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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)8(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –21؛ 1388  – 03 –01؛1430  – 05 –27 جمعھ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ َو   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. ً على نیرانِھا، عابَِدةً ألَوثانِھا، ُمْنِكَرةً 0 َمَع ِعْرفانِھا. فَأَناَر هللاُ   فا ً في أْدیانِھا، ُعكَّ ٍد صلى هللا علیھ وآلھ فََرأى األَُمَم فَِرقا  بُِمَحمَّ
َرُھْم ِمَن ظُلََمھا، وَكَشَف َعِن القُلُوِب بَُھَمھا، َوَجلّى َعِن األَْبصاِر ُغَمَمھا، َوقَاَم في النّاِس  بِالِھدایَِة، وأنقََذُھْم ِمَن الَغوایَِة، َوبَصَّ

الَعمایَِة، وَھداُھْم إلى الّدیِن القَویِم، َوَدعاُھْم إلى الطَّریِق الُمستَقیِم.   
وجود خدا با کنندۀ ر انکإ، شان ھای ، پرستنده بتشان ھای ، نشستھ بر آتششان ھای ھای را پراکنده بودند در دین پس، دید اّمت

شان را، و  شان را، و زدود از قلوبشان ابھامات ھای ، نورانی گرداند تاریکیآلھ صلى هللا علیھ وشان. پس، خدا با محّمد،  شناخت
را، و برخاست در میان مردم بھ ھدایت، و نجات داد آنھا را از بی ھدفی، بینایی بخشیدشان شان  سرگشتگیدیدگان از برگرفت 

دین استوار، و دعوت کردشان بھ راه راست. سوی شاناز کوری، و ھدایت کرد  
1. در این جملھ و چند جملھ بعد ضمیر "ھا" بھ امم  شان. ھای ھای را پراکنده بودند در دین پس، دید اّمت  :فََرأى األَُمَم فَِرقاً في أْدیانِھا 

 تمامإیھ و آلھ و سلّم، را مبعوث ساخت برای پس، چون خد ای تعالی نبی گرامی خود، محّمد بن عبدهللا، صلی هللا علگردد.  بر می
فرقھ بودند در ادیان خود آن ھنگام.  ھا فرقھ اّمت امرش، و إمضای حکمش، و إنفاذ مقادیر حتمش،  

رسد کھ آنھا اموری ھستند مربوط بھ  این توّجھ بھ امور مذھبی، سیاسی، و اجتماعی، غیر از آن سھ امر نخست است. بھ نظر می
دار تحقق آنھا بودند، واین  کھ حضرت خاتم، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، از جھت نبوت و والیت ختمی خود، عھدهحوزه تکوین، 

اینھا مسائلی باشند در حوزه تشریع، و قانون و جامعھ و فرھنگ و سیاست، کھ آن حضرت، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، از 
  د.مأمور بھ حّل آنھا شدنجھت رسالت ختمی خود، 

یِن ُكلِِّھ َو لَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ   ھَُو الَّذي أَْرَسَل َرُسولَھُ بِاْلھُدىفرماید،  می خدای تعالی  )الّصف 61:9( "َو دیِن اْلَحقِّ لِیُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ
گرداند، ھر چند مشركان اوست كسى كھ فرستاده خود را با ھدایت و آیین درست روانھ كرد، تا آن را بر ھر چھ دین است فائق (

)را ناخوش آید.  
2. ً على نیرانِھا  فا " بھ ضّم عین و فتح کاف مشدده، ُعكَّف" "نیران" جمع نار است، بھ معنای آتش. شان. ھای نشستھ بر آتش  :ُعكَّ

ی در حالی " یعنی روی آوردن بر چیزَعَكف على الشياند، " "، و چنانچھ اھل لغت گفتھَعَكفصفت فاعلی جمع است، از ریشھ "
ھای افروختھ  ھایی است کھ آن اّمت مجاورت و ھم نشینی با آتشگرداند. در اینجا مقصود  کھ مواظبت آن است و روی از آن نمی

ھای دینی آنھاست.  گرایی بودند، و این تفصیل و بیان فرقھ  
3. گفتھ شده است "وثن"  ،شد سنگى كھ پرستیده مي، یا  بت "است، بھ معنینثَ وَ "أوثان" جمع " شان. ھای پرستنده بت  :عابَِدةً ألَوثانِھا 

