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 در دوران غیبت!تکلیفی 

 

 1می نویسد:  55 در ذیل تکلیف «تکالیف االنام فی غیبةاالمام»مرحوم صدراالسالم همدانی در کتاب شریف 

 راه رفات  و ارواحناا فاداهطریق اماام  از جمله تکالیف انام، در غیبت امام علیه الصلوة والسالم به سیره وسلوک و

ائماه ى  رفتاري کاه يیممبار اادا و بدان که سیره، سلوک و 2!را کردن است ترک بعضی حاالت وسیره ى ابناء دنیا

ااود  ي رفتار را يیشه تابعی  واالتبار همان سیره و داشتند، همواره صحابه ى کبار و صلی اهلل علیهم اجمعی هدي 

ساالم اهلل ومی  ساعی بودند که از سیره ى اهل بیت معصا حتی المقدور جاهد و کرده به همان قسم راه می رفتند و

همی  قسم بود، تا يیممبر  سلم ی اهلل علیه وآله وصلّدر زمان رسول اکرم  ناحال آن و ؛ی ننمایندتخطّ تخلف و علیهم

 . ندرحلت فرمود ادا از دار فنا به عالم بقا

رج اهل دنیا اا واز زمره ى منافقی   اشخاصی که ایمان صحیح داشتند و علیه السالمدر زمان حضرت امیرالمومنی  

 و شادت زهاادت فاقاه و از دست نداده، با کمال فقر و علیهم السالمبودند، همواره سیره ى اهل بیت معصومی  را 

ز آن ائی نداشاتند، تواناا اشخاصای کاه تااب و و اهل دنیا نداشتند اعتنائی به دنیا و ابداً عبادت به سر می بردند و

 . از آارت روي برتافتند و هلی دنیا رفتمنحرف شده به طرف اهاحضرت علیه السالم 

تا زمان غیبات  سالم اهلل علیهم اجمعی ائمه ى طاهری   و يس از يیامبرسایر بود در اعصار  امر همی  طور دایر و و

          طریقاه ى اهال بیات راه  نیاز باه هماان سایره و ارواحنا فاداهکه اواص اصحاب حضرت صاحب الزمان  صمرى

                                                            
در برای قسمتها به جهت سهل تر شدن مفهوم تمییراتی جزئی در چینش عبارات یا برای کلمات داده شده است ولای اباداً تمییاري  -1

 مضمون و محتوا حاصل نشده است.
االصه ي کالم و هدف نگارنده )مرحوم همدانی( تذکر به ای  مطلب است که سیره ي يیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و اهال بیات  -2

ایاد سایره ي اسات ب لسالماعلیهم السالم و اصحاب ایشان يرهیز ار دنیا و اُنس با عبادت بوده و هم اکنون نیز که عصر غیبت امام علیه 

)دنیاا   احاوالی ه و آله چنیيیروان آن عزیز غایب از نظر چنی  باشد و با توضیح روایتی مهم بیان می دارد که يیامبر اکرم صلی اهلل علی

 در امتشان يیدا شده يیش بینی کرده و تأسف اورده اند.را که زدگی و عذر تراشی براي ای  غفلت ها( 

ماان علیاه لطف امام ز اهی مخاطب از سیر مطلب بود و اال اواندن اود مت  بسیار مفید و تأثیرگذار است؛ بهبیان ای  مختصر براي آگ

 السالم.
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چشمی باه  ابداً بندگی می نمودند و ریاضت و عبادت و تمام اوقات شبانه روز اود را صرف طاعت و می رفتند، و

 نهار به عبادت يروردگاار مساتمرو و در آناء لیل و تخم محبت دنیا را در دل نکاشتند و زاارف دنیویه نداشتند و

در عراو نماز صبح را باا ماردم  السالمعلیه است که: روزي حضرت امیرالمومنی   کافیکه در  چنان ،مشمول بودند

فرمودند: اي مردم، باه اادا  از اوف الهی گریانیدند و چون از نماز فارغ شدند، مردم را موعظه نموده و گزاردند و

شاام مای  کسانی را که صابا  مای نمودناد و ی اهلل علیه وآلهصلّقسم که م  یافتم در عهد حبیب اود رسول ادا 

شب را  يیشانی هاي ایشان يینه بسته مانند زانوهاي شتر، و گرسنه، و غبارآلود و شان احوال ويری نمودند يراکنده و

