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 «!حدیث تفویض»بررسی  –( 51) تسن   مشروعیت هادل  بررسی  موضوع:

یر ناصر و معین الحمدلله و الصالة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خ

 .رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا علی

 پرسش:

« منافقین»افتاد؟ « مدینه»اتفاق خاصی هم در  ،ماندند« مدینه»که علی )علیه السالم( در « تبوک»در قضیه 

 نکردند؟ کاری

 پاسخ:

بنا بود کاری بکنند، ولی وقتی دیدند  ؟کنند!المؤمنین باشد جرأت مینه، هیچ کاری نكردند. وقتی امیر

 .المؤمنین طعنه زدنفی شدند. بعد شروع کردند به امیرشان رفتند و مخهایهست، همه به النهالمؤمنین امیر

 پیغمبر هم فرمود: ،عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

 «أنت خليفتي في كل  مؤمن من بعديو»

 -بيروت  -السنة، اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، دار النشر: المكتب اإلسالمي 
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 پرسش:

ی است بیان كنید ممنون او تجربه و نکته یاحضرتعالی خاطره ،هستیم« دهه فجر»االن که در ایام هللا 

 شویم.می

 پاسخ:

همه دست آقایان  ،ها تقریبًا تعطیل بود«دادگستری»ها و «کالنتری» ،هشت ماه قبل از انقالب هفت« قم»در 

امام که فرمود از  .با بنده بود« قم»عمده مسئولیت در  .بودیم« یزدی»بود و ما هم در خدمت حاج آقای 

 من بودم. هم فرار کنید مسئول جذب افسران فراری« هاپادگان»

دیدم  ،خانه ما را زدند بساعت یک و نیم در ،تابستان گرمی هم بود ،بود ماه قبل از پیروزی یکیک روزی شاید 

یک  و فرار کردند آمدند« پادگان»دو تا افسر از  !«قزوینی»حاج آقای " ! گفت:آمده خودش «یزدی»آقای 

ین همچ ."صحبت کنیم« آمریکا»ها با سیمتوانیم با این بیما می .سیم آوردندو تا بیماشین پر اسلحه و د

 تعبیری داشت!

م این دو تا افسر را در زیر ما ه .ها فرق دارندها با آن یکیاین .خواهم به خودتان بسپارمها را من میاین :گفت

ها بعضی وقت ،کردها را تکه تکه میمید اینفهرژیم میاگر چون  .کردیم ها محافظتمان از اینزمین خانه

 دند!!زپوشه میو بردیم می به حرم ها را ماخواستند به حرم بروند با لباس زنانه اینمی

، «تهران»از « یزدی»شب بود آقای  51یک شب تقریبًا ساعت  ،ساکن شد« یزدی»در منزل آقای امام که 

از  :که خدمت امام رفته بودند گفت« همافرها»در رابطه با  و که امام مستقر بود زنگ زد« رفاهمدرسه »

ها از بنا است این ؛آورندمی« تهران»به « همافرها»برای سرکوب را یک تعدادی چماق به دست « اصفهان»

 کنید؟چه کار میببینید شما  ،رد بشوند« قم»



دادیم یعنی پول را ما می .ح بودمسئول خرید سال ،اعدام شد« منافقین»که با « مشکینی»آن زمان پسر آقای 

 میانما هم در  و آوردخرید و میسالح می« شوروی»ایشان هم از  .داددر اختیار ما قرار می« یزدی»آقای 

 قیام مسلحانه نیاز شد ما استفاده کنیم.در اگر  که کردیم که امام فرموده بود مسلح باشندانقالبیون توزیع می

حاج » ، یكهای دستی بودمسئول ساختن بمب« بلند نظر»آن زمان آقای  ؛یمها را جمع کردما همه بچه

شان ماشین «قم»نزدیك  ،آمدندمی« قم»به طرف  «مشهد»از  ایشان چند سال قبل که ،داشتیمنامی « محسن

 سه راهیداد این بزرگوار، می .سوختند و مرحوم شدندهمه  بندگان خدابودند که  دو سه تا برادر و آتش گرفت

 ریختند. ها حدود ده دوازده کیلو مواد میکردند و در آندرست می

آن زمان  .یمها را مجهز کردهمه پشت بام ،تا خروج« قم»از همان بدو ورود و ها را جمع کردیم همه اینما 

آقای  ،پرانده بود ما خواب از سر. عشق انقالب و امام خوابیدیممی خواب نداشتیم، نیم ساعت، یک ساعتی

هم اگر پنجاه هزار نیرو  «یزدی»آقای  :چه کار کردید؟ گفتم :زنگ زد گفت بود ساعت یک، یک و نیم« یزدی»

 رود.بیرون نمی« قم»سالم از  ، یک نفربشود« قم»بخواهد وارد 

بعد جالب این  ؛رفته بودند« تهران»به سمت « ساوه»از طریق لذا ها متوجه شده بودند احتماالً چماق به دست

 .رژیم ساقط شد «قزوینی»آقای  :زنگ زد گفت «یزدی»آقای بود، بهمن ساعت پنج بعد از ظهر  22روز  تاس

چهار راه  5نتری کال»ها را نبرند. ما اولین کالنتری که رفتیم ها را خلع سالح کنید که اسلحهسریع کالنتری

 .بود« بیمارستان

 :رفتم گفتم .به زندان محکوم شدهم  بود که چند سال «سرگرد فاضلی»سرگردی به نام  ، یکجاآنما رفتیم 

  .ها را تحویل بدهیدلطف کنید اسلحه .رژیم ساقط شد !سرگرد

ده  ی تقریبااخورد و لولهده دوازده تا تیر می ،بود« روسی»اسلحه  -من اسلحه را برداشتم  ،خواست تلفن بزند

ها تکان هم لی آن اسلحهخورد وی اسلحه تکان میکنشلیک میکه معموالً با اسلحه  .پانزده سانتی داشت



و گفت: کلید اسلحه خانه را بدهید به آقای قزوینی.  ، به ِپت و ِپت افتاداسلحه را به طرفش گرفتم -خورد نمی

 .زنگ زدم« بلند نظر»من به  و کلید را به من داد

ها را در گونی ریختیم و به منزل همه اسلحهو چند تا گونی آوردند  ها. اینبودند« پسندیده»در منزل آقای  آقایان

ما  .را خلع سالح کنند« شهربانی باجک»خواهند ها ریختند میگفتند این شب بود .بردند «پسندیده»آقای 

همه و یک مقداری صحبت کردیم  ، ماها بردندما را باالی نرده .جا جمع شدندجمعیت انبوهی آندیدیم رفتیم 

 متفرق شدند.

