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  برائت و واليت ميان كشمكش

 جـذب  براي درگيري و كشمكش كهنش، تاريخ و انسان يزندگ در

 تـرين  ميقـدي  از بلكه ؛نيست جديدي رخداد ،مردم محبت و عالقه

 مقابـل  محـور  دو ،آن در كـه  اسـت  انسـان  تاريخ در درگيري انواع

  :دارند قرار مديگره

 يكتـا  همـان  واين انسان زندگي در آن گستره و رباني محور - 1

  .است پرستي

 بـه  را مـردم  محبـت  و عالقـه  كوشـد  مـي  كه طاغوتمحور  -2

  .دهد اختصاص خود به را مردم واليت و كند جذب خودش

 در هـا قطب اين تمامي ولي ؛دارد را خود خاص قطب طاغوتي هر

  .گيرند مي قرار انسان زندگي در واليت و رباني محور مقابل



 6  برائت و يتوال

 از كه است توحيد مقوله از هميشه ،د متعالخداون واليت بنابراين

 گـري دي واليت تواند نمي انسان رو اين از .باشد مي مقوالت ترينمهم

 هرچه اشدرجهو  ديگر واليت نوع ،دهد قرار خدا واليت كنار در را

 مقابـل  در نـاگزير  ،خداونـد  واليـت  جـز  واليتي هر قبول زيرا ،باشد

 با پيامبران كه شرك مصاديق بيشتر .گيرد مي قرار خداوند واليت

 واليت در شرك ،كند مي نقل كريم قرآن چه وآن كردند مي مبارزه آن

  .خالق در شرك نه است

 وجـود  بـه  اعتقاد و ورزند مي شرك خدا به كه كساني رو اين از

 ،دارنـد  جهـان  ايـن  بـراي  يگانـه  خداي زا غير ديگري خالق معبود

 شرك خداوند به سرپرستي و واليت در مردم بيشتر بلكه .اند اندك

 ،دهنـد  مـي  قـرار  شـريك  او بـا  واليت در را خداوندغير ،ورزند مي

 .كننـد  مي تقسيم او وغير خدا ميان را اطاعتش و يتسرپرس و واليت

 قـرار  اطاعـت  از اي بهره و واليت از سهمي طاغوت براي آنان هم

   .متعال خداوند هم براي و دنده مي

 نـزاع  مسائل بارزترين و ترين مهم از همواره وشرك توحيد نبرد

 بـراي   پيـامبران  .اسـت  بـوده   پيـامبران  زنـدگي  رد برانگيز

 زنـدگي  در واليـت  محور توحيد و واليت در توحيد به مردم دعوت



 7  ائترب و واليت    

 

 

 و رد و ،خداونـد  از واطاعـت  واليـت  به را مردم كوشيدند، مي انسان

  .خواندند فرا مي سبحان خداوند واليت جز ديگري اليتو هر انكار

 حـق اسـت   موضـوع،  يـك  پيرامـون  اينجـا  در درگيـري  بنابراين

  .انسان زندگي در حاكميت

 يـا  :نيست پذير تعدد و پذير تجزيه كه است حق يك مالكيت حق

 و ،پذيردنمي همتايي و شريك هيچ كه است متعال خداوند به متعلق

 سـبحان  خداونـد  بـه  شـرك  قبيـل  از كـه  است خدا غير به متعلق يا

  .آيد شمار مي به

 گروهـي  :شوند مي تقسيم گروه دو به موضوع اين پيرامون هاانسان

 و آورنـد  مـي  ايمان متعال خداوند به، اطاعت در هم و واليت در هم

  .دنيستن قائل او براي حاكميت و واليت در را شريكي هيچ

 و واليــت بــراي را ديگــري هــايمحور زنــدگي در ديگــر گــروه

 ايـن  گـاهي . كنندمي پيروي آنها واز پذيرند مي خودشان بر سرپرستي

   .است طاغوت براي گاهي و نفس يهوا روي از سرپرستي و واليت

 و انسـاني  هئلمسـ  بزرگتـرين  ،هاانسـان  از گروه دو اين ميان نزاع

 موضـوع،  ايـن  زمـين  روي رب انسان زندگي تاريخ رويداد ترين مهم

 جايگـاهي  كـه  اسـت  انسـان  زنـدگي  در حقيقي و جدي يموضوع

 از را موضـع  اين بر ايستادگي و ثبات طلبد، و يم آشكار و مشخص



 8  برائت و يتوال

 و خسـارت  و كوشش و تالش به قضيه اين حتي اگر ،خواهد مي او

  . باشد داشته احتياجزياد،  قرباني

 چانـه  براي مجالي ،انسان زندگي در سرپرستي و واليت موضوع

 و شخصـيت  نشـانه  موضـوع  ايـن  ؛گـذارد  مـي ن باقي تعارف و زني

 متعال خداوند واليت هيچ كه كسي . بدين روي،است انسان ارزش

 در مانند پرِ كاهي او و دارد ارتباط آن با اش زندگي در ،پذيردنمي را

   .است هاتحول و تغيير و هوس و هوا و سياست بادهاي مسير

 از شخالفت در كه را انسان شخصيت هاي نشانه ،خداوند واليت

 موضـع  و كند مي شود،مشخص مي نمايان زمين روي خداوند جانب

  . سازد معين مي را انسان وهدف مسير و گيري

-نمي انسان موضوعي با چنين اهميتي در زندگي چنان است كه

و بـا   جـديت  بـا  بايـد  بلكه ،روبرو شود انگاري سهل هب آن با تواند

   .كند دنبال را آن موضوع مشخص

  

   واليت گيچگون

 بــا ارتبــاط راه از ،متعــال و ســبحان خداونــد سرپرســتي و واليــت
 ميسـر  طريـق  چنـد  از ارتباط اين .است پذير امكان سبحان خداوند

 :شود مي
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   خداوند برابر در شدن تسليم و فرمانبرداري و اطاعت -1

   :فرمايد مي متعال خداوند

 � � ��� ��  	 
 	 �� ������� ���  � � � ��� ��  � �� �  � ����� �� 	� ! " � # 	 $ 

 	 % 	 &��$ ' � 	( � ) � ���  	 � � � ! *�� �  	 � 	 +��* �  � � � ,� 	-  � .$  � �� ! / � 0 � "��  

 رسـولش  و خـدا  حكـم  سـوي  به را آنها كه هنگامي مؤمنان

 همان آنها و .كرديم اطاعت و شنيديم:گفت خواهند تنها ،بخوانند

   1.نندرستگارا

�  � -ب � �  � 1 � *�2��  	 �� �  	 ���� 3 	( ! 0 � 4 � #$ ��  	 � � ��� � #$ �5�6  

 شـما  اعمال اجر از خدا ،كنيد اطاعت او رسول و خدا از اگر

  2.كاست نخواهد هيچ

	  � -ج � ! � �( � 2 �7  	 �� �  	 � � � 	 �� �( !8 �9 ! 0�  	 : ;<��  	 1=>?  � ��  	 1 ! " � &4� 

@� � ��&�  	 9 � � 	 �(8  � A�&�  

ـ به به را او باشد او رسول و خدا امر پيرو هركس  در هاييتش

                                                 

             14:حجرات -2                 51:نور -1



 10  برائت و يتوال

  1 .است جاري هانهر درختانش زير در كه دآور

�  -د 
B  	 � � + � *���  	 ��  	 �  C>� 	 ���  

  2.كنيد اطاعت را رسول و خدا فرمان بگو

	  -ه �  	 � � + � *���  	 �� �  C>� 	 ���  	  C0* � #$  � 1 	 D> 	 ���  

 مشـمول  كـه  باشـد  ،بريـد  فرمـان  او رسول و خدا حكم از

  3.شويد قعوا خدا لطف و رحمت

	  �)	 -و 'E(�&  � ��(F G 	 � � ���  	 � � + � *���  	 �� �  	 � � + � *���  C>� 	 ���� �  � ���� 

@� � >�  � � � #�$  

 خودتان از امر صاحبان و رسول و خدا فرمان !ايمان اهل اي

  4.كنيد اطاعت را

�  -ز 
B  	 � � *�+��  	 �� �  	 � � *�+��  C>� 	 ���  

                                                 

 32:عمران آل -2            13:النساء -1

          59:النساء -4    132 آل عمران: -3
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  1.كنيد اطاعت را رسول و خدا فرمان بگو

 و پيـامبر  و خـدا  از اطاعـت  مسـتلزم  خـدا  واليت كه طورهمان

 ،)سـت او رسـول  و خـدا  امـر  برابـر  در( شدن تسليمو  فرمانبرداري

  .ستغيرخدا اطاعت رد نيازمند همچنين

	 : فرمايـد مـي  متعال خداوند A C1���)  	 �� � ' � ��*�+ *  	 � 3  � 1 � 2 � *��� 

'>�  ! � � � � >H 	 ��A  

 اسـراف  رفتـار  از و * كنيـد  پيـروي  من از و بترسيد خدا از

  2.نكنيد پيروي كاران

  

   سبحان خداوند به خالصانه ةوعالق محبت -2

  :مايدفر مي متعال خداوند

�  -الـف  
B  � � ! �  	 �� �%G �I � J 	 $  	 �'���% �I � J$  � �� � ����9$#  	 �� � :��K�#$ 

 	 �� � 1>�L$# �' M����  � �4A>4
��.� � ��?1 MN  	 1 	 ��LO  	 J 	 ��H�.  � �J�H�� 
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 12  برائت و يتوال

 	 1 	 P> 	 ���& ' CQD  � � � #�$  � ��  � �� �  � ���� �  ;��&: R  � �0�S�  	 A C%>4��T 

�4D (U 	 V  � �� %U � >�N �  � �� 3 	(& =8  	 W�)�  	 /� � �� 	 ��)  

 بـرادران  و پسران و پدران شما اگر !مردم اي :كه را امت بگو

 و ايـد  كرده جمع كهرا  اموالي ورا  خود خويشاوندان و زنان و

 آن بـه  كـه  هـايي  خانـه  و بيمناكيـد  آن كسـادي  از كه تجارتي

 دوسـت  او راه در وجهاد ورسول خدا از بيش ،ايد شده دلخوش

 فاسـقان  خداوند و .گردد يجار خدا امر تا باشيد منتظر داريد مي

  1.كرد نخواهد هدايت را

	 _ب �  � ��  ��� X�  	 �� 	( C4 � FO ��� �  � ���  � ��  	 � Y���8��  � "( 	 ���S$& 

 	 J � " ZQ  � ��  C ���(F ����G  	 � E68  � D Y�S  ���  

 مانند را آنها كه گيرند مي شريكاني را خدا غير مردم از برخي

 خدا ،ندا هآورد ايمانكه  كساني كه حالي در ،دارند دوست خدا

  2. دارند دوستاز ديگران  بيشتر را

  
                                                 

  165:بقره -2                24:توبه -1
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  منانؤوم پيامبرش و خداوند ياري -3

	  )&�' )�: فرمايـد  مـي  متعال خداوند �(F� ����G  � � �  	 1 ! ���T��>  	 �� 

	( �T� � J>$ � �( 	 [ ZS !\ ' 	 ��8
$#  

 خـدا  ،كنيد ياري را خدا اگر !ايد آورده ايمان كه كساني اي

  1.گرداند قدم ثابت و كند ياري را شما هم

 	 � 	 	� ! � �T 	> C�  � ��  	 �� 	( ! � �T �>N  � � C�  	 ��  	  E=�)  	 � M](]  

