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مقدّمه

بسم اهلل الرمحن الرحیم

ر
خی خلق اهلل أمجعنی حممد آله
عل أفضل البیة
هّلِل امحمد له الّکر ،الصالة ی
إیل یوم الدین
عل أعدائهم ی
الطاهرین ،لعنة اهلل ی

از جمله ادعیۀ وارده در ماه مبارک رمضان دعای افتتاح میباشد ،گرچه

قرائت آن در سایر مناسبات نیز ممدوح و مناسب است.

دعای افتتاح بسیار عالیةالمضامین و از نوادر ادعیهای است که روح و شوق

انتظارِ ادراک والیت را ظاهراً و باطناً در نفس انسان زنده میکند ،و آدمی را برای
ادراک حضور صاحب والیت کبریٰ حضرت ولیّعصر عجّل اهلل فرجه الشّریف و

أرواحنا لتراب مقدمه الفداء آماده و مهیّا میسازد.

گرچه در بسیاری از ادعیه همچون زیارت جامعۀ کبیره و دعای ندبه ،روی

محوریّت عالم کون بر مدار والیت حضرات معصومین علیهم السّالم تکیه شده
است ،و توجّه و تنبّه قاری را به سمت و سوی آن مرکز و مدار سوق میدهند ،و

کیفیّت ربط بین خالق و مخلوق را که همان حبلاهللالمتین و یا به تعبیر دیگر امام مبین
میباشد ،بیان میکنند و از این جهت نسبت به سایر ادعیه دارای امتیاز و ویژگی

خود میباشند؛ ولی در دعای افتتاح ،ابتدا موقعیّت و جایگاه بنده در ارتباط با
پروردگار و کیفیّت ایجاد ربط و برقراری اتّصال تبیین میگردد ،و آنگاه رابط و
واسطه و وسیلۀ این ارتباط و اتّصال برای خواننده مشخّص و معیّن میشود که جز
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این راه و طریقی که موجب وصول و وفود به حریم إله باشد ،وجود ندارد .و لذا

صرفنظر از زیارات معصومین علیهم السّالم که اسامی آنها در زیارتنامه ذکر شده
است ،دعایی که صراحتاً با این کیفیّت خاص تمامی اسماء چهارده معصوم

علیهم السّالم در آن آمده باشد ،مثل دعای افتتاح وجود ندارد ،و این خود نکتهای

حائز اهمّیت و توجّه است!

3

عبارات و جمالت دعای افتتاح به نحوی است که کم شخص عالم و مطّلعی

را مییابیم که در سخنان و نوشتهجات از آنها استفاده نکرده و در موارد و
مناسبتهای گوناگون شاهد نیاورده باشد ،و لذا میتوان گفت که این دعا برای

بزرگان اهل معرفت علَیالخصوص اولیای الهی ورد اللّسان و در ألسنه و بیان ،رایج
و دارج گشته است ،مخصوصاً تعابیری که در قسمت انتهای دعا دربارۀ حضرت

صاحباألمر علیه السّالم وارد شده است ،کمتر در جای دیگر میتوان یافت .و

بدینلحاظ در واقع میتوان این دعا را وسیلهای برای تقرّب و ربط با صاحب
والیت کلّیه قلمداد نمود و برای همین منظور از ناحیۀ معصوم علیه السّالم انشاد

شده است ،و برای هر دو زمان غیبت و ظهور راهگشا و حیاتی میباشد.

مرحوم والد حضرت عالّمه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل

علیه ـ در طول حیات خود به نحو شگفتآمیزی نسبت به این دعا شائق و راغب
بودند و فقرات آن را در جایجای سخنان و آثار خویش متذکّر میشدند ،حتّی در

سنواتی که همراه و همگام با رهبر انقالب ،مرحوم آیة اهلل خمینی ـ رحمة اهلل علیه ـ
 .3در زمان مرحوم والد ـ رضوان اهلل علیه ـ ارتباط بین ایشان و شاگردان معموالً توسّط نامه و
رسالهنگاری انجام میشد ،و چه بسا در این نامهها با سالم به فرزندان ایشان ابراز محبّت و ارادت
بیشتری از خود مینمودند که غالباً با ذکر« :خدمت آقازادگان ،و یا نور چشمان سالم برسانید»
انجام میشد .ولی در میان آنان فردی بود که تمامی اسامی فرزندان ایشان را یکیک ذکر میکرد و
سالم میرساند .روزی مرحوم والد به من فرمودند« :فالنی ،این شخص که به این کیفیّت تکتک
فرزندان را با ذکر نام سالم میرساند ،به رمز سلوک پی برده است!»
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مقدّمه

وارد مسائل سیاسی و اجتماعی شدند ،در شب میالد حضرت صاحباألمر عجّل اهلل
تعالیٰ فرجه الشّریف این فقره از دعای افتتاح را به صورت إعالن در قالبی شکیل و

نیکو منتشر نمودند:

ٍ
اللهم إنّا نرغب إلیک یف د ٍ
کریمة تُعزُّ هبا اإلسالم و أهله و تُذ ُّل هبا النّفاق
ولة
ُ
ّ

و أهله! و َتع ُلنا فیها من الدُّ عاة إیل طاعتک و القادة إیل سبیلک ،و ترزُ ُقنا هبا
کرامة الدّ نیا و اآلخرة!

إعالن این مسئله آن هم در آن برهه از زمان ،اعالمی جز تبدیل حکومت

جائرانه به نظام امن و حکومت عدل و داد در سایۀ سیطره و هیمنۀ حضرت

ولیّعصر أرواحنا فداه ،نبوده است.

مرحوم مهندس مهدی بازرگان ـ رحمة اهلل علیه ـ در همان زمان طیّ نطق و

خطابهای که در یکی از مساجد طهران داشت ،گفت:

در زمانی که مشاهده میکنیم هیچ صدا و ندایی از هیچیک از مراکز دینی و

مساجد و حسینیهها به گوش نمیرسد ،تنها و تنها از مسجد قائم این ندا
ولة ک ٍ
برآمد که« :اللهم إنّا نرغب إلیک یف د ٍ
ریمة». ...
ُ
ّ

مرحوم والد در شبهای ماه رمضان ،سنواتی که در طهران در مسجد قائم

بودند ،دعای افتتاح قرائت میکردند و چند نوبت به شرح آن پرداخته که متأسّفانه
اثری از آن بیانات ـ چه نوشتاری و یا صوتی ـ بهجای نمانده است؛ ولی این حقیر
در یکی از این سنوات موفّق شدم تا برخی از فرمایشات ایشان را ضبط کنم که آن

هم به صورت ناقص میباشد.

3

هّلِل امحمد له المنة خداوند توفیق کتابت و ویرایش این بیانات را به عدّهای

 .3قابل ذکر است که ترجمۀ سایر فقرات دعا از مکتوبات مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل

علیه ـ اصطیاد شده ،و توسّط معلّق محترم تکمیل گشته است .این ترجمهها با توجّه به فرازهای
دعا ،در میان جلسات قرار گرفته است( .محقّق)

02
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از اصدقا و احبّه عنایت فرمود ،و مجموعهای که اینک پیش رو دارید حاصل همان

تالشها و زحمات است .خداوند متعال توفیق نشر و تبلیغ دین حنیف را به آنان
مضاعف گرداند ،و ما را از زمرۀ رهروان و پویندگان منهج و طریق اولیای خودش

قرار دهد؛ بمحمّد و آله.

سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
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أعوذ براهلل من الّیطان الرجیم

بسم اهلل الرمحن الرحیم
ی
عل حمم ٍد آله الطاهرین
صل اهلل ی
عل أعدائهم أمجعنی من َ
اآلن إ ییل قیا رم یوم الدین
لعنة اهلل ی
إنشاءاهلل اگر خداوند علیّ أعلیٰ توفیق بدهد ،شبها در این ماه مبارک

رمضان دعای افتتاح 3را معنا میکنیم ،و بعدش هم دعای أبوحمزۀ ثُمالی؛ 6امّا اگر

بخواهیم در معنا و تفسیر این دعا خیلی معطّل بشویم و خیلی بحث کنیم ،آنوقت

خیلی طول میکشد و دیگر نمیرسیم از دعای افتتاح تجاوز کنیم ،و لذا یکقدری
 .3اإلقبال باألعمال الحسنة ،سیّد بن طاووس ،ج  ،3ص :310

«دعای افتتاح را محمّد بن أبیقرة با سند متّصل خود از سکونی نقل کرده است که سکونی

میگوید” :از احمد بن محمّد بن عثمان خواستم تا دعاهایی را که عمویش محمّد بن عثمان بن

سعید عمری ـ که از نوّاب خاصّ حضرت بقیّةاهلل عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف است ـ در ماه

رمضان میخواند ،برای من بیاورد؛ پس او دفتری با جلد قرمز رنگ آورد و این دعا در ضمن

أدعیۀ آن دفتر بود»“.

 .6اإلقبال باألعمال الحسنة ،ج  ،3ص :357

«أبوحمزۀ ثمالی روایت کرد که امام سجّاد علیه السّالم در ماه رمضان تمام شب را نماز میخواندند،
و چون هنگام سحر میشد این دعا را قرائت میفرمودند».
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سادهتر و یکقدری روانتر ،و یک طول و تفسیر کمتری هم پیرامون معانی این اخبار
ذکر میشود تا اینکه إنشاءاهلل زودتر بتوانیم یک معنی اجمالی از این دعا و از دعای

ابوحمزه ـ که هر دو از آن دعاهای خیلی عالیالمضمون است ـ بهدست بیاوریم.

هم ّإّن أفتت ُح ال ّثناء بحمدک؛ «خدایا من افتتاح
الرحیم .الل ّ
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
معنای حمد و ثناء

میکنم ثناء را به حمد تو».

ثناء :یعنی تمجید کردن و تعریف کردن؛ حمد :یعنی ستایش کردن و ستودن.

من میخواهم افتتاح کنم ثناء و تمجید و تعریف را ،شروع کنم تعریف کردن

و تمجید کردن از حکمتهای تو ،از آالء تو ،از اسماء تو ،از صفات تو ،از نعمتهایی
که به ما دادی ،از نقمتها و پریشانیهایی که برداشتی ،از دستگیریهایی را که در

هر بار از ما کردی؛ که همینها در مضامین این دعا خواهد آمد .و تعریف و تمجید
کنم از پیغمبر تو ،از معصومین ،از ائمّه؛ که در این دعا خواهد آمد.

امّا افتتاح تمامیِ ثناء را من به حمد تو میکنم ،اوّل تو را میستایم .زیرا که
منوط بود ن تعریف و تمجید ا ز هر کس ی به حمد و ستایش خداو ند

اگر حمد تو نباشد تمام ثناهایی که من میخواهم بکنم ،هَدر است؛ چون از هر

موجودی بخواهم تعریف کنم و هر کس را بخواهم تمجید کنم ،آن ستودن منوط
است به ستودن تو ،حمد تو و ستایش تو .چون تو دارای جمالی و تمام خیرات و

مبرّات و برکات از تو ناشی میشود ،تمام جمالها از جمال تو منشعب میشود،

تمام کمالها از کمال تو نازل میشود؛ بنابراین من هر ثنائی را بخواهم بکنم اگر
منوط و مربوط به حمد تو نباشد ،آن ثناء لغو و عبث است ،و آن ثنائی جوهردار و

آبدار است که به حمد تو متّصل و مربوط باشد.

بنابراین من در این دعا اوّل به حمد و ثناء تو افتتاح میکنم دعا و ستایشهایی

را که میخواهم بکنم ،و مناجاتها و تعریفهایی را که میخواهم بکنم.
نشئت گر فتن هر کار حق و استوار ی ،ا ز تسدید و عنایت پروردگا ر

لصواب بمنّک؛ «و تو کارهای راست و درست و یقینی و استوار
و أنت ُمسدِّ ٌد ل ّ
را از روی منِّ خود و کرم خود تَسدید میکنی (یعنی کار را محکم میکنی»).

تَسدید :یعنی تحکیم ،یعنی استوار کردن؛ مُسَدَّد :یعنی استوار.

ل نزول عفو و رحمت الهی با محلّ کیفر و عقوبت او
اختالف مح ّ

01

این حمدی که من میخواهم بکنم کار صواب است ،و چون تو هستی که از

تو مدد بگیرم لذا تسدید میکنی این حمد مرا و هر کار صوابی را که میخواهم
بکنم .صواب (با صاد) :یعنی کارِ راست و استوار.

هر کار حق و استواری را تو تسدید و تحکیم میکنی ،و تمام استوارها منوط

به تسدید توست؛ یعنی هر قیامی در عالم و هر وجودی در عالم ،ناشی از تسدید و

عنایت توست ،و وجود هم که حقّ است.

و تو کارهای راست را تسدید میکنی از روی مَنّ خودت؛ مَنّ :یعنی احسان و کرم،

آن احسان و کرمی را که انسان میکند و در مقابل او پاداش نمیخواهد ،میگویند :مَنّ.

﴿﴾          ؛« 3خدا منّت

گذاشت بر مؤمنین که در میان آنها رسولی را برانگیخت (یعنی بدون تقاضای

اجر و مزد ،رحمت خود را بهواسطۀ فرستادن پیغمبر بر مردم نازل کرد»).

پس َمنّ :یعنی رحمتَ ،منّ در لغت به معنی رحمت و عَطیّه و احسان بدون

مزد است.

پس هر کار صوابی را که میکنیم ،هر کار راستی که در عالم است ،تسدید و

تحکیمش از ناحیۀ توست ،بدون اینکه تو منتظر أجر و مزدی باشی .عالَم رحمتت

را همینطور مجّانی نازل میکنی و تمام درستیها و استواریها را در عالم تسدید

میکنی.

اختالف مح لّ نزول عفو و رحمت ا له ی با مح لّ کیفر و عقوبت او

الرمحة؛ «من یقین پیدا
و أیق ُ
الرامحی یف موضع العفو و ّ
نت أ ّنک أنت أرح ُم ّ
کردم که مسئله اینطور است :تو أرحمالرّاحمین هستی و رحمتت از همۀ
رحمتکنندگان بیشتر است؛ امّا در جای عفو و رحمت و آنجایی که جای

عفو باشد».

المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة؛ «و از همۀ سختگیرها و
و أشدُّ ُ

 .3سوره آلعمران ( )1آیه .324
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کیفردهندگان ،سختگیرتری در جای عقوبت و نکبت و بدبختی و در
آنجایی که باید عقوبت کنی و آن محلّی که سزاوار عقوبت است».

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة؛ «در آنجایی که جای آقایی
و أعظ ُم ُ
و بزرگی و عظمت است ،تو از همۀ آنها بزرگتری و در مقام جالل و

عظمت نمایانی».

خدا را دارد تعریف میکند و میگوید :خدایا تو دارای این صفات هستی.
خدا که أرحما لرّاحمین است چرا ک فّار را عقا ب می کند؟

یک مسئله است و آن مسئله اینکه خدا که أرحمالرّاحمین است ،چرا کفّار را

به جهنّم میبرد و چرا عقاب میکند؟ افرادی را که متمرّدند ،افرادی که از روی
جهالت گناهی از آنها سرمیزند ،اینها مستحقّ آمرزشاند؛ بنابراین خداوند

أرحمالرّاحمین اصالً چرا جهنّم را خلق کرده و چرا کیفر میدهد؟ سؤال است دیگر!

یک جواب توحیدی دارد که باشد در جای خودش؛ ولی یک جواب ساده

این است که :انسان اگر بخواهد کارهای خدا را بسنجد و بفهمد و بر کارهای
خودش قیاس کند ،چون راهی از خودش به خدا ندارد مگر صفات و غرائز

خودش ،میبیند در بعضی جاها ،افرادی که با انسان تماس دارند کارهایی انجام
میدهند که اینها مستحقّ عفو و رحمتاند و انسان از آنها میگذرد؛ تقصیری کرده،
گناهی کرده و حقّ انسان را برده است ،ولی میآید و پشیمان و نادم است و

عذرخواهی میکند که آقا من مال شما را بردم حاال از من بگذر ،یا پشت سرِ شما
غیبت کردم از من بگذر ،من تعدّی کردم از من بگذر! انسان هم که به وجدان

خودش مراجعه میکند ،میبیند اینجا جای گذشت است دیگر ،چون حاال از این
بندۀ خدا از روی جهالت و نفهمی یک عصیانی سر زده و یک کاری کرده ،و حاال
هم پشیمان است ،اینجا انسان باید چه کار کند؟ باید بگذرد دیگر!

و این همه روایاتی که در مقام عفو و اغماض و گذشت وارد شده 3،برای

 .3الکافی ،ج  ،6ص  ،387باب العفو.
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حکمت قصاص در اسالم

اینجا است ،که چقدر عفو و اغماض و گذشت ثواب دارد .این یک جا.

یک جا کسی به مال و به ناموس و به عِرض یا امثال اینها تعدّی کرده است،

و ابداً پشیمان هم نیست ،و در همان مقام و حالی که داشته و آن گناه و آن کار را

انجام داده ،ایستادگی هم دارد ،هیچ نفسش تنازل نکرده و شرمندگی و پشیمانی هم
در او پیدا نشده و در مقابل انسان هم میایستد ،و در تهِ دلش میخواهد که شاید

قدرتی پیدا کند و نظیر عملی که انجام داده دو چندان یا سهچندان انجام بدهد ،و

همچنین قدرتش باال برود و نظیر این کار را مدام تکرار کند ،به خود انسان یا به
دیگران.

انسان وقتی به ندای باطن خودش مراجعه میکند ،میگوید :انسان باید این

شخص را گوشمالی بدهد و صحیح نیست که او را یله و رها بگذارد ،چون در

ُکمونِ نفس او یک نقطۀ ظلمت و تاریکی و آتشی هست که او را دارد میسوزاند و

تمام صفحۀ ذهن او را تاریک کرده است؛ گوشمالی و عقاب ،او را از آن سرکشی

میآورد پایین ،از آن جنایت میآورد پایین .و لذا انسان اینجا باید قصاص کند؛ اگر
سیلی به انسان زدند و آن کسی که سیلی زد از روی تجرّی سیلی میزند و پشیمان

هم نیست ،باید یک سیلی بخورد! برو برگرد ندارد! اگر انسان به او سیلی نزند،

دلیل بر ضعف و شکست انسان است؛ و لذا در قرآن مجید داریم:
حکمت قصاص در اسالم

﴿﴾       ؛« 3از برای شما ای
صاحبان خِرَد ،در قصاص حیات است».

یعنی جامعهای که در آن بهواسطۀ جنایاتی که میشود قصاص و تالفی کنند،

اینها حیات خودشان را خریدهاند .امّا اگر بنا بشود هر جنایتی بشود ،نتوانند قصاص

کنند ،خب آن جانیان بر جنایت خود میافزایند؛ چون انسان نفسش سرکش است،

خیلی نفس انسان سرکش است و به جایی منتهی نمیشود که سر فرود بیاورد! و لذا
 .3سوره بقره ( )6آیه .371
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عقوبت در این مقام ،حیات و زندگی است .جامعهای که در آن قصاص شود آن

جامعه زنده است ،و جامعهای که قصاص نشود آن جامعه مرده است ،حقّ تمام
ضعفا و بیچارهها میرود و یله و رها میشود ،و هیچ کس به هیچ کس نمیرسد.

امّا اگر قصاص و تالفی شد ،هر کس در جامعه بداند که یک سیلی بزند ،یک

سیلی میخورد؛ گوش کسی را ببُرد ،آن َمجنیٌّعلیه حق دارد گوش جانی را ببُرد؛

چشم کسی را در بیاورد ،او میتواند چشمش را در بیاورد و این قاعده کلّی است؛
این جامعه به حال تعادل درمیآید.

بنابراین همانطوری که انسان در ِسرّ و وجدان خود مییابد که بعضی جاها

باید عفو کند و بعضی جاها باید عالوه بر عفو ،احسان هم بکند؛ مثالً شخصی از

روی خطا لگدی به انسان زده یا آبی به روی انسان ریخته است ،حاال بگوید« :آقا
معذرت میخواهم!» انسان او را فحش هم بدهد؟! باید بگوید :آقا برو به سالمت!

کار خطایی کردی! امّا اگر کسی از روی تجرّی و جرئت میخواهد با شخصیّت
انسان بازی کند و ایستادگی کند ،انسان در سویدای دل نمیتواند به خود اجازه

بدهد که او هر کاری میخواهد بکند ،بکند ،باید جلوگیری کند.

لذا میبینیم بهترینِ شرایع در دنیا ،شریعت اسالم است ،و شریعت اسالم

بر اساس منطق و حکمت و علم است ،قرآن مجید در بیش از چهارصد آیه دعوتِ
به علم میکند؛ 3ولی در جامعهها برای اینکه مردم راحت زندگی کنند ،هم باید

تبلیغات دینی داشته باشند و هم باید قصاص و حدود و دیات به جای خودش

باشد.

دزد را باید حد بزنند ،زناکار را باید حد بزنند ،رشوهخوار را باید محاکمه

کنند .شخص باال باشد ،پایین باشد ،وزیر باشد ،گدا باشد ،تفاوت نمیکند و در
 .3مطلع انوار ،ج  ،4ص  323ـ 327؛ و همچنین جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع
شود به سالک آگاه.

رفتار کریمانۀ امام سجّاد علیه السّالم در مرگ فرزندشان
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محکمۀ قاضیِ اسالم علَیالسّویّه است؛ اگر یک نفر اعیانی به شخص فقیر تعدّی
کند ،آن شخص فقیر پیش قاضی میآید و شکایت میکند ،و قاضی آن شخص

ثروتمند را حاضر میکند و طبق قانون او را مؤاخذه میکند و حقّ فقیر را میگیرد و
به او میدهد .هیچ تفاوتی هم بین عالی و دانی ،عالم و جاهل ،فقیر و غنی ،سیاه و
سفید ،زن و مرد و این حرفها نیست!

اگر فرض کنید که یک مجتهدی مال کسی را ببرد ،یا اینکه به آبروی کسی

تعدّی بکند ،آن شخص میآید پیش قاضی اسالم و میگوید که :من چه کار کنم؟
حاال آن مجتهد پیش خودش و پیش خدا دارای مقام و اعتبار است ،همه به جای

خودش محفوظ ،امّا در اینجا با این شخص علَیالسّویّه است و قاضی او را حاضر

میکند و محاکمه میکند؛ این قضاوت اسالم است .حاال انسان پیش خودش و بین

خدا رابطه دارد ،مبارکش باشد ،ولیکن این رابطه به انسان اجازه نمیدهد که حقّ

کسی را از بین ببرد.

غالم حضرت سجّاد علیه السّالم موقع غذا رفت سینی غذا را از مطبخ برای
ر فتار کریما نۀ ا مام سجّاد علیه ال سّالم در مر گ فرز ندشا ن

میهمانها بیاورد ،در راه دستش لرزید و سینی افتاد زمین و خورد بر سر پسر

علیّ بن الحسین که بچّهای کوچک بود و آن بچّه آناً از دنیا رفت .غالم خیلی
متوحّش شد و سروصدا کرد ،علیّ بن الحسین متوجّه شد و از اطاق آمد بیرون و
دید که همچنین قضیّهای اتّفاق افتاده است؛ رو به غالم کرد و گفت:
«تو را در راه خدا آزاد کردم ،برو!»

غالم رفت ،حضرت هم آمدند و مهمانها متوجّه شدند و آمدند و بچّه را

برداشتند و غسل دادند و کفن کردند و بردند برای بهخاکسپردن.

غالم بعد از چند روز دیگر آمد خدمت حضرت و گفت« :ای آقای من ،ای

سیّد من ،ای موالی من! من کار بدی کردم ،جنایتی کردم ،میدانم و معترفم .حاال
که شما از من خیلی بدتان آمده و نمیخواهید مرا ببینید ،و مرا آزاد کردید ،أقالًّ مرا

به کسی بفروشید تا از قیمت من چیزی عاید شما بشود .چرا من را آزاد کردید؟»
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حضرت فرمودند:

ای غالم! به آن خدایی که مرا خلق کرده است! من تو را آزاد نکردم از
نقطۀ نظر اینکه از این عملی که از روی خطا از تو سر زده ،دلم چرکین
شده باشد؛ تو را آزاد کردم برای اینکه میدانستم تا هنگامی که در این

خانه باشی ،هر وقت چشمت به من بیفتد ،حال ندامت و شرمندگی در تو

پیدا میشود ،من خواستم این حال برایت پیدا نشود ،و لذا برای این جهت
آزادت کردم.

3

این یکی از روش ائمّه است .ببینید این غالم ،بچّۀ امام را کشته است ،امّا از

روی خطا بوده است ،حضرت میگویند :برو آزادت کردم! یعنی در مقابل این
عملی هم که انجام دادی من نمیخواهم یک حال شرمندگی و انکسار در صورت

تو ببینم ،تو خطا کردی.

کیفیّت برخورد و یا مقابلۀ پیامبر اکرم با خطاکارا ن و یا معا ندین و ک فّار

امّا یک شخصی هست که او خطا نمیکند ،از روی عمد این کار را میکند،

از روی عمد آدم میکشد ،از روی عمد زنا میکند و به ناموس مردم تعدّی میکند،

و پافشاری میکند و شبنشینی هم میکند و دیگران را هم جمع میکند و دعوت

میکند که این کار را بکنید ،مال مردم را ببرید ،ناموس مردم را ببرید ،اصالً باید این

کارها بشود! پیغمبر میآید و دعوتش میکند :آقاجان دست از این کار بردار،
خالف است! گوش نمیکند .بیا اسالم بیاور،
!﴾  

﴿    

6

گوش نمیکند .نصیحت میکند؛ گوش نمیکند .میرود منزلش و نصیحت

میکند؛ گوش نمیکند .و عالوه بر اینکه گوش نمیکند ،مدّعی بر خود پیغمبر
 .3کشف الغُمّة فی معرفة األئمّة ،ج  ،6ص  ،03با قدری اختالف.
 .6سورۀ نحل ( )32آیه  .18نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :341
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کیفیّت برخورد و یا مقابلۀ پیامبر اکرم با خطاکاران و یا معاندین و کفّار

میشود که اصالً تو که هستی که آمدی و برای ما همچنین دستوراتی آوردی؟! تو

بیا مثل ما بشو! تو بیا در جرگۀ ما! ما چه قسمی این قبایل را میچاپیم ،زنها را

میکشیم ،بچّهها را َسرِ نیزه میکنیم ،مردها را سر میبریم و اموالشان را غارت
میکنیم؛ تو هم بیا پیش ما ،ما تو را رئیس خود قرار میدهیم ،همه هم زیر پرچم و
نگینت ،هرچه میگیریم قسمت میکنیم ،نصفش مال تو و نصفش مال همۀ ما.

دست از این حرفهایت بردار! مرد خوب و درستی هستی ،استوار هستی؛ امّا
عیبت این است که از این حرفها میزنی .دست از این حرفهایت بردار ،ما تمام

ثروتهای خود را برای تو جمع میکنیم ،بهترین دخترهای زیبای دنیا را برای تو

میآوریم ،همه هم در تحت فرمان تو؛ امّا از این حرفهایت دست بردار!
پیغمبر فرمود:

به خدا قسم ،اگر در دست راست من خورشید و در دست چپ من ماه را

بگذارید؛ قولوا ال إله ّإال اهلل ،تُفلحوا ،غیر از این راهی نیست.

3

معارضه میکنند ،سنگ میزنند و پای پیغمبر را میشکنند؛ پیغمبر میگوید:

اینها مهمّ نیست ،معارضۀ شخصی است به شخص من .پیغمبر را از مکّه بیرون

میکنند ،شکمبه بر سر پیغمبر میریزند! همین عمرو عاص وزیر معاویه ،یک وقت

مشیمۀ شتر را آورد و روی سر پیغمبر گذاشت .مشیمه میدانید چیست؟ یعنی رحم و

بچّهدان؛ که وقتی از شتر بیرون میآورند ،پر از کثافت و خون و اینها است .پیغمبر در

خانۀ خدا مشغول سجده بودند که در حال سجده [مشیمه را] آورد و روی سر پیغمبر
 .3تفسیر القمی ،ج  ،6ص :660

« َف َ
قال” :لو وضعوا َّ
الشمس یف یمینی و القمر یف یسارى ،ما أرد ُت ُه؛ ولکن ُیعطوّن کلم ًة یملکون هبا
العرب و تدی ُن َلُم هبا العج ُم و یکونون ُملوکًا یف اجلنَّة“.
ر
ب َذل ر َکَ ،فقالواَ :نعمَ ،عرش َکلر ٍ
قال ََلم أبوطال ر ٍ
امت! َف َ
َف َ
قال ََلم َرسول اهلل صل اهلل علیه آله
َ
سلم” :تشهدون أن ال إله ّإال اهلل و ّأّن ر ُ
سول اهلل»“.
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گذاشت 6.3پیغمبر همۀ اینها را به خدا میسپارد ،بلکه اصالً به حساب نمیآورد؛ ولی
این اصالً یک حساب شخصی نیست ،این یک جنایت است از روی بغض.

پیمغبر را از مکّه بیرون کردند ،رفت به طائف؛ برگشت ،از مکّه بیرون کردند،

آمد مدینه؛ حاال لشگر میکشند بیایند به مدینه و تمام مسلمانها و پیغمبر را اصالً

نابود کنند! خب اینجا انسان به وجدان خود حقّ دفاع هم نمیدهد؟ اگر انسان به

وجدان خودش حقّ دفاع ندهد ،انسان نیست! دیگر انسان با جماد چه فرقی

میکند؟! لذا جنگهایی که پیغمبر اکرم دارند در درجۀ اوّل فقط جنبۀ دفاعی بوده

است .دفاع از ناموس و از شخصیّت ،از فرائض انسان است و متعدّی را باید
سرکوب کرد ،غیر از این چاره نیست؛ و لذا در قرآن مجید داریم:
﴿     

﴾؛« 1چه بسیاری از پیغمبران که در

رکاب آن پیغمبر ،جماعت بسیاری از اصحاب [تربیتشدۀ عاشق و
مشتاق] جنگ میکردند».

همۀ پیغمبران در جنگ با شمشیر بودند ،چون شمشیر داشتن باعث حیات
لزوم وجود دو جنبۀ رحمت و غضب در ز ندگ ی فرد ی و اجتماع ی

انسان است؛ در عین حال ،خداوند أرحمالرّاحمین هم هست .ما در زندگانی فردی

و اجتماعی میگوییم هم باید رحمت باشد و هم باید غضب باشد ،و عالَم بر این دو

اساس است.

رحمت اقتضا میکند که انسان در یک زمینه به بچّه شکالت بدهد ،و همان

رحمت اقتضا میکند که در یک وقت انسان بچّه را گوشمالی بدهد .اگر آنجایی که
انسان باید بچّه را گوشمالی بدهد ،ولی ندهد ،بر این بچّه جنایت کرده است! این

 .3بحار األنوار ،ج  ،11ص 661؛ شرح نهج البالغة ،ابنأبیالحدید ،ج  ،2ص 606؛ امام شناسی،
ج  ،4ص .344
 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون مصائب وارده بر رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رجوع شود

به امام شناسی ،ج  ،3ص 330؛ نور ملکوت قرآن ،ج  ،4ص .110
 .1سوره آلعمران ( )1آیه .342
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بچّه لوس و نُنُر میشود ،چهار روز میگذرد و به سنّ پانزده سال میرسد و کارهای
ناشایست انجام میدهد .داد و بیداد پدر و مادر میرود باال ،و این مسکین نمیفهمد

که تمام این بالها را خودش بر سر خودش آورده است.

اگر بچّه در سنّ دوسالگی و سهسالگی کار زشتی خواست انجام دهد ،باید انسان

به او بگوید :آقا این کار خوب نیست ،نکن! نمیکند؛ امّا اگر خواست بکند ،یکقدری

محکمتر؛ اگر مرتبۀ سوّم خواست بکند ،انسان اللۀ گوشش را یک خُرده میمالد ـ نه

دو تا سیلی و دو تا لگد ها! ـ  ،این بچّه دیگر نمیکند .امّا این پدر برای اینکه این کار را
نکرده است ـ چون بچّهاش است ـ تمام راه جنایات را برای او باز کرده است.

پس آن پدری که به بچّه گوشمالی میدهد ،دشمن بچّه نیست ،نهایت درجۀ

رحمت را به بچّه دارد؛ و در اثر این رحمت ،حاضر شده بچّه را که نور چشم اوست

گوشمالی بدهد ،و در حال گوشمالی خودش هم بیش از بچّه ناراحت است ،ولی

چاره نیست ،اینکار را باید برای سعادت بچّه بکند .این را میگویند :رحمت.

