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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 لعن و تبرّی در زمان جاری است

 روی امامت به جریان روجریان والیت، دو جریان مستمرّ، لعن و تبرّی، مظهر تامّ شقاوت،  ها: کلیدواژه

لعن اعالم  تأثیر لعن در سیر و سلوک عرفانی، مصداق عملی لعن، ،و والیت، جریان مستمرّاً ملعون

 تالزم تبرّی و تولّی. روی امامت، به موضع در برابر جریان رو

نباید به یک شخص  و دور شدن کسی از رحمت الهی است، بر محروم شدن معنای دعا بهرا که لعن 

همان تعبیری که  ها مطرح است؛ ی شقاوت ی همه رثومهعنوان جُ معیّن محدود کنیم. آن شخص به

همان  قیٰ َاش که آن که ذیل این آیه داریم 1؛َيْصَلى الّناَر اْلُكْبرىٰ  یذ  ٰى؛ اَلَّ ْشقا اْلَ َو يَ َتَجنَّبُ هَ قرآن فرمود: 

ی  خاطر جنبه تبرّی اهل ایمان است، نه به این دومی اگر مورد لعن وکه یم منتها باید بدان 2دومی است.

به تعبیر قرآن  هایی است که در وجود او تجلّی پیدا کرده است. خاطر خباثت شخصی اوست؛ بلکه به

آن روش و آن لق و خوی، هرکس که مصداقی از آن خُ ،شقاوت است. بنابراین او مظهر تامّ ،کریم

                                            

 .11و  11 اتی اَعلی، آی . سوره1

که استاد ی اعلی است  سوره 11ی  مشابه آیه 11ی  آیه .آمده استی لیل  سوره 11تا  11 اتذیل آیدر تفاسیر، مطلب مورد نظر . 1

 .اند خوانده

ل َيْصالها ا لَّ  نار   يه  ف   واد   مَ نَّ هَ جَ  یف  : قالَ « َكذََّب َو تَ َوّلىٰ   الَّذ ی ؛ا لَّ اْلَْشقىٰ ل َيْصالها ؛  ىٰ نارًا تَ َلظّ   فَأَْنَذْرُتُكمْ » ه  ل  وْ ق َ  یف   داهللبْ عَ  یب  اَ  نْ عَ  ...
و  111، ص 1ج  ،فسیرتّابراهیم، ال بن قمّی، علیّ: ه  ت  ليَ و   نْ عَ  ىٰ لّ وَ ت َ  وَ  ی  ل  عَ  یف   اهلل   ولَ سُ رَ الَّذ ی َكذََّب  (الن  ى فُ )اَ  اْلَْشقىٰ 

 .194، ص 7کاشانی، صافی، ج  فیض

 .179، ص 1بحرانی، برهان، ج : قاَل:ُهَو َعُدوُّ آل  ُمَحمَّد   «ْشقىٰ اْلَ  لَّ ا   ل َيْصالها»...
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یک شخصیّت به تبرّی دارد. یعنی نباید ذهن را او هم  نسبت به بیت دوست اهلروحیّات را دارد، 

 گفت: در یک مقطع معیّن محدود کنیم.و  یتاریخ

 رود تا نَفخ صور بر خالیق می  رَگ رَگ است این آب شیرین وآب شور

تننا قیامننت ادامننه هننای نخسننتین  هننور اسننالم روینناروی هننم بودننند،  ایننن دو جریننانی کننه در سننا 

ل ٰى يَ  ْو   ا  زینارت عاشنورا دنند بنار تکنرار شنده اسنت:         درام؛  بارها خندمت عیینیان عنرر کنرده    دارد. 

دهنند کننه یننک جریننان  ایننن ننننان مننی .ل  ٰى يَ   ْو   اْلق ياَم     ا  مننن دشننمنم دشننمنان شننما هسننتم  3:اْلق ياَم     

جرینانی کنه جرینان شنقاوت اسنت؛ جرینان خباثنت         گینرد؛  منورد لعنن و نفنرین قنرار منی     است که 

هننای  مغننیی و زورگننویی و دیکتنناتوری اسننت؛ جریننان محرومیننت از لطافننت  اسننت؛ جریننان خنننک

ن و مننورد لعنن پرسننتی و دنینناطلبی اسننت؛ ایننن جریننان بننر و خودخننواهی و دنیاایمننانی و تجسّننم کِ