 .كـرد  خواهـد  ياري را او خدا البته ،كند ياري را خدا كه هر

  2.است ناپذير شكست و وانات خدا قطعاً

 	 � C ��(F  	�G��  	 �  	 � 	T ��>�  � � � ,� 	-  	 % � ^*$&  	 � � _���  ;̀ *%  

  3.يكديگرند ياران آنها ،نمودند ياري و دادند پناه كه آنها

 	 � C ��(F ���G �  	 � 	T��>  � � � ,�-  � .$  � ��� 	 ����  	 D �) Y�  

  4.اند حقيقي منانؤم ،نمودند ياري و دادند پناه كه آنها

                                                 

  74:انفال -4     72:انفال -3      40:الحج -2         7:محمد -1

 

 

 



 14  برائت و يتوال

 	 A C ��(F ����G  � %� �  	 � C] � N�� �  	 � 	TN�>  	� C1���*S  E�� 	 ��  � �F =  � � 	 �]�  	 ��* 

 � � 	-5�  � . � $  � �� ! / � 0 � " 	 ��  

 ،كردنـد  وياريش توحماي آوردند ايمان او به كه كساني پس

  1.رستگارانند آنان ،كردند پيروي شد اونازل بر كه نوري واز

  انسان زندگي در واليت نقش

 واميال اهموهبت ،امكانات ،هاتوانايي تمامي فراگير، معناي اين هب واليت

 محور اين خدمت درو  كندمي جمع واحدي محور پيرامون را سانان

 بـر  محـور  ايـن  كلـي  نظـارت  موجـب  الهـي  واليـت  .دهـد  مي قرار

 تباهي و درگمي سر و تشتت از را انسان و شودمي انسان )ابعاد(همه

 گونـاگون  و مختلـف  امور و دچارند آن به مردم از زيادي  عده كه ـ

 توحيـد   نتيجه خستيناين ن ،بخشد مي رهايي ساخته ـ  پراكنده را آنها

   .ستا واليت در

 مســتقيمي صــراط ســمت بــه را منســجم مجموعــه ايــن اينكــه دوم

 اسـت  هنگام اين در .فرمايد مي امر آن به متعال اوندخد كهكشاند  مي

 يـك  بـه  پراكنـده  و حـال  وپريشـان  ضعيف موجود يك از انسان كه
                                                 

 157:اعراف -1



 15  ائترب و واليت    

 

 

 تبـديل  اسـت  گرفتـه  پـيش  در كـه  مسـيري  در مولد و قوي موجود

 ستيز و جدال به او با توانند مين لفمخت عوامل اي كه گونه به ،شود مي

 كـار  در سرگشـتگي  و سسـتي  ياترديـد  يـا  ضـعف  دچار و ،بپردازند

 فـرا  را او ،حركـت  در ترديـد يا پيچيـدگي  يـا  ابهام هيچ و شود نمي

  .گيرد نمي

 يهـا  وسوسـه  و وهوس هوا مانند هاجهت  ميتما از را او اليت،و

 و ،تـالش  زنـدگي  كـه  ـ  موالا و مال حب و طاغوت فكرو شيطاني

 انسـان  بـه  سازد. واليـت  مي رها ـكند مي تهديد را جوشش و جنب

 و بـاطن  و ظاهر ميان جوانح و جوارح تام انسجام و هماهنگي يك

 اعضاي بر اجباري مراقبت و كنترل و ،بخشد مي داخل و خارج بين

  . دهد مي قرار حركتش و عمل بر و انسان

 و نسجاما از بلكه ،زور و اجبار به نه ،محوريت و سرپرستي اين

 سـوي  به فراگير جذب و محور اين با انسان كامل دروني هماهنگي

 از ،خدا راه ودر خدا داشتن دوست سبب اين به .شودمي حاصل آن

  .است واليت هايپايه و عناصر نتريمهم

 و كنـد  مـي  عطـا  انسـان  بـه  را وبـاطن  ظاهر وانسجام هماهنگي

 خـواهش  روي از را عبادتش و خدا از انسان فرمانبرداري و اطاعت



 16  برائت و يتوال

  .دهد مي قرار محبت و شوق و

 

   برائت و واليت

 به پيام اين ابالغ امت، موريتأماست  جهاني پيام يك دين اين پيام

 پرسـتش  بـه  او كردن ملزم  و طاغوت از انسان آزادي ت،بشري تمام

 و پويـا  طبيعـت  يـك  داراي بايـد  ديـن  ايـن لذا  ،است يگانه خداي

 درون در امت از را اساسي ويژگي دو خود لهئمس اين .باشد جهادي

   :طلبد مي برون و

  دروني واتصال وارتباط انسجام -1

�(F :فرمود متعال خداوند��  	 �G��  	 �� 	T��>  � �-5�  � ^*%$& ' � _��� 

 ;̀ *%  

  1.يكديگرند ياران آنها نمودند، يارى و دادند پناه كه آنها و

 	 ���� 	 ���� � ��� �<���  	 % ! * � ^ � &$  	 � � _���  ;̀ *%  

  2.يكديگرند) ياور و يار و( ولى باايمان، زنان و مردان
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 17  ائترب و واليت    

 

 

	 « :شـده  لنق uصادق امام واز a��1��0  ���S1��� �  	 D�>1����b � 

����J c�9� c�>% ��J '$J>�  � ��d  

 برادر و .باشيد داشته مهرورزي و نيكي و پيوستگي يكديگر با

 امـر  آن بـه  را شـما  خداونـد  كه همانگونه ،باشيد يكديگر نيك

  1.كرد

 كمـين  در كـه  رسـول  و خدا دشمنان از كامل جستن وريد -2
  .برسانند آسيب دين اين به تا هستند

� ( C4	 3	 : فرمايـد  مي متعال خداوند O � F ��� 	 ����  	 e� 	 �(>A ' 	 _���� 

 � ��  � � � �� ��� 	 ����  

  2.بگيرند واليت به مؤمنان جاى به را كافران نبايد مومنان

  

�(  	 �E(�&  � � 	 �(F ����G  	3  	 1 C4�� O � F��  	 e��(>�A ' 	 _���� �� ��  � ��� 

��� 	 ����  

گيريـد،   مؤمنان را به واليت بر !ايد آورده ايمان كه كسانى اى
                                                 

     28:عمران آل -2        399:74:االنوار بحار -1

                

  



 18  برائت و يتوال

  1 .را كافراننه 

 �(  	 �E(�&  � ��(F ����G  	3  	 1 	 4 � O � F�� 	�� 	 ��&  C���=��T ' 	 _���  � ^*%$& 

' � _���  ;̀ *% �  	 � ! � 	( C �4$&  � � ! � � #$  C ��A�  � � ! � � &$  

 اوليـاي  را نصـارى  و يهـود  !ايـد  آورده ايمان كه كسانى اى

 هـر  و .ديگرند بعضى دوستان آنان از بعضى] كه[ مگيريد] خود[

  2.بود خواهد آنان از ،گيرد واليت به را آنها شما از يك

	(� C(��&  � ��(F  	 �G���  	3  	 1 C4 � O��F  	 f�%G$# � ����9 	 �$# ' 	 _���� � � 

� ! � 	 4 	 " ES��  � #� 	 /> �0� �g � ���(  

 خود ولي را تانانبرادرو پدران! ايد آورده ايمان كه كسانى اى

  3.دهند ترجيح ايمان بر را كفر اگر ،مگيريد

و نهـي از   رسـول،  و خـدا  دشـمنان  از برائـت  حالـت  همان اين

   .است آنها به وعالقه مودت

  

  

                                                 

         23:توبه -3              51:مائده -2          144نساء:  -1

  
  



 19  ائترب و واليت    

 

 

  رباني و الهي محور امتداد واليت

 .كنـد  مي جذب را امت محبت و ياري ،ييدأت، اطاعت ،محور اين

 قـرار  باشـد،  الهي محور برابر در ، كهواليت براي ديگري محور هر

 و ويـاري  اطاعت و است الهي محور اين متدادا ولي .است طاغوتي

 خداونـد  به دوستي و ياريو اطاعت لزوم براي امتدادي اش دوستي

 توحيـد  مقـوالت  مهمترين از واليت .نيست جديدي محور و است

  .شود متعدد واليت محورهاي كه ندارد امكان هرگز و است

  

  واليت در توحيد ضرورت

 .اسـت  واليـت  يهـا  ويژگـي  مهمتـرين  از واليـت  در توحيد لهئمس

 يتوال در شدن قائل شريك ،كريم قرآن در شرك مصاديق بيشترين

  .خالق در شدن قائل شريك نه است

	 : فرمايـد  مي متعال خداوند P 	> 	h  � ��  	 � Yi[  	 � Yi: ��A �� 6 � _�> 

 � � 	 4 � J�L 	 ��H �  	 � Yi:  	 � 	 0 Y��  �  	> � : ;B  	 . ! B 	( !H 	 4 � � � ��(  	 � 	 [ Yi  

 و دارد جـو  سـتيزه  شـريكاني  كـه  ار مردي زد مثلي خداوند



 20  برائت و يتوال

  1است؟ يكسان وضع آنها آيا ،است نفر يك تسليم كه مردي

��: فرمايـد  مـي  uيوسـف  حضـرت  زبان ازمتعال  خداوند( 

 � D�a 	 S�  ZH� � �? ' Mh�%��  � � 	 ��
>/4  M>�9  	 � W  � ��  	 �� � D� � 8  	 )� �& � ��  

 خـداي  يـا  نـد بهتر پراكنـده  خدايان آيا !من زندان رفيق دو اي

  2؟قاهر يكتاي

  

 اكـرم  پيـامبر  شـدن  مبعـوث  داليل بارهدر uمنينؤالم امير

 را بنـدگانش  تـا  برانگيخت را محمد حضرت خداوند:فرمايد مي

 بندگانش با پيمان از ،)خداوند(خودش بندگي به بندگانش بندگي از

 واليـت  از و ،خـود  از طاعتا به بندگانش اطاعت از ،او با پيمان به

  3.فرا خواند خودش واليت به بندگانش

  

  سلطنت و حاكميت و واليت خاستگاه تنها متعال خداوند

 پـذير  جـزء  و پـذير  تعـدد  كه است ثابتي محور واليت اين بنابر
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 21  ائترب و واليت    

 

 

 .اسـت  متعـال و سـبحان  خداونـد  خـاص  و كند مين تغيير و نيست

 هـر  بـه  و بنـدگانش  از كسـي  هـر  به را واليت اين سبحان خداوند

  .كند مي عطا باشد خشنود او از كه مردم از كسي

 و بـود  نخواهـد  خداونـد  واليـت  برابـر در واليتي هيچ بنابراين،

 بـدون  حاكميتي هيچ و واليتي ،داوندخ اجازه بدون هرگز همچنين

 زنـدگي  در شـرعي  واليـت  .داشـت  نخواهد وجود او دستور و امر

 او امـر  و اجـازه  بـه  نـاگزير  پـس  ،خداسـت  واليت امتداد در امت

   .بود خواهد

 را فرد يا جماعتي امر واليت اجازه كسي به خداوند كه زماني تا
  .بود نخواهد امت امور از امري سرپرستي در حقي او براي ،ندهد
 اگـر  كـه  بـريم  مـي  پي حقيقت اين به و كريم قرآن به مراجعه با