پس رحمت دائماً شیرینی و شکالت دادن نیست؛ رحمت گوشمالی دادن

است ،رحمت به مدرسه فرستادن است ،رحمت باالی سر بچّه ایستادن است که:

خط را اینطور بنویس! قرآن را اینطور بخوان! اینطور صحبت کن! نمازت را
اینطور بخوان! قبل از آفتاب برخیز! بچّه را بلند کند که نماز بخواند .انسان بر بچه

رحمت نکرده است اگر بگذارد او بخوابد ،و بگوید :بچّهام پنج سالش است ،شش
سالش است ،ده سالش است ،حاال که نماز بر او واجب نیست!
ا مام رضا علیه ال سّالم« :سبحا ن اهلل! فرز ندت هشت سا لش است و نماز نمی خوا ند!»

حضرت فرمود« :وای بر تو! بچّهات هشت سالش است و نماز نمیخواند!»

3

 .3من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص :608
ر
ٍ
أسمع ـ عن
« ر ر َی عن امحسن بن قارن ،أنه قال :سألت أباامحسن الرضا علیهالسالم ـ أ سئ َل أنا َ
ر
ر
ر
امن رسننیَ .
ی
الرج رل ََیتن َ َلدَ ه ،هو الی َصل الیو َم ال َیو َمنیَ ،فقال” :و کم أت عىل الغُالم؟“ َفقالَ :ث َ
الصالة!“ َ
الو َجع! قالُ ” :یص ّىل عىل نحو ما یقدر!“»
قال :قلت :یصیبه َ
ت ُک َّ
فقال” :سبحان اهلل! ی ُ
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بچه به سنّ شانزده سال میرسد ،نماز نمیخواند؛ چرا؟ برای اینکه در هشت

سال نماز نخوانده؛ امّا اگر پدر بچّه را برای نماز خواندن بیدار کرد ،بچّه نمازخوان

میشود و در سنّ بلوغ خودبهخود نماز میخواند و نمیتواند نماز را ترک کند،
چون آشنا شده است .بنابراین گوشمالی دادن بچّه رحمت است.
رحمت دو صور ت دارد :محبّت کرد ن و گو ش مال ی دادن

رحمت دو صورت و دو شکل دارد :یک شکلش شکالت دادن است ،یک

شکلش گوشمالی دادن است .بچّه که مریض میشود ،رحمت به او چیست؟ اینکه

انسان درِ دوالبچه 3را ببندد تا بچّه شیرینی نخورد ،میوه نخورد ،غذاهای معمول و

متعارف را نخورد! یک شیری برای او داغ میکند یا یک آبگوشت سادۀ بینمکی،
سابقاً یک کاسه فُلوس 6درست میکردند .اینها رحمت بچّه است یا نه؟

حاال بچّهای با خود میتواند بگوید که :عجب پدر جبّار یا مادر ظالمی دارم!

افتاده به جان من و کاسۀ ُفلوس به من میخوراند؟! اگر ندهد ،بچّه میمیرد .امروز

هم که بچّه مریض میشود ،میَبردش بیمارستان ،دکتر میگوید :فوراً باید
آپاندیسش را عمل کنی ،چاره نیست ،و االّ میترکد و بچّه را میکشد! بچّه را

میاندازند زیر دست دکتر و فوراً عملش میکنند .بچّه میتواند بگوید :چرا زجرم
میدهند و این کار را میکنند؟ این رحمت است دیگر! اگر پدر یا مادر در اجرای
این امر نسبت به بچّۀ خود خودداری کنند ،اینها جنایت نکردهاند؟!

پس رحمت دو صورت دارد .3 :غذا دادن ،تربیت کردن ،محبّت کردن و

لبخند زدن؛  .6گوشمالی دادن ،پسِگردنی زدن ،کاسۀ ُفلوس دادن ،عمل جرّاحی

کردن و مادّۀ فساد را بیرون آوردن است .عالَم قرب نیز بر این اساس است.

اگر کسی در بدنش سیاهزخم پیدا شد فوراً باید پیش دکتر ببرند و آن

 .3کمدهای کوچکی که در گذشته در مکانهای مختلف خانه برای قرار دادن اشیاء مورد نیاز قرار
میدادند( .محقّق)
 .6فلوس یا خرنوب هندی :نوعی گیاه است که از آن در مصارف دارویی استفاده میشود( .محقّق)
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سیاهزخم را بکَنند .اگر چند ساعت بگذرد ،آن سیاهزخم تمام بدن را میگیرد و

بیست و چهار ساعته انسان را میکشد .حاال انسان نباید بگوید :آقا چرا انگشتم را

میبُرند؟ این انگشت ،سیاهزخم گرفته و باید بُرید و دور انداخت؛ اگر نبُرید ،تمام
بدن را میگیرد و می ُکشد و هالک میکند.

سریا ن رحمت واسعۀ پروردگار در بخشش خطاکارا ن و عقاب معا ندین

مردم گناه و جنایت میکنند ،حاال گناهانی که میکنند چند قسم است:

یکی از روی جهالت و نفهمی است ،که غالباً گناهانی که روی غریزۀ جنسی

و روابط جنسی است از روی این جهالت است! یا مال کسی را میبرد از روی

جهالت و نفهمی ،بعد هم پشیمان میشود و اگر داشته باشد میدهد یا عذرخواهی

میکند .همین عذرخواهی عالمت توبه است و خدا میآمرزد .اگر بنا است که خدا
نیامرزد ،چه کسی به بهشت میرود؟ کیست که گناه نکرده باشد؟

خدا میگوید :ببخش! چشمش را روی هم میگذارد ،درِ بهشت باز است،

ببرید! ببرید! شب تا صبح مالئکه ندا میکنند :بیایید توبه کنید!
انسان میگوید :آخر من گناه کردم!

چشمش را روی هم میگذارد ،بابا برو گناه نکردی!
ـ :من گناه کردم!

ـ :من میگویم :نکردی ،برو دیگر!

او در بهشت را باز میکند و هُل میدهد؛ ما میگوییم :نمیخواهیم برویم!

رحمت خدا اینقدر واسع است که وقتی آدم برای مردم میخواند ،مردم

قبول نمیکنند!

خدا میگوید« :در ماه رمضان هر کس توبه کند ،خدا توبهاش را قبول

میکند ».برمیگردد.

خدا میگوید« :هر کس عصر روز نهم به عرفات حاضر بشود مانند کسی

است که از مادر متولّد شده است؛ مالئکه میآیند به او خطاب میکنند :ای مرد!
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عملت را از سر بگیر! گناهانت همه آمرزیده شد 3».چه کسی قبول میکند؟!

میگوید :خدایا واقعاً من آمرزیده شدم؟!

شب جمعه تا صبح درهای آسمان باز است ،مالئکه میآیند و مدام مردم را

دسته دسته به بهشت دعوت میکنند 6.شب تا صبح میرود و دعای کمیل هم

میخواند و گریه هم میکند ،وقتی به او میگویند :تو آمرزیده شدی ،میگوید:

من آمرزیده شدم؟! نه ،آدم باور نمیکند .او باور نمی کند چون رحمت خدا را

ندیده ها! نگاه به دل خودش می کند و دل خودش قسیّ است ،و لذا میگوید:

چطور میشود خدا مرا به بهشت ببرد؟! بابا او دارد میبرد ،همۀ اینها را خدا

میآمرزد.

سو زا ند ن گناه کارا ن در آ تش جهنّم برا ی تزکیه نمود ن آنان

امّا یک کسی پافشاری میکند ،جدّیت میکند ،در جنایت ایستادگی دارد و

دست هم برنمیدارد؛ حاال خدا این را گوشمالی ندهد و تربیت و ادبش نکند؟!

جهنّم ،ادب است و سوختن در آتش جهنّم ،تزکیه است؛ پس در آن موضع اگر خدا
رحمت کند و عفو کند ،غلط است!

 .3تفسیر العیّاشی ،ج  ،3ص :388

«عن أیببصی ،عن أیبعبداهلل ،قالَّ ” :
إن العبد المؤمن حی ی ُرج من بیته حاجا ،الیطو ُخطو ًة و
هلل له هبا حسن ًة و ما عنه سیئ ًة و رفع له هبا درج ًة ،فإذا وقف بعر ٍ
الیطو به راحل ُته ّإال کتب ا ُ
فات فلو
ّ
ذنوب عدد ال َّثرى ،رجع کام ولدته أ ُّمه ،فقال له :استأنف العمل!
کانت له
ٌ
ُ
یقول اهلل»“*.﴾             ﴿ :
* سوره بقره ( )6آیه .681

 .6تفسیر القمّی ،ج  ،6ص :684
ٍ
«عن أیبعبداهلل علیهالسالم ،قالّ :
السامء الدّ نیا من
أمره ک َّل لیلة ُ ُ
إن َّ
جعة إیل ّ
الرب تبارک و تعایل ینزل ُ
أول ال ّلیل ،و یف ک ّل ٍ
لیلة یف ال ُّث ُلث األخری و أمامه مل ٌک ُینادى” :هل من ٍ
تاب علیه؟ هل من
تائب ُی ُ
ّ
ٍ
ٍ
هم أعط ل ُک ِّل ُمنف ٍق خل ًفا و لک ِّل م ُسک تل ًفا!“ إیل
مستغفر ف ُیغفر له؟ هل من
سائل ف ُیعطی ُسؤله؟ الل َّ
ُ
األرزاق بی العباد».
الرب إیل عرشه ،ف ُیق َّس ُم
الفجر ،فإذا طلع
أنیط ُلع
أمر ِّ
الفجر عاد ُ
ُ
ُ
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سوزاندن گناهکاران در آتش جهنّم برای تزکیه نمودن آنان

تـــرحّم بـــر پلنـــگ تیزدنـــدان

ســتمکــاری بــوَد بــر گوســفندان

3

گرگ آمده در گلّه و دارد همه را خفه میکند ،انسان بیاید عالوه بر اینکه

گوسفندان را در دهان او گذاشته ،مقداری از آن نان و گوشتی هم که توی خورجین

خودش است ،تعارف به گرگ بکند؛ غلط است دیگر!

خُب! خدایا من یقین دارم که تو أرحمالرّاحمین هستی؛ امّا در موضع عفو و

المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة» در آنجایی که باید تالفی کنی.
رحمت« .و أشدُّ ُ

مگر کسی از دست تو میتواند فرار کند؟ کسی که با تو دشمنی کرده ،ایستادگی

کرده ،جنایت کرده ،کسی که در برابر عظمت و کبریائیّت تو ایستادگی کرده و در

مقابل تو ایستاده است؛ و تو گفتی :من! و او هم گفت :من! مگر کسی میتواند فرار

کند؟

خدا سَهلُالحساب است ،برای که؟

آقا ،جنابعالی ،بندۀ خدا ،سهلالحساب هستید برای کسی که با شما

سهلالحساب باشد .میگوید :آقاجان این بار را بیاور منزل ما و کمی کمک کن! او

بار را میآورد و خنده میکند ،بار را زمین میگذارد و از بار چیزی نمیدزدد و وقتی

هم در منزل شما گذاشت ،بچّۀ شما را سیلی نمیزند و وقتی در میزند ،یک در

بیشتر نمیزند و شما را از خواب بیدار و خسته نمیکند؛ شما مزد او را میدهی،

زیاد هم میدهی ،ناهارش را هم میدهی ،إنعامش هم میکنی.

امّا یک حمّال که بار را منزل میآورد ،تقتق ،تقتق ،همسایهها را بیدار

میکند ،تا در را به رویش باز میکنی فحش میدهد که چرا دیر باز کردی؟ یا بچّه
که میرود پشتِ در ،دو تا سیلی هم به بچّه میزند! بدون اجازه وارد دهلیز منزل

هم میشود؛ بعد که به او میگویی :ای مرد کجا میآیی؟! دو تا فحش هم به تو

میدهد! شما این را چه کار میکنی؟ تمام درهای سالن و منزلت را باز میکنی و

 .3گلستان ،باب  ،0ص .614
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میگویی :آقا بفرما آن باال؟! اگر این کار را بکنید ،شایسته نیست؛ این باید ادب
بشود! اصالً اساس زندگی بر این است!

معنای جمال و جالل ا لهی

المعاقبی» ،خدا دارای دو صفت جمال و جالل است :جمال یعنی:
«و أشدُّ ُ

بیا! جالل یعنی :برو! دورباش میزند .هر کسی که سنخیّت دارد بیاید در حرم؛ هر
کسی که سنخیّت ندارد ،آن تابش شعاعِ جمال ،او را میزند و میگوید :در جای

خود بگیر بایست ،حقّ ورود نداری! این معنیاش عذاب است ،لعنت است،

دورباش است .اگر اینطور نباشد ،همه میخواهند در حرم فِنا و حرم ذات خدا

بروند .آنجایی که امیرالمؤمنین علیه السّالم و سلمان رفتهاند ،ابوسفیان هم

میخواهد برود دیگر .خدا بیاید در را باز کند و بگوید :بیایید در ذات من ،تمام

شما افرادی که آلوده هستید به هزار جنایت و کثافت ،همه بیایید اینجا! آقا اصالً

نمیشود!

در کندوی زنبور عسل اگر یک زنبور روی گل بَد بو نشسته باشد ،آن

پاسبانها دو قطعهاش میکنند و میگویند :این میآید تمام کندو را فاسد میکند .و

این صالح کار است ،یعنی اصل نظام کندو بر این است که زنبورهایی که از گل

خوب خوردند وارد بشوند؛ نه از گل بد.

پس بنابراین خدا که دارای جمال و جالل است ،این غضب و این رحمتی

که اآلن ما در عالم مشاهده میکنیم ،تازه از جمال و جالل اوست که تراوش کرده،

این غرائزی را هم که در خود میبینیم از آنجا است.

3

پس خدا خیلی رحیم است! اینقدر رحیم است ،رحیم است ،رحیم است تا

اینکه آدم باور نمیکند که اینقدر رحیم باشد! آخر میگوید :آمرزیدم؛ آنوقت

میگوید :نه ،بابا بیا برو در بهشت! میگوید :من بروم در بهشت؟! مالئکه را هم
 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون تبیین و تقریر زیبای حضرت عالّمۀ طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ از
صفات جمال و جالل حضرت حق ،رجوع شود به تفسیر آیۀ نور ،ص .641
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میآورد؛ باور نمیکند .پیغمبران را میآورد ،قسم میدهند؛ باور نمیکند .اینقدر

رحیم است ،در آنجایی که جای رحمت و جای عفو است.
المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة؛
و أشدُّ ُ

«نکال (یعنی بدبختی و تاریکی و شکنجه) و َنقِمت و عقوبت در آنجا
خیلی شدید است ،خیلی شدید ،خیلی شدید!»

کسی با شما در معامله سهل است ،شما هم با او سهل هستید؛ کسی با شما

در معامله سخت است ،شما هم با او سخت هستید .اصالً میخواهد کاله سر شما
بگذارد ،شما هم خیلی مواظب هستید کاله سرتان نگذارد؛ امّا کسی که نمیخواهد

کاله سر شما بگذارد و مال شما را ببرد ،سهل است ،شما هم میگویید :آقا بگذار

 38تومان اضافه ببرد .خدا هم همینطور است ها! کسی که با خدا با دقّت باشد،

خدا هم با او با دقّت کار میکند؛ کسی که با خدا سهل باشد ،خدا هم سهل میگیرد،
آسان ،خیلی آسان!

3

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة؛
و أعظ ُم ُ

«خدا از همۀ متجبّرین (یعنی جبّارها ،آقاها ،سلطانها ،دارای عزّتها و

شرفها) شریفتر و عزیزتر است در آنجایی که کسی مقابل او اظهار
آقایی میکند؛ آقاست و به او راه نمیدهد».

امّا کسی که اظهار مسکنت میکند و میگوید :تو أولیٰ هستی و سلطانی و تمام

موجودات به دست تو هستند و من فقط بندۀ فانی هستم! میگوید :بندۀ فانی هستی؟

المتج ِِّّبین هستم در جای کبریاء و عظمت ،نه
میگوید :بله! میگوید :بیا! من أعظ ُم ُ
در جای فقر و مسکنت؛ بیا در حرم من! تماماً برای تو زینت شده است ،تمام این حور
 .3الکافی ،ج  ،6ص :76

وجل ُ
فإن اهلل عزّ ّ
«عن أیبامحسن الرضا علیهالسالم قال” :أحسن ال ّظ َّن باهللّ ،
ظن
یقول :أنا عند ِّ
خریا فخ ًریا و إن رشا فَشا»“.
عبدى المؤمن یب ،إن ً
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و غلمان را من برای تو خلق کردم 3﴾    ﴿ ،همه مال توست،
اینها همه مال توست ،من که نمیخواهم ،این عالم وجود را من فقط برای تو آفریدم،
نه برای خودم ،خودم که از مظاهر خودم غنی هستم ،این برای توست.

6

داستا ن رو میا ن و چینیا ن ن قّا ش در مثنوی

میگویند :یک وقتی رومیها و چینیها خواستند در صنعت نقّاشی مسابقه

بدهند ،چینیها خیلی در صنعت نقّاشی استاد بودند و نقّاشخانۀ چین و نقّاشیهای
چینی در چند هزار سال پیش معروف و مشهور بود ،رومیها هم خُب در صنعت
نقّاشی خیلی معروف و مشهور بودند .صنعتگران چینی و رومی آمدند و در محلّی

یک دیوار را اختصاص به چینیها دادند ،و این طرف هم دیوار مقابلش را
اختصاص به رومیها دادند .گفتند :هر صنعتی میخواهید روی این دیوار بکنید و

هر نقشی میخواهید بزنید! یک پردهای هم کشیدند وسط که اینها از کارهای آنها و
آنها از کارهای اینها خبر نداشته باشند ،تا مدّت چهل روز ،پنجاه روز ،دو ماه یا

هرچه  ...تا نقّاشیشان تمام بشود ،بعد پرده را بردارند ،و بعد سلطان مملکت بیاید
و بزرگان قضاوت کنند که صنعت رومیها بهتر بوده است یا صنعت چینیها؟

پرده را هم در این وسط زدند و صنعتگران چینی این طرف و رومی آن

طرف مشغول نقّاشی شدند .اآلن بعضی نقّاشیهای آن زمان و آثارش هست ها!

واقعاً عجیب نقّاشیهایی بوده است!

 .3سوره محمّد ( )47آیه  .36امام شناسی ،ج  ،1ص :674

«در بهشتهاى برین که درختان آنها از کثرت درخت سر بههم آورده است ،و در زیر آن درختان
نهرهایى جارى است».

 .6مشارق أنوار الیقین فی أسرار امیرالمؤمنین علیه السّالم ،ص 601؛ الجواهر السَنیّة فى
األحادیث القدسیّة ،ص :738

قت األشیاء ألجلک و
« أنه قد جاء ىف األحادیث القدسیة :أن اهلل جل جالله یقول” :عبدى! خل ُ

خلقتُک ألجىل ،وهبتُک الدّ نیا باإلحسان و اآلخرة باإلیامن»“.
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داستان رومیان و چینیان نقّاش در مثنوی

چینیها مشغول شدند به انواع و اقسام مناظر و درختها و مناظر طلوع

خورشید و غروب خورشید و نهرها و درختها و کوهها و پرندگان و هر نقشِ

عالی دیگری که در نظرشان بود از آن زمان ،به نحو احسن و أتمّ در آن مدّت روی
دیوار کشیدند ،با بهترین رنگآمیزی.

رومیها در تمام این مدّت ،یک نقشه هم نکشیدند ،شروع کردند دیوار را

صیقل دادن ،هی صیقل دادند ،دادند ،دادند ،دادند تا این دیوار شد مثل آینه.

صیقل که میدانید چیست؟ این آهن را صیقل میدهند یعنی :آهن را سوهان

میکنند ،بعد یک سوهان نرم میکشند رویش ،بعد روی آن را یک سوهان نرمتر که

میگویند سوهانِ مَصقَل ،بعد روی آن سوهان مصقل با سمباده ـ سمبادۀ آهنی نه
سمبادۀ چوبی ـ اوّل با سمبادۀ زبر ،بعد هم یک سمبادۀ نرم ،بعد هم یک سمباده که

اینقدر نرم است که مثل کهنه میماند ،وقتی که این را میکشند روی این آهن،

دیگر بعد از این درجات میبینید مثل آینه میشود ،واقعاً مثل آینه میشود ها! یعنی
در آن آهن سیاه که این بالها را به سرش آوردید ،صورت شما و حتّی تخم چشم و

مژهها دیده میشود.

رومیها روی آن دیوار شروع کردند صیقل دادن و تا توانستند صیقل دادند.

بعد از آن روز معیّنی که آمدند و پرده را برداشتند ،دیدند تمام نقشههای آن طرف،

اینجا عالیتر و جلوهاش هم بیشتر است! و اینها برنده شدند .اینها هیچ کاری نکرده
بودند ها! هیچ سختیای نکشیده بودند ها! دیدند هر زحمتی آنها کشیدند ،اینجا

جلوه کرده است.

3

 .3مثنوی معنوی ،دفتر اوّل:

«ور مثـــالى خـــواهى از علـــم نهـــان

قصّــ ـه گــــو از رومیــــان و چینیــــان

گفــت ســلطان :امتحــان خــواهم در ایــن

کــز شــماها کیســت در دعــوا گــزین؟

چینیــــان گفتنــــد :مــــا نقّــــاشتــــر

رومیـــان گفتنـــد :مـــا را کـــرّ و فـــرّ

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /مجلس اوّل

30
صیقل داد ن قلب یعن ی اعتراف به عبودیّت و مسکنت

بندگان خدا میروند پیش خدا و میگویند :آخر ما چیزی نداریم ،ما

مسکنت داریم ،ما عبودیّت داریم! تو از ما فالن عمل را خواستی و ما به اندازۀ

کمو بیش استعدادمان یک کارهایی کردیم ،امّا از ما این برنمیآید؛ امّا معترفیم تو آقا
هستی و ما بنده ،تو موال هستی و ما عبد .این همان معنای اعتراف بر عبودیّت
است ،این معنا همان صیقل دادن قلب است .وقتی اینطور شد ،تمام عکسهای

آنجا میآید .خدا میگوید :حاال که اینطور است ،من هم هرچه دارم میدهم به تو،

تو که در مقابل کبریائیّت ما نایستادی و در مقابل ما سپر نگرفتی ،ما با آدم بیسپر که

جنگ نمیکنیم و از او خراج و مالیات نمیگیریم ،ما هم سپری نداریم! دلت را پاک
کردی؛ تمام انوار ما ،اسماء ما و صفات ما همه تجلّی میکند در دل خودت ،دل

خودت را تماشا کن!

اهل چین و روم چـون حاضـر شـدند

رومیـــان از بحـــث در مکـــث آمدنـــد

بــــود دو خانــــه مقابــــل ،دربــــهدر

زان یکــى چینــى ســتد ،رومــى دگــر

چینیــان گفتنـــد :یـــک خانــه بـــه مـــا
چینیــان صــد رنــگ از شــه خواســتند
هـــر صـــباحى از خزینـــه رنـــگهـــا

رومیــان گفتنــد :ن ـی نقــش و نــه رنــگ
در فـــرو بســـتند و صـــیقل مـــىزدنـــد

از دو صد رنگى به بىرنگـى رهـی اسـت
هرچــه انــدر ابــر ضــو بینــى و تــاب

چینیــان چــون از عمــل فــارغ شــدند
شـــه در آمـــد دیـــد آنجـــا نقـــشهـــا

بعـــد از آن آمـــد بـ ـه ســـوى رومیـــان
عکــــس آن تصــــویر و آن کردارهــــا
هرچــه آنجــا دیــد اینجــا بــه نمــود

خـــاص بســـپارید و یـــک آنِ شـــما
پـــس خزینـــه بـــاز کـــرد آن ارجمنـــد

چینیــــان را راتبــــه بــــود از عطــــا
درخــور آیــد کــار را جــز رفــعِ زنــگ
همچــو گــردون ســاده و صــافى شــدند

رنگ چون ابر است و بیرنگى مهی است
آن ز اختـــــر دان و مـــــاه و آفتـــــاب

از پـــى شـــادى دهـــلهـــا مـــىزدنـــد

مــــىربــــود آن عقــــل را و فهــــم را
پــــرده را بــــاال کشــــیدند از میــــان

زد بــــرین صــــافىشــــده دیوارهــــا
دیـــده را از دیـــدهخانـــه مـــىربـــود»
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صیقل دادن قلب یعنی اعتراف به عبودیّت و مسکنت

المتج ِِّّبین است ،امّا در مقابل چه؟ یف موضع الکِّبیاء و العظمة.
پس خدا أعظ ُم ُ

خدایا حاال که من یقین دارم تو أرحمالرامحنی هستی در موضع عفو و رحمت ،و

أشدالمعاقبنی در موضع نکال و نَقمت ،و أعظمالمتجبین در موضع کبریاء و عظمت ،و
یقین دارم که این صفات در توست؛ از تو خواهشهایی دارم :میخواهم با تو بنشینم و

صحبت کنم! نگاه کن و ببین من چه میگویم! میخواهم با تو صحبت کنم ،تا فردای

قیامت نگویی که فالن مطلب را به من نگفت! من دارم به تو میگویم ای خدا ،نگاه کن!
دو تا شاهد هم دارم که در روز قیامت این دو تا شاهد شهادت بدهند.

حاال این را هم داریم بیان میکنیم :خدایا ،من اینچنین یقینی دارم به صفات

تو؛ حاال که اینطور است ،گوشَت را باز کن ،من دارم با تو مناجات میکنم!
مناجاتی که در سر تا سر این دعا بیان میکنیم.

َال َلهم َص ِّل عل حمم ٍد ر
آل حممد
ی

مجلس دوّم

أعوذ باهلل من الّیطان الرجیم

محن الرحیم
بسم اهلل الر ی
َص یل اهلل َع یل حمم ٍد آله الطاهرین
ر
عنی رمن َ
اآلن إ ییل قیا رم یو رم الدین
عل
مج َ
أعدائهم أ َ
َلعنة اهلل ی
نت أ ّنک
لصواب بمنِّک ،و أیق ُ
هم إ ّّن أفتت ُح ال َّثناء بحمدک ،و أنت ُمسدِّ ٌد ل َّ
الل ّ
المعاقبی یف موضع
الرمحة ،و أشدُّ ُ
الرامحی یف موضع العفو و َّ
أنت أرح ُم ّ

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة.
النَّکال و النَّقمة ،و أعظ ُم ُ

«و من یقین پیدا کردم که تو ارحمالرّاحمینی در جای عفو و رحمت؛ یعنی
آن محلّی که محلّ عفو ،إغماض ،گذشت ،پوشش ،ستّاریت ،و محلّ افاضه
و بخشایش از طرف تو باشد ،آنجا رحمت تو از همۀ رحمتکنندگان،
منتخَب و مختار است و از همه پسندیدهتر .و در جایی که جای نکال
(نکال :به معنی انتقام و پاداش است ،و نَقِمة :در مقابل نعمت ،به معنی
سخط و غضب) و آنجایی که جای پاداش و مجازات و سخط و غضب
است ،آنجا تو رحمت نمیفرستی بلکه عقاب میکنی ،و عقاب تو هم
خیلی شدید است .و در آنجایی که از این باالتر است و با کبریائیّت و
عظمت و استقالل تو مبارزه میشود ،تو از همۀ متجبّرین عظیمتر و
بزرگتری و بههیچوجه من الوجوه نمیخواهی در عظمت تو شکافی پیدا
بشود و ثُلمهای پدید بیاید ،و بههیچوجه من الوجوه در عظمت تو رخنهای
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پیدا نمیشود ،و میایستی و هر موجودی که بخواهد در مقابل تو استکبار
کند او را به خاک فرو مینشانی».

در این جمالت میبینیم که میفرماید:
قبح عقلی رحمت و عطو فت در موضع مجا زات و عقوبت

الرامحی؛ «یقین دارم بهدرستی که تو خود تو »!...
أیق ُ
نت أ ّنک أنت أرح ُم ّ

جمله ،جملۀ اسمیّه است و جملۀ اسمیّه هم که برای تأکید میآید« ،أن» هم که برای

تأکید است ،این دو تأکید .بعد «أنت» که ضمیر منفصل است ،بعد از کافِ خطاب
که اسم «أن» است ،میآید؛ این هم برای تاکید است دیگر! پس مطلب در اینجا

خیلی مؤکَّد و خیلی مهم است ،و با چند تأکید بیان شده است که:

«یقینِ من بر همین اساس است که در جایی که موضع رحمت و عفو است
حتماً حتماً حتماً تو ارحمالرّاحمینی ،و در جایی که جای گوشمالی است
تو اشدّ المعاقبینی».

و حقّ مطلب هم همین است که در میان ما افرادِ انسان که از علم و حکمت

پروردگار ذرّهای به ما داده شده است ،یک قطرهای از دریاها و اقیانوسها داده شده

ـ باز هم این تشبیه از ضیقِ عبارت است و مطلب از این باالتر است ـ ما هم یک جایی
که جای عفو و رحمت است ،رحمت میدهیم؛ جایی که جای مجازات است ،مجازات

میکنیم؛ و جایی که کسی با شخصیّت و عظمت ما مبارزه کند ،طرف را میکوبیم .و
این همان کبریائیّت و عظمت پروردگار است که طلوعش در ما به این اندازه هست.

خب این درست نیست و
اگر ما در جایی که جای رحمت باشد ،عقاب کنیمُ ،

همۀ عقالی عالم ما را دیوانه میدانند ،چون اینجا جای رحمت است؛ مثالً مادر انسان در

نصفشب مریض است و آب میخواهد ،انسان اینجا باید رحمت کند و فوراً برخیزد و
برود کاسه را آب کند و بیاورد و بدهد ،بلکه اصالً آب را حاضر بگذارد باالی سرش که

وقتی او از انسان آب میخواهد ،فوراً و بدون معطّلی به او بدهد 3.اینجا جای رحمت
 .3جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص  ،347 - 343داستان دورهگردی
که در اثر خدمت به مادر برای او کشف حجاب ملکوت شد.
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لزوم تکبّر و کبریائیّت داشتن در مقابل انسان متکبّر

است .حاال اگر انسان در اینجا آمد به عنوان عقوبت در جوابِ مادر که« :آب میخواهم!»

یک سیلی به او زد ،یا یک فحشی به او داد ،یا یک غُرغُری به او کرد که نمیگذاری ما

بخوابیم ،چرا چنین و چنان؛ این زشت است دیگر! عقل ما میگوید زشت است.

و در جایی که باید عقوبت کنیم ،ما رحمت میکنیم؛ مثالً کسی آمده در منزل،

دزد است و آمده به ناموس تجاوز کند ،من باب مثال ما به او لبخند بزنیم و بگوییم :آقا

بسم اهلل ،بفرما ،خوش آمدی ،هر شب بیا! مردم به ما چه میگویند؟! میگویند :دیوانه
است دیگر! آنجا جای سیلی و کشیده و هرچه از دست انسان بیاید است و بایستی که

انسان آن متجاوز را [جزا و] پاداش بدهد .و اساس وضع عالم بر این است.
لزوم تکبّر و کبریا ئیّت داشتن در مقاب ل انسا ن متکبّر

اگر در مواقعی که با اساسِ شخصیّت انسان ـ از نظر شخصیّت الهی ،نه از

نظر شخصیّت نفسی ـ مبارزه میکنند ،مثالً یک شخص متکبّری در مقابل انسان

تکبّر میکند و مَنیّت به خرج میدهد ،انسان نباید بگوید :آقا این مَنیّت تو درست
است ،و به تواضع بیفتد ،و به خاک بیفتد و او را سجده کند! اینجا باید بگوید که:

نه ،من از تو باالترم ،تو که هستی؟!

من تواضع لغنی لغناه ،فقد کفر؛« 3کسی که به آدم غنی و دارا به جهت

غنای او تواضع کند ،این تواضعش کفر است».

اینجا انسان باید در مقابل او تکبّر کند ،و اگر او بگوید :من! انسان ده برابر

بگوید :من! و هیچ در مقابل او سر فرود نیاورد ،و محکم بایستد!

در میدان جنگ که دو نفر در مقابل همدیگر قرار میگیرند ،و این میخواهد

او را از بین ببرد و هستیِ او را ساقط کند ،یعنی با کبریائیّت خودش پیش میآید؛ آن

هم همینطور با کبریائّیت خود پیش میآید در مقابل این .اینها هر دو در مقابل

همدیگر اعظمالمتجبّرین هستند .او میگوید :شخصیّت من ،مقام من ،ارزش من،
 .3تحف العقول ،ص 637؛ الجواهر السنیّة ،ص  ،323با قدری اختالف:

«من تواضع لغنی طل ًبا لام عنده ،ذهب ُث ُلثا دینه ».و «من تواضع لغنی ألجل غناه ،ذهب ُثلثا دینه».
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چنین و چنان ،و اصالً تو نباید در صفحۀ روزگار باشی ،و با یک شمشیر تو را با

خاک یکسان میکنم! این هم همینطور .منتها کفّاری که با مسلمانها برخورد

میکنند و آن أنانیّت را بر اساس کفر و شرک ابراز میکنند ،غلط است؛ ولی مؤمنین

که این کبریائیّت را بر اساس ایمان ابراز میکنند ،صحیح است .پس اساس

کبریائیّت و خودمنشی و استقالل ،صفت ممدوحی است ،نه صفت مذموم؛ منتها
انسان باید در جای خودش اعمال کند.

