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٥ َ�؟ْ�أ

 ناشرهمقدم

 ژگانيوبر رحمتگر دگان،يآفربر رحمتگريخدا بنام

يبس ها،دليذات رازبهكه همو است؛انيجهان پروردگارژهيوش،يستا

 معارف نشرقيتوفراماوت؛خير فرو نعمت سامانمان،وسربركهاو. داناست

يخداشناس ابوابو فرمود؛ عطا شگان،يپ تقوايبرا استيرهنمودكه قرآن،

.گشود مانيهادلبر را

 كمالباو سته،يشاياگونهبه است، ندبهفيشريدعا شرح حاضر، كتاب

وريتحريعرب زبانبهيشمس 1373 سالدركه،ينگرقتيحقوينيبكيبار

 است؛يالهقتيطرانيراهبههيهد گرانقدر، اثرنيا ترجمه نضمامابه اكنون

 جهاننيمسلم امريول آن، دردمند صاحبكه استييدعا ندبه،فيشريدعا

به خطاب آنرا،يالعسكر الحسن ابنمحمد االعظم،اهللاةيبق عصر، صاحبو

.است داشتهانيب شتنيخو

ژهيوهب–مستكبر بارانج دستبهو است آشفته بتشيغدريبشرةجامع

 حالدر-رنديگيم جبههآنضدبرنيدازيول متظاهرندينداريدبهكهيآنان

 مقدسش، محضردريانقالبو تحولواو حضوريتمنّابهماو. استينابود

.بخشد آرامشرا خاطرمانو كند اصالحرا وضعمانتاميانتظار در



 َ�؟ْ�أ٦

يصادق محمد دكتريالعظماهللاتيآد،مجاه عالمه گرانبها، اثرنيا نگارنده

وقيحقاريتفسدر دوران نوادراز حق،بهكهاست)هيالزكتربتهاهللاقدس(يتهران

يب كاوش قرنمينازشيبةنيشيپباو بود؛ خدا راهديشهوميكر قرآنقيدقا

ازپس،يالهيوح كالمفيظراوقيحقا افتيدريبرا،يقرآن درون شائبه

يسيموضوعريتفسميتنظو،)يعرب زبانبه( الفرقانريتفس جلديسفيلتأ

 ترجمانو است؛ قرآنبه قرآنريتفس فشردهكه البالغريتفسز،ينو آن،يجلد

 مختصرريتفس( فرقان ترجمانو،)يفارس زبانبهميكرنآقر ترجمان(يوح

ريتفسسيتدر سال شصت حدوددرنيهمچنو)يفارس زبانبهميكرقرآن

 مكه، نجف، تهران، قم،هيعلميهاحوزهدر،يفارسويعربيهازبانبه قرآن،

،ياصول،يفقه كتبياريبس تعدادفيلأتازپسوهيسورو روت،يب نه،يمد

يبرا را،سينف آثارنيا،...وياسيس،يدتيعق،يعرفان،يفلسف ان،ياد مقارنات

به پاكش روحو گذارد؛رادگايبه روشنگريانيبو حجت تقوا،و علم اهل

.شتافتانيجهان پروردگار نزدو اعال ملكوت

 آنكهديام. استهيگرانمايافتخارو واسعه رحمتمايبرا،ياله معارف نشر

يدعاميسهراماو رنديگبهرهآناز قت،يطر ندگانيجووقتيحق طالبان

.دارند رشانيخ

يالهد اتبعمنيعل والسالم
 شكرانه انتشارات
يصادق محمود

 1390 بانآ هفتم
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١٥ َ�؟ْ�أ

s.7»4�/+	� � ��� 	� �¢�.�( q.� «q�� J�(L� �� ��W^8���±L� �	�
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�����
 ���SE �	���i .�/( ���S	 >�CG- � I5 8��G7 �� 4���v 8�/( � 4WB�1	� A^Y

 `9G� 4����� �����G( �� A���[ � A��Gi.6G� ��� >�K2� ��+ -� � ��� j� A
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»��� ��³� �(�a $�B�L� � Å��y	� «� >��.��� � ©B[;� ��;� �( � 8>�.���

 
 138البالغة، نهج.1



 َ�؟ْ�أ ١٦

��y	� ©Bf;���7 �� Å���	� ��� �,�� � 8�5��W �q�� J�(L� �i 8©B��^
67�9	 �(;�^��� ©��� ��� ©B�� Â�� :B,�������� ©� 8©B��

��� <2��	� Â�� �V��G	� 	� �B,�� ������ V��G<2��	�.«�
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��BK� 4�/K���	� `K�5 8���	� ����W���	� 	BK� 4�/K �i .��3�	� Ip�?�� A^� �I 

 ¢��?vA�.5 ~�G� 4.(FKL� 4�(L� ¢��Z2 �%s.7»� ���X ���5 ¼0�
 ���W'���X 4/K � ���X $�C[ � ���X.«

»��� '%��� � '��	� �.?( «��� >�B�����	� �� >�%��Ç � �.��� �	����� 8����_ �
��� 	 VBW����	� `� `�%�(� � `��������	� `K�5.����	� 
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٢١ َ�؟ْ�أ

!كجاست؟

)ندبهيدعاازيمهميفرازهاريتفسو شرح(

�C��G$tE$/Jo zT$ 3� _$!� T$28W/	! �����!� 	!T$K$I� zT$ ? 
.
�}���s<�� �I��
� �	�� ��	8���%

 الفرقان، گرانسنگريتفس مؤلفم،يكرقرآن بزرگ مفسر اثر

)عليهاهللارحمه(يتهرانيصادقيالعظماهللاةيآ عالمه



 َ�؟ْ�أ ٢٢



٢٣ َ�؟ْ�أ

ميالرح الرحمناهللا بسم

.نيالطاهر آلهو محمديعلاهللايصلونيالعالمرب الحمدهللا

(نيأ« واژة  صاحبكهييدعا است؛ شده تكرار ندبهيدعادر بار37) كجاست؟»

به خطابراآن،%يعسكر حسن ابن محمد امر،يول عصر، صاحب آن، دردمند

و تحولياتمنو اوست حضور درخواست»نيأ« تكرار. است كردهانيب خودش

نهاده كنارومياداده دستاز ناب اسالمازماچهآنبه نسبتاو محضردريانقالب
.بخشد آرامشراما خاطرو كند اصالحراماتيوضع حضورنياتام؛يا
ژهيوبه مستكبر، جباران دستبه نابودشوندگانو بتشيغ زماندرميآشفتگان ما
 اگرما. رنديگيم جبههآنضدبرنيدازيولدكننيم تظاهرينداريدبهكهيآنان
يبراييجام،يافتييم دست اوست محضردرچهآنبه حضرتش ظهورازشيپ

جز است؛ نگرفته قرارما دسترسدر گرانبها، راثيمنيا. ماندينميباق»نيأ«

 همواررااو راهكه آنان اند،آورده دستبه خدا صالح بندگانكهياندك مقدار
 طولدرو اندكند تعداد نظرازكه هستنديبزرگواران همان عدهنياو. سازنديم
 قرآنند طالبو قرآن اهل همان نانيا اند؛دهيد ستم هستند،كهييجاهردر اتشانيح



 َ�؟ْ�أ ٢٤

و»يداللت« جهتدوازرا قرآنكه دارند قراريكسانازيانبوه تعدادانيمدر كه
 اندآورده پناه است، افتهي شهرهياسالم علومبهكهيعلومبهو كننديمرد»يمدلول«
هو... برند،يم فروهاخوابوهاغفلتبهراياسالم امتو غرقندهايناداندرو  اللـَّ

راميمستق صراطنياياسالم امتو)213: بقره(١مستَقيمٍ اطصرَإِلَىيشَاءمنيهدي
.ستين آنانيرو فرا صراطنياو اندداده دستاز است،ميكرقرآن كه

»#الْحسينِاَبنĤءاَينَ، الْحسينُاَينَ الْحسنُاَينَ«

هييشكوانيادرزين حضرتو است آنانازشيپ^يعل امامكه اندگانهده امامان آنان
«است داشته مقدمراوا شيپو؛»٢ايعل ذلك جعلتو...اليخل لنفسك اتخذته بعضو:
 خاتم عصمتتيب اهلاديبنو طاهره عصمت ركنبه ندبه آغازدرو^رمؤمنانيام از
 امامان مادرو^رمؤمنانيام همسرواشيگرام دختر طاهره،قةيصدو#امبرانيپ

«است كرده جمع ندبهازيفرازدررا همگانو اشاره^معصوم ...z�� �5 z�� 
}%�� �«هستندياگانهي منبعازو واحد نوراز آنان؛»��%{ 5  اوسطناو محمد أولنا:
».نيجمعاهميعل سالمهواهللاصلوات محمد كلناو محمد آخرناو محمد

