مضمون حدیث را برساند!!

اگر تعمیر قبر امیرالمؤمنین ثوابی داشته چرا خود حضرت صادق که به آن  –رابعاً 
: من ثروتمندترین فرماید ت (چنانکه خود آن جناب میداناتر بود و قدرت مالی هم داش
بینیم چنین نیست  فته شود که نفوذ معنوي نداشت میگراهل مدینه هستم...) قیام نکرد و 

زیرا آن حضرت در بجبوبۀ قدرت خلفاي رئیس شرطه داود بن علی ح اکم مدینه را که 
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کشی است)  معلی بن خنیس را کشته بود بوسیله پسرش اسمعیل کشت (چنانکه در رجال
وي نگشت تعمیر قبر امیرالمؤمنین از این کار خیلی آسانتر بود و خوف و کسی متعرض 

دیگري هم در بین نبود و راستی اگر تعمیر قبور علی و اوالد علی کار با ثوابی بود جا 
داشت که خود حضرت صادق قبر یکی از علویین و الاقل پسر خود اسمعیل را تعمیر و 

ا ثوابی را تعلیم شیعیان کرده باشد و هم از شهرت قبه و بارگاه براي او بسازد تا هم کار ب
شماري  زنده بودن اسمعیل که بعد از وي اسماعیلیه قائل شدند و موجب فساد بی

توانست این سنت  گردیدند بکاهد و بهر صورت یکی ازائمه معصومین و یا مؤمنین می
 سنیه را به جا آورد تا بعداً مورد استناد دیگران قرار گیرد.

فرض کنیم که تعمیر قبور امیرالمؤمنین و اوالد معصومین او سالم اهللا علیهم  خامساً
خواب و خیالی   اجمعین کار ثوابی باشد دیگر گنبد و بارگاه ساختن براي هر امامزاده

ند مشمول هم سادات و از اوالد امیرالمؤمنین ا ها چرا؟ مگر اینکه بگوئید چون امامزاده
شوند که در این صورت باید گفت براي تمام  ت! میاین حدیث بسیار شریف! وراس

هاست باید  روند و البته یقین به موجودیتشان بیش از بیشتر امامزاده سیدها که از دنیا می
دانید در چنین صورت وضع این ممکلت به چه  گنبد و بارگاه درست کرد ولی آیا می

 کیفیت خواهد شد؟!
دات و منسوب به پیغمبر و ائمه اطهارند با چنانکه گفتیم حداقل ثلث مسلمانان از سا

قبول این معنی باید یک طاق سرتاسري به تمام ایران و کشورهاي اسالمی زد و آن را 
 قبرستان امامزادگان نامید! هر چند همین االن هم بهتر از قبرستان نیست؟!

م به بینی فساد این عمل منحصر به گور امامزادگان نیست بلکه چنان که می –سادساً 
 دانند سرایت کرده. طبق مترف و مسرف که خودرا اشراف کشور می

االن در همین شهر قم قبرستانهاي عجیب و غریبی ساختمان شده که الشۀ گندیده 
ري و داکنند و صاحب مقبره و خادم وفا ثروتمندان و دزدان اجتماعی را در آن دفن می

اي گردن کلفت تهران البد براي فرش و چراغ و امثال آن هستند ویک نفر از پلوداره
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اي را به ثروتمندان تهران  رضاي خدا! مقبره خیلی مجلل در این شهر ساخته که هر بقعه
ها را  الزمان هم آن فروشد و آن احمقان آخر وشهرستانها بسی یا چهل هزار تومان می

رج شد و آرایند تا قتی که جان از جسد کثیفشان خا خریده قبال بگل و الله و ریحان می
در زیر خروارها خاك مدفون گشتند عشاق سوخته با دختران حورش بر باالي عقد آنها 

اي نیز نصیب صاحب  شوند بهره بر از و نیاز پردازند و از فسق و فجوري که مرتکب می
 قبر گردد؟!

کنند واین عمل مجوسی را یکی  اي حامیان دین از آن دفاع می آري این است آنچه پاره
پندارند و اگر کسی سخن گوید او را به تیر تهمت و  می دین خاتم النبییناز ارکن 

دهند و از خدا شرم و از پیغمبر آزرم و از  اي که از دستشان برآید آزار می هرگونه صدمه
 روز قیامت وحشتی ندارند!

 
 احادیثی که در نهی از تعمیر قبور وارد شده

غمبر و ائمه معصومین در باب نهی از رویم سراغ احادیثی که از جانب پی  اینک می
تعمیر قبور وارد شده و آن احادیث شریفه را که کتاب خدا و سنت پیغمبر نیز مؤید 

 کنیم. ت با این حدیث قالبی مقایسه میآنهاس
روایت شده  در کتاب شریف محاسن برقی از اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین -1

 : که فرمود

 »مثاال فقد خرج عن االسالممن جدد قرباً او مثل «
اي  شدن از نوتعمیر نماید یا مجسمه کسیکه قبري را تجدید کند یعنی بعد از مندرس

 بسازد در حقیقت از اسالم خارج شده است.
 صادقو در کتاب کافی از ابن القداح روایت شده که حضرت امام جعفر  -2

 : فرمود
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اهللا صلی اهللا عليه و آله الی املدينة فی هدم نني عليه السالم بعثنی رسول مقال امرياملؤ«

رسول  :فرماید می »القبور و كرس الصور فقال التدع صورة اال حموهتا و القرباً ال سويته

مرا به شهرستان کسیل داشت براي خرابی گورستانها و شکستن صورتها و فرمود  خدا
ار مگر اینکه آنرا با زمین هیچ صورتی مگذار مگر اینکه آنرا محو کنی و هیچ قبري را مگذ

 مساوي گردانی.
 : روایت شده که امیرالمؤمنین فرمودالهیاج  و از طري ابی -3

ابعثک علی ما ابعثنی عليه رسول اهللا التری قرباً مرشفا ال سويته و المتثاال اال «

  » طمسته
قبري را رسول خدا امیرالمؤمنین را و امیرالمؤمنین ابوالهیاج را مأموریت داد که هیچ 

اند مگذار مگر اینکه آن را مساوي  که از زمین بلند شده یعنی در تعمیر آن را باال آورده
 اي را مگذار مگر اینکه آنرا از بین ببري. زمین گردانی و هیچ تمثال ومجسمه

عن علی بن جعفر قال سألت اباحلسن موسی «تهذیب شیخ طوسی  در کتاب -4

 واجللوس عليه هل يصلح قال اليصلح البناء عليه و عليه السالم عن البناء علی القرب

گوید از برادرم حضرتموسی بن  علی بن جعفر می »الاجللوس و الجتصيصه والتطيينه

ستن بر روي آن خوب شنیا ساختمان روي قبرو آجعفر علیهم السالم سؤال کردم که 
نه  : نه ساختمان روي قبر خوب است است و نه نشستن بر روي آناست؟ فرمود

 مالی نمودن آن.  نه گل کاري آن و گچ
از آباء در مجالس شیخ صدوق از حضرت صادق روایت کرده که آن حضرت  -5

بزرگوارش روایت نمود و گفت رسول خدا از گچ مالی نمودن قبر و نماز خواندن در آن 
 نهی فرمود.
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روایت شده که  عبداهللا صادق در محاسن برقی از جراح مداینی از حضرت ابی -6
 : فرمود

: بر فرمود »التبنوا علی القبور و التصوروا سقوف البيوت فان رسول اهللا كره ذلک«

هاي را نقاشی نکنید براي اینکه رسول خدا این عمل را  قبرا بنا نکنید و سقفهاي خانه
 داشت. مکروه می

کند که از پدر بزرگوارش روایت  یونس بن ظبیان از حضرت صادق روایت می -7
 کرد که فرمود : 

رسول خدا نهی کرد که  »هنی رسول اهللا ان يصلی علی قرب او يقعد عليه او يبنی عليه«

 بر قبري نماز گذارده شود یا روي او بنشینند یا ساختمان روي آن بکنند.

هنی عن تقصيص القبور و  بن عبيد رفعه عن النبیمعانی االخبار عن القاسم  -8

 هو التجصص.

فخرج علی الی الناس فقال ... و هل تعلمون انه صلی اهللا عليه و  –فقه الرضا  -9

دانید که رسول خدا  آیا می »آله لعن من جعل القبور مصلی و لعن من جيعل مع اهللا اهلاً 

کسی را که قبرها را مصلی و جاي نماز خواندن قرار دهد لعنت کرده است و کسیکه با 
 خدا خدائی قرار دهد نیز لعنت فرمود یعنی هر دو مشر کنند!!

روایت کرده است که  شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه از حضرت کاظم -10
پامال کن تا آنکه مؤمن است بدین وسیله آرامش  همینکه داخل قبرستان شدي قبرها را

کند عجالتاً به همین ده حدیث شریف اکتفا  مییابد و آنکه منافق است احساس الم  می
خواستیم تمام احادیثی که در این باب رسیده در اینجا بیاوریم طوالنی  کنیم و اگر می می
هم السالم و سایرین در این مورد شد، و براي اینکه بدانید فرقی بین پیغمبر و ائمه علی می

رت صادق از پدر بزرگوارش روایت می آوریم که حض نیست حدیث علل الشرایع را می
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قبر پیغمبر فقط یک شب از زمین باال آمده  )رفع شريا من االرض ن قرب النبیأ(که  کند

 فرمود :  بود و خود پیغمبر می

 »تعالی لعن اليهود اختذوا قبور انبيائهم مساجدالتتخذوا قربی قبلة و المسجداً فان اهللا «

فرمود قبر مرا قبله قرار ندهید و سجده نکنید زیرا خدا تعالی یهود را براي اینکه قبور 
 پیغمبران خود را مسجد کرده بودند لعنت نمود.

 مضمون این حدیث در احادیث عامه چنین آمده است.

صلی اهللا عليه و آله كنيسة رأهتا بارض صح عن عايشه ان ام سلمه ذكرت لرسول اهللا «

 رأته فيها فقال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله اولئک قوم اذا احلبشه يقال هلا مارية وذكرت ما

علی قربه مسجداً و صوروا فيه تلک الصور اوئلک رشار خلق  امات فيهم العبد الصالح بنو

که معبدي را در سرزمین حبشه د یادآور ش : ام سلمه در حضرت رسولنویسد می »اهللا

کاریها دیده بود  گفتند و آنچه در آن از نقش و نگارها و آیینه دیده است که به آن ماریه می
: اینان گروهی بودند که همینکه بنده صالح و مرد فرمود معروض داشت حضرت رسول

ن نقش و کردند و در آن ای مرد روي قبر او مسجدي ساختمان می خوبی در میان ایشان می
 .بردند این قبیل مردم بدترین خلق خدایند نگارها بکار می

حاال ببینید آن یک حدیث دروغ و جعلی چون مطابق هوي وهوس کسانی بوده است 
ها و بارگاهها  لذا همه قبه  پرستی در حیاتشان نفوذ داشته  پرستی و شاه  که روح اموات

اند تا جائیکه ربع  اه ضایع و تلف کردهساخته و پرداخته و مال و وقت خود را در این ر
اند و در نتیجه یک مشت مفتخور بیکاره بار  معموره این کشور را معطّل و باطل نموده
اند واز سنت رسول و چندین حدیث که در  آورده و بر این ملت بدبخت تحمیل نموده

! تو گوئی اند اکاسره است، وارد شده چشم پوشیده مذمت این عمل که یادگار فراعنه و
اي سرپا کنند و بکر او بپردازند و  منتهی آرزویشان آن است که هر روزه بارگاهی از مرده

دین و آئین را عبارت از همین چیزها بدانند وبس! دین که در عرف عقل  شرع عبارت از 
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امر ونهی پروردگار و احکام و قوانینی است که با اجراي آن سعادت دو جهانی بندگان 
شود در عرف این گمراهان عبارت از ذکر و فکر افراد و اشخاص و احترام و  تأمین می

نیایش به قبور آنهاست و دیگر اصال به فکر آنکه پیغمبر براي چه آمد و پروردگار عالم از 
وچه چیزي از جنب پروردگار عالم آورده خواسته و چه چیزي براي چه آمد  بعثت او چه
اند هر کدام را بعذري معطل و موقوف و در نتیجه دین  اند بلکه تا توانسته است نبوده

 اند و هیچ هم با کشان نیست! ابدي الهی را مهجور و منسوخ نموده
ي اربودن مقابر و زر از دین خدا فقط چیزي که در نظر اینها مهم است همان دایر

 است و دیگر به چیز دیگري عنایت ندارند.
ایران بود که پادشاه کشور حجاز در المشهور موقعی   جالب توجه است که علی

اي از متظاهرین بدیانت وغمخواران امت! از او درخواست نموده بودند که قبور ائمه  عده
 گویند او چنین گفته بود:  بقیع تعمیر شود می

ها این حکم محکمی را  بنص هشت آیه قرآن حجاب بر زن مسلمان واجب است شما
منسوخ نموده و زنان خود را با این وضع رسوا در که مستند به آیات محکمۀ قرآن است 

خورد ولی در تعمیر قبور اموات که اگر  اید و هیچ برگتان برنمی ها و خیابانها سرداده کوچه
از طرف شرع نهیی داده نشده باشد (و حال آنکه چنانکه دیدیم وارد شده) الاقل دستوري 

 ا عقل و غیرتتان بدهد!!دید! خدر این باره نداریم شما آن قدر اصرار و ابرام دار
آید  هاي آقایان اینست که موقعی که از این مقوله سخن به میان می یکی از هنرنمائی

گفتند و آقایان جواب آنها را دادند بروید  فالن هم چنین می گویند کسروي و فالن و می
گر هر حرفی کتاب آقاي فالن را بردارید و ببینید؟ در جواب این آقایان باید گفت اوال م

 را که کسروي گفت باطل است. هر چند از روي غرض باشد.
ی داشت و روي این نظر مقداري حرف حق و باطل بهم دعایشکی نیست که آن مرد ا

ن حدیث که مورد آبودن   شود دروغ آمیخت اما این دلل بطالن تمام حرفهاي او نمی
اینکه قبه و بارگاه ساختن  سازان است چیزي نیست که بتوان کتمان کرد و استناد گند



 ارمغان آسمان  250

 

یادگار فراعنه و اکاسره است هم چیزي نیست که در آن تردید توان نمود!؟ آن همه 
عمل وارد  احادیث هم که از ناحیه پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السالم در مذمت این

توان از کتب احادیث برداشت و ما چند حدیث از آن را آوردیم سیره مسلمین  یشده نم
اند حاال فالن آقا  دانسته ر اول هم معلوم است که این قبیل کارها را صال مشروع نمیصد

مقابل کتاب خدا و تواند بگوید؟! در  بافته چه می  برداشته کتابی از رطب و یا بس بهم
است هر چند  سنت رسول و احادیث شریفه معصومین هر که هر چه بگوید چرند

و ادعایش اتصال بالهوت باشد و هنرش فلسفه و اش به قدر گنبد مسجد اعظم  عمامه
 بافی باشد وکتابش را سراپا پر از دشنام کند. عرفان

در مقاالتی که ما در روزنامه وظیفه انتشار دادیم یادآور شدیم که با اینکه اساس ادیان 
نمودن روح   پرستی و جانشین حقه و بعثت انبیاي الهی براي برکندن ریشه شرك و بت

پرستی  یکتاپرستی بوده معذالک چون نوع انسانی مدتها در ظلمات جهل بت و توحید
ارواح و اشخاص گذرانیده هنوز آماده براي درك تعالیم  انبیا و اخذ معارف حقه نبوده و 
در هر مذهبی کم و بیش آثاري از آن عقاید زشت باقی مانده است! چنانکه در مذهب 

د لکن در نتیجه انس به همان خرافات دوران یهود و نصاري که اساس دینشان بر حق بو
اند آراء و عقاید موهوم و زشت و باطله را ترك گویند وباز  ظلمت و وحشیت نتوانسته

 گذرانند. بینیم که به خدائی افراد معین و پرستش آنها روزگار می هم می
دین مقدس اسالم که بدین توحید ویکتاپرستی مشهور وکتاب آسمانی آن حافظ و 

اش جداً با هر گونه کرنش باشخاص،  شریفه  ن این عقیده است و آیات صریحهملقّ

هرگز » فالتدعوا مع اهللا احداً «شمارد که مخالف و هر ستایشی را شایسته ذات احدیت می

دهد که از مخلوقات وي هر کس که بوده باشد جنبه ربوبیت گرفته و تقدیس  اجازه نمی
 و تسبیح شود.