تجلّیِ « أعظَم المتجب ین» در امیرا لمؤمنین علیه ال سّالم هنگام نبرد

امیرالمؤمنین علیه السّالم که به جنگ میآمد ،رجز میخواند :من چنینم و

چنان! کیست که بیاید در مقابل من؟

اامتنی ُأ ّمااای حیااادرة
أناااا ا ّلاااذى سا َّ

ٍ
غاباااات کریاااه المنظااارة
کلیاااث

3

«من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید و حیدر :یعنی شیر ،شیر اهل

بادیه ،مثل آن شیری که در بیشهها زندگی میکند و انسان نمیتواند چشمش را به

او بیندازد ،و منظرش به اندازهای مَهیب و زننده است که انسان نمیتواند چشمش
را به او بیندازد».

میگویند بعضیها که در جنگل شیری را میبینند ،دیگر احتیاج نیست که

شیر بیاید و اینها را بِ َد َرد ،همینکه آنها چشمشان به شیر بیفتد ،این چشم شیر به

اندازهای مهیب است که این افراد همینطور خودشان از ترس میمیرند ،خودشان با

همان دیدن چشم شیر میمیرند! اینطور چشم شیر مهیب است!

حضرت هم در موقعی که شمشیر دست میگیرد ،نمیآید به عَمرو بن عَبدِ ُود

بگوید :من آن کسی هستم که سر به سجده میگذارم و برای پروردگار خاضع و

خاشع هستم ،برای تو هم خاشعام؛ نه ،این سجده را آنجا من برای خدا میکنم تا
اینکه کبریائیّت و عظمت خدا در این صحنه ،ظهور و بروز کند.

 .3الطّبقات الکبریٰ ،ج  ،6ص 05؛ صحیح مسلم ،ج  ،5ص 315؛ شرح نهج البالغة ،ابنأبیالحدید،
ج  ،31ص .367
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به حضرت گفت« :برو ای بچه! من با پدر تو دوستی و آشنایی داشتم و

نمیخواهم دستم به خون تو آغشته شود!»

امیرالمؤمنین گفت« :من خیلی دوست دارم دستم به خون تو آغشته بشود و

توی مشرک را از روی زمین بردارم! من چنین و چنانم».

3

خب روشن است که این مواضع ،مواضع مختلف است دیگر! اگر اظهار
ُ

کبریائّیت و شخصیّت مطلقاً مذموم بود ،که خدا در انسان قرار نمیداد .شخصیّت و
آقایی و آقا منشی و خود محوری و استقالل ،مثل بعضی از صفات دیگر غریزهای

است از غرائز انسان .صفت شهوت ،صفت غضب ،اینها غریزه است و بسیار خوب
است؛ و کسی که غضب نداشته باشد انسان نیست ،کسی که شهوت نداشته باشد

انسان نیست ،اگر انسان شهوت غذا نداشته باشد از گرسنگی میمیرد ،اگر انسان
شهوت جنسی نداشته باشد نسل در دنیا از بین میرود ،اگر انسان غضب نداشته

باشد از ناموس نمیتواند دفاع بکند.

غضب پیغمبر

پیغمبر غضبناک میشد بهطوریکه رنگش سرخ میشد و عرق بر پیشانیاش

مینشست ،رگهای گردنش از شدّت غضب بر افروخته میشد و باد میکرد و ورم
میکرد 6.حاال بگوییم غضب بد است؟! امّا کجا غضب میکرد؟ در جای خود!

وقتی همۀ غنائم جنگی را قسمت کرده و برای خودش یک شاهی هم بر نداشته

بود ،آن غنائمی که اصالً به حساب نمیآمده است ،آنوقت فالن انصاری میگوید

که« :محمّد در این قسمت عدالت به خرج نداد!» عبداهلل بن مسعود این سخن را
شنید ،گفت« :قسم به خدا ،این سخن را به پیغمبر خواهم رساند!» آمد پیش پیغمبر

و گفت« :فالن کس دربارۀ شما همچنین چیزی میگفت ».پیغمبر آنقدر ناراحت
شدند ،آنقدر ناراحت شدند! گفتند که« :به برادرم موسی بیش از این نسبت دادند

 .3مناقب آل أبیطالب علیهم السّالم ،ج  ،1ص .312

 .6األمالی ،شیخ مفید ،ص 315؛ الصّوارم المهرقة ،ص 335؛ إعالم الوریٰ ،ج  ،3ص .176
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فصَبَرَ ،صبر کرد .اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت میکند؟!»

3

ابنمسعود میگوید« :پیغمبر آنقدر ناراحت شد و حالش تغییر کرد که من اصالً

پشیمان شدم و گفتم :ای کاش نگفته بودم و کاش این خبر را به پیغمبر نداده بودم!»

این شخص خیال میکند که این غنائم باید روی میل و سلیقۀ خودش

قسمت بشود! این غنائم اختیارش به دست پیغمبر است ،وقتی غنیمت را میگیرند

چهار پنجم آن مال مسلمانها است که قسمت میکنند و یک پنجم آن مِلک پیغمبر
خمس غنائم مِلک پیغمبر است و پیغمبر به اختیار خودش هرجا دلش
استُ ،

بخواهد میدهد .یکمرتبه صد شتر از این یک پنجمِ خودش را به ابوسفیان

میدهد ،صد شتر به معاویه میدهد ،صد شتر به که و به که و...؛ اینها که دیروز
مسلمان شدند و هنوز هم اسالمشان معلوم نیست و همه منافقاند ،چرا میدهد؟ به

جهت ﴿ 1،6﴾ اینها را میدهد برای إسکات ،اینها را میدهد برای اینکه
 .3دعائم اإلسالم ،ج  ،3ص :100
«أنه کان ی َق ِّسم ا
ماال بنی المسلمنی ،إذ َقف علیه رجل غائر العینَنی مرشف امحاج َبنی ،فقال”:ما

لت فیام َق یسمت!“ ثم ییل فت َغ یی جه رسولاهلل قال” :فإذا أنا ملأعدل فمن یعدل؟ ولکن قد
َعدَ َ
ُأوذى موس من قبىل فصِّب»“....
 .6سوره توبه ( )1آیه :28

﴿            

﴾        ؛

امام شناسی ،ج  ،33ص  ،656تعلیقه« :مصرف صدقات ،براى فقراء ،و بیچارگان درمانده ،و متصدّیان

جمعآورى و مصرف صدقات ،و براى متمایل نمودن دشمنان و کافران به اسالم ،و براى آزاد کردن
بندگان ،و براى قرضداران ،و آنچه در راه خدا باشد ،و براى در راه واماندگان است .این حکم
واجب است از جانب خدا ،و خدا دانا و کارهایش از روى اتقان و استحکام و مصالح عالیه است».
 .1فتح الباری ،ج  ،0ص 44؛ تاریخ الیعقوبی ،ج  ،6ص 21؛ تفسیر القمی ،ج  ،3ص .611
جهت اطّالع بیشتر پیرامون ﴿ ﴾ رجوع شود به امام شناسی ،ج  32و  ،37ص .608
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مبارزه و جنگ نکنند و با کفّار نسازند ،اینها را میدهد برای اینکه آنها را رئیس

لشکر کند تا بروند بتها را بشکنند.

پیغمبر همین خالد بن ولید ملعون را رئیس لشکر میکرد و با او میرفت

بتها را میشکست و شهرها را میگرفت؛ و خیلی از رؤسایی که پیغمبر برای
لشکر میگماشت همین افراد بودند .آخر سلمان فارسی که نمیتواند رئیس لشکر

بشود ،ابوذر هم نمیتواند ،مقداد هم نمیتواند ،اینها آدمهایی هستند پاک ،منزّه،
صاف و دارای مقام پاکی و طهارت؛ امّا آن کسی که میخواهد بت بشکند و شهر را

بگیرد و ...روحیۀ جنگی خاص الزم دارد .مثل خالد بن ولید با همان حقّهبازیهایش

که در جنگ اُحد وقتی که کفّار شکست خوردند و مسلمانها آنان را تعقیب کردند
برای غنیمت گرفتن ،مترصّد آن رخنۀ کوه بود تا اینکه مسلمانان حرکت کردند و آن
رخنه را خالی گذاردند؛ آنها آمدند و آنجا را گرفتند و مسلمانها را شکست دادند.

3

لذا پیغمبر همینها را میفرستاد برای جنگ ،اگر اینها نبودند اصالً کسی نبود،

آنوقت پیغمبر باید اینها را اسکات کند.

اگر پیغمبر غنائم را میخواست ،خمس تمام این غنائم را برای خودش

برمیداشت .آمد باالی آن شتر و دستش را به کوهان آن گرفت و مقداری از

پشمهای شتر را در دست گرفت و گفت:

قسم به خدا! یک پنجم از این ،مالِ ماست؛ ولی من همۀ آن یک پنجم را

به شما دادم .ببینید من یک شاهی برای خودم برنداشتم ،یک درهم
برنداشتم ،تمام این خمس را هم به خود شما برگرداندم! دیگر این چه

ایرادی است که میگیرید؟

6

مگر میشود پیغمبر در قسمت غنائم عدالت نکند؟! آخر میگفتند« :ابوسفیان
 .3إعالم الوری ،ج  ،3ص .372
 .6همان ،ص .646
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که قوموخویش خودش است! ابوسفیان از بنیامیّه است و بنیامیّه هم با بنیهاشم

پسرعمو هستند!» همین ابوسفیانی که اوّل دشمن و اوّل خونریز بوده است ،حاال

که مسلمان شده است ،پیغمبر باید او را نگهداری کند؛ آنوقت پیغمبر را به این

حرفها متّهم میکنند!

بهعالوه ،اصالً ما عدالت را از کجا میشناسیم؟ عدالت چیست؟ چه کسی
سنجش عدا لت با وجود مقدّ س حضرت پیغمبر

گفته :عدالت خوب است و غیر عدالت بد است؟ غیر از این است که خدا و پیغمبر
عدالت را به ما نشان میدهند؟ ما اگر کانون عدالت را در پیغمبر نبینیم ،کجا میبینیم؟

ما باید عدالت را با پیغمبر بسنجیم ،نه پیغمبر را با عدالت! آن عدالتی که پیغمبر را با
آن میسنجیم ،تصوّر ما از عدالت است و صد در صد اشتباه است؛ چون هر کسی

عدالت را به میزان افکار خودش طوری تعبیر میکند که با مزاج خودش سازش دارد.

انسان که با رفیقش یا با دشمنش میرود پیش قاضی برای قضاوت؛ اگر

قاضی بر لَه (به نفع) انسان حکم کند ،میگوید «َبه! عجب قاضی عادلی است!» اگر
بر علیه (به ضرر) انسان حکم کند ،میگوید« :این ظالم است و عادل نیست!»

هرکسی همینطور است! آنوقت هرکس بیاید پیش شما ،اگر بگوید« :حق با
توست ».میگوییدَ« :بهبه!» اگر بگوید« :حق با تو نیست؛ حق با رفیق تو است».

میگویید« :نه آقا! اشتباه میکنی ،غلط است! یا از خواب بلند شدی و هنوز گیجی
و حرفت را نمیفهمی! یا آنقدر بیداری کشیدی که بیحواس شدهای! یا باألخره
با آن شخص حساب داری! و االّ چرا بر لَه من حکم نکردی؟!»

بنابراین عدالت بر اساس افکار و توهّمات انسان نیست ،و این معیارِ عدالت
عدم اعتبار ا فکار و سال ئق انسا ن در عدا لت

نیست ،حق این نیست؛ حق چیز دیگری است ،حق یک واقعیتی است ،و با این

تعبیر میخواهد به انسان بسازد و میخواهد نسازد.

بهترین فلسفه در عالم ،آن فلسفهای است که با واقع تطبیق کند ،یعنی واقع را

به انسان نشان بدهد .حکیم ،آن کسی است که این آب را اآلن بگوید« :آب است و

در آن یخ است و درجۀ حرارتش فالن است ،و مثالً این تُنگ رو به قبله واقع شده

11

عدم اعتبار افکار و سالئق انسان در عدالت

است ».عین واقعیت را از نقطۀ نظر بحثهای خود به انسان نشان بدهد؛ امّا اگر
حکیم در جایی نتواند از عهده بربیاید و در بعضی از مسائل نتواند از برهان استفاده

کند و واقعیت را نشان ندهد ،آن حکمت تامّ نیست .و لذا بسیاری از مکتبهای

فلسفۀ دنیا اصالً بهکلّی باطل است؛ چون نمیتوانند واقعیت را نشان بدهند.
سوفَسطائیّین و شکّاکین و بسیاری از افرادی که امروزه هم طرفدار دارند،

همینطور هستند؛ میآیند و واقعیت را برای انسان غیرِ واقع نشان میدهند.

دین بر اساس واقعیت است؛ پیغمبر دروغ نمیگوید ،نفس پیغمبر عدالت

است ،ادراک پیغمبر عین واقعیت است ،تمام واقعیتها باید با او سنجیده بشود.

آنوقت ما بگوییم پیغمبر و امیرالمؤمنین عدالت نکردند چون طبق خواست ما نبوده
و به ابوسفیان و فالن شخص صد شتر دادند! دلش خواسته بدهد ،مِلک خودش

استِ .ملک خود امام است ،هرجا بخواهد ،میدهد.

﴿ 3.﴾       یکی از
مصارف زکات ،دادن آن به کفّار است! انسان برای چه زکات را همینطور میدهد

به کفّار؟ برای اینکه قلب آنها را به اسالم متمایل کند .یکی از مصارف زکات،

تألیفِ قلوب است که انسان زکات میدهد به منافق و کافر و مشرک که دل آنها به
اسالم نزدیک بشود ،یا اینکه وقتی دشمنی میخواهد به انسان حمله کند ،آنها دفاع

کنند ،یا برای دفاع با انسان همپیمان بشوند؛ اینها را ﴿ ﴾ میگویند.
مصارفش را خدا معیّن کرده ،قرآن معیّن کرده است .خودِ این پیغمبر آورندۀ قرآن
است و خودش گویندۀ

﴿   

 .3سوره توبه ( )1آیه .28

 6﴾است ،آنوقت انسان

 .6سوره نحل ( )32آیه  .18نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :341
«ح ّقاً خداوند شما را به عدل و احسان امر میکند».
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میگوید که« :نه ،این پیغمبر عدالت ندارد!» آیا جا ندارد که پیغمبر عصبانی بشود و

بگوید که« :برادر من موسی هم از این اذیّتها میشد ،و صبر کرد ».آنوقت
المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة» است.
پیغمبر با اینها چه کار کند؟ اینجا «أشدُّ ُ

پیغمبر آمده ما را با عین واقعیت تطبیق بدهد ،و دیدِ اسالم دیدی است که

عین واقعیت را به ما نشان میدهد ،و مکتب والیت و تشیّع مکتبی است که عین

واقعیت را نشان میدهد ،هیچ تغییر نمیکند .این آب سردی را که انسان میخورد،

میگوید :سرد! شما دیگر نمیتوانید به نیّت گرم بخورید و نمیتوانید گرمش کنید،

یا اگر گرم باشد نمیتوانید او را در عالَم خارج سردش کنید .میگوید :واقعیت

آنچه هست ،هست.

امیرالمؤمنین علیه السّالم یک آدمی است که این وجودش با واقعیت و با

حقیقت سرشته و تطبیق شده است ،تمام واقعیتهای عالم را باید با او اندازه

گرفت! 3و او نفسِ علم است .علم یعنی واقعیت ،در مقابل جهل؛ جهل یعنی
 .3مناقب آل أبیطالب علیهم السّالم ،ج  ،1ص :23

عل بن أیبطالب ،فقال النبی صل
ل :عبدالرمحن بن أیبسعید اخلدری ،عن أبیه قالَ :مر ُّ
«مسند أیبیع ی
احلق مع ذا!“
احلق مع ذاّ ،
اهلل علیه آله سلمّ ” :
سئرل أبوذر عن اختالف الناس عنه ،فقال” :علیک بکتاب اهلل الّیخ عل بن أیبطالب ،فإن

احلق
عىل لسا ُنه ،و ُّ
احلق و ُّ
عىل مع ّ
احلق معه و ی
سمعت رسولاهلل صل اهلل علیه آله سلم یقول :ی

یدُ ور ُ
عىل»“.
حیث ما دار ی

”روزی حضرت علیّ بن أبیطالب عبور میکرد ،پیامبر فرمودند« :حق منحصراً با این شخص
است ،حق منحصراً با این شخص است!»

از جناب أبوذر در مورد اختالف مردم نسبت به امیرالمؤمنین پرسیدند ،پاسخ داد« :بر تو باد به

کتاب خدا و شیخ علیّ بن أبیطالب ،زیرا حقیقتاً من از پیامبر شنیدم که فرمودند :آگاه باشید که
حق با علی است و علی با حق است ،و حق پیوسته با علی میگردد و دور میزند هرجا که علی

بگردد و دور بزند“».
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نقمت و بدبختی مردم به سبب جهلشان

نرسیدن .این لیوانها در مقابل ما هست و ما علم به او داریم؛ امّا پشت این دیوار

چه خبر است ،علم نداریم و نسبت به او جهل داریم.
نقمت و بدبخت ی مردم به سبب جهلشا ن

مردم گرفتار جهلاند و امور غیر واقعی را واقع میپندارند و بر اساس آن هم

عمل میکنند ،پس چوبِ چه چیزی را میخورند؟ چوبِ جهل میخورند!

3

نمو نهها ی ی از جهل مردم

میگوید« :این لیوان که اآلن در اینجا واقع شده ،برکت است ،سعادت و

رحمت است؛ اگر این لیوان را شما آنجا بگذارید ،نقمت و بدبختی است ،آسمان به

زمین میآید ،زمین خسف میشود و چنین و چنان!» این دروغ است! ما این لیوان را

میگذاریم آنجا ،نه سقف فرو میآید و نه زمین خسف میشود ،هیچ طور نمیشود!

«اگر کسی شب حمام برود جنها چنیناش میکنند؛ اگر کسی روز سهشنبه

ناخن بگیرد حتماً بچههایش میمیرند؛ اگر کسی در شب چهارشنبه مهمان دعوت

کند چنین و چنان میشود؛ اگر کسی در شب شنبه چیزی را به عنوان تحفه برای
انسان وارد منزل کند چنین و چنان میشود و »! ...این حرفهایی را که عرض

میکنم باور بفرمایید! «اگر درخت اینطور تکان بخورد اینطور میشود؛ اگر

آنطور تکان بخورد آنطور میشود!» و عجیب این است که بسیاری از خود ما هم
مبتالی به این مسائل هستیم! و اینها عین جهل است ،جهل محض!

میگویند« :سابقاً در منزل یکی از بزرگان ،این االغی 6در شب شنبهای بارِ

گچ آورد و ریخت در داالن .این آقا تا آمد و دید االغی شب شنبه بارهای گچ را

آورده ،نوکرهایش را صدا کرد و آنها با بیل تمام این گچها را ریختند بیرون تا فردا
دوباره بریزند داخل! چون شب شنبه نباید چیزی در منزل بیاورند ،و االّ چنین

میشود و چنان!» این جهل است دیگر!
 .3نهج البالغة ،ج  ،4ص  370و :610

اس أعدا ُء ما جهلوا؛ مردم دشمن آن چیزی هستند که بدان جاهلاند»“.
«قال علیهالسالم” :النّ ُ

 .6مراد شخصی است که با االغ ،بار جابهجا میکند( .محقّق)
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«این ستاره اگر اینجا باشد چنین ،این ستاره اگر آنجا باشد چنان» اینها همهاش

مطالبی است بدون مدرک و بدون اساس ،آنوقت انسان میآید این واقعیتنمایی را

واقع خیال میکند ،و بر اساسش سینه میزندُ ،کشتوکشتار میکند ،زندگیاش را

روی آن قرار میدهد و حبّ و بغضش را روی آن قرار میدهد.

مثالً رسم است عروس را که میخواهند به منزل داماد ببرند ،نباید مادر عروس

باشد؛ و االّ اگر برود ،مادر داماد هزار تا کار میکند! به چه مناسبت؟! چون اگر کسی

شب جمعه عروسی کند ،مادر داماد میمیرد؟! این چه علّیتی برای مردنِ او دارد؟!

اتّفاقاً شب جمعه عروسی کردن خیلی خوب و مستحب 3،و خیلی جاها مرسوم
است .حاال این چه بوده و از کجا این حرفها پیدا شده ،واهلل من نمیدانم از کجا پیدا
شده است! خیال میکنم شاید یک وقتی در شب جمعهای میخواستند عروسی کنند،

و آن مادرشوهر نمیخواسته و گفته است :اگر این کار را بکنی ،چنین و چنان

میشود! و این رسم مانده است و بعدها روی آن حساب و کتاب باز کردهاند.

بله ،آنچه در روایات صحیح آمده این است که« :انسان در روز پنجشنبه

ناخن بگیرد ،حمّام کند و نظافت کند ،برای اینکه روز جمعه آماده باشد برای رفتن

به نماز جمعه 6».و انسان پنجشنبه را برای این کارها میگذارد که آماده بشود برای
نماز جمعه ،و روز جمعه غسل میکند و میرود .این درست است!
تبعیّت ا ز جه ل یعنی بت پرستی

امّا بیجهت بگوییم :کسی که شب ناخن بگیرد چنین و فالن و ...؛ اینها

همه جاهلیّت است ،و جهل هم از همه چیز بدتر است! 1یعنی برای انسان یک بتی
 .3من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .554

 .6ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص .61
 .1الکافی ،ج  ،3ص :65

«عن أیبعبداهلل علیهالسالم قال :قال رسولاهلل ّ
عىل ،ال فقر أشدُّ من
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم” :یا ّ
اجلهل»“.
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کارهای خرافی و جاهالنۀ ما یعنی بتپرستی

میشود ،و خالصه بتپرستی هم غیر از این چیزی نیست .بتپرستها این بتها

را از یک سنگی یا از طال و جواهر یا از استخوانها میتراشند ـ من بتهای کوچک

دیدهام که به اندازهای قشنگ این بت را از استخوان تراشیده بودند ،به اندازۀ یک بند
انگشت بود و واقعاً باید به آن تراشنده هزاران آفرین گفت که چه صنعتی به کار

برده است! معلوم بود که این بت از بتهای سابق بوده است که اینها را
میپرستیدند و میگفتند :خدا است ـ بعد میآیند در مقابل آن قربانی میکنند 3،و

قهر و لطف او را قهر و لطف میدانند ،و جسارت به او را چنین میدانند .بعضی

بتها مثل بت الت و عزّیٰ را که از طال میساختند و یا از سنگ میتراشیدند،

بزرگتر بود و به اندازۀ قامت انسان و به شکل انسان بود ،آنوقت برایش نذر
میکردند ،قربانی میکردند ،بچّههای خودشان را واقعاً جلوی او قربانی میکردند و
سر میبریدند 6،و غضب و محبّت بت را غضب و محبّت میدانستند و میگفتند:

واقعاً بر ما غضب میکند! ما این کار را بکنیم تا خوشحال بشود؛ اگر این کار را

بکنید بدش میآید! و بر همین اساس عمل میکردند.
کارها ی خرافی و جاهال نۀ ما یعن ی بت پرستی

پس شما خوب توجّه کنید که همین کارهای ما یک نوع بتپرستی است

دیگر! این سیزدهبهدر رفتن چیست؟ آیا با بتپرستی تفاوتی دارد؟ انسان وقتی
سیزده را نحس بداند ،برایش واقعاً بد است! و روی این هم کار کنند و تبلیغ کنند

که در روز سیزده هر کس کار کند ،برایش آمد ندارد! و اگر انسان در بیابان نرود و
علف گره نزند ،چنین و چنان میشود! قسم به خدا این سیزده با دوازده و با چهارده

 .3سوره مائده ( )5آیه ﴾   ﴿ :1؛

امام شناسی ،ج  ،0ص « :23و آن حیوانى که براى تقرّب به خدایان ،بر روى سنگ مَعبَد کشته

مىشود».

 .6سوره انعام ( )2آیه        ﴿ :317

.﴾           
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از نقطه نظر واقعیّت هیچ تفاوتی ندارد! به هر حکیمی بگویید ،هیچ تفاوتی ندارد.

تمام اعداد دنیا که شروع میشود از یک ،دو ،سه و ...میرسد به دوازده و بعد

سیزده و بعد از آن چهارده!

وقتی شما میخواهید سربازان صف اوّلِ لشگری را بشمارید ،سیزده تا

میشوند .حاال شما اسمش را سیزده نگذار ،بگو« :دوازده به اضافۀ یک؛ چهارده
منهای یک؛ پانزده منهای دو؛ بیست منهای هفت!» هر چه میخواهید بگویید،

باألخره سیزده است دیگر! درِ اطاق سیزدهِ بیمارستان را میبندند و خالی میگذارند

ـ این را که عرض میکنم واقعیت دارد و واقعیت خارجیاش در همینجا وجود

دارد ـ و اطاق سیزده بیمارستانشان را قفل میکنند و میگویند :اگر مریض برود در
آن ،آمد ندارد و او میمیرد!

خب اینها هم لواداران تمدّن و فرهنگ! و وای از آنجایی که زمام امور به
ُ
تبدی ل خرا فات به تمدّ ن و فرهنگ

دست جُ َهال و بیفرهنگان بیفتد ،و یک اطاق را تعطیل کنند چون به نام سیزده

است! و به آن ترتیب اثر بدهند و پول خرج کنند ،و برای سیزده اهمیّت قائل بشوند
و بیایند مسافرت کنند و دکّانشان را تعطیل کنند و زندگیشان را تعطیل کنند و یک

روز ،مملکت را بخوابانند!

3

همۀ اینها حساب دارد ،این حرفها همه حساب دارد دیگر! خدا انسان را

مؤاخذه میکند که این کارها بر چه اساس و فکری است؟ پیغمبر گفته است؟ امام

گفته است؟ این کدام قاعده و کدام سنّت است؟ شما که مسلمان شدید و قیام برای
اسالم میکنید ،آخر این چه قیامی است؟! اگر این کار را بکنید ،آنوقت دیگر «أشدُّ

المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة»؛ خدا پاداش [و عقاب] میدهد!
ُ

مگر بتپرستی چیست؟ این بتپرستی که زنها و مردهای طائف داشتند و

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون نوروز و بدعتهای انحرافی آن رجوع شود به نوروز در جاهلیت
و اسالم.

جاهلیّت یعنی پافشاری روی سنّتهای ناشی از موهومات و خرافات
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این همه به بتهای خودشان عالقه به خرج میدادند ،تا جایی که وقتی از طرف
پیغمبر فرستادند تا بتهای طائف را بشکنند ،مردم بسیج شدند و عزا گرفتند و

زنها بدون چادر ریختند در خیابانها 3ـ میگویند :وقتی مصیبتی به زنهای عرب
میرسد که هیچ مصیبتی باالتر از آن نیست ،آنها بدون چادر و مکشّفه و با سرهای

برهنه و موی پریشان میروند در خیابانها ـ که میخواهند بت الت را خراب کنند
و از طرف محمّد فرستادند و میخواهند بت را بشکنند! حالِ ما مگر غیر از این
است؟ پس چرا ما به کار آنها میخندیم؟
بـــت ســـاختیم در دل و خندیـــدیم

جاهلیّت یعن ی پا فشاری رو ی سنّتها ی ناشی از موهو مات و خرا فات

ش بــد ،بَــ َره َمن و بــودا را
بــر کــی ِ

6

دیگر ما نباید بر کیش برهمن و بودا بخندیم درحالیکه خودمان بتپرستیم!

بتپرستی یعنی انسان یک چیزی که واقعیت ندارد را بگذارد اینجا و آن را َعَلم کند
و بگوید :واقعیت دارد! و پای آن بایستد و سینه بزند و بگوید که :این واقعیت
دارد!

تمام امور اسالم ،قرآن ،پیغمبر و امیرالمؤمنین مخالف با این مسئله هستند و

شیعه هم مخالف با این مسئله است .امّا مرام تسنّن ،مرام یهود و مرام نصاری ـ نه

واقعیت دینشان ـ این حرفها را میپسندند؛ چون دین و کیش تمام آنها بر اساس
موهومات و خرافات است .خرافات یعنی یک اموری که اصالت ندارد و آنها

اصالت میدهند و بر اساسش کار میکنند.

امیرالمؤمنین اینطور نیست ،قرآن اینطور نیست ،قرآن بدترین گناهان را

جاهلیّت میشناسد 1.جاهلیّت یعنی آدابی که انسان از روی جهل و کوری و
نابینایی عمل میکند .مشرکین قریش قبل از اسالم از روی جهل ،مؤدّب به آدابی

 .3دالئل النبوّة ،ج  ،5ص 184؛ السّیرة النبویّة ،ج  ،6ص .543
 .6دیوان پروین اعتصامی ،قصیده شماره .3

 .1جهت اطّالع بیشتر پیرامون مذمّت جهل در قرآن رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،1ص .61
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بودند :بتپرستی میکردند ،دور خانۀ کعبه سوت میکشیدند و طواف میکردند ،یا
عریان طواف میکردند 6،3یا چنین و چنان؛ و اینها همه از آداب جاهلیّت است ،و

قرآن که آمد ،گفت :این جاهلیّت است ،وقتی که شما اسالم آوردید دیگر به

جاهلیّت عمل نکنید! آنها مال جهل بود و اآلن عالَم ،عالمِ نور است.
سنّت جاهل ی به عنوا ن بد ترین گناها ن در قرآن

لذا بدترین فحشی که در اسالم بر آن آداب و رسوم داده شد ،همان «سنّت

جاهلی» است .در همۀ روایات داریم که آن سنّت ،سنّت جاهلی است .تا گفتند:
«سنّت جاهلی» دیگر کسی عمل نمیکند ،چون بدترین کار در مقابل اسالم سنّت

جاهلی است.

﴿﴾        ؛«[ 1در آن زمانى که
کفّار در دل خود عصبیّت جاهلیّت را راه دادند و از آن حمیّت پیروى

کردند]4».

امّا برای مؤمنین 5،﴾      ﴿ ،در
مقابلِ آن آداب جاهلی است.
خوب توجّه میکنید؟ ما دنبال رحمت و عفو پروردگار رفتیم و پروردگار در

مقابلش ارحمالرّاحمین بود و همۀ این سر بلندی ،عزّت ،عظمت و شوکت بر این

اساس بود .آنوقت اگر انسان بیاید نتیجه را از اینجاها بهدست بیاورد و نتیجه این
بشود که دوباره همان آداب جاهلی ،نوروزَ ،مهرجان و آن آداب هفتسین ،سمنو،

 .3سوره انفال ( )0آیه .﴾       ﴿ :15

 .6الدرُّ المنثور فی تفسیر المأثور ،ج  ،1ص 301؛ الکامل فی التّاریخ ،ج  ،3ص .456
 .1سوره فتح ( )40آیه .62

 .4امام شناسی ،ج  ،1ص .18

 .5سوره فتح ( )40آیه  .62امام شناسی ،ج  ،1ص :338

«سپس خداوند آرامش و اطمینان خود را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد!»

سنّت جاهلی به عنوان بدترین گناهان در قرآن
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سیزده و امثال اینها روی کار بیاید؛ و عید فطر و عید قربان و اینها همه از بین برود و

دیگر در همان حوزهها و زوایای تاریخ برای ما از نقطه نظر اسم باقی بماند ،در
الرمحة»« ،و أشدُّ
اینجا به دنبال «أیق ُ
الرامحی یف موضع العفو و َّ
رحم ّ
نت أنّک أ ُ

ال ُمعاقبی یف موضع النَّکال و

النَّقمة» میآید        ﴿ .