 در آن شخص تبلور پیدا کرده است. نفرین است. منتها مصداق اَتَمِّ این جریان

کننه ننننود طننوری در زمننان خودمننان هننم مصننداق ایننن جریننان را تنننخیص دهننیم. باینند بنننابراین 

مسننلکان و  خوهننا و هننم بننه کننار پیننروان و هننم ی تنناریخ نفننرین کنننیم و کنناری کسننی را در گتشننته

نداشنته باشنیم. اینن اشنتباه و خطنای بیرگنی اسنت کنه بع نًا بنه            منان ودهای او در زمان خ رامم هم

ی  و شخصننی در گتشننتهی تنناریخی گتشننته  شننود. فقننن ذهننن را بننه یننک حادثننه  آن توجّننه نمننی

طننور کننه جریننان امامننت و  همننان اسننت. جریننان مسننتمرّ یننک ایننن ی کننهدر حننال برننند؛ تنناریخ مننی

گوننه   روی آن هنم اینن   هبن  ادامنه دارد، جرینان رو  تنا قیامنت   طنور مسنتمر    بنه والیت در طنو  تناریخ   

 شننود. مقطننع خننااّ تنناریخی متوقّنن  نمننی  و لننتا ایننن لعننن و نفننرین، در یننک نقطننه و    اسننت؛

والینت تنا   طنور کنه صنلوات و درود و اعنالم پیونند و همراهنی و تأییند منا نسنبت بنه جرینان             همان

جریننانی کننه بننا آن روحیّننات،  لعننن و نفننرین و تبننرّی مننا هننم نسننبت بننه روز قیامننت اسننتمرار دارد،

                                            

 عاشورا. الجنان، زیارت ی، مفاتیحقمّ محدّثو  141، ص الکبیر مزار، مشهدی  ابن؛ 191، ص 94ج ، االنوار. مجلسی، بحار3
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تننا قیامننت  اسننت،یاشقرو آن  در طننو  تنناریخ دنبالننه ،لقیننات، عقاینند و افکننار و بننا آن سننبک رفتننارخُ

 ادامه دارد.

کننم،   وقتنی منن شخصنی را لعنن منی      هنم بایند مصنداق عملنی داشنته باشند.       این لعن و نفرین منا 

. اینن  گینرم  فاصنله منی  از او یعننی   ،جنویم  بنرّی منی  وقتنی از شخصنی ت   .گینرم  یعنی از او فاصله منی 

 منا  لقینات هنا، فاصنله گنرفتن خُ    از آن اندیننه  منا  هنای  فاصنله گنرفتن اندیننه   یعننی   ،فاصله گرفتن

رفتن رفتارهننای مننا از آن هننا، فاصننله گنن هننا، فاصننله گننرفتن روحیّننات مننا از آن روحیننه  لننقاز آن خُ

در تعننالی و تکامننل منن من  یر رابینننترین تننأثلعننن و تبننرّی لننتا  یعنننی ایننن. . لعننن و تبننرّیرفتارهننا

 دارد.

فرمود: لعن، استغفار  می کرد؛ اینان تعبیر می، علیه تعالی اهلل رضوان ،دوالبی را خدا رحمت کند حاج آقای

برخالف برخی از مدّعیان  انی، لعن تأثیر بسیار بیرگی دارد.خِصّیصین است. در سیر و سلوک عرف

مهمّی دارد. دلیل  اتّفاقاً جایگاه بسیار کنند، کلّی نهی و نفی میطور  عرفان و تصوّف که لعن کردن را به

اهلل، انبیاء و م منین نسبت به کسانی  مالئکةدر قرآن بارها از قو  خدای متعا ، که  آن هم این است

کنید، یعنی  دون وقتی او را لعن می درا؟ تأثیر بسیار بیرگی در تعالی دارد.لعن  4ذکر شده است.لعن 

نسبت به آن ؛ گیرید ه فاصله میگیرید؛ از آن روحیّ لق و خو فاصله میاز آن خُی امروزتان در زندگ

ستمگرها و  ی از ایمان، دنیاپرستان، بهره افراد بینسبت به آن مغیها،  دیکتاتورها، زورگوها، خنک

باید معنای کنید. لتا  کسانی که بویی از رحم و انسانیّت در وجودشان نیست، اعالم مواضع مینسبت به 

گونه  ده در مورد آن ،کامالً منهود باشدلعن را بهتر بفهمیم و تبلور لعن و تبرّی در زندگی امروز ما 