اسالم از پیغمبر اکرم گرفته تا ائمه معصومین و صحابه بزرگوار پیشوایان دین مبین 
حرکتی که از آن اثر غلو نمایان باشد از ه مراقب و مواظب بودند که کوچکترین رهموا
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مسلمانان سرنزند تا جائیکه رسول خدا از بلندشدن اشخاص در جلوي پاي خود ممانعت 
دوشید و در  میگشته بز را بدست مبارك  پاالن سوار االغ بیه فرمود واز غایت تواضع ب می

ترین  کرد واز احدي کوچک بیابان سفر براي پختن غذا دامن به کمر زده هیزم جمع می
داد کسی آن جناب را بالقاب و عناوین اشرافی خطاب  پذیرفت و اجازه نمی تملق را نمی

فرمود تا مبادا  خودداري می کرده و بستاید و از شرح بسیاري از فضایل امیر المؤمنین
 مردم نادان درباره آن حضرت غلو نمایند ونسبتی ناروا دهند.

پرستی و روحشان از پرستش اشخاص و  معذالک مردمی که دماغشان آکنده به بت
ارواح سیرابت شده بود نتوانستند حقیقت تعالیم اسالم را درك کنند که در عالم وجود و 

و هیچ قدرت و نیرو و مشیتی جز ذات  جهان غیب و شهود جز یک خداي معبود نیست
شود و اما افسوس که به آن همه  واجب الوجود مؤثر در آفرینش و هستی یافت نمی

شد که  بارها شنیده می پرستی شان نمرد از رسول خدا تأکیدات متأسفانه روح بت
 : ودفرم می

 »رشبرش اذا امرتكم بشيیء من دينكم فخذوا به و اذا امرتكم بشیء من رأيی فانا ب اام اننا«

من نیز بشرم هرگاه شما را به چیزي امر کردم که از دستورات دین شما استآن را از من 
فرا بگیرید ولی هرگاه چیزي را از روي سلیقه و رأي خودم گفتم بدانید که من یک نفر 

و  »انتم اعلم بدنيا كم منی«فرمود  به صحت پیوسته است که میبشرم و نیز از آن حضرت  

کنید آنها گمان  کنند فرمود چرا چنین می این را زمانی فرمود که دید نخلی را هرس می
نماید لذا از هرس آن خودداري کردند اتفاقا نخل خوب  کردند که حضرت نهیشان می

شان داد، و ائمه   بارك تنبیهدید بدان کلمات منشد و بار نیاورد چون حضرت چنین 
معصومین نیز مقامی براي خود جز بیان حالل و حرام ادعا نکرده و درکتاب 
بصائرالدرجات محمد بن الحسن الصفار از هشام بن سالم روایت شده از محمد بن مسلم 

الخطاب بر حضرت امام جعفر صادق سالم اهللا علیه وارد شدم  که گفت بعد از قتل ابن ابی
گشتم حضرت فرمود کرد یادآور  حادثه حضرت روایت می ز احادیثی که قبل از اینو ا
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همین اندازه  »و احلرام فی يسري من القرآن لبحسبک يا ابا حممد ان تقول فينا يعملون احلال«

ترا کافی است که دباره ما قائل شوي که اینان کسانیند که حالل و حرام را در مقدار 
 دهند. ین تعلیم مآاندکی از قر

و در تفسیر (البرهان) سید هاشم بحرانی از ایوب بن الحرّ از حضرت صادق روایت 

نعم و علمهم «: پارة دیگرند فرمود اي داناتر از می کند که به آن حضرت گفتیم امامان پاره

 .»و احلرام و تفسري القرآن واحد لباحلال

لعنهم اهللا بوجود مقدسشان  تاي ازغال دانستن غیب که پاره  ائمه معصومین از نسبت
دادند کمال استیحاش را داشتند چنانکه در کتاب بحار از اختصاص از حضرت  نسبت می

لقد كان بينی و بينه الی ام هذه حلظة القلم فأتتنی هذه فلو «: روایت شده که فرمود صادق

نی و بينه ن احلسن حائطا بيتالغيب ما كانت تأتينی و لقد قاسمت مع عبداهللا ب كنت اعلم

 .»به السهل و الشب واصابنی اجلبلفاصا

آمدهائی که خود حضرت در باطن به آن راضی نبوده و   در این حدیث از پیش
از  نماید که درصدد تغییر آن بوده لکن چون قدرت بر تغییر و علم به غیب نداشته بیان می

داشت که قسمت  میدوست جمله باغی بوده که بین او عبداهللا بن حسن بوده وحضرت 
گردد!! ندانستن غیب  آبادتر نصیب وي شود ولی بدبختانه قسمت سنگستان نصیب وي می

کاهد بلکه حتی رسول خدا که مؤید تاییدات الهیه ومهبط  نه تنها از مقام امامت ائمه نمی
یه شریفه سوره االعراف کند به موجب آ وحی الهی است دانستن آن را از خود نفی می

 :دفرمای می

                                       

                     )188:  اعراف( 
اى به من  آوردم و هیچ ناخوشى دانستم، خیر بسیار [براى خود] فراهم مى و اگر غیب مى«

 »آورى براى گروهى که ایمان دارند ] نیستم جز بیم دهنده و مژده رسید. من [کسى نمى
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دانستند بلکه بسیاري از عوارض بشري که عارض  نه تنها آن بزرگواران علم غیب نمی
گردید چنانکه حضرت رضا در خبر منقوله  شد بر ایشان نیز عارض می هر فرد عادي می

گوید خدمت  هروي روایت است که می الرضا از ردر جلد هفتم بحار و عیون اخبا
پندارند  بن رسول اهللا در کوفه گروهی هستند که می عرض کردم که یا حضرت رضا

بوا كذ«: شد حضرت فرمود در نمازش واقع نمیسهو و اشتباهی  که به رسول خدا

اند آن کسیکه  خدا ایشان را لعنت کند دروغ گفته »لعنهم اهللا ان الذی اليسهوا هو اهللا

 کند فقط  خداي تعالی است که جز او خدائی نیست. سهو نمی
وع سهو را یادآور شدم حضرت کند که به حضرت صادق موض و فضیل روایت می

مگر  و ينفلت من ذالک احد؟ ربام اقعدت اخلادم خلفی حيفظ علیّ صلواتی :فرمود

شود که من خادم خود را پشت سرم و امیدوارم که  د؟ بسا میممکن است کسی سهو نکن
اي که به منذر بن جارود  حساب رکعات نماز مرا محفوظ دارد! و امیرالمؤمنین در نامه

نی منک و ظننت انک تتبع هديه و  فان صالح«فرماید :  البالغه می نوشته در نهج ابيک غرّ

بعضی نویسد کسانیکه  در باب عاشر می مه تفسیر البرهانو چنانکه در مق »تسلک بسبيله

صادق  کردند مفضل بن عمر این معنی را خدمت حضرت از آیات را به ائمه تفسیر می
 : عرض نمود آن بزرگوار فرمود

چنین  کسیکه »من مكان يدين هبذه الصفة التی سئلتنی عنها فهو عندی مرشک باهللا«

 اي که تو از آن رپسش نمودي دارد چنین کس در نزد من مشرك به خداست؟ عقیده
بودن از غلو  که امیرالمؤمنین و ائمه معصومین درباره برحذر و با وصایاي مؤکدي

که بعبارت  »هلک فی اثنان حمب غال و مبغض قال«دباره خودشان فرمودند : مانند 

العقول نیز ضمن وصایاي امیرالمؤمنین  حفمختلف از آن حضرت روایت شده و در ت

اياكم و الغلو فينا قولوا انا عباد مربوبون و قولوا فی فضلنا ماشئتم من احبنا «است که 
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موجب  کردند که با این عقاید سخیفه و مکرر سفاش می »فليعمل بعملنا و يستعن بالورع

 : وائی خودتان ردر روز قیامت نشویدروشنی چشم دشمن و رس

 » والتفضحوا انفسكم عند عدوكم يوم القيامه.«
اما افسوس که هم چنانکه ما در بحث جهاد یادآور شدیم دشمنان زیرك و دوستان 
احمق احادیث زیادي درباره ائمه معصومین جعل نمودند که آنان عالم بغیبند مرده زنده 

ملکی بدون اذن  کنند و هیچ دهند و روزي مردم را تقسیم می می کنند و مرضی را شفا می
ب جبرئیل و میکائیل و کزدن به مر و در موقع ضربت کند ایشان از جاي خود حرکت نمی

شوند که مبادا ضربت امیرالمؤمنین گاو و ماهی حامل زمین را  اسرافیل از اسمان نازل می
ن پرند و قبل از نزول قرآ درند و در قنداقه به آسمان می از بین ببرد و در گهواره اژدها می

وبعثت پیغمبر آخرالزمان علی در گهواره قرآن خواند! و از این قبیل که در نزد عقل و 
اند او اظهار  ا ائمه معصومین آنان را لعن کردهاند و باره شرع مردود است، وضع نموده
وارد شد که  اند چنانکه در خصال از حضرت رضا برائت و بیزاري از آنها نموده

االخبار عنا فی اجلرب و التشبيه الغالة الذين صغروا اعظمة اهللا فمن انام وضع «: فرمود

  »احبهم فقدا بغضنا و من ابغضهم فقد احبنا
محمود  کتاب شریف عیون اخبارالرضا از ابراهیم بن ابی رحار و دبو نیز در جلد هفتم 

عرض کردم که در نزد ما اخباري در فضایل  روایت شده که به حضرت رضا
منین و فضایل شما اهل بیت است که آن روایات مخالف چیزهائی است که در امیرالمؤ

شناسیم آیا بدان معتقد شویم حضرت  نزد شماست و مانند آن را از شما ندیده و نمی
 : بی عن ابیه عن جده تا آنکه فرمودفرمود یا بن ابی محمود لقد اخبرنی ا

فضائلنا وجعلوها علی ثلثة اقسام يا بن ابی حممود ان خمالفينا و صغوا اخباراً فی «

فرماید  می »احدها الغلو فينا و ثانيها التقصري فی امرنا و ثالثها الترصيح بمثالب اعدائنا

ما وضع و جعل کردند و آن را بر سه قسمت نمودند یک   مخالفین ما اخباري در فضائل
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علم به غیب و قسمت غول است دربارة ما (مانند احادیثی که به آنان جنبه ربوبیت و 
دهد) و دومی تقصیر در امر ماست (مانند احادیثی که  احیاي اموات و امثال آن را می

اند) و سومی تصریح د مذمت و بدگوئی  دربارة تضییع احکام نسبت به آن بزرگواران داده
گویند که با هیچ  درباره دشمنان ماست (چنانکه درباره دشمنان اهل بیت چیزهائی می

 ر نیست.منطقی سازگا
 



 
 
 
 

 موضوعی که سیاست مهمش کرده است
در میان مسلمانان هیچ موضوعی به قدر امامت مورد بحث قرار نگرفته و متأسفانه 
هیچ موضوعی هم به اندازه آن مجهول و نامعلوم نمانده است اگر کتابهائی که در موضوع 
امامت نوشته شده به شمار درآورند به طور حتم از یک ملیون مؤلف بیشتر است ولی با 

امت و مقدار صالحیت و عمل آن تعیین نشده : گروهی تمام این تفصیل هنوز حدود ام
وجود او را غیرالزم دانسته و مدعی امامت را که از جانب خدا منصوص و منصوب باشد 

اند که حتی  شمارد و گروهی در این باره تا آن حد غلو کرده کاذب و مفتري می
دانند و  اذن امام میکشیدن جانداران و روئیدن نباتات را منطور و موقوف به وجود و  نفس

شماري هستند که هر کدام براي امام حدودي و وظائفی  هاي بی در میان این دو دسته فرقه
قائلند و به راستی این موضوع امامت موجب گمراهی و سرگردانی این امت شده است 
وخسارتی که در نتیجۀ جهل در این موضوع متوجه جامعۀ اسالمی شده بیش از هر 

تور درآید و جاي تعجب در آن است که در کتاب خدا صراحتی سبه  موضوعی است که
در این خصوص نیست و مسئله از این جهت چندان مورد اعتناي شارع نبوده که قابل 
این همه کشمکش و نزاع وجدال و تفّرق و تشتت گردد هر فرقه دچار مفتریانی از ارباب 

را سند محکم و دستاویز اغراض شده و نظرهاي سیاسی و غرضهاي شخصی گذشتگان 
اند و از هدف اصلی اسالم که اصالح جهان  مستحکم خود قرار داده و بدان مشغول گشته

اند. تو گوئی تمام زحمات پیغمبران  و تأمین سعادت جهانیان است منحرف و غافل مانده
شود براي این بوده که مردم اکثر  و جمیع آرمانهاي ادیان حقه که در اسالم خالصه می

مر و مال و وقت خود را صرف گفتگو و بحث در اطراف زندگانی افراد معدودي ع
اند! در نظر این اشخاص غرض از  نمایند که به حق یا باطل بنام امام اظهار وجود نموده

و چگونه ن بوده که دانسته شود زید یا عمرآدم ای خلقت عالم و مقصود از آفرینش بنی
کرد و چگونه شیر  گفت و پدرش چه می ادرش چه میآمدن م بدنیا آمده و در وقت دنیا
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خورد و چه نوشید و چند زن گرفت و چند فرزند آورد و با دوستانش چه گفت و با 
دشمنانش چه کرد و در کجا مرد و حاال قبرش کجاست و براي جلب رضاي او چه 

ی از انجام مام کافاحرکتی باید انجام داد؟! به نظر افراطیون از این دسته معرفت و محبت 
(چنانکه در اسماعیله چنین است) و صلوه و صیام و مغنی از دانستن حالل و حرام است 

عاداتی قائلند که حتی در پیغمبران اولوالعزم نبوده  قبرخی در عظمت امام اعجاز و خوار
اند معلوم  است و با یک نگاه مختصر به کتبی که دربارة معجزات امامان خود نوشته

امامی بیش از تمام پیغمبران داراي معجزه بوده است. این طایفه براي  شود که هر می
گیرند بلکه معتقد که امام باید همه چیزش  معجزات حدود و شرایط و نتایجی در نظر نمی

معجزه باشد و تمام حرکات و سکنات و خورد و خواب او از هنگام تولد و قبل از تولد 
العاده وغیر از سایرین باشد، در گهواره اژ  باید فوقتا مرگ و بعد از مرگ تا انقراض عالم 

در بدرد و در قنداقه به آسمان بپرد قبل از تولد، مادرش را از شیر درنده نجات دهد و 
بعد از مرگ بتشییع جنازة خود آید، غذایش از آسمان برسد و زمین را بچشم همزدن 

گرد دهد و در چاه بئرالعلم  بپیماید خود و یارانش را برابر سوارکرده در ملکوت آفاق
جنگیده بعداز قتل چندین هزار آنها بر ایشان پادشاه  شمار جنیان رفته سه روز با لشگر بی

لی هتعیین نماید! خود و اهل بیتش از تشنگی جان دهند ولی زمین را براي درویش کا
کند و سگها  موهوم، دریائی پر از آب نماید زنها را مرد کند و مردها را زن! آدمها را سک

 را آدم و از این قبیل!!
دانید که هیچ پیغمبري داراي چنین معجزاتی نبوده است در حالی که یکی  شما البد می

اند که اصال معجزه  از عالئم نبوت اتیان بخوارق عادات است این بیچارگان گمراه ندانسته
 یعنی چه و براي چه؟!

اي از پیغمبران آیات و  ه براي پارهاید و بعض آیات قرآن داللت دارد ک چون شنیده
اند لذا در مقابل هر  معجزاتی بوده چون درصدد رقابت و مسابقۀ پیغمران با امامان بوده

اي که به نظر آنها هزار برابر معجزه فالن پیغمبر  ه پیغمبر هزار معجزه یا معجزهمعجزیک 
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ن پیغمبر مدعی رسالت از طرف اند که چو تر نمانند! اینها ندانسته اند تا عقب باشد تراشیده
که شوند  اي از اشخاص لجوج یافت می پروردگار عالم است و چون در میان مردم پاره

پذیرد نمیتوانند  آن را می پیغامهاي الهی که از قلب حقیقت تراویده و هر عقل سالمی
و حق را بهمان نشان حقی خود بشناسند ناچار کارشان به تکذیب  ه و درك کنندفهمید

شدن حقانیت پیغمبر اگر تقاضاي  خواهد انجامید، لذا براي اتمام حجت و روشن
اي از براي صدق دعوي آن پیغمبر باشد خداوند از راه  اي کردند که آیۀ و نشانه معجزه

کند که دیگر راه بهانه بسته باشد  بدست آن پیغمبر جاري می لطف آن آیۀ خواسته شده را
آن آیه و مجزه ثابت شد دیگر انکار او و تمرد از فرمان  و چون حقانیت پیغمبري بوسیله

وي موجب عذاب شدید و عقوبت سختی خواهد بود که قبل از اتیان آن معجزه چنین 
 نبود.