﴾؛ 3یعنی اگر ما ،ما باألنفس را تغییر دادیم ،خدا هم تغییر میدهد؛ اگر
ندادیم ،نه .اگر ما باألنفس را خوب کردیم ،خدا از باال و پایین برای ما نعمت و

رحمت میبارد؛ اگر نه ،ما باألنفس را با خدا درست نکردیم و تغییرِ آنطرفی دادیم،

خدا هم بر ما نقمت و غضب میبارد .و خدا دو دست دارد ،کلتا یدیه یمنی :یک
والرمحة» ،و یک دست جالل
الرامحی یف موضع العفو َّ
رحم ّ
دست جمال دارد که «أ ُ

المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة» است.
دارد که «أشدُّ ُ

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و
حاال باید برسیم به آن بحثی که «أعظ ُم ُ

العظمة» تا ببینیم چه چیزی از آب درمیآورد و نتیجۀ اینها را به کجا میرساند؟
اللهم ص ِّل عىل ٍ
ممد
ممد و لل ّ
ّ
ُ ّ

 .3سوره رعد ( )31آیه  .33نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص :351

«خداوند نعمت را بر مردمى تغییر نمیدهد ،تا زمانی که آنان حاالت خودشان را تغییر دهند».

مجلس سوّم

أعوذ باهلل من الّیطان الرجیم

بسم اهلل الرمحن الرحیم
عل حمم ٍد آله الطاهرین
صل اهلل ی
ر
أمجعنی من َ
اآلن إ ییل قیا رم یوم الدین
أعدائهم
عل
َ
َلعنة اهلل ی
نت أنَّک
لصواب بمنِّک ،و أیق ُ
الل ُه ّم إ ّّن أفتت ُح ال َّثناء بحمدک ،و أنت ُمسدِّ ٌد ل َّ
المعاقبی یف موضع
الرمحة ،و أشدُّ ُ
الرامحی یف موضع العفو و َّ
أنت أرح ُم ّ

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة.
النَّکال و النَّقمة ،و أعظ ُم ُ

« ...و من یقین دارم ای پروردگار من که تو در جای عفو و رحمت،
ل انتقام و مجازات است ،اشدالمعاقبینی؛
ارحمالرامحینی؛ و در جایی که مح ّ

و در جایی که با عظمت و کبریائیّت و منیّت تو مبارزه میشود ،اعظم
تجبین هستی!»
الم ِّ

با اینکه خدای واحدی هستی ،این اسماء و صفات متضاد ،بتمام معنیالکلمه در

الرامحینی که رحمتت از همۀ رحمکنندگان بیشتر است ،و هم
تو موجود است؛ هم ارحم ّ

تجِّبینی
المعاقبینی که شدّت عملت از همۀ عقوبتگران بیشتر است ،و هم
الم ِّ
اعظم ُ
ُ
اشدّ ُ

که عظمت و کبریائیّت تو از همۀ قدرتمندان و شخصیّتداران بزرگتر و عظیمتراست!

اوّالً باید ببینیم این صفات که بهصورت ظاهر متضاد هستند ،آیا حقیقتشان

هم تضاد دارد یا نه؟

وحد ت اص ل و منشأ در تمام صفا ت متضادّ پروردگار
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اینکه خداوند رحمت میکند در جای عفو ،و گوشمالی میدهد در جایی

که انسان نیاز به پاداش و مجازات دارد ،هر دو یک صفت در پروردگار است که

بر اساس یک اصل و یک منشأ میباشد.

کما اینکه ما در میان خودمان میبینیم که پدر به بچّهاش غضب میکند و یا

رحمت میفرستد ،ولو اینکه غضب در صورت قهر و گوشمالی و تنبیه و تغیّر و

خشونت و ...است ،و رحمت در صورت مالطفت و محبّت و بشاشت و مسرّت

و ...است؛ ولیکن این پدر واقعاً یکی است و یک صفت دارد ،و بر همان اساسی که
خشونت میکند بر همان اساس محبّت میکند ،و بر همان اساسی که به بچّه سیلی
میزند بر همان اساس به او میخندد و او را در دامن خود مینشاند .آنجایی که
میبیند این بچّه کار خوبی کرده و باید تشویق بشود ،به او میخندد و جایزه و صله
میدهد؛ آنجایی که کار اشتباه و خطایی کرده ،او را گوشمالی میدهد .چون بچّه
اشتباه کرده است ،اگر به او بخندد ،او را ایقاع در هالکت و مهلکه کرده است.

آن خنده در آن موضع برای رشد بچّه است ،و این تغیّر و قهر هم برای رشد بچّه

است؛ هر دو یک منشأ دارد ،امّا به دو صورت و به دو شکل ظهور دارد .بروز و ظهور
صفت رحمت و رحیمیّت در پدر ،در دو موطن مختلف و به دو شکل است ،نه اینکه
واقعاً پدر دو صفت متضاد دارد؛ از شیء واحد دو صفت متضاد صادر نمیشود .از

چراغ ،نور و تاریکی بیرون نمیآید ،آنچه از چراغ تراوش میکند نور است ،منتها به
صورتهای مختلف؛ یک جا نورِ آبی میشود ،یک جا نور سبز میشود ،یک جا نور

زرد میشود ،مادون قرمز و ما وراء بنفش و غیر ذلک .امّا همۀ این ألوانی که در میان

رنگها به چشم میخورد منشأ واحد دارد ،یعنی اصالً اختالفی در حقیقت ألوان نیست.

این صفات پروردگار هم که ما به صورت متضاد میبینیم ،به نظر ما تضاد

است ،ولیکن تمام اینها برمیگردد و همینطور باال و باالتر میرود و دایرهاش

تنگتر میشود؛ هزار صفت و هزار اسم میشود ده صفت ،ده صفت میشود دو
صفت ،دو صفت میشود یک صفت .تمام این صفات ،مجتمع میشوند در اسم
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تبیین اجمالی قاعدۀ اَلواحد

علیم و قدیر؛ و آن دو ،مجتمع میشوند در اسم َامحَی (یعنی حیات)؛ و َامحَی مندک

میشود در اسم اهلل؛ و اهلل هم مندک میشود در اسم ُهو که ذات و هویّت حق باشد،

و در آنجا هم که غیر از یک ذات بسیط و مجرّد ،هیچ متصوَّر نیست.
تبیین اجما لی قاعدۀ اَ لواحد

و قاعدۀ حکمتی «الواحد ال َیصدر منه إال الواحد» یک قاعدۀ عقلی است که

بر اساس آن برهان میآید .منبابمثال :از ذات پروردگار که وجود است ،عدم
بیرون نمیآید؛ از نور ،تاریکی بیرون نمیآید؛ از انسانی که ذاتش خیر است ،شر
بیرون نمیآید؛ از کسی که ذاتش طهارت است ،فساد و خرابی و آلودگی تراوش
نمیکند .پس خداوند واحد است و تمام صفاتی که بر اساس همان تعیّنات مختلفه
از ناحیۀ ذات تنازل میکند ،همه به وحدتِ ذات برمیگردد؛ منتها در مواطن
مختلف به صورتهای مختلف ،یک جا به صورت علم است و یک جا به صورت

قدرت ،یک جا میگوییم سمع و یک جا میگوییم بصر .مثالً در میان افراد انسان،

چیزی را که او بهوسیلۀ چشم ادراک میکند ،میگویند بصر؛ بهوسیلۀ گوش،

میگویند سمع؛ لذا در انسان دو صفتِ سمع و بصر پیدا میشود.

ولی در پروردگار که چشم و گوش نیست! سمیع و بصیری که به پروردگار

نسبت داده میشود همهاش به معنای علیم است ،و اختالف سمیع و بصیر در او نیست.

بَصات؛ یعنی نفس علم پروردگار
بالمسموعات؛ بصیر یعنی عامل بالم َ
سمیع یعنی عامل َ
به آنچه را که ما با گوش درک میکنیم ،اسم این میشود سمیع؛ با چشم درک میکنیم،

میشود بصیر .بنابراین در آنجا دو کانون نیست که یکی سمع باشد و یکی بصر.
ا میرا لمؤمنین علیه ال سّالم ،تجلّ ی کبریا ئیّت و رحمت پروردگا ر

افرادی هم که مندکّ در ذات پروردگار هستند و به مقام والیت کلّیه رسیدهاند،

سیم اجلنّة و النّار» 3است 6.ما خیال میکنیم
همینطورند .امیرالمؤمنین علیه السّالم «ق ُ

که امیرالمؤمنین مثالً یک کسی است که همیشه ،تا دلتان بخواهد ،از سر و پای او
 .3األمالی ،شیخ صدوق ،ص .01

 .6جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،3ص .340
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خنده و لطف و محبّت میبارد؛ این در آنجایی است که موضع عفو و رحمت باشد .و

امّا در آنجایی که موضع نقمت باشد او دیگر ارحمالرّاحمین نیست ،بلکه شمشیر به

دست میگیرد ،همانطور که رسول خدا میفرماید« :یقص ُعکم بالسیف!» 3یعنی تمام

دالوران شما را مثل علفِ جویده شده که در دهان خُرد میشود ،زیر شمشیر میگیرد؛

در آنجایی که عظمت و کبریائیّت پروردگار بخواهد تجلّی کند و شمشیر به دست

علی بیاید ،در آنجا دیگر مالحظۀ عفو و رحمت نیست!

امیرالمؤمنین در موضع رحمت ،میآید پایین و آنقدر نرم و مالیم میگردد

که بیشتر از آن اصالً تصوّر نمیشود؛ حرکت میکند در کوچههای کوفه و چشمش

میافتد به بیچارهای که کنار نشسته و یا به یک یتیمی و یا به یک پیرزنی که آب بر
دوش دارد و مشک میبرد ،و همینطور بدون اختیار اشکش جاری میشود و

 .3األمالی ،شیخ طوسی ،ص  ،571با قدری اختالف:

«عن أیبذر ،قال :قال رسول اهلل صل اهلل علیه آله ،قد َق رد َم علیه َ فد ر
أهل الطائف” :یا أهل
لصالة و لتُؤ ُت َّن الزّ کاة ،أو ألبعث ّن إلیکم ر ً
ب اهلل و رسوله و
جال کنفیسُ ،ی ّ
ُقیم َّن ا ّ
الطائف! واهلل لت ُ

ُی ُّبه ا ُ
بالسیف!“
هلل و رسو ُله ،یقص ُعکم ّ
ر
عل علیهالسالم فأشاَلا ،ثم قال” :هو
فتطا َ َل َلا أصحاب رسولاهلل صل اهلل علیه آله ،فأخ بر َید ی
ر
الفضل َقط!»
هذا!“ فقال أبوبکر عمر :ما رأینا کالیو رم ىف
امام شناسی ،ج  ،31ص :145

”ابوذر غفارى روایت کرده است که گفت :رسول خدا صلّى اهلل علیه و آله به وافِدینِ اهل طائف
در هنگامى که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمود:
«اى اهل طائف! سوگند به خدا که باید نماز را بر پا بدارید و زکات را بدهید؛ وگرنه هرآینه من
برمى انگیزانم بر شما مردى را که مثل من است ،خدا و رسول او را دوست دارد ،و خدا و رسول
او نیز وى را دوست دارند ،و او شما را با شمشیرش خُرد مىکند!»
پس اصحاب رسول خدا سر برکشیدند به امید آنکه رسول خدا یکى از ایشان را قرار دهد ،امّا
حضرت دست على را گرفت و بلند نمود ،سپس گفت« :آن مرد این است!» ابوبکر و عمر گفتند:
«ما هیچگاه روزى را مانند آن روز در فضیلت و عظمت على ندیدیم!“
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داستان اسالم آوردن بنیثقیف

مینشیند با أیتام و فقرا غذا میخورد و کیف میکند و میخندد و خوش است 3.امّا
آنجایی که ببیند کسی میخواهد به اینها ظلم کند ،آنجایی که ببیند کسی شرک

میآورد ،آنجایی که ببیند کسی گناه میکند و ظلم میکند و باید انتقام گرفته شود،
آنجایی که دین دارد ضایع میشود ،آنجا دیگر ارحمالرّاحمین نیست که بنشیند

کناری و بگوید فعالً چنین و چنان؛ ابداً این حرفها نیست!

6

داستا ن اسالم آورد ن بنی ثقیف

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم وقتی حصار طائف را محاصره کردند،

دیدند ایّام حج نزدیک میشود و به همین جهت مجبور بودند که جنگ را ترک کنند

و بروند حج را برگزار کنند؛ و چون دو ماه بود که مکّه فتح شده ـ حصار طائف بعد

از فتح مکّه است ـ و بر اساس دستورات اسالم باید در ماه ذیالحجّه حج انجام بدهند

تا دیگر مشرکین نتوانند به همان قِسم سابق بیایند و عریان و لخت مادرزاد ،زن و مرد،

دور خانۀ کعبه طواف کنند به عذر اینکه :ما در لباسهایی که میپوشیم گناه کردهایم و

با آن لباسها نمیشود طواف خانۀ خدا کنیم! زن و مرد برهنه میشدند و دور خانۀ

کعبه طواف میکردند تا در لباسِ آلودۀ به گناه نباشند! و همچنین غیره و غیره.

1

بنیثقیف هم که از بزرگان و أعالمِ ثروتمندان حجاز و غالباً مردمانی زیبا

بودند و ثروت و تعیُّن و شخصیّت داشتند ،و در جایی خوش آبوهوا بودند و

باغهای انگور داشتند ،به پیغمبر گفتند« :ای محمّد! برگرد ،ما وَفد و جماعتی از

خود را میفرستیم که بیایند و با شما شرط کنند ،و باألخره به مصالحه بگذرد».

لذا رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بعد از اینکه هفده روز حصار

طائف را محاصره کردند ،آمدند در مکّه عمرهای انجام دادند و یک نفر را به عنوان
 .3مناقب آل أبیطالب علیهم السّالم ،ج  ،6ص .335

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون اجتماع صفات متضادّه در وجود امیرالمؤمنین علیه السّالم رجوع
شود به امام شناسی ،ج  ،6ص  10ـ .41

 .1الدّر المنثور ،ج  ،1ص .70
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سرپرستی مکّه گذاشتند و خودشان فوراً به مدینه آمدند.

اوّل وفدی که از ثقیف آمد ،تنها یک نفر بود به نام عروة بن مسعود ثَقَفی؛ او

نه فقط از جانب آنها و بهعنوان فرستاده بود ،بلکه هم عنوان مأموریت و فرستادگی
داشت و هم خودش یک شخص مستقلِّ خوشفکرِ خوشتدبیرِ با سعهای بود 3،و
دنبال میگشت که پیدا کند و ببیند آیا واقعاً آنچه پیغمبر میگوید حق است یا نه؟ و

مشرک و بتپرست هم بود؛ و آنها همه الت را میپرستیدند.

الت در طائف و ُعزّیٰ در مکّه بود ،و ابوسفیان هر وقت با پیغمبر جنگ

میکرد ،به نام عزّیٰ بود و شعاری که در جنگ اُحد میدادند ،این بود« :لنا العز یی

العز یی لکم!» پیغمبر هم فرمود که :شما هم در مقابل آنها بگویید« :اهلل موالنا و
المویل لکم!» 6آنها مدام آن شعارشان را داد میزدند؛ و اتّفاقاً در جنگ احد عزّیٰ را
هم با خودشان آورده بودند ،و عادتشان هم این بود که هر وقت از مسافرتهای

خود به مکّه برمیگشتند ،اوّل باید بیایند دور عزّیٰ طواف بکنند و حلق کنند و سر
بتراشند و برای آن ،قربانی هم بکنند ،بعد به منزلشان بروند .ابوسفیان هم

همینطور ،از جنگ اُحد که برگشت ،آمد در مکّه ،حلق کرد و قربانی کرد و دور
عزّیٰ طواف کرد و بعد رفت .این عزّیٰ غیر از آن سیصد و شصت بتی است که در

خود خانۀ خدا بود ،و عزّیٰ از همۀ آنها مهمتر بود.

امّا الت در طائف بود ،و بت خیلی مهم و سابقهداری بود .تمام اهل طائف

مشرک و بتپرست بودند و در میان آنها یهودی و نصاریٰ نبود؛ اینها مشرک و از
آن بتپرستهای عمیق بودند که همۀ کارهایشان را برای بت میکردند و آن را

مؤثّر میدانستند .اینقدر برای این الت جواهرات و منها طال هدیه کرده بودند و
 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون شخصیّت جناب عروة بن مسعود الثّقفی رجوع شود به امام شناسی،
ج  ،35ص 131؛ تفسیر القمی ،ج  ،6ص .138

 .6الطبقات الکبری ،ج  ،6ص .17
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زمین را حفرکرده و زیر پایههای این بت قرار داده بودند! و خالصه ،افراد دارای
اعتبار و شخصیّت ،زن و مرد ،کوچک و بزرگ همۀ عبادتشان برای این بت بود.

عروة بن مسعود ،هم بتپرست بود ،و هم مردی مالدار و عشیرهدار و باغدار

و صاحب ثروت ،و هم مردی فکور و دارای شخصیّت بود ،بهطوریکه در بعضی از
تفاسیر هست که آیۀ قرآن که میگوید:

﴿﴾         ؛« 3چرا خدا قرآن

را بر محمّد نازل کرد؟! و چرا بر یکی از این دو مرد بزرگی که در دو قریۀ

مکّه و طائف هستند ،نازل نکرد؟!»

مقصودشان از آن مرد مکّه ،ولید بن مغیره ،پدر خالد بن ولید بود 6.ولید بن مُغیره از آن

بتپرستها بود! و ایمان هم نیاورد تا اینکه مُرد! و این همان کسی بود که پیغمبر را

هجو کرد ،و وقتی که آیات قرآن را پیش او بردند ،گفت« :من باید روی آن فکر کنم».

و قرآن را بُرد و در خانهاش قدم میزد ،و باألخره نتیجه گرفت که« :این سِحر است!»

و لذا در قرآن هم سورهای در مذمّت او نازل شده است که در آن سوره میفرماید:

﴿ *      *       *   

.﴾   *   *     *     * 

1

 .3سوره زخرف ( )41آیه .13

 .6تفسیر القمی ،ج  ،6ص 601؛ مجمع البیان ،ج  ،7ص 438؛ المیزان ،ج  ،30ص .382
 .1سوره مدّثّر ( )74آیات  61ـ  .18معاد شناسی ،ج  ،5ص :184

«و سپس از معانى و حقایق قرآن یکباره إعراض نمود و به واقعیّات آن پشت کرد ،و استکبار و
خودپسندى خود را هویدا نمود * و گفت” :این قرآن نیست مگر سحر مشخّص و معیّن و
انتخاب شدهاى * این قرآن نیست مگر گفتار بشر * “.من او را به سَقَر ،آتش میزنم * اى رسول

ما ،میدانى سقر چیست؟ * آتشى است که دست ردّ بر سینۀ کسى نمىنهد و همه را در کام خود
فرو مىبرد ،و چیزى را باقى نمیگذارد و رها نمىکند * پوست بدن را سیاه و سوخته میکند * و
بر آن آتش دوزخ ،نوزده فرشتۀ عذاب مأموریّت پاسدارى و محافظت آن را دارند».
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همۀ این آیات دربارۀ او نازل شده که ما او را میگیریم و ﴿.﴾  

3

ولید بن مغیره رجل عظیم مکّه بود .این مرد با آن شخصیّت و با آن استکبار،

خودش رفته و دست بر پشتش گذاشته و بعد از یک شبانهروز که روی قرآن فکر کرده
است ،دیده است که این کالم ،کالم بشر نیست و این کالم ،کالم عادی نیست؛ ولی
باألخره بعد از این میگوید« :این قرآن بهترین و عالیترین سحر است که در افکار و

نفوس ،اثر میکند!» ُیؤثَر یعنی :سحر عالی و انتخابشده و مهم ،یعنی آن شراب ناب.

6

و فرد دیگری که آنها میگفتند« :آن رجل عظیمی که در طائف است ،چرا قرآن

بر او نازل نشد؟!» همین عروة بن مسعود ثقفی است ،که او هم مردی مالدار و عظیم

بود و حکم سلطان طائف را داشت .وقتی که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله سلّم

طائف را حصار میدادند ،او رفته بود به یکی از جاهای دور دست تا منجنیق و دبّابه

تهیّه ببیند و برای طائف بیاورد تا آن منجنیق را در باالی حصار نصب کنند و بهوسیلۀ
آن ،لشکر پیغمبر را سنگباران و تیرباران کنند؛ 1یک همچنین مرد فکوری هم بود.

اینها همهاش بر اساس جهالت است!! وقتی که انسان جاهل شد ،نسبت به آن

آداب و عادات و رسوم دیرینه اعتقاد پیدا میکند ،و کمکم این اعتقاد در نفسش رسوخ

پیدا میکند و جزء غریزه و سریرۀ او میشود ،و از روی جهالت از هیچیک از مطالبی که
دارد ،دست برنمیدارد و تا پای خون خودش میایستد .همۀ اهل طائف نسبت به بتشان

اینطور بودند ،و در بتپرستی هم سخت بودند ،که رسول خدا نسبت به بتپرستان

طائف شدّت به خرج داد؛ حاال عرض میکنم که چه پیغامی برای آنها فرستاد.
 .3سوره قلم ( )20آیه  .32نور ملکوت قرآن ،ج  ،4ص :118

«ما به زودی بر بینی او داغ مینهیم (که اثرش برای همیشه معلوم است)».

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون ولید بن مغیره و انکار نمودن او بر رسول خدا با وجود براهین
قاطعه ،رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،5ص .188

 .1المغازی ،ج  ،1ص  ،128تاریخ ابنخلدون ،ج  ،6ص .425
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مسلمانان که رفتند طائف را فتح کنند ،خُب هفده روز در پشت حصار بودند

ولی نتوانستند آنجا را فتح کنند؛ چون حصار خیلی بلند بود ،و آنها یا بایستی مدّت
طوالنی و مدّتهای مدیدی در اطراف این حصار میماندند تا اینکه همۀ آذوقۀ آنها
تمام بشود ،که آنها هم به اندازۀ کافی و وافی آذوقه داشتند؛ 3و یا اینکه بایستی این
دیوار را میشکافتند و داخل میرفتند.

در آنوقت هم ،دیوار را با دبّابه و یا ارّابه میشکافتند که بهصورت اطاقهایی

بود که از چوبهای محکم میساختند ولی طوری که سبک باشد تا بتوانند حرکت
بدهند ،و سقفش را هم از پوستهای ضخیم و پوست گاومیش ،که بعضی اوقات
ضخامت آن یک یا یک و نیم سانتیمتر است ،درست میکردند؛ چون پوست از

همۀ چیزها محکمتر است و هرچه از باالی قلعه تیر و پیکان بر آن بیندازند ،اثر

نمیکند .افراد جنگی در آن اطاق مینشستند و آن پوست هم بر سرشان سایه

میانداخت و این اطاقک را ـ که به صورت تانکی بود ـ حرکت میدادند و میبردند

در پایین دیوار قلعه قرار میدادند و آن مردان جنگی دیوار را میشکافتند .دو روز،

سه روز ،چهار روز طول میکشید تا شکافی باز کنند و بتوانند داخل قلعه بشوند.
قلعه را سوراخ میکردند و این شکاف ،راهی برای ورود آنها بود ،آنوقت شجاعان
وارد قلعه میشدند و حرکت میکردند و جنگ تازه داخل قلعه شروع میشد!

مسلمانها هم که دبّابهها را بردند نزدیک حِصن که آن را بشکافند ،از باالی

حصن با آتش گُداخته ،آن هم نه اینکه هیزم را آتش بزنند و بریزند بر سر اینها و این
پوستها را آتش بزنند ،بلکه میلههای آهن را داغ میکردند و میانداختند روی این
پوستها و آن میلههای سرخشده از آن باال میآمد و این پوستها را آتش میزد و
میشکافت .خالصه مسلمانها بهاینواسطه نتوانستند پیروز شوند ،و ده دوازده نفر

هم کشته دادند ،و از این عمل منصرف شدند؛ چون دیدند که ناجح نیست.
 .3المغازی ،ج  ،1ص .164
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آنها هم پیغام دادند که« :یا محمّد! برگرد و بُتهای ما را از بین نبر ،ما

میآییم و با تو صلح میکنیم و مصالحه میکنیم!»3

پیغمبر بعد از اینکه به مکّه رفتند و عمره را انجام دادند ،به مدینه آمدند.

عروة بن مسعود آمد به مدینه؛ آمدن او ،هم به عنوان سفارت بود و هم به عنوان

تماشا ،و اینکه وضعیّت پیغمبر را تفحّص کند و ببیند که اینجا چیست؟ پیغمبر هم
برای آنها اعالن اسالم کرد .عروة بن مسعود مردِ خیلی خیلی فکور ،با عُمق و

با سعهای بود ،در بعضی از روایات داریم که قبل از اینکه به مدینه برسد ,اسالم
آورد 6.وقتی به مدینه آمد و خدمت پیغمبر رسید و ایشان را زیارت کرد و وضع
مسلمانها را دید ,بدون معطّلی اسالم آورد ,و خودش گفت که:

اصالً راهی از این عالیتر و بهتر نیست! سنّتی از این بهتر نیست! و این

راهی است که هیچکس از آن مستقیمتر نرفته ،و روندهای نمیتواند راهی
را طی کند که از این راه بهتر باشد؛ ال ی هب عنه ذاهب!

1

و از رسول خدا اجازه خواست که برود و پیغام را برای قوم خودش برساند
و آنها را به اسالم دعوت کند؛ حضرت فرمودندّ « :إّنم إذن قاتلوک! اگر بروی ،تو را

میکشند!»

4

گفت« :یا رسول اهلل! چطور میشود؟! اینها مرا از چشمشان بیشتر دوست

دارند ،اینها به اندازهای به من احترام میگذارند و مرا عزیز میشمارند که در همۀ

کارهایشان با من مشورت میکنند ،چطور میشود مرا بکشند؟!»
حضرت سکوت اختیار کردند و اجازه ندادند.

 .3تاریخ ابنخلدون ،ج  ،6ص .425
 .6تاریخ الطّبری ،ج  ،1ص .12
 .1المغازی ،ج  ،1ص .128
 .4همان.

داستان اسالم آوردن بنیثقیف

88

گذشت ،دوباره فردا پسفردا آمد و گفت« :یا رسول اهلل! من طاقت ندارم،

اجازه بدهید بروم و قوم خودم را دعوت کنم؛ آنها از این مسلمانی خبر ندارند ،یک

چیزی شنیدهاند” :محمّد و قرآن“ و خیال میکنند که شما حکومت و امارتی داری و
افرادی هم دور خودت جمع کردهای! و خبر ندارند که چه خبر است ،بیچارهها

نمیدانند! اجازه بدهید که من بروم و قوم خودم را دعوت کنم!»
حضرت فرمودند« :إذن قاتلوک! تو را میکشند!»

گفت« :یا رسول اهلل! من در نزد آنها أحب هستم از أبکارشان!» یعنی مرا از

پسرها و دخترهای بکر که نورِ چشم آنها هستند ،بیشتر دوست دارند و در حفظ و
صیانت من بیشتر میکوشند ،و من یک همچنین شخصیّتی در تمام بنیثقیف و

بنیأمیّه دارم (اینها اهل طائف بودند).

حضرت فرمودند« :إذن قاتلوک!»

باز رفت و فردا آمد و گفت« :یا رسول اهلل ،اجازه بدهید بروم!»

حضرت فرمودند« :إذن قاتلوک!»

فاخرج!
باز هم همینطور ایستاد جلوی پیغمبر؛ حضرت فرمودند« :إن شئت
ُ

خودت میدانی ،حاال میخواهی بروی ،برو!»

حرکت کرد و آمد به طائف .همان اوّل که آمد ،نرفت سراغ بتشان الت ـ که رسم

است همه بروند آنجا و دورش طواف کنند و قربانی کنند و سرشان را هم بتراشند ـ و

رفت به منزلش .قوم و خویشها خیلی معترض شدند و گفتند« :چرا نیامد ادای احترام
کند و عبادت انجام بدهد؟! چرا به الت پشت کرد و رفت به منزل؟!» معنایش این بود

خب ممکن است محصور بوده یا مانع و عذری داشته است».
دیگر! ولی گفتندُ « :

او که آمد در منزل ،و قوم و خویشها و بزرگان و تمام بنیثقیف آمدند ،به
ر
باحا،
آنها سالم کرد .سالم هم که تحیّت اسالم است ،آنها نشنیده بودند؛ آنها أنعم َص ا
ر
أنعم مسا اء میگفتند .شروع کرد برای آنها بیان کردن که:

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /مجلس سوّم

86

ای مردم! شما چه میپرستید؟ الت چیست؟! بت چیست؟! آخر بیایید
ببینید این محمّد کیست! نشستهاید در شهر و دور خودتان هم یک قلعه

کشیدهاید! دنیا و آخرت دست اوست؛ یک قرآنی دارد که برای هر کس
بخواند ،مجذوب میشود .آیات قرآن چنین و چنان است! من در مدّتی که
در مدینه بودم فالن سوره را حفظ کردم ،فالن سوره را حفظ کردم؛ و این

آیاتی است که من حفظ کردم( .برای آنها خواند).

وضع مسلمانها اینطور است ،پیغمبر که در مسجد میآید اینطور است،

مسلمانها نمازشان در مسجد چنین و چنان است .این مرد اصالً مردی
دنیوی نیست؛ این مرد ،مردی ملکوتی است؛ دعوتش دعوت مادّی نیست
و جز وحی پروردگار چیزی نیست؛ و منطقش ،منطق محکم و قویم است!

عالوه بر این اگر شما در این حصار بمانید ،او فردا میآید و حصار را
بر سرتان خراب میکند .مگر همین نبود که دیروز مکّه را گرفت؟! ـ (فتح
مکّه در ماه شوّال بود ،و حصار طایف یک ماه ،یک ماه و نیم بعد از فتح

مکّه و در ماه ذیالقعده بود )3.خُب سراغ شمایی که رفتهاید در قلعه و به
دور خودتان قلعه کشیدهاید هم میآید!

اگر من را همانطوری میدانید که تا به حال در میان خود یک شخص

ناصح و امین میدانستید و بر این اساس اینقدر به من اعتنا داشتید ،پس
همه به زودی اسالم اختیار کنید ،که سعادت دنیا و آخرت است ،و قلبتان

نورانی میشود! و آیات قرآن چنین و چنان است.

خرف
اینها شروع کردند به بد گویی« :تو رفتی مرعوب پیغمبر شدی و ِ

شدی!( 6به قول ما ،محمّد زده شدی!) عجیب! ما دیگر خیال نمیکردیم که تو

اینقدر احمق باشی!» و شروع کردند یک حرفهایی به او زدند که خود او
میگوید« :من تعجّب میکنم که آخر چطور به من چنین حرفی میزنند؟!»

 .3أسد الغابة ،ج  ،3ص .67

 .6لغتنامۀ دهخدا« :خرف شدن :پیر و بیعقل شدن».
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مثالً شما فرض کنید :پسر انسان که مدّتی با انسان زندگی کرده و تمام

خصوصیّت انسان را خبر دارد ،یکمرتبه میآید و گریبان انسان را میگیرد و فحش
میدهد! اصالً انسان میماند که این کار یعنی چه؟! و میگوید« :بچّهجان چرا این
کار را میکنی؟!» او میگوید« :تو اصالً پدر من نیستی! تو آمدی پدر مرا کشتی و با

مادر من ،فالن عمل را انجام دادی! اصالً تو پدر من نیستی و من میخواهم تو را

بکشم!» حاال انسان به این پسر بچّه چه بگوید؟!
کشتن عروة بن مسعود ،به خاطر مخا لفت با سنن ملّی

عروة بن مسعود در همچنین موقعیّتی واقع شد؛ افرادی که یک عمر ،از او

اطاعت میکردند و به او اهالً و سهالً میگفتند و حرفش در میان آنها نافذ بود،

چون با سنن ملّی آنها مخالفت کرد ـ اینها سنّت ملّی است دیگر! غیر از این چیزی

نیست ،منتهیٰ برای هر کس یک صورت و یک شکلی دارد ـ آمدند و نسبت نفهمی
و سفاهت و حماقت به او دادند .او که أعقل مردم است و در تمام أعمال ،با او

مشورت میکنند ،حاال میگویند« :تو سفیه هستی!»

خالصه آنچه گفت ،هیچ فایده نکرد؛ تمام قوم و خویشها جمع شدند و هر

کدام شروع کردند به زخمی زدن ،و برخاستند و قهر کردند و رفتند.

او هم در منزلش شروع به نماز خواندن و قرآن خواندن کرد .تازه شب اوّلی

بود که وارد شده بود .هنگام اذان صبح خودش سر از دریچه بیرون آورد و اذان

گفت ،و همانطور که مشغول اذان گفتن بود ،یکی از همان قوم و خویشها از دور

تیری به او زد؛ تیر به دست و رگ اکحل 3او خورد و خونش بند نیامد تا از دنیا
رفت .همینکه داشت میمرد ،میگفت:

أشهد أن ال إل َه إال اهلل أشهد أن حممدا ا رسول اهلل؛ من شهادت میدهم که
دین حقیقی و دین واقعی همین است که خدا گفته و پیغمبر آورده است!