 روی والیت؛ هب ی روهم جبههو  ، هم والیت شعبه دارددر وجود ما .اشخاا و ده در وجود خودمان

                                            

ئ َك ولٰ اُ  ؛74ی  ی ص، آیه : سوره يَ ْو   الدِّين    لىٰ ا    یَو ا نَّ َعَلْيَك َلْعَنت   ؛11ی  ی احزاب، آیه : سورهيراً َعدَّ َلُهْم َسع  اْلكاف ريَن َو اَ   َلَعنَ ا نَّ اهلَل  .1

ْم َلْعَنَ  اهلل   ْم َلْعَنُ  اهلل  ولٰ َكَفُروا َو ماُتوا َو ُهْم ُكّفار  اُ يَن  نَّ الَّذ  ا   ؛47ی  عمران، آیه ی آل : سوره ينَ ْجَمع  َو اْلَمالئ َك   َو الّناس  اَ  َجزاُؤُهْم َانَّ َعَلْيه  ئ َك َعَلْيه 

ْنيا وَ  یَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم اهلُل ف   ذ يَن يُ ْؤُذوَن اهلَل وَ نَّ الَّ ا   ؛111ی  ی بقره، آیه : سورهينَ س  َاْجَمع  اَو اْلَمالئ َك   َو النّ  َرة  وَ  الدُّ يناً  َعدَّ َلُهْم َعذاباً اَ  اْْلخ  : ُمه 

 .17ی  ی احزاب، آیه سوره
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 نفس امّاره نمایندگی از عُمَر داردما،  در وجودمّاره. هم نفس اَدر وجود ما هست و    و قلبیعنی هم دِ

و قلب و د   سوی امیرالم منین ون خودمان بهدر لعن و تبرّی در در .ینمایندگی از عل  و دِ

 در بیرون وجودمان؛ این از درون گیریم.های نفس فاصله می از امّارگیو  کنیم وجود سوق میعالم 

که در رأس کسانی از  ،کاراداره، محین  در محلّه، شهر، هستیم،که ای  ر عرصههم در ه نماوجود

 ،اند بی هم برای خودشان درست کردهلق و خوی عُمری دارند، ولو  اهر متهاند و خُ قرار گرفته قدرت

کرد. امروز هم ممکن است ده در  مگر عُمر  اهر متهبی نداشت؟ تظاهر به اسالم میگیریم.  فاصله می

قرار افرادی در مسند قدرت ها  ، در بع ی از سازماننمای خود در داخل جامعهسایر دُوَ  و مِلَل، ده 

ند؛ تبلور آن سرکوب و هست  ند؛ تبلور آن شقاوتند؛ تبلور آن دیکتاتوریهست گرفته باشند که تبلور عمر

ند؛ تبلور آن هست ند؛ تبلور آن تکبّر و خودخواهی ؛ تبلور آن  لم و زورهستندرحمی اختناق و بی

 ند. باید امروز لعن، موضع ما را نسبت به آنها روشن کند. هست رحمی و قساوت بی

روزی است که به  االوّ  روز نهم ماه ربیع که مفهوم لعن و تبرّی دیست.درک کرد  بنابراین خوب باید

فقن محبّت، فقن گویند  شود. آن کسانی که می این مناسبت، توجّهی به این بُعد تبرّی و لعن می

که ند ا هتأکید فرمود ای از والیت و حقیقت ندارند. ائمّه بهره اینها بدون تبرّی؛ بدون لعن، ،والیت

  5.؛ واقعی نیستاست دروغ ن تبرّی و لعن نسبت به دشمنان ماوالیت ما بدو

 

هُمَّ 
ْل فََرَج  َالل ٰ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  مَصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

ْن َعُدوُِّكْم َفقاَل َهْيهنَُّه َيْضُعُف َعن  الْ  اَ ّل ال يُكْم ا  نًا يُو ُفالنَّ ا   اد ق  َو ق يَل ل لصّ . 1 ْن  ا َو َلْم يَ َتبَ رَّأْ َمَحبََّتن ىٰ َمن  ادَّع  اَت َكَذبَ بَ َراَءة  م  : اَعُدوِّنم 

، 9، ج البالغه نهج شرح فی البراعه خویى، منهاج و هاشمى 116، ص 3ادریس، سرائر، ج  ؛ حلّی، ابن14، ص 17مجلسی، بحاراالنوار، ج 
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