بینیم  چنانکه در قضیۀ ناقۀ صالح و معجزات حضرت موسی و نزول مائده عیسی می
یگر به مجرد انکار، که پس از آنکه حجت بوسیلۀ این معجزات بر منکرین تمام شد د

گفتار انبیاء و دعوت  –وال اترین صورت نازل گردید زیرا   بالفاضله عذاب الهی بسخت
کند، حرف حساب وحق که  ها چیزي است که هر عقل سلیم و وجدان سالمی درك مینآ

 دیگر باید چنین و چنان کنی ندارد.
 در دل هر امتی کز حق مزه است

 

 تروي و آواز پیمبر معجزه اس 
 

توانی تشخیص  ادراك وهوشی که نمی  بر فرض اینکه تو آن قدر کودن و کم –ثانیاً 
دهی که این پیغام از جانب خدا است یا خیر و مطالبه معجزه کردي این هم معجزه! دیگر 

 اگر باشد براي پیغمبر است نه امام. هچه عذري براي نپذیرفتن حق داري؟! پس معجز
طرف پروردگار نیست بلکه وضع وي هر چه باشد فرع امام مدعی مقام رسالت از 

 نبوت است.
پیغمبر باشد و پیغمبر همینکه کسی را به ستمی پس اگر او ستمی دارد باید از طرف 

تعیین کرد اطاعت او بر امت فرض است پس دیگر جاي چون و چرا بر امت نیست، 
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: از اینان در فالن رمودا بنام و نشان تعیین کرد و فپیغمبر وقتی که یک یا چند نفر ر
به ه اطاعت کنید دیگر کسی حق ندارد از آنها معجزه بخواهد و خود آنها هموع ضمو

آوردن معجزه الزامی ندارند اگر امت مطیع پیغمبر است که از آنها اطاعت خواهد کرد و 
 اگر مطیع نیست حجت بر وي تمام است و باید منتظر عذاب الهی باشد.

ر اثر تکمیل نفس و عظمت روح کرامتی هم در وي دیده شد حاال فرض کنیم که د
 گیري را الزم ندارد که هر دقیقه ساعتی از او معجزه صادر شود!  دیگر آن بازار معرکه

اگر بنا باشد امام وحتی پیغمبر در هر موردي معجزه بیاورند و متصدي امر خارق 
پروردگار عالم پیغمبر و  عادت شوند این عمل برخالف عدالت و حکمت الهی است زیرا

انگیزد و در آیات  یا امام را براي تقویت و تربیت عقل وتکمیل خرد و هوش آدمی برمی
شریفه قرآن همواره از راه تدبیر واندیشه و فکر آزاد مردم را دعوت به پرستش خود و 

خرق  بندان هر ساعتی  گیران و چشم  اطاعت او، امر نموده اگر بنا باشد چون بساط معرکه
شود و اگر اظهار  عادتی کند دستگاه فک رانسان متزلزل و شعورش مشوق و متالشی می

ایمانی کند ایمانشخص مرعوب و اسالم فرد مجبور است و چنین اسالم و  ایمانی به قدر 
 صد دینار ارزش ندارد!!

معجزه پیغمبر ما قرآن مجید است که در عین اینکه در ترصیع و تنظیم در حد اعالي 
اعجاز است در همین حال در پرورش عقل و تکمیل هوش انسانی مأموریت عالی خود 

کرد و کوهها را متزلزل  دهد اما اگر به جاي آن پیغمبر ما آسمانها را شق می را انجام می
کرد محال بود که آدمی بتواند با فکر درست و  نمود شب را روز و روز را شب می می

شد همان از ترس و وحشت بود و  ی برد و  اگر تابع میاندیشه صحیح به حقانیت وي پ

ا  اي ندارد. چنین ایمانی پرواضح است که هیچ فایده أَوْ ُمْ ملََّا رَ هنُ مْ إِيامَ هُ عُ نْفَ لَمْ يَكُ يَ [فَ

نَا]  أْسَ به حالشان سودى  -هنگامى که کیفر ما را دیدند -س هرگز ایمانشانپ« }85:{غافربَ

 » بخشید. نمى
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ه اکنون آلوده به خرافات و موهومات بسیاري از مذاهب باطله نکه بدبختامذهب شیعه 
اش در باب امانت اینست که ائمه اثنی عشر علیهم صلوات اهللا راویان صدق  گردیده عقیده

هستند که امت در فهم کالم خدا و  کرداري از طرف رسول خدا گفتار وامامان راست
ند که بهتر از هر ا عه نماید زیرا اینان عالمان اهل البیتما انزل اهللا باید به ایشان مراجبیان 

دانند که در خانۀ ایشان چه نازل شده است (اهل البیت ادري بما فی البیت) و در  کسی می
اي از رفتار رسول اهللا وفا  اي از آیات کتاب خدا و سیره جائی که فهم کسی بدرك آیه

 شان اخذ نماید.نکرد براي فهم آن بدیشان مراجعه کند و از ای
 و چنین مقامی احتیاج باتیان معجزه آن هم به آن وضع هرج و مرج ندارد.

 شود! بنابراین امام در مقام خود فقط به سه چیز شناخته می
به اسم و صفت که اخبار شیعه به حد تواتر آن را حائز  نص صریح از پیغمبر –اول 

 است.
که االمام عالم باحکام زمانه من الناس و داشتن علم کافی به جمیع احکام الهی  –دوم 

 آثار موجوده از آن بزرگواران دلیل کافی بر این حقیقت است.
ر که خوشبختانه این صفت در تمام معصومین بطور اعصمت در رفتار و گفت –سوم 

بارز و آشکارا موجوده بوده بطوریکه با اینکه دشمنان آن بزرگواران که غالباً جبابره و 
قت بودند با تمام سعی کوششی که کردند تا شاید دامن عصمت یکی از آنان را سالطین و

آلوده نمایند تا بدین وسیله آنانرا در انظار رسوا و بدنام نمایند توفیق نیافتند چنانکه 
 از مشهورات است. فرستادن هارون براي حضرت موسی بن جعفر داستان کنیز

با وجود این صفات که در تمام ائمه موجود بوده دیگر احتیاجی به هیچ چیز نیست 
حاال اگر به حدیث معتبر و نقل صحیح کرامتی از ایشان نقل شده باشد البته مورد قبول 

 اند. نسبت دادهاست ولی متأسفانه معجزاتی که بدیشان 
اکثر آن معجزات، معجزه نیست و اعمالی است که باید آنها را در عالم اوهام  –اوال 

اي که د خزینه الجواهر نهاوندي از حضرت  وخیاالت پریشان تصور کرد مانند معجزه
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امیرالمؤمنین نقل شده که در شبی که رسول خدا تا نزدیک صبح فضایل خود را براي 
: و آن حضرت با هم از فضایل خود بگوعلی توشمرد آخراالمر گفت یا  امیرالمؤمنین می

دست و به  چرخانیدن انگشتر خود رسول خدا را به یکی از بیابانها که نزدیک شهري دور
سول خدا رفت به شهر و فهمید این شهر ر قول او هفتاد ساله راه بود پرتاب کرد و تا

ود را چرخانید و علی است و خواست با علی مالقات نماید باز امیرالمؤمنین انگشتر خ
رسول خدا را به یک بیابان وشهر دیگر پرتاب کرده حیران و سرگردان نمود همچنین تا 
هفت شهر! و سرانجام او را به مدینه رسانید و رسول خدا علی را در خانه فاطمه زهرا 
دید در حالیکه سرش روي زانوي فاطمه و به خواب است و وقتی از حضرت زهرا حال 

: و در خانه فاطمه در خواب بوده است معلوم شد از سر شب تا صبح علیعلی را پرسید 
صدها و هزارها از این قبیل موهومات که همه روزه از منبرها و معرکه درویشها و نقالها و 

شود اینها معجزه نیست بلکه  حتی در کتابهاي باصطالح معتبر شنیده و خوانده می
 آن حرام و گناه عظیم است. نکردن از دادن و منع موهومات است و گوش

زیرا گذشته از افتر و کذب بر خدا و رسول و ائمه علیهم السالم موجب وهن اسالم و 
است که بر  نمودن بنیان شریعت حضرت خاتم النبین  استهزاء به اساس دین و ویران

 هر مسلمانی لجوگیري از آن واجب است.
که اگر معلوم شخص مجهولی است غالب این معجزات و کرامات به نقل یک  –ثانیاً 

هم باشد در این مقام نباید بدان التفات نمود. زیرا معجزه آن است که در محضر و مالء 
اي که یک نفر  عام باشد تا موجب استحکام عقیده و اتمام حجت بر مردم شود، معجزه

که ادعا رؤیت آن را نماید چون هنرنمائی در ظلمت و رجزخوانی در پستوي خانه است. 
 توان بدان بر احدي حجت گرفت و آن را دلیل حقانیت معجزنما شمرد. نمی

اگر حقانیت امامی بدین قبیل معجزات دانسته شود که یک نفر یا چند نفر  –ثالثاً 
معدودي نقل کرده باشند، هر طائفه و مذهبی براي بزرگان خوداز این قبیل معجزات 

تر از معجزات ائمه شیعه براي تحقیق این معنی  اند بلکه معجزاتی خیلی عجیب تراشیده
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تذکره االولیاي شیخ عطار و اسعاف  زحمت زیادي الزم نیست ممکن است به کتاب
حدائق االنس جامی و امثال آن که در دسترس همه است مراجعه کنید  یا یافعی الرغابین

اند چگونه  اي از آنها دشمن ائمه معصومین هم بوده تا ببینید بزرگان صوفیه که پاره
ر شده و کردن اموات و اطاعت حیوانات از آنها صاد  کرامات و معجزاتی مانند زنده

توانند چنین ادعائی  دهند پس آنها هم می گویندگان به خیال خود بدان تواتر معنوي می
کنند!! پس این میزان صحیحی نیست زیرا با بیان این قبیل معجزات که همه آنها موهامات 

 توان به حقی رسید و اگرنه پس همۀ این مدعیان برحقند! است نمی
یت امامت که پیشوا و مقتدائی مردم در امور دینی با قبول این معجزا خاص –رابعاً 

شود زیرا معنی امام به معنی پیشوا و کسیکه در اعمال و افعال باید  است از آنها سلب می
به او اقتدا نمود واساساً بعثت انبیاء از جنس بشر براي آن بود که مردم را به هر چه امر 

دْ كَ [بهترین عامل آن باشند  نمایند خود می قَ انَ لَ نَةٌ ملَِنْ كَ سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ كُ انَ لَ

ا ريً
ثِ رَ اهللاَ كَ ذَكَ رَ وَ مَ اآلَخِ اليَوْ و اهللاَ وَ جُ رْ ْيَايَ [}21{األحزاب:] يَ حمَ كِي وَ نُسُ يتِ وَ الَ قُلْ إِنَّ صَ

ِنيَ  املَ بِّ العَ َايتِ هللاِ رَ ممَ يْكَ [ }162{األنعام:] وَ يَ إِلَ ا أُوحِ بِعْ مَ وَ اتَّ هَ إِالَّ هُ بِّكَ الَ إِلَ نْ رَ مِ

كِنيَ  ِ نِ املُرشْ ضْ عَ رِ أَعْ كَ [}106{األنعام:] وَ عَ نْ تَابَ مَ مَ تَ وَ رْ امَ أُمِ مْ كَ تَقِ    }112{هود:] فَاسْ
کند و پرواضح  اگر بنا باشد پیغمبر یا امامی که امر به دادن مال و انفاق در راه خدا می

ست و خود پیغمبر هم مثال مالی در راه خدا انفاق است که دادن چیزي محرومیت از آن ا
با شکم روزه بسائل و محتاج دهد ولی در همان شب به طعام  کند یا امیرالمؤمنین نانش را

ها میل نماید  بهشتی مرزوق گردد و در چهل خانه مهمان شود و البد غذا در آن خانه
یرا کسیکه در یک شب چنین عملی موجب تبعیت نیست و چنین انفاقی فضیلت ندارد ز

در چهل خانه یا بیشتر طعام میل نموده است اگر نان جوي در راه خدا داده هنري نکرده 
که مسلمانان از آن تبعیت کنند!! و اگر علی چنین بوده که همینکه دست به شمشیر 

شدند که مبادا گاو حامل زمین کشته شود و خدا براي  برده مالئکه هراسان می می
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را به زمین فرستاد تا بازوي علی را بگیرند تا  شآمدي حملۀ عر چنین پیشجلوگیري از 
از نیروي او بکاهند و پر در زیر شمشیرش فرش کنند تا مبادا گاو حامل زمین از بین 
برود و زمین و اهل آن هالك شوند وباز هم بخت بد! پر جبرئیل از ضربت شمشیر علی 

کشان خدمت خاتم پیغمبران مشرف شد و از شکسته و مجروح شد بطوریکه ناالن و بال 
ضرب شصت علی و ویرانی شهرهاي لوط داستانها گفت با چنین قدرت اقدام به جهاد و 

المثل مانند آن است که رستم دستان اقدام به جنگ  جانبازي فضیلتی نیست و فی
 یند.هاي ناتوان کند یا با بمت اتم بخواهند خانه موري ویران نما اي از مورچه مورچه

گویند تا مردم به رفتار و کردار مباشران آن  اینها را هنر و فضیلت و شجاعت نمی
مسلمانان باشد که با شکم گرسنه بعد تواند امام و مقتداي  رغبت نمایند، علی آن وقت می

از سه روز روزه متوالی که فقط با آب افطار کرده و خاندان مطهرش با اشتهاي زیادي و 

امَ [فرماید:  اده به همان نان جوین چنانکه خدا میالع عالقمندي فوق ونَ الطَّعَ يُطْعِمُ وَ

ا ريً
أَسِ تِيامً وَ يَ كِينًا وَ سْ بِّهِ مِ ىلَ حُ اي علی حب الطعم آن را در راه خدا   }8{اإلنسان:] عَ

توان به مردم گفت که از جهاد و مبارزه علی با دشمنان دین  انفاق نمایند و وقتی می
گردیدن، علی بدان کار قیام نماید و وقتی   شدن و کشته  با احتمال تلف نمائید کهتبعیت 

نماید چندین زخم کاري بخورد چنانکه در جنگ احد بیش از  هم که به جنگ مبادرت می
توان به مردم گفت شما  زخم مهلک به بدن مبارکش رسیده بود در این صورت می شانزده

سلمان و مؤمن به خدا و رسول است چنین هم به علی تأسی نمائید زیرا او یک نفر م
نمائید باید از آن  کند شما هم که ادعاي مسلمانی و ایمن به خدا و رسول می می

 بزرگواران بتعیت نمائید.
و همچنین سایر اعمال و افعالی که از آن بزرگواران از فضایل و محامد انسانی نقل 

ه انسانی و خصایل حمیده آدمی شده، این احمقان جاهل هنوز ندانسته که فضایل شریف
 چه چیز است؟!
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کنند همینکه کسی علم غیب داشت و فهمید که در هر گوشه جهان چه  اینها تصور می
گیرد و یا به آسمانها پرواز کرد یا همینکه شمشیر برداشت و  اعمال و حرکاتی صورت می

چندین هزار نفر  همه جن و انس از ترس او پا به فرار گذاشتند یا ضربتی که فرود آورد
چندین زن جماع کرد! این را نابود کرد یا در هر شبی در چندین خانه طعام خورد یا با 

شمارند و  قبیل خیاالت کودکانه را که مورد آرزوي هر جاهل غافلی است فضیلت می
 شناآپندارند! غافل از آنکه فضیلت آدمی در علم و شناختن خدا و  ارتکاب آنرا معجزه می

 بودن و گذشت  شدن و مسلط بر نفسنظام طبیعت و تسلیم اراده و مشیت الهی  گشتن به
شود و هدایت گمراهان و  و اغماض از اهانات و از ستمهائی که از جاهالن صادر می

است که در ائمه معصومین سالم اهللا علیهم  تگیري بینوایان است و اینها صفاتیدس
اجمعین بوده وهمین فضایل است که ایشان را بر دیگران فضیلت داده و آنانرا امام و 

بین  مقتداي جمیع عالمیان کرده است و مردم مأمورند که به قدر قدرت و استطاعت
نشأتین  وزفضایل آراسته شوند تا در بازار تجارت جهان سودي کرده سعادت دارین و ف