 ايـن  قبـول  و امر اين انجام مخصوص را آنها متعالو تبارك خداوند
 و واليـت  بـه  زهرگـ  ،داد ينمـ  قـرار )مسلمانان امور تدبير(مسئوليت

  .شدند نمي منصوب امت بر امامت

���  :فرمايد مي - متعال– خداوند ابراهيم حضرت داستان در
 

 � � �j  	 : � �� �k  ��0 �X�  Y�����  	 ��
 �  � ��  � � 	 ��
l�4(�  	3  � ����(  	 � =8�& 

 �m�����  

 ]ابراهيم[ .دمدا قرار مردم پيشواي را تو من فرمود ]او به خدا[



 22  برائت و يتوال

 بيـدادگران  بـه  مـن  پيمـان : فرمـود  ]چطـور [ دودمانم از: گفت

  .رسد نمي

  

��: فرمايـد  مـي  متعـال  خداوند uداوود حضرت داستان در( 

 � �����  � ���  	 n��0*:  	 9 Y�/�0 R  	 3� �o�  	 A ! � � #D$  	 ��%  ��� �X�  ! �% 	 " Zp  

 مردم ميان پس داديم خالفت مقام زمين در را تو ما داوود اي

  1.كن حكم حق به

 - خداونـد  كـه  زمـاني  uابراهيم حضرت نسل بارهدر خداوند

	 : فرمايد مي ،داد نجات ستمكاران شر از را او - متعال �  	 � ! . 	 �S� �� 

 � � 	 "� 	 p � 	( � )* 	h�   Yq0A�� �  Y ��r  	 : 	 �0*�  	 a � ���" �  	 : 	 * ! 0 � .��$  	 � � s Yq�� 

	( ! & � 8 	 ��  � %U � >��� �  	 � 	 D�!� 	 ��  � �$&�  � A 	 B*  	 O� �<�>� �  � � 	 W�
  � ciT� �  � � 	 _��4( 

 � c�]�  	 �� � ���  	 ��  	 � � %� 	 �(82  

 را همـه  و كـرديم  عطا بودن اضافه را يعقوب و اسحاق او هب و

 تـا  داديم قرار مردم پيشواي را وآنان گردانيديم شايسته و صالح
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 23  ائترب و واليت    

 

 

 و نمـاز   اقامـه  و نيك كارهاي انجامو كنند هدايت ما امر به كه

 مـا  عبـادت  به هم آنها و كرديم وحي آنها به را زكات پرداخت

  .پرداختند

  
 متعـال  خداونـد  ،انسـان  زنـدگي  در سـلطنت  و حاكميت مصدر

 امـور  از امري هيچ سرپرستي .دموكراسي يها انديشه نه مانند است

 كـه  طور همان ،نيست جايز كس هيچ بر خدا اجازه بدون انانمسلم

 واليـت  شايسته) مردم( آنها كه كسيره به را شايستگي اين خداوند

 سـبحان  خداوند كه است اين حقيقت .است نداده ،ددانن مي پيشوا و

 متـون  در .است مردم زندگي در حاكميت و سلطنت مصدر متعال و

 عزوجل خداوند سوي از امت به امر اين واگذاري از سخني شرعي

  ؛است نيامده ميان به

  

  مردم زندگي در آن اهميت و واليت نقش

 در واليـت  ارزش و اهميـت  در بـاب  اسـالمي  متون از گروهي

 ذكـر  بـه . اسـت  آمده راستين دين اين در آن جايگاه و مردم زندگي

  .پردازيم مي آنها از هايي نمونه

  



 24  برائت و يتوال

 پنج بر اسالم :فرمودند كه شده روايت uامام باقر جعفر ابي از

 بـه  كـه  طـور  آن و .واليـت  و حـج  روزه، زكات، نماز، :شد بنا پايه

  1.است نشده سفارش امري هيچ به ،شده سفارش واليت

امـام   اباعبـداهللا  بـه  :گفـت  كـه  شـده  نقـل  صـالح  بن عجالن از

 بـه  شـهادت  :فرمـود . كـن  آگاه ايمان حدود به مرا :گفتم uصادق

 اقرار ،خداست فرستاده محمد و نيست يكتا خداي جز خدايي اينكه

 ماه روزه ،زكات پرداخت ،گانه پنج نماز ،آمده خدا سوي از آنچه به

 و مـا  دشـمن  دشـمني  و مـا  دوست دوستي ،خدا خانه حج ،رمضان

  2.راستگويان با همنشيني

 بنـا  پايه پنج بر اسالم :فرمود كه شده نقل uباقر محمد امام از

  .واليت و حج روزه، زكات، نماز،: شد

  ؟است برتر كداميك :گفت

. است فرائض ديگر كليد زيرا ،است برتر واليت: فرمود uامام

 ...اسـت  شـريعت  يهـا  پايـه  سـوي  به كننده هدايت و رهبر والي و

 خشـنودي  و درِ امـور  و كليـد  و قله و درجه باالترين :فرمود سپس
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 25  ائترب و واليت    

 

 

  .است ومعرفت ا از بعد امام از پيروي ،رحمان خداوند

	  فرمايد مي جلوعز خداوند �� �( � 2 �7  C>� 	 ���  	 A 	 )8  	 � 	 t��+  	 �� � 

 	 ��  	 1 C ��  	 A��  	 � 	 n��0��  	 0�$&�  	 D � / Y�m�  

 كس هر و كرده اطاعت را خدا كند، اطاعت پيامبر از كس هر

 در و( منفرسـتادي  آنهـا  )مراقـب  و( نگهبـان  را تـو  زند، سرباز

  1)نيستى مسؤول ،آنهابرابر

  همــه ،گيــردب روزه را روزش و برخيــزد كســي هــر شــب اگــر

 ولـي  امـا  ،بـرود  حج به را روزهايش تمام و بدهد صدقه را اموالش

 راهنمـايي  با را اعمالش همه و كند اطاعت او از كه نشناسد را خدا

 پاداشـش  دريافـت  بـراي  خدا بر حقي هيچ دهد، انجام وا رهبري و

 ،مـردم  از گـروه  ايـن : فرمـود  سـپس . نيسـت  ايمان اهل از و ندارد

 بهشـت  وارد را آنهـا  بخشـش  و فضـل  بـه  خداوند و اند نيكوكاران

  2.كند مي

 گـوهر  چراكـه  ؛داردمـي  وا طوالني ملأت به را انسان حديث اين

 عقـود  معامالت، عبادات، قبيل از عليماتيت مجموعه از عبارت ،دين
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 26  برائت و يتوال

 از .سـت او اوليـاي  و پيامبر و خدا با ارتباط بلكه نيست؛ ايقاعات و

 ديـنش  خصوصـيات  و هاويژگي منؤم انسان براي ارتباط اين طريق

 بـا  ارتباط به خود از پس را امتش خدا رسول .شود مي مشخص

   :است كرده امر دينشان شناختن براي خدا كتاب در كنار بيتش اهل

» 	3	 ' �	 &E(	 '  �X�C�� �	 �C �� � �	 �	 '  M>	 L	 %  �-� 6��(  ! �	 '  	V! U	(  � ��� �	 �  Zu	 �  	 Q��:� U	 A v 

 	 �'��  Mn� ��	 1  ! $� #�� A  � �!�	 0	 )	 w  C�	 '�	 �� &�   �h�	 4� J  � C��  � ��� A  x	 8� &! �  � ��E��	 � ��� F�� O	 A 

 �h�	 4� #� %  � C�� ��� #� H! �	 4! ��	�  � �� % -  Cy	 "	 A z	 0	 �  �h�	 4� J  � C��  	 QC{	 �	�  � ��� A – 

$w  	 ��	 
r:  � B! .	 '	 � �� 4!�	 %  � $� J�>ZJ	 �� '  	 C��  �R  � B! .	 ' �� 4!�	 %  � $� J�>ZJ	 �� '  	 C��  �R  � B�! .	 ' 

�� 4!�	 %  ! $� J�>ZJ	 �� '  	 C��  �R  � B! .	 ' �� 4!�	 %.d  

 است نزديك ، نيستم بيش انساني من كه باشيد آگاه !مردم اي

 را دعـوتش  نيـز  مـن  و بيايد) الموت ملك( پروردگارم فرستاده

 جـا  بـه  شـما  ميان را مهم و سنگين يادگار دو من ؛گويم جواب

 .هسـت  هـدايت  و نور آن در كه وندخدا كتاب نخست ،نهم  مي

 كتاب بر را مردم – زنيد چنگ آن به و بگيريد را خدا كتاب پس

 بـاره ، در بيـتم : اهـل   فرمود سپس -نمود ترغيب و تشويق خدا



 27  ائترب و واليت    

 

 

 بـه  را خدا يتمب اهل بارهآورم ، در  مي يادتاندا را به خ بيتماهل 

  1.آورم مي يادتانخدا را به  بيتم اهل بارهدر ، آورم مي يادتان

  

 يـن د ينا .است يند يندر ا ياساس يمسئله ا يتوال مسئله پس

دادن  تباطخود در ار ينقش اساس يفايقادر به ا يتبدون وجود وال

بودن نـزاع   يحتم يقتحق ينا .نخواهد بود ،متعالانسان به خداوند 

 يزنـدگ  يخو طـاغوت را در تـار   يـت دو محـور وال  ميان يشگيهم

   .كند مي ييدأت و يقتصد ،انسان

  

  و طاغوت  يتمحور وال دو ميان انسان

انسان عمل  يدو محور در دو جهت متضاد و برعكس در زندگ اين

انسـان را بـه    يو سرپرست يتوال كوشد ميهركدام از آن دو  .كند مي

رسـالت   لحا سازد.جدا  يگررا از محور د انسانخود جذب كند و 

  است:  اين متعال خداوند يتوال يتو مسئول
                                                 

آن  يقهـاي آوردنـد و طر  يادز يقهايرا به طر يثحد ينا ،حديث دانشمندان -1

در چنــد جلــد از كتــاب ارزشــمندش  ينحامــد حســ يــرم يرا عالمــه لكهنــو

 122:7 مسلم صحيح ، از منابع مختلف، از جملهگرد آورده است االنوار عبقات



 28  برائت و يتوال

 از آنهـا  نجـات  و واليـت  محـور  پيرامون امت يجذب دوست -

  .اختالف و تباهي و يگپراكند

بردن محـور   يناز بجهت  در امت و متحد كردن آن مايينراه -

  .هوس و هوا وطاغوت  بندگياز  انسان كردن و آزاد طاغوت

كـه راه   ياز سـر راه برداشـتن مـوانع    وبردن طـاغوت   يناز ب -

  .اند بسته را متعالارتباط انسان به خداوند 

  

   متعالخداوند  يكردن او برا هبند و خداوند با انسان ارتباط

جذب محبـت و   يبرا محور طاغوت ،ربانيمحور  ينمقابل ا در

دادن موانـع و   قـرار بـا  كوشد، تا  ميمردم به سمت خودش  يدوست

  .شود متعالارتباط مردم با خداوند  مانع ،مشكالت

 »واليت«دو محور  ميان مبارزه و كشمكش اينبه  يمهكر آيه اين

   :كند مي اشاره »طاغوت«و 
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 29  ائترب و واليت    