» السبيلِبعد السبيلُاَينَ«

«اويمندتيرضا ابزارو خدايسوبهميمستقيهاراه  شهداءو االقوم الصراط انتم:
)جامعهارتيز(٣»دارالبقاء شفعاءو دارالفناء

» الْخيرَةِبعد خيرَةُالْاَينَ«

و امبرانيپ. معصوم دگانيبرگزريساازپس برتر عصمتدريمحمد دگانيبرگز
عبادنَامنْ اصطََفينَا الَّذينَ الْكتَابْثنَاأَورثُم: صالحانو كانينةيبقو خدا فرستادگان

.كنديمتيهدا) راهوارو( راستيراهيسو بخواهدراكههر خداو.1
.يداد قراريبلند مقامرايدوستنياو...يديبرگز خودتيبرا دوست عنوانبهرايبعض.2
.ديهستيباقيسرا عانيشفوريفناپذ جهانيشهداو مطمئنو استوارتر راه شما.3
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مْنهفَم مظَالهّنَفْسلموْنهمْقتَصمدومْنهابِقٌمرَسبِالْخَيبِإِذْنِ اتاللَّـه كذَل وه
 شتازانيپو دگانيبرگزنيا متعاليخدافهيشرةيآنيا در)32: فاطر(١الَْكِبيرُ الْفَضْلُ

 قرار است،يوح نزول محلنشينازن قلب ،كه&امبريپازپسرا راتيخويكين
دهيبرگزيهاانساننيچن#معصوم امامانجزبه&امبريپازپسو است داده

دونيازينما سنت اهل برادرانو ندارد وجود باشند، شتازيپهايكينيادادركهيا
و نكرده ادعا شانيخلفاوانيشوايپازكيچيهيبرارانيمعصومژةيو مقام
عنوانيبرايمصداق) بادهاآنبر خدارحمت(ما معصوم امامانجز لذا كنند؛ينم
.ندارد وجود فوقيها

» الطَّالعةُ الشُّموساَينَ«

.ندارنديغروب امتيق روزتاكهنياچه؟يمحمد تابانيهاديخورش كجاست

» الْمنيرَةُ الْأَقْماراَينَ«

 رند؟يناپذافولكهيفروزانيهاماه كجاست

»لْعلْمِا وقَواعد الدينِ اَعالماَينَ«

چه. است»نيقيال علم« همان علمنيا علم؟ونيد سرشناسانو اركان كجايند
. پردازنديمآن نشربهو رنديگيميوحنيام سرچشمةازرا علمنيا آنانكهنيا

به هاست،آنبه خطاب»نيا«كه معصوميشوايپ هشتنياازپس علمنيا

: گردديميمنته عترت ماندةيباق

پس.ميداد راثيمبهم،يديبرگز)را آنان(كه خود بندگاناز كسان)آن(بهرا كتاب)نيا( سپس.1
 آناناز)هم(يبرخو) عادل(:روانهيم) شانيااز(يبرخو ستمكارند خودبرما بندگانازيبرخ

لتيفض همان خودنياو. شگامنديپ) همگانانيمدر( خدا فرمانبهكينيكارهايتمام در

.است بزرگ
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» الْهاديةِ الْعتْرَةِمنَ تَخْلوال الَّتى اللَّه بقيةُينَاَ«

ازكهيعصمتةيبق بود؟ نخواهد راهنما عترتازيخال جهانكهاهللاتيبق كجاست
 بقيت:ستينيمعصوماوازپسرايز است؛ مندبهرهيرسالتويرسول نقشدو هر

ه )68: هود(...1مؤْمنينَمُكنتُإِنلَّكُمَخيرٌ اللـَّ

 دعانيادرچهآن همةاز ماندهيباق مورد)29(درو بعدبهنيااز»نيأ« كلمة

و ستميكنشهيريتمنابه همهو ابدييم اختصاص^االمرصاحببه است، آمده
 حضرتشازشيپكه استنيابر گواه خودنياو است؛هرفت كاربه عدالت، استقرار

 است، نشدهريفراگو افتهين گسترش عدالت،ن،يمعصوم همةيهازماندريحتو
 فرصتو اجازه حاكم بسترو فضا آنان، بارمشقت مبارزةوريگيپ تالشنيعدررايز

كه#صوممع امامانبتيغ عصردر خصوصبه نداد؛ آنانبهرانيد تمامقيتطب
 ناعادالنة رفتارونيمكلفيكوتاهويسستو آنان معصومانةيرهبر فقدان خاطر به

 ظلم گسترشنيادرو است افتهي گسترش مداراننيدونيدبر ستم مستكبران،
ستميرايپذ دار،دوامو درخور دفاع بدونكهنياچه دارند، نقشزين دگانيستمد

.شدند آنانيها

» الظَّلَمةِ دابِرِ لقَطْعِدالْمعاَينَ«

 الَّذينَ الْقَومِدابِرُ فَقُطع خدا حكمباكهنيابا ستمكاران؟شةيردنيبريايمه كجاست
نيا لكنميباش داشتهينقش حكمنيا تحققدرماكهنيا بدون)45: انعام(2...ظَلَموا
 اجراو وستيپ خواهد وقوعبهاو خوشبخت ارانيو^االمرصاحب دستبهمحك

. گشت خواهد

 ...است بهتر شمايبرا خدا) حجت( ماندةيباقد،يمؤمن اگر.1
.شد بركنده كردند، ستمكهيگروهآنشةيرپس.2
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ه الْحمدوظَلَموا الَّذينَ الْقَومِدابِرُ فَقُطعيآر دابِرََقطَعنَاو...؛)45: انعام(١الْعالَمينَبِّرللـَّ
ه يديرِو...؛)72: اعراف(2مؤْمنينَكَانُواماوبĤِياتنَا كَذَّبوا الَّذينَ  اْلحقَّيحقَّأَن اللـَّ

هاتمبِكَلوقْطَعابِرَ يرِد7: انفال(3ينَالْكَاف(

 تحققحق اهلانيمدرجزو آن،قتيحقو خدا حكمدرجز كنونتاحقنيا اما
ياگونهبه%عصر صاحبو امريول زماندروتاس نشده گسترجهانو افتهين
يجهانوريفراگ قاطع،،يحتم صورتبهو.شد خواهد محقق سابقهيبو ماننديب
ياسالم عنوانباييهاحكومت امروزه گرچه.شد خواهد كنده ستمكارانشةير

 جمعدرنيد نامبه خودهاحكومتنيا اما انددهيبرچرا ستمشةيركه انديمدع
 روشنياو دهنديم صورت عدل نامبهكهيستمازيوا. گرفتند قرار ستمكاران
هاشيمبارا گرگ رفتاريول كند اندامبرشيم لباس گرگكه استياستمگرانه

 داد، خواهند دستازرا مانشانيا مردمكه استيالحظه زمان،آنورديگشيپ در
ديباپس. كرد خواهند مشاهدهراينيددض عملكرد،ينداريدانيمدع رفتاردررايز
.كندتيعنا كارشان آغاز هماندررا آنانييرسواقيتوفتا بردشكوه خدا به
؛...ستمگرو منافقودايناپيبخشو است كافرأتيهدرو آشكاريبخش ظلم،شةير

 امر ظاهردر نخستشةير هرچند لذا. استترقيعمو داتريناپ تر،خطرناكيدوم
يمنيد برابردرنيدبارايز است،ترنبدهيفروترقيعم دومشةيريول گردددهيرب
 رشتةكه است صورتنيادروزديخيبرمزهيستبه عدل نامبه عدلباو ستديا
 منَ الْأَسفَلِكالدرفي الْمنَافقينَ إِنَّ. گردديم نابودنيقي پودو تارو گسلديمنيد

)145: نساء(...4النَّارِ

.ستا-انيجهان پروردگار- خدايبرايشيستاهروشد بركنده كردند، ستمكهيگروهآنشةيرپس.1
نبوده مؤمنو كردندبيتكذرا)ماوهاهمان(مااتيآكهرايكسان} نسلو اصل{ دنبالةو. ...2

.ميبرافكند اند
.كندكنشهيررا كافرانو ثابت خود كلماتبارا} اسالم{:حق خواهديم خداكهآن حالو. ...3
 ...آتشند) هفتگانه( دركاتاز بخشنيفروتر)يژرفا(در گمانيب منافقان.4
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و اصالحويراست عنوانكهميهست»يدگيچيپويكژ«ياگونه شاهدما،يآر
 انتظارد،يبر خواهدرا ستمكاران تمامشةيركهيكسازو كشديمدكيراشيگشا
.بركندبنوخيبازرا انحرافويكژنياكهميدار

