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  از ردیای نور ) قرآن و حدیث( قطره ای
 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»

                                     «کَرِهَ الْکافِرُونَ َوْ وَل اللََّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللََّهُ مُتِمَُّ نُورِهِیُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ»

 8سوره صف آیه 
 خدا ولى کنند خاموش هایشاندهان به را خدا نور خواهند  مى»

 .«آید ناخوش را کافران چه اگر است، خویش نور کننده  کامل
را « للََّهِیُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ ا»معنى آیه (ع)ازحضرت موسى بن جعفر 

وَ »است  )ع(مقصود، دوستى امیرالمؤمنین»پرسید، حضرت فرمود: 

دلیل آیه   رساند به آخر می  یعنى خداوند امامت را به «اللََّهُ مُتِمَُّ نُورِهِ

که مقصود از «لذین فَآمِنُوا بِاللََّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النَُّورِ الََّذِی أَنْزَلْناا: » شریفه

هُوَ » :عرض کردم»گوید:  مد بن فضیل مینور همان امام است. مح

یعنى »فرمود: « یعنى چه؟ «الْحَقَِّ دِینِ وَ  الََّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى

امیر »خداوند به پیغمبرش دستور داد که لزوم دوستى جانشین خود 

دین »را به مردم اعالم کند، و دوستى وصى پیغمبر « المؤمنین

چیست؟ فرمود:  «هِرَهُ عَلَى الدَِّینِ کُلَِّهِِیُظْ» کردم عرض».«است« حق

هنگام ظهور قائم ما دین حق را بر همه ادیان باطله  یعنى خداوند به»

یعنى خداوند  «اللََّهُ مُتِمَُّ نُورِهِ گرداند. چنان که خود فرموده پیروز می

وَ لَوْ کَرِهَ » کند نور خود را با والیت قائم آل محمد تمام می

عرض «. یعنى هر چند دشمنان على این را نخواهند «الْکافِرُونَ

فرمود: « تنزیل و ظاهر معنى قرآن است! یدفرمائ می اینکه»کردم: 

 آرى آنچه که گفتم تنزیل و ظاهر معنى قرآن است»

 «حضرت مهدی)عج(شناخت  »یادگار یاس
  خالصه ای از زندگینامه امام زمان )عج( به روایت آیت اهلل مکارم

در سال )ع(یازدهمین پیشوای شیعه، حضرت امام حسن عسکری

دویست و شصت هجری قمری دیده از دنیا بربست و مقام امامت و 

رهبری امّت به فرمان خداوند بزرگ به فرزند ارجمند وی حضرت 

ال یافت. روزی که امام پدر ارجمند ، موعود جهانیان انتقعج( ) مهدی

 .کرد  خود را از دست داد، سنَّ مبارک او از شش سال تجاوز نمی
رسیدن  فراهمزمان با اهلل مکارم شیرازی در یادداشتی  حضرت آیت

 ام عصر)عج( به تشریح زندگینامهته امـعبان و میالد خجسـنیمه ش

 :  همام پرداخته اند که به این شرح استامام آن

 های  خاطره یادآور و المیـاس های  ماه شعبان یکی از عزیزترین ماه

فرخنده حضرت  میالد خاطره تر، مهم همه از که است بزرگ

 ماه این فضای که است ماه پانزدهم درج( ع) منتظر  بقیّةاللَّه مهدی

  .است ساخته عطرآگین والیت بوی به را

 مهدی موعود کیست؟

 د ـو فرزن(ص)امبرـین پیـنش، دوازدهمین جا(عج)دی ـهـم

  اش و کنیه « محمّد»ت؛نامش ـاس(ع)کریـن عسـامام حس

 .است «القاسم أبو»

 والدت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف

 در )عج( زمان موعود،امام  مهدیوالدت باسعادت منجی عالم بشریّت،

 ،(سامراء) « سرَّ من رأی»ه ق، در ۲55 سال شعبان نیمه سحرگاه

  هم«مهدی» .و آن حضرت از مادرش نرجس تولَّد یافت.شد واقع

هجری بوده هم اکنون ۲55 سال به تولَّدش وچون است  زنده  اکنون

آن حضرت در عین این که در  گذرد.  بیش از هزار سال از عمر او می

 یک از که این با یعنی، باشد؛  حال حیات است از نظرها پنهان می

 جهان همین در ناشناس بطور  ولی ست،ا برخوردار طبیعی زندگی

 و جهان در کافی آمادگی هنگام به دارد مأموریّت و .دارد زندگی

 بر را عدالت پرچم دنیا، وضع اصالح از بشری قوانین ناتوانی و عجز

افرازد و با استمداد از اصول معنوی و ایمان جهانی آباد و مملوّ از 

  صلح و عدالت را بسازد.

 ن عجّل اهلل تعالی فرجه الشریفالقاب امام زما

« قائم»و « صاحب الزَّمان»و « مهدی»از جمله القاب آن حضرت، 

 ،ج(ع)مهدی های مقدّس حضرتهمچنین یکی ازاسامی ونام.باشد می

 چیزی هر شامل و دارد ای اللَّه است. بقیّة اللَّه معنای گسترده  تبقی

 موجود هر واقع در شود، می باشد داشته الهی جنبه و بماند باقی که

 سعادت و خیر مایه و مانده باقی بشر برای خداوند طرف از که نافع

 شود .  محسوب می« یّة اللَّهبق» گردد

که آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر انقالبی پس  )عج(حضرت مهدی

 بقیّة» مصادیق ترین است، یکی از روشن  (ص)از قیام پیامبر اسالم

 که خصوص به است، تر  شایسته لقب این  به همه از و .است «اللَّه

 به متعددی روایات در و است امامان و پیامبران از بعد باقیمانده تنها

 . است شده اشاره آن

 از تولد تا غیبت

در سال ( ع)یازدهمین پیشوای شیعه، حضرت امام حسن عسکری

دویست و شصت هجری قمری دیده از دنیا بربست و مقام امامت و 

رمان خداوند بزرگ به فرزند ارجمند وی حضرت رهبری امّت به ف

م پدر ارجمند ه اماک روزی. یافت انتقال جهانیان موعود ،(عج) مهدی

 چون. کرد  نمی ازشش سال تجاوز خود را از دست داد،سنَّ مبارک او

 بودند گرفته تصمیم و بودند او کمین در لحظه هر در امام دشمنان

 فرمان به وی دهند، اتمهخ او زندگی به باشد قیمتی هر به که

 ید .داوند از دیدگان مردم غایب گردخ

 غیبت صغری 

آن حضرت دارای دو غیبت بود؛ غیبت صغری و کوتاه مدت که 

   دوران یافتن پایان با که  کبری  سال طول کشید. و غیبت ۶۹حدود 

 . تداش ا زمان ظهور آن حضرت ادامه خواهدت و آغاز صغری تـبـغی

 امام  ال دویست و شصت که سال وفاتغری از سـت صغیب           

 بیست و نه  است، آغاز گردیدودرسال سیصدو (ع)کریـعس            

 گفتنی. یافتت پایان ـه سال وفات آخرین نماینده اوسـک             

  هـردم را بـآشکارا امامت م ج(ع)است هر چند امام مهدی             

 ری، ـغـت صـبـان دوران غیـمـی در هـت؛ ولـشعهده ندا             
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 )ع(خویش، متکفَّل هدایت پیروان مکتب اهل بیت به وسیله نوّاب

 توان  می جمله، از.کرد حل میان رابود و مشکالت علمی و فقهی آن

  های در زمینه « اسحاق بن یعقوب»سش های پر بهج(ع)امام پاسخ به

 که مفصّلی توقیع زا توان  می همچنین و کرد اشاره گوناگون

 بن محمّد جناب قم، مردم نماینده سؤاالت به پاسخ در )عج(امام

می دهد نشاناین مسألهیاد کرد.صادرنمود، حمیری جعفر بن عبداللَّه

 به را خود نیاز مورد مسائل توانستند  شیعیان خاصّ آن حضرت می

 آنها پاسخ و کنند سؤال حضرتش از وی خاصّ نماینده چهار وسیله

  . این جریان تا سال سیصدوبیست ونهنمایند دریافت کتبی طوره ب را

 یکی حضرت، آن چهارگانه نمایندگان و داشت ادامه قمری هجری

 درگذشت با و نموده حفظ را منصب و مقام این دیگری از پس

 اداره و یافت پایان خصوصی نمایندگی و نیابت وی، نماینده آخرین

 و خصومات به رسیدگی و حرام و حالل بیان و شیعیان امور

اختالفات و کلَّیّه شؤون زندگی مردم به فقهای بزرگ شیعه که 

نمایندگان عامّ آن حضرت هستند واگذار گردید و به نیابت خصوصی 

لَّت این د. عماینده امام گردد، خاتمه داده شکه فردی بطور معیّن ن

 نامگذاری به غیبت صغری، روشن است؛ زیرا در قسمت اوّل از

محروم بودند،  (ع)غیبت، اگر چه شیعیان از شرفیابی به حضور امام

 و بگیرند تماس او با توانستند  ولی نمایندگان خصوصی امام می

 نیز آن دوران عالوهه ب و برسانند امام عرض به را وقایع و مطالب

 .گفتند  می« غیبت صغری»این غیبت را  نظر، این از بود؛ کوتاه

 چه کسانی بودند؟ (عج) نواب خاص حضرت مهدی

خود با درغیبت صغری به وسیله چهارسفیرمخصوص)عج(امام زمان

 مردم های مردم مسلمان در حال تماس بودند و بسیاری از نیازمندی

 به آنان مشخَّصات که نمودند می برطرف خود نمایندگان طریق از را

 . است زیر قرار

« بن عامرنی عمروب»ری که منسوب به قبیلهعُثمان بن سعید عَمْ. ۱

است و از یازده سالگی افتخار خدمتگزاری به خاندان رسالت را 

به )ع(و حضرت عسکری )ع(داشت و از اصحاب و یاران امام هادی

 آنچنان او. بود )ع(عسکری امام مخصوص وکیل و رفت  شمار می

 و وی درباره)ع( عسکری حضرت که بود امام اطمینان و وثوق مورد

که پس از درگذشت پدر افتخار نیابت « ن عثمانمحمّد ب» فرزندش

عمری و فرزند او مورد وثوق »از مهدی را پیدا نمود، چنین فرمود: 

من هستند؛ هرچه از من برای شما نقل کنند حقیقتی است که از 

 من اعتماد مورد و ثقه نفر هردو نمایند؛  می نقل و اند شنیده  من

 .«و هر دو را اجرا نمایید را دهیدـف گوش دو هر سخنان به هستند،

 به بتـنس ریـکـعس حضرت که شدیدی های با مراقبت 

 حضرتاز  دادکه می اجازه را کسی داشت،کمتر خود فرزند

 رتحض بودکه مخصوصی افراد ازکند؛ویدیدن)عج(مهدی

 در(ع)کریـرا در دوران حیات حضرت عس(عج)امام زمان 

 های  کتاب در او یـدگـزن رحـش بود؛ ردهـک ارتـزی راراًـک اش خانه  

و تاریخ دقیق درگذشت وی به  است شده بیان گسترده بطور رجال

  دست نیامده است.

محمّد بن عثمان بند سعید، فرزند اوّلین سفیر و خود او دومیّن . ۲

را درک  )ع(است که زمان امام عسکری)عج(سفیر و وکیل امام زمان

پدرش را به بهترین  وی و (ع)کرده و در حدیثی، امام عسکری

 بود تر وجهی توثیق نموده است. دوران سفارت او طوالنی و گسترده 

 پاسخ و رسانید  می امام حضور به را شیعیان های  نامه همواره و

در  3۰5و یا  3۰4 سال در وی گردانید؛  می باز آنان به را کتبی

 .گذشته است

 و عقل هب شیعه جهان روز آن جامعه در که  حسین بن روح. 3

 سفیر دوّمین عثمان بن محمّد نزدیکان از و داشت اشتهار درایت

 حسین به امام فرمان به را سفارت موضوع  وی بود؛ او دار راز و امام

  سیصد و بیست و شش درگذشت. سال در و نمود واگذار روح بن

 در امام که است (عج)امام سفیر آخرین  علی بن محمّد سمری. 4

 سفیر آخرین تو که است داده دستور و نوشته او خود به ای  نامه

نباید کسی را به جای خود معرَّفی کنی!  دیگر هستی، من مخصوص

  وی در نیمه شعبان سال سیصد و بیست و نه درگذشت.

