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 هب مخلوقات، به نزديكيش و است، او قدرت بخاطر اشمرتبه علو كه است خداوندى مخصوص ستايش

 تايمسمى را او .بالها و شدائد تمام كننده دفع و نعمتها، تمام بخشنده هموست او، بخشش و عطا واسطه

 ظاهر و هستى مبدأ چون آورممى ايمان او به .اشگسترده و وسيع هاىنعمت و كريمانه عواطف برابر در

 و توانا چون جويممى يارى او از است، نزديك و راهنما چون طلبممى هدايت او از و است؛ آشكار و

 محمد كه دهممى گواهى. است كننده كفايت و ياور تنها چون كنممى توكل او بر است، پيروز
 حجت اتمام مردم به و كند اجرا را هايشفرمان تا فرستاده را او اوست، فرستاده و بنده وسلموآلهعليهاهللصلی

 .دهد بيم بد اعمال برابر در را آنها و نمايد

 و) زده هامثل شما بيدارى براى كه خدائى از ترس به را شما! خدا بندگان اى پرهيزكارى به توصيه

 فاخر هاىلباس و كرده معين را شما زندگى سرآمد و اجل كه خداوندى كنم،مى سفارش( داده پندها

 در دارد، احاطه شما به خود دقيق حساب با و بخشيده شما به وسعت پر زندگى پوشانده، شما بر را

 اشتهد گرامى وسيع، هاىبخشش و گسترده هاىنعمت با و داده قرار شما براى پاداش نيك كارهاى برابر

 وبىخ به را شما تعداد. است داده بيم فرمانش مخالفت از روشن و رسا دستورات و پيامبران وسيله به و

 آزمايش دنيا اين در داشته، مقرر برايتان عبرت و آزمايش سراى اين در توقف، صباحى چند و داندمى

 و هتير هميشه جهان اين آب( آرى) دنيا هاىدگرگونی. گرديدمى محاسبه اعمالتان برابر در و شويدمى

 زانگيدل و فريبنده دارد، خطرناك سرانجامى و دلفريب اىمنظره است، بوده متوأ الى و گل با همواره

 بر مشرف است ستونى و پذير زوال است اىسايه غروب، حال در است نورى ندارد، دوامى اما است

 ردند،ك پيدا اطمينان آن به آن، از بيگانگان و بستند دل آن به كنندگاننفرت كه هنگامى و سقوط؛

 زمين رب را آنها افكند،مى زمين به را سوار و كرده بلند را خود پاهاى غافلگيرانه طوره ب كه اسبى همانند

طناب. كندمى پرتاب آنان سوىه ب را خود تيرهاى و سازد؛مى گرفتار را آنها خود هاىدام با و كوبد؛مى



 و ؛بيندمى دوزخ و بهشت در را خويش محل آنجا از كه وحشتناك جايگاهى و تنگ گورى سوىه ب و افكند؛مى انسان گردن به مرگ

 دست مردم نابودى از مرگ نه نهند،مى گام گذشتگان دنبال به آيندگان همچنان !كشاندمى كند،مى مشاهده را خود اعمال پاداش

 گذردب پى در پى امور كه آنجا تا .روندمى پيش آزادانه نيستى و فنا سرمنزل و زندگى پايان تا همچنان و. گناه از مردم نه و كشدمى

 هاىميدان و درندگان جايگاه و پرندگان هاىالنه و گور هاىبيغوله از را آنها زمان آن در ،شود برپا رستاخيز و گردد سپرى هازمان و

 ند،شومى حاضر ايستاده صفوف و خاموش دستجات صورت به آورند،مى روى پروردگار فرمان سوىه ب شتاب با آورد،مى بيرون جنگ

 رسد،ىم آنها گوش به( فرشتگان) صداى خوبى به و. مانندنمى مخفى پروردگار نافذ علم ديدگاه از ولى ،است بسيار آنها جمع گرچه

( تادهاف خويش اوج از) صداها ساكن، دلها گرديده، قطع آرزوها شده، بسته فريب و حيله درهاى اند،پوشيده تن به خضوع و نياز لباس

 به و آورد لرزه به را هاگوش رعدآسا بانگى است، گرفته فرا را آنها وحشت و اضطراب سرازير، هاگونه از عرق آيد، بيرون گلو از آهسته