شما سالم مرا به پیغمبر برسانید و به او بگویید :حرفی که گفتی« :إذن
 .3لغتنامۀ دهخدا« :أکحل :رگ حیات».
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قاتلوک!» درست بود؛ اینها مرا کشتند ،ولیکن من این شهادت را در راه ایمان
و در راه فداکاری به سوی تو امری جزئی میدانم و امر مهمّی نمیشمارم ،و

اگر بیش از این جان داشتم و در راه تو فدا میکردم ،سزاوار بود.

وقتی که داشت میمرد ،دوتا از پسرهایش و یکی از برادر زادههایش که آنها هم

قبالً در مدینه ایمان آورده بودند به همراه بعضی از افراد که از دستیارانشان بودند ،آمدند

تا آن شخص تیرانداز را بگیرند و بکشند و قصاص کنند .عروة بن مسعود گفت:

این کار را نکنید!! دست بردارید! من برای اینکه در میان شما گرفتاری و

جنگی پیدا نشود ،این خونم را بر آن تیر زننده حالل کردم و از خونم گذشتم؛
با همدیگر دعوا نکنید! بهجای این دعوا و جنگ ،بنشینید و بر سعادت خود

فکر کنید و با هم اتّحاد کنید ،و بروید پیش محمّد و اسالم بیاورید.

و وصیّت کرد که او را هم پیش همان دوازده نفر از شهدای اسالم که در

اطراف حصار طائف شهید شدند دفن کنند ،ـ که خود پیغمبر آنها را در موضعی که

به نام «موضع شهدا» معروف بود دفن کردند ـ و آنجا هم دفنش کردند.
پیا مبر اکرم صلّی اهلل علیه و آ له و سلّم « :مَثَل عروة در ا مّت من ،مَث ل مؤ من آل یاسین است»

برای پیامبر خبر آوردند که عروة بن مسعود را کشتند؛ پیغمبر تا شنید ،فرمود:
« َمثَل او در میان امّت من عین ًا مانند مَثل مؤمن آلیاسین است».

3

داستا ن شهادت مؤ من آل یاسین

یس آمده است که :وقتی حضرت
داستان مؤمن آلیاسین در سورۀ ٓ
عیسی بن مریم علیٰ نبیِّنا و آله و علیه السّالم در َانطاکیه دعوت خود را تبلیغ کرد،
دو نفر به انطاکیه فرستاد که از ِقَبل ایشان دعوت کنند ،و آنها آمدند و دعوت کردند،
یس داریم:
و مردم هم شروع به تکذیب کردند؛ که در سورۀ ٓ

﴿﴾   ؛ «ما دو نفر را فرستادیم﴾﴿ ».؛ «مردم آنها

را تکذیب کردند﴾ ﴿ ».؛ «یک نفر دیگر را هم فرستادیم که او
هم رفت تا آن دو نفر را تقویت بکند﴾   ﴿ ».؛ «گفتند:
 .3المغازی ،ج  ،1ص .128
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ما از طرف حضرت عیسی به عنوان تبلیغ آمدیم».
﴿﴾              ؛ «گفتند:

شما برای چه آمدید؟ شما چه فرستادۀ پروردگاری هستید؟! شما هم مثل ما
بشر هستید ،و خدا هم هیچ چیز نازل نکرده و همۀ حرفهایتان دروغ است!»

﴿﴾     *      ؛ «خدا

میداند که ما آمدهایم( .ما وقتی در قلب خود میبینیم که خدا به ما امر

کرده است و ما فرستادۀ او هستیم ،شاهد نمیخواهیم .چون دو نفر از آنها
عالوه بر اینکه فرستادۀ حضرت عیسی بودند ،خودشان هم پیامبر بودند).
* [و بر عهدۀ ما نیست مگر تبلیغ آشکارا]».

﴿﴾   ؛ «گفتند :اصالً ما وجود شما را نحس میدانیم و به

شما فال بد میزنیم! (آمدید در اینجا خرابکاری کنید و اصالً سیل و

قحطی و همۀ بدبختیهای بلدۀ ما بهواسطۀ وجود شما پیدا میشود»).

﴿﴾    ؛« 3ما شما را سنگباران میکنیم و به عذاب

ألیمی شما را عذاب میکنیم».

خالصه تا میرسد به اینجا که:

﴿﴾     ؛ «از آخر شهر أنطاکیه یک مردی آمد».

مؤمن سورۀ یاسین اینجا است .او آمد به این قوم نصحیت کرد و گفت:

﴿﴾       *    ؛

6

«آخر شما چرا اینها را تکذیب میکنید؟! اینها حرفشان که درست و منطقی

است؛ به عالوۀ یک دلیل و شاهد :هر کسی کاری میکند برای مزد میکند،

امّا اینها از شما مزد نمیخواهند! اینها آمدهاند و برای شما تبلیغ میکنند و
شما دارید اینها را هجو میکنید ،مسخره میکنید و چه میکنید و چه

 .3سوره یس ( )12آیات  34ـ .30
 .6سوره یس ( )12آیه  68و .63

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /مجلس سوّم

60

میکنید! ولی آنها مزد نمیخواهند .و این هم عالمت است بر اینکه آنها
برای خدا کار میکنند .هم خودشان راه یافتهاند و هم شما را راه میبرند».

او شروع کرد به بیان کردن و بیان کردن ،هنوز بیانش تمام نشده بود که

قوم و خویشهای خودش زدند و او را کشتند و جنازهاش همانجا افتاد؛

﴿﴾  ؛ «به او گفته شد که :فوراً داخل در بهشت شو! (یعنی افتاد
و مرد و فوراً داخل در بهشت شد    *    ﴿ »).

﴾  ؛(« 3در آنجا وقتی چشمش باز شد) گفت :ای کاش که

قوم من میدانستند که چگونه پروردگار ،مرا آمرزید و از همۀ گناهانم
گذشت و چه درجات و چه مقاماتی به من داد! ای کاش آن قوم جاهل و

نفهم و احمق من میدانستند که من اآلن در چه عزّت و شوکتی بسر میبرم!»

و این آیه از آن آیاتی است که داللت بر برزخ میکند و صراحت در برزخ
دارد؛ چون میگوید﴾      ﴿ :؛ تا افتاد و مُرد،
بدون معطّلی رفت در بهشت برزخی و مورد کرامت پروردگار واقع شد و چنین ندا

داد .چون بعضیها که برزخ را انکار میکنند ،میگویند« :عالم برزخی نیست ،و

وقتی که انسان مرد باید همینطور معطّل بشود تا روز قیامت ،و بین این عالم و بین

آن عالم ،برزخی نیست!»

6

این داستان مؤمن آلیاسین است؛ مؤمن آلیاسین یعنی مؤمنی که نامش در

یس برده شده ،و از امّت حضرت عیسیٰ بود ،و داستانش به این نحو بود.
میان سوره ٓ

رسول خدا که شنید عروة بن مسعود را کشتند ،گفتند« :این در میان امّت

من ،مَثلش مََثل همان مؤمن آلیاسین است ».او آمد و ایمان آورد و رفت قوم خود
 .3سوره یس ( )12آیه  62و .67
 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون کیفیّت اثبات وجود برزخ و بهشت و جهنّم برزخی ،رجوع شود به

معاد شناسی ،ج  ،6ص 638؛ ج  ،38ص 07؛ مهر تابان ،ص .157
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عروة بن مسعود ،جدّ مادری حضرت علیاکبر علیه السّالم

را دعوت کند که نپذیرفتند ،و همان قوم و خویشانش زدند و او را کشتند.

3

عروة بن مسعود ،جدّ مادر ی حضر ت علی اکبر علیه ا ل سّالم

اگر بخواهید عروة بن مسعود را بهتر بشناسید ،او جدّ حضرت علیاکبر

است ،جدّ واقعیِ واقعی! حضرت علیاکبر ـ که در روز عاشورا کشته شدند ـ
مادرشان لیلیٰ دختر ُمرّة بن عروة بن مسعود ثَقفی است ،یعنی لیلی دختر مرّة است

و مرّة پسر عروة است؛ پس حضرت لیلیٰ نوۀ عروة است .و زن عروة بن مسعود
ثقفی ،خواهر ابوسفیان است که ابوسفیان هم از بنیامیّه بود .پس حضرت علیاکبر
از طرف پدر ،هاشمی است؛ و از طرف مادر به دو طیف است :از مادرِ مادر ،بنیامیّه
است و از پدرِ مادر ،بنیثقیف است.

و لذا در زمان حیات حضرت سیّدالشّهدا علیه السّالم که معاویه هنوز نمرده

بود ،یک روز معاویه نشسته بود و به اصحاب خود گفت« :امروز میخواهم از شما
یک سؤال کنم ،جواب مرا بدهید!» گفتند« :بگو!» گفت« :امروز بهترین فرد در عالم

خب معلوم است
که بتواند مسلمین را از هر جهت اداره کند ،کیست؟» گفتندُ « :
دیگر! وجود مقدّس جنابعالی».

گفت« :نه!» اینجا دیگر مجلسِ خلوت و خودمانی بود ،چون با ضحّاک بن

قیس و بُسر بن أرطاة و همین همپیالهها بود ،و هر کس چیزی گفت .گفت« :نه!
خب شما بگو!»
شما سخن به راستی نگفتید ».گفتندُ « :

گفت« :امروز در روی زمین کسی از حضرت علیاکبر سزاوارتر نیست؛ زیرا
فیه َشجاعة بنیهاش ٍمَ ،سخاء بنیأمی َةَ ،زهو َثقیف؛ 6در او سه چیز هست که در

هیچکس جمع نشده :یکی شجاعت بنیهاشم ،یکی سخاوت بنیامیّه ،و یکی
زیبایی و طراوت و بشاشت و حُسنِ صورتی که در بنیثقیف است».

البتّه اینکه خودش میگوید :سخاء بنیامیّه ،دروغ گفته است! در تاریخ دارد

 .3الطبقات الکبری ،ج  ،3ص 617؛ إمتاع األسماع ،ج  ،34ص .60
 .6مقاتل الطالبیین ،ص .02
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که بنیامیّه خیلی مردمان پست و رذلی بودند ،ولی خُب دیگر چه کنیم این بیچارگی
و بدبختی را! هیچکس از بنیهاشم سخیتر نبود! و بر این مطلب شاهد هست و در

تواریخ هست .بنیهاشم گلیم زیر پایشان را برمیداشتند و میدادند و خود ،گلیم هم

نداشتند؛ امّا جناب معاویه نشسته آنجا و تمام بیتالمال شهرهای مسلمین را جمع
میکند ،و پانصد هزار درهم پانصد هزار درهم بهعنوان رتبه به همپیالههای خودش
میدهد ،و این را بهعنوان سخاء حساب میکند .مسئلۀ حساب است دیگر!!

و لذا در روز عاشورا ،آن لشکر خیلی اهتمام داشت که حضرت علیاکبر را

هم بقاپد و ببرد ،بهعنوان اینکه با یزید قوم و خویشی داشت .چون از همان جهت
که خواهر ابوسفیان ،زن عروة بود ،با یزید و با معاویه پسر عمّه و پسر دایی بودند.

3

این از داستان عروة ،که دیگر کارش تمام شد.
ادامۀ داستا ن اسالم بنی ثقیف

از طائف مردی بود به نام مالک بن عوف که رئیس هوازن بوده و تمام جنگ

حنین زیر سر او بود 6و مرد خیلی عجیبی بود و از آن فتّاکها و از آن مشرکین بود،
عین ابوسفیان[ .او هم در جریانی به دعوت پیامبر مسلمان شد].

1

[بعد از این جریان مردی از سر کردههای مشرکین به نام عمرو بن أُمیّه] در

اوّل ظهر ،آمد به طائف و به منزل عبد یالیل رفت و گفت« :کار دارم!» ،خادم آمد و

گفت« :فالن کس شما را کار دارد ».تعجّب کرد« :چطور شده او آمده اینجا؟! او که

یک مرد سر کردهای است و هزار نفر مثل من باید بروند پیش او! حتماً این کار ،کار

خیلی مهمّی است!»

آمد و با او مالقات کرد و گفت« :قضیه چیست؟» گفت« :قضیۀ محمّد خیلی

مهم است! محمّد نگرانکننده است! میدانی محمّد چه کار کرده است؟ محمّد مکّه
 .3شرح األخبار ،ج  ،1ص 356؛ سرّ السلسلة العلویّة ،ص .18
 .6المغازی ،ج  ،1ص 002؛ تاریخ ابنخلدون ،ج  ،6ص .426
 .1الطبقات الکبری ،ج  ،3ص .617
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را گرفته و همۀ بتها را خُرد کرده است ،و تمام جزیرةالعرب در تحت تسلّط او در

آمده است! ما نمیدانیم او چه زبانی دارد و چه نفَسی دارد که به هر جوانی میرسد،

مثل آهنربا او را میگیرد؟! باید فکری بکنیم! و خاک بر سر شما که گرفتهاید در

این قلعه نشستهاید ،این کار زنها است! از قلعه بیرون بیایید و بروید با محمّد جنگ
کنید ،و االّ فردا میآید و قلعۀتان را میگیرد و بر سرتان خراب میکند!»

عبد یالیل گفت« :حرف ،همین حرف توست! درست میگویی ،به فکر من

هم چیزی غیر از فکر تو نمیرسد! من چه کار بکنم؟ مطلب همین است دیگر!»

گفت« :من خواستم به تو متذکّر بشوم که مطلب این است و معطّل نشوید؛

فکر کنید ،تجهیز کنید ،جوانان را جمع کنید ،پولهایتان را جمع کنید ،و هر کاری
که میتوانید بکنید که شرّ این مرد را از سر تمام عرب و تمام جزیرةالعرب
برداریم!» این را گفت و رفت.

عبد یالیل با دو نفر دیگر و بعد با سه نفر دیگر از بزرگان درجه یک بنیثقیف با

همدیگر قرار گذاشتند که بروند مدینه و بهعنوان وَفد بر پیغمبر وارد بشوند و اوضاع
را تماشا کنند و یک مصالحهای بنویسند تا کار به خوشی و مصالحه بگذرد؛ شرایطی
آنها قرار بدهند و شرطی پیغمبر بگوید ،یک قدری آنها تنازل کنند و یک قدری اینها.

با بعضی از شرطها حاضر به مصالحه شوند که هم از جنگ خالص شده باشند و هم
آن بتپرستی برایشان باقی بماند .آنها شش نفر بودند ،و باألخره تا حرکت کردند با

ضمّ و ضمیمه سیزده نفر شدند ،و سیزده نفر بهعنوان وَفد به مدینه رفتند.

در راه به مغیرة بن شعبه برخورد کردند ،که داستانش مفصّل است .مغیره آمد

و خبر آمدن آنها را به پیامبر داد .پیامبر خیلی خوشحال شدند؛ هر وَفدی که میآمد

پیغمبر خوشحال میشدند .چون مدینه یک طوری بود که نمیشد وَفدی بیاید و
مسلمان نشود و برگردد؛ آخر میآمدند اصحاب را میدیدند ،نماز را میدیدند،

قرآن را میدیدند؛ وضعیّت زنها را میدیدند ،وضعیّت مردها را میدیدند ،و با آن
آداب و رسوم خودشان تطبیق میکردند .پیامبر خیلی خیلی خوشحال بود.
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اینها آمدند ،حاال کجا وارد بشوند؟ مغیره گفت« :من میبرم به منزل خودم».

چون مغیره خودش اهل طائف و از بنیثقیف بود .پیغمبر گفتند« :نه! تو مرد امینی
نیستی!» حاال این داستانی دارد .خالصه او اصرار کرد و آنها را برد در منزل خود.

اینها میآمدند خدمت پیغمبر و آیات قرآن و نماز پیغمبر را گوش میکردند.

اوّلین کسی که از آنها پنهانی ایمان آورد ،یک جوانی بیستساله بود که بدون اینکه
به آنها بگوید ،به دست خود پیغمبر ایمان آورد.

آنها در مدینه ماندند و آزاد هم بودند و در مسجد میآمدند و میرفتند ،و کسی

هم به آنها الزام اسالم نکرده بود ،چون آنها برای تماشا و مذاکره آمده بودند .بعد از
خب ،حاال باب مذاکره را باز کنیم؛ گفتند« :اوّالً اینکه محمّد باید اجازه
مدّتی گفتندُ :

بدهد که ما ربّه را داشته باشیم( ،ربّه :یعنی خدا) خدای خودمان الت را داشته باشیم!»

[و خیلی اصرار کردند ،ولی حضرت فرمودند« :باید خراب شود!» بعد گفتند« :ما را

از نماز خواندن معاف کن!» پیغمبر قبول نکردند و فرمودند« :در دینی که نماز نباشد،

خیری نیست!» در نهایت اسالم آورده و به قبیلۀ خود مراجعت کردند].

 .3المغازی ،ج  ،1ص 126؛ تاریخ الطبّری ،ج  ،1ص .17
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مجلس چهارم

أعوذ باهلل من الّیطان الرجیم

بسم اهلل الرمحن الرحیم
عل حمم ٍد آله الطاهرین
صل اهلل ی
عل أعدائهم أمجعنی رمن َ
اآلن إ ییل قیا رم یوم الدین
لعنة اهلل ی
المعاقبی
و أیق ُ
الرمحة ،و أشدُّ ُ
الرامحی یف موضع العفو و َّ
نت أنّک أنت أرح ُم ّ
المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة.
یف موضع النَّکال و النَّقمة ،و أعظ ُم ُ

«من یقین دارم که تو دارای رحمت و منّت هستی در موضع عفو و رحمت،
و معاقب هستی در موضع انتقام و پاداش ،و جبّار و عظیم هستی در جایی

که با کبریائیّت و سلطنت و عظمت و بزرگواریِ تو برخورد و مبارزه

میشود».

پروردگارا ،وقتی تو را به این صفات یاد کردم و حمد و ثنای تو را بر اساس

این صفات جمال و جاللت ذکر کردم ،حال از تو تقاضاهایی دارم:

میع مدحتی ،و أجب یا
الل ُه َّم أذنت یل یف ُدعائک و مسألتک؛ فاسمع یا س ُ
رحیم دعوت ،و أقل یا غفور عثرت! فکم یا إَلی من ک ٍ
ُربة قد ف َّرجتها ،و ُُهو ٍم
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
قد کشفتها ،و عثرة قد أقلتها ،و رمحة قد نَشَتا ،و حلقة بالء قد فککتها!

«خداوندا! تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو سؤال و خواهش کنم.
حال که به من اذن دادی؛ پس ای خدای شنوا ،بشنو این مدحی که از تو
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میکنم! و ای پروردگار رحیم و مهربان ،اجابت کن و ردّ مکن دعایی را که
میکنم و تو را میخوانم! و ای پروردگار آمرزنده ،در گذر از گناه و لغزش من!

گناهانی از من سر زده ،و خطرات و لغزشهایی برای من پیدا شده ،و

گرفتاریها و غمومی مرا احاطه کرده ،و بالهایی از هر طرف مرا در پوشش
خود گرفته است که تو به رحمتِ رحیمیّتت مرا شامل شدی ،و از همۀ

گناهانم گذشتی ،و مرا از همۀ خطرات و لغزشها نجات دادی ،و دست
مرا در آن نقاط سخت و خطرناک گرفتی!»

پس برای تو یک امر بدیع و بیسابقه نیست؛ کارِ تو این است! و چون رویّه

و روش تو این است ،از تو تقاضا میکنم که این تقاضای مرا هم بپذیری و این مدح

مرا قبول کنی و این چیزهایی را که از تو میخواهم به منصّۀ اجابت برسانی!
لطف خدا در اجا زۀ دعا نمود ن به بندگا ن

الل ُه ّم أذنت یل یف ُدعائک و مسألتک؛ «تو به من اذن دادی که بیایم و از تو
بخواهم!»

اگر خدا اذن نداده بود چه میشد؟ انسان اجازۀ دعا نداشت؛ او بنده است و خدا

موال است ،و این موال به این بنده اجازه نمیدهد که :تو بیا و عرض حاجت به آستان

مقدّس ما بیاور! بلکه خودت باش و خودت و انانیّت و نفس خودت! هیچ راهی به ما
نداری؛ تو بندۀ ما هستی و ما موال ،بنده را با موال چه کار؟! خاک را با خورشید چه کار؟!
ر
األرباب؟!» 3ما را از خاک ـ پستترین چیز ـ آفریدی؛ و تو هم
أین التاب َر ُّب
« َ
ربُّ األربابی ،از همۀ اربابها باالتر و از همۀ پروردگارها پرورندهتر هستی ،و ربوبیّتت
از همۀ َربها شدیدتر و بیشتر و عظیمتر است .بنابراین اگر به ما اذن نمیدادی ،این
عین واقع بود؛ نه اینکه اذنی که ما داریم تا دعایی و مسئلتی از تو کنیم ،حقّی است برای

ما! نه ،هیچ حقّی نیست! بلکه فقط مرحمت و لطف تو است که این اذن را به ما دادی.
اذ ن تکوین ی و تشریع ی خداو ند به بندگا نش برا ی دعا نمود ن در هر ز ما ن و شرایطی

و اذن تو در دو مرحله است :یکی در مرحلۀ تکوین ،و یکی هم در مرحلۀ

 .3عبارتی است مشهور در لسان اهل علم .اهلل شناسی ،ج  ،3ص « :00خاک را چه مناسبت با
پروردگار پرورشدهندگان؟!»
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تشریع؛ که هر وقت دلتان میخواهد ،بگویید :یا اهلل! زمان و مکانی برایش قرار
ندادی ،کیفیّت و وضعیّت و موقعیّت خاصّی برایش قرار ندادی.

انسان نصفشب خدا را مخاطب قرار میدهد و میگوید :یا اهلل! در روز

میگوید :یا اهلل! وقت خاصّی ندارد .در حرکت میگوید :یا اهلل! در سکون
میگوید :یا اهلل! در مشهد میگوید :یا اهلل! در طهران میگوید :یا اهلل! در مکّه

میگوید :یا اهلل! در افغانستان میگوید :یا اهلل! در طیّاره میگوید :یا اهلل! در کشتی
میگوید :یا اهلل! در هر جایی ،مغرب یا مشرق میگوید :یا اهلل!

عجیب این است که خدا به ما اذن داده که هرجا بگوییم و او هم هر وقت که

بگوییم ،میشنود! این ،عجب رادار و عجب تلگراف و عجب بیسیمی است که هر
وقت و هرجا و از هر گوشه بگوییم :یا اهلل! او فوراً میشنود و بله هم میگوید!

و این نه فقط اختصاص به ما دارد ،بلکه برای همۀ افراد است؛ نه فقط همۀ

افراد ،بلکه همۀ حیوانات و جنّ و انس و ملک و ماهیهای زیر دریا و پرندگان فراز
آسمان .اینها همه در اصلِ وجود و سرّشان به پروردگار متّصلاند ،و در حدود

إّنّیات و ماهیّات خود ،میخواهند و تقاضا میکنند؛ و او هم إفاضۀ وجود میکند.

پس اذن هم در مرحلۀ تشریع است و هم در مرحلۀ تکوین .امّا در مرحلۀ

تشریع ،به ما اجازه داده است که همیشه بگوییم :یا اهلل! و همیشه نماز بخوانیم ،و
نماز اختصاص به زمان خاصّی ندارد.

آن نماز واجبی که انسان میخواند ،برای اقلّ مأمومین و اضعف مأمومین است.
استحباب أکید نما زها ی نا فله

در روایت داریم که رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود« :این هفده رکعتی را

که خدا واجب کرد به خاطر ضعفاء و اضعف مأمومین است 3».چون از زن و مرد و
ضعیف و قوی دیگر کسی نیست که از عهدۀ این هفده رکعت برنیاید ،و همه برمیآیند؛

لذا واجب شد .امّا برای کسانی که میتوانند راه را بیشتر طی کنند ،مستحبّ مؤکّد است
 .3األمالی ،شیخ صدوق ،ص .453
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که نوافل را بجا بیاورند و باید دو برابر این مقدار نوافل بخوانند 3.و نوافل هم خیلی مهم
است؛ مکتوبه است ،یعنی نوشته شده است! مثل 6﴾  ﴿ :و

﴿

 .1﴾ ... اینها را میگویند :نوافل مکتوبه یعنی نوشته شده ،باید بجا بیاوری!
روایت ی بسیار مهم ا ز حضر ت صادق علیه ا ل سّالم راجع به نما زهای نا فله

روایتی داریم از حضرت صادق علیه السّالم که:

شخصی میگوید :یا بن رسول اهلل! نوافلی که باید بجا بیاورم هیچ ،نوافلی
هم از من فوت شده ،چه کار کنم؟ حضرت فرمودند« :باید قضا کنی!»

دو مرتبه گفت :زیاد است ،من نمیتوانم قضا کنم ،چه کار کنم؟ حضرت

فرمودند« :قضا کن!»

باز گفت :چه کار کنم؟ حضرت فرمودند« :باید قضا کنی!»

گفت :حاال اگر قضا نکنم ،تصدّق کنم و کفّاره بدهم؟ حضرت فرمودند:

«بده!»

4

و لذا مؤمنین و آن افرادی که اهل مراقبه هستند اصالً بین نماز واجب و نافلۀ

مکتوبه تفاوت نمیگذارند ،و همۀ این پنجاه و یک رکعت جزء نمازهایی است که

بهطور وظیفه بجا میآورند.

حکمت عدم وجو ب نما زها ی نا فله

خب خداوند این را به عنوان مستحب قرار داد ،امّا چرا واجب نکرد؟ چون

اگر واجب میکرد که نمیشد؛ آخر او پیغمبر رحم ٌة للعالمین است ،و تکلیف او هم

بر اساس حکمت است ،و شریعت او هم شریعت سمحۀ سهله ،یعنی آسان است.
 .3األمایل ،شیخ طوسی ،ص :241
ر
ر
عل الن ر
السالمَ ،
قال ...” :ی
هلل تَعا ییل إنیام َف َر َض َ
إن ا َ
سبع
«عن أیب
اس ىف الیو رم ال یلیلة َ
الرضا علیه ی
امحسن ِّ
أضاف رسول اهللر ص یل اهَّلل علیه آلهر
ر
َ
ىت هبا مل یسأله اهلل عَزی َ َج یل عَام سواها َ ،إنیام
َ
رش َة َرک َع اة ،من أ ی
َع َ
ر
ر
ُّقصان»“.
لیتم برالنیوافر رل ما َی َقع فیها من الن
سلم إلیها م ْث َلیْها ،ی
 .6سوره بقره ( )6آیه  .301أنوار الملکوت ،ج  ،3ص « :67بر شما روزه داشتن واجب شد!»
 .1سوره بقره ( )6آیه .308

 .4من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص .520
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آنوقت اگر پنجاه و یک رکعت را بر همه واجب کند؛ آن دختری که تازه بالغ میشود
و آن پیرمرد ضعیف و رنجور و آن مریض باید پنجاه و یک رکعت نماز بخوانند! نه

اینکه غیر ممکن است ،اگر غیر ممکن باشد و متعذّر باشد که به او تکلیف نمیشود،

بلکه متعسّر و مشکل است؛ ولی این تکلیف مشکل هم برداشته شد:

﴿             

.﴾           
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این دعایی است که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در شب معراج

کرد و پذیرفته شد و این نمازهای مستحبّی ،مستحبّ شد؛ و االّ اگر پیغمبر تقاضا

نمیکرد ،واجب میبود.

6و1

 .3سوره بقره ( )6آیه  .602معاد شناسی ،ج  ،1ص :51

«اى پروردگار ما! ما را مورد مؤاخذۀ خود قرار مده ،اگر ما در امرى از امور نسیان کردیم و
فراموش نمودیم یا آنکه خطا و اشتباه کردیم! اى پروردگار ما! کارهاى سخت و مشکل را بر
عهدۀ ما قرار نده ،از آن کارهاى سخت و مشکلى که بر امّتهاى پیامبرهاى گذشته قرار دادى! اى
پروردگار ما! بر ما تحمیل مکن کارهایى را که ما طاقت حمل آن را نداریم!»
 .6جهت اطّالع بیشتر بر مسئلۀ لزوم قدرت در تحقّق تکالیف إلهیّه ،رجوع شود به معاد شناسی،
ج  ،1ص .57

 .1األمالی ،شیخ صدوق ،ص :453

الصال ُة مخسون صال ًة( .قال ):فأقبل عىل موس فقال:
ثم مض ح ّتی إذا انتهی حیث انتهیُ ،فرضت علیه ّ
« ّ
ممد ،کم ُفرض عىل ُأ ّمتک؟“ قال” :مخسون صال ًة “.قال” :ارجع إیل ر ِّبک فاسأل ُه أن ُی ِّفف عن أ ّمتک!“
”یا ّ
ثم م َّر عىل موس فقال” :کم ُفرض عىل أ ّمتک؟“ قال” :کذا و کذا “.قالَّ ” :
فإن أ ّمتک
(قال ):فرجعّ ،
کنت یف بنیإرسائیل فلمیکونوا
ُ
فإّن ُ
أضعف األُمم ،ارجع إیل ر ِّبک فاسأله أن ُی ِّفف عن أ ّمتک! ّ
ُیطیقون ّإال دون هذا“.
ٍ
فلمیزل یرج ُع إیل ر ّبه عزّ و ّ
ثم م ّر عىل موس فقال” :کم
جل ح ّتی جعلها مخس صلوات( .قالّ ):
ٍ
مخس صلوات “.قال” :ارجع إیل ر ّبک فاسأله أن ُی ِّفف عن أ ّمتک!“ قال:
ُفرض عىل أ ّمتک؟“ قالُ ” :
ریب م ّا أرج ُع إلیه!“»
”قد استحی ُ
یت من ّ
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مصادیقی از تکا لیف بسیار سخت شرایع سابق

کما اینکه برای اُمَم سالفه ،تکالیف سختتری از این تکالیفی که ما داریم ،بود.

مثالً در میان قوم موسی بعد از اینکه دیگر گوسالهپرست شدند و حضرت موسی از

کوه طور آمد ،خداوند برای کفّارۀ گناه آنها و برای قبولی توبۀ آنها نگفت که :بایستید

رو به قبله و رو به بیتالمقدس و دعا کنید تا خداوند شما را بیامرزد؛ گفت« :شمشیرها
را برهنه کنید و به جان همدیگر بیفتید و خودتان را بکشید!» با این گناهی که شما

انجام دادید دیگر باید خودتان را بکشید و نفستان را نابود کنید! امر پروردگار است!

و توبه در صورتی قبول میشود که همدیگر را بکشید .هفتاد هزار نفر در یک
صحرای بیپایان با شمشیرها به جان همدیگر افتادند ،این او را میکشت ،او این را

میکشت ،ضجّه و ناله و گریه؛ تا اینکه توبۀشان قبول شد و تکلیف برداشته شد.
6 3

آیۀ قرآن در سورۀ بقره است. ﴾    ﴿ :

” هنگامی که رسول خدا به معراج رفتند و معراج ایشان در جایی که باید ،به انتها رسید ،پنجاه
نماز بر آن حضرت واجب شد .در بازگشت با حضرت موسی مواجه شدند ،عرض کرد :ای

محمّد ،چند نماز بر امّتت واجب شد؟ فرمود :پنجاه نماز .عرض کرد :امّت تو ضعیفترین

امّتهاست ،بهسوی پروردگارت بازگرد و از او بخواه به امتت تخفیف بدهد؛ چراکه من در میان

بنیاسرائیل بودم و آنها طاقت نمیآوردند مگر به کمتر از این مقدار.
پس حضرت پیوسته بهسوی خداوند عزّوجلّ بازمیگشت تا اینکه خداوند تعداد نمازها را پنج
نماز قرار داد .باز آن حضرت بر حضرت موسی عبور نمود ،عرض کرد :چند نماز بر امّتت واجب
شد؟ فرمود :پنج نماز .عرض کرد :بهسوی پروردگارت بازگرد و از او تقاضا کن که به امّتت
تخفیف بدهد .فرمود :من از پروردگارم حیا میکنم که دوباره بهسوی او بازگردم( “.محقّق)
 .3سوره بقره ( )6آیه .54
 .6تفسیر القمی ،ج  ،3ص 47؛ المیزان ،ج  ،3ص :318

«قال عل علیهالسالمّ ” :
إن موس ّلام خرج إیل المیقات و رجع إیل قومه او قد عبدوا العجل ا قال

َلم موس:

﴿            

.﴾  

ٍ
فقالوا له” :کیف نق ُتل أنفسنا؟!“ فقال َلم موسُ ” :اغدُ وا ُّ
کل واحد منکم إیل بیت المقدس و معه 

سیره و ممشای رسول خدا در برداشتن حرَج و سختی از احکام
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امّا برای ما چنین کاری نکرده و همچنین تکلیفی هم نکرده است که اگر شما

فالن گناه را کردید حتماً بایستی خودتان را بکشید! اینها همه به برکات نفس نفیس
رسول خدا است که بر امّت تخفیف کرده است.
سیره و ممشا ی رسول خدا در برداشتن حرَج و سخت ی از احکام

در سفر حجّةالوداع که رسول خدا برای حج آمد ،هر کس هر مسئلهای از

پیغمبر سؤال میکرد :اینجا اشتباه کردم ،آنجا اشتباه کردم ،اینجا چهکار کردم؛

حضرت میفرمود« :إمض و ال حرج؛ 3حرجی نیست!»