م دیدم خیلی بنده خدا حالش خراب به اتاقش رفت .بود «شهرستانی»سرهنگ اگر اشتباه نکنم  ،خلدارفتم 

کشند اگر اجازه بدهید یک شب مهمان شما باشم تا فردا اگر من االن بیرون بروم مردم من را می :گفت .است

 شود؟ ببینم چه می

تقریبًا ساعت یک « نوری»داماد آقای « وی تبریزیموس»آقای  .ها را هم تحویل گرفتیمکل اسلحهو جا بودیم آن

 فعالً مشکلی نداریم.و آمد گفت چه خبر است؟ گفتم الحمد لله هیچ خبری نیست 

که یک لکه سیاهی روی دماغش « محمدی» یك كسی به اسم ،بودیم كه در مدرسیه فیضیه 10ما در سال 

های ها در حجرهیک دفعه طلبه .دادی به امام میآمد فحش ناموسآمد هر چه از دهانش در میجا میآن ،داشت

 . شان را شکستندسر و کلهو زدند  هاا مهر به اینبو باال جمع شدند 

خانواده ما سرگردان در  ،با خانواده برای تبلیغ رفته بودیمما چون  ؛کردند دستگیر« رامسر»ما را در  10سال 

 ند.داد« رساواک نوشه»را هم تحویل ما  و ها بودندخیابان

داستان  آن .چیزی نگذاشتند بماند ،در منزل داشتیم غارت کرده بودند ما هر چهو تماس گرفتند هم جا از آن

یک  .بود احضار کرد« خیابان ایستگاه»که در « ساواک»چند بار ما را به « محمدی» . اینخیلی مفصلی دارد



منبر « مهدیه تهران»ایشان هم آن سال ماه رمضان  .جا آورده بودندرا آن« سبحانی»دفعه من رفتم دیدم آقای 

 دادند.های رکیک و ناموسی میفحشو ها دین و ایمان نداشتند دیدم بنده خیلی مضطرب است. این ؛رفتمی

با شما کار « قزوینی»پیام داده که آقای « محمدی»ساعت یک، یک و نیم بود دیدم دور و بر بعد از انقالب بود، 

 ؛ از پنجرهندهمان جا هم ایشان را حبس کرد ،دیدیم همان سلولی که ما را حبس کرده بودند ما رفتیم ،دارم

یک  .خدمت امام بود« اتونوفل لوش»پسر من در  .داند من آدم نکشتمخدا می« قزوینی»آقای  :گفتسلول می

هللا آیت»زمان  آنالبته  خدمت امام.رفت « فرانسه»عکسی به من نشان داد گفت این پسر من است که به 

 گفتند!می« خمینی

ها را اینو دوستان دیگر، « بلند نظر»آقای بعد  .اگر آدم نکشتی کسی کار به کارت ندارد« محمدی»آقای  :گفتم

این  ،شان شده بودتشنه هااین وقتی .کرده بودند مستقر« کوه خضر»پشت و بیرون شهر منتقل کرده بودند 

 بودند!! داده «ادرار» هابه این به جای آب؛ یعنی داشتندخیلی عکس العمل زشتی  قایانآ

بعد از آن بود که  ؛بیرون بروید« کمیته»ها گفت شما از به همه این و عصبانی شد ،شنید« یزدی»وقتی آقای 

جا چه دانم آناالن نمی .دندبر« راه آهن»روبروی « ساواک»دان به زن را همه و سر و سامان گرفت« کمیته»

 .جا بردندرا آن هازندانیکه خیلی بزرگی بود ساختمان  است؟ یک

ردند کردند به من تلفن کرا داشتند محاکمه می« محمدی» .بود« یزدی»ها هم عمدتًا به عهده آقای محاکمه این

ها از عزت باال به این و به هر حال ورق بر گشته ،انجام دادند یها کارهایاین که شما شاکی نیستی؟ گفتم نه.

 ها شاکی نیستیم.ما نسبت به خودمان به این .لت آمدندذ

بعد  ،و بقیه« فاضلی» ،«محمدی». آقای سال زندان محکوم کرده بود 9را ظاهرًا به « محمدی»، «یزدی»آقای 

الب ها بخشی از خاطراتی بود که ما در اول انقاین .به خارج رفتندو همه فرار کردند  و از مدتی عفو خوردند

 لبته من خاطرات زیادی دارم.داشتیم، ا



 پرسش:

به  در همین قم و اطراف پل آهنچیكه « خزعلی»هللا مرحوم آیت فرزند ،بشودهم یادی از شهدا برای اینکه یک 

  شویم.ممنون می اگر کوتاه راجع به شهادت فرزند ایشان صحبت کنید ،شهادت رسیدند

 پاسخ:

بعد از ظهر  1 -0نزدیک ساعت  .مان بنائی داشتیمقًا آن روز خانهما اتفا .بود «قم» دی قیام اصلی مردم 58روز 

بیاییم وقتی غروب خواستیم  .است یکردیم که تیر اندازی هوای اول تصور .آیدم صدای تیر اندازی میدیدی ،بود

د شهید کرده بودن« پل آهنچی»ها در آنیکی از افرادی که  .گفتند فعالً حرم نروید حکومت نظامی است ،حرم

 بود.« خزعلی»پسر آقای 

ندان ایشان چند تا منبری که رفته بود چند بار گرفتند و به ز ،هم تقریبًا فراری بود« خزعلی»حاج آقای خود 

کفن  ،ولی برای تشیع جنازه پسرش آمد ؛مخفی بود ،بعد از انقالب فرماندار قم اولین ایشان در منزلِ  .انداختند

از الی  ایشان را .ی بکنداترین احساس ناراحتی و یا گریهکه اصالً کوچکینبدون ا ،تبریک گفت و را کنار زد

 به مخفیگاهش رفت. دوباره جمعیت بیرون کردند و

با آقای « ربانی شیرازی». آقای کردندبهمن یک تعدادی بودند که به صورت مخفی زندگی می 22تا 

در « فهیم کرمانی»با آقای « نوری»آقای  .تبعید بودند« سردشت»به « امام جمعه قزوین»، «بینباریک»

  .تبعید بود« خمین»نیز به « پسندیده»بودند و آقای « سقز»

در « پسندیده»این پیام را برای آقای شما  ،امام یک پیامی داده :من را خواست گفت« یزدی»یک روزی آقای 

 ببرید. «سردشت»در « ربانی شیرازی»آقای  هم برای و ببرید «خمین»



، من را «مصطفی»پسر حاج آقا « سید حسین» ؛مطالبی را گفتیمو خدمت ایشان « خمین»رفتیم جا اینما از 