 چاون از قیاام بااز مای ماندناد، يیشاانیها و ایستادن از براي نماز، و به روز می آوردند در سجده ى يروردگار، و

به مناجاات چون از سجده باز می ماندند، يیشانیهاي اود را  و ،می دادند استراحت به سجده کردنقدمهاي اود را 

به اادا  ؛آزادي از آتش جهنم د اداي را نسبت بهنمودنمی سوال  آرام می دادند، و و استراحت کردن با يروردگار

 هراسان بودند.  لرزان و طاعت، باز ترسان و قسم که ایشان با ای  همه عبادت و

ب  عبداهلل السبیعی می نویسد که از جمله ثقاات حضارت علای با  الحسای   در حق عمرو ااتصاصکه در  چنان

 و عاام نزد تماام اااص و ،از او در حدیثنبود در زمان او کسی اوثق  اعبد اهل زمان اود بود و و علیهما السالم

      در ریاضت به درجه اي بود که چهل سال نماز صابح را باا وضاوي عشااء باه جاا آورد و اهتمام او در عبادت و

 هر شب یک اتم قرآن می نمود. 

سر بر نمی داشات تاا باراي  نیز روایت است که علی ب  مهزیار چون آفتاب طلوع می کرد به سجده می رفت و و

يیناه  بر يیشانی او يینه اي بود مانند  چه از براي اود دعا کرده بود و هزار نفر از برادران اود دعا می کرد مثل آن

  !سیاري طول سجودى زانوي شتر از ب

                   اسات، مای نویساد کاه محماد با  ذکاوان از اصاحاب حضارت ابای عباداهلل قاد  سارهاب  طااو   اقبالدر 

گفته اند کاه آن قادر در ساجده  سجاد به جهت کثرت سجودش و معروف بود به محمدِ بود و علیه الصلوة والسالم

 !گریه کرد که کور شد

ساجده را  او در ساجده باود و فضل ب  شاذان به نزد اب  ابی عمیر آمد و روایت است که اهلل هُرحمَکشی  رجالدر 

طول سجده ى او را مذکور داشتند، گفت اگر سجده ى جمیل ب  دراج را مای  بسیار طول داد، چون سر برداشت و
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فضال باه  ب  علی ب حس   نیز از فضل ب  شاذان روایت کرده است که و! کردي دیدي از سجده ى م  تعجب نمی

بر يشتش مای نشسات باه  سجده ى شکر را چندان طول می داد که مرغ می آمد و و صحرا می رفت براي عبادت

نیز روایت کرده  و !از او وحشت نمی کردند وحشیان بر دور او چرا می کردند و که جامه اي است افتاده و گمان آن

 سر بر نمی داشت مگر وقت ظهر.  ر سر می گذاشت واب  ابی عمیر بعد از نماز صبح به سجده ى شک که

 ریاضاات و عباادات و تباد سابقی  ای  بوده، چنانکه بخواهم از مرابّعُ و فقها و دیدن علما ب وأد االصه سیره و

سلوک معمول بود  همی  سیره و کتابی مخصوص اواهد شد و مجاهدات نفسانیه که محتمل می شدند، مرقوم نمایم

 .غیبت کبرى در میان آمدتا آن که 

       ی اهلل علایهم اجمعای به سیره ى اهل بیت معصومی  صلّ رضوان اهلل تعالى علیهمفقهاي کرام  يیوسته علماي اعالم و

همواره مشمول باه تحصایل  .مرزبانی نیفراشتند بیرو ریاست و اهل دنیا نداشتند و چشمی به دنیا و راه می رفتند و

هی  به علما صفات انسانیه بودند تا آن که بعضی از متشبّ تهذیب ااالو و تکمیل و نفسانیه وریاضات  عمل و علم و

رذالات، مایش هااي  زمره ى جهالات و بطالت و اهل کسالت و اشرار ارجا  و اراذل نا  و سی  به فقها ومتلبّ و

مالحظاه نمودناد کاه باه رشاا،  رشته بندان با لمان عمامه بزرگ، صوف يوشان بی صفا واکوچک ع باط  گرگ و

س باه ااود را متلابّ می توان شد، آمدند و ذاایر معنویه صوري صاحب ریاسات دنیویه و واسطه ى تحصیل علمِ