ِ فرماید، " و خدای تعالی می سنگ بدون صورت و قیافھ بود، و "صنم" سنگ دارای صورت و قیافھ. إِنَّما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ
ِ ال یَمْ  ْزَق َو اْعبُُدوهُ َو اْشُكُروا لَھُ إِلَْیِھ تُْرَجُعونَ أَْوثاناً َو تَْخلُقُوَن إِْفكاً إِنَّ الَّذیَن تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ ِ الرِّ  "لُِكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَُغوا ِعْنَد هللاَّ

 ،پرستید مىهللا جاى ھ آنھا كھ ب کش ، بيبندید دروغی میپرستید و  ھایى را مى بتهللا، تنھا جاى ھ ب ،شما( )العنکبوت 29:17(
ید، بسوى او باز بجویید و او را بپرستید و براى او شكر بگزارهللا روزى را نزد  ، اینروزیى براى شما نیستند، بنابر کمال

)شوید گردانده مى  
در ھر صورت، مراد حضرت فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، از این جملھ آن است کھ مشرکان قریش و دیگر مردم در آن 

ند بدون آنکھ حجتّی داشتھ باشند، و یا آنکھ مالک  نفع و ضّری برای آنھا باشند، و این جز تباھی و کرد ھا می زمان، بندگی سنگ
ھالکت در دنیا و آخرت برای آنھا ھیچ جیزی دیگر نداشت.  

گوید: موالنا در دفتر ششم مثنوی، چنین می  
قرار بی شدند از سو بھ سو خوش می  نگار زان ھزاران صورت و نقش و  

رستـپ تـراش و بـت تـردی بـــتا نگ  مست باش مــور کــھای ص دحـزین ق  
نیست ست لیک از جاما باده در جام  ایست مھ ذرــور بگــھای ص دحـاز ق  
مــک امــد جـــایــاده نیـد بـون رســچ  مـــف نـا پھــش بگشـبخ ادهـوی بـــس  
ویـــــــجـب دمــــنـبـی دلـــا معنــآدم بگوی ورت گندمـر و صــرک قشـت    

4. مراد آن است کھ شناخت و معرفت دارید ولی معرفت شما آن نتیجھ  .شان خدا با وجود شناخت کنندۀ راکإن  :ُمْنِكَرةً , َمَع ِعْرفانِھا 
َسأَْلتَھُْم َمْن َو لَئِْن " فرماید، مطلوبی را کھ ھمان ایمان آوردن بھ حّق و عمل بھ مقتضای آن است را ندارد. خدای تعالی نیز می
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ُ فَأَنَّى یُْؤفَُكونَ  پس  هللا.ھر آینھ گویند البتّھ  ،آفرید ایشان را چھ کسیاگر بپرسى از ایشان كھ ( )الزخرف 43:87(" َخلَقَھُْم لَیَقُولُنَّ هللاَّ
ِ ثُمَّ " ؟!)، و ھم چنین فرمود، شوید بكجا بر گردانیده مي نعمت ( )النّحل 16:83(" یُْنِكُرونَھا َو أَْكثَُرھُُم اْلكافُِرونَ یَْعِرفُوَن نِْعَمَت هللاَّ

"معرفت" مقابل اند،  آور شده چنانچھ مرحوم عالمھ طباطبایی یاد) و بیشترشان كافرند. ،شوند شناسند آنگاه منكرش مى خدا را مى
نكار (عدم معرفت) الزم إاین است كھ مراد از قرار دارد و این خود دلیل بر  "جھل"است كھ مقابل  "علم"و مانند  ،است" انكار"

. بھ خدا و رسول و روز جزا ایمان نیاوردن ،یعنىباشد.  نكار عملى، کھ ھمان إمعناى آن است  
کافران " اشارتی است بھ اینکھ آنھا نیز مانند مشرکان قریش و ُمْنِكَرةً , َمَع ِعْرفانِھافاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، " در این جملھ
پرسند  شناختند، ولی در عمل انکار کردند آن را، و این پاسخی است بھ اھل شّک و ضاللت در طول تاریخ، کھ می حّق را می