 . زدهای خیلی رکیک و درشت امام حرفشروع کرد پشت سر  ،در منزل امام دید

اش عاجز پدرم برای اداره خانه گفت: ،شما باید ما را تشویق بکنید« سید حسین» :من جا خوردم گفتم اصال

 !متأثر شدماز این حرف من خیلی خواهد کشور را اداره کند!! االن میت اس

و رفتیم « سردشت»دو تا ماشین بودیم به  .رسیدیم« فهیم»و آقای « نوری»خدمت آقای « سقز» بهجا از آنما 

دیدیم  .ماندیم« خلخالی»شب پیش آقای همان  .جا بودهم آن« خلخالی»آقای  .رفتیم« بوکان»به سپس 

ین نمازی که در ترحالبی !را ذلیل کن« اسرائیل»و « آمریکا»خدایا  :گفتشان در قنوت نماز به فارسی میای

 !!جا خواندمعمرم خوانده بودم آن

 خدمت حاج آقای« سردشت»ما  ،گرفت« ساواک»مان را هاییم یکی از ماشینصبح که حرکت کرد

« بینباریک»آقای  .صبحانه را خوردیم ،دادیم« انی شیرازیرب»پیامی که بود خدمت آقای  ،رفتیم« بینباریک»

ولی  و... مهمان هستیدکه جا نمانید عذرخواهی هم کرد این و سریع حرکت کنید« قزوینی»آقای  :به من گفت

 هوا خیلی پس است.

آدم  که های عجیبی بوددوران ها. اینرساندیم« قم»جا حرکت کردیم تا غروب خودمان را به ما سریع از آن

گاهًا نیم ساعتی  ،مدو سه روز یکسره پشت فرمان بود بعضی وقت ،کردمخودم رانندگی می . منشدخسته نمی

 کرد. احساس خستگی نمی اصال آدم .مکردیم و حرکت مکردت میکنار جاده استراح

 آغاز بحث...

  :در رابطه با آیهبحث ما 

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما  َفُخُذوُه( الرَّ



 (کنيد اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا رسول را آنچه

 7(: آیه 18سوره حشر )

  :آیه در رابطه با. بود

 َواْلِحْكَمَة( اْلِكَتاَب  )َويَعلُِّمُهمُ 

 !بياموزد حکمت و کتاب را آنها و

 528(: آیه 2سوره بقره )

 چطور شد كه هم تعجب کردم دوستان یک روایتی را گفتند مندیروز  .عرض کردم ما روایتی پیدا نکردیم

ابن »از  ،بعد دیدم نه این روایت از معصومین نیست .ما نتوانستیم پیدا کنیمولی پیدا کردند  یدوستان روایت

  :آیه نه در است. ما گیردصورت می« ابن عباس»و  «معاویه»ی که بین امناظرهمربوط به  .است« عباس

 اْلَهَوى( َعنِ  يْنِطُق  )َوَما

 !گويدنمي سخن نفس هواي روي از هرگز و

 5(: آیه 15سوره نجم )

 َواْلِحْكَمَة( اْلِكَتاَب  )َويَعلُِّمُهمُ  و نه در آیه .روایت پیدا کردیم

 و کنیمما با نرم افزارها و اینترنت جستجو می، گردد و توجه نداردها آدم میبعضی وقت .این البته مشكل نیست

 اْلِكَتاَب  )َويَعلُِّمُهمُ  واْلَهَوى(  َعنِ  يْنِطُق  )َوَما :بتوانند نسبت به اگر وستاند، دیگر حوصله کتاب گشتن نداریم

  .خیلی خوب است روایت از معصوم داشته باشیم باشد و سنت« حکمت»مراد از  که؛ َواْلِحْكَمَة(



 آَتاُكمُ  )َوَماکه در: ما ر طوهمان .خیلی خوب استروایت از معصوم باشد  هم؛ اْلَهَوى( َعنِ  يْنِطُق  )َوَمامورد در 

ُسولُ  ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما کهروایات متعدد از معصومین داریم ؛ َفُخُذوُه( الرَّ ما  .مربوط به سنت است این ؛َفُخُذوُه( الرَّ

)سالم هللا  از امام صادق و امام باقررسیدیم، باز هم « صحیحه زراره»به ، چند تا روایت صحیحی خواندیم

 علیهما(

 :پرسش

 نیاز به روایت دارد؟ ، آیاشبا توجه به ظاهر و صراحت ؛اْلَهَوى( َعنِ  يْنِطُق  )َوَما آیه

 پاسخ:

ُسولُ  آَتاُكمُ  َوَما)مگر  كال  اْلَهَوى(؛ َعنِ  يْنِطُق  )َوَماگویند: االن خیلی از این آقایان میروشن نیست؟  ؛(َفُخُذوهُ  الرَّ

 و ربطی به سنت ندارد!! این مربوط به قرآن استگویند قرآن است. قرآنیون همه می مربوط به

 پانزده تا ، مثل همین آیه مورد بحث ما که دهاما وقتی روایتی از معصوم باشد، مخصوصا اگر متعدد هم باشد

كه معصومین نسبت به این آیه عنایت دهد بر اینپانزده تا روایت نشان می روایت در این موضوع است؛ این ده

 ی داشتند.اویژه

واضح هم باشد ولو یك آیه هرچه  ،ما از معصوم روایت داشته باشیماگر البته عرض كردم ما پیدا نكردیم؛ ولی 

 د این برداشت است.یت هم از معصومین باشد، خودش مؤیروا

 :نقل می کند که فرمودند از امام باقر و امام صادق )علیهما السالم(« صحیحه زراره»

َض » هِ  لَىإِ  ِإنَّ اللََّه َفوَّ  «َخْلِقهِ  َأْمرَ  نَِبيِّ

 باز همان تعبیری است كه دیروز عرض كردم:



ُسولُ  آتاُكمُ  ما) اْْلَيةَ  َهِذهِ  َتلَى ُثمَّ  َطاَعُتُهمْ  َكْيَف  لَِيْنُظرَ »  «(َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

د صل ى هللا عليهم؛ بصائر الدرجات في ده: صفار، محمد بن حسن، مصحح: كوچه نویسن فضائل آل محم 

 7، ح 578 ، ص5، جالنجفي المرعشي هللا آية مكتبةناشر:  ،باغى، محسن بن عباسعلى

 از امام صادق )سالم هللا علیه( است:« صحیحه اسحاق ابن عمار»روایت بعدی 

َب  َتَعالَى وَ  َتَباَركَ  اللَّهَ  ِإنَّ » هُ  َأدَّ ا نَِبيَّ  «َأَرادَ  َما ِإلَى ِبهِ  اْنَتَهى َفلَمَّ