اآلن فقها خیلی اشتباهات مهمی میکنند و خیلی دستورات اشتباهی

میدهند! مثالً این وقوف در عرفاتی که میگویند :حتماً بایستی به این کیفیّت باشد!

اوّل که اینطور نبود ،اوّل واجب بود که از ظهر بمانند تا به غروب .بعد بعضیها

ظهر نرسیدند ،و یک ساعت به غروب ـ مسمّای وقوف ـ رسیدند؛ حضرت

فرمودند« :و الحرج!» بعضی از ظهر تا غروب نرسیدند و شب آمدند و فقط مشعر
را درک کردند ،از رسول اهلل سؤال کردند؛ فرمودند« :الحرج!»

اینها همه ال حرجهایی است که رسول خدا فرموده است .و ا ّال اگر تکلیف

بود ،کسی که از اوّل ظهر به عرفات نمیرسید و حتّی پنج دقیقه دیرتر میرسید،

حجّش باطل بود و باید دو مرتبه به حج میآمد؛ یا اینکه اگر اضطراری یا اختیاری،

مسمّای وقوف را در روز درک نمیکرد و شب به مشعر میرسید و آن را درک

دت أنا منِّب بنیإرسائیل ،فکونوا أنتم ُملتثمی الیعر ُ
ٌ
 س ّکیٌ أو حدید ٌة أو
ف أحدٌ
سیف! فإذا صع ُ

بعضا!“
بعضکم ً
صاحبه؛ فاق ُتلوا ُ

فلام ّ
صىل هبم موس و صعد
فاجتمعوا سبعیألف رجل م ّن کان عبدوا العجل إیل بیت المقدسّ ،

بعضا ،ح ّتی نزل جِّبائیل فقالُ ” :قل َلم یا موس :إرفعوا القتل! فقد تاب
بعضهم یق ُتل ً
المنِّب ،أقبل ُ
ٍ
لالف و أنزل ا ُ
ا ُ
هلل        ﴿ :
هلل لکم “.ف ُقتل منهم عَش ُة
»“.﴾ 

 .3جهت اطّالع بیشتر از مفادّ حدیث «الحرج» رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،2ص .663
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میکرد ،باید میگفتیم :باطل است! و إلیٰ ماشاءاهلل مسائلی در باب صالت و زکات
و حجّ و صوم و اینها داریم که مدام میفرمودند :عیب ندارد! عیب ندارد! عیب
ندارد! اگر خدا میگفت« :همه عیب دارد!» چه کسی میتوانست حرکت کند؟
نعم ت بزر گ دین آسا ن و سه ل ،حاص ل زحما ت و مرارت کشید نها ی رسول خد ا

پس رسول خدا ما را از یک راه روشن و مستقیم حرکت میدهد و خودش

مدام آشغالها را جمع میکند ،خار و خاشاکها را جمع میکند ،و مدام راه را نشان

میدهد و مدام خودش عرق میریزد ،و در شب معراج و در نیمههای شب دعا

میکند و نمازهای طوالنی میخواند و مرارتها میکشد؛ برای اینکه راه را برای ما

روشن کند .یک دین سهلِ سمحه به دست ما داده و ما قدرش را نمیدانیم ،آنوقت
منّت گردن او میگذاریم که ما مسلمانیم و ما شیعه هستیم و چنین و چنان! و چه
نعمت بزرگی است همین آسان بودن!

رضوا ن خدا در نما ز اوّل و قت ،و غفرا ن و گذشت خدا ا ز نما ز آخر وقت

ُ
ُ
غفران
رضوان اهلل ،و لخ ُر الوقت
نماز در اوّل وقت واجب است؛ «أ ّو ُل الوقت

اهلل!»3و 6کسی که نمازش را دیر بخواند و آخر وقت بخواند ،کأنّه گناهی انجام داده و

باید نماز را بهعنوان غفران و گذشتی که پروردگار از او میکند ،بجا بیاورد؛ نماز آخر

وقت و نمازی که از وقت بگذرد ،رضوان نیست .ولی او نیامد این را واجب کند؛

گفت :حاال اگر باز هم نتوانستی ،آخر وقت بخوان! یک بهرهای ببر دیگر! سفره افتاده
و صاحب منزل هم تمام افراد را دعوت کرده است ،و باید اینها از اوّل سفره بیایند و

از همۀ غذاها بخورند و سیر بشوند و اشباع بشوند .حاال یکی تنبلی میکند و دیر
 .3فقه الرّضا علیه السّالم ،ص 73؛ بحار األنوار ،ج  ،71ص :141
ٍ
ُ
«قال علیهالسالم” :إعلم ّ
عفو اهلل.
فأو ُل الوقت
رضوان اهلل و لخ ُره ُ
أن لک ُّل صالة وقتیّ :أو ٌل و لخ ٌر؛ ّ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
و نروى ّ
عفو
فأو ُل الوقت
صالة ثالثة أوقاتّ :أو ٌل و
أن لک ُّل
رضوان اهلل و أوس ُطه ُ
أوسط و لخ ٌر؛ ّ
ٍ
ُ
غفران اهلل ،و ّأو ُل الوقت أفض ُله .و لیس ألحد أنیتَّخذ لخر الوقت وق ًتا ،و إنّام ُجعل
اهلل و لخ ُره
المعت ِّل و المسافر»“.
لخ ُر الوقت للمریض و ُ
 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون اهمّیت نماز اوّل وقت رجوع شود به اسرار ملکوت ،ج  ،6ص .423

رضوان خدا در نماز اوّل وقت ،و غفران و گذشت خدا از نماز آخر وقت
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میآید و آخر سر مثالً به تهدیگش یا به نان و پنیر و یا به نان و سرکهاش میرسد؛ او
میگوید :باز هم بیا و بخور! حاال که سفره افتاده است ،تو هم نا امید برنگرد.

افرادی که در نماز کوتاهی میکنند و در اوّل وقت نمیخوانند و به بعد

میاندازند ،اینها همین است! اینها از آن مطالب درجه اوّل بهره نمیبرند؛ این حکم

غفران بر آنها دارد .حاال که تو میگویی من مسلمانم ،باید از این سفره بخوری! هر

کسی که اسالم میآورد و نماز میخواند ،پیغمبر که او را با کشتن و ...تنبیه
نمیکرد! بعضیها کارهایی زشت میکردند و اصحاب میگفتند« :اجازه بده او را

بکشیم!» حضرت میفرمودند« :من مأمور نیستم؛ او نماز میخواند!»

خَّنثینِ معروف بودند .یکی از اینها در
در مدینه سه نفر بودند که اینها جزء مُ َ

چادر و در نزدیکی پیغمبر مطالبی را از یک زن به مردی گفت که :شما وقتی طائف
را گرفتید ،حتماً بروید سراغ آن دختر و او را بگیرید! او قد و باالیش چنین است،

مویش چنان است! و تمام جزئیّات بدنش را شرح داد .حضرت اوقاتشان خیلی تلخ
شد و گفتند« :عجیب! عجیب! این خبیث عجب حرفهای بدی میزند!» و او را از

مدینه بیرون کردند و گفتند« :برود بین مکّه و مدینه در یک جایی زندگی کند!» و
چون او غالم و برده بود ،و مردیّ نداشت؛ فلذا حضرت فرمود« :اصالً او خطر

است! اگر او در بین زنان عبدالمطّلب بیاید خطر است! این مرد خبیث است!»

هرچه اصحاب گفتند :آقا اجازه بدهید اصالً او را بکشیم! فرمودند« :من

مأمور نیستم او را بکشم».

3

پیغمبر اینطور بودند که در مجازات به حداقل اکتفا میکردند .حاال که این

مرد اینطور است ،برود در یک ناحیۀ دوری زندگی کند که جامعه از وجود او

خراب و کثیف نشود ،و زنها و مردها مبتال به افکار باطل او نشوند؛ و در عین حال
چون نماز هم میخواند ،محترم است و ما هم اجازۀ کشتن او را نداریم .این

 .3الکافی ،ج  ،5ص .561
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میشود یک شریعت سمحۀ سهله.

نعمت بزر گ اسالم در اجا زۀ بر قرار ی ار تباط با خدا در هر زمانی و مکانی

این خیلی نعمت بزرگی است که خدا به انسان اجازه داده که همیشه با او

صحبت کند! امّا اگر بنا بود که نماز ما هم یک وقت خاصّی داشته باشد ،باید مثالً

مانند نصاریٰ در روزهای یکشنبه ،آن هم فقط در کلیسا نماز میخواندیم .نصاریٰ

نمیتوانند در خارج از کلیسا نماز بخوانند و نمازشان باطل است؛ روز شنبه هم
نمازشان باطل است؛ اصالً عبادت ندارند! عبادتشان فقط روز یکشنبه و آن هم در

خصوص کلیسا و آن هم همان عبادتی که رو به مشرق میایستند و جمالتی میگویند
به نام خدایان سهگانه :أب و ابن و روحالقدُس.
عالّمه طباطبائی فرمودند:

تعا لیم اسالم به استمداد از اسماء حسنا ی ا لهی برای ر فع هر مشکل و گر فتاری

من به هانری کُربن فرانسوی گفتم :آخر این نصاریٰ که عبادت را در کلیسا و

در وقت خاص مقیّد کردهاند ،این بستن راه بشر به سوی پروردگار است .هر

بندهای در هر وقت میخواهد با خدا خلوت کند ،مناجات کند ،نماز بخواند و

دعا کند؛ حال بگوییم که :صبر کن روز یکشنبه بیاید ،بعد برو در کلیسا دعا

کن! او اآلن میخواهد با خدا خلوت کند .این نقص در دین شما نیست؟!
گفت« :چرا! نقص است ،و من به نقص معترفم».

گفتم :در اسالم خداوند اسماء حسنایی دارد﴾    ﴿ :؛

3

گرفتاری داری ،بگو« :ای خدای رحمان!» دشمن آمده باالی سرت و

میخواهد تو را بکشد ،بگو« :ای خدای منتقم ،بیا و شرّ دشمن را از سر من
بردار!» عاجزی ،بگو« :ای خدای قادر ،به من قدرت بده!» جاهلی ،بگو:

«ای خدای علیم!» اینها همه اسماء خدا است دیگر!
ما با این أسما رء خدا ،در هر گرفتاری خدا را میخوانیم؛ امّا نصاریٰ أسماء
ندارند ،فقط أب و ابن و روحالقدس ،سهتا خدا دارند ،پدر و پسر و

جبرائیل ،همین! دیگر نه علیم دارند ،نه حکیم دارند ،نه رحمان دارند ،نه

 .3سوره أعراف ( )7آیه .308

هانری کربن« :در وقت مناجات با خدا صحیفۀ سجادیّه را میخوانم و گریه میکنم»

11

رحیم دارند و نه سوای آن .حاال باز هم یهودیها یک رحمان و رحیمی

دارند که شما در بعضی از دعاهایشان هم خواندهاید 3،ولی نصاریٰ هیچی!

حاال اگر کسی بخواهد به خدا بگوید :بیا به من آب بده! چه بگوید؟ خدای
آبدهنده نیست ،خدای شنوا نیست ،خدای علیم نیست! هیچ!
ها نری کربن « :در و قت مناجا ت با خدا صحیفۀ سجادیّه را میخوا نم و گریه می کنم»

ایشان هم گفت« :من معترفم که شریعت نصاریٰ این نقص را دارد».
گفتم :خب خودت اگر بخواهی دعا کنی ،چه میکنی؟

گفت« :من هر وقت که بخواهم در دلم با خدا مناجات کنم ،صحیفۀ
6
سجادیّه میخوانم و گریه میکنم».

یعنی او اعتراف دارد بر اینکه این شریعت ناقص است و برای اتّصال به پروردگار

باید بیایند در دامان شریعت اسالم.

در شریعت اسالم عبادت در مسجد و کعبه و ...از نقطۀ نظر احترام مکان و

تطهیر ،ثواب بیشتری دارد؛ امّا نه اینکه انحصار داشته باشد و انسان اگر در خانهاش
عبادت کند ،باطل باشد .این نیست! انسان در خانهاش عبادت میکند و هر وقت

هم بخواهد عبادت میکند.

پس« :الل ُه َّم أذنت یل یف دعائک؛ به من اجازه دادی برای دعا کردن ».پس چه

خدای مهربانی است که به انسان اجازه داده است.

حاال از این پنجاه و یک رکعت بگذریم ،کسی میخواهد بیشتر بخواند،

بخواند؛ صد رکعت بخواند ،دویست رکعت بخواند ،هزار رکعت بخواند .اصالً شما

از اوّل طلوع آفتاب ـ البتّه غیر از آن چند ساعتی که نماز خواندن کراهت دارد ،و آن

هم حرام نیست؛ موقع طلوع آفتاب ،نزدیک غروب آفتاب ،بعد از عصر و در وقت
ضُحیٰ که آفتاب در باالی آسمان میآید ،در این چند وقت خاص ،نماز خواندن

 .3تورات ،سِفر خروج2 :14 ،؛ سِفر تثنیه.13 :4 ،
 .6مهر تابان ،ص .77
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کراهت دارد 3ـ در تمام شبانهروز مدام بایستید دو رکعت نماز بخوانید و تمام که

شد دو رکعت دیگر؛ نه نماز حاجت ،نه نماز توبه ،نه نماز زیارت ،بلکه

همینطوری نماز بخوانید ،این خیلی کار خوبی است .و این نماز هم مستحبّ
است ،چون عبادت است و عبادت هم بدون استحباب نمیشود.

ال ّصال ُة خ ُری موضو ٍع ،فمن شاء ا َّ
ستقل ومن شاء استکثر؛« 6بهترین چیزی
که در اسالم قرار داده شده است ،نماز است؛ هر کسی میخواهد کمتر و
هر کسی میخواهد بیشتر بخواند».

یعنی ای بندهای که پنجاه و یک رکعت نمازت را خواندی ،باز هم دلت

خب بیا بخوان! هرچه بیشتر میخواهی نماز بخوانی،
میخواهد نماز بخوانی؟! ُ

بخوان؛ راه بسته نیست! آن افرادی که من بر آنها واجب کردم که هفده رکعت نماز
بخوانند ،أضعف مأمومیناند.

مستحب است وقتی امام نماز میخواند ،مالحظۀ مأمومین را بکند .اگر
حکم وجو ب فقط هفده رکعت نما ز یو میّه ،به جهت مراعات أضعف ا لنّاس

مأمومین افراد جوان و رشید و باطاقت هستند ،سورههای بلند بخواند؛ اگر نه ،در

آنها ضعیف هست ،کمتر ،کمتر ،کمتر کند؛ اگر یک پیرزنی هست که اصالً

نمیتواند رکوع کند ،امام هم باید به ذکر واحد رکوع و یا به یک ذکر کوتاه سجده
اکتفا کند ،و سورههای بلند نخواند و دو آیه بخواند یا سورههای کوچک بخواند.

1

پیغمبر هر کسی را برای نماز و تعلیم قرآن به جاهایی که مسلمان شده بودند

میفرستاد ،دستور میدادند که« :در نماز مراعات اقلّ مأمومین را بکنید!» خود
 .3تذکرة الفقهاء ،ج  ،6ص :111

«مسألة  :54األ قات المکر هة البتداء النوافل فیها مخسة:
أ .عند طلوع الّمس َإیل ارتفاعها ،ب .عند غر هبا .. ،عند قیامها سط النهار إ ییل أنتز ل ،إال یوم
اجلمعة ،د .بعد صالة الصبح إ ییل طلوع الّمس ،ه .بعد العَص حتی تَغر َب الّمس».
 .6مکارم األخالق ،ص 476؛ بحار األنوار ،ج  ،71ص .180
 .1وسائل الشیعة ،ج  ،0ص  ،431باب .21
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رسول اهلل هم همینطور بودند 3.نمازهایشان همیشه کوتاه نبود ،در بعضی اوقات

چون مأمومین افرادی قوی و با نشاط بودند و با سورههای طویل هم با پیغمبر
میآمدند ،نمازهای طویل میخواندند؛ ولی اگر یک نفر ضعیف در آنها بود ،دیگر
مالحظۀ آن افراد را نمیکردند ،بلکه مالحظۀ أضعف را میکردند.

حاال که مطلب از این قرار است ،این هفده رکعت را هم ـ عیناً مانند نماز

جماعت ـ که خداوند واجب کرده ،مالحظۀ اضعف ناس را کرده است؛ و امّا بقیّۀ
ناس همیشه میتوانند نماز بخوانند ،و بهترین چیز هم نماز است دیگر!
از عارفی پرسیدند :تو چهکار میکنی؟ گفت:

هر وقت که بخواهم من با خدا صحبت کنم ،نماز میخوانم؛ و هر وقت که
دلم بخواهد او با من صحبت کند ،قرآن میخوانم.

و خیلی هم لطیف گفته است! چون نمازی که انسان میخواند ،انسان با خدا

صحبت میکند :خدایا! شکلت چنین است ،قدّت اینطور است ،قامتت اینطور

است ،تبسّمت اینطور است! مگر این حمدهایی که ما برای خدا میکنیم ،غیر از
این تعریفات است؟! منتها به نحو أعلیٰ و أتمّ؛

﴿*    

. ...6،﴾ 
 .3همان ،ص :468

ٍ
مسجد عىل عهد رسول اهلل ص ّىل اهلل علیه و لله
«عن أیبعبداهلل علیهالسالم قال” :و کان ُمعا ٌذ یؤُ ّم یف
الر ُ
طیل القراءة؛ و إ ّن ُه م َّر به ٌ
و س ّلم ،و ُی ُ
ثم رکب
جل لنفسه و ص ّىلّ ،
رجل فافتتح سور ًة طویل ًة فقرأ ّ
راحلته فبلغ ذلک رسول اهلل ص ّىل اهلل علیه و لله و س ّلم ،فبعث إیل م ٍ
عاذ فقال:
ُ

یا ُمعا ُذ ،إ ّیاک أن تکون فتّا ًنا؛ علیک با ﴿ ﴾ و ذواَتا!“

قال” :و ّ
بی،
إن النب َّی ص ّىل اهلل علیه و لله و س ّلم کان ذات یو ٍم یؤُ ُّم أصحابه فیسم ُع ُبکاء َّ
الص ِّ

الصالة»“.
ف ُیخ ِّف ُ
ف ّ

 .6سوره فاتحه ( )3آیه  6و .1
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و وقتی که انسان بخواهد خدا با او صحبت کند ،کالم خدا که در جان و روح

انسان مینشیند ،همان قرآن است.

ّ
کر و دعا ٌء و ُقرلن؛« 3ترکیب نماز از ذکر و دعا و قرآن است».
إن صالتنا ذ ٌ

میگویند که :اگر انسان فالن ذکر را در نماز بگوید ،صورت نمازی از بین

میرود؛ مثالً اگر بعد از اینکه انسان حمد و سوره را خواند ،دلش بخواهد صد تا

الإلهإالاهلل بگوید و بعد به رکوع برود ،یا در رکوع که رفت هزار بار استغفار بکند و
سر بردارد ،میگویند :صورت نماز از بین میرود ،صورت نماز باید محفوظ باشد!

صورت نماز کجاست؟! چه کسی صورت نماز را معیّن کرده است؟! در

کدام آیه و روایتی برای نماز صورتی معیّن شده است ،تا اینکه ما اعمالمان را طبق

آن صورت ،کموبیش کنیم؟! صورت نماز همین است که انسان رو به خدا بایستد،

و روایت است:

ّ
ذکر و دعا ٌء و قرلن؛ «صالت ما از ذکر و دعا و قرآن ترکیب شده
إن صالتنا ٌ

است».

شما هر جای نماز که بخواهید قرآن بخوانید و ذکر بگویید و دعا کنید ،جزء

نماز است؛ بنابراین حمد و سوره را که خواندید ،صد تا ال إله إال اهلل بگویید و بعد
َ
سبحان اهلل بگویید و
به رکوع بروید! وقتی به رکوع رفتید ،هزار تا استغفار یا هزار تا

سر بردارید! وقتی سر برداشتید صد تا ال إله إال اهلل بگویید و بعد به سجده بروید! به
َ
عل بحمده بگویید و سر بردارید! این نماز
سجده که رفتید هزار بار
سبحان ریب األ ی
است!

معنای نماز این نیست که از اوّل تا آخرش پنج دقیقه طول بکشد؛ یک نماز

دو ساعت طول میکشد ،یکی سه ساعت طول میکشد ،یکی چهار ساعت طول
ّسبیح و قراء ُة
 .3عوالی اللئالی ،ج  ،1ص « :05قال رسولاهلل” :إنّام
ّکبری و الت ُ
ّ
[الصالة] هی الت ُ
القرلن»“.
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اهمّیت و لزوم تالوت قرآن در نماز

میکشد .مثالً نمازهایی که اصحاب میخواندند با سورههای طویل ،سورۀ مریم،

سورۀ کهف ،سورۀ بقره و ...و یا همین نمازهایی که در شبهای ماه رمضان وارد
است که انسان در نماز یک ختم قرآن بکند 3،معنایش این نیست که انسان مدام

قرآن را خارج از نماز بخواند؛ انسان باید قرآن را در نماز بخواند.
اهمّیت و لزوم تالو ت قرآ ن در نماز

اصالً اصل وضع قرائت قرآن ،در نماز است .مسلمانهای زمان پیغمبر وقتی
ر
قرإ القرآن» یعنی برو نماز بخوان 6.قرآن خواندن یعنی
میگفتند« :برو قرآن بخوان؛ ا َ
نماز خواندن.
آنوقت در هر رکعت از نمازی که انسان میخواند ،اوّل یک تعریفی از

پروردگار میکند و سالم و علیکی میکند که آن سالم و علیک ،سوره حمد است و
بعد شروع میکند به قرآن خواندن .بعد از اینکه به سجده افتاد و دعا کرد و بعد سر

از سجده برداشت دو مرتبه در خالل نماز ،یک سالم و علیکی میکند و یک تحمید

ـ بهترین تحمید سوره حمد است ،که دو مرتبه هم بر پیغمبر نازل شده است 1و لذا
او را مثانی میگویند ،و سبعالمثانی 4روی همین اعتبار است ـ و بعد از اینکه حمد

را خواند ـ که در هر نمازی باید حمد باشد؛ ال صالة إ ّال بفاحة الکتاب 5ـ دیگر

بروید سوی قرآن ،هرچه دلتان میخواهد قرآن بخوانید ،یک جزء ،دو جزء ،هر چه
دلتان میخواهد؛ این شد خواندن قرآن در حال نماز .در آیۀ مبارکه میفرماید:

 .3المغنی ،ج  ،3ص :086
ر
«قال الفضل بن زیاد :سألت أباعبداهلل علیهالسالم فقلت :أختم القرآن أج َعله ىف الوتر أ ىف
التا یح؟ قال” :اجعله یف التاویح»“. ...
 .6جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به انوار الملکوت ،ج  ،6ص .308
 .1الکشّاف ،ج  ،3ص 3؛ تفسیر بیان السعادة ،ج  ،3ص .61

 .4عیون أخبار الرضا علیه السّالم ،ج  ،3ص 183؛ تهذیب األحکام ،ج  ،6ص .601
 .5عوالی اللئالی ،ج  ،3ص .312
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﴿            

 3،﴾نماز را از اوّل ظهر بجا بیاور تا نیمههای شب که شب تاریک میشود؛
کنایه است از نماز در زوال ظهر و عصر و مغرب و عشاء.

﴿

 ﴾ یعنی

نماز صبح را هم بجا بیاورید .اصالً اسم نماز صبح در قرآن بهعنوان ﴿﴾ 

است ،یعنی قرآنی که در موقع فجر خوانده میشود .و این قرآن الفجر کان مّهو ادا

لمالئکۀ شب و روز ،هم مالئکۀ شب که میخواهند بروند باال و هم مالئکۀ روز که

میخواهند بیایند پایین ،هر دو دسته مالئکه در اوّل اذان صبح این قرآن فجر مؤمن را
مصاحبت میکنند 6.پس در قرآن ﴾ ﴿ ،به نماز گفته شده است.
مهجور نمود ن قرآ ن با اکتفا به قرا ئت سورۀ توحید در نماز

و ببینید ما چقدر دور افتادیم ،چقدر! نمازهای ما منحصر شده است به ﴿ 

 ،﴾ و قرآن متروک شده است؛ درحالتیکه باید در نماز قرآن خواند و سورههای
مختلف خواند ،قرآن باید در نماز خوانده بشود .حضرت رضا علیه السّالم میفرماید:

الق ُ
الصالة لئ ّالیکون ُ
رلن مهجورا؛« 1مردم مأمور شدند
ّاس بالقراءة یف َّ
ُأمر الن ُ
که قرآن را در نماز بخوانند تا کتاب خدا مهجور نشود».

یعنی دائماً هر کس در ذهنش تمام قرآن را داشته باشد .اآلن اگر از میان ما

قرآنهای روی زمین را برچیند ،ما چقدر قرآن داریم؟ هیچ! قرآنمان فقط سورۀ
 .3سوره اسراء ( )37آیه .70

 .6الکافی ،ج  ،1ص :606
ر
ر
قال :قلت ألیبع ر
ر
َبداهلل علیهالسالم :ر
إسحاق ر
بن عَام ٍر َ
َ
الفجر.
صالة
المواقیت ىف
بأفض رل
«عن
أخبن َ
وجل ی ُ
إن اهلل عزّ ّ
فقال” :مع طلوع الفجر! َّ
قول﴾      ﴿ :؛ یعنی
الصبح مع ُطلوع الفجر ُأثبتت له
صالة الفجر تشهدُ ُه مالئک ُة ال َّلیل و مالئک ُة النَّهار؛ فإذا ص َّىل العبدُ ُّ

م َّرتی ،أثبتها مالئکة ال َّلیل و مالئکة النَّهار»“.

 .1من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص .138
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حمد و ﴿ ﴾   و خیلی هم بیاییم باال ﴿ ﴾ و اینها است ،و بیش
از این نیست .مراد از «ما قرآن داریم» ،قرآن چاپی نیست ،قرآن سینهای است:

﴿﴾        ؛« 3قرآن آیات بیّنات است

در سینههای آن کسانی که صاحب علماند».

هر کس به هر مقداری از قرآن در سینه داشته باشد ،آن مقدار قرآن دارد ،و االّ

ندارد .در زمان پیغمبر وقتی میگفتند فالن کس سورۀ بقره را از قرآن دارد ،یعنی

سورۀ بقره را میتواند بخواند؛ فالن کس دو جزء از قرآن را دارد ،فالن کس سورۀ

مریم را دارد ،فالن کس سورۀ ی ٓس را دارد ،فالن کس همۀ قرآن را دارد! که اینها در
خود زمان رسول خدا چند نفر بیشتر نبودند ،فقط امیرالمؤمنین 6و ابنمسعود وأُبیّ

بن کعب بودند 1،و همین؛ در درجۀ اوّل همینها بودند و دیگر کسی تمام قرآن را
نداشت.

عُمَر بعد از اینکه خلیفه شد ،باید در نمازها قرآن میخواند؛ او ده سال طول

کشید تا سوره بقره را حفظ کند! 4و حساب کردهاند که اگر همۀ قرآن را میخواست
 .3سوره عنکبوت ( )61آیه .41

 .6کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،ج  ،6ص :086
ر
ر
قالَ :ج َلست إیل ع رَل علیهالسالم برالکو َفة ىف الم ر
سجد الناس َحو َلهَ ،ف َ
قال أبان عَن س َلی ٍمَ ،
« َ
قال
َ
ی ی
علیهالسالم” :سلوّن قبل أن تفقدوّن! سلوّن عن کتاب اهلل! فواهلل ما نزلت لی ٌة من کتاب اهلل َّإال و
قد أقرأنیها ر ُ
سول اهلل ّ
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم و ع َّلمنی تأویلها!“
َف َ
قال ابنالکَو راءَ :فام َ
أنت غَائرب؟
کان َی رنزل َع َل ریه
َ

َف َ
مت علیه قال ّ
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم یل:
بت عن ُه ،فإذا قد ُ
قال علیهالسالم” :بىل ،یف ُظ ع َّىل ما غ ُ

[یا ع ُّىل] أنزل ا ُ
هلل بعدک کذا و کذا ف ُیقرئُنیه ،و تأوی ُل ُه کذا و کذا ف ُیع ِّل ُمنیه»“.

 .1السنن الکبری ،ج  ،5ص 1؛ تفسیر الصافی ،ج  ،3ص 54؛ تفسیر المیزان ،ج  ،36ص .368
 .4تاریخ اإلسالم ،ج  ،1ص :627

«قال ابنعمر :تعلم عمر البقرة ىف اثنتیعرشة سنة ،فلام تعلمها نحر جز ارا».
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حفظ کند صد و پنجاه سال طول میکشید ،چون ده سال طول کشید تا سورۀ بقره را

حفظ کند.

قرائت قرآ ن در نماز ار رو ی مصحف

خب بیاییم سر مطلب ،اینکه بایستی انسان قرآن را در نماز بخواند و

سورههای مختلف بخواند و از هر جای قرآن هم که میخواهد بخواند و اگر هم
احیاناً حفظ نیست از روی قرآن بخواند .قرآن خواندن انسان در نماز از روی

مصحف اشکال ندارد و نماز هم صحیح است؛ خواه در نماز واجب باشد و خواه در
نمازهای نافله .و آن بهتر است از اینکه انسان فقط به ﴿ ﴾  اکتفا کند؛ اکتفا
کردن به ﴿ ﴾  ترک قرآن است! انسان قرآن را اصالً انداخته دور و ترک

کرده است!

در روایت داریم ﴿ ﴾  در شبانه روز منحیثالمجموع ترک نشود،
یک بار ،دو بار انسان در نمازهای مستحب یا واجب بخواند ،امّا اگر فضیلت
﴾ 

3

﴿

به جایی بکشد که موجب هجران قرآن شود ،این اشکال دارد .اشکال

خیلی مهمی است و اینجا خیلی بحثهایی است که إنشاءاهلل به خواست خدا در

همین مجلّدات نور ملکوت قرآن ،ما کم و بیش البتّه به مقداری که قدری راهگشا

باشد ذکر کردیم.

6

قرآن خواندن ،کالم خداست دیگر! شما میروید پیش محبوبه ،یک وقت

شما دوست دارید با او صحبت کنید؛ یک وقت صحبتت را کردی ،بعد حاال دوست

داری او با شما صحبت کند! هر وقت انسان میخواهد با محبوب علیاالطالق
 .3الکافی ،ج  ،6ص :266
ٍ
«عن أیب ر
عبداهللر علیهالسالم َ
قال” :من مض به یو ٌم واحدٌ فص ّىل فیه بخمس صلوات و مل یقرأ فیها
المص ّلی»“.
با﴿ ،﴾   قیل له :یا عبد اهلل لست من ُ

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص 645ـ.113
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إذن تکوینی خداوند به انسانها در دعا نمودن

صحبت کند ،نماز بخواند؛ و هر وقتی میخواهد محبوب علیاالطالق با انسان

صحبت کند ،قرآن بخواند .تحقیقاً مطلب همینطور است!
عشــق حقیقــی اســت مجــازی مگیــر

إذ ن تکوینی خداو ند به انسانها در دعا نمود ن

ایــن دم شــیر اســت بــه بــازی نگیــر

«الل ُه َّم أذنت یل یف ُدعائک و مسألتک» إذن تشریعی که معلوم شد .إذن تکوینی

هم یعنی اصالً خداوند وجود ما را محتاج قرار داده است ،محتاج در اصل وجود،

در سلولهای وجود ،در شراشر وجود ،در بدن ،در نفس ،در روح؛ ذات ما نیاز
است و احتیاج!

این هوایی که اآلن شما دارید تنفّس میکنید ،قدری جلویش را ببندند ،چه

میشود؟! خدا رحمت کند حاج هادی ما را ،حاج هادی ابهری ـ ماه رمضان است،

یادی از او کنیم ـ میگفت« :من جلوی یکی از ماشینهای باری ،پهلوی شوفر
نشسته بودم و میخواستم بروم ابهر ،و یکی از این ژاندارمها هم پهلوی من همان

جلو نشسته بود .نزدیک کرج ،این ماشین چپ شد و افتادیم و دیگر ما داشتیم آن

زیر خفه میشدیم ،یعنی له شدیم و راه تنفّس بسته شده و کار تمام شده بود».
میگفت« :من در آنوقت فهمیدم که این نسیم معنایش چیست و چه نعمتی است!