را کسب نمایند وگرنه انجام آن اعمال که بیشتر زائیده اوهام و خیال است براي انسان 
ونه فضیلتی نیست زیرا چه حظی دارد که شخصی بداند در فالن گوشۀ دنیا فالن فقیر چگ

ستاند و در فالن بیشه  گذران چگونه داد دل از شهوات می ش دهد و فالن غنی خو جان می
ه جستن کرد و فالن آهو را درید و فالن دزد چگونه با چاقو قفل خانه آن شیر چگون

برها برآید و  فالن بدبخت را برید و یا چه سعادتی است که بتواند به دریا فرو رود و بها
وه و اطفال را یتیم یا شمشیر برکشد و هر درمانده گمراهی را بکشد و ملیونها زن را بی

 نماید!!
است و به سعادت حقیقی مربوط نیست فضیلت علی بن اینها هوسهاي کودکانه 

و جان و  مالابیطالب که عالیترین فضایل آن جناب است آن است که در راه خدا از بذل 
نابودي نام و نشان مضایقه نداشت فضیلت آن است که در شب لیله المبیت که یکی از 

ید واین فداکاري خوابهزار، احتمال جان به سالمت بردن نداشت در بستر رسول خدا 



 265  ارمغان آسمان

 

بزرگ تا آنجا کشید که مورد مباهات پروردگار جهان به فرشتگان گردید! اگر علی چنانکه 
دانست که آن شب خطري عارض وجود مقدسش  گویند عالم به غیب بود و می اینان می

ندارم که در فالن قضیه شد من هم چون یقین  گردد این عمل براي او فضیلتی نمی نمی
نامند، فضیلت علی در آن بود  شود اقدام مرا به آن کار شجاعت نمی میضرري متوجهم 

که بعد از رسول خدا به نص پیغمبر و اگر نه به موجب لیاقت و اولویت از همه کس 
این همه وسایل که براي انتقام از غاصبین خالفت داشت معهذا سزاوارتر به خالفت بود، 

و دل بر بال و مصیبت داد و آن همه  رس اسالم چشم بر هم نهاد براي نهال تازه
نامالیمات را که به فرمایش خود او : چون خار در دیده و استخوان در گلو بود تحمل 

کرد همچون ضرب  یهائی که دل کوه را آب م ها و مصیبت ها و مالمت فرمود و بر اهانت
مالء  افکندن به گردن مبارکش و کشیدن وي در او و طنابزوجه مظلومه و سقط جنین 

عام به مسجد براي بیعت و تهدیدنمودن آن حضرت به قتل و توطئه کشتن آن جناب، بر 
همۀ اینها شکیبائی ورزید تا دین خدا ولو توسط نااهالن راه کمال خود را بپیماید و 

لمانان راه ساحکام اسالم به صورت ظاهر از جریان نیفتد و خلل و رخنه در دیوار اتحاد م
بزرگ که عقل آدم خردمند در مقابل آن مات و مبهوت  ن فضیلتنیابد، این است آ

شود، نه حدیث بساط و پرواز به باالي ابرو فرورفتن در چاه بئرالعلم و جنگ  می
و بردن عمر به کوه قاف و امثال این خرافات که براي سرگرمی کودکان قصرالذهب 

 دوستی احمقانه!! خوب است.اما امان از جهل و نادانی و
اند و  بینید که مردم در مقام امام به چه گمراهی و ضاللت بعیدي دچار شده پس می

 .دیگر آمدهروي همین گمراهی گمراهیهاي 
اند که ذکر این قبیل  تا جائیکه روي همان تصورات جاهالنه کودکانه تصور کرده

شود و  فضایل و نشر اینگونه مناقب باعث رضایت و موجب جلب رحمت آنها می
مداحی و نسبت این قبیل موهومات به آن بزرگواران به این خیال که اختیار  ثناخوانی و

تمام ملکوت الهی در دست ایشان است و صاحب اختیار سلطنت خدا هستند این 
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صله و و   متملقین و ثناخوانان را همچون پادشاهان خودخواه و مقتداران صاحب جاه
و بدکردار باشند آنان را از عقبات بزرخ کار وستمگر  دهند و هر چند عاصی و بزه انعام می

اندکه دیگر به تهدیدات  رهانند و باب شفاعتی بدان وسعت ساخته و عرصات قیامت می
خدا و تنذیرات پیغمبر کمترین اثري نمانده است و چون جسته گریخته که به قرآن 

بدان  دهد و ناچارند نمایند آیات عذاب و وعید عقاب گوششان را آزار می مراجعه می
ایکه خیلی هم آسان است به اغواي شیطان  اقرار نمایند براي گریز از آن عذابها راه چاره

بینند که جلب رضاي خدا که در  همین غرور و گزاف در باب شفاعت است، و چون می

مْ [خرد و بس که  مقابل بهشت فقط جان و مال می هُ سَ نِنيَ أَنْفُ مِ نَ املُؤْ َ مِ رتَ إِنَّ اهللاَ اشْ

ُمُ اجلَنَّةَ  ُمْ بِأَنَّ هلَ اهلَ وَ أَمْ و دل کندن از جان و حتی مال به آن کیفیت که خدا   }111{التوبۀ:] وَ

  آوردن دل فالن امام یا فالن  خواسته است خیلی سخت است و به خیال اینها بدست
کنند که به یک تملق بیجا و یک  امامزاده آسان است و چون با نفس خود قیاس می

امازاده که به عقیده صاحب  کند تصور کرد که امام و وا خودش را گم میبخشش نار
اختیار ملک خدا هستند نیز چینند اینست که آن نذورات عجیب و وقفهاي بیهوده و 

شود و خود و  زدنها و عزاداریهاي دروغی و نامشروع را مرتکب می ها وسینه خوانی روضه
 گیرد. دین خدا را به استهزاء می

اند و با این همه کتابها  ین است که این گمراهان جاهل معنی امام را نفهمیدهعلت آن ا
ها هنوز حدود امامت روشن نگشته بلکه بر جهل و گمراهی افزوده  ها و گفته و رساله

 است.
معنی امام چنانکه گفتیم و شرع و عقل و وجدان هم بدان حاکم است بدو معنی 

 آن دو معنا:  حقیقی و چند معناي مجازي بیشتر نیست
اول معناي امام یعنی پیشواي سیاسی و متصدي امر حکومت مسلمین که به تمام 

شود که از آن اگر صالح باشد به  کسانیکه متصدي امر حکومت شوند این معنی اطالق می
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شود و سیره مسلمین احادیث و فریقین  امام عادل   اگر ناصالح باشد به امام جابر تعبیر می
 اصطالح است.مملو از این 

و دوم به معناي راهبر و راهنما به جانب خدا و هدایت به طریق حق و صراط مستقیم 
 است.

در وسایل الشیعه مندرج است که  چنانکه این تقسیم در فرمایش امیرالمؤمنین

 »الغزو االمع امام عادل و النقل االمن امام فاضل«

ن در حدود پنج یشود جز امیرالمؤمن نمی  امام به معناي اول شامل تمام ائمه معصومین
سال و امام حسن در مدت ششماه دیگر کسی از آن بزرگواران متصدي امر حکومت و 

 پیشواي سیاست مسلمانان نگشت.
مردم به طریق ولی معناي دوم که گفتیم به معناي دلیل و راهنماي راه خدا و رهبري 

مصداق اولیه و عالیه آن فقط ائمه حق و صراط مستقیم وهدایت مردم به راه بهشت است 
باشند و بعد از ایشان، کسانی که بدان طریق طی سلوك نمایند و به نور علم  معصومین می

 قرآن وسیله دستگیري و هدایت گمراهان شوند.
و پرواضح است که شخصی که امام و راهبر قومی به طرف مقصدي است تمام همش 

 نمایند و هر چه زودتر و بهتر به مقصد برسند.مصروف آن است که راهروان طی طریق 
آید  چنین کسی از مدح و ثناخوانی و تملق و چاپلوسی این و آن چندان خوشش نمی

نماید خصوصاً هرگاه راهروان، مقصد و راهرا گذاشته و به راههاي کج و  و بدان اعتنا نمی
طریق حق آئید و راه به ه اصرار و فریاد راهبر که به ممعوج افتاده تنها در مقابل آن ه

مقصد را درست بپیمائید به ثناگوئی چاپلوسانه و مداحی متملقانه بپردازد و با حرکات 
پیمائی و  مشغول شده و از راه وساختگی و آداب بیگانگان مجوسی به مدح و ثناي ا

 رسیدن به مقصد غافل گردند.
باري باعث این قبیل اعمال اگر موجب خشم و غضب آن راهبر دلسوز نگردد 

 خوشنودي و رضایت وي نخواهی شد!
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پرستی ملل وحشیه  کند از اینکه چگونه آداب مجوسیت و ارواح واقعًا انسان تعجب می
پرستی مصریان و توسل آنان به ارواح فراعنه و امثال این عقاید خرافی در دینی راه  و مرده

ام آیات کتاب آسمانی و یافته که مأمور مبارزه با این موهومات وخرافات است و در تم
 سیره پیغمبر بزرگوار و ائمه معصومینش کوچکترین اثري از این حرفها نیست.

امامی که خدا براي هدایت و راهبري مردم برانگیخته و وظیفه مردم آن است که در 
مسائل دینی و دانستن احکامی که بدان دانا نیستند بوي مراجعه و از او اخذ و بدان عمل 

شوربختان این وظیفه بزرگ را کنار نهاده به تملق و ثناخوانی غالیانه و  نمایند این
خواستن حوائجی که باید از خدا خواست و امثال این حرکات که شرك یا الاقل نزدیک 
به شرك است پرداخته واصال درصدد این نیستند که آنچه این امام براي آن نصب شده 

هرگاه کسی درصدد برآید  از او را تبعیت نمایند ووي مراجعه و احکام و آثار باقیمانده ه ب
وبه ایشان بگوید : که آقایان امام و پیغمبر که براي برآوردن حاجات و شفاي مرضی و 

اند! امام و پیغمبر  دادن اوالد وکم و زیادکردن روزي افراد و این قبیل امور برانگیخته نشده
دادن آداب و احکام شرعند و دیگر  یادراهنمائی در امور دینی و  فقط مأموریت راهبري و

 این کارها مربوط به آنان نیست.
بینی از فرظ جهل غضب صورت برافروخته و رگهاي  در چنین موقع است که می

گوئی  : این توسل است و تو میگوید با چشمانی شرربار از خشم میگردن پرشده و 
نت از پیر و استاد یاد توسل به ائمه طاهرین جایز نیست و دیگر هر چه تهمت و اها

 کند. گرفته باشد نثار آدمی می
هیچ واسطه  تعالی که بنده را بی : با وجود خدايکسی به این بیچاره نگفته که اوال

 گرفتن در دربار وي منافی توحید است چه احتیاج به این حرفها؟ پذیرد و اصال واسطه می
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يبٌ [: فرماید ی در آیات متعدده قرآن میخود باریتعال إِينِّ قَرِ نِّي فَ بَادِي عَ أَلَكَ عِ ا سَ إِذَ وَ

يبُوا يلِ  تَجِ يَسْ لْ انِ فَ ا دَعَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ بُ [فرماید:  و می }186{البقرة: ]أُجِ رَ نُ أَقْ نَحْ وَ

يدِ  رِ بْلِ الوَ نْ حَ يْهِ مِ ا[ :فرماید و می }16{ق:] إِلَ دً عَ اهللاِ أَحَ وا مَ عُ   }18{الجنّ:] فَالَ تَدْ

روزي الاقل ده مرتبه به نحو وجوب به ما تعلیم داده است که بگوئیم   هر شبانه و در
کنیم و فقط از تو کومک و استعانت  ایاك نعبد و ایاك نستعین یعنی فقط ترا عبادت می

براي کردن منحصراً  است چنانکه عبادتدجوئیم پس استعانت خواستن منحصراً از خ می
 خواستن شرك است چنانکه عبادت دیگري شرك است.مک از دیگري اوست یعنی ک

آیا با همه آیات واضحات جایز است که انسان خداي حی قادر الیموت زنده و پاینده 
و سمیع و بصیر را گذاشته به سراغ کسانی رود که در هر چیز محتاج و فقیر آن دریاي 

لِكُ [ند ایمرف پایان فضل و رحمت او هستند و خودشان به دستور قرآن می بی قُلْ الَ أَمْ

اءَ اهللاُ ا شَ ا إِالَّ مَ عً الَ نَفْ ا وَ ًّ  } 49{یونس: ]لِنَفْيسِ رضَ

بر فرض عدم نهی از این عمل چون این وادي، وادي هولناك و پرتگاه مخوفی  –ثانیاً 
است که ممکن است انسان را به هالکت گاه شرك درآورد همان بهتر که ترك شود زیرا 

اههائی که به مقصد دارید چندین راه داشته باشید که معلوم و مسلم اگر شما در میان ر
راهی راهم داشته باشید که احتمال خطر در آن رود، اولی این  خطر است و است که بی

 نیست که آن راه را فرضاً که نزدیک هم باشد واگذارید تا از آن خطر مصون مانید؟
صورتی که اکنون در بین جامعه است به وضعیت توسل به ائمه و اقارب آنها به این 
توان بدرستی آن اعتماد داشت، زیرا آنچه  هزار احتمال شرك است و بیک احتمال هم نمی

مسلم است خدا در دعا و طلب حاجت واسطه نخواسته است و چنانکه آیات شریفه 
 و عقال هم معلوم است که تگان خود اس رساند خود حضرتش از همه نزدیکتر ببنده می

خداي حی قادر عالم السر و الخفیات را گذاشتن و سراغ کسانی رفتن که مرگ و غفلت 
 احاطه بر مصلحت بر آنان رواست شایسته نیست.و خواب و عدم 
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ترین گناهان  و با تمام این مفاسد شبهه وقوع در شرك که بدترین معاصی و مهلک
ادیان باطله است چه  است وجود دارد، پس دیگر به این حرکات که باقیمانده آثار

 حاجت؟!
در میان این همه آیات و اخبار و احادیث صحیح و ضعیف در کجا خدا، یا  –ثالثاً 

گرفتن فرزندي  –شفاي مریضی  –اند که کسی براي قضاي حاجتی  ائمه دین دستور داده
 برآوردن مطلبی، به امام و پیغمبري توسل شود؟!، شما سرتاسر آیات خدا و سیره انبیاء –

پرستی  تراشی و بت بینید؟ آخر بت و اولیا را بگردید و ببینید اثري از این اعمال در آنجا می
پس چیست همین است که انسان به خیال موهوم براي خود وسطا و شفعاء براي 

 برآوردن حاجات درست کند و به مدح و ثنا و تملق و نیاز نسبت به آنها بپردازد.
شوند که دست به این طرف و آن طرف انداخته  دا میدر مقابل این حقیقت کسانی پی

آمیز خواد مستمسکی  یک آیۀ و روایتی پیدا کنند که بتوانند از آن براي این اعمال شرك
بدست آورند و چون در آیات قرآن متشابهاتی است که اهل باطل از آن گاهی به نفع 

ي يفِ کنند مانند آیۀ شریفه  خود سوءاستفاده می ذِ وَ الَّ هُ هٌ][وَ ضِ إِلَ يفِ األَرْ هٌ وَ ءِ إِلَ امَ   السَّ

ا[ }84{الزُّخرف: فًّ ا صَ فًّ املَلَكُ صَ بُّكَ وَ اءَ رَ جَ ةٌ]}22{الفجر:] وَ َا نَاظِرَ هبِّ  } 23{القیامۀ: [إِىلَ رَ

و امثال آن که همیشه به فرمایش خود قرآن اهل زیغ و وسوسه آنانرا براي مقاصد سوء 

ا[اند و خودبکار برده أَمَّ تْنَةِ  فَ اءَ الفِ تِغَ نْهُ ابْ هَ مِ ابَ ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوهبِ ينَ يفِ قُ ذِ الَّ

يلِهِ  أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ    }7{آل عمران:] وَ

ةَ [در اینجا هم فوراً آیه يلَ سِ يْهِ الوَ وا إِلَ تَغُ ابْ وا اهللاَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  ]يَ
کنند  آمیز خود استناد می  کشند و از آن به مراد و مقصود شرك میان میرا به }35{المائدة:

چنانکه یکی از ارباب عمائم در روزنامه وظیفه به استناد همین آیه به جنگ ما آمده بود 
تفسیر این آیه را هر چند بعضی از مفسرین شیعه مانند علی بن ابراهیم قیم تفسیر به امام 
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یعنی مراد از وسیله اطاعت امام  »تقربوا اليه باالمام ای بطاعته«: این بیان  اند اما به نموده

 کند و در تفسیر صافی آیه شریفۀ است که همان اطاعت احکام الهی است که امام بیان می

[ يلَةَ سِ ِمُ الوَ هبِّ ونَ إِىلَ رَ بْتَغُ  االئمههوالء «را چنین تفسیر کرده است  }57{اإلسراء: [يَ

و در کتاب عیون اخبار الرضا از پیغمبر روایتی آورده در  »يبتغون الی اهللا القربة بالطاعة

فرماید  معناي وسیله ولی آن به معنی اطاعت ائمه است نه معنی واسطه و شفیق چنانکه می

ولی  » االئمه من ولد احلسني من اطاعهم فقد اطاع اهللا و من عصاهم فقد عصی اهللا...«: 

نین در کتاب کافی آنرا به معناي اعلی درجه بهشت تفسیر فرموده در خطبه امیرالمؤم

وابن شهر آشوب گفته که امیرالمؤمنین فرمود انا  »اهنا اعلی درجة فی اجلنة«لوسیله) که ا(

: فرماید البالغه می  علیه و نهجاي طاعتی و بیعتی وحضرت امیرالمؤمنین صلوات اهللا وسیلۀ

ت به من يامن باهللا و برسله وما جأوسل به املتوسلون الی اهللا جل ذكره االعباداهللا ان افضل ما ت«

 »عنداهللا واجلهاد فی سبيله فاهنا ذروة االسالم....