 تأدیب نبی مكرم به حد اعلی رسید:وقتی 

َض  َعِظيم   ُخُلق   لََعلى ِإنَّكَ  لَهُ  َقالَ »  ُسولُ  آتاُكمُ  ما وَ  َفَقالَ  ِديَنه ِإلَْيهِ  َفَفوَّ  « َفاْنَتُهوا َعْنهُ  َنهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

َض »جا در آن هِ  ِإَلى َفوَّ َض »جا: بود این «ِقهِ َخلْ  َأْمرَ  َنِبيِّ  جا داده است:بعد یك توضیحی در ایندارد.  «ِديَنه ِإَلْيهِ  َفَفوَّ

 «َشْيئا لِْلَجدِّ  َيْقِسمْ  َلمْ  وَ  اْلَفَراِئَض  َفَرَض  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  وَ »

 برای جد در قرآن چیزی فرض نكرده است. وند واجبات را بیان کرد ولیخدا

ُدَس  َأْطَعَمهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  وَ »  «َذلِك لَهُ  ِذْكُرهُ  َجلَّ  اللَّهُ  َفأََجازَ  السُّ

 خدای عالم هم این سهمی كه پیامبر برای جد و جده قرار داد اجازه داد و تثبیت كرد.

 «ِحساب   ِبَغْيرِ  َأْمِسكْ  َأوْ  َفاْمُننْ  َعطاُؤنا هذا -َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهِ  َقْولُ  َذلِكَ  وَ »

اإلسالمية(، نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على  -ي )ط الكاف

ْفِويِض  ، َباُب 267، ص5اكبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج  ِإَلى وَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي اأْلَِئمَّ  6ح ،الدِّ



 باز از امام صادق )سالم هللا علیه( است:« میثمی محمد ابن حسن»بعدی از « صحیحه»

َب  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ » ى َرُسولَهُ  َأدَّ َمهُ  َحتَّ  «َأَرادَ  َما َعلَى َقوَّ

 خواست رسید.ی كه خدا میاكه رسول اكرم به آن مرحله یجاینبی مكرم را تأدیب و راهنمایی كرد تا آن

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، :نویسنده اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 269، ص5الكتب االسالمیة، ج ناشر: دار اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ  اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي اأْلَِئمَّ  8، حالدِّ

هُ  َب َأدَّ » كه:دارد دوستان عزیز ببینید در رابطه با رسول اكرم  َب »، «َبهُ یأَدَ ت َفأَْحَسنَ  َنِبيَّ ى َرُسوَلهُ  َأدَّ َمهُ  َحتَّ شما  ؛«َقوَّ

اش علیه السالم( در اول بچگی اله و با دیگر انبیاء مقایسه كنید، مثال حضرت عیسی )علی نبینا واین را 

 گوید:می

 نَِبيا( َوَجَعلَِني اْلِكَتاَب  آَتاِني اللَّهِ  َعْبدُ  ِإنِّي )َقالَ 

 مرا و داده؛ من به( آسماني) کتاب او خدايم؛ بنده من: »گفت( و گشود سخن به زبان عيسي گهاننا)

 !است داده قرار پيامبر

 51(: آیه 58سوره مریم )

برسد؛ چون رسول به یک مقامی  ها و...ها و عبادتها و ریاضتولی رسول اكرم باید تا چهل سالگی با آن برنامه

انی است و دینی است كه تا ابد هم بنا است بماند، و مشكالتی كه در مسیر نبی مكرم دینش، دین جه اكرم اوالً 

 فرمود: یك از انبیاء از آدم تا حضرت عیسی نبود. است، در مسیر هیچ

 «ُأوِذيُت  َما َما ُأوِذَي نَِبيٌّ ِمْثلَ »



سى، محمد باقر بن محمد تقى، مجل بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 16 ، ص58 دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج ناشر:

من قبالً هم عرض کردم، یکی از کوتاهی های ما این است که مصائب نبی مکرم را برای مردم مطرح نمی کنیم. 

ت مکه کشید، بعد در مدینه از دس یا خودمان هم آگاهی نداریم. مصیبت هایی که رسول اکرم، مخصوصًا در

قرآن به صراحت می  از مصائب امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( بود، کمتر نبود! منافقین کشید، اگر نگوئیم بیش

 گوید:

 (َيُقوُلون ِبما َصْدُركَ  َيضيُق  َأنَّكَ  نَْعلَمُ  َلَقدْ  وَ )

 (كنندمى ناراحت سخت را وت و) شودمى تنگ گويندمى آنها آنچه از تو سينه دانيممى ما

 87(: آیه 51سوره حجر )

َمهُ »این:  كند، ها انسان فكر میبعضی وقت ،این استقامتی كه در رسول اكرم در این مسیر بوده «َأَرادَ  َما َعَلى َقوَّ

  !نه این مشكالت بوده و نه این استقامت بوده ،كدام از انبیاءبرای هیچ

اما  كند.كند. حضرت موسی نفرین میولی در آخر نفرین می مشكالت دید شما ببینید حضرت نوح درست است

 گوید:می« جنگ احد»ها در ها و آن همه شكنجهرسول اكرم با آن همه اذیت

 «َيْعلَُمونَ  اَل  َفِإنَُّهمْ  َقْوِمي اْهدِ  اللَُّهمَّ »

 ؛ق 109: مؤلف وفات ريخحسن، تا بن فضل طبرسى،: ؛ نويسنده(القديمة -ط) الهدى بأعالم الورى إعالم

 95 ص ؛سوم: چاپ نوبت ،ق 5581تهران، ،اسالميه: ندارد، ناشر: مصحح/  محقق

ی رسیده كه برای كفار ابه یك مرحلهپیامبر یعنی  ؛«ادب رسوله حتی قومه»این قضیه نشانگر این است كه: 

 كند.حربی هم از خدای عالم طلب هدایت می



 پرسش:

َب »:این ى هُ َرُسولَ  َأدَّ َمهُ  َحتَّ  گردد؟به عوالم قبل بر نمی ؛«َقوَّ

 پاسخ:

َب »نه،  ى َرُسوَلهُ  َأدَّ َمهُ  َحتَّ  :که دارد الم قبلوعبرای این دنیاست. درباره  ؛«َقوَّ

ى ُمْحِدِقينَ  ِبَعْرِشهِ  َفَجَعلَُكمْ  َأْنَواراً  اللَّهُ  َخلََقُكمُ »  «اللَّهُ  َأِذنَ  ُبُيوت   ِفي َفَجَعلَُكمْ  ِبُكمْ  َعلَْيَنا َمنَّ  َحتَّ

 به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: ناشر على، بن محمد بابويه، ابن: نویسنده الفقيه؛ يحضره ال من

 655ص ،2ج اكبر، علی غفاری،: مصحح قم علميه حوزه مدرسين جامعه

 می فرماید: جا است.ها همه مال اینها است. ایناین همین جسم« بیوت»

َض  ُثمَّ »  «لَْيهِ إِ  َفوَّ

 بعد از رسیدن به چهل سالگی است.  «فوض الیه»

 بعد فرمود:در هر صورت... 