 

 

آنـان را از   .انـد  سرور كسانى است كه ايمـان آورده  ،خداوند

و[لى] كسـانى كـه كفـر     .برد تاريكيها به سوى روشنايى به در مى

شان طاغوتند كه آنان را از روشنايى به سـوى  سروران ،اند ورزيده

  1.آنان اهل آتشند كه خود در آن جاودانند .برند تاريكيها به در مى

ـ    يفضع يراب زيادي روشهاياز  شيطان  ينكـردن انسـان و از ب

فقـط   طاغوت .كند مي استفادهو گمراه كردن او  نفسبه  اعتمادبردن 

   .آورد مي دست به را اشپيروي و انسان واليت سان بدين

  

� :فرمايـد  مـي  فرعون بارهدر متعال خداوند! ��A 	 4 	 O C| �	 ��
� 
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و زبـون   يـل را ذل قـومش دروغ و باطـل)   يغاتتبل ين(و با ا

  2.بودندفاسق   ميآنها مرد .شدند يفرمان و يعهمه مط تاداشت 

  

 محـور  و واليـت  محور :محور دو اين ميان يريهر حال درگ به

عوامـل   ينتـر  و از مهـم  يختـار  يايقضـا  ينتـر  از بزرگ ،طاغوت
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 30  برائت و يتوال

   .است يخمحرك چرخ تار

 دو ميـان  ينبـرد طـوالن   ينو ا يخيتار يريدرگ ينا يهاويژگي از

   :عبارت اند از (حق و باطل) طاغوت و واليت محور

  .است عقايديگوهرش  در جنگ اين -1

  .است »شرك«و  »توحيد« پيرامون يدتيعق كشمكشجنگ  اين

و  يـد توح يرامونپ ،يمدر قرآن كر »توحيد« و »شرك«موارد  اكثر

   .است يتشرك در وال

  فرهنگدو  ميان يفرهنگ يجنگ -2

را خـاص خـود    ياتها و خصوصـ ويژگي ،فرهنگ دو اين از هركدام

 اند عبارت فرهنگ دو اين ودهد  مي يزتم يگريآن را از د كهدارند 

   .يجاهل تمدن و فرهنگ و يو ربان ياز: فرهنگ و تمدن اله

  قدرت  مراكزسر  بر سياسي جنگ -3

 تـا  گرفتـه  نظـامي  نيـروي  و پولاز  ،در مراكز قدرت ياسيس جنگ

  .رساني اطالع و فرهنگي و هدايتي ارشادي تدابير

  حتمي جنگ -4

 ييرهـا  و اسـت  يختـار  بـزرگ  حتميات جزء جنگ و درگيري اين

نگـه داشـتن خـود از آثـار و      دور يتـالش او بـرا   يا وانسان از آن 



 31  ائترب و واليت    

 

 

  .نيست ممكن روي هيچ بهآن  يهاديامپ

 بـه محـور را   دو ميان درگيري اين يتو حتم قطعيت يمكر قرآن

   :فرمود متعال خداوند كه آنجايي است كرده بيانشكل قاطع 
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و آنها كه  ;كنند خدا پيكار مىكسانى كه ايمان دارند، در راه 

كافرند، در راه طاغوت ( بت و افراد طغيانگر). پس شما با ياران 

شيطان، پيكار كنيد! (و از آنها نهراسيد!) زيرا كه نقشـه شـيطان،   

  1(همانند قدرتش) ضعيف است.

   .يابد مي تداوم ،سرنوشت جنگ -5

ـ  يدن و به طـور كلـ  كر يفضع برايدو محور  ينهركدام ازا  يناز ب

  .كنند مي تالش زمين روي در مقابل محور يانو ك يگاهبردن جا

	  �: يـد فرما ميمتعال  خداوند � �	 1}>  	 ��! �- 	�� � ���&  	�  	 3 
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 32  برائت و يتوال

شوند مگر آنكـه   و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى

  1.از كيش آنان پيروى كنى

  	 �  � 1�
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 يفتنه وفسـاد  هيچ تا يدجهاد كن )كافران( آنها با)منانؤم اي(

دسـت از كفـر    چنانچـه  .خدا گردد ينهمه د يننماند وآئ يگرد

آن كـافران بـه    اگر*است وآگاه بصير اعمالشان به خدا يدندكش

 يـار كه البتـه خـدا    بدانيد )منانؤم شما( پس ،پشت كردند يند

  2.است ياور بهترين و يار بهترين كه شماست

 يشهو ر يتكامل كفر و جاهل ينابود ضعف و تاجنگ  ينا پس

و  يكامـل سركشـ   ينـابود  و ينزمـ  يكن كـردن كامـل فتنـه از رو   

  .يابد مي ادامه رسولش و خدا برابردر  يگستاخ
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 33  ائترب و واليت    

 

 

   منؤم متأ يضع از سوانتظار روشن كردن مو -6

آشـكار، جـدي و   و برائت،  يتدر مسأله اعالن والموضع امت بايد 

 و مسـلمانان  امور اولياي ورسولش  و خدا يتوال اعالنقاطع باشد 

  .اوليائش و پيامبر و خدا دشمنان از برائت اعالن

را در  يـائش و اول يـامبر كه انسـان محبـت خـدا و پ    يستن يكاف

خـود   يبـرا  يموضـع مشخصـ   ينكـه بـدون ا  ،وجودش داشته باشد

   .باشد باخبر او موضع از كسي اينكه بدون وانتخاب كند 

 در حـالي كـه  خـدا   يـاء قلب انسان با خدا و رسـول و اول  اينكه

  يستن يكاف، اش بر ضد آنها باشد يزهو ن يرشمش

  گونه در مورد: بذل مال و جان و اعتبار در راه خدا. همين 

اسـت نـه وهـم و     يقـت حق يكاست كه  يامجموعه يتوال چه

 آن همـه  يـا  :يسـت بـردار ن  ياست و شوخ يجد يا يهو قض ،يالخ

 نصـيبي  هيچرا در آن  خداوند ينكها يااست  متعال خداوند به متعلق

  .است جهانيان تمام از نياز بي خداوند دهند، گرچه نمي

 در موضـع  اعـالم  و ثابت و مشخص موضع يك واليت بنابراين

و  يو دشـمن  يمحبت و نفرت و دوسـت  و جدايي و يوابستگ مسئله

   .خواهد ميو صلح و جنگ  ييو رها سرسپردگي



 34  برائت و يتوال

  واحدند  يقتحق يك يرو دو ،برائت و واليت -7

ـ  ييكـارا  يـت وال .نـدارد  سوديبدون برائت  ييتوال هيچ  ثيرأو ت

 يامبراز دشمنان خدا و پ برائتكه با  مادام ـ  امت يخود را در زندگ

  .داشت نخواهد ـنباشد همراه يائشخدا و اول

و  مهربـاني  دوسـتي،  و صـلح  يجابيوجه ا :دارد هجو دو واليت

  .نفرت و جدايي، ي،وجه سلب

 جمـع  كـرده  انتخـاب  انسان كه وضعيم در وجه دو اين چنانچه

 نخواهد كامل و حقيقي موضعي موضع، هرگز صورت اين در ،نشد

  .است دو رنگي و نفاق نوعي بلكه بود

  :يدفرما مي متعال خداوند

 	 � �86 � _�  	 ��0  �/#���  � � � _��D % 	 &��$   

  1يكديگر مهربانند.بر كافران دل سخت و با 

  دارد واحدي امتداد و فرهنگ و مشي خط ،طاغوت محور -8

 تاريخ طول در واحدي امتداد و مشيو خط  يتمركز يتمحور وال

 نظر از كه آنهايي چه و بودندان ما به زم يكنزد كه يچه آنان،  دارد
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 35  ائترب و واليت    

 

 

كـه خداونـد بـر     را يتيو مسـئول  وظيفه آنهاهمه  .نددور ما از زماني

 و امامـت  و نبوت فيض خداوند وكردند  حملبود  نهادهدوش آنها 

آنها بر همه  يتما وال .است كرده عطا آنها به را بندگانش بر واليت

 و يمدار يمانآنها نازل كرده ا بهبه آنچه خداوند  ،يريمپذ ميخود را 

 از برخـي  در اگـر پـس   .يمگـذار ياز آنـان فـرق نمـ    يك يچه ميان

خاتم  به ،دارند اختالف هم با نزول شرايط اقتضاي به دين جزئيات

  .يمكنيعمل م يامبرانپ

��A <��)8 مـي  متعال خداوند�
 G���� ��% � ��  � ��]�  � ���� � �	 �� 
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ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و بـه آنچـه بـر     :بگوييد

آمده و بـه   فرودو اسحاق و يعقوب و اسباط  يلابراهيم و اسماع

آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همـه پيـامبران از   

ميان هيچ يـك از   .ايم ايمان آورده ،رشان داده شدهسوى پروردگا



 36  برائت و يتوال

  1.گذاريم و در برابر او تسليم هستيم ايشان فرق نمى
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پيامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نـازل شـده   

و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و  است ايمان آورده

ميـان هـيچ يـك از    انـد (و گفتنـد:)    فرستادگانش ايمـان آورده 

،  گردن نهـاديم شنيديم و و گفتند:   .گذاريم فرستادگانش فرق نمى

) و فرجـام بـه سـوى تـو      پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاريم

  2. است

لذا  .يريمپذ ميرا بر خود  ياله ياياولهمه  يو سرپرست يتما وال

امر  يو دوست يتوال .يريمبپذ يزدشمنان آنها را ن برائت از همه  يدبا

همـانطور   .واحد است يامر يزن زارييو ب برائت ، پساست يواحد

 از ،جـوييم  مـي  بيزاريو ستمگران زمان خود  يزيدكه از ابوجهل و 
                                                 

 285 بقره، -2            136 بقره، -1

  



 37  ائترب و واليت    

 

 

   .باشيم بيزار بايد هم نمرود و فرعون

  

  و برائت يتوال گاهسنجش كربال واقعه

كـربال   برانگيـز  تـاثر  رويـداد سـال از وقـوع    يصداز هزار و س يشب

 هـا قلب ،جانها بر اي العاده خارق نفوذ و ثيرأهمچنان ت . وليگذرد مي

كربال  يهبا قض يجانبا حرارت و ه هانسل همچنان .گذارد مي هاعقل و

 برائـت  و واليـت و عدم تعهد در  تعهدهمواره از  وند شو ميروبرو 

و  چيسـت؟  واقعـه  اين دل در نهفته سرّ ي. به راستدنپذير مي اثر آن

 يبـرا  يا يينـه آ يطـوالن  تاريخ اينواقعه را در طول  ينا چيزي چه

  و برائت قرار داده است؟ يتوال

 بـراي  را يشـك  يچه كهممتاز است وضوح كامل  هكربال ب واقعه

   .گذارد مين باقي نبرد اين سوي دو در كسي

ـ   نبـود  كسي مسلمانان ميان روز آن در لحظـه در   يـك  يكـه حت

 در خـاطر  ايـن  بـه  .دبه خود راه ده ترديد uينامام حس يتحقان

امام  ينكهبه ا يقينبا  يهمعاو يزيدبن و uاباعبداهللا مياننبرد  صحنه

  .كند مي پايداري ناحق، يزيد و است حق uينحس

علم  يماند ماندنش از رو مي uينكه با امام حس يكس بنابراين



 38  برائت و يتوال

علـم   ياندنش از روم يزماند ن مي يزيدكه با  يو كساست.  يو آگاه

   .است

 كه وضوحي و روشني از حد اين بانبرد حق و باطل  يها صحنه

  كربال دارد، اندك اند. واقعه

  خطابو يستاددو صف ا ميان در عاشورا روز در uينحس امام
كـه مـن چـه     ييـد نسب مرا بگومردم!  يا« :ابن زياد فرمودلشكر به 
 ينيـد و بب يـد را مالمت كن يشتنو خو ييدهستم، پس به خود آ يكس