 .شوندمى خواندهفرا ثواب، از شدن مندبهره و پاداش و كيفر دريافت براى عدالت، پيشگاه سوى

 گالچن در( نيستند خود مالك و) اند،يافته پرورش و آمده وجود به خويش ارادۀ بى و اندشده آفريده او تواناى دست با كه بندگانى

 به قدم پاداش درك براى و آورند؛مى بر لحد از سر ىتنهاي به و شوندمى متالشى هم از آرميده گور گهوارۀ در و گرفته قرار مرگ

 در كه انديافته مهلت اين خاطر به روزه چند اين گردد،مى رسيدگى حسابشان به و شده سرشمارى دقت به گذارند،مى قيامت صحنه

 آن راىب بلكه ،كنند سركشى كه است اين خاطره ب نه) عمر روز چند اين شده، ارائه آنها به نجات راه و برآيند؛ صحيح راه جستجوى

 همسابق براى تا اندگذارده آزاد را آنها شده، زده كنار آنها از ترديد و شك هاىتاريكی و ظلمت نمايند، جلب را خدا رضايت كه( است

 در الهى نور كسب در و برند كار به حق يافتن براى را خود انديشۀ و فكر تا اندگذارده آزاد را آنها سازند، آماده را خود( قيامت در)

 نكهآ شرط به ولى! دلنشين اندرزهائى چه و! رسائى و صائب هاىمثل چه !اوه !رسائى هاىمثل چه. كنند كوشش و تالش زندگى مدت

 كنيد، پيشه تقوا. يابد دست كاملى هاىعقل و جازم هائىراي به و رود، فرو شنوائى هاىگوش در و گردد مواجه پاك هاىقلب با

 عمل هب قيام نمايد مسئوليت احساس چون و نمايد؛ اعتراف كند گناه چون و كند؛ مسئوليت احساس بشنود چون كه كسى تقواى

 درس هرگاه و نمايد؛ نيكى كند يقين( پروردگار لقاى و مرگ به چون) و ورزد؛ مبادرت حق طاعت به گردد بيمناك چون و كند؛

 خپاس را( خدا دعوت) بازايستد نافرمانى از كردند منعش اگر و كند؛ قبول دارند برحذر را او هرگاه و ؛پذيرد عبرت دهند او به عبرت

 نشانش ونچ بردارد، گام آنان دنبال گيرد پيامبران از پيروى به تصميم چون و... كند توبه بازگردد چون و بازگردد؛ او سوىه ب و گويد

 و پاكيزه را خويش باطن و آورد دسته ب اىذخيره نمايد، فرار هانافرمانی از و كند؛ حركت حق سوى به سرعته ب و ببيند دهند

 به خود، از پيش را اينها همه كند، تهيه نياز سرمنزل و حاجت هنگام و حركت روز براى اىتوشه و زاد سازد، آباد را خود آخرت

 شما هب كه آنچنان و آفريده؛ آن براى را شما كه هدفى خاطر به بپرهيزيد، او نافرمانى از خدا بندگان اى. بفرستد جاويدانى منزلگاه

 وحشتناك او تهديد و مسلم؛ او وعدۀ كه كنيد پيدا داده وعده شما به را آنچه استحقاق تا باشيد برحذر مخالفتش از داده، هشدار

 .است

تشان اما مهل ،اى بندگان خدا كجا هستند آنان كه در طول عمر از نعمت برخوردار بودند؟ كجايند آنها كه تعليم يافتند و درك كردند

اياى و عط نى طوالنى به آنها مهلتردند؟ زماو آنها را از آفات به دور داشتند اما آنان فراموش ك ؛ولى آنها به لهو و لعب پرداختند دادند

نى كه انسان را در ورطه هالكت و از گناها هاى بزرگ وعده دادندو به نعمت را از كيفر دردناك برحذر داشتند و آنها ه شدنيكو داد

ا، ه. اى دارندگان چشمها از تمام اين امور پند نگرفتندشود برحذر داشتند، ولى آنى كه باعث خشم خدا مىيهاافكند و از عيبمى

به كجا رو كرده و به كدام سو  يا بازگشتى هست؟ يا نه؟ و پناهگاه و يا فرار ! هيچ راه گريز يا خالصها، سالمت و متاع دنياگوش