ُسولُ  آتاُكمُ  ما»   «َفاْنَتُهوا َعْنهُ  نَهاُكمْ  ما وَ  َفُخُذوهُ  الرَّ

 می فرماید: های قبلی نداشت.ی دارد كه آن روایتایك تكهروایت بعد این 

َض  َفَما»  َضهُ  َقدْ فَ  َرُسولِهِ  ِإلَى اللَّهُ  َفوَّ  «ِإلَْيَنا َفوَّ

 هرچه كه خدای عالم به رسولش تفویض فرموده بود به ما هم تفویض كرد!



: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 269 ، ص5ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َلىإِ  التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي اأْلَِئمَّ  8 ، حالدِّ

 گوید:آورد و میاین روایت را می 216صفحه  52جلد « روضة المتقین»در « مجلسی اول»

 «وفي الصحيح»

القديمة(؛ مجلسى، محمدتقى بن مقصود على،  -روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه )ط 

، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسالمى پناه على اشتهاردى و حسين كرمانى، سوىمو محقق/ مصحح:

 216 ، ص52 كوشانبور، ج

ترین روایت تفویض این دیگر خیلی مفصل است؛ یعنی مفصل .است« صحیح فضیل ابن یسار»روایت بعدی 

 گوید:می« صاحب جواهر»دارد. بزرگان ما مانند: « كلینی»این است. این را مرحوم 

 «الفضیل صحیحة»

 گوید:می« روضة المتقین»

 «ما رواه كلیني في الصحیح»

القديمة(؛ مجلسى، محمدتقى بن مقصود على،  -روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه )ط 

، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسالمى پناه على اشتهاردى و حسين كرمانى، موسوى محقق/ مصحح:

 21، ص2كوشانبور، ج

علی ابن »پدر « ابراهیم ابن هاشم»به اعتبار دارد « حسن» واژه 511صفحه  5جلد « قولأة العمر»در كتاب 

 «.ابراهیم



از اصحاب خاص امام باقر « فضیل ابن یسار»، «فضیل ابن یسار»از  ،«ابن اذینهعمر »، از «ابن ابی عمیر»از 

 كنند.از مسائل از ایشان نقل میگویند ایشان از اوتاد بوده و دارای چشم برزخی بوده و خیلی بوده است. می

ف قسمت راست بدنش را غسل دادم خود جسد به طر بودم «فضیل»گوید من در حال غسل حتی راوی می

یك لحظه این پارچه  ،ی كه به عنوان ساتر روی عورتینش انداخته بودیمااین پارچه گویدچپ برگشت. بعد می

 عوریتنش كشید كه دیده نشود!با دستش پارچه را روی « فضیل»دیدم  ،كنار رفت

 داشت، شرح حالش را هم دوستان مطالعه كنند خیلی خوب است.  ییك دنیای« فضیل ابن یسار»این 

كه ایشان از اصحاب امام سجاد « قیس ماصر» ضی از اصحابگوید از امام صادق شنیدم كه برای بعمیایشان 

 ر علم كالم بوده است.است و خودش قهرمان علم كالم است و شاگرد امام سجاد د

دارد که « الحجة باب االضطرار الی الحجةكتاب »،5جلد « كافی»در كتاب « بن یعقوبیونس »در آن قضایای 

پاشو برو این « یونس» :گفت« بن یعقوبیونس »ه آمده بود، امام صادق به برای مناظر« شام»خدایی از  بنده

 جا بیاور.این های ما كه علم كالم بلدندطرف و آن طرف از بچه

 هم آوردم؛را « ماصر سقی»را پیدا كردم، « بن اعینعمران »رفتم چند نفری را آوردم  گویدمی

 «اْلُحَسْين ْبنِ  َعِليِّ  ِمنْ  اْلَكاَلمَ  َتَعلَّمَ  َقدْ  َكانَ  وَ  َكاَلماً  َأْحَسَنُهمْ  ِعْنِدي َكانَ  وَ  اْلَماِصرِ  ْبنَ  َقْيَس  َأْدَخْلُت  وَ »

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: إلسالمية(،ا -الكافي )ط 

ة ِكَتاُب ، 575، ص 5ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد، ة ِإَلى ااِلْضِطَرارِ  َباُب  ،اْلُحجَّ ؛ اْلُحجَّ

 0ح 

 

 



 ! می آورد با این تعبیر

داشت نقل « قیس ماصر»شاگردان و « قیس ماصر»ب برای بعضی از اصحاامام گوید میدر هر صورت 

 :، فرمودكردمی

َب  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ » هُ  َأدَّ ا َأَدبَهُ  َفأَْحَسنَ  نَِبيَّ َض  ُثمَّ  َعِظيم   ُخُلق   لََعلى ِإنَّكَ  َقالَ  اأْلََدَب  لَهُ  َأْكَملَ  َفلَمَّ  ِإلَْيهِ  َفوَّ

ينِ  َأْمرَ  ةِ  وَ  الدِّ  «ِعَباَده َس لَِيُسو اأْلُمَّ

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 266 ، ص5ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي اأْلَِئمَّ  0، حالدِّ

که بحث امر سیاسی نبی مکرم که بعضی از کند و هم اینت را تثبیت می، هم بحث مشروعیت سن  این روایت

مشروعیت سیاسی پیغمبر، مشروعیت و گویند پیغمبر امر سیاسی خودش را از مردم گرفته دوستان می

 ، این را هم رد می کند.مردمی است نه مشروعیتش الهی

آمده است.  «ِعَباَده لَِيُسوَس »واژه  که چند تا روایت صحیح داریم ،یستما روایات متعدد داریم یکی دو تا هم ن

 ه او واگذار کرد.سیاست عباد را بیعنی 

خود این یک حرف بی ،داریش را از مردم گرفتهگوید پیغمبر مسائل سیاسی و حکومتمیآقای عابدینی که این