»واْلعوجِ الْأَمت لإِقامةِ الْمنْتَظَرُاَينَ«

واميقبااو بردارد؟انيمازرا انحرافويكژتاميياو انتظاردركهيكس كجاست
نيددركهييهايكژ داشت؛ خواهدبرانيمازرا انحرافوهايكژنيا اقدامش

 دستازو روانيآشفتگ اثردريبرخكهيهاييكژو باشدنيد نامبه گرچه است
و. ...اندپنداشته الداللهيظنراآنو دارد وجود قرآندركه اندكردهگمان عقل، دادن
للَمعجيالَّهجو1: كهف(ع(اَقِيّمرنذّيالأْسا بيدّن شَدمنْهلَّد...�)به سخننيا؛)2: كهف

زين مدلولدريكژ داللت،دريكژرايز. است قرآن مدلولو داللتدريكژيمعنا
و انحراف،يدگيچيپ،يتابكـژهر%عصريولو االمرصاحباميقبا لذا. است

كهيگريد رفتگانراههيبيسوازچهو باشد مدارانعتيشريسوازچه،يرگيت
.شد خواهدكنشهير كشند،يم انحرافبهرا گرانيد

»والْعدوانِ الْجورِ لأزالَةِ الْمرْتَجىاَينَ«

ينمودهاباكهيجور بركند؟رايدشمنو ظلم اساسميدواريامكهآن كجاست
يم تحققآنريغو فضلو اصالح نامبهكهاييدشمنورديگيم صورت عدل

يكي ظاهرشبا باطنشو باطنشبا ظاهرشيكارهاكه گونهآناز دشمني ابد،ي
 تظاهرباو عدالت نامبهكهيآنانو كننديم تظاهر عدالتبهكهيستمكاران.ستين
 نفاق گذارند،يمهيپارا انحرافويكژ عدوان،و جور بردنانيمازو اصالح به

براز دشوارتر آنانشةير قطعتا شوديم موجب نفاقنيهمو دارند، خوددريبزرگ

(قرآن{شيبراو. ...1  است، استوارو محكم بها،پر) كتابنيا(كهآن حال. نهادنيكژ) گونهچيه}

 ...»دهد هشدار) كفاربه( خود جانبازراديشديبرخورد) قرآنلةيوسبه خدا( تا
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 اسالم امروزكهچنان. استيكي باطنشو ظاهركه باشديعدوانو جورهردنيچ
 دارند اسالمبازيآموتعدا رفتاركه مبتالستيمنحرف... ستمگريهاحكومت به
 مؤمناندلازرا مانيايهاشهيركهيامر كنند؛يم تظاهرياسالم مظاهربهيول

 خدا،به بودن دواريام خاللازجز شرفت،يپازرا مانيا اهلو كنديبرمشياندساده
.سازديمدينوم
 تحققيراستادر%االمرصاحبميدواريامكه استياگانهسهيهاسلبهانيا

:آوردروريزيجابيايهاگامبه سپسو سازد محقق» الهال« سلب كلمةدنيبخش

» َالسَننِو الْفَرآئضِلتَجديد الْمدخَرُاَينَ«

و واجباتنياكهآنازپس هاست؟سنتو واجباتديتجديبرارهيذخكهآن كجاست
يعلم نظراز مشكلنيا شده،تمشكال گرفتارو كهنهيعملويعلم نظراز ها،سنت
يعمل نظرازو اندداده خدا كتاببا مخالفيفتواهاكه است دادهرخيكسانيبرا
كهيگريد كسان ها،نياريغو اندپنداشتهيربان احكامرا فتواهانياكهينيمقلديبرا
.دانداشتهانيجهان پروردگاربه نسبتيشتريبينافرمان قصور،وريتقصيرو از
 نهادند كنارليتجلو بزرگداشت نامبهرا خدا كتاب طاهره، عصمتبتيغ عصر در
 كنار قرآن طردبازينرا|خدا رسول سنتو ماست فهماز برتر قرآن گفتندو

 عدمدرشهيركه گرفت صورتيريتقصاي قصوريرواز كاردوهرو گذاشتند
 إِنَّبِّرياسولُالرَّقَالَو: اردد|اهللا رسول سنتو خدا كتاببه ستهيشا استناد
ذَا اتَّخَذُواقَومي آنَالْقُرْهـ ورجه؛)30فرقان؛(1ام...ينَوؤْذُونَ الَّذيولَرس اللَّـه مَلهذَابع 
يمامتدررا قرآنكه استنيا| خدارسولتياذنيتربزرگ.)61: توبه(2أَل 

 امتكه استنيايامرنيچن امديپو ساختند مهجورراآنو نهادند كنارياسالم
يم قراراو رسولو عالمتيخدا لعنت مورد قرآن، نهادن كنار خاطربه را،ياسالم

«گفت امبريپو.1 .»گرفتند مهجورو دوربسرا قرآننيا گمانيبمن قوم! پروردگارم:
.پردرد استيعذاب شانيبرا رسانند،يم آزاررا خدا امبريپكهيكسانو.2
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هلَعَنهمسولَهرو اللَّـهيؤْذُونَ الَّذينَ إِنَّ.رديگ  عذَاباَلهمأَعدوةِالĤْخرَو الدْنيافي اللـَّ
وانيمنف دانيطر اهلهو ومئذي فالكتاب:ديفرمايم^يعل امام؛)57 احزاب،(1مهِينًا

)147 خطبة البالغه،نهج(2مؤو همايؤويال مصطحبان صاحبان

»والشَّريعةِ الْملَّةِ لأعادةِ الْمتَخَيرُاَينَ«

 ملت است؟ شدهدهيبرگزياسالمعتيشرو ملت بازگرداندنيبراكهآن كجاست
سربهيرانيووينابودو مرگدر%عصريولازشيپ ملتعتيشروعتيشر
بهرا امتوعتيشر%االمرصاحبميوارديامماو نداردينفسو جانو برديم

 وكاستكميبيبازگشت دهد؛ ادامه اتشيحبهياسالم ملتتا بازگرداند؛يزندگ
و بودآن شاهد|خدارسول عصردرياسالم ملتوعتيشرچهآن مانند

.داشت عرضهرا اسالم منشور بارنينخستيبرا|امبريپ
 عدوانو جور شدن زندهوهاسنتوتواجباوعتيشرو ملت مرگكهييجاآن از
 است،آن حدودو قرآن مرگ گرودر شگانيپستميزندگو انحرافويكژو

:بپردازدآن حدودو قرآنياياحبه%االمرصاحبتاميمنتظر

» وحدوده الْكتابِ لأحيĤء الْمؤَملُاَينَ«

و سنتدركهچنان كند؟ زندهارآن حدودو كتابتاميآرزومندكهآن كجاست
ياتازه سنتونويداوروديجد كتاببا%عصريولكه است آمدهثيحد

«بود خواهد گران عرببركه آمد خواهد و نانينشهيباد توانديمجانيادر» عرب.
 سنتو است قرآنآن اصلكهياسالم فرهنگازكه باشدينانيصحرانش

و كردهلعنت آخرتوايدندررا آنان خدا رسانند،يم آزاررااو امبريپو خداكهيكسان گمانيب.1
.است ساخته آماده باراهانتيعذاب شانيبرا

 رندهيگپناهچيهكه هستندياشدهنهاده كنارو شدهديتبع همراهدو قرآن اهلو قرآن عصرآندر.2

.آوردينمروآن به
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» اعراب«باميكرقرآندركهچنان. باشند دور است،آن پرتودركه|يمحمد
ما حدوديعلَموا أَلَّاأَجدرو نفَاقًاواكُفْرًأَشَد ابالْأَعرَ: است شده اشارهيمعننيهم به

هأَنزَلَ  عرباز منظور فوق،ةيآدرو دعانيادرنيبنابرا.)97: توبه(...1سولهرعلَى اللـَّ
 است،آنقتيحقوميكر قرآنحقبه نسبت جهلبه متظاهراي جاهلهر اعرابو
تدسبهاو|رسول سنتو خدا كتابازكهيقتيحقوحقگريد عبارت به
يكس حكمبا تعارضدرو است قرآنيمبنابر االمرصاحب حكمنيبنابرا.ديآيم

«است داده قرار اساسرا قرآنريغ كه كه است قرآننيهم خودزين»ديجد كتاب.
 قرآنريغبهو كردندپشت بدانكهنياچه ماند؛ كنار مدارانعتيشرو اهل توجه از

 ناسازگارند، سنتو قرآنباكهييهاضرورتوهااجماع ها،شهرت ها،تيروا چون
)26ر،يتكو(!؟2تَذْهبونَ فَأَينَ. آوردنديرو

 سنتو قرآناز گردند،يم زندهآنبانيد اهلونيدكهنيديمايسوهايژگيو
:بازگرداندرايزندگنيا االمرصاحبكهميمنتظريرونيااز.ديآيم دست به