 اود را اعلام علماا و ،اوائل فراگرفته چند کلمه اي از رؤ  مسائل اواار و ؛عرفا نمودند فقها و زيّ لبا  علما و

رعااء را تطمیاک کارده، باه دور  چند نفري از همجٌ ينداشته، مشتی از مردمان بی سر ويا، و اعراف عرفا افقه فقها و

 اود جمک نموده، اود را عالم ربانی وحکیم صمدانی نموده، تماام اوقاات را صارف يوشایدن لباساهاي فاااره و

ده نماوده، فروش ممهّ وده قصور مشیّ امالک عدیده و بساتی  و عمارات عالیه و ایلهاي نجیب و طعامهاي لذیذه و

ای  روش وسایره اي کاه شاما  ،اي آقاي وحید العصر والزمانی اي عارف ربانی و چون کسی به آنها ایراد نماید که

رگهااي گاردن را  صادا را غلایو و ابناء ملوک است، فورا چشمها را براو نماوده و سلوک ملوک و دارید سیره و

 ؟الرِّزْوِ مِ َ اللَّهِ الَّتِی أَاْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِحَرَّمَ زِینَةَ  قُلْ مَ ْ ضخیم که:

همای   آلاه وسالم ی اهلل علیاه وصالّکه يیممبر ادا  حال آن جواب مدعی را ندهند و چگونه ای  آیه را نخوانند و

امثاال آن تکاذیب فرماوده،  آنها را در استدالل به ای  آیاه و استدالل آنها را به اسامة ب  زید ابر داده و جواب و
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رو باه  ی اهلل علیه وآلاه وسالمصلّذکر نموده که: حضرت رسول اکرم  تحصی در کتاب  ه  سرّکه اب  فهد قدّ چنان

از  مالزم طریق حق باش وحذر ک  از احتیاج داشت  باه غیار و !که: اي اسامه کردندبیان  و نداسامة ب  زید فرمود

 ! طلب زیادتی عیش او همیشه فرحناک بودن در او و نعمتهاي او واوشی به  آرایش اواهش هاي دنیا و

يس اسامه گفت: یا رسول اهلل چه چیز است آسان تری  چیزي که راه حق را به سبب او قطک توان کرد؟ فرمود: شب 

 تارک بازداشت  نفس از اواهش هاي نفسانی و تشنه بودن در روزهاي گرم به سبب روزه داري، و بیداري دائم، و

اي اساامه، ماالزم بااش روزه داري را کاه روزه  !دوري کردن از اهل دنیاي فاانی هو  شیطانی و يیروي هوي و

چیزي اوشتر نیست نزد اداي تعالى از باوي دها  روزه دار  نزدیک سازنده است بنده را به سوي اداي تعالى و

ااتیار کرده است او را بر ما سواي او  وکه ترک کرده است اوردن وآشامیدن را از براي رضاي يروردگار عالمیان 

جگارت تشانه باشاد،  تو گرسنه باشی و اریده است آارت اود را به دنیا. يس اگر توانی که مرگت در رسد و و

صالحان. اي اساامه، ماالزم بااش ساجده  شهدا و مقام نیکان و بک  که به سبب ای  می رسی به بلندتری  منازل و

نیسات بناده اي کاه  و !وقتی که در ساجده باشاد ،است به اداي تعالى از همه ى اوقاتکردن را که بنده نزدیکتر 

 محو کند از نامه ى اعمال او سیئه اي و که بنویسد از براي او حسنه اي و سجده کند از براي اداي تعالى، مگر آن

 !اي اساامه ؛ناد باا مالئکاهبه او مباهات ک متوجه او شود به ذات مقد  اود و بلند گرداند از براي او درجه اي و

باالتری  مواضک عالیاه ى اوسات. بتار  اي اساامه، از  ستون دی  و مالزم باش نماز کردن را که نماز را  دی  و

 الغر کارده اناد گوشاتها را و مصاحبند با حزن واندوه، و و دعاى بندگان اداي تعالى که کاسته اند بدنهاي اود را

سواته اند يوستها را به بادهاي گارم در  دانیده اند جگرها را به سبب روزه داري، وتشنه گر و گدااته اند يیه ها را

طلب رضاي حضرت باري، تا ای  که يوشیده شده است چشمهاي ایشان از غیار يروردگاار، از جهات شاوقی کاه 