 دورۀ غیبت کبری

 باب ،(عج) امام سفیر آخرین  با درگذشت علی بن محمّد سمری

 غیبت دوران مروز،ا تا بعد به آن از و ی بسته شدخصوص سفارت

 حضرت آن طرف از خاصّه نیابت ادّعای هرگونه و باشد  می کبری

 ارواحنا) مهدی غیبت عصر در دانیم  می و مردود شناخته شده،

 یعنی حضرت آن  عام نواب وسیله به والیت و امامت خط تداوم( فداه

غیبت »و علَّت این نامگذاری به  .گیرد  می صورت فقها و علما

 های  ن است؛ چرا که بر اثر بسته شدن هر نوع تماسروش« کبری

 «کبری غیبت» را آن نام غیبت، زمان بودن طوالنی و خصوصی

  .نهادند

 دوره حکومت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف

 فضیلت برپایه هم آن ؛ جهانی واحد  بی شک اگر مردم برای حکومت

 پیدا آمادگی اسالمی ماحکا و حقوق رعایت و داد و عدل و اخالق و

 اینچنین و .شد خواهد آشکار مسلَّم طوره ب حضرت آن کنند،

 شود؛  می برپا ج(ع)مهدی کفایت با دست به ، جهانی حکومتسرانجام

 یَرِثُها االرْضَ انَّ» آیه مضمون و گردد؛  می داد و عدل از پر جا همه و

 خواهند زمین( تحکوم) وارث ام شایسته بندگان ؛ الصّالِحُونَ عِبادِیَ

و همه (ص).یعنی همان چیزی که پیامبر اسالمیابد  می تحققَّ ،«شد

 و مکان و شرایط خاص زمان د؛ـودنـدد آن بـدر ص (ع)امامان معصوم

 .اجازه وصول به آن را نداد           

  کار،هرگز آخر در (عج)مهدی حضرت جهانی  البته حکومت            

  محدودتر های مقیاس در المیـاس های کومتح از انعـم             

  نخواهد مستکبران ضد بر مستضعفان طرف از آن از یشپ             
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 مشیت و حتمی وعده سازند فراهم را آن شرایط زمان هر و بود،

 .شود فت و این پیروزی نصیبشان مییا خواهد تحقق آنها درباره الهی

 چند سال است؟ (عج)مدت حکومت حضرت مهدی

 عمناب اره مدّت حکومت آن حضرت احادیث مختلفی دردرب گرچه

       سال  3۰۹ال تا ـت سـا هفــی 5 از که شود  اسالمی دیده می

در آن غار تاریخی( ذکر شده، که در  کهفحاب اص دارتوقَّفـقـ)م

واقع ممکن است اشاره به مراحل و دوران های آن حکومت باشد 

و پیاده شدنش پنج یا هفت سال و دوران  )آغاز شکل گرفتن

 قطع ولی ؛!(سال سیصد از بیش اش  سال و دوران نهائی 4۰تکاملش 

 برای مقدّمات و ها  مسلَّم است که این آوازه اسالمی، روایات از نظر

 که طوالنی است مدّتی برای قطعاً بلکه نیست مدّت کوتاه دوران یک

  !باشد داشته را ششکو و تالش و زحمت تحمّل همه این ارزش

 «به نقل از خبرگزاری رسمی حوزه»

 مقام معظم ، رهبری و دیگر فقها()ره(پای منبر )بیاانت حضرت امام 
 

 

 
 

 
 )عج( شما االن تحت نظر خدا و تحت نظر امام زمان )ره(:امام خمینی 

هستید، مالئکه ، شما را مراقبت می کنند، نامه اعمال شما را به امام 

 رضه می دارند.( عجزمان)ع

( ذکر شده است دنبال عجشاید این وصفی که برای حضرت صاحب )

قل انما اعظکم بواحدۀ أن تقوموا  همین آیه شریفه که می فرمایدکه:

شد که همه باید قیام بکنیم، دنبال همین معنا با،هلل مثنی و فرادی

ها است و همه قیامکه باالترین قیام همان آن شخص واحدواحد قیام

هلل باشد. می گویند والعصر ان اید دنبال آن قیام باشد و قیام با

است یعنی عج()عصر، انسان کامل است، امام زمان االنسان لفی خسر

عصاره همه موجودات. قسم به عصاره همه موجودات یعنی قسم 

حاال ببینید که تحت ،  ان االنسان لفی خسر،  کامل انسان  به

هفته ای عج(می رود پیش امام زمان )مراقبت هستید. نامه اعمال ما 

دو دفعه، به حسب روایت؛ من می ترسم ما که ادعای این را داریم 

هستیم، اگر نامه  که تبع این بزرگوار هستیم، شیعه این بزرگوار

. بشود خداست نعوذ باهلل شرمندهمراقبتبیندتحتمیوببیند اعمال را

 این اگر شوید، یم شرمنده شما بکند خالف فرزندتان یک اگر شما

 جامعه آدم شرمندهاید.دردهشماشرمن بکند خالف نوکرشما

 کرد را این نوکرش که پسرش این کار را کرده یامی شود

 بکنیم کاری که دارم خوف من. کرده را کار این اتباعش یا

  وقت یک نکند. بشود شرمنده خدا پیشعج()زمان امام که

 برود، نوشته وقتی که شودب صادر ماها از کاری یک نخواسته خدای

 رقیب هستند، هر انسانیکه مالئکة اهلل مراقب ما هستند، هائیشتهنو

 ذردگهای شما میهائی که بر قلبشود، ذرهمی مراقبت رقیب داردو

 رقیب ما زبان دارد، رقیب ما گوش دارد، رقیب ما چشم دارد، رقیب

 نکند را، ینهاا کنند می مراقبت که کسانی. دارد رقیب ما قلب دارد،

 یک عج()زمان امام  نخواسته از من و شما و سایر دوستان خدای که

. باشد( عج)زمان امام افسردگی موجب که بشود صادر چیزی وقت

 این بخواهید اگر. خودتان از کنید پاسداری خودتان، از کنید مراقبت

 است ثبت او در اسالم صدر پاسداران که دفتری در شما، پاسداری

 از کردند می پاسداری آنها  دفاتر ثبت بشود، همانطور کهآن  در

 در .آنجا بشود ثبت تا کنید پاسداری خودتان از هم شما خودشان،

 که هست را، سقمش و صحت دانم نمی حاال من که روایات بعضی

 انتظار حال در مومنین که است این مستحب چیزهای از یکی

 بگذارند را اسلحه  ینکهنه ا مهیا، اسلحه باشند، داشته هم اسلحه

 مقابله ظلم با اینکه برای باشند داشته اسلحه منتظر، بنشینند و کنار

 همه به است، منکر از نهی است، تکلیف. کنند مقابله جور با کنند،

 ظالم های دستگاه این با کنیم مقابله  باید که است تکلیف ما

تی نامه مبادا یک وق .مخالفند اساس با که هائیدستگاه خصوصاً

( و آنجا گفته بشود به امام زمان عجعمل شما برود پیش امام زمان )

که این پاسدارهای شما، و ایشان سرشکسته بشوند ، آقا مساله مهم 

است. قضیه، قضیه کشت و کشتار نیست، قیام و نهضت ما، نهضت 

یک رژیم طاغوتی نیست، قیام و نهضت ما یک نهضت انسانی است، 

 عمل خواهیم می سنت  است، ما به کتاب ویک نهضت اسالمی 

   .بکنید عمل باید سنت و کتاب به شما بکنیم،

( را نزدیک عجاز خداوند تعالی مسئلت می کنم که ظهور ولی عصر )

فرماید و چشم های ما را به جمال مقدسش روشن. ما همه انتظار 

 ارانتظ فرج، انتظار. کنیم خدمت  فرج داریم و باید در این انتظار،

 عالم در اسالم قدرت تا کنیم کوشش باید ما و است اسالم قدرت

 های نامه وقتی.بشود تهیه انشاءاهلل ظهور مقدمات و بکند پیدا تحقق

 برند می هرهفته که هست درروایات)(عج)زمان امام پیش بردند را ما

ی که می برند، اعمال ما جوری باشد که وقت( دفعه دو ایهفته

 خودسر که نیست آنطور ما تابعیم، ما که هدبد  نمایش از این

شوم من خیلی ناراحت گاهی می .بدهیم انجام را کاری یک بخواهیم

( را می گویند سلطان السالطین، خلیفه عجامام عصر) از اینکه مثالً

( حاال بیاید، باز این قلم عجر امام زمان)اگ که بدانید شما اهلل است.

 حضرت تولد عید شعبان، عید که وئیمبگ ما باید  ها مخالفند با او.

 انـایش که وقتی.  . . بشر تمام برای است عید بزرگترین( جع)مهدی

 تمام  (او ظهور کنددر تعجیل خداوند) انشاءاهلل کنند ظهور           

 تـاط بیرون می آورد، تمام کجی ها را راسانحط از را بشر            

 مورند برای اینکه تمام این کجی ها را أ. ایشان م . . می کند           

 دال ـمستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعت            

  وراــج ملئت ما بعد عدالً االرض یمأل بکند صدق واقعاً  که            
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یاد، اع آن اینکه از بعد است، بشر تمام عید عید، این جهت این از

را ن عید، عید تمام بشر است، تمام بشر اعیاد مسلمین است ای

اهلل و ظلم و جور را از تمام روی زمین ایشان هدایت خواهندکردانشاء

به ما این وعده را داده اند که . بر می دارند به همان معنای مطلقش

ود ر( ظهورکند، این اختالفات ازبین میعجکه امام زمان)یک وقتیدر

ه غیبت حضرت صاحب، قضیه قضی و همه برادروار با هم هستند.

مهمی است که به ما مسائلی می فهماند من جمله اینکه برای یک 

همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا بشود 

و  تبارک خدای که( عج)موعود مهدی اال کسی نبوده بشر  در تمام

ا تعالی او را ذخیره کرده است برای بشر آن کسی که به این معن

 هم آن نه کرد، خواهد موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجر

 در عدالت قضیه فقط که فهمند می عادی مردم که عدالتی این

 انسانیت، مراتب تمام در عدالت بلکه باشد مردم رفاه برای زمین

 روحی، انحراف عملی، انحراف  ی پیدا کند،انحراف هر اگر انسان

 ایجاد این خودش معنای به را انحرافات این عقلی،برگرداندن انحراف

 این از باشد، منحرفی اخالق اخالقش اگر انسان، در است عدالت

 کرده پیدا تحقق  او در عدالت این برگردد اعتدال به وقتی انحراف

اگر در عقائد یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن  .است

قیم،این ایجاد عدالت صراط مست عقاید کج به یک عقیده صحیح و

 خداوند که( عج)موعود مهدی  است درعقل انسان.در زمان ظهور

 آخرین، و اولین در کس هیچ اینکه باب از را او است کرده ذخیره

ده بو موعود مهدی حضرت برای فقط و است نبوده برایش قدرت این

 آن و بدهد گسترش عالم تمام در را عدالت را، عالم تمام  است که

 آمده خدمت آن برای اینکه با آن به نشدند موفق انبیا که چیزی

 همان  که است کرده ذخیره را ایشان تعالی و تبارک بودند،خدای

 که شد این اسباب موانع لکن داشتند، آرزو انبیا همه که معنایی

تند و موفق نشدند که ند و همه اولیا آرزو داشبکن اجرا نتوانستند

اگر مهدی موعود هم . . .  گوار اجرا بشوده دست این بزرباجرا بکنند،

مثل سایر اولیا به جوار رحمت حق می رفتند، دیگر در بشر کسی 

نبوده است که این اجراء عدالت را بکند، نمی توانسته و این یک 

من  یک همچو مطلبی. برای است  موجودی است که ذخیره شده

توانم نمی است، این از بزرگتر نمیتوانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم،

 درکار نیست، ایشان رابگویم که شخص اول است برای اینکه دومی

 موعود مهدی کههمین  نمی توانیم ما با هیچ تعبیری تعبیرکنیم اال

چه مبارک است  .بشر برای است کرده ذخیره خدا که است است،آنی

( است که بعثت انبیا)ع میالد بزرگ شخصیتی که برپا کننده عدالتی

ی آن بود و چه مبارک است زاد روز ابرمردی که جهان را از شر برا

 ازآنکه راپس وزمین نماید می تطهیر بازاندغل ستمگران و

  نمایدو می داد و عدل از رـپ گرفته راـف را آن ورـج و ظلم

 سرکوب ومستضعفان جهان را وارثان  را جهان تکبرانـمس

 جهان که روزی است مبارک و مسعودچه  نماید.ومیارض

  عدل وحکومت شود پاک هاانگیزی فتنه و ها دغلبازی از

 صحنه از گران حیله و منافقان و یابد گسترش گیتی سراسر بر الهی

 زمین بسیط بر تعالی حق رحمت و عدالت پرچم و شوند خارج

 هایکاخ و شود حاکم بشریت بر اسالمیعدلرددوتنهاقانونگافراشته

 و( ع)انبیا بعثت غایت آنچه و ریزد فرو بیداد هایوکنگره ستم

 نازل زمین بر تعالی  حق برکات و یابد تحقق بوده( ع) اولیا حامیان

ریده شود ب و شکسته افکن نفاق های زبان و ننگین های قلم و شود

یاطین و شیطان و سلطان حق تعالی بر عالم پرتو افکن گردد و ش

 برچیده دنیا از بشر حقوق ندروغی هایسازمانویندآگرانزوا بهصفتان

 این ظهور به را فرخنده روز آن متعال خداوند که است امید و شوند

 را امامت و هدایت خورشید و رساند فرا زودتر چه هر فرخنده مولود

دست عنایت خدای تبارک و تعالی به سر این ملت  طالع فرماید.

ی از کشیده شده است و ایمان آنها را تقویت فرموده است که یک

 اهلل بقیه عدل حکومت در و عالئم ظهور بقیه اهلل اروحنا فداه است.

 از بسیاری در نفسانی هایحب لکن شود، می جاری عدالت هم

های نفسانی است که بعضی روایات  حب همان و است باقی قشرها

 حضرت زمان در.کنند می تکفیر را( عج)مهدی  هست که حضرت

 اجرا را عدل خواهند می قدرت تمام با ایشان که هم( عج)صاحب

 هم پنهانی خالف حتی کس هیچ شودکهنمی ترتیب این نمایند،با

ف هستند حضرت صاحب را مخال که هم هاهمان باالخره و.نکند

 پاکننده بر و بشریت ناجی تقدیر مورد یقین به آنان  کنند.شهید می

  .باشند می الفداء مقدمه لتراب روحی گیتی درسراسر الهی عدل

دهد میسر ادیان وبه اتفاق مسلمین ازکعبه ندالسان درمهدی منتظر

و دگرگونی،  تحول این که بسا چه و بشریت را به توحید می خواند.