» واَهله الدينِمعالمِمحيىاَينَ«

آنبه تازهيمايسو بخشديماتيحراآن اهلونيدكهياگرياح كجاست
 شد، نابودزيننيديهايژگيونيا آن، اهلو كتاب مرگباكهآنازپس دهد؟يم
.3السنةو الكتابتيمييحي:ديفرمايم^ رمؤمنانيامكه گونهآن%عصريول
)138 خطبة البالغه،نهج(

وهاانحرافو عدوانويكژو ظلم مثلثانيمدر چهارگانه،يجابيايهاگامنيا
و گردديجدديتأك» الاله« سلببرتا است گرفته قرار هشتگانهيهايكيتار

:شودتيتثب»اهللاال« حضور

فرستادهبر خداراچهآندحدوكهنيابهو ترندسخت)گريكدياز( نفاقو كفردر نانينشهيباد.1
 ...سزاوارترند ندانند، كرده،نازل اش

د؟يرويم كجابهپس.2
.كرد خواهد زندهرا سنتو كتاب مردةيهابخش.3
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» الْمعتَدينَشَوكَةِ قاصماَينَ«

 شوكتازاوبتيغدر ستمگران شكند؟يم درهمرا ستمگران شوكتكهآن كجاست
يميدشمن ندارانيدونيدبه نسبت آشكاراكه برخوردارنديتجاوزگرو مقتدرانه
راآنشةيرتا كننديم تظاهرنيد اصلبهكهيآنانو كننديميتجاوزگرو ورزند

ازه،يمعاودرراآن نمونةكه چنان ورزند؛يمنيدبه نسبتيدتريشديندشم بركنند،
سربر ناطق قرآنضدبرراهاقرآنكهيكس.ديد توانيم،ياسالمتيحاكمانيمدع

 ناب اسالميمدع اسالمازيمظاهربا تنهاكهيگريد مشابهيهانمونهو. كردزهين
آن مظاهردريحت است،يخال اسالمقتيحقاز دستشان تنهانهكهيدرحال. هستند

و ثباتو شكست خواهديتجاوزگرو شوكتنيا فقرات ستون. انددهينرس كمال به
.گشت خواهد مبدل انحطاطويسرشكستگويخواربهآن آرامش

»والنِّفاقِ الشِّْركاَبنيةِ هادماَينَ«

 عصردر شركو نفاق اهليبنادو نفاق؟و شركيهانظامو بناها رانگريو كجاست
.داردينيدضدرتيسيولينيد صورتكه نفاقيبنا خصوصبه است؛ مستحكمبتيغ

»والطُّغْيانِوالْعصيانِ الْفُسوقِاَهلِمبيداَينَ«

و مقصودحقاز آنان تخلف سبببهكهينابود فسوق؟ اهل نابودكنندة كجاست
كهيشوم مثلت او؛ بندگانو خداهيعليسركشو خداياهينافرماندر فرورفتن

صاحب(او دستبه نفاقو شركورديپذيم صورت دارد، قرار نفاقو شركانيم
. روديمانيماز) االمر

»والشِّقاقِ الْغَى فُرُوعِ حاصداَينَ«

 بركندنازپس امرنيا ند؟يچيبرمرا اختالفويگمراهيهاشاخهكهآن كجاست
 برجاست،پاآن اصليوقتتارايز رود،انيماز فرعو اصلتا است تنهو اصل
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يب اصل بركندن است،يباقهاشاخهكهيهنگامتاو ندارديسودهاشاخهدنيبرچ
و بركندبنوخيبازرا فرعو اصلوزد دستريفراگ اصالحبهديبا لذا است؛دهيفا

.گرددايمه كاملحاصاليبرا فضاتا كرد نابود

»والْأَهوآء الزَّيغِ آثارِ طامساَينَ«

دودر كارنيا سازد؟يم محوراينفسانيهواهاو باطلشةياند آثاركهآن كجاست
 باطل،يهاشهياندنيتربندهيفرونينخستاز.رديگيم صورت عملو علم حوزة

به دادن جهتزينواو كتابولمتعايخداقتيحقو ذاتازيگردانيروو انحراف
%عصريول دربارة^يعل امام. است نفسيهوا اساسبر كتابنيايهاآموزه

«ديفرمايم يالرأ عطفيويالهويعليالهد عطفوا اذايالهديعليالهو عطفي:
)138 خطبة البالغه،نهج(1»يالرأيعل القرآن عطفوا اذا القرآنيعل

 مخالفيفتواها،يعلم عرصةدر نفسيهواهاو باطلشةيانديامدهايپو آثار از
راياسالميمتعالو خوبيفضا%رعصيولبتيغدركه خداست كتاب با
.است ساختهكيتار

»والْأفْترآء الْكذْبِحبĤئلِ قاطعاَينَ«

 خدا نامبهكهييافتراو دروغ كند؟يم قطعرا افتراءو دروغيهارشتهكهآن كجاست
|رسولش رسول سنتواو كتابو خدابر،|رسولش سنتواو كتابو

به كشاندند، راههيببهآنباراياسالم امتو بافتندكهراييهاشتهرنيا همة. بستند
وديجد كتابوديجدنيدبا«اوكهنياچه.شد خواهد پاره%عصريول دست

.»آمد خواهدنو سنتوديجد قضاوت

 جهت هوا سمتبهراتيهداكهآنازپس دهديم جهتتيهدايسوبهرا نفسيهوايو.1

 كرده استواريرأبررا قرآن آنانكهيدرحال داد، خواهد جهت قرآن سمتبهرايرأو بودند داده

.بودند
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»والْمرَدةِ الْعتاةِمبيداَينَ«

ازانينافرماواو اهلوداخبه متكبران سركشان؟و متكبران نابودكنندة كجاست
 خدا نامبهكه هستنديآنانترسركشو متكبرترانيمنيادرو.او قانونو خدا

.گذاشتند كناررااو كتاب

»والْألْحادوالتَّضْليلِ الْعناداَهلِ مستَاْصلُاَينَ«

باجزكهيوثثال كند؟يمكنشهيررا الحادويگمراهو عناد اهلكهآن كجاست
ما. ندارد وجودآن برابردر ستادنيايبرايتوانوستينآنازيزيگر خدا، رحمت

وينافرمان فجور،و فسقو عداوت نفاق،و كفرازيازهيآمباجاآنوجانيا
آن مرتكب آشكارايكسانكهميامواجهيهواپرستو اختالفويگمراه،يسركش

 استياعدهيدايناپيورزنفاقن،ياازترشومو نندكيم تظاهرآنبهو شونديم
د؛يرس خواهد فرا عزت لحظهو دورهنياازپس. ستنديايمآنهيعلن،يد نامبا كه

 خواهند جمعيتقو كلمة دور همگانوديگرد خواهد امور محوريتقوكهيعصر
.شد

»عدآء الْأَ ومذلُّ الْأَوليĤءمعزُّاَينَ«

 عزت دشمنان،كهآنازپس دشمنان؟ خواركنندةو دوستان بخشعزت جاستك
بتيغدركهچنانهم گردند؛يم خوار ظاهردر خداياياولو ابندييميظاهر

 اهل قرآن، اهلكهيدرحال.ميهست خداياياول ذلتويخوار شاهد طاهره عصمت
«ديفرمايم^رمؤمنانيامكهچنان اويند خاص بندگانو خدا اهللاهل القرآن، اهل:
يرو قرآنريغبهو نهادند كناررا قرآنكهيآنان بت،يغ زماندر اما». خاصتهو
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«گردنديمميتعظو شونديم داشته بزرگ آوردند،  دانيطر اهلهو ومئذي فالكتاب.
ج(١»مؤو همايؤويال واحدقٍيطريف مصطحبان صاحبانوانيمنف ص1غررالحكم، ،55(

» التَّقْوىعلَى الْكَلمةِ جامعاَينَ«

 خصوصبهو مكلفان كلمةكهآن؟يتقو محور دور كلمه بخشوحدت كجاست
،ياعتقاد،يعلميتقوا كرد؛ خواهدمعجهيتق بدونو مطلقيتقوا دوررا مسلمانان

 هرچهوآن مانندوياقتصاد،ياسيس،يفرهنگ،ياجتماع،يفرد:يعملوياخالق
.دغدغهوديتقاز رهاوريفراگيتقوا خداست؛تيرضا مورد آن
هليْظهِرَ... است، درجاتوايزوا همةدرهيتق بدونيتقوا االمرصاحب حكم پس
 بابدرجانياتاكهياوصافبا(نياو؛)33 توبه،(2كُونَالْمشْرِهكَرِلَوولّهكُ الدّينِعلَى
:استاهللاباب)ديگردانيب او