در فرمایش خود آن بزرگواران توسل و وسیله عبارت است از ایمان به خدا و 
اه او وهیچ فرستادگان او و آنچه از احکام و آیاتی که از جانب خدا آمده است و جهاد ر

بینید که این آیه ابداً مربوط به مقصود ایشان  اند نیست می جا به این معناي غلطی که گرفته
باز وجاعل که در اسناد و اوراق  نیست ولی افراد دغل و مختلس همچون اشخاص حقه

گنجانند با قرآن کریم و  برند و منظور سوء خود را در آن می رسمی و قیمتی دست می
اند مثال کسانی که از راه اختالس و جعل و تزویر  حه نیز چنین کردهاحادیث صحی

دو هزار یالی به آنها یش برند اگر شما یک حواله با قبض پخواهند کار خود را از  می
کنند  بازي و دستبرد به جمالت آن سند، کلمه دو را ده و ریال را تومان می  بدهید با حقه

بیند که در  سازان قالبی را می تومان بگیرند همچنین سندتا به جاي دو هزار ریال ده هزار 
اند ضمن جمالت و کلمات قرآن یک جمله یا یک  آیات شریفه قرآن تا هر جا که توانسته

اند که این آیه چنین نازل شده بود و آن کلمه  کلمه به نفع و غرض سوء خود گنجانیده
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اند  اي از دغلبازان نوشته اي که پاره چنان! و با اندك توجهی به کتاب خدا و تفاسیر عجیبه
 این حقیقت به طور بارز، روشن و آشکار خواهد شد.

اي اقرار  علل انحطاط مسلمین ... در روزنامه وظیفه مورد انتقاد عده ۀموقعیکه مقال
داند در رد و انتقاد  دینی می گرفته بود یکی از آنان که خود را از علما و نویسندگان مبرّز

طرفدران این مقاله به مناسبتی در خصوص توسل استناد به این آیه شریفه کرده یکی از 
دانست نثار آن  آنگاه گستاخانه بر آن طرفدار بیچاره تاخته و هر چه فحش و ناسزا می

کرده بود و بعد از استناد به آیه شرفه فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه از تفسیر در 
آدم، خدا را به خمسه طیبه سوگند داد تا خدا توبه اش را  المنثور خبري آورده بود که

پذیرفت اما در همان موقع جواب او و سایر انتقادکنندگان را نوشته و به روز نامه وظیفه 
فرستادیم ولی روزنامه مزبور شاید روي مصلحتی از درج آن خودداري نمود و متأسفیم 

اي  توانیم بپردازیم ولی اجماال اشاره م نمیکه در اینجا بدان تفصیل که در روزنامه پرداختی
 کنیم. به ضعف منطق این آقا می

مقصود ما از توسل غلط این اعمالی است که مردم حوائج خود از ائمه و یا  –اوال 
ربطی دارد به اینکه آدم کنند و این چه  و قربانی می خواهند و براي او نذر زادي میماما

 ه مرا بیامرز!گفته است خدایا به حق خمسه طیب
دانیم بلکه حتی خدا را  دادن خدا جایز و روا می  براي قسم ما نه تنها ائمه معصومین را

اهلی باخص صفاتک ... و «دهیم  زنان هم قسم می  با شک چشم یتیمان و سوز دل بیوه

و بدعاء صلحائک و بمناجات فقرائتک نسئلک اللهم  بعصمة انبيائک و بنور اوليائک

  ».علم و ...زيادة فی ال
استناد به یک خبر سنی اگر مضمونش مخالف عقیده شیعه باشد براي شیعه  –ثانیاً 

ر خواسته بگوید که چون سنی مخالف است این حدیث را آورده که گحجت نیست و ا

 » الفضل ما شهدت به االعداء«
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هم شده فضیلت علی و حسن و حسین سنّی صحیح چنانکه بغلط تو –ئیم اوال گو می
منکر نیست و ثانیاً بسیاري از اخبار شیعه و سنی درهم آمیخته و آنقدر شیعه به صورت  را

اند تا آنها را علیه یکدیگر بکار  سنی و سنی به صورت شیعه درآمده و جعل اخبار کرده
 برد.

ر چیزي تشبث کرده از آن جمله براي اینکه جاي ه این بندة خدا چون غریق به

نَا]یه شریفهآبه  واسطه را باز کند استناد نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ تَغْ انَا اسْ ا أَبَ کرده که  }97{یوسف: [يَ

اگر ممکن بود فرزندان یعقوب خود مستقیماً استغفار کنند چرا به پدرشان متوسل شدند؟! 
پس این دلیل است بر اینکه جایز بلکه الزم است که کسی دیگري را واسطه و وسیله در 

 اینکه ضعف منطق او معلوم شود. طلب حاجت از خدا کند براي
 شود. در جواب او گفته می

طلب استغفار از کسی توسل نیست چون تمام مسلمانان مأمورند که براي  –اوال 
یکدیگر طلب مغفرت کنند و دعاهائی که در این باره وارد شده مانند استغفار براي چهل 

صومین رسیده که دعاي مؤمن در روایاتی از ناحیۀ معامثال آن و نیز  نفر مؤمن در تهجد و
به اجابت نزدیکتر است و روایت عبداهللا بن جندب در باب دعاي عرفه حق غیر خود 

 رساند. افضلیت این معنی را می
 عالوه بر این پیغمبر مأمور است به استغفار براي خود و براي مؤمنین بنص آیه شریفه 

نِنيَ [ مِ ؤْ لِلْمُ بِكَ وَ نْ رْ لِذَ فِ تَغْ اسْ نَاتِ وَ مِ املُؤْ    }19{محمد:                    ]وَ
 و آیه : 

[ مْ هُ وسَ ءُ ا رُ وْ وَّ ولُ اهللاِ لَ سُ مْ رَ رْ لَكُ فِ تَغْ سْ ا يَ وْ الَ عَ ُمْ تَ ا قِيلَ هلَ إِذَ                                           }5{المنافقون: [وَ
استغفار است که آیات معناي شفاعت پیغمبر وهمچنین مؤمنین یکدیگر را همین طلب 

کردن مسلمانان از یکدیگر که یکی از مراسم  شریفه نیز بدان ناطق است و التماس دعا
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دینی است کسی آن را توسل نگفته واگر توسل باشد به آن معنائی نیست که شما مردم را 
 کنید! دربارة ائمه و امامزادگان اغوا می

که در شرع بدان دستور داده شده اساساً طلب دعا از دیگري یک عمل ممدوحی است 
: فرماید می 37بحارص  19له در جلد و حضرت امیرالمؤمنین در روایت منقو

و  – »ستحقروا دعوة احد فانه يستجاب لليهودی فيكم و اليستجاب له بنفسهتال«

م اربعني من املؤمنني ثم دعا استجيب له«: فرماید حضرت صادق می  .»من قدّ
تقاضاي استغفاري که فرزندان یعقوب از پدرشان کردند از گناهانی بود که بین  –ثانیاً 

یعقوب و فرزندانش واقع شده بود، به این معنی که پدر خود را آزرده و او را به فراق 
یوسف عزیزش مبتلی کرده بودند و به او دروغ گفته بودند وهر وقت هم که یادي از 

زدند چنانکه قرآن از زبان آنها  نموده و زخم زبان می کرد او را به خرافت متهم یوسف می

نَ اهلَالِكِنيَ [:فرماید می ونَ مِ ا أَوْ تَكُ ضً رَ ونَ حَ تَّى تَكُ فَ حَ رُ يُوسُ كُ ذْ تَأُ تَ فْ وا تَاهللاِ تَ الُ  ]قَ

يمِ [ و یا اینکه }85{یوسف: دِ لِكَ القَ الَ ي ضَ فِ وا تَاهللاِ إِنَّكَ لَ الُ و یوسف   }95{یوسف: ]قَ

]نیز چنین بود چنانکه به او گفتند  َاطِئِنيَ نَّا خلَ إِنْ كُ يْنَا وَ لَ كَ اهللاُ عَ رَ ثَ دْ آَ قَ وا تَاهللاِ لَ الُ  [قَ
براي این بود که او را آزرده بودند به طوریکه از شرم نتوانستند حرفی بزنند  }91{یوسف:

يبَ  رمودو از او طلب آمرزش کنند تا خود یوسف از باب فتوت بالفاصله ف ثْرِ [الَ تَ

[ ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ اهللاُ لَكُ فِ غْ مَ يَ مُ اليَوْ يْكُ لَ آمدها را  پس این قبیل پیش }92{یوسف:عَ

توان نامید بلکه عذرخواهی و طلب بخشش از حقی است که از طرف مظلوم  توسل نمی
حقی ضایع شد ضایع شده و آن منحصر به یوسف و یعقوب نیست از هر مظلومی که 

 باید از او طلب عفو و استغفار نمود.
 : د همین نظري است که معروض داشتیمروایات وارده از ائمه معصومین مؤی –ثالثاً 
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زندان یعقوب از در تفسیر عیاشی از حضرت صادق در موضوع علت استغفار فر
 : فرماید پدرشان می

هلم الی السَّ «  »و بينهم فاوحی اهللا قد غفرت هلم ر و قال يا رب ذنبهم فيام بينیحَ اخرّ
جناب یعقوب دعا را تا سحر تأخیر انداخت آنگاه عرض کرد پروردگارا گناه اینها فقط 

بین من وخودشان است (یعنی من از گناهشان گذشتم) خدا وحی فرمود که من هم  فیما
 ایشان را آمرزیدم.

 هيعقوب ملا قال بنوانه سئل من «روایت شده  و در علل الشرایع از حضرت صادق

نَا] نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ تَغْ انَا اسْ ا أَبَ ستغفارهلم و يوسف ملا قال سوف استغفرلكم ربی فاخر اال [يَ

]قالوا  َاطِئِنيَ نَّا خلَ إِنْ كُ يْنَا وَ لَ كَ اهللاُ عَ رَ دْ آَثَ قَ رُ اهللاُ قال  [تَاهللاِ لَ فِ غْ مَ يَ مُ اليَوْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرِ [الَ تَ

وَ  هُ مْ وَ ] لَكُ ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ  »أَرْ
البته در گناهانی که شخص حق دیگري را ضایع کرده تا او راضی نشود خدا آن گناه 

بارهاز معصومین وارد شده. این چه ها روایات صحیحه در این  آمرزد چنانکه ده را نمی
ا ربطی به موضوع توسل آنچنانی دارد!؟ عالوه بر مضامین آیات شریفه که صریحاً انسان ر

]از توسل به دیگري نهی فرموده است مانند تَعِنيُ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ اكَ نَعْ وا  و [إِيَّ عُ [فَالَ تَدْ

ا] دً عَ اهللاِ أَحَ ] و  مَ انِ عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ يبٌ أُجِ رِ إِينِّ قَ نِّي فَ بَادِي عَ أَلَكَ عِ ا سَ إِذَ  در[وَ

رساند که  می اي که از جانب معصومین وارد شده این معنی را اخبار و احادیث صحیحه
حسین  البالغه در وصیت امیرالمؤمنین به حضرت امام دعا باید بدون واسطه باشد در نهج

 : سالم اهللا علیها می فرماید

عا و تكفل لک « االجابة واعلم ان الذی بيده خزائن السموات و االرض قد اذن لک فی الدّ

و امرک ان تسئله ليعطيک و تسرتمحه لريمحک و مل جتعل بينک و بينه من حيجبه عنک و مل 

فرزندش را  که در این فقرات شریفه امیرالمؤمنین »لجئک الی من يشفع لک اليهي
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فرماید که خدائی که خزائن آسمانها و زمین در دست اوست خود اجازه دعا  وصیت می
ترا وادار بشفیع  و بین تو و خود حاجب و دربانی قرار نداده و داده و ضامن اجابت شده

در دعاي  العابدین و میانجی که براي او بیاوري نکرده است، و حضرت امام زین

واحلمدهللا الذی اناديه كلام شئت حلاجتی و اخلوبه حيث شئت «کند  ابوحمزه ثمالی عرض می

ی بغري شفيع  دا احتیاج به شفیع و واسطه نیست و در دعاي با خ »ضی لی حاجتیيقفلرسّ

این پندارها به منزلۀ کفر و شرك است، واین یکی از مزایاي دین اسالم است که در آن 
تواند مستقیماً از پروردگار خود  بنده احتیاج به شفیع و واسطه با خدا ندارد و خود می

 تقاضا و مسئلت هر گونه حاجتی را نماید برخالف مذاهب باطله دیگر.
ی جاي صد افسوس است که بسیاري از تعالیم ملل کهن سال قبل از اسالم مانند ول

اي از عقاید هندیان به توسط کسانیکه  مصریان قدیم و ایران باستان و سومریها و پاره
کردند طوعاً او کرهاً ایمان آوردند یا کسانیکه عمداً تظاهر با سالم و مسلمانی نمودند 

 اي به حقایق سعادت ره کردند تا بدینوسیله ضربات کشندهاخیرًا وارد این شریعت مطه
آمدها باعث شده که امروه غالب  بخش این دین مبین وارد آوردند و بدبختانه این پیش 

شود که محیالنه گاهی به یکی دو  آداب و عادات و عقاید آنان در مسلمین دیده می
 .حدیث اسالمی منضم و مؤید شده است مانند عید نوروز ... 