ن ملیس در مشرق زمین و سپس درمغرب و اقطار عالم تحقق یابد و

مستضعفان، ا در ساعتی بگنجاند و جهان را بهاهلل بمستنکر که دهر ر

 االعظم اهلل ولی الهی جلوه به را آفاق و بسپارد رضا وارثان  این

 عدالت و توحید پرچم و فرماید روشن الفداء له ارواحنا العصر صاحب

 و الحاد و ظلم  الهی را در عالم بر فراز کاخ های سپید و سرخ مراکز

 که امیدوارم من و .بعزی اهلل علی ذلک وما. آورد در اهتزاز به شرک

 و کند پیدا تحقق خدا مسلم وعده آن که یروز برسد انشاءاهلل

 تخلف و خداست وعده مطلب این. بشوند ارض مالک مستضعفان

. خداست دست به آن نکنیم،  ما درک کنیم یا آیا منتها ندارد،

 روشن ما چشم و بشود فراهم وسایل کمی برهه یک در است ممکن

 عصر این در وقت، این در ما که چیزی این. ایشان جمال به بشود

 ایشان مبارک وجود داریم انتظار همه. است مهم  این داریم، وظیفه

ضعی که بسیاری دارند، و با بلکه شود، نمی تنها انتظار با لکن را،

 هر و ودـبش ندـبل میـعل هر که گویند می که اینهایی انتظار نیست.

  خالف بر نــای دـباش حکومتی هر که کردند خیال حکومتی          

 .  . . گویند می دارند چی فهمند نمی اینها است، نتظارفرجا            

  باب این در مـه روایت اـت تـدویس کردیممی فرض اگر ما            

 دیوار می زدیم برای این که خالف آیات  به را داشتند،همه            
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د، قرآن است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از منکر را بگوید نباید کر

   .نیست عمل قابل روایت گونه این زد، دیوار به باید  این را

که انتظار فرج را می گفتند این است که ما  یک دسته دیگری بودند

هان چه می گذرد، بر ملت ها چه کار نداشته باشیم به این که در ج

 نداشته کار ما چیزها  ذرد، بر ملت ما چه می گذرد، به اینگمی

 از جلوگیری برای کنیم، می عمل را خودمان ایه تکلیف ما باشیم

 ما دیگر کنند می درست انشاءاهلل بیایند حضرت خود هم امور این

 و بیایند ایشان کنیم دعا که است همین ما نداریم،تکلیف تکلیفی

گذرد  مملکت خودمان می گذرد یا در می دنیا آنچه در ی به کارکار

یک  .بودند صالح بودندکه مردمی دسته یک هم اینها باشیمنداشته 

دسته ای می گفتند که خوب باید عالم پرمعصیت بشود تا حضرت 

بیاید ما باید نهی از منکر نکنیم، امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر 

. بشود نزدیک فرج  کاری می خواهند بکنند، گناه ها زیاد بشود که

 ها، گناه به زد دامن باید گفتند می بودند باالتر این از ای دسته یک

 حضرت و بشود ظلم و جور از پر دنیا تا گناه به را مردم کرد دعوت

 بین در البته که بودند ای دسته  یک هم این. بیاورند تشریف( عج)

ی هم بودند، اشخاص ساده لوح هم بودند، های منحرف دسته این

منحرف هایی هم بودند که برای مقاصدی به این دامن می زدند. 

گری بودند که می گفتند که هر حکومتی اگر در زمان یک دسته دی

غیبت محقق بشود، این حکومت باطل است و بر خالف اسالم است. 

آنها مغرور بودند، آنهایی که بازیگر نبودند مغرور بودند به بعض 

می بلند بشود قبل از لَروایاتی که وارد شده است بر این امر که هر عَ

 که بودند کرده خیال آنها است  باطلم لَم، عَلَظهور حضرت، آن عَ

 علم کس هر که روایات آن که صورتی در باشد، حکومتی هر نه،

ما اگر  . . . کند بلند مهدویت عنوان به مهدی، علم کند بلند

جورها را از  رسید قدرت داشتیم باید برویم تمام ظلم و دستمان می

: اینی که توانیم تکلیف شرعی ماست منتها ما نمی عالم برداریم،

 شما نه عدالت، از  کندمی هست این است که حضرت عالم را پر

 و .ندارید تکلیف دیگر شما اینکه نه تکلیفتان، این از بردارید دست

اال هم هست و تا آخر هم ح و بود وقت آن در فساد بینید می لهذا

 حکومت واحد می شود (عج)بود بله، در زمان حضرت صاحب خواهد

 . . . قدرت حکومت

 که این نه اما آید می عالم همه در اجتماعی عدالت  عدالت یک

 یک که هستند ها همان ها انسان دیگر، انسان یک بشوند ها انسان

تها آنهایی که بد هستند من بد، شان دسته یک خوبند، شان دسته

یکی می خواهد که بیاید  دیگر نمی توانند که کارهای خالف بکنند.

را و من امیدوارم که انشاء اهلل حضرت بقیه اهلل  احیاء کند این افکار

 اورند و این طبیب واقعی بشر، با آن دم ـریف بیـر تشـزودت

 امر)عج( ،  اینها را. روز جمعه به ولیح کندمسیحائی خوداصال

   متعلَّق است.

   ( حجت بر مردم هستند.جفقها از طرف امام )ع

 روابط اربعه نواب اب و باشد  (عج)صاحب حضرت زمان در که کسی

 این به کند دریافت جواب و بنویسد نامه حضرت به و باشد داشته

 باید اشخاص  چه به مسائل فراگرفتن در که دارد توجه موضوع

 .کرد رجوع

 و نویسد می  )عج(یعقوب نامه ای برای حضرت ولی عصراسحاق بن 

 عثمان بن محمد و کند، می سؤال داده رخ برایش که مشکالتی از

 خط به نامه جواب .رساند می را نامه ـ حضرت آن نماینده ـ عمری

 حدیث راویان به پیشامدها و حوادث در.  . . که میشود صادر مبارک

.  . . خدایم من حجت ن برشمایند وم حجت آنان کنید،زیرا رجوع ما

 ممکن و گذرد می سال صد چند و هزار که تاکنون صغری غیبت از

 حضرت که نکند اقتضا مصلحت و بگذرد دیگر سال هزار صد است

 زمین باید اسالم  احکام مدید مدت این طول در بیاورد، تشریف

 مرج و هرج بکند؟ خواست کاری هر هرکه و نشود؟ اجرا و بماند

در راه بیان و تبلیغ و نشر و  )ص(است؟! قوانینی که پیغمبر اسالم

 رایب فقط کشید فرسا طاقت اجرای آن بیست و سه سال زحمت

 به کرد محدود را احکامش اجرای خدا آیا بود؟ محدودی مدت

 رها را چیزش همه دیگر اسالم صغری غیبت از پس و سال؟ دویست

اظهار آنها بدتر از اعتقاد و  یا مطالبی چنین به اعتقاد است؟ کرده

   اظهار منسوخ شدن اسالم است.

ین از معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلم

ت روی دست بگذاریم که هر کاری دست برود، و ما با بی حالی دس

. کنیمنمی رد نکنیم امضاء خواهند بکنند؟ و ما اگر کارهای آنها رامی

شد؟ یا این که حکومت الزم است و اگر خدا شخص با اینطور باید آیا

کرده است لکن آن معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین ن

( عج)صاحب حضرت زمان تا اسالم صدر که از تی راخاصیت حکوم

 .است داده قرار هم غیبت از بعد برای بود موجود

 ی زندگی مشترک رد اسالم()راه کاراهزندگی مهدوی
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محبت و عالقه زن و شوهر به :  ثر در همسرداریمؤهای  مهارت

یکدیگر از آیات الهی و مقدس است و با ازدیاد ایمان فرد پیوند دارد؛ 

بنابراین باید از هر امر مشروعی که به تعمیق این احساس کمک 

ن همسران ایجاد کدورت و کند یاری جست و از اموری که میا می

های  کند، اجتناب کرد؛ البته این امر نیازمند کسب مهارت سردی می

گوناگونی است که برخی را حجت درون )عقل( و برخی را حجت 

ثری را که عقل ؤهای م به یقین مهارت .کند برون )شرع( بیان می

 ثر و پایدار خواهد بود. ازؤکند، در محدوده موازین شرعی م کشف می

 : ها عبارتند از جمله این مهارت
زند اجتناب  هایی که به روابط عاطفی همسران لطمه می از نگرش -

های  کنید. از جمله خواندن کتاب ها، دیدن فیلم ها، شنیدن توصیه

کند، تقابل و تضاد میان آن دو را  که جنس زن یا مرد را تحقیر می

 .دهد جلوه میهای افراطی را موجه  کند و خود خواهی تقویت می
تر کنید  بکوشید تا عشق خود را به همسرتان روز به روز مستحکم -

برای این کار کتاب بخوانید و مطالعات خود را در این امر گسترش 

کند،  دهید و روایاتی که ارزش این صحبت را به شما گوشزد می

 .بنویسید و در جایی نصب کنید که زیاد ببینید
ازدواج را هر چند وقت یک بار با های اول  ها و فیلم عکس -

 .همسرتان نگاه کنید
های گوناگون ابراز  به بهانه، بت و عالقه خود را به همسرتانمح -

 .کنید
 به او احترام و همسرتان اکتفا نکنید و رابطه صمیمی میان خود به -

 .بگذارید
در جمع خانواده خود، احترام همسرتان را حفظ کنید تا دیگران  -

فرماید: هر  د همسر شما محترم است. رسول خدا )ص( میهم بدانن

 .کس مسلمانی را گرامی بدارد خدا را گرامی داشته است
 .روابط خود با همسرتان را ارتباطی نیکو و پسندیده قرار دهید -
ثر و نیکو را فرا گرفته و تمرین کند تا ارتباط ؤهای ارتباط م مهارت -

 .پسندیده عادت شما گردد
باید به تفاوت جنسیتی یکدیگر واقف باشند و رفتار  زوجین -

های  خویش را بر اساس این واقعیات برنامه ریزی کنند. ابعاد تعاوت

 ، عاطفی و روانی ، جسمی و فیزیولوژیکی : زنان با مردان عبارتند از
 وقعاتها و ت واسته، خ رفتاری و عملکرد

 ازدواج سخن درامرشوهر در قرآن چگونه است؟ روابط زن و

 ان، یکدیگر را درک کنند. مسلماً ـت که دو انسـاز این اس

 های ضعف روحی وعاطفی و اخالقی هیچ انسانی فاقد نقطه

نیست. اگر بناست دو انسان به درک کامل یکدیگر برسند، حق این 

های قوت و ضعف یک  نبههای مثبت و منفی و ج است که همه نقطه

شخصیت، به ظهور و بروز برسد تا برای دیگری معلوم شود که این 

 تدرصد قابل اعتماد و دوست داشتنی و جذب شدنی اسچند انسان،

خواهیم به یکی بی اندازه میدان بدهیم و دیگری را خفه و  ما نمی

محیط خانواده، نباید محیط قلدری و حاکمیت  .خاموش کنیم

های هر یک  یا زن باشد. باید حدود وظایف و مسؤولیتمطلق مرد 

مشخص شود، تا اگر تخلف کرد، قابل مؤاخذه و تعقیب و حتی تنبیه 

باشد. اکثر اختالفات خانوادگی، مخصوصاً اگر از جانب مرد باشد، 

های  نتیجه توقعات و انتظاراتی است که از حدود وظایف و مسؤولیت

دارد حدود این وظایف چیست زن چه وظایفی  .هر یک خارج است

قرآن در یک جمله با معرفی زنان صالح، حد و مرز وظایف آنها را 

« .فَالصّالِحِاتُ قِانِتِات حِافِظِات لِلْغَیْبِ: » فرماید مشخص کرده و می

ان مطیع و متواضعند و در غیاب آنها شوهر زنان صالح، در برابر

 د . حافظ مال و ناموس آنهاین
نظر قرآن، زنی است که در برابر شوهر )قانت( یعنی زن شایسته از 

های دیگر، مطیع  در آنچه مربوط به وظایف )زناشویی( است و نه چیز

و متواضع است. چنین زنی در غیاب شوهر، بستر و خانه و ثروت او 

 .دهد را در معرض دستبرد خائنان قرار نمی
و زن اگر در خارج از این محدوده، مرد از زن توقعاتی دارد 

نباید تحمیل و اجبار کرد. در تواند برآورده سازد،  خواهد یا نمی نمی

جا مرد حق قدرت نمایی و شکایت کردن و پرونده سازی ندارد. این

چرا با توقعات بی جا انسانی را پریشان و محیط زندگی را صحنه 

نبرد و کشمکش سازیم! اگر هر کسی به وظیفه خود عمل کند و هر 

د که توقعات خود را در حدی که وظیفه و تکلیف کسی مواظب باش

کند، محدود سازد، زندگی، آرامش بخش خواهد بود؛ آن  ایجاب می

وقت است که هر کسی قدر گذشت و فداکاری و ایثار دیگران را 

 .داند و از جان و دل سپاسگزار است می
گوییم: زن فداکاری کند؛ مادری کند؛ در زندگی مشترک  ما می

چه بهتر، مایه  ر چه در توان دارد، به کار بیندازد و هرخانوادگی ه

:  گوییم دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر باشد؛ اما می

 ؤولیت ـکلیف و مسـها در قلمرو وظیفه و ت مرد هم باید بداند که این

 رآن وظیفه او را محدود کرده است به آنچه ـت. قـزن نیس             

 کند، خود را طلبکار  گفتیم. بنابراین، اگر زن فداکاری می              

  او نداند و اجرش را ضایع نکند و اگر فداکاری نکرد، جار              

 و جنجال راه نیندازد و با قهر و غضب و تهدید و ضرب و               
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.  جرح و پرونده سازی، او را به آنچه وظیفه اش نیست، مجبور نسازد

باید بداند که در این زندگی مشترک و در این پیوند مقدس،  مرد

کتاب آسمانی اسالم دو وظیفه بر دوش او نهاده و حق هم همین 

 :  است

قرآن کریم  .انفاق هزینه زندگی زن در حد متعارف و معمول .۱

لی الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَ: » فرماید می

مردان تکیه گاه زنانند. به خاطر این که خدا « .بَعْضٍ وَبِما أنْفَقُوا

این که مردان انفاق  بعضی را بر بعضی برتری داده و به خاطر

واژه )قوّام( در زبان عربی مبالغه )قیّم( است و قیّم به .  کنند می

کند و  شود که به رفع حوایج زندگی دیگری قیام می کسی گفته می

رومندی جا که هم در جامعه و هم در خانواده، به واسطه نیاز آن 

تری بر عهده مردان گذاشته شده است های سنگین بیشتر، مسؤولیت

 .قوام و قیم شده اند
قرآن مجید به مردان چنین دستور .  حسن معاشرت و رفتار. ۲

با زنان، به )خوبی( معاشرت « وَعاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ: »  دهد می