ها ض قامت شما است، در حالى كه گونههر كدام شما از زمين به اندازه طول و عر ۀشويد؟ تنها بهررويد؟ و به چه چيز مغرور مىمى

دن دست آوره و روح شما براى ب هاى مرگ بر گلوى شما نيفتادهخدا! تا ريسمان شود. هم اكنون اى بندگانبر خاك ساييده مى

 ؛ت را حل كنيد و هنوز مهلتى داريدتوانيد با كمك يكديگر مشكالو در وضعى قرار داريد كه مى ؛كماالت آزاد است و جسدها راحت

و  سپيش از آنكه در شدت تنگناى وحشت و تر و جاى تصميم و توبه و بازگشت از گناه باقى مانده )از فرصت استفاده كنيد(:

و پيش از آنكه مرگى كه در انتظار شما است شما را فرا گيرد و دست قدرت و تواناى عزيز مقتدر شما  ؛اضمحالل و نابودى قرار گيريد

 (.فرصت را غنيمت شماريد را اخذ كند )آرى پيش از همه اينها

 28البالغه/ خطبۀ نهج



 هر مومنِ متوسّمعلی )ع( شناسای 

وارد شدند. و پيامبر فرمود: اهل يمن با شتاب  وسلموآلهعليهاهللصلیبداهلل انصاري روايت كرد: گروهی از اهل يمن بر رسول خدا جابر بن ع

هستند كه  : گروهیوارد شدند، فرمود وسلموآلهعليهاهللصلیشوند. هنگامی كه آنان بر رسول خدا بسيار )و روي خوش( بر شما وارد می

كند. آنان جانشين من و جانشين وصی هايشان نرم و ايمانشان استوار است، منصور از ميان آنان است كه با هفتاد هزار تن قيام میدل

 مرا ياري خواهند كرد در حالی كه بند شمشيرهايشان از چرم است.

كسی كه خداوند مالزمت راه او را به شما امر كرده و فرموده: آنان )اهل يمن( پرسيدند: اي رسول خدا، وصی شما كيست؟ فرمود: آن 

پس عرض كردند: اي رسول خدا براي ما روشن فرما كه اين ريسمان چيست؟ « همگی به ريسمان خدا چنگ بزنيد و متفرق نشويد»

ا ام« به ريسمانی از خدا و ريسمانی از مردم مگر»است در اين آيه ]اِلّا بِحَبلٍ مِنَ اهللِ وَ حَبلٍ مِنَ النّاس[:  فرمود: آن، گفتۀ خداوند

و ريسمانی از مردم، منظور وصّی من است. پرسيدند: اي رسول خدا، وصیّ توكيست؟ پاسخ داد:  ريسمان خدا كتاب او )قرآن( است؛

ه كسی اينك[: »فی جنبٍ اهللِ كسی است كه خداي تعالی دربارۀ او اين آيه را فرو فرستاده: ]اَن تَُقولَ نَفسٌ يا حَسرَتی علی ما فرَّطتُ

؟ اهلل چيستآنان عرض كردند: اي رسول خدا مراد از اين جنب« سوس بر آنچه كه در ]راه[ جنب اهلل كوتاهی كردمبگويد اي دريغ و اف

زي كه رو»ذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبيال[ يا لَيتَنی اتَّخَ الّظالُِم علی َيدَيهِ يَقُولُ فرمايد: ]يَومَ يَعَضُّاش میفرمود: همان است كه خداوند درباره

او همان وصی من است و پس از « هاي خود را به دندان گزيده، گويد اي كاش با پيامبر راهی را در پيش گرفته بودمستمكار دست

 من، راه رسيدن به من است.