شـما روا و   يمـن بـرا   يمكشتن من و درهم شكستن حرمت حر ياآ
مـن فرزنـد    يـا آ يسـتم؟ شما ن يامبرمن فرزند دختر پ ياآاست؟  يزجا
 يمـان ا بـه خـدا   كه يكس ينشما و فرزند اول يامبرو پسر عم پ يوص

 يقرا تصـد  يامبركه رسالت پ يكس ينمن فرزند اول ياآ يستم؟آورد، ن
 يـا آ يسـت؟ پـدر مـن ن   يعمـو  يدالشهداءحمزه س ياآ يستم؟نمود، ن

كه  يدا يدهگفتار رسول خدا را شن ياآ يست؟من ن يعمو يارجعفر ط
 اگـر  ؟دو، سـرور جوانـان بهشـتند    يـن درباره من و برادرم فرمود: ا

ـ     بـه  ،يدباور كرد ق استكه ح را يمها گفته  يخـدا قسـم كـه از وقت
كـه دروغ   يو كسـ  يـد جو مـي  يزاريدانستم خداوند از اهل دروغ ب

و اگـر گمـان    .دروغ گفـتن نكـردم   قصد ،شود ميدچار ضرر  يدگو
 آنهـا  ازهسـتند كـه    يشما كسـان  يندر ب يمگو ميكه دروغ  يدكن مي

 يدو اباسـع  ي. از جابربن عبداهللا انصـار دهند مي خبر اشم به يدبپرس
بـن مالـك   ارقم و انس  يدبنو ز يالساعد بن سعد سهل و الخدري

مـن و   بـاره در را گفتـار  ايـن به شما خواهند گفت كـه   آنها .يدبپرس
 خونم ريختن از شما مانع امر اين آيااند.  شنيدهبرادرم از رسول خدا 

  ؟شود مين
پرسـتد   مـي خداوند را  )ي(سطححرف يك بر او :پاسخ دادشمر 



 39  ائترب و واليت    

 

 

   .گويد مي چه فهميدب اگر

خدا سوگند كه من شـاهدم كـه    به :گفتاو بهبن مظاهر  يبحب 

كـه  دهـم   ميمن شهادت  و .يپرست ميهفتاد حرف  ربتو خداوند را 

خداوند بر قلب   فهمي، مين گويد مي را آنچه كه كني مي تصديقتو 

  1.تو مهر زده است

 امــام تــا كوشــيد مــي مدينــه در يزيــد ارزكارگ،دوليــ كــه زمــاني

 !يـر ام اي: «فرمود uامام ،كند يزيد با بيعت به وادار را uحسين

. خاندان نبوت و معدن رسالت و محل رفت و آمـد فرشـتگان   يميما

و آن  خود (اسالم) را از خاندان ما شروع كرده يينو آ ينخداوند، د

شراب خـوار و قاتـل    يمرد يزيد؛را با خاندان ما ختم خواهد نمود 

 مـن  مثل شخصي و كند مي فساد علني طور به وگناه است  يافراد ب

 2.كند مين بيعت او مثل كسي با

 در شـان پيوسـتگي  و عضويت نظر از كربال در مخالف جبهه دو

 وانـد  و مشخص شـده  يافته يزتما كامال ،يطانر شكلش ور خدا كلش

  .نيست پوشيده كس هيچ بر اين
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 40  برائت و يتوال

 ، در حـالي كـه  گذشت uينبر اصحاب امام حس عاشورا شب

و نشسته و  يستادها حالت در زنبور يصدا مانند آنان نجواي صداي

  1.رسيد مي گوش به سجود و ركوع

��q 8�S*� ��  t�LO� $&�0�         � � � $&4�P @���"�   
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و  .چهره شان آشكار اسـت  يخشوع بندگان خدا رو سيماي

آنهـا شـهادت    يبرنده برا شمشيرهاي ،ه روز فرا رسدك يهنگام

   .يزندكه آنها آزاده و ظلم ست دهند مي

در آن شب  ينب: عمه ام ز يدگو مي uيندختر امام حس فاطمه

پروردگـارش را مـورد    كه حالي در ،بود ايستاده پيوستهمحرابش  در

 آرامـش  يا سـوگند چشـم مـا لحظـه ا    به خد و .داد ميقرار  استغاثه

   3.نشد خاموش ما فرياد و نيافت

گونه بود: شـوق   ينآن شب ا در uينامام حس خيمه وضعيت
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 41  ائترب و واليت    

 

 

 يـدن و بر يـذش و لذا يااز دن يگردان يو استقبال از خدا و رو يدارد

از  يبعضـ  حتـي  .زد مـي  موج متعالو وصل شدن به خداوند  يااز دن

بـا   يـر كردنـد. بر  ميو مزاح  يدر شب دهم با دوستانشان شوخآنها 

 ـآنها بادـ  يدرود و رحمت خدا بر هر دو كه ـ  يعبدالرحمن انصار

 .نيسـت  يخوشـ  زمـان  اينعبدالرحمن به او گفت  ،كرد مي شوخي

و  يجـوان چه در سن  ـ دانند كه من ميمن  قوم قطعاًپاسخ داد:  يربر

دهـم   مي مژدهمن  يول .دانستم ميرا روا ن ييگزافه گو ـ يريچه در پ

مـا و   ميـان  كـه  سوگند خدا به .كنيم مي مالقات راآن  ماكه  آنچهبه 

بـه مـا    يرهايشـان كه آنها بـا شمش  يستن ينجز ا يا فاصله بهشت،

  1.كنند حمله ما به ناآل ينآنها هم كه دارم دوست من وه كنند حمل

آنهـا از   يـزه انگ ،يزيـد   يمـه جنگ و در خ ينا يگرد سوي در اما

 حكومـت دست آوردن طال و نقره و  به رسول خدا جنگ با نوه

  .بود جايزه و

 به طمع خاطر به را خدارسول  نوةسعد كار جنگ با  عمربن

  .گرفت عهده به ري فرمانروايي

وعـده  را  ري شـهر  ييبه عمربن سعد فرمـانروا  :گويد مي يافعي
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 42  برائت و يتوال

 گمراهـي  و فساد به را هدايت دليل اين بهانسان فاسق  ينو ا ند.داد

  :يدگو ميو از زبان او  1فروخت
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مـن   يآرزو ريكـه   يرا رها كـنم در حـال   ير حكومت آيا

  ؟.شوم حسين قتل گناهمرتكب  ينكها يااست 

سـر امـام    فاسـق  بـدكاران از  كـي ي :گويـد  مي خوارزمي خطيب

   :گفت مي كه درحالي برد يادو نزد ابن ز يدرا بر ينحس
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 وكن كـه مـن پادشـاه نجابـت      پر را از طال و نقره سرتاپايم

  .رساندم قتل به مادر و پدر و نسب و اصل نظر از را مردم بهترين

كـه او   دانستي مياگر  :گفت و شد خشمگين گفتارش از زياد ابن

به خدا سـوگند كـه هرگـز بـه      ي؟چه او را كشت ياست برا چنين ينا
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 43  ائترب و واليت    

 

 

  1.كردبه او ملحق خواهم  تو را و قطعاً يرسنمي من از خيري هيچ

 از پـس  شهدا مطهر هايبدن كردن له به يبن مرثد حضرم سناخ

 خـاطر  بـه  او دانسـت  مـي  كه حالي در فروخت، مي فخر شهادتشان

 مرتكب شـده  متعال وندخدا درگاه به بزرگي گناه اميرش از اطاعت

  گفت: مي او .است
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ـ  يـك ماننـد   .يملـه كـرد   ها ينهها را بعد از سكمر ما  يالبس

در برابـر خداونـد    ،يممطهر كـرد  ينكه با حس يكار باخروشان 

  .كرديم سركشي

 يتمام كسان .نبود يدهپوش ياناز جنگجو يك يچه برقيقتي هيچ ح

 آن بر يكنزد يااز دور  يا بودند آن شاهد يا شدند حاضر نگجكه در 

و حفـظ جـان و    يسالمت يحكه به خاطر ترج يكسان و ،يافتند آگاهي

ــد ازمــال خــود   جنــگ آن در را باطــل و حــق ،قافلــه عقــب ماندن
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 44  برائت و يتوال

 ينبـود كـه ندانسـته و از رو    آنهـا  ميان هم نفر يك حتي .دانستند يم

همـه   بلكـه  .باشـد  يدهكشـ  يرشمش ينحسبر امام يجهل و عدم آگاه

وند و رسـول و  خدايعني جنگ با  uينجنگ با حس كه دانستندمي

   .او ياءاول

كـس   يچهـ  يرا برا و تأمل ترديد جاي هيچكربال  رويداد حقيقتاً

 ميـان  ،حق و باطل ميان واضح و روشن ينبرد چون ؛گذارد مين يباق

  .است يو گمراه يتداه ميانو يطانر شكر خدا و لشكلش

موضـع   اگر برگزيد. واضحي و مشخص موضع قضيه اين در بايد

 ،از دشمنان آنها نباشد يزارير خدا و برائت و بكلش يو دوست يتوال

است كه  لشكر اوو  يزيداز عمل  خشنودي موضع، موضع ينا ناگزير

   .كند مي الهي رحمت از شدن دور و لعنت مستحقرا شخص 

� 	 A 	 �*0  ���� ���  �� �* � b-404
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عنت خدا بـر  و ل ،كه تو را به قتل رساندند يلعنت خدا بر امت

 ايـن  كـه  كسـاني  بـر  خدا لعنت و ،كردند ظلم تو بهكه  يكسان
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 45  ائترب و واليت    

 

 

  .شدند راضي آن از و شنيدند را قضيه

ــداداصــحابش در روز عاشــورا  و uينحســ امــام موضــع  و امت

و  واليـت  پـذيرفتن  .اسـت  يخآنها در تار ياورانو  ياانب موضع استمرار

بـه   محبـت  داشتنو  واليت پذيرفتن ،uينبه امام حس محبت داشتن

از دشـمنان امـام    يـزاري اسـت و برائـت و ب   يخدر تار ياله اولياء تمام

  است. يخدشمنان خدا در طول تار همه از بيزاري و برائت ،uينحس

 ينا به آشكارا ،وارث يارتدر ز uينو سالم بر امام حس درود

 يفرهنگـ  اعمـاق  به را ييها پرتو كه متن اين در .دارد اشاره يقتحق

  .كنيد ملأتفرستد  مي كربال واقعه
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وارث  يبرتو اخدا، سالم  برگزيده آدم وارث ياتو  بر سالم