مقصود از )معروف( پسندیده و نیکوست و هدف این است که  .کنید

ها معروف و شناخته و بدی ها، منکر و  در جامعه اسالمی، نیکی

 .ناشناخته باشد
در نظام زندگی اجتماعی و خانوادگی، همه باید نفع برسانند. معروف 

و پسندیده، در این نظام این است که هرعضوی همان طور که نفع 

ع هم بگیرد و اصالت و استقالل هیچ کس فدای اصالت رساند، نف می

های  هنگامی که قرآن از بعضی از سنت .و استقالل دیگری نشود

ها و زیر ناپسندیده عربی در مورد زنان، از قبیل: به ارث گرفتن آن

ا برای آن که از مهریه خود چشم بپوشند، سخن هفشار گذاشتن آن

یعنی، شما  «عْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍبَ» فرماید که گوید، خاطر نشان می می

زنان و مردان همه اعضای یک پیکرید و همه به یکدیگر نیاز دارید و 

تواند اصالت و استقالل و فردیت دیگری را  هیچ یک از شما نمی

 .سازد فدای اصالت و استقالل و فردیت خود
م مِیثاقاً وَکَیْفَ تَأخُذُونَهُ وَقد أفضی بَعْضُکُم إلی بعض وَأخَذنَ مِنْکُ»

گیرید، در صورتی که شما به یکدیگر  چگونه آن را می و« .غلیظاً

رسیده )ویگانه شده اید( و زنان از شما پیمانی استوار گرفته اند )و 

تذکر یک نکته قرآنی به همه مردان را .  نباید به یکدیگر ضرر بزنید

ری ، به قد : حسن معاشرت با زنان دانیم و آن این است که الزم می

 دامنه اش وسیع است که حتی اگر در دل نسبت به همسر 

 ها ـآن ارِـاس کراهتی هم بکنند، نباید در رفتـش احسـخوی

 فَإنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ:»فرماید باره میدر اینقرآن.تأثیری بگذارد

  

تان اگر همسران« .فَعَسی أنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً

مورد کراهت شما باشند، باید توجه داشته باشید که ممکن است 

 .چیزی را نپسندید و خدا در همان چیز، خیر فراوان قرار دهد
اینجاست که خدا در چنین مواردی توصیه به حسن معاشرت کرده 

  .دهد و وعده خیر فراوان می

ای نیز درباره کیفیت رفع اختالف سخن  خواهیم شمه اکنون می

های خود و طرف مقابل و  ییم؛ توجه به وظایف و مسؤولیتبگو

محدود کردن توقعات به آنچه وظیفه دیگری است، نه تنها عامل 

مبارزه  .جلوگیری از بروز اختالف، بلکه عامل رفع اختالف نیز هست

 یبا هوای نفس و خودخواهی و غرور و خودپسندی، نه تنها جلو

واند اختالفات موجود را هم به ت گیرد، بلکه می بروز اختالف را می

گاهی چنین است که هر یک از  .صلح و آشتی و تفاهم تبدیل کند

طرفین، از دیگری انتقاداتی دارد و هیچ یک نیز حاضر به پذیرفتن 

 .انتقادات دیگری و برداشتن گامی در جهت تفاهم و توافق نیست
گاهی چنین است که یکی از زن و شوهر، از انجام وظیفه خود 

ورزد، یا زن از اطاعت همسر در محدوده امور زناشویی  تخلف می

زند و حاضر نیست طبق گفته قرآن در برابر همسر خویش  سرباز می

)قانت( باشد و یا در غیاب او حافظ مال و ناموسش باشد؛ و یا مرد، از 

گاهی نیز چنین .کند دادن نفقه و حسن معاشرت، خودداری می

ا سعه صدر، به تذکرات و انتقادات است که هر یک از طرفین ب

کند و با صداقت و صمیمیت، مسائل و مشکالت را  دیگری توجه می

ای  کنند و نیازی به هیچ گونه توصیه و اقدامی از هیچ ناحیه حل می

یکی از حاالتی که شدیداً مورد توجه قرآن مجید است و باید  .نیست

زندگی خانوادگی  برای آن چاره اندیشی شود، حالت )نشوز( زنان در

است. این حالت، نقطه مقابل )قنوت( است. گفتیم: زن )قانت( زنی 

است که در محدوده زناشویی، در برابر شوهر، مطیع و متواضع است. 

بنابراین، زن )ناشزه( زنی است که در همان محدوده، به عصیان و 

قرآن مجید، از مردان خواسته است که سعی  .آورد سرکشی روی می

طبیبانه، در صدد عالج برآیند و گرمی و جذابیت را به کانون کنند 

خانواده بر گردانند و در این راه، استفاده از چند تاکتیک را تجویز و 

 :گوید در این باره می.توصیه کرده است
 وَالتی تَخِافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی المَضِاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

 ا بیم دارید، موعظه کنید و آنها را هزنانی که از نافرمانی آن            

 .ها ترک کنید و بزنید در بستر             
 یه فرموده است که از ـید توصـجـرآن مـت، قـقـیـقـح در            

 بسترها درهای سه گانه موعظه و بی اعتنایی به آن تاکتیک             

 .و زدن استفاده شودخواب               
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ها تدریجی است. در درجه اول باید مرد  به کار بردن این تاکتیک

؛ اگر این تاکتیک  سعی کند از راه ارشاد و موعظه، زن را به راه آورد

مقصود از رها د . آور یمؤثر واقع نشد به تاکتیک دوم و سوم، روی م

عدم کردن زن در بستر خواب که دومین تاکتیک است و در صورت 

یک احتمال، ؟ شود، چیست تأثیر موعظه و اندرز، به کار گرفته می

ترک همخوابگی است و احتمال دوم، این است که بدون ترک 

همخوابگی، مرد در بستر نسبت به زن بی اعتنایی کند و او را مورد 

توجه به کلمه )مضاجع(  بی مهری قرار دهد؛ البته احتمال دوم با

ها همه مقدمه آشتی و  که این تاکتیکطبیعی است ت. تر اس قوی

جذب و انجذاب است و نباید به صورتی عمل شود که به جای جذب 

 .و انجذاب، دافعه و گریز، حاکم گردد
زبان موعظه باید زبانی شیرین و لحن آن باید لحنی دل نشین باشد. 

موعظه کننده، حتماً باید ثابت کند که دلسوز و امین و خیرخواه 

مردی .هوای نفس و اغراض و مقاصد شیطانی نیست است و تسلیم

که از اول او را موظف کرده اند که واعظ باشد، چگونه قابل قبول 

است که بالفاصله از او بخواهند که به )قهر تمام عیار!( روی آورد و 

مگر در زندگی زناشویی قاعده  ! اقدام به ترک همخوابگی کند

آیا بهترین نوع  ! شدصحیح این نیست که مرد مظهر احسان با

احسان این نیست که اگر زن مرتکب خطا و جهالتی بشود، مرد با 

! آیا راه اصالح، دوری  گذشت و بزرگواری در صدد اصالح او بر آید

کردن و فاصله گرفتن در حدی است که راه آشتی و الفت باز بماند 

ظیفه بهتر است برای این که مرد بداند تا چه حد و ! یا بستن این راه

او در قبال همسر و تحکیم روابط همسری سنگین است، به سخنی 

از آن بزرگوار پرسیدند حق زن بر مرد  .از امام صادق )ع( توجه کنیم

 ؟که اگر مرد آن حق را به جای آورد، مظهر احسان باشد چیست
اند گرد او را سیر می،  سُوها وَإنْ جَهِلَتْ غَفَرَلَهایُشْبِعُها وَیَکْند : فرمود

پوشاند و اگر جهالتی کند، او را مورد گذشت قرار  و بدنش را می

زنی که در برابر شوهر به نشوز روی آورده، گرفتار نوعی  .دهد می

جهالت شده است. جهالت را نباید با جهالت پاسخ داد. مهم این 

است که اشخاصی که به جهالت روی آورده اند، اصالح بشوند و راه 

ای  جهالت را با جهالت پاسخ دهیم. چنین رویه اصالح این نیست که

هم برای زندگی خانوادگی مضر است و هم برای زندگی اجتماعی. 

 یرینی زندگی خانوادگی و اجتماعی، در تجاذب است نه ـش

 ت؛ اما ـخ دادن، تدافع اسـدافع. جهالت را با جهالت پاسـت

  مانـهر که هـاد وحدِاقل قـا وعظ و ارشـالت بـخ جهـپاس

 از تجاذب است ـزمینه س ی اعتنایی در بستر خواب استب

ها بار دیگر پیوند  رود که با به کار گرفتن این گونه تاکتیک و امید می

الفت و وحدت، استحکام یابد و دفع و گریز و نفرت، از کانون خانواده 

با این توضیحاتی که داده شد، در مورد تاکتیک سوم  .رخت بربندد

که هدف، اعمال قدرت و درهم کوبیدن جسم نحیف  نیز معلوم است

شاید انسان با یک نظر ابتدایی در مورد  .و اندام لطیف زن نیست

سومین تاکتیکی که در قرآن توصیه شده است، فکر کند که اسالم 

خواسته است دست مرد را باز بگذارد تا هرگونه بخواهد درباره زن 

و لگد او را در برابر خود اعمال قدرت کند و با کتک و مشت و سیلی 

بدیهی است که زدن  .تسلیم نماید، در حالی که هرگز چنین نیست

مراتبی دارد. از یک پس گردنی بسیار معمولی و بی درد و رنج 

ای که شخص از حرکت بیفتد، ولی نمیرد، همه زدن  گرفته تا مرحله

شود. تنها آن وقتی که شخص بر اثر زدن، قلب و  محسوب می

 د !شو گر زدن نه، بلکه کشتن گفته میز کار بیفتد، دیپیکرش ا
نکته مهم این است که حد و مرز زدن را چه کسی باید مشخص 

کند آیا مرد حق دارد درباره حد و مرز زدن خودش تصمیم بگیرد و 

پیکر نحیف زن مظلومی که گفتیم: اسالم، )ریحانه( خلقت و گل 

، آن چنان در زیر ضربات داند زیبا و با طراوت بوستان هستی اش می

که پژمرده و ناتوان  شالق و مشت و لگد و سیلی و چوب درهم بکوبد

آیا زدن در چه موردی تجویز شده و آن جا که تجویز د! و رنجور گرد

شده، چگونه زدنی مراد است! چه کسی باید حد آن را تعیین کند! 

از  ما قبالً گفته ایم که وجوب اطاعت زنی! شوهر یا مقام دیگر

شوهر و به اصطالح قرآنی )قنوت( زن، صرفاً در محدوده زناشویی 

است و شوهر حق این که او را به جاروکشی و کهنه شویی و آشپزی 

هایی است  ها چیز ها وادار کند ندارد. این و لباسشویی و این گونه کار

که از راه تفاهم و صمیمیت و همکاری و همفکری و گذشت و ایثار 

ه خود زن و شوهر حل شود و بنابراین، شوهر در این باید به وسیل

گونه امور، حتی حق مؤاخذه زن را هم ندارد، تا چه رسد به این که 

 .بخواهد قلدری کند و با ضرب و جرح، او را تسلیم اراده خود سازد
مرد باید بداند که کلفت یا کنیز به خانه نیاورده، بلکه همسر، همکار، 

به خانه آورده است و از او باید فقط انتظار همفکر و یار و مددکار 

های سه گانه در  بنابراین، تاکتیک .)قنوت( و )حفظ( داشته باشد

  ل و ـائـی به مسـت و ربطـوز زن و ترک قنوت اسـمحدوده خاص نش

 محیط خانواده، زنان به خاطر همکاری اموری که معموالً در            

 دارد. این، پاسخِ ـد نـدهن ام میـانج دلیـو همفکری و هم             

 ا ـخ سؤال دوم؛ یعنی: حد و مرز زدن تـاما پاس .ؤال اولـس            

 ت که ـبختانه، در این مورد، این مرد نیسـخوش.تـکجاس             
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ین راه اد، بلکه اسالم، این قدر او را درکن رگونه بخواهد عمل میه

تر  ها به نوازش کردن شبیه گونه زدن این محدود کرده که اگر بگویم

زدنی که اسالم تجویزکرده،  .است تا تنبیه بدنی، گزاف نگفته ام

 .زدنی است دوستانه و آشتی انگیز، نه قهر انگیز و رنج و رنجش آور
وقتی مرد در برابر جهالت زن، حق جهالت کردن ندارد و موظف 

برای زدن است که مظهر احسان باشد، پرواضح است که دست او 

بسته شده و حق اعمال زور و قدرت مردانه خود را در این مورد 

های جنگ و  ندارد و بهتر است زور و قدرت خویش را برای جبهه

 د :گوین فقهای ما می .دفاع از استقالل میهن و مکتب نگاه داری کند
مرد حق ندارد زن خود را طوری بزند که جای آن بشکند، یا زخم و 

الزمه این .شود و حتی رنگ پوست کبود و سرخ بشودجراحت ایجاد 

مطلب این است که: اگر مردی زن خود را طوری بزند که استخوان 

بشکند یا جای آن مجروح شود یا کبود و سرخ گردد، باید قصاص 

از امام صادق )ع( د. را طبق دستور اسالم به زن بپردازشودیا دیه آن 

 با زدن رقیقا؛ ضربا وغیره  اکِروایت شده است که: الضَرْبُ بِالسِو

 .اک ونظیر آن؛ بصورت زدن خفیف استمسو
معلوم است که وقتی مرد برای زدن همسر، از حربه ای، چون 