شاان مباهاات ار است. به درستی که اداي تعالى هرگاه نظر کند در ایقهّ ایشان را هست به اداي اود که یگانه و

به سبب ایشان برطرف می کند سختی ها  می يوشد ایشان را به يرده ى رحمت اود و می کند به ایشان با مالئکه و

 ! فتنه ها را و

بلناد  ناله کاردن و سخت شد گریه در گلو گرفت  و يس گریست آن حضرت به حدي که آواز گریه اش بلند شد و

ياس آن  ؛گمان بردند که چیزي از آسمان حادث شده حضرت حرف زنند ومردم ترسیدند که با آن  نفس زدن او و
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حال ای  امت که چه می رسد از ایشان  بدا : واه واه، وندفرمود آه سردي از دل برکشید و حضرت سر به باال کرده و

یال مای ذل ااوار و تکذیب می کنند و می روند و به جماعتی که اطاعت اداي تعالى کرده اند، چگونه می رانند و

قائم نمی شود تا آن که دشمنی کنند مردم  هی کرده اند. آگاه باشید که قیامگردانند ایشان را از جهت آن که اطاعت ال

! روزي بر دی  اسالم اواهناد باودچه دوست دارند کسی را که بر ادا عاصی شود.  با کسی که اطاعت ادا کند و

؟ اسالم در چنی  روزي مثل غریبی است که رانده شده اسامه: کجا است اسالم در چنی  روزي اي ندفرمود)سپس( 

نايدید می شود در  باقی نمی ماند از او مگر نامی و در ای  روز برطرف می شود اسالم و ؛دیار اود باشد از شهر و

 باقی نمی ماند از او مگر نشانی.  او قرآن و

 ا که اطاعت ادا می کند؟ به چه سبب تکذیب می کنند کسی ر! گفت: یا رسول اهلل اسامهيس 

مای  ترک کرده اند آاارت را و میل کرده اند به جانب دنیا و فرمودند: واگذاشته اند در آن وقت مردم راه حق را و

يس ایشان  ؛روم ادمت ایشان می کنند غالمان فار  و می يوشند لباسهاي فاار و اورند چیزهاي بسیار اوب و

بناهاي بلند مرتفاک  بویهاي اوش به کار برند و لذیذ و و ي اوبنوشیدنی ها غذاي اود سازند طعامهاي اوب و

اود را آراسته کنند مردان ایشان همچنان که آراساته  به مردم نمایند مجالس را و سازند ومی اانه هاي زرنگار  و

يادشااهان متکبار  ایشاان زي زيّ جامه ها، و زنان اود را آراسته کنند به زیورها و و کند زن اود را براي شوهر

رنگهااي  باشاد و ... )سااده(دوستان ادا، لبا  ایشاان  لبا  و تفاار کنند با یکدیگر به جاه و مباهات و باشد و

شکمهاي ایشان به يشتشان چسابیده  يشتهاي ایشان ام است از ایستادن به نماز و ایشان شکسته از بیداري شب و

به تشانگی از باراي  د نفسهاي اود رانبکشن و يروردگارمشمول کنند اود را از ماسواي  از بسیاري روزه گرفت  و

اوف از عذابهاي دردناک جهنم. يس هرگاه یکی از ایشاان تکلام  شوو به ثوابهاي نامتناهی و طلب رضاي الهی و

تاویال کنناد  ؛راهانیگمسرکرده ى  دم زند به راستی به او گویند که ااموش باش، تو رفیق شیطانی و کند به حق و

لباسهاي فاار اود را مزی  می  بگویند در جواب ای  که چرا به زیورها و کالم اداي تعالى را براالف تاویلش و

یعنای کیسات 3؛الارِّزْوِ مِ َ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَاْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ قُلْ مَ ْهاي لذیذ را می اورید:  طعام گردانید و

                                                            
 32اعراف،  -3
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بدان ! ياکیزه را هم چنی  طعامهاي ياک و ی را که ادا به جهت بندگان اود آفریده ویکه حرام گردانیده است زینتها

مقام  ثواب کسی بزرگتر است و اي اسامه که منزلت کسی نزد اداي تعالى از همه کس بیشتر است در روز قیامت و