دوسـت مقـرب    ابـراهيم وارث  يبر تـو ا  خدا، سالم پيامبر نوح



 46  برائت و يتوال

 يبـر تـو ا   سـالم  خـدا،  كليم موسي وارث اي تو برخدا، سالم 

 محبـوب وارث محمـد   يبر تـو ا  سالم خدا،روح  عيسيوارث 

   .خدا ولي منينؤاميرالموارث  يبر تو ا سالم دا،خ

راه  يـن ا يبـرا  يخدا امتداد و استمرار ياياز اول يدگانبرگز اين

   .هستند يخدار در تار يشهرمبارك 

اعـالن جنـگ كردنـد،     يـارانش و  ينامام حسـ كه برضد  يكسان

 در يسركشـ  و يـان طغ دشمنان خـدا و راه  يبرا يو استمرار امتداد

 يالهـ  ياءانب دعوت يبردن و نابود ينشان از ب يسع وهستند  يختار

 پيـامبران برابـر جبهـه    درمتحد و واحـد   بههج يك آنها گويا .است

� � :يدفرما يمكه  ييآنجا ،گفت راست متعالهستند و خداوند  ��(F 
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  1 .يكديگرند اولياي كافران
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 47  ائترب و واليت    

 

 

 بـود  امتـي  اييهتن بهنمرود  با رويارويي در uيمابراه حضرت

  .خدا مطيع

	  � � :فرمـود  متعـال  خداوند $�.�>%�  	 �� �� �q  Y�4��
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  .نبود مشركان ازو فرمانبردار خدا بود و  يعمط يمابراه راستي به

  وارث زيارت در واليت يها جلوه

  :دارد وجود واليت براي جلوه سه زيارت اين در

�H �: يمتسل -1� � Wi  	 �-�0 �(  	 � 	���  W�G�/ac ��d  
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	 � :موضـع  كردن مشخص -3 
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امـام   بـه  يـتش وال ،گانـه  سـه  مراحل اين ضمن در كننده زيارت

 يرويـارو  uاباعبـداهللا كـه در آن   بـزرگ  جنـگ  در را uينحس

  .كند مي بيان ايستاد، عصرش ستمگران
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 48  برائت و يتوال

 را وارث زيـارت  در واليـت  گانـه  سـه  يهـا  لوهج اينادامه  در

   .كنيم مي بررسي

   تسليماول:  جلوه

�� :يـد آ مـي  بنـد  سه درضمن واست  واليت جلوه نخستين �H�Wi 
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 اختالفتضاد و تنش و  ترك يعني ،است تيوال اجزاء از يمتسل

  .در درون نفس و در راه سلوك يو لجاجت و دشمن

ـ  يعنـي درون نفس  در و  يو نـاراحت  كينـه  عوامـل بـردن   يناز ب
 و محبـت  نشاندن ، و از سوي ديگر:نفس از نظر اختالف و دشمني

تـرك   يعنـي  سـلوك  راه در .يگاهشجا در يمودت و انسجام درون
و  اطاعـت  همـان  ، يعنـي يو لجاجت و دشـمن  ييمخالفت و بدخو

 و درونـي  انسجام از اطاعت ينكه ا يدق ينا با يمو تسل يفرمانبردار
   .نيست اكراه و اجبار روي از و گيرد مي سرچشمه مودت و محبت
رابطه  پايهو و امام  امت ميانرابطه  پايه ،و سرفرود آوردن يمتسل

 منانؤم ميان درودي را سالم متعالخداوند لذا  استامت  خود ميان



 49  ائترب و واليت    

 

 

در  شـان  پنجگانـه  ينمازها در ختام حسن را درود اين و وقرار داد 

   .داد قرارهر روز 

  

  گواهي: دوم جلوه

 سـه  ضمن در كهاست  يتو ارتباط با وال يمانهمان اعالن اگواهي 

   :آيد مي بند

  :uحسين امام عمل و هدف به شهادت -1
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زكـات را ادا   و ،يپا داشـت  دهم كه تو نماز را به مي شهادت
ـ  به امر و ،ينمود و تـا زمـان    ،ياز منكـر كـرد   يمعروف و نه

   .يكرد يتخدا و رسولش تبع ازشهادتت 
 واجـب  و تكليـف  نمـاز  اداي .نماز است اداي از غيرنماز  اقامه

 و نمـاز  بـه  بخشـيدن  اسـتحكام  و يـت تثبداشتن نماز  برپا، اما است
  .است ينزم يبر رو خداوند ينماز برا اقامه به مردم دعوت

	  �<>'�جمله  ينبه ا يمبپرداز حال ��% ���>*  	 � �\��& �	 �� 
 � ��>#�d  

 به كربال نيامـد،  ،شوكت ياسلطنت  يا مال پي در uينحس امام

از  و معـروف  سـتونهاي  يو استوار يتتثب يبرا تنهاحركت او  بلكه
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 محـور  نـابودي  و خـدا  بـا  واليـت  محـور  برپايي و منكربردن  ينب

  .بود شيطان و طاغوت

 آيـا «: فرمـود  چنـين خوانـد و   خطبهروز عاشورا  در uينحس امام

 وضـعي  چنـين  در شـود  مـي ن نهـي  باطل از و عمل حق به كه بينيد مين

 سعادت جزشود همانا من مرگ را  مي خداوند يدارراغب د منؤم انسان

   1».بينمينم خواري و ذلت جز را ظالمان با زندگي و خوشبختي و

ـ  برابـر سـپاه مخـالف    در uينامام حس روزي خوانـد و   هخطب
را  يهر كس پادشاه ستمگر :فرمود مردم رسول خدا اي«فرمود: 

خالف سنت  وبشكند را  يمانشپ وكه حرام خدا را حالل كند  يندبب
با گناه و ستم بربندگان خـدا حكومـت    وعمل كند  خدا رسول

نكند، حقش آن است   مياقدا گفتار و كرداربر ضد او با  گاه ، آنكند
  .آن است وارد كند شايسته كه يگاهيكه خداوند او را در جا

 راخداوند  يندگب ،اطاعت كردند يطانگروه از ش اين يدباش آگاه
 باطل را هامرز و حد ،شدند يموجب ظهور فساد و تباه ،رها كردند

 حـرام  را او حالل و حالل را خدا حرام و ،كردند چپاول را غنايم و
  2».كردند

 ايـن  در كـه  ديـد  مـي  او .نبود مال ياسلطنت  خواهان آن گرامي
                                                 

 229:6: طبري تاريخ -2       39: 2 نعيم ابي ،ولياءالا حليه -1
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كـه   يدد ميرا  يحاكم ستمگر بلكه .رود مي مرگ لاستقبا به سفرش

حرام خـدا را   ،كند مي نابود را نسل و زراعت ،كند ميفساد  يندر زم

 با uينامام حس پس ؛كند ميو به حدود خدا تجاوز  داند ميحالل 

 ييرسـوا  يبـرا  ،گرفـت  مـي  تأشـ ن يمـان ا ازكـه   يو تعصب يرتغ

 اش سلطهمردم را از حركت كرد تا آن   ميطاغوت و شكست و بدنا

  .گرداند باز مؤمنان وخدا و رسولش  يتوال محور به و آورد در

  uحسين امام تنزه و پاكي به شهادت -2

 و ،سركشـي  و لغـزش  و اشـتباه از هر گناه و عصـمت از هـر    پاكي

 شايسـته  را پـاك خانه  ينا اهلكه  طهارتي و يپاكچنين شهادت به 

 ميـان  در متعال خداوند جانب از واليت پيشوايي مسؤوليت تصدي

   .است كرده بندگانش

� � يـد فرما مي متعال خداوند ��� �(8�(>  � ��  �  	 Q.F��  � #���$ 

 Z>� 	�: ' 	 B. S� �\�  ��( 	 2 � J>&$ �>�&21  

نبـوت   خانواده شما از را ناپاكي كه خواهد مي چنين خداوند

  1.پاك و منزه گرداند يبو شما را از هر ع ،ببرد

                                                 

 33 ب،احزا -1
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 زنـدگي  ،جاهليـت  تمـدن  و فرهنـگ  نيطـوال  هـاي زمان طي در

 يـن ا كـه اراده كرد  متعالخداوند  . امابود كرده تار و تيره را هاانسان

 يـن رغـم ا  يعلـ  نگاه دارد.خاندان پاك  ينا يو طهارت را برا يپاك

انسان استمرار  يدر زندگ ينور اله اين ،يجاهل يتمدنهاو ها، يكيتار

 و كند سرايت طهارت اين به آن ناپاكي از اي ذره اينكه بدون يافت

  .يندآن بنش جامه بر غبارش

 درو امامـت   يشواييپ يرا برا بركتباخاندان  ينا متعال خداوند

  .است يدهبرگز مختلف عصرهاي طول درن انسا زندگي

� �� � يـد فرما مي متعال خداوند!a� �� 	 2 	�  	 W�G  Y��D�� �  	 �G � 

.�>%� 	 $�  	 �G �  � � 	 ��>�  	 ��0  	 �*���� *  Y�(��  	 % � ^*�&  � ��  ;̀ �*%  � ��� 

 	 � M7��  	 � M$�0  

و  يمابـراه  خانـدان  و نـوح و  آدم يـد خداوند برگز يراست به

ـ   يفرزندان ، يانرا برجهان عمران خاندان از نسـل   يهسـتند برخ

   .داناستهمه شنوا و  )احوال و اقوال به(و خداوند  يگرد يبرخ

� '�: بخوانيموارث  يارتدر ز رااز شهادت  بند ينا 8&�6 ����- 

\�J  Y���� R @�hia O��L�qb � @� W�D� > �&2��cb  	 $  � 1 �?� 	-H 
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0.�?��q %U � ��?�b�& �  	 $  � 1-HS0 ��  � � 	 8 ��& �<� w � %���&d  

 و پـدران  پـاك  و ياصـالب عـال   در تو كهدهم  مي شهادت

 يـد و هرگز مقـام توح  .يبود ينور پاك اله ،مادران رمطه ارحام

 از غبـاري  و ،نگرديـد  جاهليـت  يهـا  ناپاكي به آلوده ،توكامل 

  .ننشست توبر دامن  يتجاهلعصر  هايشرك

  

آن از ،كـنم  اشـاره  بنـد  ينا يمعنا يباييبه ز ينكها بدونتوانم نمي

   .بگذرم

پاك و  هاييبصل ميان آميزش هيجنت ،خاندان پاك ينطهارت در ا

و  يـا دن هايلذتكه و واال  يعال آنچنان صلبهاييپاك است.  هايرحم

 از دور هــاييرحم و آمــد كوچــك آنهــا چشــم درزرق و بــرق آن 

 يـن آمـدن ا  پديـد  بجـ موكـه   يفرهنگ جـاهل  هايناپاكي و گناهان

  .شدند مطهر و پاكخاندان 

   .امت يدر زندگ uحسين امام جايگاه و مقامهادت به ش -3

 او يوندو ارتباط و پ امت يتو هدا يدر رهبر يگاهششهادت به جا

  .متعال خداوند سويبه  امت يتهدا و يشوايپ متعالبا خداوند 
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�'8&6 '-� �� $f��� �(8� � ����  � ���b����  �'8&6  -���
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 يمـان و اركـان اهـل ا   ديـن  ستونهاي از تودهم كه  مي شهادت