چگونھ ممکن است آنان از رسول خدا، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، راجع بھ جانشینی و امامت علی، علیھ الّسالم، و اوالد 
ھای شیطان را فاطمھ زھراء، علیھا الّسالم،  نی شنیده باشند ولی آن را انکار کنند. پاسخ این دھانمعصوم او، علیھم الّسالم، سخ

پیش از آنکھ دھان بھ مکر و حیلھ بگشایند، در این جملھ خود داد، و این ھمان است کھ خدای تعالی در مورد سبب ایمان نیآوردن 
ا فَاْنظُْر َكْیَف كاَن عاقِبَةُ اْلُمْفِسدینَ َو َجَحُدوا بِھا َو فرمود،" رفرعونیان عنود مستکب ً َو ُعلُّوً  )النمل 27:14(" اْستَْیقَنَْتھا أَْنفُُسھُْم ظُْلما

) !بنگر چگونھ باشد انجام كار فساد كنندگان ،س. پآنبد شتدا د یقینشان  از روی ظلم در حالی نفوس و انكار كردند آن را(  
ْسالُم َو َما اْختَلََف الَّذیَن أُوتُوا اْلِكتاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد ما جاَءھُُم اْلِعْلُم بَْغیاً بَْینَ  إِنَّ الدِّینَ و خدای سبحان فرمود، " ِ اْإلِ ھُْم َو َمْن یَْكفُْر ِعْنَد هللاَّ

َ َسریُع اْلِحسابِ  ِ فَإِنَّ هللاَّ ] بھ  كسانى كھ كتاِب [آسمانى در حقیقت، دین نزد خدا ھمان اسالم است. و( )آل عمران 3:19(" بِآیاِت هللاَّ
] آمد، آن ھم بھ سابقھ حسدى كھ میان آنان  آنان داده شده، با یكدیگر بھ اختالف نپرداختند مگر پس از آنكھ علم براى آنان [حاصل

رسد.) سریع بھ حساب میوجود داشت. و ھر كس بھ آیات خدا كفر ورزد، پس كھ خدا   
5. ٍد صلى هللا   ،"لَمظُّ " شان را. ھای ، نورانی گرداند تاریکیآلھ صلى هللا علیھ وپس، خدا با محّمد،   : علیھ وآلھ ظُلََمھافَأَناَر هللاُ بُِمَحمَّ

انکار ھا، و  تفرقھ دینی، و آتش عذاب، و بندگی بتدر ظلمت ھا  آری، اینجنین این اّمت ت است. جمع ظلم، ضّم ظاء و فتح المھ ب
بردند تا آنکھ خدای تعالی، بھ برکت وجود محّمد، صلی هللا و علیھ و آلھ و سلّم، و با رسالت و ھدایت او، وجودات  بھ سر می

َ َو آِمنُوا بَِرُسولِِھ یُؤْ فرماید، " خدای تعالی میظلمانی و محیط تاریک آنھا را روشنا ساخت.  تُِكْم ِكْفلَْیِن ِمْن یا أَیُّھَا الَّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ
ُ َغفُوٌر َرحیمٌ  اید، از خدا پروا  اى كسانى كھ ایمان آورده( )الحدید 57:28(" َرْحَمتِِھ َو یَْجَعْل لَُكْم نُوراً تَْمُشوَن بِِھ َو یَْغفِْر لَُكْم َو هللاَّ

] آن راه  نورى قرار دھد كھ بھ [بركت دارید و بھ پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بھره عطا كند و براى شما
). پس، نورانی و روشنا شدن بھ برکت ایمان آوردن بھ رسول هللا، صلی سپرید و بر شما ببخشاید، و خدا آمرزنده مھربان است

هللا علیھ و آلھ و سلّم، و إطاعت و متابعت از اوست.  
6. ، سخنی و كالم ُمْبھَم است، ُمشكالت أُمور "،بُْھَمة"جمع  "بُھَم" شان را. ابھاماتو زدود از قلوبشان  :وَكَشَف َعِن القُلُوِب بَُھَمھا 