نشان بده كه ما به ديدار او مشتاق شديم. آن فتند اي رسول خدا به حق آنكه تو را به راستی به پيامبري برگزيده، او را به ما پس گ

اي قرار داده. اگر شما مانند شخص حضرت فرمود: او همان كسی است كه خدا او را براي مومنين چهره شناس و با فراست، نشانه

من  نيز وصی م اودارد به او بنگريد، خود خواهيد دانست همانگونه كه من پيامبر شما هستصاحب دل يا ناظر آگاهی كه گوش فرا می

هاي شما به جانب او گرايش پيدا كرد، حتماً پس هر كس را كه دل ر بگذرانيد،ها را از نظهرهها برويد و چاست. حال به ميان صف

ه جانب اي از مردم را بهاي پارهدل»فرمايد: ]فَاجعل اَفِئدَهً مِنَ النّاسِ تَهوي اِلَيهِم[ خود اوست؛ زيرا خداي عزوجل در كتاب خود می

 .يعنی به جانب او و فرزندانش« آنان متمايل گردان

غره خوالنی، در ميان بنی قيس ظبيان و عثمان بن ان برخاست، در ميان خوالنيان ابوآنگاه راوي گويد: ابوعامر اشعري در ميان اشعري

ها را از نظر گذرانيدند و بعد دست چهره ها رفتند وقيس، و در ميان دوسيان، عرنه دوسی و الحق بن عالقه برخاستند و به ميان صف

هاي ما به جانب مردي را گرفتند كه دو طرف پيشانی و جلوي سرش بی مو بود و شكمی برآمده داشت و گفتند: اي رسول خدا، دل

ا معرفی ا پيش از آنكه به شمفرمود: شما بندگان بزرگوار خداييد كه جانشين رسول خدا ر وسلموآلهعليهاهللصلیاين شخص گراييد، پس پيامبر 

تند: اي كردند گفشود شناختيد. اكنون بگوييد چگونه دانستيد او همان شخص است؟ پس همه در حالی كه به صداي بلند گريه می

ش طپهاي ما به كدام از آنان تمايلی نشان نداد؛ ولی وقتی او را ديديم، قلبهاي ما به هيچرسول خدا ما به جمعيت نگاه كرديم، دل

هايمان فرو نشست تا آنجا كه گويی او پدر ماست افتاد و سپس آرامشی در ما پديد آمد و اشك از ديدگانمان سرازير شد و سوز سينه

 و ما فرزندان اوييم.

« داندبت قدمند، كسی نمیتأويل قرآن را جز خدا و آنان كه در دانش ثا»تأويلَهُ اِلَّا اهللُ...[  مُ يَعلَ الپس پيامبر اين آيه را تالوت كرد: ]وَ 

شويد به جهت جايگاه و مقامی كه از قبل براي شما به نكويی مقدر و فرمود شما از آن جمله ]ثابت قدمان در علم[ محسوب می

ر د مالسالعليهفرموده و شما دور داشته شدگان از آتشيد. راوي گويد: گروه ياد شده همچنان در مدينه ماندند تا در ركاب اميرالمومنين 

ارت به آنان بش وسلموآلهعليهاهللصلیهاي جمل و صفين حاضر شدند و باالخره در صفين كشته شدند. خدايشان رحمت كند. رسول خدا جنگ

 رسند. به شهادت می السالمعليهداده بود و به آنان خبر داده بود كه در ركاب اميرالمومنين 
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  کیست؟ السالمعلیه علی

 السالمعليه علی اصالً .خود مهجور و محجوب شناخت از يا كنيممی صحبت او ناشناخته حقيقت از طالب ابی بن علی شخصيت درباره ما

  نند؟ك گيرياندازه را او ملكوتيان كه است ملكوتی موجود يك يا گويند سخن او از لكيانمُ كه است دنيايی و لكیمُ بشر يك

 او معرفی به خواهندمی ابزاري چه با خود محدوده علوم با جز الهيون و فالسفه و خود عرفانی سطح با جز او درباره عرفان اهل

 با و فضايل همه با فلسفه اهل و عارفان و فضيلت اهل و دانشمندان. كنند آگاه را مهجوران ما تا اندشناخته را او حد چه تا بنشينند؟

 است خويش نفسانيت محدود آينه در و خود وجود حجاب در اند،كرده دريافت حق تام جلوه آن از را چه آن ارجمندشان دانش همه

 بزرگترين اين و بود خدا بنده فقط السالمعليه طالب ابی بن علی بگوييم و بگذريم وادي اين از كه است آن اولی پس. است آن از غير موال و