 د.ندارن ادعایشان دلیلی هم برای این و ی بیش نیستاو هرزه

 :اش را از مردم گرفته؟ گفتچه دلیلی شما دارید که پیغمبر بحث حکومتی :گفتم« عابدینی»من به آقای 

کرده، این معلوم است که خالفت و مشورت می« جنگ احد»و « جنگ بدر»در  ،پیغمبر با مردم مشورت کرده"

 "کند.سیاست را از مردم گرفته و مردم انتخاب کردند كه دارد با مردم مشورت می



 گوید:در خیلی از موارد بود پیغمبر مشورت کرد و خالفش را انجام داد و قرآن هم می :گفتم 

 اللَِّه( َعلَى َعَزْمَت َفَتَوكَّلْ  َفِإَذا اأْلَْمرِ  ِفي )َوَشاِوْرُهمْ 

 !کن توکل خدا بر( و !باش قاطع) گرفتي، تصميم که هنگامي اما! کن مشورت آنان با کارها، در و

 518(: آیه 5عمران )آل سوره

المؤمنین با امیرگویید ابوبکر و عمر هم به قول شماها می :گفتم«. َفإَذا َعَزموا»گوید نمی «َعَزْمَت  َفِإَذا»گوید: می

شان را از علی گرفتند؟ هیچ جوابی نداشت کردند؛ پس ابوبکر و عمر هم آمدند مشروعیت خالفتمشورت می

 بگوید. 

 گوید: می« مرآة العقول»در « مجلسی»مرحوم  «ِعَباَده لَِيُسوَس »کلمه  دربارهدر هر صورت 

 ملك إذا فاعله يسم لم ما على الناس أمور الرجل سوس و سياسة، الرعية سست: الجوهري قال »

 «أمرهم

 وفات تاريخ ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى،: نويسنده ؛الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة

ق،  5010 ،اإلسالمية، تهران الكتب دار: هاشم، ناشر محالتى، رسولى: مصحح/  محقق ؛ق 5551: مؤلف

 511 ص ،5 ج ؛دوم: چاپ نوبت

 یعنی تدبیر امور!« یسوس»کلمه 

ُسولُ  آَتاُكمُ  فقال عز وجل: )َوَما»  «َفاْنَتُهوا( َعْنهُ  نََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

 

 



 :می گوید که یجایتا آن

داً  َكانَ  اللَّهِ  َرُسولَ  نَّ إِ  وَ » قاً  ُمَسدَّ داً  ُمَوفَّ ا ء  َشيْ  ِفي ُيْخِطئُ  اَل  وَ  َيِزلُّ  اَل  اْلُقُدِس  ِبُروحِ  ُمَؤيَّ  ِبهِ  َيُسوُس  ِممَّ

 «اْلَخْلق

گونه لغزش در امر حکومتی هم هیچداشت، قسمتی که پیغمبر در امر سیاست مردم  جا می گوید:باز هم در این

 ت.و خطائی نداش

نه  ،پیغمبر فقط در بخش اخذ وحی معصوم بودهکه آورند ها تعبیر می«وهابی»ها و كه بعضی از آقایان سنیاین

اساس بوده که ائمه های بیها است. معلوم است آن زمان هم از این حرفاین در حقیقت رد تمامی این ،در غیر

 تعبیر دارند. «اْلَخْلق ِبهِ  َيُسوُس »)علیهم السالم( با این واژه که 

اگر اشتباه نکنم اولین سخنرانی که ابوبکر داشت  .است« وساسة العباد» تعبیر هم« زیارت جامعه کبیره»در 

و  ه؟ پیغمبر، نبی بودآیمآن بر میکنید که من از عهده شما خالفت را به عهده من گذاشتید و تصور می:"گفت

 "آیمکنم و به غضب میمن اشتباه میولی من نه،  ؛کردهمؤید به وحی بوده و اشتباه نمی

 «أبشاركم وال اشعاركم في أوثر ال فاجتنبوني غضبت فإذا»

هایم صورت شما را خراش ندهم و موهای شما را هم وقتی غضبناک شدم از من دور شوید تا با ناخن

 نکشم.

 - اإلسالمي المكتب: شرالن دار ،255: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف؛

 556، ص55، جاألعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،5015 - بيروت



گوید وقتی عصبانی شدم از من دور شوید تا كه می این از فضائل ابوبکر است" :گویدمی« ابن تیمیه»به قول 

مو، این چه فضیلتی است؟ از او  دانم قضیه کندنمن نمی "موهایتان را نكنم.و چنگ به صورت تان نیندازم، 

 در هیچ جنگی کاری نکردند.ها این و شجاعت نداشتندکنند که ابوبکر و عمر می سوال

شجاعت دو قسم است یک شجاعتی است که  ،سواد هستیدشما خبر ندارید و بی" :گویدمی« ابن تیمیه»

ها دعا برای پیروزی رزمندهشب روند یک شجاعت هم این است که می .جنگندروند با شمشیر در میدان میمی

 دارند به قولی حرف مفت است و "!!شد به برکت دعای ابوبکر و عمر بودهاگر علی در میدان پیروز می !کنندمی

 زنند.می

 نادان و بی ارزشکه یک سری افراد ولی این ؛از کوزه همان برون تراود که در اوست .ها گالیه نداریمما از آن

 !ماندآدم معطل می ،کنندها را قبول میهای اینفآیند حرمی

، مناظره خیلی دوستان اگر گوش کنند بد نیست .داشت مناظره« سجودی»با « شریفی»آقای دو سه روز قبل 

این  :گفت« سجودی»سنت آورد. را از کتب اهل هاروایت بعضی از« شریفی»آقای  .بود قشنگ و زیبایی

 ها مورد قبول نیست.روایت

هر  !!خر و االغ است« صالحی شامی» :گفتسجودی  .گوید صحیح استمی« صالحی شامی» :گفت« شریفی»

آقای شریفی در ادمه روایتی از  .خری بیشتر نیستاین هم یك  گفت این االغ بوده وآورد میکدام را می

خر « بخاری»مواظب باش نگویی « سجودی»است آقای « بخاری»گوید از میمی آورد و « صحیح بخاری»

 !!بوده

هم آخرش  !توهین نکنی ،خر است« عبدالحمید» یگوید نگویآورد میمی« عبدالحمید»از  یك مطلب بعد 

 این فاسق است.که این را گفته، « عبدالحمید» :گویدمیسجودی 



اگر اقل نه، عحتی  ؛ یعنیها دادهبا عقل و وجدانی که خدای عالم به اینها دنبال چه هستند؟ داند اینیآدم نم

دهد حق چه کسی است و باطل چه کسی است؟ تشخیص می ،ی در دیوانه خانه این مناظره را ببیندادیوانه

که یک مستبصر هم این به عنوانو کنند است و برایش خیلی تره خرد می« وهابیت»به عنوان لیدر « سجودی»

 !استبوده است، مطرح 

به هر  .کنددارد دفاع می« وهابیت»از  ی ماهواره ای،هار شبکهسال است که ایشان د 50 -55شاید بیش از 

حرف خر برای ما و گوید این االغ و خر بوده بیند بر خالف نظرش است میرسد وقتی میکدام از علمایش می

 !!حجت نیست

عابیر خیلی دارند ت« االمام، العالمه، فقیه»از او تعابیری به  و است اهل سنتاز علمای بزرگ  «صالحی شامی»

 اش دارند.بزرگ و درشتی درباره

 در ادامه می فرماید: در هر صورت ...