از آن جمله موضوع شفاعت است که در این کشورها فسادي بار آورده که لشگر 
چنگیز وتیمور بار نیاورد، موضوع شفاعت در قرآن مجید در هیچ موردي بعنوان اثبات 

 نیامده و در بسیاري از آیات نفی شده مانند آیه شریفه 

نْ نَفْسٍ [  ي نَفْسٌ عَ زِ ْ ا الَ جتَ مً وْ وا يَ قُ اتَّ الَ وَ ةٌ وَ اعَ فَ ا شَ نْهَ بَلُ مِ قْ الَ يُ يْئًا وَ شَ

ونَ  ُ نْرصَ مْ يُ الَ هُ لٌ وَ دْ ا عَ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ    }48{البقرة:                                       ]يُ
کند و نه از او  و بترسید از روزى که هیچ کس چیزى [از عذاب خدا] را از کسى دفع نمى«

 »شود و نه یارى خواهند شد وى بدلى گرفته مىشفاعتى پذیرفته، و نه به جاى 
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 [ ةٌ اعَ فَ الَ شَ ةٌ وَ لَّ الَ خُ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ الَ بَ وْ   } 254{البقرة:                        [يَ
  »پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى«
 

ثار آوط به اذن پروردگار نموده است اما اي از آیات هم شفاعت را منوط و مشر و پاره
باقیمانده ادیان منسوخه و روح غرور و بهانه جوي فساق و کسانیکه از یک طرف بیم و 

گردند که خود را از  اي می انذار دینی در روحشان مؤثر بوده واز طرف دیگر بدنبال بهانه
حیوانیشان مایل است انجام قید و بند احکام آزاد کرده و هر چه را نفس بهیمی و غریزة 

اند باعث شده  وین مختلف باز کردهافروشان به عن  دهند و از آن طرف بازاري که بهشت
حد  اند باعث شده که موضوع شفاعت بی که موضوع شفاعت بعناوین مختلف باز کرده

وحساب صاحب اختیاران روز محشر، دیگر مجالی براي عرض وجود آن انذارات 
داند از این حیث فکرش  سق فاجري که خود را معتقد به قیامت هم میهر فا نگذاشته و

پردازد، آنگاه براي  راحت بوده و به اجراي شهوات خود تا آنجا که دست دارد می
زدن و دسته درآوردن و نذور و قربانی و  هائی از قبیل سینه خوشنودي شفیعان برشوه

شود تا این شفیعان را که هر چه باشد به  کردن و زیارت و امثال آن متوسل می احیاناً گریه
آوردن دل آنها آسانتر از راضی ساختن خداست از  عقیده آنها استرضاي خاطر و بدست

خود خوشنود و وسیلۀ نجات خود از جهنم بلکه عروج به عالیترین درجات بهشت را 
وضوع م براي خود و خویشان مثل خود فراهم آورد البته شفاعت چنانکه قبال گفتیم بی

چنین مؤمنین براي  نیست و آن عبارت از استغفاري است که پیغمبر براي امت و هم
نمایند اما این چه ربطی دارد به آن دروازه  کنند و طلب آمرزش از خدا می یکدیگر می

وسیع و لندهور مولد جرأت و غرور؟! یعنی آن شفاعت بیدر وبامی که معزورین 
 کنند؟! ا میبوالهوس و جنود شیاطین آن را ادع

ها  نامه ها و طلسمات و مرده عقاید مصریان قدیم و بخشش تاریخ ادیان باطله مانندشما 
دادند و همچنین عقاید بابلیان و سومریان را از کتابهاي  که براي آمرزش اموات می
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محققینی مانند ویل دورانت در (تاریخ مشرق زمین گهواره تمدن) و کتاب سیره تمدن 
و امثال آن را مطالعه نمائید تا ببینید این عقاید غلط چندین هزار سال قبل  (رالف لینتون)

از اسالم وجود داشته که براي رهائی و نجات از عذاب اخروي آخوندهاي مذاهب باطله 
چگونه متاع شفاعت را رواج داده و افراد و اشخاصی را براي گرمی بازار خود وجلب 

اند و ادیان آلوده  و فجار را به سوي خود کشانیده توجه پادشاهان عیاش و ستمکار، فساق
به خرافات هر کدام آن را به دیگري عاریه داده تا قوت گرفته و جزو عقاید رسمی ملت 

 جدید درآمده است.
اند که  اي از کتابهاي معروف نوشته کار رسوائی در شفاعت به آن حد رسیده که در پاره

سوزانید و کسی  نها را از ترس رسوائی میآآورد می زناداد واوالدهائی که از  زنی زنا می
جز مادرش از این افعال شنیعه خبر نداشت همینکه مرد و دفن شد خاك او را قبول 

بردند چنین بود عاقبت اهل و قوم او پیش یکی از  اي می کرد و او را به هر نقطه نمی
فرمود این زن در  امامان آمدند و قضیه را به حضرتش عرض کردند حضرت به مادرش

کرد؟ مادر آن زن باطن و حقیقت امر را به آن حضرت گفت حضرت  زندگی چه می
شوند در  اهللا معذب می فرمود زمین این را قبول نخواهد کرد زیرا به عذاب او سایر خلق

 ند! خدا عیب آن زن را پوشانید و از اودقبر او مقداري از تربت حسینی گذارند چنین کر
 ستر نمود!!

دیدید معصیتی به آن بزرگی به چه آسانی مورد عفو قرار گرفت؟! با مقداري تربت که 
 در دسترس همه هست!

مالي معروف دیگري در کتابهاي بسیاري که در قرن بیستم براي ترویج دین مبین و 
زنی را  نویسد در یکی از کتابهایش داستان آشناکردن مردم به معارف و معالم اسالمی! می

ت که پسر خود را وادار کرده بود که با او زنا کند و آن پسر همیشه با مادر خود نوشته اس
ترین درجات بهشت  کرد اما بعد از مرگ او را دیدند که با روي نورانی در عالی چنین می

مر عجیب سؤال کردند، گفت در هر روزي هفت مرتبه صلوات ااست! وقتی از این 
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بسیار است که مشتی از آن نمونه خروار است و شما  فرستادم!! و از این قبیل مطالب می
ها باشید در کمتر مجلسی است که از این قبیل مفتریات که  خوانی هر گاه در مجال روضه

کند نشنیده باشید، مثال فالن زن  اساس دین و بنیاد اخالق و انسانیت را ویران و نابود می
اي که  د روزي به خانه همسایهفاحشه که در تمام عمر به فسق و فحشا گذرانیده بو

خوانی داشت براي برداشتن آتش رفت وچون آتش گیره را در زیر دیگی برد که  روضه
آن به چشمش غذا براي اهل مجلس پخته بودند وبه آن دمید تا روشن شود، دودي از 
گی او شد!! و از  رفت و اشگش بیرون آمد، همین موجب آمرزش گناهان یک عمر فاحشه

 .این قبیل
توانید تصور کنید که در محیطی که نه علم است  حاال با اینگونه تبلیغات، خود شما می

آید؟ چگونه یک مشت حیوانات غرق شهوات به  اي بوجود می و نه تربیت، چگونه جامعه
آورند در  ترین ملل درمی تازند وخود را به صورت وحشی مال و ناموس و جان مردم می

مْ ین که بهترین مردم روي زمین هستند؟ حالیکه مغرور و معجبند به ا نَبِّئُكُ لْ نُ [قُلْ هَ

نُونَ  ْسِ ُمْ حيُ بُونَ أَهنَّ ْسَ مْ حيَ هُ يَا وَ نْ مْ يفِ احلَيَاةِ الدُّ يُهُ عْ لَّ سَ ينَ ضَ ذِ ] [الَّ الً امَ ينَ أَعْ ِ رسَ بِاألَخْ

ا] نْعً   }103/104 {الکهف: صُ
شان در زندگى دنيا  اند كه كوشش ] كسانى [آنان»م؟آيا شام را از زيانكارترين مردم آگاه گردان«بگو: «

 »دهند پندارند كه كار خوب انجام مى به هدر رفته و خود مى

این قبیل موهومات و خرافات است که ریشه محامد اخالقی را سوازنیده و بین دین و 
 توان دینش چندان فرقی ندارد بلکه می اي باقی نگذاشته و متدین آن به بی اخالق رابطه
دینها هم مضرّتر و فاسدتر زیرا در  اي از بی اي از مدعیان دینداریش از پاره گفت که پاره

هاي فرهنک جدیدند،  میان طبقاتی که روح دین ضعیف شده غالب آنان از تحصیلکرده
دین و فاسدند اما باز در میان آنها کسان بسیاري یافت  این طبقه هر چند الابالی و بی

و انتظام طبیعت معترف بوده و به تشکیالت و نظام اجتماعی معتقدند شوند که به نظم  می
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دانند و روي آن طبقه  اي از متدینین خرافی هیچ چیز را شرط هیچ چیز نمی ولی پاره
 اند؟! دین را سفید کرده بی

، و از کارهاي اجتماعی به شوند به غرور شفاعت مرتکب می زیرا اکثر معاصی را
بودن نافرمانی دولت مباشر   قاچاق و امور منهمه را از جهت حاللزنند  عناوینی تن می

کنند، به برادران هموطن و  شوند، از دادن مالیات و انجام خدمت سربازي فرار می می
به نظر شوند، و به همۀ آنان  جو می اي بدبین و کینه مسلمان خود به اندك شبهه و بهانه

بودن غیبت فاسق اجتناب   عنوان حاللنگرند از تهمت و دروغ به  بغض و نفرت می
اینان با اینگونه مسلمانی  توان گفت که کنند و صدها و هزارها از این قبیل که می نمی
اي از آن مشرکین و ملحدین به  با هیچ مشرك و ملحدي ندارند! بلکه چون پاره یتفاوت

 اجتماعی دارند. مقررات و نظام طبیعت و نظام و انتظام اجتماع معتقدند بر اینان فضیلت
اینست آن وضع دلخراشی که موجب انحطاط مسلمین گشته و بدبختانه جاهالن غافل 

دهد واین کذب عظیم و بهتان مبین  آن را بدین مقدس و شریعت مطهره اسالم نسبت می
 است.
 

 خالصۀ کالم
اي بود از آنچه ما در نظر  آنچه در این اوراق به نظر خوانندگان محترم رسید خالصه

داشتیم که در روزنامه وظیفه تحت عنوان (علل انحطاط مسلمین و چاره آن) درج و 
اي از خودپسندان بروز نامه  انتشار دهیم و چنانکه مسبوقید بعلت فشاري که از طرف پاره

و بنگارنده وارد شد ناچار شدیم که موضوع را مسکوت گذاشته و مطلب را در آنجا 
منتقدین خود واقفیم که جنجال و غوغا راه انداخته و تعقیب نکنیم چه بشیوه و رویه 

و اشخاص صاحب نفوذي را تحریک و  امثال آن متوسل زدة تهمت و تکفیر و بحربۀ زنگ
اي را که درصدد بیداري  ظالمانه افکار را ترور و گوینده و نویسنده با وسایل جاهالنه و

 کنند، ما  ي مجبور میرگی وشهمردم و یا الاقل اظهار آالم درونی خود است به سکوت وگ
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در نگارش آن مقاله و تألیف این رساله هیچ غرضی جز بیان حقایقی که در طی مدت 
الیقین آنچه را   ایم نداریم و بعین چندین سال مطالعۀ خود در این موضوع بدان رسیده

به توان  و معتقدیم که جز بدین طریق این امت واژگون بخت را نمیبینیم  ایم می نوشته
سرزمین مجد و شرف و سرچشمه حیات ابدي که قبال حائز و واجد بوده است رسانید و 

اي  تیم که ذرهدادن راه سعادت مفتخر وخوشوق چنانکه بر اهل اطالع مخفی نیست در نشان
گوئیم از جان حقیقت و  مستقیم الهی منحرف نشدیم آنچه میاز طریق حق و صراط 

ستی است، منکرین و منتقدین ما اگر دچار مرضهاي صمیم واقع و قلب و دل صدق و را
غیر از بینند بگویند  خطا می و ما را در راهند ا نفسانی نیستند و واقعاً طالب حق و حقیقت

توان پیشنهاد نمود و طی طریق کرد تا به مقصد  این راه که ما گفتیم چه راهی را می
م از امهات علل انحطاط است و رسید؟! عللی که ما در آن مقاله و این رساله برشمردی

کنیم همان عواملی  ماندگی پیشنهاد می  عواملی که براي پیشرفت و ترقی و تالفی عقب
است که مسلمین صدر اول را با اینکه معالم حقه ومعارف الهیه چنانکه باید در اعماق 

کند  میجانشان راه نیافته بود بدان عظمت و ارتقا رسانید آخر اي امت را چیزي اصالح ن
مگر همان چیز که اولش را اصالح کرد چنانکه دچار این انحطاط نشد مگر اینکه وسائل 

عوامل آن ارتقاء را ترك گفت! و بطور قطع و مسلّم این راهی که امروزه مسلمین  و
اش از زمین تا آسمان است هم  حقیقی فاصلهاند با اسالم  گرفته و آنرا اسالم پنداشته پیش

ه و هم عقل و وجدان حاکم است که ادامه این رویه اگر صد چندان هم تجربه نشان داد
باشد باالخره این کاروان به مقصد نخواهد رسید و از این وضع بهتر نخواهد شد غالب 

دهند یا اصال مربوط با  اعمال و افعالی که مسلمانان به عنوان اوامر و احکام دینی انجام می
و مزخرفات آلوده شده که فاقد خاصیت نخستین  سالم نیست یا به قدري به خرافات

 توان داشت. خود است لذا انتظار هیچ نتیجه مؤثّري از آن نمی



 
 
 
 

 اسالمی را که ما شناختیم!
ر این اسالمی را که ما از مطاوي آیات و فحاوي روایات و سیرة متقدمان شناختیم د

شدن به حقایق دین و معالم شریعت  سلمان پس از آشنا: مرد مشود چند جمله خالصه می
ز ذات بیزوال شود که در تمام عالم وجود و جهان غیب و شهود، ج خود معتقد می

ت مؤثر و مدبري نیست و بنابراین هیچ قدرت و مشیتی و اراده و سلطنتی حضرت احدی
تعالی حاکم نیست و او جلّ شأنه همه علم و  سر عالم جز وجود مقدس باري بر سرتا

کرانی  پایان وکرات بی همه قدرت و همه عدل و همه حکمت است از این همه عوالم بی
که آفریده و جز علم الهی چیزي و کسی به حقیقت وهدف و مبدأ و مقصد آن واقف 

شمار در وضع خاص و کیفیت مخصوصی  نیست آدمی را رد یکی از این دنیاهاي بی
وجود آورده و به او نیروها و طبایعی مرحمت فرموده که تکمیل و تکامل آن را از وي ب

که  گویا استخواسه است، طبیعت و فطرت و غریزه و جبلّت هر موجودي خود زبان 
او داده شده است، حوائج ه این موجود براي چه آفریده شده و این آالت و اعضا چرا ب

واتی که براي مبارزه با آفات حیات دکرده و آالت و ا حد و شماري که انسان را احاطه بی
به او داده شده براي موانع و مشکالتی است که در طریق زندگی دارد و تنها چیزي که او 

اند شعلۀ ضعیفی بنام عقل است که اگر  را در مقابل محرومیتها و آفتها و گرفتاریها بخشیده
رسد که  د معهذا مشکل به نظر میعواطف و اوهام و احساست هم دست از سرش بردان

اینست که احتیاج   بتوان در صحنۀ حیات از تمتعات و لذات به طور صحیح استفاده کند
شدید او را به راهبران و پیامبرانی که دست او را گرفته و مانند کودك تازه براه افتاده قدم 

دید که در ریشه رساند، همین احتیاج ش به قدم او را به میدان نبرد زندگی بکشند می
اي به نام انبیا و رسل ظهور کرده  جانش موجود بوده و هست مقتضی آن بوده که سلسله

اند، زیرا اگر قافله بشریت احساس احتیاج به راهبر را  و موقعیت پذیرش و قبول یافته
گر  کرد! عظمت این حقیقت آن وقت جلوه نداشت این همه پیغمبر در او ظهور نمی
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ور مدعی است که در نتیجۀ علم و تجربه بر غرشویم که امروز که بشر م شود که دقیق می
بسیاري از اسرار طبیعت راه یافته و آنرا نسبت به خود رام نموده والبته در همین فتوحات 

است  ن مرهون تعلیمات پیغمبرانآنیاز نبوده بلکه در حقیقت تمام  نیز از تعالیم انبیا بی
امروز در مقابل تعالیم عالیه و شرایع محکمه و راه و  معهذا همین امروز! آري همین

روشهاي ابدي قرآن مات و مبهوت و مسخر و مسحور است در حالیکه آورنده این کتاب 
وم حتی از تربیت عادي رنصیب از تعلیم و مح آسمانی به شهادت تاریخ، مردي امی بی

ین درجات و بدترین تر بوده و در میان قومی و محیطی نشو و نما کرده که در پست
 نمودند! شرایط حیات زندگی می

ناچار بوجود رسوالن از جهت  آري انسان پس از اقرار بوجود پروردگار عالمیان
شدت احتیاج آدمی براي تعلیم وتکمیل عقل وهوش او اقرار واعتراف خواهد نمود تا در 

 .دترین درجات او را راهبر و رهنما باش عرصۀ حیات براي نیل به عالی
 



 
 
 
 

 مختصري از تعالیم عالیه اسالم
نشأتین را نصیب پیروان  اینک اندکی از تعالیم عالیه اسالم که سعادت دارین و فوز

 خود نموده است.
 از اینکه به وسیله توجه دادن آدمی به آیات انفسی و آفاقی روح انسانی را اسالم پس

دهد و او را به وجود خداي مهیمن و مسیطر بر همه  عروج پرواز می هبه باالترین مرتب
کند که خلقت  شخص یقین می نماید و اشیاء و آفریننده ومدبر کائنات معترف و معتقد می

ده آغاز او از روي مشیت او داراي هدف و غایتی یاماو در این جهان به عبث و بیهوده ن
الزم دانسته براي طی طریق کمال تبعیت ایشان است و بعثت انبیا را یک امري ضروري و 

شود که خالصه و نتیجه تعالیم تمام ادیان حقه و  پذیرد بدین اسالم رهنمائی می را می
 مذاهب الهیه بوده است.