مسواک بتواند استفاده کند، تا چه اندازه حق اعمال قدرت پیدا 

ایوب در م : شیرینی داری زن داستان راجع به زدن قرآن در !کند می

آن حالت رنجوری و دردمندی به واسطه شکوه همسرش خشمگین 

شد و او را که یگانه پرستار مهربانش بود، از خود راند و سوگند یاد 

کرد که اگر بهبود یابد، صد ضربه شالق به او بزند؛ اما هنگامی که 

یَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَخُذْ بِ»د بود یافت، خداوند به او دستور دابه

یک دسته گیاه بردار و او را بزن و با سوگند خود « .واَلتَحْنَثْ

معلوم است که این گونه زدن، به نوازش کردن  .مخالفت نکن

بدین ترتیب، باید در برابر  ن !تر است تا آزردن و ناراحت کرد یهشب

ر مسأله عظمت قرآن و رهبران اسالم سرتعظیم فرود آوریم که د

زنی  ه !ارنده هستند، نه عامل تحریک کنندزدن زنان، عاملی باز د

کند و  بیند شوهرش در برابر جهالت او، موعظه و ارشاد می که می

عکس العمل او در برابر این جهالت، در صورت عدم تأثیر موعظه، 

یک بی اعتنایی در بستر خواب است و در عین داشتن قدرت، به 

آزردن جسمی او نیست و همچون ایوب، صبر و هیچ وجه حاضر به 

 یقیناً  د !ده کند، چگونه واکنشی نشان می میبردباری پیشه 

 شود، ها اصالح می ت، با همین تاکتیکـاگر قابل اصالح اس

 ت، آزردن جسم او نیز دردی را دوا ـو اگر قابل اصالح نیس

 .کند و باید فکر دیگری کرد نمی

:  یکی از نویسندگان مصری، در توجیه مسأله زدن زن گفته است

بعضی دچار بیماری مازوشیسم که در مقابل بیماری سادیسم است 

هستند. کسی که بیماری سادیسم دارد، از آزار دیگران لذت جنسی 

وی  .برد و کسی که بیماری مازوشیسم دارد، از آزار خویش می

از زنان به یک بیماری خفیف  گوید: با توجه به این که بعضی می

مازوشیسم مبتال هستند، قرآن کریم تجویز کرده است که وقتی 

از .موعظه و بی اعتنایی در بستر خواب مؤثر واقع نشد، او را بزنند

وی باید سؤال کرد: اگر مرد به این بیماری مبتال شد، چه باید کرد! 

وانگهی، در  ؟ها گرفتار سادیسم شدند، تکلیف چیست اگر یکی از این

 تواند به حال او مفید باشد که واقعاً صورتی این خود آزاری زن می

مرد، حقِ آزردن جسمی او را داشته باشد، درحالی که او حتی حق 

به عالوه،  .این که طوری او را بزند که جای آن سرخ شود نیز ندارد

اگر زن بیمار است، باید درمان شود و معلوم است که زدن، درمان 

گمان من این است که ت! ی او نیست، بلکه تشدید بیماری اساربیم

تأثیر عاطفی و اخالقی این گونه تغییرات، به مراتب بیشتر از این 

است که صریحاً دستور نزدن داده بشود؛ تا تو خواننده گرامی، 

ها زن را به  چگونه بیندیشی! اما اگر مرد نتواند با این گونه تاکتیک

کرد! اگر خود مرد نیز مقصر باشد و زن هم نتواند راه آورد، چه باید 

خالصه، اگر محبت، ت؟! رات، او را متنبه سازد، چاره چیسبا تذک

جای خود را به عداوت و گذشت، جای خود را به شدت عمل و 

شقاق به جای وفاق و م؟! جای خود را به کثرت داد، چه کنی وحدت،

تواند بی تفاوت  ها می همتالشی شدن خانواددربرابرآیاجامعه.سازگاری

بماند! آیا محاکم خانوادگی وظیفه دارند گسیختن پیوند زناشویی و 

 .دادن اجازه نامه طالق را اولین یا آخرین اقدام خود قرار دهند
اگر توجه کنیم که اسالم، طالق را به عنوان یک )حالل منفور!( 

ها  معرفی کرده است به هیچ وجه موافق متالشی شدن خانواده

خوشبختانه، باز  .شود نیست، جواب همه سؤاالت فوق روشن می

ما داده و در این مورد فرموده خود قرآن، کلید حل معما را به دست 

وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنهما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ »ت : اس

اگر بیم دارید که در میان « اأهْلِها إنْ یُریدا إصاْلحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُم

ها عداوت و دشمنی واقع شود، یک داور از بستگان شوهر و یک آن

 ور حل اختالفات کنید؛ اگر مایل به اصالحـأمـتگان زن، مـداور از بس

 ن ـدر ای .دـمی کن ها توافق برقرارد، خداوند میان آنـنـباش            

 د :کن جلب توجه می ل قرآنی سه نکته،دستورالعم             
   ا هم از ـد تـنـوهر باشـان زن و شـتگـداوران باید از بس.۱             

  ها اطالع بیشتری داشته باشند و هم  مسائل خانوادگی آن              
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صدمه و  خانوادگیت مسائل نزد آنها، به شؤونا ای از طرح پاره

ها ود را پیش آنر بتوانند سفره دل خای نزند و زن و شوه لطمه

در  .بگشایند و داوران خانوادگی را در راه حل اختالف، یاری کنند

 هاشود؛ این گونه دادگاه میانواده نیز روشنخهای جاتکلیف دادگاهاین

در چنین مواردی وظیفه دارند برای حل اختالفات، به داوران 

خانوادگی متوسل شوند تا در کار خود موفقیت بیشتری داشته 

پیوند عاطفی موجود میان زن و بستگان و همچنین شوهر و  .باشند

اسالم خواسته  .تواند داشته باشد بستگان، نقش مهم و مؤثری می

است برای التیام دادن میان زن و شوهر و استوار داشتن بنیان 

ها استفاده کند و با به میان  مقدس خانواده، از همه این جنبه

همه احتماالت و امکانات، برای  کشیدن پای بستگان زن و شوهر، از

رام کردن دو قلب و دو روحی که از یکدیگر گریزان گشته و احیاناً 

با توجه به این که  .نسبت به هم نفرتی پیدا کرده اند، استفاده کند

اسالم، در تقویت عواطف خویشاوندی نیز نقش مؤثری دارد، بهتر 

گاهی زن نسبت .مهای خانوادگی پی ببری توانیم به اهمیت داوری می

به برادر یا خواهر یا یکی از بستگان خود عالقه شدیدی دارد و مرد 

دارد، این گونه افراد،  نیز در بین بستگان، فردی را بیشتر دوست می

های  ریش سفید .توانند میان زن و شوهر آشتی بدهند خوب می

خانواده ها، هنوز هم در جامعه ما، سخت مورد احترامند. اسالم هم 

خواهد که این گونه افراد در میان فامیل، نقش پیامبر در میان  یم

توانند از تجارب و نفوذ کالم  ها می امت را داشته باشند. به یقین، این

 .خود بهره گیرند و پیوند زناشویی را از پاره شدن حفظ کنند
درست است که داوران خانوادگی از نفوذ کالم و تجارب خود در  .۲

کنند؛ اما خواست خود زن و شوهر، از  ت، استفاده میراه حل اختالفا

ای  وقتی کار زن یا شوهر یا هر دو به مرحله .هر چیزی مؤثرتر است

رسیده است که اگر طرف مقابل، خلق و خوی و جمال و کمال و 

و صفای حوران یا فرشتگان هم پیدا کند، باز احساس عالقه 

که هر یک از  گاه استد؟! شود کر کند، چه می دلبستگی نمی

با شرایطی حاضر است بپذیرد،  طرفینِ اختالف، طرف مقابل را

ها ایجاد توافق کنند؛ توانند میان آن وران خانوادگی میجاست که دااین

، زمینه آشتی فراهم است، فقط داوران خانوادگی باید  در حقیقت

 د.دهنسعی کنند، زمینه موجود را تقویت نمایند و مورد استفاده قرار
 : فرماید کند؛ زیرا قرآن کریم می جا خدا هم کمک میاین در

 ها داوند میان آنـند، خـالب اصالح باشوهر طـاگر زن و ش»

 کی از آنهاـاما گاهی هم هست که ی.« کند توافق برقرار می

 بپذیرد، این جا دیگر دیگری را حاضر نیست به هیچ وجه 

 .کند میاز داوران کاری ساخته نیست و خدا نیز دخالتی ن

ها به جای  ها و بزرگتر از آن جا که ممکن است ریش سفید .3

ها را ق سعی کنند به اجبار و تهدید، آنکوشش در ایجاد تفاهم و تواف

رام و مقید سازند و مخصوصاً چنین احتمالی در مورد بستگان بسیار 

توافق را منوط به خواست هر قوی است، قرآن، رسیدن به آشتی و 

خته و برای هیچ کدام امتیازی قایل نشده و از هیچ یک ها سادو آن

ن و شوهرند که باید طالب این خود ز .نیز سلب اختیار نکرده است

 د!کنمی دوا شتی تحمیلی چه دردی راآاصالح وآشتی باشند.اصالح و
همان طوری که در بستن پیمان زناشویی، زن و شوهر باید آزادی 

تمه دادن به جنگ و دعوا و کامل داشته باشند، در آشتی و خا

همان طوری د. د خودشان، آزادی کامل داشته باشندشمنی نیز بای

که در بستن پیوند زناشویی، بستگانِ زن و مرد، نقش کدخدا منشی 

را ها ل نظر و عقیده و سلیقه خود بر آندارند و هیچ کس حق تحمی

و به ها باید کدخدامنشانه عمل کنند  ندارد، در این مرحله نیز آن

ها سلب آزادی  ها دخالت نداشته و از آن هیچ وجه در کار آن

چنین برخوردی با مسأله، یک برخورد صددرصد قرآنی و  .ننمایند

ها بی نتیجه ماند، راهی جز طالق  اسالمی است و اگر همه این تدبیر

 .ماند و متارکه، باقی نمی

 داستان کواته
چرا ؟ چرا مگه  ؟بیافته حالش اصال خوب نبود ، چرا باید این اتفاق

سر که تو زندگی دارم برام مگه این همه درد ؟من کم مشکل دارم

 بزنه آپارتمانبه هم ریخته بلند شد که از  یخلیل،  ؟بس نیست

بیرون لباس هاش رو پوشید وقتی می خواست از در خونه بیاد 

رم با خودش گفت با ماشین مینگاهش به سوئیچ ماشین افتاد بیرون

سر سجاده فه هم شدم جایی دارم که راحت بشینم ، مادرش اگر کال

، نمازش تموم شد برگشت یه نگاه بهش بود و داشت سالم می داد

آقا امیر کجا ؟ به مادرش لبخندی زد و گفت  ت حاجـو گف ردـک

گردم رم بیرون بر میعزیز جان حالم خوب نیست دارم می دونمنمی

ی ذکر تسبیحات حضرت زهرا )س( و مادر با گفتن در پناه خدا ، برا

  اکبر اهللو شروع کرد به ذکر گفتن اهلل از جابجا شدمسر سجاده ن

اکبر اهلل اکبر . از خونه بیرون زد نگران و دلواپس سوئیچ رو به درب 

ماشین انداخت و درب رو باز کرد سوار ماشین شد ماشین رو روشن 

 ه بود بیرون اومد ،با ریموت کنترل باز شدکه کرد و از در پارکینگ 

 یکی از همسایه ها نان در دست با اشاره سر سالمی بهش              

 واب داد ، بفرمائید نان حاجی ، ـا بوق جـرد و اون هم بـک             

 ی وت ،کوچه بیرون زد  . ازممنونم علی آقا سالمت باشید              
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، پشت چراغ قرمز  ودش شروع کرد به رانندگیـوای خـه و الـح