متقیاان  ای  جماعتند نیکان و !ه او بسیار باشد از براي رضاي اداکسی از همه کس گرامی تر است که در دنیا اندو

 اگر غایب شوند کسی طلب ایشان نکند.  اگر حاضر باشند ایشان را کسی نشناسد و !اوبان و

می گریند براي ایشان هرگاه نیابناد ایشاان را  گوشه هاي زمی ، و اي اسامه، ای  جماعت را می شناسند بقعه ها و

ذایره اي، شاید که نجات یابی به سبب ایشاان از ساختی هااي  بگیر ایشان را از براي اود گنجی ومحرابها. يس 

که می لمزد  بر آن ثابتند بپرهیز از اینکه واگذاري طریقی را که ایشان درآنند و ترسهاي روز قیامت و هولها و دنیا و

 4نمی شنوند. باشی که می گویند شنیدیم و بپرهیز اي اسامه، که از جماعتی و !سرنگون در آتش می افتی قدمت و

                                                            
النَّبِیِّ ص قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ ُ عَلِیِّ بْا ِ بِلَاالٍ  ْ زُهْدِ رَوَى الشَّیْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْ ُ أَحْمَدَ بْ ِ عَلِیٍّ الْقُمِّیُّ نَزِیلُ الرَّيِّ فِی کِتَابِهِ الْمُنْبِئِ عَ -4

 بْا ُ بِشْرُ بْ ُ أَبِی بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَاْبَرَنِای الْوَلِیادُ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَ ِ بْ ُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَ ُ بْ ُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَ ِ

مِعْتُ النَّبِایَّ ص   ِ زَیْدِ بْ ِ عَمْرِو بْ ِ نُفَیْلٍ قَالَعَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانٌ الْبَصْرِيُّ عَ ْ إِسْحَاوَ بْ ِ نُو ٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عَلِیٍّ عَ ْ سَعِیدِ بْ ساَ

ارَةِ نَعِیَقُولُ وَ أَقْبَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْ ِ زَیْدٍ فَقَالَ یَ یمِهَاا وَ بَائِادِ ا أُسَامَةُ عَلَیْکَ بِطَرِیقِ الْحَقِّ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَخْتَلِجَ دُونَهُ بِزَهْرَةِ رَغَبَاتِ الدُّنْیَا وَ غَضاَ

رِیقُ قَالَ السَّهَرُ الدَّائِمُ وَ الظَّمَأُ فِی الْهَوَاجِرِ وَ کَفُّ النَّفْسِ عَا ِ سُرُورِهَا وَ زَائِلِ عَیْشِهَا فَقَالَ أُسَامَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَیْسَرُ مَا یُقْطَکُ بِهِ ذَلِکَ الطَّ

بَ عِنْدَ اللَّهِ مِا ْ رِیاحِ فَامِ ءٌ أَطْیَرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ لَیْسَ شَیْالشَّهَوَاتِ وَ تَرْکُ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَ اجْتِنَابُ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا  یَا أُسَامَةُ عَلَیْکَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ قُ

بِدُنْیَاهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَأْتِیَکَ الْمَوْتُ وَ أَنْتَ جَاائِکٌ وَ صَائِمٍ تَرَکَ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِی َ وَ آثَرَ اللَّهَ عَلَى مَا سِوَاهُ وَ ابْتَاعَ آاِرَتَهُ 

یَا أُسَامَةُ عَلَیْکَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّاهُ أَقْارَبُ مَاا   افْعَلْ فَإِنَّکَ تَنَالُ بِذَلِکَ أَشْرَفَ الْمَنَازِلِ وَ تَحُلُّ مَکَ الْأَبْرَارِ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِی َکَبِدُکَ ظَمْآنُ فَ

بَلَ اللَّهُ دَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ مَحَا عَنْهُ سَیِّئَةً وَ رَفَکَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَ أَقْیَکُونُ الْعَبْدُ مِ ْ رَبِّهِ إِذَا کَانَ سَاجِداً وَ مَا مِ ْ عَبْدٍ سَجَ

. وَ احْاذَرْ وَ عَمُودُهُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ لْعِبَادِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ رَأْ ُ الدِّی ِیَا أُسَامَةُ عَلَیْکَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ أَعْمَالِ ا  عَلَیْهِ بِوَجْهِهِ وَ بَاهَى بِهِ مَلَائِکَتَهُ