یابد که حقاً اتصال او به منبع الوهیت  شود می وقتی به تعالیم این دین حنیف دقیق می
بیند پس از دورانی که بشر درنتیجه جهل خود  میو ارتباط آن به ملکوت آسمانی است، 

ها از عادات زشت و خرافات بدست و پاي  و القائ ارباب اغراض هزاران کند و زنجیره
بخش از جانب پروردگار آمده و تمام آن غل و زنجیرها را از   خود بسته، پیغمبري نجات

 : فرماید اعراف می 157انکه در آیه گیرد چن دست و پاي او می

مْ يفِ   هُ نْدَ ا عِ تُوبً كْ ونَهُ مَ ِدُ ي جيَ ذِ يَّ الَّ ولَ النَّبِيَّ األُمِّ سُ ونَ الرَّ تَّبِعُ ينَ يَ ذِ [الَّ

يِّبَاتِ  ُمُ الطَّ ِلُّ هلَ حيُ رِ وَ نِ املُنْكَ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ مْ بِاملَعْ هُ رُ أْمُ يلِ يَ نْجِ اإلِ اةِ وَ رَ التَّوْ

مُ اخلَبَائِثَ وَ  يْهِ لَ مُ عَ َرِّ حيُ مْ وَ يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ لَ الَّ الَ األَغْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ عُ عَ يَضَ

مُ  ئِكَ هُ هُ أُولَ عَ لَ مَ ي أُنْزِ وا النُّورَ الَّذِ بَعُ اتَّ وهُ وَ ُ نَرصَ وهُ وَ رُ زَّ عَ نُوا بِهِ وَ ينَ آَمَ ذِ الَّ فَ

[ ونَ لِحُ   }157{األعراف:                                                                    املُفْ
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اى است که نام او را نزد  کنند که پیامبر درس ناخوانده کسانى که از رسولى پیروى مى«
دهد و  ] پسندیده فرمان مى یابند. آنان را به [کارهاى خویش در تورات و انجیل نوشته مى

گرداند و  مىها را براى آنان حالل  دارد. و پاکیزه ] ناپسند باز مى آنان را از [کارهاى
]  شمارد و بار گرانشان و قید [و بند] هایى را که بر [عهده ها را بر آنان حرام مى ناپاکیزه

دارد. پس آنان که به او ایمان آوردند و او را گرامى  ] شان بر مى آنان بود، از [دوش
 داشتند و او را یارى دادند و از نورى که با او فرو فرستاده شده است پیروى کردند،

 »آنانند که رستگارند

بینیم مثال یهود و نصاري چه قید و بندهاي  اگر در آیات شریفۀ دیگر قرآن دقیق شویم می
ساختگی به عنوان عبادت و رهبانیت بنام تعلیمات دین بر خود بافته و ساخته 

]بودند مْ يْهِ لَ ا عَ تَبْنَاهَ ا كَ ا مَ وهَ عُ تَدَ بَانِيَّةً ابْ هْ رَ طرف یک سلسله از یک  }27{الحدید: [وَ

ر نداده بود بنام احکام دینی در مذهب خود ابداع و واحکامی که اصال خدا بدان دست
و طبیعی یعنی ازدواج و آمیزش با  ترین نعمت فطريگاختراع نموده بودند تا حدي که بزر

اي اوقات بر خود حرام و در صورت جواز آن را منحصر به یک زن کرده   زنان را در پاره
از طرف دیگر احکامی را که در شرع آنها معین بود بنام احوط چنین است، این بودند و 

یکه طالق را یک سره بر احتیاط ترك نشود، بر خود سخت و دشوار گرفته بودند تا جائ
و و لذایذ مشروعه را ممنوع  اي از غذهاي مباح وحالل را تحریم وحفظ خود حرام و پاره

یا براي اظهار آقائی و یا به عنوان جلب رضاي الهی  و ترك نموده بودند و مالیان آنها
مناسک و عباداتی براي آنها وضع و آداب و اذکاري اختراع کرده بودند، اسالم با تمام آنها 
به مبارزه پرداخت و براي نجات و رهائی فرزند آدم از عبودیت یکدیگر، جهد بلیغ بکار 

از تسلیم شدن به خرافات بافتۀ  و باء وامهات مالمت کردآبرد و آنان را از تقلید 
: آخوندهایشان بر حذر داشت وچنین اطاعتی را از آنان به منزلۀ شرك دانسته فرمود

نْ دُونِ اهللاِ[ ا مِ ابً بَ ُمْ أَرْ بَاهنَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ وا أَحْ َذُ  نه تنها تمتع ، در دین اسالم  }31{التوبۀ: ]اختَّ

راً مؤکد و ثجایز بلکه در بعضی موارد واجب و اکوري از لذایذ و نعماي الهی   و بهره
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مرد از  موجب تقرب به دربار احدیت است شما در همین امر ازدواج وتمتع زن و
یکدیگر به آداب اسالمی بنگرید که چگونه نجام این خواهش فطرت و ارادة طبیعت را 

ته به زجر مورد موجب قربت الهی دانسته و تارکین و معرضین آنرا با خطابی تقریباً آمیخ

نَ  :فرماید اب قرار داده میتع يِّبَاتِ مِ الطَّ بَادِهِ وَ جَ لِعِ رَ تِي أَخْ ينَةَ اهللاِ الَّ مَ زِ رَّ نْ حَ [قُلْ مَ

[ قِ زْ و براي اینکه روح شریف انسانی اسیر وساوس شیطانی بنام دین و  }32األعراف:{الرِّ

ا  :فرماید آسانترین آنهاست میاحکام آن نشود و بداند که راه خدا وسیعترین طرق و  مَ [وَ

 [ جٍ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ   }78{الحج:جَ

] :فرماید در جاي دیگر می  مْ كُ رَ يدُ لِيُطَهِّ رِ لَكِنْ يُ جٍ وَ رَ نْ حَ مْ مِ يْكُ لَ لَ عَ عَ يدُ اهللاُ لِيَجْ رِ ا يُ  [مَ
زند که خداي متعالی از دین و آیین براي شما راحت و  و صریحاً فریاد می  }6{المائدة:

مُ سعات را خواسته نه زحمت و مشتق را  يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ مُ اليُرسْ يدُ اهللاُ بِكُ رِ [يُ

[ َ ا [ }185{البقرة:العُرسْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ َا مَ ا هلَ هَ عَ سْ ا إِالَّ وُ سً لِّفُ اهللاُ نَفْ الَ يُكَ

بَتْ ا تَسَ براي خدمت  نمقصود از آراي اینکه هدف دین معلوم شود که و ب }286{البقرة:]كْ

مْ : فرماید میبه بشر است نه اینکه آسایش بشر وقف دین شود  نْكُ َفِّفَ عَ يدُ اهللاُ أَنْ خيُ رِ [يُ

ا] يفً عِ انُ ضَ نْسَ لِقَ اإلِ خُ هدایت و  و در تمام موارد دین را نعمت و رحمت و }28{النساء: وَ

 خواند نه زحمت و مشقت و ریاضت و عناء؟! شفا می
و همان احکامی هم که در دین مبین وضع شده جز رحمت و سعادت نیست مثال در 

: نماز و روزه و زکوه رشی که در اخبار شده پنج چیز استاسالم احکام الهی بر طبق شما
بیند موجودي است ناتوان  یو حج وجهاد، شما تنها در نماز آن دقت کنید که انسانی که م

و محیط بهزاران آفات و بلیات سماوي و ارضی که از هر طرف امواج بال و حوادث با او 
نمایند اما وقتی که انسان معتقد شد که تمام این  روي آورده او را به نیستی و فنا تهدید می

مه آمدها از یک منبع ویک قدرت ویک مشیت سرچش کثرات ونمودها وحوادث و پیش
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گیرد و بعبارت ساده از جانب خداي واحد است، آن گاه براي وصول بدان قدرت و  می
ایست که قطره  جلب رحمت آن و ایجاد وسیله آسایش و اطمینان در جستجوي وسیله

به فناي خود را بدان دریاي ابدیت متصل سازد در  وجود متزلزل و لرزان و مشرف
صود به حصول پیوند دو انسان ضعیف عاجز شریعت فرض نماز پنجگانه شده تا این مق

ناتوان خود را به خداي قادر مهربان نزدیک و متصل نماید، و فواید معنوي و صحی روزه 
عالوه بر ایجاد روح اراده وتصمیم و تسلط بر خواهشهاي نفسانی و اطالع از حال 

براي  را آن طور که شرع مقرر فرموده اتگرسنگان و فقرا بر کسی مخفی نیست و زک
تأمین حوائج فقر او مساکین و از پا افتادگان به شرط آنکه بر طبق دستور شرع تحت نظر 
حاکم به مصرف نیازمندي تنکدستان و شکستگان برسد فوایدي است که محاسب اندیشه 
از احصاء آن عاجز و ناتوان است و چون در فواید حج و جهاد تفصیلی کافی قبال 

 بینیم. نیازمند نمی گذشت به شرح بیشتري خود را
تهاي اسالمی غیر عبادات ادیان منسوخه و مذاهب باطله است که در آن هیچ دعبا

توان یافت و تنها مقایسه قربانی اسالم با قربانی یهود و روزه  فائده مادي و معنوي نمی
نماید. برخالف نظر انتقادکنندگان ما، که  مسلمین با ریاضت هنود حقیقت را آشکارا می

پیروي از  خواهیم مسلمانها هم ایم و می کردند ما فریفتۀ تمدن اروپا شده تصور می
اروپائیان نمایند و آن تمدن را اخذ کنند چنانکه قبال گفتیم ما به تبعیت از دین مقدس 

پذیریم، ما نه تنها دعویدار این هستیم که  خود هر عمل خوب و رویۀ مستحسنی را می
ت بلکه مدعی هستیم که تمدن کامل و حقیقی تنها در اسالم اسالم مخالف با تمدن نیس

داند و این  ترین موجودات ارضی می است. زیرا اسالم آدمی را شریفترین و فاضل
اصیلترین پایۀ ترقی و تمدن است از آن نظر که اگر انسان وجود خود را واالترین 

پا هنوز این حقیقت را ترین درجات نائل شود و ارو تواند به عالی موجودات نداند نمی

نِ [:فرماید نکرده است و دین مبین اسالم است که میدرك  سَ انَ يفِ أَحْ نْسَ نَا اإلِ لَقْ دْ خَ قَ لَ
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يمٍ  وِ قْ يِّبَاتِ }4{التِّین:]تَ نَ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ البَحْ ِّ وَ مْ يفِ الربَ نَاهُ َلْ محَ مَ وَ نِي آَدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ قَ لَ [وَ

مْ  نَاهُ لْ فَضَّ ] وَ يالً ضِ نَا تَفْ لَقْ َّنْ خَ ثِريٍ ممِ ىلَ كَ و او را مسجود مالئکه مقرب و  }70{اإلسراء:عَ

شمارد  ن را مسخر و جوالنگاه فعالیت آدمی میاداند و زمین و آسم فرشتگان آسمانی می

بَغَ كه  أَسْ ضِ وَ ا يفِ األَرْ مَ اتِ وَ وَ امَ ا يفِ السَّ مْ مَ رَ لَكُ خَّ ةً [أَنَّ اهللاَ سَ رَ هُ ظَاهِ مَ مْ نِعَ يْكُ لَ عَ

[ بَاطِنَةً ا] }20{لقمان:وَ ِيعً ضِ مجَ ا يفِ األَرْ مْ مَ لَقَ لَكُ ي خَ وَ الَّذِ و براي اینکه  }29{البقرة:[هُ

دارد تا از اتکل و  مایۀ سعادت وترقی را بداند کجاست او را به نفس خود مرجوع می

ا  :فرماید سب و این و آن بپرهیزد میاتکاء به اصل و ن انِ إِالَّ مَ نْسَ ِ يْسَ لِإلْ أَنْ لَ [وَ

[ فَ يُرَ وْ يَهُ سَ عْ أَنَّ سَ عَى][وَ ا إِالَّ : فرماید و می }39/40 {النَّجم: سَ سً لِّفُ اهللاُ نَفْ [الَ يُكَ

[ بَتْ تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ا كَ َا مَ ا هلَ هَ عَ سْ و براي آنکه معلوم شود شقاوت و } 286{البقرة: وُ

يبَةٌ قَدْ : فرماید یتی در آستین خود اوست میردوجمعسعادت هر ف صِ مْ مُ تْكُ ابَ ملََّا أَصَ [أَوَ

[ مْ كُ سِ نْدِ أَنْفُ نْ عِ وَ مِ ا قُلْ هُ ذَ تُمْ أَنَّى هَ لْ ا قُ يْهَ ثْلَ بْتُمْ مِ ْ و } 165{آل عمران:أَصَ لِكَ بِأَنَّ اهللاَ ملَ [ذَ

مٍ حَ  ىلَ قَوْ ا عَ هَ مَ ةً أَنْعَ مَ ا نِعْ ً ريِّ غَ ] يَكُ مُ مْ هِ سِ ا بِأَنْفُ وا مَ ُ ريِّ غَ ادُ  و}53{األنفال:تَّى يُ سَ رَ الفَ [ظَهَ

[ ي النَّاسِ دِ يْ بَتْ أَ سَ رِ بِامَ كَ البَحْ ِّ وَ بِامَ و  }41{الرُّوم: يفِ الربَ يبَةٍ فَ صِ نْ مُ مْ مِ ابَكُ ا أَصَ مَ [وَ

[ ثِريٍ نْ كَ و عَ فُ عْ يَ مْ وَ يكُ دِ بَتْ أَيْ سَ    }30{الشُّورى: كَ

اسالم برخالف آنچه بین مسلمین شایع است و موجب طعن دشمنان بر آن شده، بنده 
داند و در بیشتر آیات قرآن  بست قضا و قدر نمی مجبور و پاي داند و را آزاد و مختار می
و فعل خدا  شمارد شود مقدم بر فعل خود می نوشت او میتغییر سر ثفعل بنده را که باع

إِنَّ اهللاَ ملََعَ [: فرماید میگیرد و  را متأخر می نَا وَ بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ ينَ جَ ذِ الَّ وَ

نِنيَ  سِ ابٌ  و ،} 69{العنکبوت:]املُحْ ذَ ُمْ عَ هلَ هيِمُ اهللاُ وَ ْدِ اتِ اهللاِ الَ هيَ نُونَ بِآَيَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ [إِنَّ الَّ

[ نُوا 104{النحل: أَلِيمٌ ينَ آَمَ ذِ نْ }[إِنَّ الَّ ي مِ رِ ْ ِمْ جتَ هنِ ُمْ بِإِيامَ هبُّ هيِمْ رَ ْدِ َاتِ هيَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ وَ
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[ يمِ نَّاتِ النَّعِ َارُ يفِ جَ مُ األَهنْ تِهِ ْ الً  و }9{یونس: حتَ وا قَوْ قُولُ وا اهللاَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آَمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ [يَ

ا] يدً دِ ] و ،}70{األحزاب: سَ قِنيَ اسِ مَ الفَ وْ ي القَ ْدِ اهللاُ الَ هيَ ُمْ وَ لُوهبَ اغَ اهللاُ قُ وا أَزَ اغُ لَامَّ زَ  [فَ
اي بر سرنوشت خود مسلط است  و دهها آیات دیگر تا معلوم دارد که هر بنده }5{الصف:

و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، حاال اگر تعالیم جوکهاي هند و صوفیه  روح 
هاي  در مردم ایجاد کرده باشد مربوط به اسالم نیست از اصیلترین پایهعاري و تنبلی  

شمارد و به اعتبارات موهوم از  تعالیم اسالمی آن است که بشر را در حقوق مساوي می

مُ [ :فرماید گذارد و می ام اهمیتی نمینژاد و نسبت و شغل و مق بَّكُ وا رَ قُ َا النَّاسُ اتَّ ا أَهيُّ يَ

ي  ذِ ةٍ الَّ دَ احِ نْ نَفْسٍ وَ مْ مِ كُ لَقَ َا النَّاسُ إِنَّا  :فرماید و در جاي دیگر می }1{النساء:]خَ ا أَهيُّ [يَ

قَ  نْدَ اهللاِ أَتْ مْ عِ كُ مَ رَ فُوا إِنَّ أَكْ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ ا وَ وبً عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ ثَى وَ أُنْ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ لَقْ مْ إِنَّ خَ اكُ

بِريٌ  لِيمٌ خَ كلكم من آدم و آدم من «فرماید :  و در سنت نبوي می }13{الحجرات: ]اهللاَ عَ