د و دوباره حرکت می کرد ، خبری که بهش داده بودند ستایامی

مسیر مشخصی رو دنبال نمی کرد ،  بدجور اذیتش می کرد و اصالً

ه مقصد مشخصی نمی شد آروم یدر امتداد مسیری که منتهی به 

هایی که حکایت ها بوق می زدن بوقاز ماشین کرد بعضیرکت میح

د و از سمت چپ ماشین رد می شدند ، بعضی ها با از شکایت داشتن

حرکات دست و فریاد مطالبی رو می گفتند و رد می شدند یه مقدار 

حواسش رو جمع کرد متوجه شد توی الین سبقت اتوبان داره 

حرکت می کنه و تازه دلیل اون همه بوق و حرکات دستی که االن 

زا بوده رو فهمید ، متوجه شده بود که به احتمال زیاد همراه با ناس

داد . توی الین سرعت رو نشون می 8۰ر شمار ماشین سرعت کیلومت

راهنما زد و آهسته به الین دو و بعد الین  ؟!!تا 8۰بزرگراه با سرعت 

برای چیه ؟ مردم سه وارد شد با خودش فکر کرد که این همه عجله 

شدید  دچرا اینقدر ناسزا ، شما که به مقصودتون رسیدید و از من ر

آدم این همه  خطای یک یـه قیل و قال، یعنـن همـرا ایـس چـپ

م با خودش گفت خدایا ممنونم که تو وعکس العمل منفی داره ، و آر

ستارالعیوبی ، اگر این بنده ها خدائی می کردند آبروئی برای هیچ 

چرا ؟ چرا ؟  چرا این همه عجله می کنید اصالً کس نمی موند ، اصالً

خودرو حرکت  . ها یاد درد و غم خودش افتادم توی این چراه زو با

می کرد و هنوز مقصدی براش متصور نبود ، شیشه های ماشین باال 

بود و هوای داخل ماشین آروم آروم داشت گرم می شد تنفس براش 

سخت شده بود آروم به دکمه باالبر خودرو اشاره کرد و شیشه ی 

سمت چپ جاده افتاد بیابون  سمت شاگرد رو پایین داد نگاهش به

بود و کویر ، تازه از خودش پرسید من کجا هستم اینجا کجاست ؟ 

یک لحظه احساس خطر کرد و دلش شور زد ، چطور من به اینجا 

حدود دوساعتی بود که از خونه بیرون  ؟اصال اینجا کجاست ؟رسیدم

د ، ماشین رو به پارکینگ کنار بزرگراه هدایت کرد و ایستا .زده بود

نه ایی انشبه از ماشین پیاده شد همینطور که جستجو می کرد تا 

برای فهمیدن مکان برسه ، نگاهش به تابلویی افتاد که روش نوشته 

م این مسیر ! وای چرا من متوجه نبود ! کیلومتر! ۹5شده بود کاشان 

توی  ؟متوجه نشدم ها رو رد کردم و اصالًرو اومدم چطور عوارضی

رخیدن دور خودش به یکباره چشمش افتاد به گنبد ها و چاین چرا

  با د ، آرومـو گل دسته هایی که در دور دست دیده می ش

 ا صاحب الزمان)عج( ـک یـیـالم علـخودش زمزمه کرد الس

 روی زمین نشست و شروعبغضش ترکید ، اونوقت بود که  

 تو که ، کرد به های های گریه کردن ، تو که اینقدر آقائی 

همه هوای ما رو داری، تو که صاحب زمانی، تو که از احواالت ما این 

تو که می دونی من چقدر دوسش دارم، تو که میدونی  ،خبر داری

چرا گذاشتی  ،من اسیرشم، تو که میدونی من نفسم به نفسش بنده

، من که این همه رعایت  ؟چرا؟ چرا مادر من ؟این اتفاق براش بیافته

م ، یهمه رعایت کرد ، ادعیه رو همیشه خوندکردم ، خود مادرم این 

دعای صحیفه رو با هم خوندیم ، چرا باید جواب بیماری کروناش 

شکل تنفسی داره ، اون قند داره ، تو که میدونی اون م ؟مثبت باشه

آخه من چطوری بهش بگم که کرونا داره ، حاال سوار ماشین بود و 

، خیلی خلوت بود اشک ریزان وارد حریم مسجد جمکران میشد ، 

ام خبری نبود با چشمان اشکبار یک بار دیگه حاز اون ازد، خیلی

سالم داد السالم علیک یا رحمت للعالمین ، دلش بدجور شکسته 

و می گفت :  بود گریه هاش به ضجه تبدیل شده بود ضجه می زد

آقا جان به ، باید شفاش رو از خدا بگیری  تمن نمیدونم تو خود

)س( به حق مظلومیت بی بی دو عالم)س( شفای حق مادرت زهرا

بود ، از پشت ماشین یک مادرم رو از تو می خوام ، مسجد بسته 

لیتری در آورد و وضو گرفت ، زیر انداز رو از پشت ماشین گالن چهار

در آورد یک تکه سنگ پیدا کردو قامت بست دو رکعت نماز تحیت 

طور که نماز به آخرش  اهلل اکبر . همیناهلل ، می خوانم قربت الی 

نزدیک می شد ، دلش هم آروم تر می شد ، احساس  کرد دستی به 

رو به ما ما اشونه اش خورد و بهش گفت ما شفای مادرت رو دادیم ، 

ش تموم شد ، موبایل زنگ خورد ، صدایی مادرمون قسم نده ، نماز

نسبتی با خانم شما . ؟ بله پشت گوشی گفت ، آقای امیر مهدوی از

؟ بله مادرم هستند ، کرونای ایشون از نوع حاد لیکا نرجسی داریدم

 .شون رو کامل کنید نیست وشما می تونید با قرنطینه خانگی درمان

 «: ناصر حبیب زاده اقدمینویسنده» 

 «(شما با حضرت عشق )عج دل نوشته اهی»ربگی از جنس طال
ا این ستون با هدف نشر دل نوشته های شما مخاطبان گرامی ب

حضرت صاحب الزمان)عج( طراحی و به مطالب مذکور تحصیص 

 داده شده است .

لذا از همه عزیزان دعوت به عمل می آید تا دل نوشته های خود را 

به یکی از نشانی های ذکر شده کانون مهدویت دانشگاه آزاد اسالمی 

 تون ـواحد تهران غرب ارسال نمایند تا به همراه نام ایشان در این س

 درج گردد الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نویسنده            

 این مطالب می تواند بدون ذکر نام درج گردد،م نابه ذکر               
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 « لطایف اهل بیت)ع( »لطایف

 خوردن هسته خرما
خرما مشغول خوردن (ع)امام علیو حضرت  (صاکرم) حضرت رسول

می خورد، هسته اش را به طور هر خرمائی که  )ص(بودند و پیامبر

و وقتی خرما تمام شد .قرار می داد )ع(پنهانی در مقابل حضرت امیر

 (ص)پیامبرجمع شدومقابل )ع(های زیادی جلوی حضرت علیهسته

مَن کَثُرَ »به شوخی فرمودند: )ص(حضرت رسول،هیچ خرمائی نبود 

جمع  یعنی: هر کس که هسته بیشتری جلویش« نَواهُ فَهُوَ أَکُولُ

مَن أَکَلَ نَواهُ فَهُوَ »عرض کرد: )ع(امیرالمؤمنین.شده، پرخور است

 ست.س که هسته ها را خورده، پرخور ایعنی: هرک« أَکُولُ

 «.۹۰لطائف الطوائف، ص»

 خالصی از پادرد
در جمع اصحاب و انصار نشسته بودند و پای مبارکشان  (ص)پیامبر

بسیار باالیی که داشتند، خسته شده بود؛ ولی با توجه به حیا و ادب 

پای مبارک را دراز نمی کردند. پس از گذشت لحظاتی، یک پایشان 

این پای من، به چه چیزی »را دراز کردند و از حاضران پرسیدند: 

 «شبیه می باشد؟
هر یک از حضَّار، به مقتضای ذوق و سلیقه خود، تشبیهاتی کردند و 

ل اللَّه! خودتان بفرمایید یا رسو»پیامبر هیچ یک را نپذیرفت. گفتند: 

 «که پای مبارکتان شبیه به چیست؟
حضرت، تبسمی کرده و پای دیگرشان را نیز دراز نموده و فرمودند: 

 «آن پای من، به این پای من شبیه می باشد»
 «.3۶4، ص3مردان علم در میدان عمل، ج»

 ) مطالب مربوط( مناسبت اه
 )س(لزهراءوصیت نامه حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه ا

آید  و راویان اهل سنت چنین بر می (ع)از احادیث و اخبار اهل بیت

دارای سه وصیت نامه در  )س(که بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا

 .موضوعات مختلف بوده است

 «نامه مالی وصیت»

، در ا)ص(در روزهای پس از رحلت رسول خد)س(حضرت فاطمه

ی داشت و بسیاری از مورد اموال موقوفه و شخصی خویش وصایای

به وی رسیده بود، وقف کرد. نقل  )ص(اموالی را که از رسول خدا

، عباس بن عبدالمطلب )ص( بعد از رحلت رسول خدات ، شده اس

 نزد دختر پیامبر رفت و از وی خواست تا مقداری از اموال

 ارف ـها و مص رای پذیرایی از مهمانـرا ب )ص(ول خداـرس 

 همه )ص(پیامبرکن معلوم شددخترش به وی بدهد، لدیگر

 .تـده اسـآنها را در راه خدا وقف کرده و چیزی باقی نمان

 .کنیم در اینجا دو نمونه از وصایای مالی آن حضرت را ذکر می
ای بود که اطراف آن دیوار کشیده  های هفت گانه باغ : حیطان سبعه

ا این وصیت کرده بود ت )س(شده بود. بنا به روایتی، حضرت فاطمه

 )س(فرمود: مادرم فاطمه( ع)ها وقف امور خیریه شود. امام باقر باغ

آن را نوشت و  )ع(طالب این وصیت را انجام داد و پدرم علی بن ابی

 (۱برای همیشه باقی ماند.)

است که )س( فاطمه زهرا حضرت از دیگر موقوفات  : أمُّ العیال

. در  . . پرتقال و هایی چون لیمو و بیست هزار نخل داشت و نیز میوه

آن را نیز وقف فقرا و  )س(فاطمه اطهرحضرت شد.  آن کشت می

أمُّ ت : های عامه و خاصه چنین آمده اس ابسادات کرد که در کت

العیال صدقة فاطمه بنت رسول اهلل؛ ام العیال صدقه فاطمه دختر 

نامه خاصی  برای آن هم وصیت )س(حضرت فاطمه .رسول خداست

منطقه از اهمیت واالیی برخوردار بود. امّ العیال  نوشت؛ زیرا این

های پر آب و سرشار است و از مناطق سرسبز  امروز هم دارای چشمه

 (۲رود.) و ییالقی به شمار می

کنم هیچ یک از آنان که به من ظلم روا  ای علی( تو را وصیت می)

داشتند و حق مرا غصب کردند، نباید در تشییع جنازه من شرکت 

زیرا آنها دشمنان من و دشمنان رسول خدا هستند و اجازه کنند؛ 

 نده که فردی از آنها و پیروانشان بر من نماز بگزارد

 وصیت نامه الهی ـ سیاسی

آن حضرت وصایای شفاهی و غیر مکتوب نیز داشت و به حضرت 

هایی کرد. این وصیت در آخرین  رشسفاامام علی)ع(  منانؤامیرم

 .شد و فرازهای مختلفی داردساعات واپسین عمر مطرح 
  )ع(علی منانؤهای واپسین زندگی به امیرم او در لحظه:مرا یاد کن .۱

قالت: یا اَبَاالْحَسَنِ لَمْ یَبْقَ لِی ااِلَّ رَمَقٌ مِنَ اَلْحَیاۀِ وَ حَانَ زَمانُ فرمود : 

لِکَ صَوْتَ فاطِمَةَ الرَّحِیلِ وَالْوِداعِ فَاسْتَمِعْ کَالمِی فَاِنَّکَ ال تَسْمَعُ بَْعدَ ذ

ای  أبَداً اوُصیکَ یَا اَبَاالْحَسَنِ اَنْ ال تَنْسَانِی وَ تَزُورَنی بَعدَ مَمَاتِی؛

ای بیش از زندگانی نمانده است و زمان  اباالحسن! برای من لحظه

کوچ و خداحافظی فرارسیده است. سخنان مرا بشنو؛ زیرا پس از این 

ای اباالحسن! تو را وصیّت  صدای فاطمه را هرگز نخواهی شنید.

کنم که مرا فراموش نکنی و پس از وفات من همواره مرا زیارت  می

 (3کنی.)

 در کلمات )س( راـرت زهـین حضـهمچن: قرآنخواندن .۲             

 اِذا :  وصیّت فرمود که)ع( دیگری، به امام علی ارزشمند              

 لِی وَ جَهِّزْنِی وَ صَلِّ عَلَیَّ وَ اَنْزِلْنِی ـْاَنْتَ غُس تَوَلَّـتُّ فَـاَنَا مِ              

  رابَ عَلَیَّ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأسِیـوِّ التُّـقَبْرِی وَ ألْحِدْنِی وَ سَ               
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قَبالَةَ وَجْهِی فَاَکْثِرْ مِنْ تِالوَۀِ وَالدُّعَاءِ فَاِنَّها ساعَةٌ یَحْتاجُ الْمیِّتُ فیِها 

 لی اُنْسِ االَحْیاءِ وَ اَنَا اَسْتَوْدِعُکَ اهللَ تَعَالی وَ اُوصیِکَ فِی وَلَدیِ خَیْراً؛اِ
وقتی وفات کردم تو غسل و کفن مرا به عهده گیر، و بر من نماز 

بگزار، و مرا درون قبر گذاشته، دفنم کن و خاک را بر روی قبر من 

ورت من بنشین و ریخته، سپس هموار ساز و بر بالینم رو به روی ص

هایی مردگان به  زیاد قرآن بخوان و دعا کن؛ زیرا در چنین لحظه

سپارم و درباره  انس گرفتن با زندگان نیاز دارند. من تو را به خدا می 

 (4فرزندانم سفارش نیکوکاری دارم.)

 )ع(علی )س( اماماز وصایای دیگر حضرت زهرا: ازدواج با امامه .3

 :بود که فرمود« امامه»، )س(ر خواهر فاطمهتوصیه به ازدواج با دخت
جَزاکَ اهللُ عَنِّی خَیّرَ الْجَزاءِ یَابْنَ عَمِّ رَسولِ اهللِ اَوصیِکَ اَوَّالً اَن تَتَزَوَّجَ 

بَعّدِی بِاِبْنَةِ اُخْتِی اَمَامََةَ فَاِنَّها تَکونُ لِوَلِدِی مِثْلِی فَاِنَّ الرَّجالَ البُدَّ لَهُمْ 

ای پسر عموی پیامبر! خداوند تو را پاداش نیکو دهد! ( 5ءِ؛)مِنَ النِّسا

اولین وصیت من به تو این است که چون مردان به زنان نیاز دارند. 

پس از من با دختر خواهرم امامه ازدواج کن؛ زیرا او همانند من با 

 (۶فرزندانم مهربان است.)

منفی علیه در تداوم مبارزات )س(حضرت زهرا!  آنان را آگاه مساز .4

اِنِّی اُوصیِکَ اَنْ الیَلِیَ :دوصیت کر)ع( کودتاگران سقیفه، به امام علی

 اَحَداً، بِی ذِّنَّنَۆغُسْلِی وَ کَفَنِی سِواکَ وَ اِذا اَنَا مِتُّ فَادْفِنِّی لَیْالً وَ ال تُ

نْ ال یُصَلِّیَ بَابَکْرِ وَ عُمَرَ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسولِ اهللِ اَاَ بِی ذِنَنَّۆتُ ال وَ

کنم که غسل و  همانا من تو را وصیت می(7عَلَیَّ اَبُوبَکْرٍ وَ ال عُمَرُ؛)

کفن کردن مرا کسی غیر از تو انجام ندهد و وقتی وفات کردم، مرا 

شب دفن کن و هیچ کس را خبر نکن و ابوبکر و عمر را نیز مطَّلع 

ر و عمر بر دهم به حق رسول خدا که ابوبک نساز و تو را سوگند می

نقل فرمود که حضرت )ع(  امام صادق( 8) جنازه من نماز نخوانند.

