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زمانی که از مراحل پایانی سیر انسان سخن می گوید؛

:دمی کنتقسیم  ورا به دو گروه انسانها 

ود،برداشته می شوقتی پرده از آن روز 

احدی اذن سخن گف� ندارد؛

یم تقس ودو گروه به  در این جایگاه آنان

. می شوند
9



 را بیان ودو گروه سپس رشح حال 

:مانندبا عناوینی  از  کرده و

.می کندیاد  ...و  و و

:عناوینی مانندبا را

  ،و وو 

.نامگذاری می کند، ....و  و  و 
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:  انبیاء الهی همچون

  ووو

سلسله ی را رس 

:  همچونقالب در را و

وو

.معرفی می �اید
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رشیف انبیاء الهی از جناباِن سلسله ی 

  وووو

.ختم می گرددآغاز شده و به 
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با تدبر در آیات 

:این حقیقت برای ما آشکار می شود که

 
15



  

:  انسانی است کهمانند تاریخ 

زندگی را آغاز کرده،  ،از 

و سپس، ،و به 

، ووو

.رسیده است
16



 

اما نحوه ی سخن گف�، 

  و ابالغ این 

، ،به 

، و،

.متفاوت است
17



از  گویا هر اندازه که 

به سوی  ،

، ووو

سیر می کند،

  به  دعوت نیز از 

.بدل می شود به  و از 
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  و زمانی که 

به اوج فهم و ک�ل می رسد،

خداوند عا�،

ه، را مبعوث کرد

.نام می نهد او را 

19



اما تازه آغاز راه است؛

راهی سخت و 

.طوالنی در پیش دارد

سال رنج و مشقت تبلیغ دین الهی، ۲۳

در دیاری سخت،

.با انسانهایی رسسخت
20



در توصیف این دوران، 

:نام دارد می فرماید که 

:خداوند پیامربش را در زمانی فرستاد که

 رشته دين در آنبودند كه گرفتار هایی  در فتنهمردم 

 .شده بودگسسته و ستونهاى ا�ان و يق� متزلزل 
21



اصول اساىس فطرت و ارزشها دگرگون گشته،  

.بود متشتّتامور مردم پراكنده و و 

ها بسته،  راه فرار از فتنهو 

.پناهگاه و مرجع، ناپيدا بودو 
22



شده، هدايت فراموش  

.گمراهى و نابينايى، همه را فرا گرفته بودو 

شد؛  رح�ن معصيت مىخداوند 

.گرديد شيطان يارى مىو 
23



مانده،و ای�ن بدون يار و ياور  

.و ارکان آن فرو ریخته بود

هاى آن ناشناخته مانده  نشانه

.ناپيدا بودشاهراه هايش طرق آن ويران و و 
24



كرده، شيطان را اطاعت  

داشتند؛  هاى او گام بر مى در مس� خواستهو 

.می گشتندو از آن س�اب شده آبشخور شيطان وارد در 

آشكار، هاى شيطان  نشانهوسيله آنها به 

.پرچم وى به اهتزاز در آمده بودو 
25



 

:  كههايى گرفتار بودند  در فتنهمردم 

�وده، پاى خويش آنان را لگدمال با 

بود؛ با سم خود آنها را له كرده و 

ه بر روى پاى خود ايستاد) اين هيوالى فتنه(همچنان و 

.بود
26



ريب ها گم گشته و رسگردان و نادان و ف آنها در ميان فتنه 

.خورده بودند

)  زرگخدا و رسزم� انبياى بخانه (بهرتين خانه ) كنار(در 

گان زندگى داشتند، وىل با همسايگا� كه بدترين همساي

.بودند
27



نداشتند؛ هرگز اسرتاحت و آرامىش  

.شد چش�نشان خشك �ىاشك هيچ گاه و 

:  كهزيستند  در رسزمينى مى

. بودجاهلش گرامى و فرو بسته عاملش لب 

28



در چنین روزگار عجیب و با مردمانی عجیب 

  :کهدر دیاری 

 

و �ام فتنه ها و تبعیت از شیطان، 

و رها کردن رح�ن و کهنه شدن ای�ن، 

،محصول بسته شدن دهان عا� و گرامیداشت جاهل است

.کاری بس سخت و دشوار در پیش دارد
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.  سالهای طوالنی به پایان می رسد

؛است 

:اما

ساله پیامرب، ۲۳با وجود �ام تالش های 

و نازل شدن بخش عظیمی از آیات قرآن کریم،

:ازسخنی هنوز 

.نیست
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غدیر خم، در  در آخرین حج،

می برد؛را باال  دست 

و در خطبه ای طوالنی، اسامی یازده نفر از 

فرزندان گرامی او را به زبان می آورد؛ 

را، و 

.به این بزرگواران می سپارد
32



:آیه، نازل می شود؛ خداوند می فرماید
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اّما
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با رحلت 

خارج می شود؛ کار از دست 

دست به دست می چرخد؛

سال، ۲۵بعد از 

دوباره خالفت به جای اصلی خود باز می گردد؛

و 

.است بر دوش  35



وواما 

تنگ می کنند؛ عرصه را بر 

سال، ۵در زمان کمرت از 

.سه جنگ بر او تحمیل می گردد

او با وجود این رشایط سخت،

دست از 

.بر �ی دارد
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، که بخش کوچکی از آنخطبه های آتشین او 