»يؤْتىمنْه الَّذى اللَّه باباَينَ«

و خدايسوبهكهيدرگاه ند؟يآيم درگاهنيااز مردمانكهاهللاباب كجاست
 همة ندةينماكه استيربان دروازةنيآخراو. است گشودهاويخشنود اسباب
 منْ اْلبيوتأْتُواو...يواقع بخشتحققو،يرسالتويرسول عصمتيدرها

) عترتو قرآن( ثقلدوهر درگاه ندةينماو جامع االمرصاحب،)189 بقره،( ...3أَبوابِها
 ساننيبد. بود خواهد گشوده سنتو قرآن بابدر ثقلدوهر دست گونهنيا. است

:خداست» وجه« او

» الْأَوليĤء يتَوجه الَيه الَّذى اللَّه وجهاَينَ«

 رندهيگپناهچيهكه هستندياشدهنهاده كنارو شدهديتبع همراهدو قرآن اهلو قرآن عصرآندر.1
.آوردينمروآن به
.ديآ ناخوشيبسرا مشركان هرچند گرداند، روزيپ استنيدچههربررانشيدتا. ...2

 ...دييدرآهاآن)يورود(يدرهااز خانهبهو. ...3
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بهيآوريرو او،بهيآوريرو آورند؟يميرواوبه خداياياولكهيالله وجه كجاست
 دستبه%االمرصاحبيخدمتگذارو اطاعت شناخت، اثربركه خداست راه
.است معصوم ثقل، هردوبه نسبت عصمتش، مقامبه توجهبايوكهنياچهد؛يآيم

» مĤءوالس الْأَرضِ بينَ الْمتَّصلُ السبباَينَ«

يآسمانوتيعبودنيزم است؟ وستهيپنيزمو آسمانانيمكه سببآن كجاست
چنگيبرا است، آسمانونيزمانيم مطمئن مستمكو معصوم واسطةاو؛يربوب

.اوبه زنندگان

» الْهدى رايةِوناشرُ الْفَتْحِيومِ صاحباَينَ«

،يربان فتوحاتازپست؟يهدايهاپرچم دهندةگسترشو فتح روز صاحب كجاست
 است ظهور زمانرياخ الفتوحفتحنيا فتح،دونياباتيهدا نشرويرسولويرسالت
آنازشيپ گرچه ندارد؛يتيمحدودو بود نخواهدآن تحقق مانعيزيچ كه
درماو بود خواهد الفتوحفتح،يروزيپنيا لذا. داشتند وجود سركشانو انگرانيطغ
 فتح. بودميخواه شاهدراحق دولت نمودنيتردايپوتيهدا گسترشنيترشيب آن

با انحرافات بعدو بود كار آغاز فتح اما بود، وستهيپ وقوعبهنياازشيپ گرچه مكه
 روزبهكه استيينهايروزيپ،%االمرصاحب ظهور فتحيول.ختيدرآم آن
.خورد خواهد ونديپ امتيق

»والرِّضا الصالحِلِشَممؤَلِّفاَينَ«

 كند؟يم خشنودو كپارچهيراهادلو اصالحرا خلقيهايشانيپركهآن كجاست
 كمالو تمامتيرضاوريفراگيكپارچگيو او، بندگانو اهلو خدايرضاو صالح
.استيآشفتگو تشتّتازپس همه

يدرازادررانستمكارااز دگانيستمد انتقامكهآن كجاست...نيأنيأنيأ

أَوضنَاأَرمّنْجنَّكُمَلُنخْرِسلهِملرُواكَفَرُ الَّذينَقَالَو ستاند؟بازيجغراف گسترهوخيتار
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ضأَرالَْلنُسكَننَّكُمو)13: ابراهيم( الظَّالمينََلُنهلكَنَّبهمر إَِليهِم فَأَوحىملَّتنَافيَلتَعودنَّ
)14: ابراهيم(1وعيدخَافو مقَاميخَاف لمنْ ذَلكبعدهممن

يبراكلدريالهيهارسالتو امبرانيپ جانباز انذاروميبييسواز سخننيا
،يطرفازو گشت خواهد نابود آنانيهستوانيكيزودبهكه است ستمكاران

 حصاردرو خدا قانون كامل دهندگانقيتطبآن،ياله رسوالنيبرا مژده
كه%عصريول ظهوربا راستاهميدولت گذارانهيپاو خدا كافران قراردهندگان

.شد خواهند ساكنفيتكلنيسرزمدر خود

» الْأَنْبِيĤءواَبنĤء الْأَنْبِيĤءبِذُحولِ الطَّالباَينَ«

خون دادخواه فرزندانشان؟و امبرانيپبر رواشده ظلماز كنندهيدادخواه كجاست
 نقشدوهر فوق، فقرةدر نبوت. فرزندانشانو امبرانيپ شدةختهير ناحقبهيها

يخداكهچنان. شوديم شاملرا مؤمنان همةكهرديگيمبردررايرسالتويرسول
2الْأَْشهاديقُوميومو الدْنيا اْلحياةِفي آمنُوا الَّذينَوسَلنَارَلَننصرُإِنَّا:ديفرمايم متعال

 ونَالْمنصورَلهمإِنَّهم)171: صافات(سلينَالْمرْلعبادنَاكَلمُتنَا سبقَتلَقَدو؛)51: غافر(
 أَنَّالذّكْرِ بعدمنالزَّبورِفيَكَتبنَا لَقَدو؛)173: صافات(3بونَالْغَالَلهمجندنَا إِنَّو): صافات(
ذَافي إِنَّ)105: انبياء( الصالحونَعباديُثهايرِضرالْأَ لَاغًاهـمٍَلبّقَوينَ لابِد106: انبياء(ع(و

ازرا شما: گفتند امبرانشانيپ)يتمام(به شدند، كافر)هارسالتخيتاردر(كهيكسان)يتمام(و.1
مانييآوشيكبهنيقيويراستبه)كهنيا(ايم،يكنيم رونيب گمانيبو چونيب خودماننيسرزم

و. كردميخواه هالكبسرا ستمگران گمانيب: كرديوح آنانبه پروردگارشانپس.ديزگردبا

نيا. دادميخواه سكونتنيسرزم)نيا(در) شانيجابه( شانياازپسرا شمايدرستويراست به

.باشد داشتهميبدميتهدازو بهراسدمن شأنو)يربان( گاهيپاازكه استيكسيبرا
يپابر گواهانكهيروزوايدنيزندگدر اند،دهيگروكهرايانكسو خود فرستادگانما همانا.2
.ميكنيميارييراستبه ستنديايم
به آنان. است رفته) چنان(شيپازما شدة فرستاده بندگانيبراما كلمةيدرستويراستبهو.3

.روزمنداننديپ همان سپاهمان گمانيبو. شدگانندياري گمانيب) دشمنانشانبر(يراست
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هوعد؛)107:اءيانب(Ò1لّلْعالَمين حمةًر إِلَّاسلْنَاكأَرما  عملُواو منكُم آمنُوا الَّذينَ اللـَّ
اتحالالص مفَنَّهَتخْلسيَليفاضِالْأَركَم َتخْلَفينَ اسن الَّذمهِملَقبّنَنَّوكملَي مَله

ميَنهي دالَّذ تَضَىار مَلهموَّلنَّهدبّنَليمدعبهِمفنًاخَويأَمونَندبعشْرِلَايبِيكُونَي
)55: نور(2الْفَاسقُونَهم فَأُولَـئك ذَلكبعدكَفَرَمنوَشيئًا

» بِكَرْبآلء الْمقْتُولِبِدمِ الطَّالباَينَ«

كهيافاجعه دادند؛ نشانرا شانيپستتينهايب قاتالنآندركهيآلودشتاب قتل
.بودرينظيبهارسالتخيتار در

»وافْتَرىعلَيه اعتَدىمنِعلى الْمنْصوراَينَ«

هاتهمت آماجو دنديد ستمكهيكسانحقيدادخواهدررااو خداكهآن كجاست
رااو خون منتقمو كربالديشهكهيتهمتو تجاوز است؟ كردهياري گرفتند، قرار

ۖ الَْقتْلِفّيفيسرِفَلَاسْلطَانًالوليِّهجعْلنَا فَقَدمظْلُوماُقتلَمنو: ...دهديم قرار هدف
كَانَإِنَّهمور33: اسراء(3انص(

» دعى اذا يجاب الَّذى الْمضْطَرُّاَينَ«

يبرانيزم:مينوشت-...)وليانجو تورات( ادوارهيازپس-زبوردريدرستويراستبهو.1

شهيپعبادت مردمانيبراانيجرنيادر گمانيب. برد خواهند ارثبهامستهيشا بندگان چون،

.مينفرستاد) زمان مثلثدر(انيجهان تماميبرايرحمتجزراتوماو. رساستويحتميدينو
كه است داده وعده-كردند) مانيا( ستةيشايكارهاو آورده مانياكه شماازيكسانبه- خدا.2