اِذا د : فرمو)ع(علیامام های آخر زندگی خطاب به  در لحظه )س(زهرا

تَوَفَّیْتُ ال تُعْلِمْ اِالَّ اُمَّ سَلَمَةَ وَ اُمَّ اُیْمَنَ وَ فِضَّةَ وَ مِنَ الرِّجالِ اَبْنَیَّ وَ 

انَ وَ عَمّاراً وَ المِقْدادُ وَ اَبّاذَرَ وَ حُذَیْفَةَ وَ ال تُدْفِنِّی اِالَّ الْعَبّاسَ وَ سَلْم

 (۹لَیْالً وَ ال تُعْلِمْ قَبْرِی اَحَداً؛)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی وفات کردم به هیچ کس اطالع نده، جز اینکه از زنان به امّ 

سلمه و امّ ایمن و فضَّه، و از مردان به دو فرزندم حسن و حسین و 

بّاس و سلمان و عمّار و مقداد و اباذر و حذیفه خبر ده. مرا دفن ع

نکن، مگر در شب و قبر مرا به هیچ کس اطالع نده تا مخفی 

یا :  ه اسماء بنت عمیس فرمودب )س(حضرت زهرا(  . ۱۰بماند.)

عَلَیَّ  طالِبٍ وَ ال تُدْخِلِْی اَسْماءُ اِذا مِتُّ فَاغْسِلْینِی اَنْتِ وَ عَلِیُّ بْنُ اَبِی

ای اسماء، وقتی من از دنیا رفتم، تو و علی مرا غسل (۱۱اَحَداً؛ )

 (۱۲دهید و هیچ کس را در کنار جنازه من راه ندهید.)

 !دشمن من و رسول خدا را آگاه مکن .5

 :رمود)ع( فعلیامام  منینؤهمچنین آن حضرت خطاب به امیرالم
 اَخَذوا وَ ظَلَمونِی الَّذینَ الءِۆنْ هاُوصِیکَ اَنْ الیَشْهَدَ اَحَدٌ جِِنازَتِی مِ 

 اَحَدٌ عَلَیَّ یُصَلِّیَ اَنْ تَتْرُکْ ال وَ اهللِ رَسولِ عَدُوُّ وَ عَدُوِّی فَاِنَّهُمْ حَقِّی

دْفِنِّی فِی الَّیْلِ اِذا هَدَأت الْعُیُونُ وَ نَامَتِ ا وَ اَتْباعِهِمْ مِنْ ال وَ مِنْهُمْ

کنم هیچ یک از آنان که به  و را وصیت میای علی( ت) (۱3االَبْصارُ؛)

من ظلم روا داشتند و حق مرا غصب کردند، نباید در تشییع جنازه 

من شرکت کنند؛ زیرا آنها دشمنان من و دشمنان رسول خدا 

هستند و اجازه نده که فردی از آنها و پیروانشان بر من نماز بگزارد. 

ها به  ته و دیدهها آرام گرف مرا شب دفن کن، آن هنگام که چشم

ام العیال از دیگر موقوفات فاطمه ( ۱4خواب فرو رفته باشند.)

هایی چون لیمو  است که بیست هزار نخل داشت و نیز میوه)س(زهرا

شد. فاطمه اطهر آن را نیز وقف فقرا  . در آن کشت می . . و پرتقال و

های عامه و خاصه چنین آمده است: أمُّ  و سادات کرد که در کتاب

عیال صدقة فاطمه بنت رسول اهلل؛ ام العیال صدقه فاطمه دختر ال

 .رسول خداست

 وصیت نامه مکتوب

در آخرین لحظات با شوهر مظلوش به پایان  )س(سخنان فاطمه

رسید. او با ذکر شهادتین برای همیشه چشمان خود را بر روی دنیا 

شتافت.  )ص(بست و به دیار ابدی، نزد پدرش رسول گرامی اسالم

 ای  بسته به کرد،چشمش نگاه خویشخانه اطراف به)ع(منینمؤیرالام

 حضرت دید و کرد باز را آن. بود مانده یادگار به همسرش از که افتاد

 :  کرده است وصیت چنین ،)س(فاطمه

بِسْمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم. هذا ما اَوْصَتْ بِهِ فاطِمَةُ بِنْتُ رَسولِ اهللِ، 

شْهَدُ اَنْ ال الهَ ااِلَّ اهللُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسولُهُ وَ اَنَّ اَوْصَتْ وَ هِیَ تَ

الْجَنَّةَ حَقُّ وَ النَّارَ حَقُّ وَ اَنَّ السّاعَةَ آتِیَةٌ الرَیْبَ فیها وَ اَنَّ اهللَ یَبْعَثُ 

 منْکَ نوکونَ مَنْ فُی الْقبورِ، یا عَلِیُّ اَنَا فاطِمَةُ بَنتُ مُحَمَّدٍ زَوَّجْنَی اهللُ

لَکَ فِی الدُّنیا وَ االخِرۀِ، اَنْتَ اَوْلی بِی مِنْ غَیْرِی، حَنِّطْنی و غَسِّلْنِی و 

 وْدِعُکَـَی بِاللَّیْلِ وَ ال تُعْلِمْ اَحَداً وَ اَسْتـکَفِّنِّی بِاللَّیلِ وَ صَلِّ عَلَیَّ وَ ادْفِنِّ

 (۱5المَ اِلی یَومِ الْقِیامَةِ؛)اهللَ و اقْرَءُ عَلی وُلْدِی السَّ             
 نامه فاطمه  به نام خداوند بخشنده و مهربان. این وصیّت               

 هادت ش کند که خداست و در حالی وصیّت میدختررسول             

 حمّد بنده و ـت و مـدهد خدایی جز خدای یگانه نیس می               

 

 مهدویت فصلنامه عقیدتی،دینی،فرهنگی،اجتماعی، سیاسی

 1399، زمستان  1سال اول ، شماره 

13  

https://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/hazrat2-fatima.html


آتش جهنم حق است و همانا روز  پیامبر اوست و بهشت حق است و

قیامت فراخواهد رسید و شکَّی در آن نیست و خداوند مردگان را از 

ای علی! من فاطمه دختر  .فرماید قبر زنده کرده، وارد محشر می

محمّد هستم. خدا مرا به ازدواج تو درآورد تا در دنیا و آخرت برای 

غسل و کفن کردن تو باشم. تو از دیگران بر من سزاوارتری. حنوط و 

مرا در شب به انجام رسان و شب بر من نماز بگزار و شب مرا دفن 

سپارم و بر فرزندانم تا  کن و به هیچ کس اطَّالع نده. تو را به خدا می

 (۱۶فرستم.) روز قیامت، سالم و درود می

 :پی نوشت 

، 43؛ بحاراالنوار، ج5، حدیث48، ص7فروع کافی، شیخ کلینی، ج.۱

 .۲35ص
هلل الرحمن الرحیم. هذا ما اوصت به فاطمه بنت محمد رسول بسم ا

اهلل اوصت بحوائطها السبعه: العواف و الدالل و البرقه و المثیب و 

طالب فإن مضی  الحُسنی و الصافیه و ما نوم ابراهیم الی علیٌ بن ابی

علیّ فإلی الحسن فإن مضی الحسن فإلی الحسین فإن مضی الحسین 

ی. شهد اهلل علی ذلک و المقداد بن االسود و فالی االکبر من ولد

 .طالب الزبیربن عوام و کتب علی بن ابی

 .۱۹4، ص ۶معجم معالم الحجاز، عاتق بن غیث البالدی، ج.۲

 .۲53، ص۱کتاب زهرۀ الریاض کوکب الدّری، ج.3

 .۲7، ص7۹بحاراالنوار ، ج .4

 طبری عن احمد بن محمد الخشَّاب عن زکریا بن یحیی عن ابن .5

بصیر عن ابی  بی زائده عن أبیه عن محمد بن الحسن عن ابیا

 . . . منینمؤعبداهلل قال امیرال

؛ علل 3۰4، ص۲8؛ ج۲53، ص78؛ ج۲۱7، ص43بحاراالنوار، ج .۶

 .۱88، ص۱الشرائع، ج

 .۱3۰روضة الواعظین ذکر حدیثاً فی مرض فاطمه، ص  .7

 .۶8، ص ۲کشف الغمة ، ج  .8

مد بن محمد الخشَّاب عن زکریا بن یحیی الطبری االمامی عن اح .۹

ابن ابی زائدۀ عن أبیه عن محمد بن الحسن عن أبی بصیر عن ابی 

 . . . عبداهلل قال

 .3۱۰، ص78؛ بحار االنوار، ج44دالئل االمامة طبری، ص.۱۰

 .عن عمارۀ بن المهاجر عن ام جعفر.۱۱

 .53ذخائر العقبی، ص  .۱۲

د بن یحیی عن عمرو ابن ابی عن علی بن احمد بن العباس احم .۱3

  . . .یادبن عبیداهلل قاالعن اباعبداهللالمقدام و ز

 .3۰4، ص۲8ج؛۲53، ص78؛ ج۲۰۹، ص43راالنوار، جبحا.۱4

 . . . عن ابن عباس قال .۱5

   ۲۱4، ص43؛ بحاراالنوار، ج5۱4ص،۱۱کتاب عوالم، ج .۱۶
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ء() زند همیشه سربلند  سرو اقمتان  گیناهم و وصیت انهم شهدا

 وصیت نامه سرباز وطن و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی

 سم اهلل الرحمن الرحیمب
 أنَّ اشهد و اهلل اال اله ال  اشهد أن:  دهم به اصول دین شهادت می

طالب و اوالده  بن ابی علی امیرالمؤمنین أنَّ اشهد و اهلل رسول  محمداً

دهم  شهادت می.و معصومیننا حجج اهللعشر ائمّتنا  المعصومین اثنی

 بهشت و جهنَّم حق است، که قیامت حق است، قرآن حق است،

خدایا! .سؤال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است

 .خاطر نعمتهایت گویم به تو را سپاس می
خداوندا! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به 

و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان  صلبی منتقل کردی

ترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین  درک یکی از برجسته

است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. 

را نداشتم و  )ص(اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی

و فرزندان  )ع(البطبن ابی بودم از دوره مظلومیت علیبهره  اگر بی

معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان 

 .مسیر، جان خود را که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند
خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا 

در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، 

یم امروز اسالم و تشیّع و ایران و جهان سیاسی اسالم مردی که حک

پروردگارا .قرار دادی (که جانم فدای جان او باد)ای عزیز است، خامنه

تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه 

یعنی )های بهشتی آنان و استشمام بوی عطر الهی آنان را  بر گونه

خداوندا! ای قادر  .به من ارزانی داشتی (همجاهدین و شهدای این را

سایم که  عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت می

مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیّع، عطر حقیقی 

و  )ع(طالببن ابی را از اشک بر فرزندان علیاسالم، قرار دادی و م

عظمایی که باالترین و  مند نمودی؛ چه نعمت بهره )س(فاطمه اطهر

ارزشمندترین نعمتهایت است؛ نعمتی که در آن نور است، معنویت، 

دارد، غمی که آرامش و  بیقراری که در درون خود باالترین قرارها را

خداوندا، تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر، اما د . معنویت دا

مند  رهکی بهو پیوسته در مسیر پا )ع(بیت متدیّن و عاشق اهل

خواهم آنها را در بهشتت و با اولیائت قرین  نمودی. از تو عاجزانه می

 .مند فرما مرا در عالم آخرت از درک محضرشان بهره کنی و 

 خدایا! به عفو تو امید دارم            
 تم خالی ـهمتا ! دس یـای خدای عزیز و ای خالق حکیم ب             

 ای  تی سفرم خالی، من بدون برگ و توشهـپش است و کوله             

 ای هـوشـن تـآیم. م و میـرم تـو و کـد ضیافت عفـامی  به              

 ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد کریم چه حاجتی است  برنگرفته             
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ت از امید به تو و فضل و ـم پر اسـارُق، چارُقـس! ه توشه و برگ؟ب

ام که ثروت آن در کنار  شم بسته آوردهکرم تو؛ همراه خود دو چ

ها، یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر اشک بر حسین  همه ناپاکی

بیت است؛ گوهر اشک دفاع از  فاطمه است؛ گوهر اشک بر اهل

خداوندا! در  .مظلوم، یتیم، دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم

ه قدرت دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی دارند[ و ن

ام که به این ذخیره  دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده

سمت تو است. وقتی آنها را  امید دارم و آن روان بودن پیوسته به

سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم،  به

وقتی سالح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروتِ دست 

است که امید دارم قبول کرده باشی. خداوندا! پاهایم سست من 

 کند، می عبور جهنَّم از که پلی از است، رمق ندارد. جرأت عبور 

 که تو صراط و من بر وای لرزد، می پاهایم هم عادی پل در من. ندارد

 نوید من به امیدی یک اما تر؛ بُرنده شمشیر از و است ترنازک مو از

. من با کنم پیدا نجات است ممکن نلرزم، تاس ممکن که دهد می

ام و در حرم  ات چرخیده ام دورِ خانه این پاها در حَرَمت پا گذارده

الحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم و این  اولیائت در بین

پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت 

ندیدم و خنداندم و گریستم و دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خ

ها و به  ها و خزیدن گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید دارم آن جهیدن

خداوندا! سر من، عقل من، لب  .ها، آنها را ببخشی حُرمت آن حریم

سر  من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به

چنان بپذیر  پذیر؛ آنبرند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه ب می