 در قالب کتاب رشیف 

:به ما رسیده است گواه بر این است که او

دست از 

.بر �ی دارد

37



:او ندا می دهد
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:به سینه ی خود اشاره می کند و می گوید
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اما جهل جاهالن فرصت استفاده از 

ند؛را از برشیت سلب می ک 

شکافته می شود؛ فرق 
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 نوبت به جگر گوشه ی 

می رسد؛ 

موالی شیعیان گرفتار مکر و غدر معاویه،

.و جهل و بی وفایی و خیانت دوستان می گردد

 

می رسد؛به ناهالن و نامحرمان 

  باز هم فرصت استفاده از 

.می گردداز برشیت سلب 
41



؛به شهادت می رسد 

.رددمی گدوباره برشیت گرفتار 

از برشیت برای رهایی 

:  چاره ای ندارد جز

42



:توصیه می کندزمانی که مروان به  

من به ش� توصیه می کنم با یزید بن معاویه بیعت کنید؛

چرا که خیر دنیا و آخرت ش� در این بیعت است؛

:پاسخ می دهند

اگر امت به پیشوایی همچون یزید مبتال شود، 

.  باید با اسالم وداع کرد

: ندارد جزچاره ای 
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:در زیارت اربعین می خوانیم 

44



در این روزها که معطر به نام مبارک 

است؛

ما شیعیان آن حرضت برای عرض ادب،

 و اعالم وفاداری به مسیری که ابا عبدالله علیه

را در راه آن فدا کرد؛السالم 

.از اطراف و اکناف جهان دور هم جمع شده ایم

45



ظر موضوعی را که برای تقدیم به ش� عزیزان در ن 

گرفته ام، 

نام دارد؛

 رهایی برشیت ازکه برای معل�نی 

همچون

.�امی تالش خود را رصف کردند
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ما هم در این گفتار، 

:�ام تالش خود را می کنیم که

راهی به سوی رهایی از 

.پیدا کنیمو دسرتسی به

47
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ودـه بـوس آشـیـانـهــرا اف ـقـای قــعــن

ودـه بـبـهاندر ره ه ـوا هـمـای نـیـنـغـوغ

رـسخورده بود می، آنجا نهاد ه ـایـی کـج

شبانه بودراب ـمـسـت شکه شی ـُدردی ک

غیرت، هوای عشقز آتش سوخت یکباره 

بوده ـدر مـیـانـرده ای اگـر انــوم پـمـوه

جلوهء جانان نثار کرده ـق بـک طـبـدر ی

ه بودـدر خـزانـش انـوار کـر ُدّر شـاهـه
49



تـرده راسـه پـبـحسینی، وای ـز نـجبه امد ـن

ودـه بـن تـرانـت ایـم الـسـحـریدر ه ـکروزی 

در اوان ـنـشـبی ز ـجکه جا نداشت به ! بالله

ودـه بـنـشـانرا ال ــر بـه تــیـنـه ای کــآن ســی

انـتند کوفـیـه شـکـسـن کــاره کــوری نـظـک

ودـه بـــسـن یـگـانـر حُ ـه مـظـهـکـای ه ـآیین

حق را هالک نیستاقی ـه بـه وجـک، یـی نـن

صورت به جاست ،آیینه گر رفت، باک نیست 50



الَ  َالُم َعَىل َوِيلِّ اللَِّه َو َحبِيبِِه السَّ َالُم َعَىل  ُم َعَىل َخلِيِل اللَِّه َو نَِجيبِهِ السَّ السَّ

َصِفيِِّه؛ َصِفيِّ اللَِّه َو ابِْن 

َالُم  ِهيِد االسَّ َالُم َعَىل أَِس�ِ الْكُُربَاِت َعَىل الُْحَسْ�ِ الَْمظْلُوِم الشَّ  َو قَتِيِل لسَّ

الَْعَربَاِت؛ 

َُّه َولِيَُّك َو ابُْن وَ اللَّهُمَّ  َك الَْفائُِز لِيَِّك َو َصِفيَُّك َو ابُْن َصِفيِّ إِ�ِّ أَْشهَُد أَن

هَاَدِة َو َحبَْوتَ  َعاَدِة َو اْجتَبَيْتَهُ بِبِكََراَمتَِك أَكْرَْمتَُه بِالشَّ ِطيِب الِْوَالَدِة َو ُه بِالسَّ

اَدِة َو قَائِداً ِمَن الْقَ  اَدِة َو أَعْ َجَعلْتَُه َسيِّداً ِمَن السَّ طَيْتَُه اَدِة َو ذَائِداً ِمَن الذَّ

ًة َعَىل خَ  َعاِء لِْقَك ِمَن اْألَْوِصيَاِء فَأَْعذَ َمَواِريَث اْألَنْبِيَاِء َو َجَعلْتَُه ُحجَّ َر ِيف الدُّ

النُّْصَح؛ َو َمنََح 
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