اَلةَ  َفَرَض  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُثمَّ »  «َرَكَعات َعْشرَ  َرْكَعَتْينِ  َرْكَعَتْينِ  الصَّ

  .شود نماز در ابتدا ده رکعت بیشتر نبودهمعلوم می

ْكَعَتْينِ  ِإلَى اللَّهِ  َرُسولُ  َفأََضاَف »  «اْلَفِريَضة َعِديلَ  َفَصاَرْت  َرْكَعةً  اْلَمْغِرِب  ِإلَى وَ  َرْكَعَتْينِ  الرَّ

ما » -شاید برداشت من است  - با این تفاوت ؛شده« ما فرض هللا»در حقیقت همتای با « رض الرسولما فَ »

« ابن تیمیه»ر به قول که یک مقدابرای این ؛هفت رکعت شده« ما فرض النبی»و ده رکعت شده « فرض هللا

ما تشخیص نشیند از هر طرف یک وجب بدن خدا بیرون است اگر بیرون نباشد گوید اگر خدا روی عرش میمی

باشد تا « ما فرض النبی»بر این مبنا هم شاید رسول اکرم هم خواسته هفت رکعت دهیم خدا عظمت دارد!! نمی

 عظمت خدا روشن بشود 



ْكَعةَ  َأْفَردَ  وَ  َسَفر   ِفي ِإالَّ  َتْرُكُهنَّ  َيُجوزُ  اَل » َفرِ  ِفي َقاِئَمةً  َفَتَرَكَها اْلَمْغِرِب  ِفي الرَّ  «اْلَحَضرِ  وَ  السَّ

ه که حضرت فرمود ،اضافه شدهبه نماز مغرب این یک رکعتی هم که  ،هفت رکعت است« ما فرض النبی»چون 

  .باشد این یک رکعت در سفر و حضر

 َأْربَعاً  النََّواِفلَ  ص اللَّهِ  َرُسولُ  َسنَّ  ُثمَّ  َرْكَعة َعْشَرةَ  َسْبعَ  اْلَفِريَضةُ  َفَصاَرِت  ُكلَّهُ  َذلِكَ  َلهُ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  َفأََجازَ »

 ِمْنَها َرْكَعةً  َخْمُسونَ  وَ  ىِإْحدَ  النَّاِفلَةُ  وَ  اْلَفِريَضةُ  وَ  َذلِكَ  َلهُ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  اللَّهُ  َفأََجازَ  اْلَفِريَضة ِمْثلَِي  َرْكَعةً  َثاَلِثينَ  وَ 

 «ِبَرْكَعة ُتَعدُّ  َجالِساً  اْلَعَتَمةِ  بَْعدَ  َرْكَعَتانِ 

: غفارى على / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: اإلسالمية(، -الكافي )ط 

ْفِويِض  َباُب ، 266، ص 5ناشر: دار الكتب االسالمیة، ج اكبر و آخوندى، محمد،  ِإَلى وَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َلىإِ  التَّ

ةِ  ين َأْمرِ  ِفي اأْلَِئمَّ  0، حالدِّ

جالب هم است هر کدام از این نوافل یک  .است که بعد از عشاء است «یرهنماز وت» همان، «ِبَرْكَعة ُتَعدُّ  َجالِساً »

ذان ظهر است تا به اندازه اول ا« نافله ظهر»مثالً  .شود خوانداز آن وقت بگذرد دیگر نمی که اگر وقت خاصی دارد

دیگر  ،بشود به اندازه خود شاخص ،یعنی اگر سایه شاخص ،نیم ساعت که بگذرد .توانید بخوانیدنیم ساعت می

 شود خواند.نمی« نافله ظهر»

ولی نافله  ؛شود خواندهوا روشن شد دیگر نافله صبح نمی ،یک وقتی است که هوا تاریک است «نافله صبح»

ولذا معموالً توصیه  ؛با آن است ه شب نماز عشاء بخوانید نافله عشاء همده دقیقه مانده به نیم شما اگر ،عشاء

  .خوانید نافله عشاء را حتمًا بخوانیدکنند اگر نوافل دیگری را نمیمی

 پرسش:

 طور است؟نماز شب هم همین



 پاسخ:

هیچ  ،غیر از نافله شب من ندیدم .دارداست که قضا  . نماز شب تنها نماز مستحبینماز شب دنیای دیگری دارد

 .نیستوقت ساعت بیشتر  20گویند البته قضایش را هم ظاهرًا می .نماز مستحبی قضا داشته باشد

 ،نتوانستید سه رکعت است، د یازده رکعتنگویحتی می ؛چه است یک دنیای دیگری استمسئله نماز شب 

توانید در حال راه رفتن نمی ،توانید خوابیدهنمی ،نید نشستهتوانمی ،توانید ایستادهمی ،نتوانستید یک رکعت

  :ی که نسبت به نبی مکرم استاشریفه آیهآن  .بخوانید

دْ  اللَّيلِ  )َوِمنَ   َمْحُموًدا( َمَقاًما َربُّكَ  يْبَعَثكَ  َأنْ  َعَسى لَكَ  نَاِفلَةً  ِبهِ  َفَتَهجَّ

 اميد توست؛ براي اضافي وظيفه يک اين! بخوان( نماز و) قرآن( و برخيز، خواب از) را شب از پاسي و

 !برانگيزد ستايش خور در مقامي به را تو پروردگارت است

 78آیه  (:57سوره اسراء )

آن  ،بزرگان ما به نماز شب ملتزم بودند .منوط به این نماز شب است ،یعنی رسیدن نبی مکرم به مقام محمود

 .مان جای دیگر باشدهم نه نماز شبی که ما از اول تا آخر فکر

از شدت  ،شدمشغول نماز می كه گویند نیمه شبمی ،که از مراجع بزرگ بود« سید شفتی»در رابطه با مرحوم 

کرد که بعضًا یکی از اذکار نماز را چند بار تکرار می ،گرفتبغض گلویش را می .خوردهایش تکان میشانه ،گریه

 درست بشود.