ھایشان، و آزردگی خاطرشان را با فرستادن نبی گرامی خود، صلی هللا علیھ و آلھ  است مراد آن مشخّص نیست. یعنی، اندوه دل
در گرفت.و سلّم، بر گرفت، و آرامش و آسایش، عشق و شور و امید در میان آنھا   

حافظ:  
خدا بفرستاد و برگرفت دمی عیسی  کرده بود بار غمی کھ خاطر ما خستھ  

7. .  یعنی،  گشتگیحیرت و سر، یعنی "ُغمَّة"  جمع "ُغَمم" .شان را سرگشتگیبرگرفت از دیدگان   :َوَجلّى َعِن األَْبصاِر ُغَمَمھا 
گردید، و خدای سبحان با فیض وجود و حضور و ھدایت  ابصار آنھا حیران و سرگشتھ بدین سوی و آن سوی بی ھدف می

کحل تجلّی بر دیدگان آنھا کشیده شد بھ و بھ محّمد، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، حیرت و سرگشتگی دیدگانشان را برگرفت تا 
باشند. حقّ ھد جمال شاصلوات هللا علیھ، تا  ،خاطر او  
  حافظ:

دوست زان خاک نیکبخت کھ شد رھگذار  الجواھری بھ من آر ای نسیم صبح کحل  
8. ثُِّر قُْم فَأَنِذرْ فرمان خدای تعالی را کھ فرمود " .ھدایتو برخاست در میان مردم بھ  :َوقَاَم في النّاِس بِالِھدایَةِ   2("  یَا أَیُّھَا اْلُمدَّ -1  :

برخاست و قیام فرمود با عزم راسخ و ھّمت گماشت بر ھدایت مردم )  پس بیم ده ،برخیز ،جامھ بر خود پیچیده اىالمّدثّر) ( 74
.گمراه و جاھل  

9. " در مقابل "الرشد" است چنانچھ خدای تعالی فرمود،  الَغي" و "الَغوایَةِ " و نجات داد آنھا را از بی ھدفی.  :وأنقََذُھْم ِمَن الَغوایَةِ  
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ الَ " یِن قَد تَّبَیََّن الرُّ ).ھیچ اكراھى در این دین نیست ، ھمانا رشد از غی متمایز شد( )البقرة 2:256(" إِْكَراهَ فِي الدِّ  

در مورد "رشد" و "غی" و فرق آنھا با "ھدایت" و "ضاللت"، می فرمایند: مرحوم عالمھ طباطبایی    
شود بھ معناى رسیدن بھ واقع مطلب و حقیقت امر و  ھم با ضمھ" راء و شین" خوانده مى كلمھ" رشد" كھ ھم با ضمھ" راء" و

دھد، بنا بر این" رشد" و" غى" اعم از ھدایت  وسط طریق است، مقابل" رشد" كلمھ" غى" قرار دارد، كھ عكس آن را معنا مى
رساند، و ضاللت ھم (بطورى كھ  را بھ ھدف مىو ضاللت ھستند، براى اینكھ ھدایت بھ معناى رسیدن بھ راھى است كھ آدمى 

"رشد" در رسیدن بھ راه اصلى و وسط آن از باب انطباق بر  گفتھ شده) نرسیدن بھ چنین راه است ولى ظاھرا استعمال كلمھ
 یكى از مصادیق رشد و یا الزمھ معناى رشد، رسیدن بھ چنین راھى است، چون گفتیم رشد بھ ،تر بگویم ساده مصداق است.
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معناى رسیدن بھ وجھ امر و واقع مطلب است و معلوم است كھ رسیدن بھ واقع امر، منوط بر این است كھ راه راست و وسط 
طریق را پیدا كرده باشد، پس رسیدن بھ راه، یكى از مصادیق وجھ االمر است.  