کُبُودَ وَ أَحْرَقُوا الْجُلُودَ بِالْأَرْیَا ِ أَذَابُوا الشُّحُومَ وَ أَظْمَئُوا الْیَا أُسَامَةُ دُعَاءَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِی َ أَنْهَکُوا الْأَبْدَانَ وَ صَاحَبُوا الْأَحْزَانَ وَ أَزَالُوا اللُّحُومَ وَ 

هُ هِمْ بَاهَى بِهِمُ الْمَلَائِکَةَ وَ غَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَاةِ بِهِامْ یَادْفَکُ اللَّاوَ السَّمَائِمِ حَتَّى غُشِیَتْ مِنْهُمُ الْأَبْصَارُ شَوْقاً إِلَى الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْ

 وَ هَابَ الْقَوْمُ أَنْ یُکَلِّمُوهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثَ مَِ  الزَّلَازِلَ وَ الْفِتَ َ ثُمَّ بَکَى رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عَلَا بُکَاؤُهُ وَ اشْتَدَّ نَحِیبُهُ وَ زَفِیرُهُ وَ شَهِیقُهُ

کَیْفَ یُطْرَدُونَ وَ یُضْرَبُونَ وَ یُکَاذَّبُونَ تَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ ثُمَّ قَالَ أَوَّهْ أَوَّهْ بُؤْساً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ مَا ذَا یَلْقَى مِنْهُمْ مَ ْ أَطَاعَ اللَّهَ السَّمَاءِ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَکَ رَأْسَهُ فَ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى یُبْمِضَ النَّا ُ مَ ْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ یُحِبُّونَ مَ ْ عَصَى اللَّهَ فَقَالَ عُمَارُ یَاا  مِ ْ أَجْلِ أَنَّهُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ فَأَذَلُّوهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَلَا وَ

ذٍ کَالْمَرِیبِ الشَّرِیدِ ذَلِکَ زَمَانٌ یَذْهَبُ فِیهِ الْإِسْلَامُ وَ  یَوْمَئِرَسُولَ اللَّهِ وَ النَّا ُ یَوْمَئِذٍ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ وَ أَیْ َ الْإِسْلَامُ یَوْمَئِذٍ یَا عُمَرُ إِنَّ الْمُسْلِمَ

مْ وَ یُعَذِّبُونَهُمْ فَقَالَ  یَطْرُدُونَهُفِیهِ الْقُرْآنُ فَلَا یَبْقَى إِلَّا رَسْمُهُ قَالَ عُمَرُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِیمَا یُکَذِّبُونَ مَ ْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ  لَا یَبْقَى إِلَّا اسْمُهُ وَ یَنْدَرِ ُ

وا الثِّیَابَ الْمُزَیَّنَاتِ وَ اَدَمَتْهُمْ أَبْنَاءُ فَارِ َ وَ الرُّومِ فَهُمْ یَا عُمَرُ تَرَکَ الْقَوْمُ الطَّرِیقَ وَ رَکَنُوا إِلَى الدُّنْیَا وَ رَفَضُوا الْآاِرَةَ وَ أَکَلُوا الطَّیِّبَاتِ وَ لَبِسُ
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آه آه از ای  اوضاعی که یومنا هذا فاراهم آماده. )مرحوم همدانی در ادامه ي سخ  و يس از يایان روایت می گوید( 

در فکار  کر نموده کاه اباداً گوش بعضی را کور و ریاست دنیویه چشم و اسا  و به ادا نمی دانم چگونه اوضاع و

بلی، در لبا  با ملاوک  !سلوک اهل بیت معصومی  سالم اهلل تعالى علیهم اجمعی  نیستند سیره و عبادت و زهادت و

سالوک  مشارکند. نمی دانم ای  اسات سایره و ابناء ملوک فرو دارند، ولی دراسا  اوضاع دنیویه با آنها مماثل و و

ای  گونه اشاخاص  ود مبارک راضی نیست وآن وج اصحاب صاحب العصر والزمان اروا  العالمی  فداه؟ نه واهلل، ابداً

سلوک اهل بیت معصومی  علیهم السالم نه ای  اوضاعی اسات کاه  سیره و ؛را به مالزمت اود ااتیار نخواهد فرمود