 و يافته پرورش و كرد ياد او در توانمی كه است او شاخصه

 نبزرگتري از اين و است الشان عظيم پيامبر شده تربيت

 كه كند ادعا تواندمی شخصيت كدام . اوست افتخارات

 انبياي جز است، بريده هاعبوديت همه از و است عبداهلل

 رغي از وارسته عبد آن السالمعليه علی كه معظم اولياي و عظام

 به و دريده را عظمت و نور بجُحُ كه دوست به پيوسته و

 كدام و است مقدم صف در است، رسيده عظمت معدن

 آخر تا خردسالی از كند ادعا تواندمی كه است شخصيت

 حامل و وحی تربيت تحت و پناه و دامن در اكرم رسول عمر

 حق به پس(. است) دوانده ريشه او جان و روح اعماق در وحی صاحب تربيت و وحی كه السالمعليه طالب ابی بن علی جز است بوده آن

 تربيت دخو پناه در را الهی موجودي چنين كه اعظم رسول به پايانبی سالم و صلوات. است اعظم عبداهلل يافته پرورش و است عبداهلل

 بزرگ نام ابد تا و است ناطق قرآن و كامل انسان نمونه كه ما موالي بر درود و سالم و( است) رسانده انسانيت اليق كمال به و فرموده

 .است اعظم اسم مظهر و انسانيت الگوي خود و است باقی او

 امام خمينی

 

 ؟شیعه کیست

 

فايت كگفتاري مشهور از امام  طالب اين حقيقت را تنها مطالعۀ .، الزم است نخست علی را بشناسيمبراي آنكه شيعه علی را بشناسيم

ار در مقد . شخصيتی كه همچون بزرگیِ هستیستي عظمت و مقام واالي آن حضرت اگويا او كند و در خواهد يافت كه تنها كالممی

فرمايش وي كه به اين  آگاهان به شخصيت آن حضرت بس. همين َبر نااي است غير قابل انكارو اندازه نگنجد كه اين خود معجزه

 ست به من بدهيد تا با گرفتن پوستگانه را و آنچه در زير افالك آن اهاي هفتاگر اقليم به خدا سوگند» :گوش فرا دهند كه فرمود

 .«ناهی شوم؛ هرگز چنين نخواهم كردمرتكب گ ايجويی از دهان مورچه

در حاليكه شناختی كامل و ايمانی صادق به  السالمعليه! امام علی! چه دانش و صداقتیعطوفت و مهر و محبتِ وصف ناپذيريبَه چه 

ا به رر عوض تمام هستی گيرد و دكند كه اگر مخيّر شود بين اينكه پوسته جويی را از دهان موري بو سوگند ياد میخداوند دارد به ا

؛ قطعاً عدالت را با تمام در بند و زنجير گرفتار آيد ؛ بلكهرها كند و از همه چيز محروم گردداو بدهند و يا آنكه مورچه را به حال خود 

، فنايی كه مبدأ و . فانی شدن علی در ذات حقترجيح خواهد داد ايش بر مالكيت هستی و ظلم بر مورچههايــها و محروميترنج

نانكه چ شوند،تقسيم می السالمعليه مردم به دوستداران و دشمنان علی اينجاست كه ؛، مترادف اسم حق استحق است بلكه باالتر نمونۀ



اگر هر كالم  .گردندحق نيز مردم به طرفداران حق و دشمنان حق تقسيم می در مورد

هاي تمام ويژگی اندـچنانكه گفته ـ امام فراتر از گفته مردم و فروتر از گفته خداست

طبيعت شخصيت منسجم و حضرت بدون استثناء چنين وضعی دارد و اين نيست جز 

قطعاً هر صفتی از صفات حضرت  ،اگر معجزه به معناي خرق عادت استو ؛ اماممتكامل 

در جمله  منسوب نمود و خواست كهاگر كسی خود را به چنين امامی  .العاده استخارق

ل شروطی را كه اه بايد تمامه او اقتدا كند و به تعبير ديگر بايد بپيروان و ياران او گردد، 