واهم، بهشت من خ که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی

  ! جوار توست، یا اهلل

ها  خداوند، ای عزیز! من سال،  ام خدایا! از کاروان دوستانم جامانده

سوی آن روانه  ام و پیوسته کسانی را به جا مانده است از کاروانی به

دانی هرگز نتوانستم آنها  اما تو خود میام،  کنم، اما خود جا مانده می

را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و 

 .در چشمم، با اشک و آه یاد شدند
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن ]است[ 

کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، 

عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را محبوب من، 

 .مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران
ام؛  ها گذارده جاقراری و رسوای ماندگی، سر به بیابان عزیزم! من از بی

را ـصح هر و از این صحرا به آنـهر به آن شـن شـامیدی از ای  من به

 کَرَمت ب، بهـیـم، حبـروم. کری یـتان مـتان و تابسـدر زمس

 دانی  می تت دارم. خوبـدانی دوس خود می تو ام،  تهـدل بس

 دایا ـخ .ل کنـودت متصـرا به خـخواهم. م ز تو را نمیـج

 مـهآارت همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به ـوحش

 انی که ـحرمت کس  نفس خود نیستم، رسوایم نکن. مرا به

ای، قبل از شکستن حریمی که  بر خودت واجب کردهحرمتشان را 

سویت آمدند،  ای که به کند، مرا به قافله دار می حرم آنها را خدشه

معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم. بارها  .متصل کن

توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس.  تو را دیدم و حس کردم، نمی

 .تو باشم چنان که شایسته مرا بپذیر، اما آن
در این عالم، ای کسانی که سرهای خود  خواهران و برادران مجاهدم

ها را بر کف دست گرفته و در  اید و جان را برای خداوند عاریه داده

اید، عنایت کنید: جمهوری  بازی به سوق فروش آمده بازار عشق

بن علی،  امروز قرارگاه حسین .اسالمی، مرکز اسالم و تشیّع است

ت. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگر ماند، ایران اس

مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی  ها می دیگر حرم

برادران و (. ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی)ص باقی نمی

خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل 

ترین عالِم  دانید منزَّه صوم. خوب میبه و منصوب شرعی و فقهی مع

دین که جهان را تکان داد اسالم را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و 

بخش این امت قرار داد؛ لذا  پاک ما، والیت فقیه را تنها نسخه نجات

  عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما به  چه شما که به

دور از هرگونه  د ]باید[ بهعنوان سنَّی اعتقاد عقلی دارید، بدانی

اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید. خیمه، خیمه 

است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسالمی، آتش  )ص(اهلل رسول

زدن و ویران کردن این خیمه است، دور آن بچرخید. واهلل واهلل واهلل 

رسول اهلل و  این خیمه اگر آسیب دید، بیت اهلل الحرام و مدینه حرم

 .بیند ماند؛ قرآن آسیب می نمیباقیومشهدکربال،کاظمین،سامرانجف،
، مردم پرافتخار و سربلند که جان برادران و خواهران عزیز ایرانی من

من و امثال من، هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار 

اصول اقبت کنید، جان را فدای اسالم و ایران کردید؛ از اصول مر

 حکیم،مظلوم،وارسته دردین، فقه، عرفان،یعنی ولیّ فقیه،خصوصاً این

 .حرمت او را مقدسات بدانیدخودبدانید،جان را عزیزای معرفت؛خامنه
جمهوری اسالمی، !  برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من

کند. بدانید مهم نیست که  امروز سربلندترین دوره خود را طی می

چه نگاهی به شما دارد، دشمن به پیامبر شما چه نگاهی  دشمن

[ چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند، چه  داشت و ]دشمنان

اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت 

 .دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نکند
 هنر خمینی عزیز این بود که اول اسالم  دانید مهمترین بدانید که می

 را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسالم قرار داد.

 ود و اگر روح اسالمی بر این ملت حاکم نبود، ـالم نبـاگر اس           

 درید؛ آمریکا  ای این کشور را می ون گرگ درندهـصدام چ             

 کرد، اما هنر امام این  اری همین عمل را میچون سگ ه             

 فر و ـحرَّم، صـم ورا وـبود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاش             
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 ایجادهایی در انقالب  فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، انقالب

 و شما سپر را خود جان فداکار هزاران دوره هر در دلیل این به کرد،

 های قدرت بزرگترین و اند نموده اسالم و رانای خاک و ایران ملت

 .اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید ی را ذلیل خود نمودهماد
شهدا، محور عزَّت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه 

اند. آنها را  همیشه اینها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال یافته

گونه که هستند.  د، هماندر چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینی

فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که 

چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران  یتیمان همه شما هستند، به

گونه که از فرزندان خود  و پدران و مادران آنان احترام کنید، همان

، مادران، همسران و گذرید، آنها را در نبود پدران با اغماض می

نیروهای مسلَّح خود را که امروز  .فرزندان خود توجه خاص کنید

ولی فقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسالم 

بایست همانند دفاع از  و کشور احترام کنید و نیروهای مسلح می

خانه خود، از ملت و نوامیس و ارضِ آن حفاظت و حمایت و ادب و 

گونه که امیرالمؤمنین موالی  حترام کنند و نسبت به ملت همانا

بایست منشأ عزت ملت باشد و  متقیان فرمود، نیروهای مسلح می

 .قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد
  ؛ مردمی که دوستای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم نکته

ها را  قدس باالترین فداکاریسال دفاع م 8اند و در طول  داشتنی

انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار واالمقامی را تقدیم اسالم 

خاطر اسالم   نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. هشت سال به

های  ها و جنگ به من اعتماد کردند؛ فرزندان خود را در قتلگاه

،  بینالم ، فتح القدس ، طریق 8والفجر ، 5شدیدی چون کربالی

ری بزرگ و ارزشمند را به نام گ. روانه کردند و لش . . المقدس و بیت

بن علی به نام ثاراهلل، بنیانگذاری  و به عشق امام مظلوم حسین

مان و  کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، بارها قلب ملت

ها را شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود. عزیزان! من بنا به  مسلمان

ام. من شما را از پدر و مادرم و  ر الهی امروز از میان شما رفتهتقدی

فرزندان و خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما 

تن آنها بودم و آنها پاره  بیشتر از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره

را نذر وجود شما و  وجود من، اما آنها هم قبول کردند من وجودم

ند. دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بما.  مملت ایران کن

طالب است و خیمه او خیمه حسین بن ابی این والیت، والیت علی

دانید در زندگی  فاطمه است، دور آن بگردید. با همه شما هستم. می

های سیاسی توجه  ها بیشتر از رنگ ها و فطرت به انسانیت و عاطفه

 دانید، که مرا از خود میکردم. خطاب من به همه شما است 

 الم را ـکنم اس یـوصیت م.دانید برادر خود و فرزند خود می

 یافته در انقالب اسالمی و جمهوری  در این برهه که تداعی

 هوشمندی تنها نگذارید.دفاع از اسالم نیازمنداسالمی است،

جمهوری مسائل سیاسی آنجا که بحث اسالم، و توجه خاص است. در

شود، اینها رنگ خدا  سات و والیت فقیه مطرح میاسالمی، مقد

 .هستند؛ رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید
  فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقی

های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و  ، ای چراغمانده از شهدا

ی که روزانه من ! در این عالم، صوت همسران وفادار و متدینه شهدا

شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش  می

دانستم، صدای فرزندان  داد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود می می

شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و مادر شهدا 

 عزیزانم!.کردم بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می

تا پیشکسوتان این ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در 

بیند، پدر  طوری که هر کس شما را می گر کنید، به خودتان جلوه

عینه خوِد شهید را احساس کند، با ه شهید یا فرزند شهید را، ب

کنم مرا حالل  خواهش می .همان معنویت، صالبت و خصوصیت

تم حق الزم را پیرامون خیلی از کنید و عفو نمایید. من نتوانس

کنم و هم  شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم، هم استغفار می

ام را فرزندان شهدا بر دوش  دوست دارم جنازه .طلب عفو دارم

برکت اصابت دستان پاک آنها بر جسدم، خداوند مرا  گیرند، شاید به

 .مورد عنایت قرار دهد
 چه آنهایی]که[ اصالح ن کشور دارم:ای کوتاه خطاب به سیاسیو نکته

نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج  طلب خود را می 

ها را فراموش  که عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش بودم این

کنید و هر  کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنیم، بلکه فدا می می

 هایتان مناظره یا شما کالم و شما عمل اگر اما دارید، هم باجدلی 

 نبی مغضوب شما بدانید بود، انقالب و دین کننده تضعیف نحوی به

 اگر. کنید تفکیک را مرزها هستید؛ راه این شهدای و اسالم مکرم

 حول صریح بیان و توافق بودن، هم با شرط باشید، هم با خواهید می

ت از چند اصل ت. اصول عباراصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیس

اول آنها، اعتقاد عملی به والیت فقیه است؛ یعنی این که ت : مهم اس

عنوان  نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به

طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری 

خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن ]این  اسالمی می

تقاد حقیقی و عمل به والیت فقیه داشته باشد. من نه است که[ اع

گویم والیت قانونی؛ هیچ یک از این  گویم والیت تنوری و نه می می

کند؛ والیت قانونی، خاصّ عامه مردم  دو، مشکل وحدت را حل نمی

 مسئولین سلمان است، اما والیت عملی مخصوصاعم از مسلم و غیرم

 هممهم کشور را بر دوش بگیرند، آن ارخواهند ب که میاست           

   قیقی بهـح ادـاعتق! هیدــالمی با این همه شــور اســکش            

 ت؛ از اخالق ـجمهوری اسالمی و آنچه مبنای آن بوده اس             

 ئولیت در قبال ملت و ـها؛ چه مس ئولیتـها تا مس و ارزش             

 کارگیری افراد پاکدست و معتقد و به .ل اسالمچه در قبا               
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خدمتگزاری به ملَّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان  

مقابله با فساد و .کنند های سابق را تداعی می خان  هم برسند خاطره

در دوره حکومت  .دوری از فساد و تجمّالت را شیوه خود قرار دهند

رام به مردم و خدمت به آنان و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، احت

ها باشند،  گر ارزش را عبادت بدانند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه

سئولین همانند پدران م.نه با توجیهات واهی، ارزشها را بایکوت کنند

بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از  جامعه می

ات و جلب خاطر احساس مباالتی و به جامعه توجه کنند، نه با بی

برخی از آرای احساسی زودگذر، از اخالقیاتی حمایت کنند که طالق 

ها را از هم بپاشاند.  و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده

ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل  حکومت

اگر به اصول عمل شد، آن وقت  مهم از هم پاشیدن خانواده هستند.

رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی هستند و یک رقابت  در مسیرهمه

 .گیرد صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می
های  کالمی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی 

ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت  : مالک مسئولیتسپاهی دارم

 عی است به والیت اشارهو قدرت اداره بحران قرار دهید. طبی

کنم، چون والیت در نیروهای مسلح جزء نیست، بلکه اساس  نمی

نکته  .باشد ناپذیر می بقای نیروهای مسلح است، این شرط خلل

های او و اخذ  دیگر، شناخت بموقع از دشمن و اهداف و سیاست

تصمیم بموقع و عمل بموقع؛ هر یک از اینها اگر در غیر وقت خود 

 .، بر پیروزی شما اثر جدّی داردصورت گیرد
الشأن  ساله در میدان، به علمای عظیم4۰سخنی کوتاه از یک سرباز 

قدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی  و مراجع گران

بانی دید که اگر این  سربازتان از یک برج دیده مراجع عظام تقلید؛

ه[ شما در های آن ]ک نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش

 .رود اید، از بین می اید و زحمت کشیده ها استخوان خُرد کرده حوزه
ها متفاوت است، این بار اگر مسلَّط شدند، از  ها با همه دوره این دوره

الحظه مند. راه صحیح، حمایت بدون هرگونهما نمی اسالم چیزی باقی

 نباید در حوادث، .از انقالب، جمهوری اسالمی و ولی فقیه است

دیگران شما را که امید اسالم هستید به مالحظه بیندازند. همه شما 

م مبارزه با امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه اما

وحمایت از جمهوری اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار،  آمریکا

دیدم برخی  من با عقل ناقص خود می .تحت پرچم ولی فقیه است

تند و دارند که مراجع و علمای مؤثر در جامعه را خنَّاسان سعی داش

کوت و مالحظه بکشانند. ـجانبی به س به ا سخنان خود و حالت حقـب

 والیت فقیه ها و المی وارزشـت؛ جمهوری اسـحق واضح اس

 مورد حمایت  بایست ( هستند و میهمیراث امام خمینی)ر

 راای  العظمی خامنه اهلل جدی قرار گیرند. من حضرت آیت

 ک ـمـبینم. او نیازمند همراهی و ک خیلی مظلوم و تنها می

تان  های تان و حمایت شماست و شما حضرات با بیانتان و دیدارهای

بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقالب آسیب دید،  با ایشان می

حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر 

 الحادگری محض و انحراف 

 بوسم و میدست مبارکتان را  .ت خواهد بودـر قابل برگشـق غیـعمی

های  یابی شرفدر از این بیان، اما دوست داشتم کنم عذرخواهی می

 .حاصل نشدکنم که توفیق عرضحضوری به محضرتان

 بوستان سربازتان و دست 
از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب ، از همه طلب عفو دارم

دارم. از رزمندگان لشکر ثاراهلل و نیروی باعظمت بخشش و عفو 

قدس که خار چشم دشمن و سدّ راه او است، طلب بخشش و عفو 

توانم از  نمی .دارم؛ خصوصاً از کسانی که برادرانه به من کمک کردند

حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل 

ش داشتم. از خانواده کرد و مثل برادرانم دوست فرزندی کمک می

ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختمشان 

کنم. البته همه برادران نیروی قدس به من محبّت  عذرخواهی می

برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردارقاآنی که با صبر 

 .و متانت مرا تحمل کردند
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