كه گونههمان كند؛) ناكسان(نيجانشيراستبه)فيتكلنةيزمو(نيزمدر)را كساننيا( همواره

 خشنود شانيبراكهرا نشانيد هموارهو كرد)يكساننا(نيجانش بودند آنانازشيپكهرايكسان

 گرداند، مبدل) كامل(يمنيابه گمانيبرا مشانيب هماناو كندجابريپا شانيبرا چنانهم بود،

ديگرا كفربهآنازپس هركسو. نگردانندكيشرمنبارايزيچ)و( كنند عبادت مراكهيدرحال
.فاسقانند آنان)هم( آنان،

) قاتل جانبر(ياسلطهاشيخواهخونيبرا چراو چونيب شود، كشته مظلومانهيهركسو.3

.است بودهديمؤ) خدا طرفاز(او همانا)كه( كنديروادهيز دركشتندينبا)او(پس.مياداده قرار
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يجِيبأَمن گردد؟يم اجابت كند،يم دعايوقتكهيمضطرو شانيرپ كجاست
 جور سبببهاو؛)62 نمل،(...١ضِالْأَرخُلَفَاءيجعلُكُمو السوءيكْشفودعاه إِذَاالْمْضطَرَّ

 شانيپرو آشفته ند،يبيمو دانديمو روديماهللاهلو خدا حكمبركهيستمو
 آنانحقدرشيدعا كند،يم دعاگريد خاطرانشانيپريبراكهيهنگامو است
 كرد دعا ظهورشيبرااوود،يرس فرا هورظ زمانكهآنازپسو گردديم اجابت

.ديگرد خواهد اجابتزين دعانيا

»والتَّقْوى ذُوالْبِرِّ الْخَالئقِصدراَينَ«

 اشـرفو صـدر نـد؟يتقواويكوكـارين شـتازانيپ كـه بنـدگاننينشصدر كجاست
يولـو اسـت|محمـداو جـد اسـت، ماننديب اصالتو رسالتدركه دگانيآفر
نيـايالهـرهيـذخ عنـوانبهو|امبريپياله منشورقيتطب نظراز%.رعص
. استنشيآفر صدرن،يمكلفبراميپنياريفراگ رساندنوعتيشر

»�Ó�Ó,�9-? ��5نيأ«
 اگرچهو استيدگيبرگزو نبوت نمودكهآن كجاست؟يمصطفينب فرزند كجاست

«اردد تبلور آشكارااودرتيخصوصدونيا ست،ينينب .��52 ��ÓC����Ó«و
«اويايعل عصمتدريمرتضيعل فرزند .��52 4±�v $��P	� «جةيخد فرزندو

نيأ. مرتبهبلند معصومة،@بزرگ فاطمة فرزندو»�Õ	4�a�i RÔ ���5« واالمقام
)26: تكوير(!؟2تَذْهبونَ فَأَينَ..نيأ

 نرگس حضرتو^يعسكر حسن امامتا پاكو معصومنمادراو پدراننديكجا
و مقام نظرازهاتيوالوهانبوتوهارسالت فرزند كجاستو نسب؟ نظر از

يگرفتارو كنديم اجابت)يخوببه(-بخواندرايو چون-را درماندهكه)يكس(ستيكايآ.1

 ...دهد؟يم قرار)در گرانيد( نانيجانشرا شماودگردانيم برطرفرا)اش(
د؟يرويم كجابهپس.2
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 همة نجاتيبراما لذاو استتيانسان تمام صالح فرزنداوكهنياچه؟يارجمند
.مخرجه سهلو فرجه عجل اللهم.ميياو انتظاردرتيبشر

يماريبباكهيدرحال نوشتم ساعتدو خاللدرو جمعه روزدررا سطر چندنيا
 عرضو دادم قرار خطاب موردرا%االمرصاحب اما نداشتمرا نوشتن توان دستم،
كهچنانآنيول بنويسميزيچ»نيأ« بابدركهامكردهتين همواره بنده: كردم
تواز$حمدمآلو|محمدحقبه لذا ندارم،را كارنيا توانينيبيم خودت

 بخشد توانو رساند مددامشهياندو دستبهكهيكن مسألت خداازتا خواهميم
 دستمنياباراچهآنو بفرما دعا بنويسم،امكردهتينتو دربارهكهراچهآن تا

.نيالعالمرب الحمدهللان دعونا اخرو!ريبپذ درگاهتبه نوشتم،

نيالصالحاهللا عباديعلونايعل السالمو
 1415 الحرام قعدهيذ هفتوستيب جمعه روز مقدس، قم

4(�X 	�JB� V��G	� .��� [%��Ó-��cÓ



٤١ َ�؟ْ�أ
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 الرّحيم الرّحمن اللّه بسم

دماَلْحللَّه بلَّى الْعالَمينَ،رصولى اللَّهناعديس دمحنَبِ مهي،هآلو لَّمسو

 الَّذينَاَوليĤئك،فىقَضĤئُكبِهجرىماعلى الْحمدلَكاَللّهم تَسليماً،

متَهتَخْلَصاس كنَفْسل،كدينو ذا اخَْترْت مزيلَ لَهماجكنْدنَعالنَّعيمِم 

فى الزُّهدعلَيهِمَشرَطْت اَنْبعدضْمحاللَ،ا والَلَهزوالَال الَّذى الْمقيمِ،

جاترد ها هذنْيةِ الدينها الدْخرُفزرِجِها، وزِبفََشرَطُوا ولَك،كذل 

تملعو منْهمءĤفالْو ،بِهمفَقَبِلْتَه،متَهقَرَّبو تمقَدو مالذِّْكرَلَه ،ىلالْع 

ءĤالثَّنو ،ىلاْلج طْتباَهو هِملَيع،كَتَكآلئم متَهكَرَّمو،يِكحبِومتَهفَدرو 

،كلْمبِعملْتَهعجةَوالذَّريع ،كلَيسيلَةَاالْولى وا،كرِضْوان ضعفَب

كَنْتَهاَسنَّتَكلىجاَنْا تَهنْها،اَْخرَجمضعبو لْتَهمفىحكفُلْكتَهينَجو

خَليالً،لنَفْسك اتَّخَذْتَه وبعضبِرَحمتك، الْهلَكَةِمنَمعه آمنَ ومنْ

ئَلَكسسانَوقٍ لدىصرينَفالْأخ ،تَهبفَاَجلْتعجوكاً، ذليلعضعبو 

تَهنْكَلَّمرَةٍميماً،تَكْلَشج لْتعجونْلَهمءاًاَخيهزيراً، رِدووضعبو 

تَهَلدنْاَورِماَبٍ، غَيتَهآتَيو،ناتيالْب تَهداَيسِ،ِبرُوحِ وكُلٌّ اْلقُدوتَشرَع

ةً،لَهَشريعتجنَهونْهاجاً،لَهمرْتتَخَيو لَهءĤيصظاًاَوفتَحسم دعب

،ظفتَحسنْ مةٍمدلىمةٍ،ادةًمقاما ،كدينةً لجحلىوع،كبادئَالَّعلو
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لَوالاَحديقُولَوال اَهله،على الْباطلُويغْلبمقَرِّه،عنْ الْحقُّيزُولَ

لْتسنا اَرلَيوالًاسراً،رنْذمتاَقَملَماًنالَ وياً،عهاد فَنَتَّبِعكنْ آياتلِمقَب

 محمدوَنجيبِكحبيبِكالىبِالْأَمرِ انْتَهيت اَنِالى،ونَخْزى نَذلَّ اَنْ

منِصفْوةَوخَلَقْتَه،منْ سيد انَْتجبتَهكَمافَكانَ وآله،علَيه اللَّهصلَّى

علىقَدمتَه اعتَمدتَه،منِ وَاْكرَم اجتَبيتَه،منِاَفْضَلَو فَيتَه،اصطَ

،كئĤاَنْبِيوثْتَهعلَىبنِانْ الثَّقَلَيم،كبادعطَاْتَهاَوو شارِقَكم و

،كغارِبمخَّرْتسوراقَ،لَهالْب ترَجعو هحِبرُو]بِه[لىا،كئĤمسو

تَهعدَاولْمما كانَماعكُونُ ولَىياءĤضانْق ،كخَلْقثُم رْتَهبِ، نَصبِالرُّع

وفَفْتَهرَئيلَحبئيلَ،ِبجĤميكمينَ ووسالْمنْ وم،ككَتآلئموتَهدعاَنْ و

بوئْتَه اَنْبعد وذلك الْمْشِركُونَ،رِهكَولَوكُلِّه الدينِعلَى دينَه تُظِْهرَ

ءوبقٍمدنْ صم،هلاَه لْتعجولَهملَهلَواَوتيبعضلنَّاسِ، ولَلَّذىل

 ومنْ ابراهيم،مقام بينات، آيات فيهللْعالَمينَ، هدىومباركاًبِبكَّةَ

خَلَهناً، انَكدآم ونَّما«قُلْتاريدياللَّه بذْهيل نْكُمعسلَ الرِّجاَه تيالْب 

رَكُمطَهيتَطْهيراًو«،ثُم لْتعرَجاَجدمحم لَواتُكصهلَيعهآلو متَهدوم

 وقُلْت، اْلقُرْبىفى الْمودةَالَّااَجراًعلَيهاَسئَلُكُمال قُلْفَقُلْتكتابِك، فى

 شĤءمنْ االَّاَجرٍمنْعلَيهاَسئَلُكُمما وقُلْت فَهولَكُماَجرٍمنْسئَلْتُكُم ما

الى الْمسلَكوالَيك، السبيلَ همفَكانُواسبيالً، ربهالىيتَّخذَ اَنْ

،كافَ رِضْوانلَمانْقَضَت ،هاماَياَقام هيلوىلنَعبٍ،باَبيطال لَواتُكص
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 والْملَأُفَقالَ هاد،قَومٍولكُلِّ الْمْنذر،هو كانَاذْ هادياً، وآلهِماعلَيهِما