ـ پرهيز نيكوكار امام تو كهدهم  مي يگواه و .هستي  پسـنديده  و ارك

دهـم كـه    مـي دت شها و .هستي شده هدايت و كننده يتپاك هدا

 هايپرچم و ،بودند تقوا و زهد روح ،تو فرزندان ازاز امامان  يكهر

  .هستند جهاناهل  محكم و حجت كامل خدا بر دستگيرهو  يتهدا

  

  موضع كردن مشخص :سوم جلوه

 پـس  كهاست  واليت در يگاهو اعالم موضع و جا يانب معناي آن

 يجمله تجلـ  ينآن در ا يامعن .و شهادت قرار دارد يمتسل مرحله از


� �j $#% ���� � %�$#%�(b ��: يابـد  مي��  	 L%7(�> ��(� � �	 9$�1�� 

 	 �b�0� �  	 
�S0  � $#S0)  � b$0�'=>� @$J>� 7S1d  
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ـ  يمـان شما ا يتامامت و حقان بهدهم كه من  مي شهادت ه و ب

و خـتم كـارم همـه بـه      يـين و شروع آ ،دارم يقينرجعت شما 

كـارم   همـه  و شماست پاك قلب تسليم قلبم وشماست  يتهدا

   .شماستامر  يروپ

 بـرايش  خداوند كهندارد  ديني قواعد از تر باارزش چيزيانسان 

 .زند ميرا رقم  اش ياعمالش كه سرنوشت زندگ نتيجه و كرده تعيين

هرچنـد   ،را جبران كند يزيچ بعداً كه نيست ممكنانسان  يبرا زيرا

لغزش و  متوجهاواسط عملش  يا يلممكن است انسان در همان اوا

وجـدان و   بـه  بازگشـت و و گناهش را بـا توبـه    ،خود شود يخطا

است عمل  يانو پا يجهنت اما ،كند جبران خود عمل اصالح وفطرت 

   .زند مي رقمكه عاقبت انسان را 

و شـك   يچيسـرپ  ،است تسليم مراتب باالترينمطلق  تسليم اين

   .در آن راه ندارد

	 (قلب در برابر قلب  تسليم 
�S0  	 $#S0) $0�انسجام  يامعن به )

جملـه   ينا يدر عمل تجل يمتسل اما دلهاست،و سازش  يوستگيو پ

 يفرمـانبردار  و يـت همـان تبع  يـن ا .J>�3 7S4�d$ ��<= ��است: 
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 در موضـع  .گردديبر م متعالاز امر خداوند  يتبه تبع ومطلق است 

 و پايبنـدي  كـه  نفـس  بـه  مطلـق  اعتمـاد  و است مطلق ايماني اينجا

   .آيد مي آن پي در عمل هعرص در كامل پيروي

   :است آمدهروز عرفه  در uحسين امام مخصوص زيارت در

��j  � � ! 0$ ��  	 � 	 �$#� �  	 Dh>  	 ��  	 D 	 %��$# �  ��8�� �	 �� 

 	 � 	 �� � J�$ �  ���  	 ��  	� 	3� � J$ �� 	(W� ���)�qd  

در  ،هستند يكه با شما در صلح و آشت يمن با كسانراستي  به

در جنـگ   ،كه با شما در حـال جنگنـد   يو با كسان .صلح هستم

 روز تـا و با دوستان شما دوسـتم   ،با دشمنان شما دشمن .هستم

  .قيامت

  آمده است : ينمخصوص اربع يارتدر ز

�'8&6  �j� �� M��  $#%� %�$#%�(b  � ��
�  � % 	 L�>f7 b��(� �  	 9$�1�� 

 	 �b�0� �  	 
�S0  	 #S0)$  � b$0�'=>� @$J>�  �4�b7S �  � �V>T  	  � # � $ 
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و بـه   يمـان شما ا يتدهم كه من به امامت و حقان مي شهادت

 يتو ختم كارم همه به هـدا  يينشروع آ ،دارم يقينما رجعت ش

امـر   يـرو كـارم پ  همـه  و شـما  پـاك  قلب تسليم قلبم ،شماست

پس البته  .ياستهم شما براي دهد اذن خدا تا من ياري. شماست

شما  يبر روحها وبر شما  درود .با شما هستم نه با دشمنان شما

  .شما غايبو  شما حاضرپاك شما باد و  هايجسم بر و

 آمـاده  پشـتيباني  و ياري براي كه گويد مي اينجا در كننده زيارت

اسـت و در انجـام    متعال خداوند اجازه منتظر آن تقديم براي ،است

و  يدوسـت  نغمـه  ايـن  .كندينم يكوتاه ياءتانآن در قبال شما و اول

داده  يصادقانه را در خود جـا  يو دوست يتوال يناتمام مع يرينيش

	 �است:  A 	 �$#*  	 � � #*$  	3  	 � 	 7  ��8�$Jd. جمله با تكـرار لفـظ    ينا در

 J�8�d$ �7 �3 جمله در برائت و واليت وو سلب  يجابا و» مع«

   .كند مي كيدأت آن بزرگ مردان واليت بر

	 � خـوانيم:  ميمخصوص اول رجب  زيارتدر   �S-� �(  	 ����  ��

� � ��  	 $ �( � ? ! S 	-  	 % 	 8j  � �8�  � w��4��4- �  � j�H 8��  ! �� � 4 ! � 	T � ��n  	 A8) 

'-%�:  	 
�S0d   
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بـه   يكمك رسان يارايبدنم  اگر !خدادعوت كننده  يا لبيك

 ييو زبانم توان پاسخ گو خواهي حضرتت نداشت،هنگام كمك 

 ينداشـت، قلـبم پاسـخ گـو     حضرتت زمان كمك خواستندر 

   .توست

و  ياجابـت جسـم   وارههمـ اگر . است ياجابت، اجابت قلب ينبهتر

 دوسـتي  و محبـت  خداونـد  كـه  ما هايقلب ،نيست فراهمما  يابر يماد

ي نـداي الهـي   هميشـه پاسـخگو  را در آن نهاده  ي خوديااول و خودش

  تواند بود.

  واليت از ديگري وجه برائت

 هيقضـ  روي دو برائـت  و واليـت بدون برائت معنا نـدارد .   يتوال 

  .اند يقتحق يكاز  چهرهو دو  واحد

 ينآسان تر از ا يچيزانسان  يبرا .يستن كافي ييبه تنها يتوال

 همـه  سـوي بـه   يدست دوسـت  ،كه با همه خوش رفتار باشد يستن

در قبـال همـه    ،كند يزندگ يبا همه با صلح و دوست ،افراد دراز كند

 و كنـد  دوري ديگـران  بـا  برخـورد  از ،عاطفه و احساس به كار برد

 راضـي  او از ديگـران  تا باشد داشته لب بر لبخند جا همه و هميشه

كند و  يزندگ راحتيو  يشتواند با آسا مي يانسان ينالبته چن .باشند



 59  ائترب و واليت    

 

 

 بـه قادر نخواهد بـود كـه    ولي ،جلب كندرا به خود  يگرانمحبت د

چنـين   .وصـل شـود   ينزم يخداوند در رو يو دوست يتمحور وال

 كسي فقط جاذبه دارد نه دافعه، يعني ناتمام است.

و  يانسان ماننـد روابـط اجتمـاع    ياز موارد زندگ ياريبرائت بس

و  سـالمتي و  يشآسـا  نيـز و  گيو خـانواد  ياجتمـاع  يها يوابستگ

   .دهد مي قرار ثيرأت تحت را او آرامش

است كـه   عامل ده :ندفرمود كه شده نقل uقرباامام  جعفرابو از

   :كند ميآنها وارد بهشت  انسان را به واسطه و جلّ عزّخداوند 

  خداوند يگانگي به شهادت -1

  صلي اهللا عليه و آله .محمد حضرت نبوت به شهادت -2

  .استآمده  و جلّ عزّ خداوند جانب از آنچه به اقرار -3

  نماز  مهاقا -4

  زكات پرداخت -5

  ماه رمضان روزه -6

  خدا خانهحج  -7

  خدا ياءاول يتوال -8

  خدا دشمنان از برائت -9
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  1.مسكرات از اجتناب -10

 مـن « :است آمده هشحب پادشاه نجاشي به خدا رسول نامه در

او  يبـرا  يكيكـه شـر   يگانه ياخد )پرستش(به خوانم  فرا ميتو را 

 آمد من نزد آنچه به يقين ،خودم از تبعيت وبه اطاعت از او  ،يستن

  ». خدايم رسول من اينكه و

را از  مـن شـما  « :به اسقف نجران آمده اسـت  حضرتش  در نامه

 يـت خداونـد و از وال  يعبـادت و بنـدگ   به بندگان يعبادت و بندگ

 قبـول  را واليـت  ايـن  اگـر  .خوانم مي فراخداوند  يتبندگان به وال

 شــما بــا ندهيــد، جزيــه اگــر و .گيــريم مــي جزيــه شــما از نكنيــد،

  2.»جنگيم مي

   .و برائت است يتهمان وال ،اسالم و كفر ميان فاصل حد پس

 يهـا  دسـتگيره  ينمحكم تـر « :است شده نقل خدا رسول از

 و خـدا  دوست يو دوست واليت وخدا  يمحبت و نفرت برا ايمان،

   3»خدا است. دشمن دشمني و عداوت
                                                 

 .53: 27 بحاراألنوار؛ 52: 2 صدوق خصال -1

 .120: الرسول مكاتيب -2

 .52: 27 بحاراألنوار؛ 165: المحاسن -3
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ـ   از برخيخداوند به « :شده روايت uامام رضا از  يعابـدان بن

   :كرد يوح ه بود،به وجود آمد دلشدر  ييدكه ترد يلاسرائ

در  تـو  زهـد  ولي ،شده تر قوي و بيشتر من به نسبت تو عبادت

تـو بـه خـاطر مـن دوسـت       يـا آ .توست يبه خاطر راحت طلب يادن

  1؟»يكن مي يو به خاطر من دشمن يدار مي

 :گفت و رسيد uمنينؤاميرالم خدمت به مردي كه شده روايت

(يكـي از دشـمنان    فالنـي من تو را دوست دارم و  !منانؤم يرام يا«

 يـك  اكنـون  : تـو فرمـود  uيامام عل دارم دوست نيز راحضرت) 

  2».بينا يا شو كور يا پس ،يچشم هست

 متعال خداوند يا ؛مانند مين يچشم باق يك يشههم يافراد چنين

 ينـايي همـان ب  يـا  وشود  مي يناهر دو چشمشان ب كند، مي يتشانهدا

 ، يعنـي شـوند  ميدهند و كور  مياز دست  يزخود را ن يفضع ناقص

   .دهند ميخود را به طور كامل از دست  يتوال

 ،دارد مـي شـما را دوسـت    يشخص :شد گفته uادقامام ص به«

 uامـام  ؛اسـت  يفاز دشمنان شـما ضـع   يزاريفقط در برائت و ب
                                                 

 .52: 27 بحاراألنوار؛ 51: الرضا فقه -1
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از دشـمنان مـا    وما را كند  يدوست يكه ادعا ي...كسيوا اي :فرمود