عبا يیشنهاد اود نموده اناد  رشته و طیلسان و ردا و ارقه و اصوص اکثر از صاحبان عمامه وه مردمان ای  زمان ب

 5نیابت امام اود را می نمایند. ت ومودّ دعوي محبت و و

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

یَتَبَرَّجُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ کَمَاا تَتَبَارَّجُ  الْمَجَالِسِ  فِی طَیِّبِ الطَّعَامِ وَ لَذِیذِ الشَّرَابِ وَ زَکِیِّ الرِّیحِ وَ مُشَیَّدِ الْبُنْیَانِ وَ مُزَاْرَفِ الْبُیُوتِ وَ مَجْدِ  یَمْتَذُّونَ

یَوْمَئِذٍ بِزِيِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ یَتَبَاهَوْنَ بِالْجَااهِ وَ أَوْلِیَااءُ اللَّاهِ عَلَایْهِمُ الْعَنَااءُ   الْحُلَلِ الْمُزَیَّنَةِ رَأَیْتَهُمْ النِّسَاءُ بِالْحُلِیِّ وَ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا وَ تَتَبَرَّجُ

هُمْ وَ ذَبَحُوهَاا مشحبة ]شَاحِنَةً[ أَلْوَانُهُمْ مِ َ السَّهَرِ  وَ مُنْحَنِیَةً أَصْلَابُهُمْ مِ َ الْقِیَامِ قَدْ لَ صِقَتْ بُطُونُهُمْ بِظُهُورِهِمْ مِ ْ طُولِ الصِّیَامِ قَدْ أَذْهَلُوا أَنْفُساَ

کُتْ فَأَنْاتَ نْهُمْ مُتَکَلِّمٌ بِحَقٍّ أَوْ بِالْعَطَشِ طَلَباً لِرِضَى اللَّهِ وَ شَوْقاً إِلَى جَزِیلِ ثَوَابِهِ وَ اَوْفاً مِ ْ أَلِیمِ عِقَابِهِ فَإِذَا تَکَلَّمَ مِ تَفَوَّهَ بِصِدْوٍ قِیلَ لَاهُ اساْ

وَ   وَ الطَّیِّباتِ مِا َ الارِّزْوِ لِعِبادِهِ أَاْرَجَ الَّتِی زِینَةَ اللَّهِ حَرَّمَ مَ ْ قَرِی ُ الشَّیْطَانِ وَ رَأْ ُ الضَّلَالَةِ یَتَأَوَّلُونَ کِتَابَ اللَّهِ عَلَى غَیْرِ تَأْوِیلِهِ وَ یَقُولُونَ

مَهُمْ مَآباً مَ ْ طَالَ فِی الدُّنْیَا حُزْنُهُ وَ کَثُرَ فِیهَا هَمُّاهُ وَ دَامَ فِیهَاا اعْلَمْ یَا أُسَامَةُ إِنَّ أَکْثَرَ النَّا ِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَجْزَلَهُمْ ثَوَاباً وَ أَکْرَ

امَةُ أُولَئِاکَ تَعْارِفُهُمْ بِقَااعُ عَطَشُهُ أُولَئِکَ الْأَبْرَارُ الْأَتْقِیَاءُ الْأَاْیَارُ  إِنْ شَهِدُوا لَمْ یُعْرَفُوا وَ إِنْ غَابُوا لَمْ یُفْتَقَدُوا  غَمُّهُ وَ کَثُرَ فِیهَا جُوعُهُ وَ یَا أُساَ

 اً وَ ذُاْراً لَعَلَّکَ تَنْجُو بِهِمْ مِ ْ زَلَازِلِ الدُّنْیَا وَ أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدَعَ مَاالْأَرْضِ وَ تَبْکِی إِذَا فَقَدَتْهُمْ مَحَارِیبُهَا فَاتَّخِذْهُمْ لِنَفْسِکَ کَنْز

امَةُ أَنْ  رِی َ وَ احْاذَرْ یَاا أُساَ مِعْنا وَ هُامْ ال  نَ مِا َ الَّاذِی َتَکُاوهُمْ فِیهِ وَ عَلَیْهِ فَتَزِلَّ قَدَمُکَ وَ تَهْوَى فِی النَّارِ فَتَکُونَ مِا َ الْخَاساِ قاالُوا ساَ
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