با اعمال عنایتى خاص بھ یكدیگر منطبق "ھدایت" معنایى دیگر، اال اینكھ  "رشد" معنایى دارد و كلمھ پس حق این است كھ كلمھ
از آنھا ھمین النساء) ( 4:6(" فَإِْن آنَْستُْم ِمْنھُْم ُرْشداً "، خورد شوند، و این معنا واضح است و در آیات زیر كامال بھ چشم مى مى
.)براھیم را از پیش بھ او داده بودیمما رشد ااألنبیاء) ( 21:51(" َو لَقَْد آتَْینا إِْبراِھیَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبلُ "ی دیدید)، رشد  

و ھمچنین كلمھ" غى" و" ضاللت" بھ یك معنا نیستند، بلكھ ھر یك براى خود معنایى جداگانھ دارند، اما این دو نیز با اعمال 
از شوند، و بھ ھمین جھت قبال گفتیم كھ" ضاللت" بھ معناى انحراف  عنایتى مخصوص، در موردى ھر دو با یكدیگر منطبق مى

راه (با در نظر داشتن ھدف و مقصد) است، ولى" غى" بھ معناى انحراف از راه با نسیان و فراموشى ھدف است، و" غوى" بھ 
خواھد و مقصدش چیست. داند چھ مى گویند كھ اصال نمى كسى مى  

ط حضرت محّمد، صلی هللا علیھ و شاید در این بیان فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، اشاره باشد بھ جدایی و تمایز رشد از غی توس
یِن قَد الھ و سلّم، کھ یکی از معجزات بزرک آن حضرت، صلوات هللا علیھ است، و خدای تعالی چنین فرمود، " الَ إِْكَراهَ فِي الدِّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمن بِاّ/ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِ   )البقرة 2:256( " اْلُعْرَوِة اْلُوْثقََى الَ انفَِصاَم لَھَا َوّهللاُ َسِمیٌع َعلِیمٌ تَّبَیََّن الرُّ
و بھ خدا ایمان آورد، بر  ورزدكفر  غوتاغی متمایز شد، پس ھر كس بھ طاز  رشدھیچ اكراھى در این دین نیست ، ھمانا (

)و دانا است. ستنى است و خدا شنوادستاویزى محكم چنگ زده است، دستاویزى كھ ناگس  
10. َرُھْم ِمَن الَعمایَةِ   گفتھ شده است و "، بھ معنای کوری است. الَعَمىاز "فَعالَة " بر وزن الَعَمایَة" بینایی بخشیدشان از کوری.  :َوبَصَّ

. این بدان خاطر است کھ باشند میت در باطل جاجلو  تَغوایھمگی بھ معنای ، "الَعِمیَّة"و  "الُعِمیَّة"و  "،الَعَمایَة" و "،الَعْمیَاءُ کھ "
غوایت و لجاجت الزمھ و پیآمد کوری است.   

11. دین قویم ھمان اسالم " یعنی خوش اندام و دارای اعتدال. القَویمِ " شان سوی دین استوار. و ھدایت کرد :وَھداُھْم إلى الّدیِن القَویمِ  
ِ اْإلِ "چنانچھ خدای تعالی، است،  یَن ِعْنَد هللاَّ )، و اسالم خدا ھمان اسالم است در حقیقت، دین نزد( )آل عمران 3:19(" ْسالمُ إِنَّ الدِّ

ِ الَّتيدین قیّم فطری است، " یِن َحنیفاً فِْطَرَت هللاَّ یُن اْلقَیُِّم َو لِكنَّ أَْكثََر النَّ   فَأَقِْم َوْجھََك لِلدِّ ِ ذلَِك الدِّ اِس فَطََر النَّاَس َعلَْیھا ال تَْبدیَل لَِخْلِق هللاَّ
و  قیّمدین ، ھمان فطرتی کھ مردم را بر آن آفرید، این است گراى دین حقسوی پس راست گردان ( )الّروم 30:30(" ال یَْعلَُمونَ 

).دانند لیكن بیشترین مردمان نمي  
، "دنتھو گفتھ می شود "، ش ساختعبد و یلذلّ یعنی  "دانھ" ، واست شأن و ت" عادگفتھ شده است کھ معنای اصلی "الّدین

ً بکار رفتھ است، و " عنى جزاء". سپس، بھ مفدان" یعنی " کما تُدین تدان" و گفتھ می شود،، ء و پاداش دادشزاعنی ج، ی"دانھ دینا
) یعنی 37:53" (أَإِنَّا لََمِدینُونَ خدای تعالى، "قول ای.  نموده عملآنچھ حسب ھ ب و ا فعلتب ھمانگونھ کھ جزا دھی، جزاد داده شوی