د به مذهب شيعه و انتساب به وطی كه محور وروشر اند اطاعت كند.بيان نمودهبيت 

كسی است مردم نزد خداوند  ترين فرمايد: مغبوضمی السالمعليه . امام زين العابديناوست

. شيعه حقيقی آن اعتناستكند ولی به اعمال و كردار او بیامام اقتدا می كه به سيرۀ

گرنه او فقط نامی از و ،است كه روح ابوذر و ياسر و عمار در اوستمسلمان پيرو قرآنی 

 شد.كُبه اسم شيعه میشيعه را  شيعه بر خود دارد و در هر مقام و منسبی كه قرار دارد،

ن مبارك امام معاويه دنداالبته چندان دور از ذهن نيست چرا كه پيش از او نيز يزيد بن 

( 2را با خيزرانی خرد كرد كه روي آن با شعار توحيد آزين شده بود! ) السالمعليه حسين

اي براي آماده چرب و لقمۀ كشند،افرادي كه تنها  نام شيعه را با خود يدك می چنين

( كه 8رند )يگكه مصداق اين فرمايش امام قرار می روند به طوريدشمنان به شمار می

داند به پاشد مگر زمانی كه همچون بزي باشد كه نمیشيعه از هم فرو نمی»فرمودند: 

دهند و بی پناه و شرف خود را از دست میآنان به زودي  دست چه كسی خواهد افتاد.

شوند و سالّخ هر كه را ذبح می ها آمادۀبز اي كه مانند گلّۀگردند به گونهبی حامی می

 .«ايدود و نه صاحبی كه جلوگيري نمنه چوپانی است مانع ش ،بردبخواهد سر می

مورد  در السالمعليه ن فرمايش و ترسيم مواليمان علیاميد آنكه در عصر حاضر مخاطب اي

 نباشيم.تنها نامی از شيعه بر خود دارند كسانی كه 

آزادگی و انسانيت  ،مردانگی روح عدالت، ،بط وحیامين مه ،مواليی كه باب شهر علم

امام مرگ را  .ديدهرگز روي خوشی به خود نمی« مرگ» . مواليی كه اگر نبوداست

ت و آنچنان به شهادت جاودانه ساخ با شهادترا حيات بخشيد و درس بزرگ عشقبازي 

ن بخت سيه ( و آنگه كه نگو4ت )دانس( و آنرا محبوبترين چيز نزد خود می6ورزيد كه كودك به پستان مادرش.)در راه خدا عشق می

   «  به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم: »فرمودند ،خود را بر فرق مباركش فرو نشاند ، تيغ زهرآگيندل

 سيد محمد مهدي ميرصانعی 
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                       ها:                                                                                                                          پی نوشت

 محمد جوامغنيهدر آينه عقل و قرآن /  السالمعليهكتاب امامت علی  (2)

 «عن االمام فی المهدي ماورد» / باب 26/ج بحاراالنوار (8)

  1نهج البالغه / خطبه  (6)

 226نهج البالغه / خطبه  (4)



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوالدى حسين

ر رهسو از غم امشب است غمبار كوهف فضاى  امشب است پديدا

 امشب است اتر آسمان و زمين را  هم روى گرفته غم سحاب

 امشب است دّوار چرخ رهاسان قرارند بى عالم رّذات همه

زند و سوز رد افالك همه  امشب است اسرار افشاى شب گدا

 امشب است شهوار رّد  بسان جارى  جبريل ديده از سرگش

 امشب است خونبار ديده را  نبى گريبان رد سر سما رد ماليك

ى گار و مبهوت جهان رعش از آيد مى قَدقُتل ندا  امشب است اف

 امشب است دادار رعش لرزان هك ملجم ابن آيا دارد سر رد هچ

 امشب است اشرار تيغ قتيل مردان شاه عبادت محراب هب

 امشب است احرار سلطان على بسمل مرغ چون خون و خاك ميان

لت  امشب است گلزار محراب خون ز كشيدند خون و خاك هب را  عدا

 امشب است زعادار عالم همه آدم فرزند بهترين رباى

 امشب است زعادار حق رسول بشكست اشراق خيمه ستون

 امشب است گلنار وصل شوق ز كعبه فرزند مهتابى رخ

ر شب زريا «الكعبه رّب  فزت» بگفتا  امشب است يار با ديدا

ن آه گردون هب  امشب است شرربار و جگرسوز زرها فرزندا

 امشب است سزاوار ماتم اين رد ببارد خون گر آسمان چشم ز

 امشب است غمخوار و يار غم چرا  نيست على داغ ار «فوالدى» رتا 
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