اگر چند لحظه نسیم به ما نرسیده بود و ما را بیرون نکشیده بودند ،ما از نفس

نکشیدن مرده بودیم ،من میفهمم که معنی نسیم چیست و چه قِسم حیاتبخش

است!» میگفت« :آن ژاندارم هم که پهلوی من نشسته بود ،آن هم مدام میگفت:
ای مردم ،من ژاندارمم! و خودش را معرّفی میکرد .من به او گفتم :اینجا ژاندارمی

به دردت نمیخورد!» بله ،میگفت« :ما در آن تصادف ماشین فهمیدیم این معنی
نسیم چیست».

نعمت بزر گ د فع مزاج

من یک مرتبه به یکی از اطبّاء گفتم :آقا شما نعمت ادرار کردن را میدانید؟

او خندید و گفت :آقا چه گفتید؟ گفتم :این ادراری که میآید ،یک مسئلهای است

که ما اصالً به هیچ حسابی آن را نعمت نمیدانیم! وقتی میگوییم آقا برو ادرار کن!
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میگوید :خب باشد! ولی اصالً ما برای خودمان و یا برای فامیل ،ادرار کردن را
نعمت نمیدانیم! اصالً اگر به ما بگویند که شما بنشین و تمام نعمتهای خدا را

بشمار! اگر ده سال هم بشمارید ،آیا ادرار کردن را نعمت میدانید؟ بله؟! امّا اگر راه
این بول بسته شد و غدد پروستات ورم کرد و ادرار بیرون نیامد ،این کلیه همینطور

آب را میدهد و در مثانه جمع میشود و فشار میآورد و همینطور فشار میآورد

تا یکدفعه درد میگیرد! این بیچاره مریض چه کار میتواند بکند؟! او چون
خودش دکتر بود میفهمید! گفتم :ببینید چه دردی عارض میشود! افرادی که به

این مبتال شوند ،در اطاق از این طرف به آن طرف ،مثل گنجشک خودشان را به
دیوار میزنند ،سرشان را به دیوار میزنند ،آجر را برمیدارند و از شدّت درد بر

شکمشان میکوبند ،از شدّت درد! ادرار کردن را چه کسی نعمت میداند؟ کسی که
به آن درد مبتال شود .اصالً ما به این درد مبتال نشدیم تا ادرار را جز رء نعمتها

بدانیم!

ادرار میدانید چیست؟ ادرار یعنی خارج شدن مواد کثیف و زائد و سمومات

از بدن .حاال از این مسئلۀ حصر ادرار و اینها بگذریم ،اگر این سمومات در بدن

میماند ،تمام بدن را سمّ میگرفت؛ ادرار سمّ است دیگر .خداوند مواد مفید غذایی

را که انسان خورده است میگیرد و بعداً مواد کثیف و مضر و سمومات را خارج
میکند .و اگر ادرار خارج نمیشد و این سمومات در بدن میماند ،چطور میشد؟

و اگر غائطی که انسان میکند ،خارج نمیشد ،چطور میشد؟ آن کسانی که به
سرطان روده مبتال هستند و غائط خارج نمیشود ،آنها در هر لحظه آرزوی مرگ

میکنند! چون این مانده و خارج نمیشود! این سمومات خارج نمیشود ،یا ادرار

خارج نمیشود ،یا آن خارج نمیشود!

توجّه به خدا حتّ ی در و قت تخلّی

میدانید معنای این چیست؟ معنایش این است که حضرت صادق به انسان

میگوید:

توجّه به خدا حتّی در وقت تخلّی
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وقتی مستراح میروی و ادرار میکنی و چشمت به ادرار یا به غائط

میافتد بگو:

احل ُمد هّلِل ا ّلذى أماط عنّی األذى و هنَّأّن طعامی و رشایب و عافاّن من
البلوى.

3

این مردی است که به رمز مطلب رسیده و نبض دستش است .چقدر قشنگ

میگوید:

«احلمدُ هّلِل ا ّلذى أماط عنّی األذى»؛ حمد اختصاص به آن خدا دارد که این

أذیٰ را از من خارج کرد! أذیٰ چه تعبیر لطیفی است! نمیگوید کثافت ،نمیگوید

نجاست ،نمیگوید سمومات؛ میگوید :چیزی که موجب اذیّت است! موجب

اذیّت یعنی موجب خستگی ،ناراحتی و دغدغه .یک عبارت خیلی جامعی است.
اگر این أذیٰ خارج نمیشد ،چه میشد؟ فکر کنید ،درست فکر کنید!

«و هنَّأّن طعامی و رشایب»؛ این کثافاتی که خارج میشود اصلش چه بوده؟

طعام و شراب بوده است دیگر ،یا غذا بوده یا آشامیدنی .او را بر من گوارا کرد و

جوهرۀ بدن شد؛ فکر شد ،اندیشه شد ،علم شد ،ترقّی شد ،کمال شد.

«عافاّن من البلوى»؛ آنها را جزء بدن کرد و این سمومات را هم خارج کرد؛

در نتیجه من را از همۀ مرضها و عوارض به عافیت درآورد .اگر خداوند آنها را بر

من گوارا میکرد ،و در ردیف آن و به اضافۀ او ،مرا هم مبتالی به بلوا میکرد ،چه

میشد؟! و اگر مرا مبتالی به بلوا میکرد و آنها را هم در بدن من هنیئ و گوارا
نمیکرد ،چه میشود؟!

پس انسان در مُستراح هم میرود باید متذکّر به ذکر خدا باشد!

 .3من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص .61

مجلس پنجم

الّ ر
أعوذ باهللر رم َن ی
یطان الرجیم
مح رن الرحیم
برس رم اهللر الر ی
ص یل اهلل عل حممد آل ر ره الط ر
اهرین
َ
ی ی
ر
ر
عنی
مج َ
عل أعدائ رهم أ َ
َلعنَة اهلل ی
میع مدحتی ،و أجب یا
هم أذنت یل یف ُدعائک و مسألتک؛ فاسمع یا س ُ
الل َّ
فور عثرت!
حیم دعوت ،و أقل یا غ ُ
ر ُ

« خدایا ،تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو تقاضا کنم و دعا کنم و
طلب کنم؛ بنابراین بشنو ای پروردگار شنوا مدحی که من از تو میکنم ،و
ای خدای رحیم اجابت کن دعایی را که میکنم ،و نگهدار ای پروردگار
غفور لغزشی که از من صادر میشود!»
اجا زۀ شرع و عقل و فطر ت به درخواست از خدا

اللهم أذنت یل یف ُدعائک؛ به من اذن دادی که تو را بخوانم!» باید ببینیم که
« َّ
این اذن چه اذنی است؟ اذن شرعی است ،یا اذن عقلی است ،یا نه ،اذن فطری
است؟ زیرا ممکن است شرع به انسان بگوید که مأذونی از خدای خود چیزی

بخواهی؛ کما اینکه در بعضی از شرعها عبادات را در مکانهای خاص یا در

زمانهای خاص انجام میدهند و همۀ آن امّت ،همیشه اذن در دعا و عبادت ندارند،
بلکه اذن در اوقات خاص دارند .یا اذن عقلی است که عقل به انسان میگوید که

آدم هرچه میخواهد باید از خدای خود بخواهد .یا اذن وجدانی و فطری است؛
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یعنی قبل از مرحلۀ عقل و شرع ،فطرت و ذات و سرشت انسان میگوید که از خدا

هرچه میخواهی بخواه.

توضیح ی پیرا مو ن احکام شرع ی و عقل ی و فطری

و در بسیاری از موارد دیده میشود که انسان ،خوب حس میکند که این سه

مرحلۀ از حکم ـ حکم فطری و حکم شرعی و حکم عقلی ـ وجود دارد .مثالً اگر

شخص تشنهای که در بیابان است و دیگر در شُرف هالکت است ،یکمرتبه به یک

آب زاللِ گوارایی برسد ،دیگر نیازمند نیست که عقل او حکم کند که حاال از این

آب بخور برای اینکه آب برای انسان فایده دارد و جلوی خطر را میگیرد ،و منتظر
شرع هم نیست که ببیند آیا در این حال و این خصوصیّت به او اجازۀ آب خوردن

داده یا نداده است؟ این آدم تشنه قبل از تمام اینها خودش را میاندازد روی آب! و

چطور هم خودش را میاندازد! این را میگویند حکم فطری ،یعنی برای شخص
تشنه در این حال ،طلب کردن آب یک حکم ذاتی و وجدانی است که از حاقّ

سرشت او و فطرت او سرچشمه گرفته است؛ حاال میخواهد عقل اجازه بدهد یا

ندهد ،میخواهد شرع بگوید یا نگوید ،این حکم فطری را ادراک میکند.

البته در همین موردی که مثال زده شد شرع و عقل هم بر طبق این فطرت،

در مرحلۀ بعد حکمی دارند؛ یعنی از مرحلۀ فطرت که گذشته ،حاال عقل این

شخصی که خودش را تشنه میبیند ،حکم میکند که باید آب بخورد ،و شرع هم

میگوید باید آب بخورد.

سرّ آب ننوشید ن حضر ت ابوالفضل علیه ا ل سّالم

ولی بعضی اوقات حکم شرع و حکم فطرت از حکم عقل ـ البته همین

عقلهای عادی خودمان ،نه عقل واقعی! ـ جدا میشود .مثالً حضرت اباالفضل
علیه السّالم که رفت در شریعه ،عقل میگوید آب بخور ،چرا؟ برای اینکه اگر آب
بخوری نیرو میگیری و میتوانی از حرم رسول خدا دفاع کنی ،از برادرت دفاع
کنی؛ آب بخوری یا نخوری ،علیکلّتقدیر از نقطۀ نظر دشمن تفاوتی نیست ،ولی

اگر آب بخوری نیرو میگیری و بهتر میتوانی دفاع کنی .طبعاً این حکم عقل است.
امّا حکم وجدان و فطرت در اینجا میگوید آب نخور! برای آن اتّحاد و یگانگی که
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سرّ میل نکردن امیرالمؤمنین حلوای اهدایی را

بین نفس تو و بین نفس موالی تو است که به هیچوجه اجازه نمیدهد تو آب

بخوری و او تشنه باشد.

3

سرّ می ل نکرد ن امیرا لمؤمنین حلوا ی اهدای ی را

امیرالمؤمنین علیه السّالم در زمان خالفتشان ،یک کاسۀ حلوا و حریرۀ خیلی

مطبوع و بسیار خوب آوردند .حضرت همینکه انگشت داخل کاسه کردند و

آوردند لب دهان ،دو مرتبه برگرداندند و به لب کاسه مالیدند و گفتند که:

من تا آمدم بخورم یاد کردم از رسول خدا که در زمان حیاتش اصالً از این

نخورد ،و من نتوانستم چیزی را که رسول خدا نخورده بخورم!

6

حاال عقل در اینجا چه میگوید؟ عقل میگوید :آقا بخور! رسول خدا در

زمان خودش بود و تو در زمان دیگری هستی ،و در آن زمان که چنین حلوایی برای

رسول خدا نیاوردند .و عالوۀ بر آن ،تو در زمان رسول خدا دربارۀ او فداکاری

کردی و با تمام وجودت عبد و عبید و غالم حلقه بهگوش او بودی ،و در هیچیک از
مراحل کوتاهی نکردی؛ حاال زمان گذشته و تا زمان رسول خدا سی سال فاصله
است و اگر حاال از این حلوا نخوری ،به رسول خدا و آن لذّت در زمان حیات ایشان

و ...چه مربوط است؟! اینها حکم عقل است دیگر! امّا حکم فطرت میگوید من

نمیتوانم بخورم ،همین! چون رسول خدا نخورده من نمیتوانم بخورم.

و ما نظیر این احکام فطرت را در خیلی از جاها پیدا میکنیم! خودمان هم

میگوییم :فالن کار را من نمیتوانم بکنم! ـ :چرا نمیتوانی بکنی؟ ـ :به این دلیل و
به این دلیل نمیتوانم انجام دهم .یا مثالً مادری که بچّهاش مریض است ،از آن
غذاهای مطبوع نمیتواند بخورد و گرسنه میماند ،و هرچه شما بگویید :آقا چرا

نمیخوری؟! تو باید غذا بخوری ،تا بتوانی بیداریِ شب بکشی و از بچّه پرستاری
کنی و چنین و چنان! او میگوید :من نمیدانم چرا ،امّا تا بچّهام مریض است

 .3مقتل الحسین علیه السّالم ،أبومخنف ،ص .371
 .6المحاسن ،ج  ،6ص .438
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نمیتوانم بخورم! این شد حکم فطرت.

حکم شرع نسبت به درخواست ا ز خداو ند

حاال در اینجا میفرماید« :أذنت یل یف ُدعائک؛ خدایا تو به من اذن دادی که

من تو را بخوانم!» این چه اذنی است؟ هم اذن شرعی است:

هورا؛« 3برای من زمین ،مسجد قرار داده شد
ُجعلت یل
ُ
األرض مسجدً ا و ط ً
و زمین طهور قرار داده شد».

یعنی انسان اوّل ظهر هرجا که میرسد ،اگر آب هم نیست خود زمین طهور

است دیگر ،یعنی طاهر و مطهِّر است ،باید تیمّم کند و نماز بخواند؛ تمام روی

زمین ،اختصاص به مکان و زمانی هم ندارد .و انسان بر اساس این حکم شرعی،

همیشه خدا را میخواند و در هر آنی از آنات ،نماز میخواند و دعا میکند و

حاجت خودش را میخواهد و با خدا صحبت و گفت و شنود دارد دیگر.
حکم عق ل نسبت به درخواست از خداو ند

از شرع گذشته ،اذن عقلی است .انسان با عقلش هم بیاید این مطلب را تجزیه

و تحلیل بکند ،عقل به انسان میگوید که انسان اذن دارد بیاید اینها را از خدا بخواهد.

چون خدا بزرگ است ،عظیم است و انسان باید از بزرگ بخواهد ،و عقل انسان

میگوید تو کوچک هستی و چیزی نیستی ،آدم کوچک باید از بزرگ ،چیز بخواهد؛
از من کوچکتر هیچکس نیست و از خدا هم بزرگتر و باالتر کسی نیست ،پس چه

بهتر است اینکه انسان از خدا چیزی بخواهد و اصالً از غیر خدا چیزی نخواهد!
وصیّت ا میرا لمؤ منین علیه ال سّالم راجع به حفظ مناعت و عزّ ت نفس

از جمله وصیّتهای امیرالمؤمنین علیه السّالم به حضرت امام حسن

علیه السّالم در نزدیکی صفّین در سرزمینی به نام حاضِرَین ،وصیّتنامۀ مفصّلی
است و شاید ده پانزده صفحه از نهج البالغه باشد 6،یکی از فقراتش این است که:

 .3من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص .648

 .6قابل ذکر است که این وصیتنامۀ شریف به همراه ترجمه و توضیحاتی توسّط حضرت آیة اهلل

حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ،تحت عنوان حیات جاوید به زیور طبع آراسته گشته
است( .محقّق)
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ٍ
الرغائب ،فإنَّک لن تعتاض بام
و أکرم نفسک عن ک ُِّل دن ّیة و إن ساقتک إیل َّ

ت ُ
بذ ُل من نفسک عو ًضا.

3

نفس خودت را باالتر ،آقا منشتر ،بزرگوارانهتر و کریمانهتر قرار بده از هر
کار پست و از هر کار دَنی که برایت پیش میآید ،و به آن کار دست نزن ،و
اگرچه آن کار دَنی و پست ،تو را به رَغیبهها و درجات و مقامات و
ثروتها و عزّتها و مال ها برساند؛ برای اینکه در هنگامی که تو آن دَنیّه را
برای خودت طلب میکنی داری نفس خودت را میدهی ،و این نفس که از
دست برود چیزی عوض ندارد!

تقاضایی که از زید و عمرو میکنی ولو یک تقاضا باشد و میدانی زید هم

تقاضای تو را اجابت میکند و به یک تقاضا میلیونها ثروت میدهد ،با یک تقاضا

تاج سلطنت به تو میدهد ،تو را آمر و ناهیِ مطلق قرار میدهد ،گرفتاریها را از تو

برطرف میکند؛ همان تقاضا را نکن! این برای تو تقاضای دَنی است و اگرچه
پیامدش چنین و چنان است .چرا این تقاضا را نکن؟ برای اینکه وقتی تقاضا و

خواهش میکنی ،داری نفس خودت را میفروشی؛ و وقتی از شخصی تقاضا
میکنی ،داری از نفست مایه میگذاری!

فانَّک لن تعتاض بام ُ
تبذ ُل من نفسک عو ًضا؛ «هیچ عوضی در مقابل نفس،

نمیتواند هملنگه و همترازوی آن واقع بشود».

نفس یعنی شخصیّت ،یعنی کانون استقالل ،یعنی وجود؛ این فقط مال
اختصاص نفس انسا ن برا ی خدا ،د لی ل بر عدم تنا زل در برابر غیر او

خداست! در مقابل غیر خدا ـ هر چیزی میخواهد باشد ـ نباید تنازل کرد ،اگر
تنازل کردی خودت را مفت فروختی .ولو اینکه آن کار دَنی تو را به رغائب برساند،

امّا این کار را نکن؛ برای اینکه نفست از دست میرود و این که از دست رفت

بههیچوجه منالوجوه قابل جبران نیست .خیلی عجیب است!! و نفس خود را
خوار کردی و ذلیل کردی و در مقابل این تواضع ـ تواضعِ در مقابل غنی و در مقابلِ

 .3نهج البالغه (عبده) ،ج  ،1ص .53
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مال ،نه تواضع لِلّه ـ خود را شکستی.
گفتند:

اعطا ی امیرا لمؤ منین علی ه ا ل سّالم به شخص ی بی نیا ز به جهت حفظ عزّ ت او

امیرالمؤمنین علیه السّالم در همان زمان حکومتشان به یکی از نزدیکان خود
پنج وَسق از خرمای بُغَیبِغَة (یا در بعضی از نسخ ،خرمای بَقیعَة است) را به
فالن کس بده!

و هر وسقی چندین رطل است ،یعنی هر وسقی مثالً قریب نیم خروار است،

و پنج وسق تقریباً دو خروار و نیم خرما است .او گفت:

یا امیرالمؤمنین ،این مردی که شما اآلن برایش این را حواله کردی ،مردی
رجی نَوافله یؤ یمل نائرله؛ این مرد کسی است که بهاصطالح
است که ی ی
دارای شخصیّت است ،ما دربارۀ او هیچ احتمال گزند و فقر و اینها را
نمی بینیم ،و عالوه مردی است که اصالً مردم به او رغبت دارند و از او
تقاضا میکنند .خالصه مردی است که دست در جیبش است و دارد به
مردم احسان می کند ،حاال شما برای این ،پنج َوسَق خرما حواله کردی؟! با
این کیفیّت؟! اگر حاال میخواهی بدهی ،یک وسق کافی است.

حضرت به او گفتند که:

ال ک َّثر ا ُ
هلل یف المؤمنی َضبک! «خدا اصالً مثل تو را در مؤمنین زیاد نکند؛

یعنی آدمی مثل تو در میان مؤمنین وجود پیدا نکند!»
ُأعطی أنا و تبخ ُل أنت؟! «من دارم میدهم تو داری بخل میکنی؟!»

بعد ذیلش را ببینید ،شاهدمان در آنجاست ،میفرماید:

اگر من ندهم تا سرحدّی که آن طرف مجبور بشود از شدّت یا عسرت

بیاید تقاضا کند و خودش خواهش کند و طلب کند ،من آبروی او را که

نباید با چیزی عوض کند جز برای سجدۀ با خدا ،مجانی از بین بردهام!

3

 .3الکافی ،ج  ،4ص 66؛ الوافی ،ج  ،38ص 468؛ وسائل الشیعة ،ج  ،1ص 454؛ والیت فقیه
در حکومت اسالم ،ج  ،4ص :637
«حضرت صادق علیه السّالم فرمودند:
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تعبیر خیلی عالی است!! یعنی مِن باب مثال ،خیلی از افراد هستند که انسان

میبیند بهصورت ظاهر ،سر و وضعشان و همه چیزشان هم خوب است ،و انسان به
آنها نمیدهد ،نمیدهد ،نمیدهد تا اینکه باألخره عسرت و ضرورت و گرفتاری که
از اطراف و جوانب روی بیاورد ،او را مجبور میکند بیاید اظهار کند .اگر اظهار کرد

أوساق من َتر البغیبغة [ رىف ن َ ٍ
ٍ
َّ 
خری:
السال ُم بعث إیل ر ُج ٍل بخمسة
ُ
سخة أ َ
المؤمنی علیه ّ
إن أمری ُ
الر ُج ُل مَّن ُیرجی نواف ُله و ُیؤ َّمل نائ ُله و رفدُ ه؛ و کان ال ی ُ
السال ُم و ال
سأل علیا علیه ّ
البقیعة] و کان َّ
غری ُه شیئًا.

”امیرالمؤمنین علیه السّالم براى مردى پنج وسق از تمر بُغَیبِغَه یا از تمر بَقیعَه فرستادند (پنج وسق
یعنى پنج بار شتر؛ اگر هر بارى شصت مَن باشد ،سه خروار خرما مىشود) نه رطب ،بلکه خرماى
بغیبغه که خرماى مرغوب بوده است ،یا تمر بقیعه .و این مرد هم مردى موجّه و آبرومند بود که به
حسب ظاهر ،مردم امید به فضل و بخشش او داشتند ،و از اهل کرم و بخشش بود؛ و هیچ احتمال

عسرت و تنگى در او نمىرفت ،و شخصى بود متشکَّل به شکل أفرادى که داراى غنیٰ هستند و از

حال باطنى آنها هیچ کس خبر ندارد .و این مرد نه از على ،و نه از غیر على هیچ تقاضایى ننموده بود“.
ٍ
السال ُم :واهلل ما سألک ُف ٌ
أوساق وس ٌق
الن! و کان ُُیزیه من اخلمسة
المؤمنی علیه ّ
فقال ر ُج ٌل ألمری ُ
واحدٌ !

”مردى به امیرالمؤمنین علیه السّالم گفت :قسم به خدا این شخص چیزى از شما نخواسته بود!

حال که شما مىخواهید به او خرما بدهید ،چرا پنج وسق دادید؟! یک وسق او را کفایت مىکرد!“
السال ُم :ال ک َّثر ا ُ
المؤمنی َضبک! ُأعطی أنا و تبخ ُل أنت؟!
هلل یف ُ
المؤمنی علیه َّ
أمری ُ
فقال له ُ

”امیرالمؤمنین علیه السّالم به او گفت :خدا مثل تو را در میان مؤمنین زیاد نکند! من مىبخشم و

تو بخل مىکنى؟!“
هّلِل أنت! إذا أنا مل ُأعط ا َّلذى یرجوّن ّإال من بعد المسألةُ ،ث َّم أعطی ُت ُه بعد المسألة ،فلم ُأعطه ّإال ثمن
ذت منه؛ و ذلک أل ّّن ع َّرض ُت ُه أن ی ُ
بذل یل وجه ُه ا ّلذى یعف ُر ُه یف ال ُّتاب لر ِّیب و ر ِّبه عند تع ُّبده له.
ما أخ ُ

”اگر من به آن کسى که امید انفاق دارد ،نبخشم تا اینکه ضرورت او را وادار کند که از من سؤال
کند ،بنابراین من به او ندادم مگر قیمت آنچه را که از او گرفتم! زیرا من او را در معرض سؤال
درآوردهام تا چهره و سیماى خود را که باید فقط در حال عبادت در پیشگاه پروردگارم و
پروردگارش به خاک بمالد ،در هنگام تقاضاى سؤال به من بذل نماید!“»
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میدانی چطور میشود؟ آن سجدهای که خداوند انسان را امر کرده است که در مقام
کُرنش و نیایش و عبودیّت ،باید سر بر روی خاک بگذارد و آبروی خودش را در

مقابل پروردگار از بین ببرد ـ سجده یعنی هستیِ من فدای تو ،یعنی من در مقابل تو

به خاک افتادم ـ ،آمده و این آبرو را با تقاضا ،به انسان فروخته است؛ و چه گناهی
است از این باالتر که انسان بیاید شخصیّت کسی و اصالت کسی و کانون شرف

کسی را که فقط باید با خدا عوض بشود ،با غیر خدا عوض کند! و لذا میفرماید:

«ال ک َّثر ا ُ
هلل یف المؤمنی َضبک!» معنایش این میشود :بمیری ،اصالً خدا مرگت
بدهد! خدا در میان مؤمنین مثل تو ایجاد نکند که من دارم عطا میکنم ،تو داری

سوسه [و بخل] میکنی به این جهت! من دارم یک چیز دیگر میبینم و تو داری

یک چیز دیگر میبینی!

حکم فطر ت انسا ن به درخواست از خداو ند

این اذنی که انسان در دعا دارد ،اذنِ عبودیّت است .خدا به انسان اذن داده

است که فقط از خدا چیز بخواهد نه از غیر خدا .نمیشود که انسان بگوید :چرا

باید از خدا بخواهیم؟ از خدا هم نمیخواهیم! بله ،اگر خدا از خودش چیزی
نخواهد درست است ،چون ذاتش غنی است؛ ولی ذات ما ممکن است .آیا این

چراغ میتواند به دیوار و به سقف بسته نباشد و در عین حال نور بدهد؟! نمیشود،
چون ذاتش ذاتِ تعلیقی است؛ شما این چراغ را از سقف بردارید میافتد ،اصل

وجودش معلَّق به سقف است.

وجود ما عبد است ،وجود ما بهعنوان یک حالت ضعف و قوّت است و

اصالت ندارد .ما در بدنمان ،در برزخمان ،در عقلمان ،در همۀ نواحی وجودمان و

در سرشتمان حدوث است ،نیاز است ،ماهیّت است ،امکان است و فقر؛ آنوقت

چطور ما متّصل به خدا نباشیم و از او چیزی نخواهیم؟! اصالً امکان ما یعنی نیاز ،ما

نمیخواهد بگوییم ممکن و نیازمند هستیم .اگر هم نگوییم و اگر خالفش هم
بگوییم که ما اصالً خدا هستیم و نیازمند هم نیستیم و غنی هستیم ،امّا در عین حال

حکم فطرت انسان به درخواست از خداوند
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نیازمندیم! مثل یک آدمی که میآید جلوی انسان میگوید آقا من انسان نیستم ،و

انکار انسانیّت خودش را میکند ،امّا همینکه ایستاده است و دارد با ما صحبت

میکند اثبات انسانیّت میکند؛ چون انسان ،آن کسی است که دارای عقل است و
دارای سخن است و دارای نطق است و با دوتا پا هم راه میرود ،و همۀ این شرایط

هم در او هست ،پس انسان است دیگر .امّا میگوید من به هزار دلیل ثابت میکنم
که من مَلَکم ،من جنّم ،من حیوانم ،من موجود نیستم ،و اصالً وجودش را انکار

میکند؛ آیا میشود از او قبول کرد؟!

ذات انسان بر اصل ریختش و سرشتش و فلز اوّلی ،نیاز است و امکان ،پس

در حاقّ کینونت خود به پروردگار متّصل است و از آنجا مدد میگیرد و نیرو

میگیرد ،آنوقت این میتواند بگوید من نیاز به خدا ندارم و چیزی از خدا
نمیخواهم و من خودم ،خودم را إشراب میکنم و خودم ،خودم را سیر میکنم و با
نیروی فکر خودم راه را پیدا میکنم؟! و. ...

عین این چراغی که اینجا آویزان است ،نیرو از طرف کارخانۀ برق دائماً به

این میرسد و نور میگیرد ،حاال اگر این چراغ بگوید :نهخیر! این نور ،مال خود
من است! جوابش این است که انسان یک لحظه قطعش کند و بگوید :اگر مال

خودت است پس بیا نور بده ،چرا نور نمیدهی؟!

بنابراین ذات انسان ،احتیاج و نیاز است به سوی پروردگار؛ شرع بگوید دعا

کن یا نگوید ،عقل بگوید از خدا چیزی بخواه یا نگوید ،نه شرع قبول است و نه

عقل! آن حکم ،خالف حکم فطرت است و خالف حکم فطرت حکم کردن غلط
است ،اصالً غلط است! و چون شرع اسالم بر اساس فطرت و عقل است لذا

میگوید :هر وقت دلت میخواهد از خدا چیز بخواه! میبینیم که فطرت هم بر طبق
عقل است .و لذا نصاریٰ که هم زمان خاصّی برای عبادت خود معیّن کردهاند

ـ روزهای یکشنبه در کلیسا ـ و هم بهخصوص در کلیسا باید عبادت کنند و دعا و
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تقاضایشان در غیر این موضع اصالً قبول نیست و در غیر کلیسا اصالً دعا نمیکنند
و نماز ندارند ،این باطل است دیگر؛ یعنی شرع آنها برخالف فطرت ،راه را بر آنها

بسته است.

آیاتی مبنی بر اذ ن شرع یِ دعا کرد ن

«الل ُه َّم أذنت یل؛ اذن به من دادی!» پس سه مرحله اذن دادی :اوّل مرحلۀ

فطرت ،دوّم در مرحلۀ عقل ،سوّم در مرحلۀ شرع .در مرحلۀ شرع آیۀ قرآن است:

﴿             

.﴾ 

3

دعا کنید! توبه کنید! این شرع است دیگر؛
﴿         

.﴾

6

«هرچه میخواهید ،بیایید از من بخواهید! من دعای شما را مستجاب میکنم،
بیایید ،بیایید ،بیایید! آن کسانی که از خواندن من و از دعای من استکبار

میکنند و مرا نمیخوانند ،با نهایت ذلّت در داخل آتش خواهند افتاد».

این استکبار و انانیّت و شخصیّتشان آنها را در آتش میاندازد؛ زیرا که اینها

حاضر نیستند برای خدا که از همۀ موجودات اصیلتر و قویتر و قویمتر و

استوارتر و مفیدتر است ،سر فرود بیاورند.

پس دعا کردن ـ در مرحلۀ فطرت و سپس در مرحلۀ عقل و سپس در مرحلۀ

شرع ـ از چیزهایی است که موجب شرافت و کمال انسان است و عبودیّتِ انسان را
نسبت به پروردگار ،روشن میکند ،و ذات انسان را از حجاب بیرون میآورد؛ چون

 .3سوره زمر ( )11آیه  .51معاد شناسی ،ج  ،1ص :367

«بگو :اى بندگان من که بر عمرها و جانهاى خود اسراف کرده و به بیهودگى و تجاوز از حدود
الهیّه افراط کردهاید ،از رحمت خداوند مأیوس نباشید! چون خداوند تمامى گناهان را مىآمرزد».

 .6سوره غافر ( )48آیه .28
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ذات انسان عبد است و اگر تقاضا کرد خب این به معنای عبودیّت است دیگر ،چون

عبد چیزی ندارد ،و آنچه که دارد مال موال است .امّا اگر عبد از دعا کردن استنکاف

کرد ،معنایش این است که سرپوشی روی عبودیّت خود گذاشته و نمیخواهد اقرار

به عبودیّت کند:

﴿﴾  ؛ «ما این عبدهایی که انکار عبودیّت میکنند،

در آتش میاندازیم تا آن کبر و خودپسندی و شخصیّت ،گداخته بشود».
با زگشت همۀ موجودات با حال عبودیّت به محضر پروردگ ا ر

﴿  *          

.﴾ 

3

«همه باید بیایند پیش پروردگار! هر موجودی که در آسمانها و در زمین

است ،میآید و پیش خدا با حال عبودیّت حضور پیدا میکند».

چه در این عالم اقرار به عبودیّت کرده باشند و چه نکرده باشند ،چه مانند

مالئکۀ مقرّب و فرشتگان که از اوّل اظهار عبودیّت کردند و چه مانند طایفۀ جنّ و

انس که بعضی اقرار کردند و بعضی نکردند ،همۀ اینها منحیثالمجموع باید سر در

مقام عبودیّت بنهند و اقرار به عبودیّت بکنند.

اگر خدا فیالجمله با [انانیّت و استکبار] انسان مسامحهکاری کند و بگوید

اشکالی ندارد ،این به ربوبیّت او ضرر میزند؛ چون او ربّ است و اصیل و قدیم است
و ذاتش غنی و صمد است و در او رخنه و شکاف و تزلزل معنا ندارد و نمیتواند پیدا

بشود ـ اصالً ذات خدا یعنی اصیل ،شما بخواهید اصالت را از او بگیرید ،سلب شیء
از نفس کردهاید؛ و این محال است! ـ ،لذا تمام موجودات باید به حال عبودیّت
 .3سوره مریم ( )31آیه  11و 14؛ معاد شناسی ،ج  ،4ص :601

«هیچیک از صاحبان نفوسى که در آسمان و زمین هستند ،چارهاى ندارند مگر آنکه با حال

عبودیّت به خداوند رحمان وارد شوند * خداوند تعداد یکایک آنها را میداند ،و شمارش صحیح
و دقیق نموده است».
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در بیایند ،و هر کسی به حال عبودیّت در نیاید ﴿ 3،﴾  او را به

حال ذلّت و بدبختی میکشند به سوی جهنّم.