   1»است. دروغگو ،نجويد بيزاري

 شخصيسش دقت كرده است؛ ردر پ يثحد يننده در اكن سؤال

 ياو شـك  يـت وال در ،مـورد بحـث قـرار گرفتـه     يتروا ينكه در ا

او را در امـر   موضـع است و ضعفش  يفدر برائت ضع يول ،يستن

را  يشـخص قـدرت كـاف    يـن ا لذا. كند ميبرائت سست و شكننده 

و برائت و  واليت درو واضح  يحموضعش به شكل صر اعالم يبرا

 ينراست يتكه وال دهد مي پاسخ او به uامام اتصال و انقطاع ندارد

 يـزاري از ب يخـودش ضـعف   كه در يو هركس نيستجدا  يزارياز ب

  دروغگو است. يتشدر وال ،يابد مي

 :ندفرمود كه است شده نقل uاعمش از امام صادق يثدر حد

آنها و برائت از دشمنان آنها و  يتخدا و وال يايداشتن اول وستد«

برائـت   ينهمچن .واجب است ين،و مارق ينو قاسط ينبرائت از ناكث

 از سـتم  رهبـران  و گمراهـي  پيشـوايان  وبازان و مكـاران   يرنگاز ن

  2 ».است واجب آنها، آخرين تا آنها اولين
                                                 

 .سابق مصدر -1
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 :فرمايـد  مـي  uپدرشـان  قول از ريكعس حسنمحمد  ابو امام

و  حب !خدا بنده ياز اصحابش فرمود: ا يكيبه  يروز خدا رسول«

 خـدا  راه درو  يدوسـت  خـدا  راه در ،بغضت را در راه خدا قرار بده

و  .دشـو  مـي ن ميسـر  راه يـن به ا جزخدا  يتچراكه وال كن، يدشمن

گرچـه نمـاز و    چشـد  مـي را ن يمـان طعـم ا بدون اين عامـل،   يكس

ـ  امـروزه  .باشـد  يادز اش روزه  كـه  دنياسـت  در يشـتر ب مـردم  ريبرت

 هـيچ  بـه  را آنها اين كهكنند  مي دشمني و دوستي هم با آن براساس

  .كندنمي نيازبي خداوند از وجه

 جـل  عـزو در راه خداونـد   منبدانم  چگونه :گفتاو به يصحاب

 دوسـت  خداونـد  را كسـي  چهو  كنم يم يدارم و دشمن ميدوست 

 دارد مـي  دشمن را كسي چه و مربدا دوست را او نيز من تا دارد مي

  بدارم؟ دشمن را او نيز من تا

را  ايـن  آيـا : فرمود و كرد اشاره uيامام عل به خدا رسول

  يپاسخ داد : بل يصحاب يني؟بيم

 يـز پـس تـو ن   ،داسـت فرمود: دوستدار او، دوسـت دار خ  پيامبر

 دشـمنش  نيـز  تـو  پـس  ،خداست دشمن او دشمن و .بدار دوستش

اگر قاتل پـدر   يحت ،دوست او را دوست بدار :فرمود ينهمچن .بدار
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ـ  ،و دشـمنش را دشـمن بـدار    .و فرزندت باشد  يـا اگـر پـدر    يحت

  1.باشد فرزندت

 رسـول از  ديرغروف مع يثدر حد بيشتري تأكيد با مضمون اين

	 �است  آمده خدا ��  �\�J  	 �N3�  	 A 	 &�F  ��0� N3��.  � �$�&0  � ��� 
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 يااوست. خـدا  يموال يزن يعل ينا پس يماو يكس من موال هر

و دشـمنانش را دشـمن    ، ولي او بـاش. هر كس واليتش را دارد

ـ  ياريكرده را  اش ياريكه  يو كس .بدار كـه او را   يكن و كس

  .رها كن كرده رها

 خدا رسولزا يحديثرا با  يرالغد ارزشمندكتاب  ينيام عالمه

  .است كرده غازآباره  دراين

 ي: هركس دوست دارد مثل مـن زنـدگ  ندفرمود خدا رسول«

م از آن ركه تنهـا پروردگـا   ييو در بهشت اعال يردمثل من بم وكند 

 وگردن نهـد  را بعد از من  يعل يتوال يدبا يابد،سكونت  خبر دارد

. باشـد  آنـان  فرمانبردار و بپذيرد را مناو و امامان بعد از  يول واليت
                                                 

 58: الشرايع علل، 161:االخبار عيون، 113: االخبار معاني -1



 65  ائترب و واليت    

 

 

از  و شـدند  آفريـده  مـن  طينت از ،من هستند يتآنها عترت و اهل ب

ـ  تكذيببر  يبهره مند هستند. وامن فهم و علم  و  يلتفضـ  دگانكنن

 خداونـد  آنهـا،  بـا  مـن  پيونـد  كننـدگان  قطـع و  ،من ازامت علم آنان

   .رساندنمي به آنها راشفاعت من 

  وارث زيارت در شده نفرين يها گروه

  است وارث به سه گروه لعنت فرستاده شده  يارتز در

��*0A �� ��q -404
� d��* �� ��q -4�0�� d� �* �� ��q 

��* !\  	 A -F% !\�P>  � %�d ـ    لعنت كـه تـو را    يخـدا بـر گروه

 لعنـت  و ،كردنـد  ظلـم  تو به كه گروهي بر خدا لعنت و، كشتند

  1.شدند راضي آن به و شنيدند را قضيه اين كه گروهي بر خدا

  ل: او گروه

	 � پرداختنـد  uينجنگ با امام حس بهكه  گروهي ��*  ��'��q 

' !\:>�  �'\�? � �&1U< �  �S)�1\ -�4) ��( 3���= ��( 

'��8S��%d2 و  كردنـد  يـن زرا  يانچهارپاكه  يخدا بر ملت لعنت

                                                 

 .كم اختالفي با عاشوراء مخصوص زيارت و وارث و مطلقه زيارت -1
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 سرورم اي ندنقاب بست پيكارت يبرا وآماده شدند  ولگام زدند 

  .اباعبداهللا اي

  :دوم گروه

 ،بـه او سـتم روا داشـتند    ،كردند ظلم uينكه به امام حس گروهي

 يعـت ب كردنـد  يبا هـم همكـار   ،او را فراهم ساختند امكان جنگ با

  .برخاستند مخالفت به بااو و بستند

جنـگ بـا امـام     آماده كهشود  شامل مي را كساني تمام گروه اين

 uينبـر امـام حسـ    ،و امكان آن را فراهم كردند شدند uينحس

 در يستمگران را بـه هـر شـكل   ، شدند يماو سه كشتن در ،شوريدند

 مشـاركت  هـا اين بـا كـه   يكسان و ،كردند ياري ءسيدالشهدا با جنگ

   .كردند تبعيت آنها از و كردند

گـروه   ايـن  ،طرق مختلف به uحسين امام زيارات مختلف در

در  مخصوصـاً  ،شده اند يناست لعن و نفر يادز يارآنها بس تعدادكه 

��X	  0A �� ��q*�� :عاشـورا  يارتز� \H��  �m�$�0 � �	 ?��� 

0�$#� ' 	 B. S�b\� �� �� �* �q  � b$#���)� ��� $#4�*A�
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 بـر  يعدالت يستم و ب يانكه بنرا  يلعنت كند خدا گروه پس

شما را را كه  ميمردخدا لعنت كند  و .نهادندشما  خانواده و شما

كـه   ييهـا  شما را از آن مرتبـه و كنار زدند  از مقام مخصوصتان

 لعنـت  خـدا  و دور كردندرا به شما داده بود  ها خداوند آن رتبه

 يبرارا كه  يو خدا لعنت كند آنان كشتند را شما كه مردمي كند

 .تا آنها توانستند با شـما بجنگنـد   اسباب كردند يهتهشما  قاتالن

 پيروان از و ايشان از شما سوي به و خدا سوي به جويم بيزاري

   .روندگانشان دنبال و

 يكسـان  يگـروه بـزرگ شـامل تمـام     يـن ا مبيني مي كه همانطور

كه از جنگ  يكسان ،بودند يمسه ينبا امام حس جنگكه در شود  مي

 ، آنها كـه شدند دهاآم او با جنگ براي كه كساني ،بردند ميبا او بهره 

 جنـگ  ايـن  دربا ستمگران عهد بسـتند و   ينجنگ با امام حس يبرا

  .كردند تبعيت ستمگران از و كردند مشاركت
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   :سوم گروه

  .دادند رضايت آن به و ندشد باخبر مسئله اين از كه كساني

  .دارد مي وا طوالني ملأت وگروه انسان را به فكر  اين

 چـه  شـدند،  خشـنود  آن از و شـنيدند  را قضـيه  ايـن  كه آنهايي

  هستند؟ كساني

ظلـم بـه    ييدر جنگ شركت نكردنـد و در برپـا   قطعاً گروه اين

دوم  و اول گـروه  وارد وگرنـه  ،مشـاركت نداشـتند   يصورت عملـ 

  ببريم نام راگروه  ينا افراد الزم نيست .شدند مي

*�\�:  اسـت  دوم آمده مطلقه زيارت در '�q $#404
 � ���q 
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كه با شـما   يوامت ،كه شما را كشت يباد بر امت ينونفر لعنت

كـه   يشماست و ملت يتكه منكر وال ياست وملتبه مخالفت برخ

 بـود  حاضـر  جبهه در كه ملتي و كرد كمك دشمن بهشما  يهعل

  .نخواست را شما راه در شهادت ليو

   :هفتم آمده استمطلقه  يارتدر ز
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 ديـن  بـه  متـدين  .اسـت  آتش در تو قاتل كه دهم مي گواهي

بـا تـو    كـه  كسـي  و كشـت  را تو كه كسي از بيزاري به خدايم

تو  يهعلشد و هر كس لشكر دشمن لشكر  ياهيجزء س و يدجنگ

  .نكرد كمكو  يدو هر كس آواز استغاثه تو را شن آراست

ـ م« آخر اسـت: ه جمل ينجادر ا مقصود ـ  نم سلـم  و كصـوتَ  عم 

يـاري و او را  يدندامام را شـن  استغاثه  يادكه فر يكسان يعني »عنكي 

  نكردند. 

اسـت :   آمـده  قربـان  و فطـر  عيـد  شـب  و قدر شب يارتز در
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كه با تـو مخالفـت كردنـد و بـا تـو      كساني دهم  مي شهادت

(در كـربال بودنـد، ولـي بـه يـاري      و تو را وانهادنـد   يدندجنگ

 زبـان  بـر  ،كه تو را به قتل رساندند كساني وحضرتت نيامدند) 

  .دندش لعنت مي اُ پيامبر
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و  يــديعقا يهــا ينــهدر زم يقــيحق ينبــرد عاشــورا، نبــرد آري!

 كـردن  مشـخص  نيازمنـد سـبب   يـن بـه ا  .اسـت  ياسيو س يفرهنگ

 انتخـاب  وو برائـت اسـت    يـت و روشن در وال يقيحق هاييموضع

مواضـع تماشـاگر و    وكند  ميتماشاگر را به مانند گذشته رد  موضع

  .ندارد دشمنيچندان تفاوت با مواضع  يطرفب

  