از آن است  و ت نمود او را،أطاع " یعنی دان لھ" ، وت بکار رفتھ استمعنى طاعھ بمجّزیون (جزاء داده شدگان). ... سپس، 
متدیّن" (آن را اطاعت نمود از  قد دان بكذا، دیانة وتدیّن بھ، فھو َدیّن و[پس گفتھ می شود]، "  است، أدیان"جمع آن " "دین"، و

المتألھین در تفسیر آیھ سوره مبارکھ بقره، پس از بیان  و تدیّن بھ آن، پس او مطیع و متدیّن است). مرحوم صدرروی دیانت 
معنای لغوی "دین"، در مورد حقیقت "دین" می فرماید:  

ھ مئن بمطا إفاضھ خدا برای قلب بھ ای، کھ سبب عقائد علمیّ ھ ب می شوند حاصلست کھ رضا تسلیم ومان ، ھتحقیقدر ین " د" 
 یقین، و طلب كشف و درأنظار  أفكار و از طریقكسبي و یا [بھ سبب] ، ت ذاتي با آنمناسبروی می دھد بھ سبب إیمان 

نیزی  بھ معارف إلھّي نظري و ، علوم حاصل می شوند جبر إكراه و بدون ھإفاضھ صرف قلب بدر  ضروريعلوم ھمانگونھ کھ 
قلب دمیدن در  باطن، ودر تأثیر  ، و(روح) حاصل می شوند روعدر  مجرد إلقاءھ ب تعلیميّ  یا، إلھاميّ مقدمات  مبادئ ودنبال 

.روی می دھد قالب إكراه در ظاھر وبدون إجبار در   
، نسبت بھ خود، و نگھدار و نگھبان است این ھمان دین قیم و راستو در معنای حنیف و قیّم بودن دین اسالم گفتھ شده است کھ 

. استنسبت بھ انسان   
12. " ِصراٍط ُمْستَقیمٍ   َو إِنََّك لَتَْدُعوھُْم إِلىوخدای تعالی فرمود، " و دعوت کردشان بھ راه راست. :َوَدعاُھْم إلى الطَّریِق الُمستَقیمِ  

). راه راستھ درستى كھ تو ھر آینھ میخوانى ایشان را بھ و بالمؤمنون) ( 23:73(  
کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، از لفظ "طریق" استفاده شده و آن را با مستقیم شود، در کالم صدیقھ  چنانچھ مالحظھ می

توصیف فرمود، و در قرآن کریم ھم صراط مستقیم آمده است، و ھم طریق مستقیم. چنانچھ مرحوم عالمھ طباطبایی در المیزان 
 در معناى خود كلمھ صراط استقامت خوابیده، و گر نھ استبھ استقامت، بھ منظور توضیح  "صراط" و توصیف فرماید: می
" آن طریقى است كھ: عابر خود را بھ سوى ِصراٍط ُمْستَقِیمٍ " ، چون صراط بھ معناى راه روشن و مستقیم است، و مراد ازاست

البى كھ اش كھ مساوى است با قرب بھ خدا و كمال عبودیت. و در تفسیر سوره فاتحھ مط رساند، یعنى بھ سعادت انسانى خدا مى
براى اینجا مفید است گذشت.  

دعوت بھ صراط یا طریق مستقیم ھمان دعوت بھ والیت خدا و اولیاء اوست کھ عامل إخراج انسان مؤمن از ظلمت بھ نور 
َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّورِ است، چنانچھ خدای تعالی فرمود، " البقرة) (خدا ولی کسانی است  2:257(  "ّهللاُ َولِيُّ الَِّذیَن آَمنُوْا یُْخِرُجھُم مِّ
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و در روایت آمده است کھ صراط مستقیم حضرت علی، علیھ الّسالم، و  سازد آنھا را ظلمات بھ نور). کھ ایمان آوردند، خارج می
امامان معصوم، علیھم الّسالم، ھستند. پس، باطن و حقیقت صراط مستقیم والیت امامان معصوم، علیھم الّسالم می باشد، کھ 

استمرار والیت حضرت محّمد، صلی هللا علیھ و آلھ و سلّم، است و آن امتداد والیت حق تعالی می باشد.  
 
 
 
 
 