 .پلک چشمانش زخم شده بود ،در اثر شدت گریه كه چشم گریان به او داده بودبه قدری خدای عالم د نگویمی

اگویند در میان بمی  .باشد نداریم زرگان ما مثل ایشان آدمی که َبک 



د وقتی که نیمه نگویمی« کاشف الغطاء بزرگ»مرحوم  زیاد است. در مورد امثال این قضایا در میان بزرگان ما

های به طوری که گریه کرد.ی را منقلب میاهر شنونده که کردچنان گریه میآن ،شدشب برای نماز شب بلند می

 ایشان برای افراد ضرب المثل بود.

شد بلند میکه برای نماز شب « مطهری»مرحوم گوید: مییک تعبیری دارد « مقام معظم رهبری»یا خود 

 .شدشنیده می« مطهری»آقای  های دیگر هم صدای گریهتاقکرد که در اچنان بلند گریه میآن

خانواده ما یک دفعه از  .کردخیلی بلند بلند گریه می ،مهمان ما بود« مطهری»یک شب آقای  :گویدایشان می

در نماز « مطهری»رفت دید که صدای گریه بلند مرحوم است. بعد  خواب پریدند ترسیدند که چه اتفاقی افتاده

 !شب است

 گوید:می« دعای ابو حمزه ثمالی»امام سجاد در  .چنین بودندایندوستان، مردان خدا خالصه  

 «نَْفِسي َعلَى ِباْلُبَكاءِ  َأِعنِّي َاْللُهم  وَ »

 خدایا به من توفیق بده به حال خودم گریه کنم!

د د و سالح المتعب  ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهج 

 185، ص2، جعةمؤسسة فقه الشي

گریه کردن به حال خودمان را  و بیت برویمخانه اهل بما باید در .گریه، یک توفیقی است که به هر کس ندهند

شکرش را به جا بیاورد که خدای  ،قدرش را بداند ،و اگر خدا به کسی همچنین توفیقی داد .ها گدائی کنیماز این

 .نکرده خدای عالم این نعمت را از او نگیرد

 گردد.این نعمت بر نمی ، دیگرخدا وقتی گرفت ،ر روایت داریم خدا نعمتی اگر به کسی داد قدرش را ندانستد

 .با سوز گریه کنیم ،تالش کنیم ده دقیقه، نیم ساعت کمتر یا بیشتر



که ما نیم ساعت شروع به خواندن این« دعای ابو حمزه ثمالی»، «دعای ندبه»، «دعای کمیل»من بارها گفتم 

دعای ابو حمزه »هر شب در قنوت نماز وترش « کاشف الغطاء»گویند می .نیم خوب و خیلی عالی استک

 خواند!ایستاده از اول تا آخر می را« ثمالی

یک دفعه این است که  ،خوردروحیه آدم به چه می كنددعاها را حاال فرق می از این یهایها تکهولی بعضی وقت

  دارد: ای عالمقی به خدانسان یک حالت تمل  

كَ  ُسُرورُ  َذلِكَ  َفِفي النَّارَ  َأْدَخْلَتِني ِإنْ  ِإلَِهي» كَ  ُسُرورُ  َذلِكَ  َفِفي اْلَجنَّةَ  َأْدَخْلَتِني ِإنْ  وَ  َعُدوِّ  «نَِبيِّ

  :گوید خدایاشود میعصبانی می ،یک دفعه نه .کشدتملقی مییک دارد 

ي النَّارِ  َأْهلَ  أَلُْخِبَرنَّ  النَّارَ  َأْدَخْلَتِني لَِئنْ »  «لَك ِبُحبِّ

د د و سالح المتعب  ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهج 

 186 ، ص2، جمؤسسة فقه الشيعة

خدایا من  گویم:میو  کنمآبرو ریزی می جاآن کنند کهها معنا میبعضی ، حاالجا من را بیاندازیآنمی گوید: 

هم ن را به آتش خواهد بگوید خدایا ممی ،گویند نهبعضی از بزرگان می !جا آوردیمن را این ،داشتمدوستت 

 بیاندازی دوستت دارم.

كَ  َخَرَج َما  وَ »  «َقْلِبي ِمنْ  ُحبُّ

د د و سالح المتعب  ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهج 

 181، ص2ج، مؤسسة فقه الشيعة

 



  :تعبیری دیگری هم دارد

 «...ِباأْلَْصَفاد َقَرْنَتِني لَوْ  ِإلَِهي»

  :گوید خدایا اگر من را به زنجیر ببندیکه می یجایتا آن

ْقَت  وَ  باََلِئكَ  َأْهلِ  بَْينَ  وَ  بَْيِني َجَمْعَت  وَ » اِئَك َما َخَرَج  بَْينَ  وَ  بَْيِني َفرَّ كَ  َأِحبَّ  «َقلِْبي ِمنْ  ُحبُّ

د د و سالح المتعب  ندارد، ناشر:  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:مصباح المتهج 

 907 ، ص2، جمؤسسة فقه الشيعة

بیست بار، سی بار، صد بار، دویست بار  ؛این را تکرار کند و بگیرد را که با روحیه آدم سازش دارد یهایتکهاین 

 .با یک بار گفتن این صفا نیست كه در خود تکرار یک صفائی است .تکرار کند

را همین یک جمله و کرد اش گریه میشب تا صبح در سجده ،امام کاظم )سالم هللا علیه( بعضی وقتکه دارد 

  :گفتمی

ْنُب  َقُبَح » َجاُوزُ  وَ  اْلَعْفوُ  َفْلَيْحُسنِ  َعْبِدكَ  ِمنْ  الذَّ  «ِعْنِدك ِمنْ  التَّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -ئمة األطهار )ط خبار األبحار األنوارالجامعة لدرر أ

 519 ، ص09 ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

  :بعضی از جاها دارد .کردهمین را تکرار میفقط 

ْنُب  َقُبَح  َكانَ  ِإنْ  ِإلَِهي»  «ِعْنِدك ِمنْ  اْلَعْفوُ  َفْلَيْحُسنِ  َعْبِدكَ  ِمنْ  الذَّ

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار األئمة األطهار )ط بحار األنوارالجامعة لدرر أ

 502، ص85ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج



  با شرمندگی وارد قبر نشویم.هللا امیدواریم که ان شاء هللا خدای عالم به همه ما این توفیق را بدهد و ان شاء

 «والسالم علیکم ورحمة هللا»