پس هر گونه  »بيض علی االسود اال بالتقویاال الفضل لعربی علی عجمی و ال «– »تراب

افتخار نسبی یادگار دوران جاهلیت و میراث و ملتهاي ظالمی است که  مزایاي نژادي و
خواستند تاریخ مقدس اسالم مشحون از  می بدین دستاویز دیگران را برده و کنیز خود

شوم است. مشهور است که اولین ظلمی که در اسالم  کردن این موهوم می ابطال و نابود

ی عن الطريق« رخ داد کلمه همین عقیده  رو بود که زائیده  رو و پیش  یعنی پس »تنحّ

 زشت مزایاي نژادي و مقامی است.
ادیان در تاریخ بشر بر انسان وارد شده تنفیر و یکی از بزرگترین بلیه که از ناحیۀ 

عداوت واکراه و اجبار مذهبی است که تاریخ بشریت را ننگین کرده است ولی اسالم جز 
باشند با سایر  کین که آفتی بزرگ براي جامعه انسانی و سنگ و سد راه ترقی میربا مش

 اهب خود آزاد گذارده بهملل با کمال مماشات و مهربانی رفتار کرده و آنان را در مذ

[الَ : فرماید ك کنند آنجا که میمسلمین اجازه می دهد که با آنان به عدل و انسانیت سلو
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تُ  مْ وَ وهُ ُّ مْ أَنْ تَربَ كُ ارِ نْ دِيَ مْ مِ وكُ جُ ْرِ ْ خيُ ملَ ينِ وَ مْ يفِ الدِّ اتِلُوكُ قَ ْ يُ ينَ ملَ ذِ نِ الَّ مُ اهللاُ عَ اكُ نْهَ طُوا يَ سِ قْ

مْ إِنَّ  يْهِ ] إِلَ طِنيَ سِ ِبُّ املُقْ و مسئله طهارت و نجاست کفار اهل در   }8{الممتحنۀ: اهللاَ حيُ

کند وتنها علتی  اسالم داراي اصلی نیست زیرا هم کتاب وهم سنت خالف آنرا ثابت می
توان یافت همان اختالفی است که اهل کتاب و مسملین در طهارت و  که براي آن می

اي از  حتی نجاست مشرکین هم به عقیده پارهشود و  نجاست عرضی اهل کتاب می
محققین جز سیاست موقتی اسالم نبوده است اسالم مسلمین را به تغییر عقیده دیگران 

بُّكَ [ :فرماید داند و می کند واساساً بناي عالم را روي اختالف می مجبور نمی اءَ رَ وْ شَ لَ وَ

الُونَ  زَ الَ يَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّ َعَ لِكَ  جلَ لِذَ بُّكَ وَ مَ رَ حِ نْ رَ ][إِالَّ مَ نيَ ْتَلِفِ خمُ

[ مْ هُ لَقَ ا]}118/119 {هود:خَ ِيعً مْ مجَ لُّهُ ضِ كُ نْ يفِ األَرْ نَ مَ َمَ بُّكَ آلَ اءَ رَ وْ شَ لَ  [وَ

وا]}99{یونس: كُ َ ا أَرشْ اءَ اهللاُ مَ وْ شَ لَ ]}107{األنعام:[وَ ىلَ اهلُدَ مْ عَ هُ عَ َمَ اءَ اهللاُ جلَ وْ شَ لَ  [وَ
بودن از هر حیث براي جامعه انسانی درب محال   پس درصدد وحدت عقیده } 35{األنعام:

اختالس اساس و پایه ترقی و تکامل است به شرط آنکه در محیطی آرام  کوبیدن است و
و بدون زحمت انجام گیرد بلی اسالم رسالت آسمانی و مأموریت الهی دارد که جمیع 

دعوت نماید اما این کار بیشتر به وسایل سهل و  جهانیان را به نور اسالم و قرآن
 : فرماید گیرد و در این باره می میانگیز انجام   آمیز و عوامل شوق محبت

نُ [  سَ يَ أَحْ تِي هِ ُمْ بِالَّ ادِهلْ جَ نَةِ وَ ظَةِ احلَسَ عِ املَوْ ةِ وَ مَ كْ بِّكَ بِاحلِ بِيلِ رَ  ]ادْعُ إِىلَ سَ

نْ [}125{النحل: رْ إِنَّامَ أَ كِّ رٌ فَذَ كِّ ذَ يْطِرٍ ][تَ مُ سَ مْ بِمُ يْهِ لَ تَ عَ إِنَّ [}21/22{الغاشیۀ:] لَسْ

هِ  بِّ َذَ إِىلَ رَ اءَ اختَّ نْ شَ مَ ةٌ فَ كِرَ ذْ هِ تَ ذِ ]هَ بِيالً تَّى [} 29{اإلنسان: سَ هُ النَّاسَ حَ رِ أَنْتَ تُكْ أَفَ

ونُوا  ]يَكُ نِنيَ مِ ؤْ که براي شنیدن کشد  و فقط آن موقع شمشیر تنبیه از نیام می }99{یونس:مُ

 اتحقایق اسالم مزاحم و مانعی ایجاد شود و خس و خاشاکی مانع جریان عین الحی
معالم قرآنی به کشتزار مزارع وجود انسان شود اما اعتقاد و یقین از امور قلبی است و 
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لمین سمو  تواند با زور و جبر در دل کسی یقین و اعتقاد ایجاد نماید اسالم  هیچکس نمی
خواهد که عالوه بر اینکه فرزند آدم و مسجود  ارجمند و آقا و سربلند می را عزیز و

مالئکه مقرّبند بهترین امتی هستند که براي هدایت جهانیان و رهبري کاروان انسن به 

ةٍ [: فرماید اند و می مکان بوجود آمدهسوي مقاصد و غایات نهائی عالم ا َ أُمَّ ريْ نْتُمْ خَ كُ

تْ لِلنَّاسِ  جَ رِ ىلَ [}110آل عمران:{]أُخْ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

تا سر حد مقام الوهیت و عزت و برتري و سادت و سروري آنان را  }143البقرة:{]النَّاسِ 

برد که العزة هللا ولرسوله و للمؤمنین و از همین رهگذر است که مؤمن شریف در  باال می
ش و عزت و شرافت و قیمت خود غافل نیست و هرگز خود را به زاین ارهیچ حال از 

فروشد بلکه اگر سلطنت زمین را به او بدهند که  اعتبارات موهوم و مال و جاه فانی نمی
ترین مخالفتی از احکام دین خود کند هرگز نخواهد کرد خالصه آنکه اسالم در  کوچک

ن و راقیترین جامعه را در توده انسانی پدید احکام و آیاتش این هدف را دارد که عالیتری
آورد و چنانکه در طی بیانات خود گفتیم بدین منظور توفیق یافته و قرنهاي متمادي جهان 
و جهانیان را در زیر بال علم و دانش و تقوي و عدالت، به سوي حقیقت رهبري کرده 

عداد درك حقایق را است و این کیفیت با این وصف بوده که هنوز افراد قابلیت و است
توانست طعم شیرین تعالیم اسالمی را دریابد اما امروز با شرحی  نداشته و مذاقشان نمی

که از عوامل مترو که و علل موجوده دادیم اگر جامعۀ اسالمی بتواند آن را درك کرده 
بکار بندد یعنی به تحصیل علم و حکمت بر حسب دستور شریعت بپردازد، و حکومت 

آن چنانکه شرحش رفت تشکیل دهد و جمعه و جهاد و حدود و دیات را بر  اسالمی را
طبق دستور بکار بندد و خرافات و موهومات که چون قاذورات و خبائث چهره نورانی 

هائی از آن در این کتاب آوردیم بدور افکند و به جاي آن  حقایق را پوشانیده و ما نمونه
ین گمارد و اعداد قوا کند واز حواشی نمودن تعالیم مترو که د همت به جانشین

دَ اهللاُ  کننده به متن واقع پبدازد، آن روز است که دیده خواهد شد که مصداق گمراه عَ [وَ
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نْ  ينَ مِ ذِ لَفَ الَّ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ مْ يفِ األَرْ نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ َاتِ لَ احلِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آَمَ ذِ الَّ

يُ  لَ مْ وَ بْلِهِ ونَنِي الَ قَ بُدُ عْ نًا يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ نْ بَعْ مْ مِ نَّهُ لَ يُبَدِّ لَ ُمْ وَ تَىضَ هلَ ي ارْ ذِ مُ الَّ ُمْ دِينَهُ نَنَّ هلَ كِّ مَ

يْئًا]  ونَ يبِ شَ كُ ِ یابد و قافلۀ بشریت به سرعت برق  باد به  صورت وقوع می } 55{النور:يُرشْ

شتابد و زندگی تلخ و  ده است میپروردگار جهان او را براي آن آفری هسوي هدفی ک
گردد. براي حصول این  معیشت ضنک کنونی آدمی مبدل به بهشت سعادت و رضوان می

شدن این حقیقت ما قبول این زحمت و تحمل آن همه تهمت  منظور و الاقل روشن
کردیم و چون در این راه جز رضاي پروردگار خود را جویا نیستیم از این تهمت و 

نها آزرده نمی شویم بلکه چون خاص و خالص بدون هیچ شائبه باري خاطر ها نه، ت اذیت
حق و رضاي خدا  آرامش وجدان بدین کار پرداختیم کمال خوشنودي و رضا را خواهیم 
داشت زیرا اگر هر چیز را در این مورد فراموش کنیم قضایاي برجسته تاریخ را که 

اند فراموش نخواهیم  ه افراد بودهاره عاشقان حقیقت دچار تهمت و نفرت این گونوهم
 کرد، و همان براي تسلی ما کافی است، در خاتمه این مقال یادآوري چند نکته الزم است.

اي است که نویسنده این  گذشت عقیدهآنچه در این اوراق از نظر خوانندگان  -1
حدي  از عقل و نقل تا سطور در اثر مطالعه و تفکر در این باره دارا شده و دالیل آن

 روشن گشت و البته هر کسی به عقل و فهم خود مأخوذ و مواخذ است.
با اینکه مدعاي ما در این رساله همه متکی به آیات و اسناد و سیره مسلمین صدر  -2

اول است معهذا اگر انتقاد به جائی برسد با کمال میل آن را پذیرفته و به ضمیمه همین 
اگر مرتکب گشته باشیم شده باشد و نیز معلوم  رساله منتشر می کنیم تا جبران خطائی

شود که ما غرضی جز یافتن حق و بیان آن نداریم اینک بر کسانیکه به خطائی از ما واقف 
شوند واجب است که ما را بدان بیاگاهانند تا هم اداي وظیفه شرعی کرده وهم هدایت 

 گمراهان را دریابند.
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نه موضوعات و هم اولین تألیف مستقل چون این مختصر اولین رساله در اینگو -3
نگارنده است بدیهی است که از هر جهت کامل نیست بنابر این امیدواریم که به توفیق 
الهی در آتیه به تکمیل آن پرداخته و در هر یک هر یک از موضوعات کتابی علیحده 

اندازه کردن هر موضوع برآئیم هر چند همین  تألیف و بوجهی کافی از عهد بیان و روشن
 براي ارباب هوش کافی است.

پردازند باید یقین بدانند که  کسانی که از راه عناد و لجاج باستهزاء و ارعاب ما می -4
ترین ارزش و اهمیت براي آنها و  ما قبال حساب آنها را کرده ایم و بنابراین کوچک

نه صدمه و ایم هدف خود را تعقیب و در صورت هرگو اعمالشان قائل نیستیم و تا زنده
 اي خود را مثاب و مأجور دانسته بلکه در این راه تا پاي جان در آرزوي شهادتیم. لطمه
بنفع خود  اي که جهل مردم را در این موضوع چون یقین داریم به مذاق عده -5

کردن اذهان برآیند ما نیز  دانند این گونه تألیف تلخ است لذا ممکن است درصدد تیره می
یات و روایات بیشتري مسلح آد را براي مدافعه و دفاع از عقاید خود به از همین حاال خو

 ایم. کرده
آثار و تألیفات آتیه ما در پیرامون همین مطالب و امثال آن خواهد بود زیرا به نظر  -6

 از مهمترین مطالب است.ما این قبیل مطالب 
در پیرامون این  اي از علماي بزرگ و دانایان روشن و مطلع را ما نظریات پاره -7

بود که ما نام این  ایم که پس از وصول، ضمیمه خواهیم نمود حق آن مطالب خواسته
نهادیم زیرا ترك حکومت و تعطیل جهاد وجمعه و  ه المعصومین) مییزرساله را (تن

اند در  حدودا را که اهل آراء یا اهواء نسبت بائمه معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین داده
اند بعنوان  بزگواران را که خود از بزرگترین مؤبدین شریعت وهادیان امت بودهحقیقت آن 

گر پیغمبران بعد از خاتم ید یعطیل کنندگان احکام دین و بعبارتناسخین قوانین و ت
اند و حال اینکه دامن مقدس ایشان از نسبت چنین گناهانی که  معرفی کرده النبیین

نمودن عصمت و ایمان آنانرا العیاذ باهللا در ردیف محرّفین قرآن مبین و  عالوه بر متزلزل
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آورد منزه و مطهر است اما چون آن را مقدمه پارسی رساله  مضیعین احکام دین در می
را (ارمغان الهی) و هدیه آسمانی پیغمبر مختار علیه و آله  الجمعه قرار دادیم و نماز جمعه

دانیم لذا آن را بنام (ارمغان آسمان) نامیدیم و باهللا التوفیق و  سالم اهللا الملک الجبار می
هجري اتفاق افتاد از  1380کتاب در لیالی قدر در ماه رمضان سال  چون خاتمه این

آنرا وسیله هدایت و جبنش پیروان قرآن  کنیم که فرستنده قرن در شب قدر مسئلت می
قرار دهد و ما را در این راه دشوار از طریق حق منحرف نکرده هدایت و توفیق خود را 

نمودن حقایق بدون هیچ غرضی جز رضاي او چنانکه  از ما بانگیرد و بیان ما را در روشن
هادت روزي نموده تاکنون چنین بوده بکار وادارد و سرانجام در راه خدمت بدین خود، ش

حيم و   بمنّه وجوده و كرمهیا ثواب شهیدان عطا فرماید  انه ذوالفضل العظيم و الرب الرّ

د و آله الطاهرين  .صلی اهللا علی سيدنا حممّ

 
 قم حیدر علی قلمداران 1339اسفندماه 



 
 
 
 

 شایان عنوان
تصنیف آشنایند ازاینکه مطالب این کتاب شاید خوانندگانی که به طرز منظم تألیف و 

آمد  بینند آنرا نقض وي دانند براي عذر از این پیش را در قید فضول و نظم ابواب نمی
یادآور است که چون ما این راسله را بعنوان مقدمه براي پارسی کتاب (الجمعه) 

طرفی هم  دانستیم دنبال سخن به کجا خواهد کشید و از نوشتیم در ابتداي کار نمی می
مجالی نیافتیم که آنرا به ابواب و  موقعیت و سرعت ناگهانی که براي چاپ آن پیش آمد

مدتی کمتر از یک ماه تمام  فصول تقسیم بندي کنیم زیرا به توفیق پروردگار عالم در
وسایل تهیه مطلب و طبع آن فراهم آمد در حالیکه کثرت اشتغال از تدریس در کالسهاي 

اي که در نازل اشخاص  گی به امور متفرقه ودفتري آن و درسهاي شبانهدبیرستان و رسید
به عهده داشتیم و تهیه آب ونان و تأمین حوائج زندگی یک عائله سنگین (بیش از ده نفر) 

تهیه مدارك و دالیل در چنین موضوعاتیکه تاکنون  و مطالعه چند صد جلد کتاب براي
نه در جهان شیعه تألیف نیافته بلکه اکثراً مخالف  اگر م ودرباره آن کتاب مستقلی در اسال

که مترصد و مراقب آن بودند و تهیه هزینه طبع کتاب و  اي آن است و بیم کارشکنی عده
 بتبوی صدها موانع دیگر به ما مجال بیشتري دست نداد تا در نظم و ترتیب و تفصیل و

لیف تأا اینکه اولین آن چنانکه باید بپردازیم و معذلک خوشوقت و خورسندیم که ب
سابقه است معهذا تا آنجا که طالب حق را  مستقل و نخستین کتاب در این موضوع بی

وافی و وجدان حقیقت جورا قانع و کافی باشد. دالیل روشن و براهین متقن را حائز 
 است.

کسی که درباره این کتاب به ما  بعد از آفریدگار مهربان از میان تمام آفریدگان جهان

فلله احلمد م کنی ا بدینوسیله تشکر و تقدیر میو همراهی نمود زحمات ایشان ر مکک

  واملنه هو حسبنا و نعم الوكيل.
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