هنْ اَماممكُنْتالهومىلفَع،الهوممنْ والِاَللّهوم،االه عادنْ ومعاداه 

 اَميرُه،فَعلىنَبِيهاَنَاكُنْتمنْ وقالََخذَلَه،منْ واخْذُلْ نَصرَه،منْ وانْصرْ

 واَحلَّه،شَتّىَشجرٍمنْ النَّاسِوسائرُ واحدةٍ،َشجرَةٍمنْ وعلىاَنَا وقالَ

،موسىمنْ هارونَبِمنْزِلَةِمنّىاَنْتلَهفَقال،موسىمنْ هارونَ محلَّ

منْلَه واَحلَّ الْعالَمينَ، نسĤء سيدةَ ابنَتَه وزوجه،بعدىنَبِىالاَنَّه االَّ

هجِدسلَّما مح ،لَهدسووابالَّ الْأَبا ،هباب ثُمهعدَاوهلْمعو،تَهكْمح

منْفَلْياْتها والْحكْمةَ الْمدينَةَ اَرادفَمنْ بابها، وعلى الْعلْمِ مدينَةُاَنَافَقالَ

 ودمك، لَحمىمنْ لَحمك،ووارِثىووصيىاَخىاَنْت قالَ ثُم بابِها،

 لَحمك مخالطٌ والْأيمانُ،ىحرْب حرْبكو،سلْمىوسلْمك، دمىمنْ

،كمدمى خالَطَكَما ومى لَحدو ،اَنْتلَىَغداً وضِعوخَليفَتى الْحاَنْتو 

مبيضَّةً نُورٍ،منْمناِبرَعلى شيعتُكو، عداتى وتُْنجِزُ،دينىتَقْضى

مهوهجلىووىحنَّةِ،فاْلج مهرانىجي و ،الولَويااَنْتىلعلَم رَفعي

حبلَو، الْعمىمنَونُوراً الضَّاللِ،منَ هدىبعده وكانَ،بعدى الْمؤْمنُونَ

تينَ، اللَّهالْم راطَهصو ،تَقيمسقُال الْمبسةٍ يمٍ،فىبَِقرابحالربِسابِقَةٍو 

 اللَّهصلَّى الرَّسولِحذْو يحذُومناقبِه،منْمنْقَبةٍفىيلْحقُوال دينٍ، فى

قَد آلئمٍ،لَومةُ اللَّهفىتَاْخُذُهوال التَّاْويلِ،علَىويقاتلُ وآلهِما،علَيهِما

قُلُوبهمفَاَودع انَهم،ذُؤْبوناوش اَبطالَهم، وقَتَلَ الْعرَبِ،صناديد فيه وَترَ
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 وَاكَبتعداوته،علىفَاَضَبت وغَيرَهنَّ،وحنَينيةًوخَيبرِيةًبدرِيةًاَحقاداً،

 قَضىولَما والْمارِقينَ، اْلقاسطينَو النَّاكثينَقَتَلَحتّىمنابذَته،على

،هبنَح قَتَلَهرينَاَشْقَى والْأخ عتْبلينَ،اَشْقَىيالْأَو تَثَلْ لَممرُيولِ اَمسراللَّه 

مقْته،على مصرَّةٌ والْأُمةُ الْهادينَ،بعد الْهادينَفى وآلهعلَيه اللَّهصلَّى

لرِعايةِوفىممنْ الْقَليلَلَّااولْده،واقْصĤءرحمه،قَطيعةِعلىمجتَمعةٌ

وجرَىاُقْصى،منْ واُقْصىسبِى،منْوسبِىقُتلَ،منْفَقُتلَ فيهِم، الْحقِّ

ءĤالْقَض مرْجىبِما لَهينُلَهسةِ، حثُوبذْ الْما كانَت ضالْأَر لَّهورِثُهالنْيم

ءĤشنْ يم،هبادةُعبالْعاقتَّقينَ ولْمحانَلبسناوبنْ ركانَ ا دعنا وبر 

منْ الْأَطائبِفَعلَى الْحكيم، الْعزيزُ وهو وعده اللَّهيخْلفولَنْلَمفْعوالً،

اياهمو الْباكُونَ،فَلْيبك وآلهِماعلَيهِما اللَّهصلَّى وعلى محمد بيت اَهلِ

 الصارِخُونَ،ولْيصرُخِ الدموع،فَلَْتذْرفولمثْلهِم النَّادبونَ،فَلْيْندبِ

جضيونَ،وجĤَّالض جعين،ووجĤالْع 

 الْحسينُ، أين الْحسنُاَينَ

 صادقٍ،بعد وصادقٌ،صالحٍبعد صالح الْحسينِ، اَبنĤءاَينَ

 السبيلِ،بعد السبيلُاَينَ

 الْخيرَةِ،بعد الْخيرَةُاَينَ

 الطَّالعةُ، الشُّموساَينَ

 الْمنيرَةُ، الْأَقْماراَينَ
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 الزَّاهرَةُ، الْأَنْجماَينَ

 الْعلْمِ، وقَواعد الدينِ اَعالماَينَ

ةُنَاَييقبال الَّتى اللَّهنَ تَخْلوتْرَةِمةِ الْعيالْهاد 

 الظَّلَمةِ، داِبرِلقَطْعِ الْمعداَينَ

 وْالعوجِ، الْأَمت لإِقامةِ الْمنْتََظرُاَينَ

 والْعدوانِ، اْلجورِ لأزالَةِ الْمرَْتجىاَينَ

 َالسنَنِ،و الَْفرآئضِجديدلتَ الْمدَخرُاَينَ

 والشَّريعةِ، الْملَّةِ لأعادةِ الْمتَخَيرُاَينَ

وحدوده، الْكتابِ لأحيĤء الْمؤَملُاَينَ

 واَهله، الدينِمعالمِ محيىاَينَ

 الْمعتَدينَ،شَوكَةِ قاصماَينَ

 والنِّفاقِ، الشِّرْكةِاَبني هادماَينَ

 والطُّغْيانِ، والْعصيانِ الْفُسوقِاَهلِمبيداَينَ

 والشِّقاقِ، الْغَىُفرُوعِ حاصداَينَ

 والْأَهوآء، الزَّيغِ آثارِ طامساَينَ

 والْأفْترآء، الْكذْبِحبĤئلِ قاطعاَينَ

 والْمرَدةِ، الْعتاةِمبيداَينَ

 والْألْحاد، والتَّضْليلِ الْعناد اَهلِ مستَاْصلُاَينَ
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عدآء، الْأَ ومذلُّ الْأَوليĤءمعزُّاَينَ

، التَّقْوىعلَى الْكَلمةِ جامعاَينَ

،يؤْتىمنْه الَّذى اللَّه باباَينَ

 الْأَوليĤء،يتَوجهالَيهىالَّذ اللَّهوجهاَينَ

 والسمĤء، الْأَرضِ بينَ الْمتَّصلُ السبباَينَ

، الْهدى رايةِوناشرُ الْفَتْحِيومِ صاحباَينَ

 والرِّضا، الصالحِشَملِمَؤلِّفاَينَ

 الْأَنْبِيĤءĤ ،ءواَبن الْأَنْبِيĤءِبذُحولِ الطَّالباَينَ

بَِكرْبآلء، الْمقْتُولِِبدمِ الطَّالباَينَ

، وافْتَرىعلَيه اعَتدىمنِعلى الْمنْصوراَينَ

، دعى اذا يجاب الَّذى الْمضَْطرُّاَينَ

، والتَّقْوىذُوالِْبرِّ الْخَالئقِصدراَينَ

 الَْغرَّآء، خَديجةَ وابنُ، الْمرْتَضىعلى وابنُ، الْمصطَفىبِىِالنَّ ابنُاَينَ

يابنَ، والْحمى الْوِقĤءلَكونَفْسى اُمىواَنْتبِاَبى، الْكُبرى فاطمةَ وابنُ

يابنَ الْمهديينَ،ةِالْهدايابنَ الَْأكْرَمينَ، النُّجبĤءيابنَ الْمقَرَّبينَ، السادةِ

يابنَ الْمطَهرينَ، الَْأطĤئبِيابنَ الْأَْنجبينَ، الْغَطارِفَةِيابنَ الْمهذَّبينَ الْخيرَةِ

يابنَ الْمنيرَةِ، الْبدورِيابنَ الَْأكْرَمينَ، الْقَماقمةِيابنَ الْمنَْتجبينَ، الْخَضارِمةِ

 السبلِيابنَ الزَّاهرَةِ، الْأَنْجمِيابنَ الثَّاقبةِ الشُّهبِيابنَلْمضيئَةِ،ا السرُجِ
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 السنَنِيابنَ الْكاملَةِ، الْعلُومِيابنَ الّآلئحةِ، الْأَعالمِيابنَ الْواضحةِ،

يابنَ الْموجودةِ،جِزاتالْمعيابنَ الْمأثُورةِ، الْمعالمِيابنَ الْمشْهورةِ،

منْيابنَ الْعظيمِ، النَّبأيابنَ الْمسَتقيمِ، الصراطيابنَ الْمشْهودةِ، الدالئلِ

وفىهتابِاُمى الْكَلداللَّه ىلع،كيمنَحابيالْأيات ،ناتيالْبنَ وابي

 الْحججِيابنَ الْباهرات، الْواضحات الْبراهينِيابنَت،الظَّاهرا الدالئلِ

،غاتنَ الْبالابمِيالنِّع ،ابِغاتنَ السابطهي،كَماتحالْمنَ وابيسي

،الذَّارِياتنَ وابالطُّورِي ،ياتالْعادنَ وابنْينىملّى،دفَكانَفََتدقاب 

 أين،شعرى لَيت، الْأَعلى الْعلىمنَ واقْتراباًدنُواً، اَدنىاَوقَوسينِ

تََقرَّتاس لْ، النَّوىبِكبضٍاَىاَرلُّكتُقاَبِرَضْوى،َثرىاَو رِهااَوغَي اَم

 حسيساًلَكاَسمعوال،ُترىوال الْخَلْقَ اَرى اَنْعلَىعزيزٌ،طُوى ذى

منّىينالُكوال، الْبلْوىدونىبِك تُحيطَ اَنْعلَىعزيزٌ،َنجوى وال

الَضجيجبِنَفْسى،شَكْوىونْاَنْتبٍمغَيمخْلُ لَمنَّايبِنَفْسىمنْاَنْتم

 ومؤْمنَةٍ مؤْمنٍمنْ،يتَمنّى شائقٍ اُمنيةُاَنْتبِنَفْسىعنَّا،نَزَحما نازِحٍ

 اَثيلِمنْاَنْتبِنَفْسى، اليسامىعزٍّعقيدمنْاَنْتبِنَفْسى فَحنَّا،َذكَرا

 منْاَنْتبِنَفْسى، تُضاهىالنعمٍ تالدمنْاَنْتبِنَفْسى،يجارىمجدال

نَصيف ساوىالَشرَفلى، يتاىماَحاريا فيك،الىولىماتى وماَىو 

، واُناغىدونَكاُجاب اَنْعلَىعزيزٌ،َنجوى واَى فيكاَصف خطابٍ

علَيكيجرِى اَنْعلَىعزيزٌ، الْورىويْخذُلَك اَبكيك اَنْعلَىعزيزٌ
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مونَهرىمادلْ،جنْ همفَاُطيلَ عينٍمهعويلَمالْع ،ءĤكالْبلْ ونْ هم

علَى عينى فَساعدتْها عينٌَقذيت هلْخَال، اذاجزَعهفَاُساعدجزُوعٍ

بِعدةٍمنْكيومنايتَّصلُ هلْ،فَتُلْقىسبيلٌاَحمدبنَياالَيك هلْ، الَْقذى

 مĤئكعذْبِمنْنَنَْتقعمتى،فََنرْوى الرَّوِيةَهلَكمنا نَرِدتىم،فَنَحظى

دى طالَفََقدتى الصمنُغاديك،كنُراوِحرَّوناً،فَنُقيتى عَترانامَنريكو

َقدو نََشرْت وآءرِلاََترانا،ُترى النَّص فنَح بِكاَنْتو لَأَ،الْتَاُممقَدو 

لَأْتمضالً، الْأَردعاَذَقْتودآئَكواناً اَعقاباً،هعو رْتاَبتاةَ والْع 

 الظَّالمينَ، اُصولَ واجتَثَثْت الْمتَكَبرينَ، دابِرَوقَطَعت الْحقِّ،وجحدةَ

 والْبلْوى ْالُكرَبِ كَشَّافاَنْت للّهماَ الْعالَمينَ،رب للَّهالْحمدنَقُولُونَحنُ

كلَيادى وتَعاَسكنْدوى،فَعدالْع اَنْتو برَةِرالْأخ نْيا،ولى[ الدالْأو [

، الْقُوىَشديديا سيده واَرِه، الْمبتَلىعبيدك الْمستَغيثينَ، غياثَيافَاَغثْ

، استَوى الْعرْشِعلَىمنْياغَليلَه وبرِّد، واْلجوى الْأَسىبِهعنْه واَزِلْ

وليكالى التĤَّئقُونَعبيدكونَحنُاَللّهم، والْمنْتَهى الرُّجعىالَيه ومنْ

 ومعاذاً،قواماًلَنا واَقَمتَه ذاً،ومال عصمةً لَناخَلَقْتَه وبِنَبِيك،بِك الْمَذكِّرِ

لْتَهعجنينَوؤْملْمنَّالماماً،ما لِّغْهنَّافَبةًميالماً، تَحسوكناِبذلزِدوبيار 

اياهبَِتقْديمكنعمتَك واَتْمم ومقاماً، مسَتقَرّاًلَنا مستَقَرَّه واجعلْاكْراماً،

اَللّهمخُلَصĤئك،منْ الشُّهدآء ومرافَقَةَجنانَك،تُورِدناحتّى اَمامنا،

 ورسولكجده محمدعلى وصلِ محمد، وآلِ محمدعلىصلِّ
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، الْكُبرى الصديقَةِوجدته األَصَغرِ، السيد اَبيه]علىٍ[ وعلى السيداَألكْبرِ،

اَفْضَلَوعلَيه الْبرَرةِ، آبĤئهمنْ اصطَفَيتمنِ وعلى محمد،بِنْت فاطمةَ

 اَصفيĤئك،منْاَحدعلىصلَّيتماوَاوَفرَ وَاكَْثرَواَدومواَتَم وَاكْملَ

كرَتيخنْومكلِّخَلْقصو هلَيلوةًعةَصها، الغايددعةَلهايالنو 

واَدلْ الْباطلَ،بِه واَدحض الْحق،بِه اَقمواَللّهم لأَمدها،نَفادواللمددها،

بِه،ئَكĤيللْاَواَذْلوبِه،دآئَكلِ اَعصو منَنا اللَّهيب ونَهيلَةً بصى وُتؤَد

ظلِّهِم،فىيمكُثُو بِحجزَتهِم،ياُْخذُ ممنْ واجعلْناسلَفه،مرافَقَةِالى

معصيته، واجتنابِ طاعته،فى والْأجتهادالَيه،حقُوقهتَاْديةِعلى واَعنَّا

بِه مانَنالُوخَيرَه،ودعĤئَه ورحمتَهفَتَهرأْلَنا وهببِرِضاه،علَينا وامنُنْ

بِه وذُنُوبنامقبولَةً،بِهصلوتَنا واجعلْعنْدك، وفَوزاًرحمتك،منْسعةً

بِه وهمومنامبسوطَةً،بِهاَرزاقَنا واجعلْ مستَجاباً،بِهودعĤئَنامغْفُورةً

ةً،ميكْفنابِهجوآئحةً،ويقْضاَقْبِلْمنا ولَياهِكجلْ الَْكريمِ،بِواقْبناوَتقَرُّب

،كلَيانُْظرْانا ولَيةً، نَظْرَةًاحيملُرتَكْما نَسةَ بِهالْكَرام ،كنْدعال ثُم

 وآلهعلَيه اللَّهصلَّى دهجحوضِمنْ واسقناِبجودك،عنَّا تَصرِفْها

هبِكَاْس،هدبِياً وياًروِينيئاًرغاً،هئĤاَال سظَمهدعيابمحمينَ اَرالرَّاح.
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