جزع و فزع و پشیما نی عمر هنگام مر گ به خاطر ظلمش به امیرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم

یک قضیّهای از عمر دیدم که خیلی عجیب بود ،و عجیب است که این قضیّه

را در صحیح بخاری نقل میکند! میگوید:

وقتی که عمر زخم خورد و داشت میمُرد ،خیلی خیلی جزع و فزع میکرد؛

ابنعبّاس آمد برای دیدنش و گفت« :یا امیر المؤمنین! ما از شما متوقّع
نیستیم که جزع و فزع کنید ،زخمخوردن که مهم نیست! مگر این چه چیز
مهمی است؟! این جزع و فزع برای چیست؟! تو همنشین با پیغمبر بودی و
به او خدمت کردی؛ پیغمبر که از دنیا رفت و بعد از او ابوبکر آمد ،تو به او
خدمت کردی ،او هم از دنیا رفت و از تو راضی بود؛ بعد از ابوبکر با این

جماعت سر و کار داشتی ،و اآلن هم که میخواهی از میان اینها بیرون بروی،
همه از تو راضی هستند و تو را در حالی مفارقت میکنند که همه از تو

راضی هستند .پس این شکوه و جزع و ...برای چیست؟!»
عمر گفت« :إنام َجزَ عی رمن ر
أجلک رمن ر
أجل أصحابرک؛ جزع من مال تو و
مال اصحاب تو است».

«اصحاب تو» یعنی امیرالمؤمنین؛ چون ابنعبّاس از شاگردان امیرالمؤمنین

بود و از یاران و تربیتشدگان ایشان ،و هر وقت عمر با ابنعبّاس صحبت میکرد و

میخواست به امیرالمؤمنین اشاره کند میگفت :از اصحابت ،اصحابت اینچنین و
آنچنان.

ر
الع
میگوید« :از أجل تو و از أجل اصحاب تو! قسم به خدا َلو أن یل ط َ
6
ر
األرض َذه ابا ،الفتَدَ یت به من ع اب اهلل عز جل قبل أن أراه ،لفعلت!
(طالع یعنی پُر و ماالمال؛ وقتی میخواهند بگویند :این را پر و ماالمال از

 .3سوره غافر ( )48آیه .28

 .6صحیح البخاری ،ج  ،4ص  ،683با قدری اختالف.
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گفتار امیرالمؤمنین هنگام ضربت خوردن

آب کنید ،میگویند :طرالعه؛ رطالع األرض ذه ابا :یعنی تمام این کرۀ زمین

سنگینی اش ماالمال از طال باشد ).اگر تمام این کرۀ زمین ماالمال از طال
باشد و من به اندازۀ وزن کرۀ زمین طال داشتم ،آن را میدادم تا از عذاب

خداوند عزّوجلّ از أجل تو و اصحابت خالص بشوم قبل از اینکه آن

عذاب را ببینم ،آن را میدادم».

تو که این جهت را میدانی ،اآلن که چاقو خوردی باید این حرف را بزنی؟!

و خیلی عجیب است که این در صحیح بخاری است!!
گفتار امیرا لمؤ منین هنگام ضربت خورد ن

این را شما قیاس کنید با امیرالمؤمنین که وقتی شمشیر میخورد ،میگوید:

زت و ر ِّب الکعبة!» 3و میخندد؛ جزع ندارد ،فزع ندارد ،این حرفها چیست؟!
« ُف ُ
رب الکعبة!»
نه اینکه جزع و فزع ندارد ،بلکه اصالً میگویدُ « :ف ُ
زت و ِّ

امّا آن مرد خائنی که در مدّت تمام عمر استکبار کرده و بین خود و خدا

فاصله انداخته و عبودیّت خود را به ربوبیّت و فرعونیّت تبدیل کرده ،و تاریخ اسالم
را عوض کرده ،و زحمت بیست و سه سالۀ پیغمبر را ضایع کرده ،و مسلمین و

مؤمنین و جهانیان را تا روز قیامت بدبخت کرده است ،درست میگوید که« :اگر به

اندازۀ زمین طال داشتم ،میدادم!» خودش میدانست که چهکار کرده است دیگر!

خودش حدیث غدیر را نشنیده بود؟! خودش به امیرالمؤمنین « َب یخ ی
بخ لک یا
کل مؤ ٍ
حت موالی مو ییل ِّ
من مؤمنة!» 1 6نگفته بود؟! خودش
أباامحسن! َل َقد أص َب َ
نگفت فالن و فالن؟! حاال که چاقو خورده و دارد میمیرد و باألخره میداند آن

طرف چه خبر است ،این حرف را میزند!
 .3مناقب آل أبیطالب ،ج  ،1ص .136
 .6کنز الفوائد ،ص .611

 .1جهت اطّالع بیشتر پیرامون مصادر مربوط به تهنیت شیخین به امیرالمؤمنین علیه السّالم در
روز غدیر خم ،رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،0ص ( .12محقّق)
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و باز یک روایت دیگر در همین صحیح بخاری است که عمر گفت:
عمر« :ا ی کا ش گوسفند ی در میا ن اه ل خود بودم! »

من آرزو داشتم که کَبش اهل خودم بودم! (یعنی قوچ) یک گوسفندی در

میان اهل خودم بودم که این گوسفند را تا جایی چاق میکردند و بزرگ و

فربه می کردند که دیگر بیش از آن جایی برای فربه شدن نداشت ،و یک
روز که یکی از میهمانان عزیز به خانۀ آنها میآمد ،این گوسفند را برای آن

میهمان میکشتند و بعد میپختند و پختهاش را تکهتکه میکردند و بعد آن

میهمانها میخوردند ،و بعد از آن میرفت در شکم آنها و بعد به صورت
عذره خارج میشد؛ ای کاش من آن عذرۀ این گوسفند بودم و بشر نبودم!

این روایتی است در صحیح بخاری از زبان عمر.

3

روایتی هم از ابوبکر است و عجیب است که این روایت هم در صحیح بخاری
ابوبکر« :ا ی کا ش مرغ ی بودم و حسا ب و کتاب نداشتم!»

است ،میگوید:

یک روز ابوبکر چشمش افتاد به مرغی که روی درخت نشسته بود ،گفت:

«ای مرغ ،خوشا بهحال تو! از این شاخه میپری به آن شاخه ،از آن شاخه

می پری به آن شاخه ،جایت در درخت است و از ثمرات و میوههای این
کتاب ،نه مسئولیّتی ،نه حسابی و نه
درخت هم میخوری؛ ال
حساب ال َ
َ
کتابی داری! من آرزو میکردم که بهجای تو بودم و از حساب و عقاب

پروردگار خالص میشدم!»

6

نشا نۀ حرکت در صراط مستقیم

معلوم میشود که اینگونه آدمها ذاتشان درست نیست! اگر کسی در دستش

حجّت باشد ،اینطور صحبت نمیکند ،آرزو نمیکند که مثل مرغ باشد و حساب و
 .3این عبارت در نسخ در دسترس صحیح بخاری یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است:
شعب اإلیمان ،بیهقی ،ج  ،3ص 405؛ کنز العمّال ،ج  ،36ص 231؛ حلیة األولیاء ،ج  ،3ص 67؛
منهاج السنّة النبویّة ،ج  ،2ص  ،5با قدری اختالف.

 .6این عبارت در نسخ در دسترس صحیح بخاری یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است:
المصنف ،ابن ابی شیبه ،ج  ،0ص 344؛ شعب اإلیمان ،بیهقی ،ج  ،3ص 405؛ کنز العمّال ،ج ،36

ص  560و .561
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عقاب نداشته باشد! بلکه مثل امیرالمؤمنین علیه السّالم خطبه میخواند و میگوید:

«ای بشر! آنچه من میگویم درست است؛ و هرچه غیر از این باشد غلط! هر کس

بیاید دنبال من ،راهش سعادت است؛ و هر کس نیاید غلط!» نه یک روایت ،نه دو

روایت ،نه یک مجلس ،نه دو مجلس؛ تا آن وقتی که در روی زمین زنده بودند ،همۀ

حرفشان همین بود.

3

آن کسی که صراطش مستقیم است یک عالمت دارد .اگر انسان در شرایطی

کاری کرده است و نمیداند آن کار درست بوده است یا غلط ،یک راهش این است
که وقتی شرایط و اقتضائات عوض شد ،اگر او از کار خود پشیمان شود ،معلوم

می شود که وقتی که این کار را کرده است ،از روی ادراک و یقین نبوده است؛ امّا نه،
اگر شرایط عوض شد و باز هم انسان بگوید« :من همینطورم!» معلوم میشود که

کارش از روی ادراک و یقین بوده است.

عدم ندا مت و پشیمان ی امام علیه ا ل سّالم نسبت به اعمال خویش

افرادی که حکومت و سلطنت دارند و امر و نهی دارند ،هر کاری میخواهند

میکنند؛ امّا وقتی از آن مقام میافتند ،از همۀ کارهایشان پشیمان میشوند و توبه
میکنند .امّا امام کارش توبه ندارد؛ امام زندان باشد ،حاکم باشد ،مأمور باشد یا آمر
باشد ،کارش صحیح است ،و ندامت هم در کارش پیدا نمیکند .امیرالمؤمنین نادم نشد
که چرا من بیست و پنج سال در خانه نشستم ،نادم نشد که چرا چنین و چنان؛ چون کار

او از روی یقین و نور است .بهخالف آن کسی که در یک شرایط ،موقعیّتی پیدا میکند

و نفسش غلبه میکند و یک عملی انجام میدهد ،و بعد که از آن موقعیّت میافتد ،در

کارش تجدید نظر میکند و میگوید :آخ ،ای وای ،کاشکی من این کار را نکرده بودم!

امام و پیغمبر افرادی هستند که کارشان پشیمانی و افسوس ندارد ،آنها

کارشان از روی یقین است؛ میخواهد روی خاک بنشینند و میخواهد روی
 .3از باب نمونه رجوع شود به االختصاص ،ص 321؛ االحتجاج ،ج  ،3ص 320؛ األمالی ،شیخ
مفید ،ص 636؛ الفضائل ،ص 1؛ المناقب ،علوی ،ص .27
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کهکشان و در آسمان هفتم باشند ،کار از روی یقین است! وقتی انسان از روی

یقین ،کار میکند و چیزی میگوید ،اینطور است .حجّت پروردگار این است!
اینها افرادی هستند که چه نان جو بخورند ،چه سلطنت و حکومت کنند ،چه در

خانه بنشینند و چه در زندان باشند ،در ذات خودشان عبودیّت را حفظ کردهاند و

همیشه از راه عبودیّت با پروردگار خود مواجه بودهاند .در آنها احیاناً غفلت از
عبودیّت و تلبّس به لباس ربوبیّت نبود تا آنها را به فرعونیّت بکشاند ،و بعد دچار

بدبختی و دچار پشیمانی و ذلّت بشوند .این مسئله خیلی مهم است!!

له ّم أذنت یل یف ُدعائک» ،حاال فهمیدید که این اذنی که خدا به ما داده و ما
«ال ُ

را بنده خلق کرده است ،چقدر عالی و چقدر لطیف است!
ا میرا لمؤمنین علیه ال سّالم« :عزّ ت برا ی من همین بس که من بندۀ تو باشم! »

امیرالمؤمنین علیه السّالم میفرماید:

خرا أن تکون یل ربا .أنت کام
إَلی کفی یب عزا أن اکون لک عبدً ا ،و کفی یب ف ً
3
ب!
ب ،فاجعلنی کام ُح ّ
ُأح ُّ

«عزّت برای من همین بس که من بندۀ تو هستم!»

من بنده تو هستم نه بندۀ دیگری ،و اگر من بندۀ دیگری بودم ،ذلیل بودم؛ امّا بندۀ تو

هستم و بندۀ خدا شدن به انسان خیلی خیلی عزّت میدهد.

میگفتند سابقاً غالمهای عینالدّوله احترامشان از حکّام و رؤسا و استاندارها

بیشتر بود؛ نه تنها غالمها ،بلکه حتّی خرهای عینالدّوله هم اینطور بودند!

عینالدّوله پسر ناصرالدّین شاه بود و در طهران ،در خیابان عینالدّوله ـ که

حاال میگویند« :ایران» ـ منزل داشت؛ یک مرد جبّار و هتّاک و ...بود که داستانهای
عجیب و غریبی دارد.

میگویند :وقتی که بیرون میآمد و میخواست حرکت کند ،غالمها جلو

میافتادند و میگفتند« :دور باش! کور باش!» یعنی همۀ مردم باید بروند کنار و
 .3الخصال ،ج  ،6ص 468؛ روضة الواعظین ،ج  ،3ص .381
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چشمشان کور باشد ،و االّ با گُرز میزدند بر فرق او که چرا تو به جمال عینالدّوله

نگاه میکنی .و وقتی روی خرهای عینالدّوله کود میریختند و میخواستند برای
باغ عینالدّوله ببرند ،تمام مردم ،وزیر ،شریف و هر کس آن جلو بود ،باید چنان از

کوچهها کنار میرفتند که راه برای این خرها که این کودها را میبردند ،باز باشد.
کسی نمیتواند مقابل خر عینالدّوله بایستد ،و إالّ چه و چه!

وقتی که خر عینالدّوله و غالم عینالدّوله اینطوری میشود ،آنوقت این

عزّتها میشوند مجازی ،و حقیقتاً این غالم و خر عینالدّوله شأنش از آن وزیر
بیشتر است؛ چون آن وزیر باید بیاید کنار و به این راه بدهد!

آنوقت کسی بیاید و غالم پروردگار بشود؛ امیرالمؤمنین عبارتش این است:

«إَلی کفی یب عزا أن أکون لک عبدً ا!» من عبد هیچکس نشدم ،نه عبد مال شدم ،نه
عبد زن شدم ،نه عبد ریاست شدم ،نه عبد هویٰ شدم ،نه عبد هوس شدم ،نه عبد

برتری شدم ،عبد هیچکس نشدم!

مگر آن وقتی که دنیا به صورت زنی زیبا جلوه کرد و در باغ آمد و در مقابل

امیرالمؤمنین علیه السّالم ایستاد ،حضرت او را با بیل نزدند و نگفتند:

قد ط َّلقتُک ثال ًثا! الرجعة یل فیک« 3.برو ،من تو را سه طالقه کردم! به زن

سهطالقه که نمیشود رجوع کرد».

این میشود ولیّالمؤمنین و امیرالمؤمنین؛ و رسول خدا در روایت صحیح فرمود:

لقب امیرالمؤمنین اختصاص به علی دارد که او بر همۀ مؤمنین امارت دارد.
و ال ح ُّل إمر ُة المؤمنی بعدى ألح ٍد غریه؛« 6حرام است و جایز نیست که
بعد از علی کسی سِمت ریاست و امارت بر مؤمنین را بر خود ببندد!»

 .3غرر األخبار ،ص 616؛ نهج البالغة (عبده) ،ج  ،4ص 356؛ مناقب آل أبیطالب ،ج  ،6ص ،386
با قدری اختالف.

 .6روضة الواعظین ،ج  ،3ص 14؛ اإلحتجاج ،ج  ،3ص .23
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این عبودیّت امیرالمؤمنین است:

خرا أن تکون یل ربا؛ «وقتی خودم
کفی یب عزا أن أکون لک عبدً ا ،و کفی یب ف ً
ب خودم میبینم ،میبینم که چقدر عزیزم!»
را عبد تو و تو را ر ّ

انسان هر موجودی را که عبادت کند ،آن میشود خدای او .پس خدا در دنیا
طریقۀ شناخت معبود و مقصود وا قعی هر کس

خیلی زیاد است دیگر! هر کس باید ببیند در مغز و سویدای دلش ،مقصد و مقصود
چیست؟ آن میشود خدای او! ﴿.﴾        

3

ساؤهم قبلتُهم ،و رش ُفهم
طوّنم ،و ن ُ
در عالئم آخر الزمان هم هست« :لَلتُهم ُب ُ

الدَّ راهم و الدّ نانری6».و 1آن میشود خدای او .در قلب انسان اطاعت از هرچه باشد
غیر از خدا ،آن میشود خدای انسان ،حاال هرچه میخواهد باشد.
امیرالمؤمنین میفرماید:

خرا أن تکون یل ر ّبا؛ «این افتخار برای من بس است که تو ربّ من
کفی یب ف ً
ب من نیست».
هستی و کس دیگری ر ّ

پس حاال دو چیز را من گرفتم ،یکی عزّت و یکی فخر؛ عزّت از جهت اینکه

من بندۀ تو هستم ،فخر از جهت اینکه تو ربّ من هستی.
ب!
ب ،فاجعلنی کام ُح ّ
إَلی أنت کام ُأح ّ

خیلی عالی است! اگر این را بدهیم به دست مالّصدرا ،از آن یک کتاب

أسفار درست میکند! وحدت در کثرت و کثرت در وحدتی میآورد که تا این زمان
 .3سوره جاثیه ( )45آیه  .61امام شناسی ،ج  ،6ص :364

«آیا دیدى تو کسى را که خدا و معبود خود را هواى نفس خود قرار داده ،و خدا او را با وجود
علم گمراه نموده است».

 .6جامع األخبار ،شعیری ،ص  ،361تعلیقه 3؛ بحار األنوار ،ج  ،66ص  .451ترجمه:

«معبودهاى آنان شکمهاى آنان است ،و قبلهگاه آنان زنهاى آنان است ،و شرف آنان منوط به
داشتن درهم و دینار است( ».محقّق)

 .1جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،6ص .653
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طریقۀ شناخت معبود و مقصود واقعی هر کس

عقالی عالم در شرح و بسط آن ماندهاند ،و همۀ اینها جیرهخوار آن مکتباند.

ب؛ تو همانطوری هستی که من دوست دارم ».من بهقدری
«إَلی أنت کام ُأح ّ

تو را دوست دارم که با وجود دوستیِ تو ،همۀ دوستیها از بین رفته ،و همۀ یارها،
همۀ مقصودها ،همۀ معبودها ،همۀ هدفها و همۀ چیزهای زیبا بیرنگ و کمرنگ
شده و جلوه ندارد .تو محبوب من هستی و چنان این محبّت ،شدید شده است که

من غیر از تو محبوبی در خودم نمیبینم.

«بنابراین ،تو هم مرا ،آنطوری قرار بده که دوست داری ،نه خودم دوست

دارم!» من در اینکه تو مرا چه قِسم قرار بدهی ،این را هم به اختیار تو میگذارم و

میخواهم تو منیّت مرا برای من اختیار کنی ،تو شخصیّت مرا اندازه بگیری ،تو مرا
به دست خودت قرار بدهی؛ من مومی هستم در دست تو .نمیگویم که مرا بنده
کن ،مرا عالم کن ،مرا زاهد کن ،مرا شفیع کن ،مرا چنین و چنان کن! من موم را

میاندازم در دست تو و میگویم هر شکلی که میخواهی آن را دربیاور! تو آنچه را
که اراده و مَحبّت داری ،بر من اختیار بکن ،نه آنچه را که من خودم اراده دارم؛

ب!»
«فاجعلنی کام ُح ّ

عل حممد آل حممد
َال َلهم صل ی

مجلس ششم

ر
أعوذ باهللر رم َن ی
الرجیم
الّیطان ی
ر
الرحیم
الر ی
مح رن ی
برس رم اهلل ی
َص یل اهلل َع یل حممد آل ر ره الطاهرین
ر
عنی رم َن َ
اآلن إ ییل قیا رم یو رم الدین
َلعنَة اهللر َع َل
مج َ
أعدائ رهم أ َ
احلمدُ هّلِل ا ّلذى ملیتَّخذ صاحب ًة و ال ولدً ا و ملیکُن ل ُه رش ٌ
الملک و
یک یف ُ
3
ملیکُن ل ُه و ییل من ُّ
کبریا.
الذ ِّل و ک ِِّّب ُه ت ً
خلقت یعن ی ظهور و تجلّی

«حمد اختصاص به خدایی دارد که برای خود ،مادّۀ إنفعالیه قرار نداد (بلکه

فعلیّت محض است) ،و موجوداتی که ایجاد میکند عنوان خروج از او
ندارد (بلکه معنای خلقت فقط ظهور و تجلّی است ،نه به معنای تجافی)».

بهخالف آنچه در افکار عامّه هست و موجودات را خارج از خدا و به اراده و مشیّت

خدا میدانند و اینکه خدا به ارادۀ خود خلق کرد و معنای خلق ،جدایی و بینونیّت با خود

ذات پروردگار است؛ این غلط است .هرجا که مادّۀ خلقت استعمال میشود به معنای

ظهور و نشاندادن آن شخص متجلّی در آینههای مختلف و در مرایای متفاوت است 6،و
 .3االقبال باألعمال الحسنة ،ج  ،3ص  ،310فقراتی از دعای افتتاح.

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون معنای خلقت و تجلّی ،رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،6ص 303ـ ،614
مبحث  31و68؛ امام شناسی ،ج  ،5ص  74ـ .03
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ظهور با ظاهر ،دارای هوهویّت و وحدت است.
«و ال ولدً ا» ،بنابراین عالم وجود خارج از خدا نیست ،وَلَد نیست که نیاز به

إنفصال و جدایی باشد .زیرا که اگر معنای خلقت به معنای تولید بود ،الزمهاش

محدودیّت پروردگار و حدّ خلقت در مقابل پروردگار میشد و خدا هم مانند
موجودات ،محدود بود؛ موجودات ،وجودشان محدود میشد تا جایی که برسد به
وجود خدا ،وجود خدا هم هرچه سعه و عظمت داشته باشد باألخره محدود میشد

تا این مرز مخلوق ،و خود این حدّ است .بنابراین همینطوری که مخلوقات دارای

حدّند ،مسلّمًا خدا نمیتواند یکچنین حدّی داشته باشد ،ولو حدّش بزرگتر و
عظیمتر ،و کمربندی که بر وجود او إحاطه میکند گستردهتر و وسیعتر باشد؛ بلکه

وجود پروردگار که شدّتاً و مُدَّتاً و کَثرَتاً و از هر لحاظ الیتناهی است ،معنیاش این
است که حتّی تمام موجودات را گرفته ،و به واسطۀ نور أحدیّت و قاهریّت خود،

همۀ موجودات را در نور توحید خود مندک و فانی کرده است.
معیّت سِع ی و احاط ی خداو ند با مخلو قات

3

مخلوقات جدای از خدا نیستند فانی در او هستند .مثل یک قطرهای که در

دریا بیفتد و مضمحل بشود و فانی بشود و تمام حدود وجودی خود را از دست

بدهد ،نه اینکه فرض کنید این قطره روی دریا بایستد و غیر از دریا باشد ،چون در

اینصورت ولو این قطره خیلی کوچک و محدود است و دریا هم خیلی بزرگ و

حتّی به اندازۀ اقیانوسها باشد ،هفت اقیانوس را هم بگیرد ،و اصالً تمام کرۀ زمین
را دریا فرض کنید ،باألخره آن دریا محدود است به حدّ غیر قطره ،و این حدّ است

برای او ،و حدّ به هر صورت و کیفیّتی باشد الزمهاش حدوث است ،و حدوث با

قِدَم نمیسازد و با وجودِ واجب و وجوبِ وجود نمیسازد .لذا ذات مقدّس
پروردگار که اصالت و وجوب دارد ،الزمۀ وجوبِ وجود ،عدم تناهی است؛ این

 .3جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،6ص .673
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معنای واحد بالصرافه به بیانی ساده

عدم تناهی ،همۀ موجودات را گرفته و احاطه کرده است و با آن موجودات معیّت
6 3

دارد. ﴾    ﴿ ،

﴿              

.﴾         

1

«هر دو نفری که با همدیگر آهسته صحبت کنند ،سوّمیشان خداست ،هر

سه نفری که با همدیگر آهسته صحبت کنند ،چهارمیاش خداست».

آیا واقعاً سه نفری که با همدیگر در یک گوشهای نشستهاند و پنهانی راز

میگویند ،خدا به صورت یک موجودی میآید پهلوی آنها مینشیند؟! آیا مثالً به
صورت فرشتهای ملکوتی دارای شکل و صورت میآید ،منتها صورت ملکوتیای

که ما نمیبینیم؟! اینطور که مسلّمًا غلط است؛ زیرا اگر اینها دارای بدنهای مادّی
هستند و خدا دارای بدن ملکوتی مثل فرشته ،خدا هم محدود میشود به حدّی غیر
از آن دو نفر و سه نفری که با هم نشستهاند و نجوا میکنند .خدا اینطوری نیست

که محدود بشود؛ پس معنای اینکه هر سه نفری که با هم نجوا میکنند چهارمیشان
خداست یعنی چه؟ آخر ،هر پنج نفری هم که نجوا میکنند ششمیشان خداست،

انحصار به این که ندارد ،هر نفری هم که تنها نشسته با خودش صحبت میکند

دوّمیاش خداست ،هر ده نفری که با همدیگر در یک مکانی هستند یازدهمیشان
خداست ،این جمعیّتی که در این اطاق نشستهایم ـ هر چند نفر باشیم ـ آن نفر

زائدش خداست ،این دو درختی که در اینجا سبز شده س ّومیاش خداست ،این کوه
ابوقبیس د ّومیاش خداست؛ معنایش این است!
معنای واحد با لصرا فه به بیان ی ساده

 .3سوره حدید ( )57آیه .4

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون تفسیر این آیه و معنای معیّت حق با موجودات رجوع شود به
انوار الملکوت ،ج  ،6ص .632

 .1سوره مجادلة ( )50آیه .7
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این یعنی پروردگار یک سعۀ وجودی و یک إحاطهای به همۀ موجودات

دارد که هر ذرّهای در تحت ذات پروردگار وجود دارد و با خدا معیّت دارد و مندکّ

است ،مندکّ! نه اینکه خدا در عرض موجودات میشود و مثل این دو نفر که

نشستهاند و دارند با همدیگر نجوا میکنند ،سوّمی هم خدا است که میآید پهلوی

اینها .اگر اینطور باشد ،خدا واحد عددی میشود ،خدا که واحد عددی نیست،

واحد بالصرافة است؛ 3یعنی وجودش طوری است که مثل او فرض نمیشود کرد.

معنایش این است که وجودش یک وجود سِعی و گسترده است که تمام موجودات

را گرفته است؛ نه اینکه آمده پهلوی موجودات.

المزایلة.
المامزجة ،خار ٌج عن األشیاء ال ب ُ
داخ ٌل یف األشیاء ال ب ُ

6

ٍ
داخل یف ِّ
ٌ
یشء؛ «خدا داخل هر شیئی است ».در تمام ذرّات و مولکولهای
کل

این یک لیوان خدا هست؛ امّا خدا هست یعنی چه؟ یعنی خدا رفت توی لیوان؟! نه!
ٍ
خارج عن ِّ
یشء؛ «از هر شیئی هم خارج است ».امّا معنی خروجش خروج
کل
ٌ

زوالی نیست .شما میگویید این لیوان از این ظرف خارج است ،پس زائل است؛ زائل

یعنی جداست .آن خروجی که از اشیاء دارد مزایله نیست؛ یعنی تمام موجودات
شَبَحاند و تعلّقاند و ربطند ،نه اینکه موجوداتی هست و آنها ارتباط با خدا دارند،
 .3جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،6ص .667

 .6شرح فصوص الحکم ،قیصری ،ص  67به نقل از امیرالمؤمنین علیه السّالم؛

شرح مثنوی ،ج  ،1سبزواری ،ص  455و ص  ،581این مضمون با عبارات مختلف از امیرالمؤمنین

علیه السّالم نقل شده؛

التوحید ،ص 182؛ األمالی ،شیخ صدوق ،ص  146و « :141هو یف األشیاء عىل غری ُمازجة،

خارج منها عىل غری ُمباینة... ».
ٌ
داخل یف األشیاء الکَش ٍء یف ٍ
« ٌ
خارج منها الکَش ٍء من یش ٍء خارج».
یشء داخل ،و
ٌ
ٍ
ٍ
بمقارنة ،و غری ِّ
نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص « :32مع ِّ
بمزایلة».
کل یشء ال ُ
کل یشء ال ُ
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چون اگر اینطور باشد الزم است خدایی باشد و موجودی باشد و ربط بین آن دو ،و

الزمۀ این هم کثرت است .موجودات نفس ربطند ،نه ارتباط .وقتی که اینطور شد،
آن وقت غیر از وجود واحدِ أبدیِ سَرمَدی در تمام عوالم هیچ نمیماند! و تمام

موجودات سایهاند ،سایۀ خدا هستند ،ظِلّاند ،آیه و نشاندهنده هستند.

3

تبیین حقیقت وجود ربط ی و فقری موجودات

بنده عصایی را که دست میگیرم و راه میروم ،این سایه میاندازد ،همانطور

که وجود خود ما هم سایه میاندازد؛ امّا واقعاً این سایه ،موجودی است مثل عصا؟!
عصا دوتا میشود؟! یا انسان که راه میرود در موقعی که خورشید میتابد و سایۀ

خودش را میبیند واقعاً دوتا میشود؟! من بعضی اوقات میبینم یک شخصی با
عمامه و قبا همین کنار ما ،منتها با فاصلۀ یک متری دارد راه میرود؛ واقعاً انسان

دوتا میبیند ،یا نه؟! و این هم تابع خورشید است؛ وقتی خورشید بتابد این سایه
هست ،وقتی خورشید برود سایه هم از بین میرود.

حاال که ما هرجا میگردیم این سایه دنبال ما میآید بدون هیچ فاصله و

جدایی ،آیا واقعاً وجود ما دوتا میشود؟! یا این سایه یک وجود ضعیفی است،
خیلی خیلی خیلی خیلی ضعیفتر از ما ،ولی باألخره وجودی هست؟! نه ،سایه

هیچ است ،هیچ! عکس است و نشاندهنده ،عین عکسی که شما در آینه میبینید.

شما اگر صورت خود را در آینه ببینید ،به هیچوجه منالوجوه دوئیّتی در عالَم اضافه

نمیکند؛ نه آینه سنگین میشود و نه خوشحال میشود ،اگر شما عالِم باشید آینه
عالِم نمیشود ،اگر جاهل باشید آینه جاهل نمیشود ،اگر زشت باشید آینه زشت

نمیشود ،اگر زیبا باشید زیبا نمیشود .تجلّی شماست بر آینه ،به هر صورتی باشید
تا هنگامی که دارید در آینه نگاه میکنید ،آن آینه خود شما را نشان میدهد؛

صورتتان را از آینه ببرید کنار ،هیچ در آینه نیست ،هیچ! پس آینه هیچِ هیچِ هیچِ

هیچ است! فقط جنبۀ نشاندهنده و انعکاس و مرآتیّت دارد ،و از آن إنکسار نور
 3جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به توحید علمی و عینی ،ص .638
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اشیائی که در مقابل او میآیند ،حکایت میکند .درست؟

تمام موجودات ِظلّ خدا و سایه هستند ،و خدا ست ذو الظِّل .در آن آیۀ

مبارکۀ قرآن میفرماید:

﴿              
﴾

3

و این خیلی آیۀ عجیبی است ،همین آیۀ مبارکه یک دنیا معرفت به آدم

میدهد! این مدِّ ظِل یعنی خورشید که میآید باال ،سایه میاندازد؛ خورشید از این

طرف میرود و سایه از آن طرف ،خورشید به طرف مشرق میرود و سایه به طرف
مغرب ،خورشید به طرف مغرب میرود و سایه به طرف مشرق .وقتی خورشید

غروب میکند ،اصالً به هیچوجه منالوجوه سایه نیست .و عجیب این است که این
سایه سنگین هم نیست ،ابداً سنگین نیست!

وقتی خورشید میآید باالی آسمان ،این درختها در فصل بهار یا تابستان،

سایه میاندازند روی زمین ،چه فضا و چه طراوتی ایجاد میکنند؛ شما میتوانید
سایه را انکار بکنید و بگویید که نیست؟! اگر امر عدمی باشد و خیال و توهّم باشد،

پس چرا میگفتی آقا برو در سایه تا خنک شوی؟! سایه هست و انکارش هم

نمیتوانید بکنید .امّا وجودش وجود ظِلّی است ،اصالً نحوۀ وجودش اینطوری
است؛ عکسی که شما در آینه میبینید دروغ نیست ،عکس میبینید! و بعضی اوقات

هم که شما میروید دکّان عکّاسی ،عکس میاندازید و برای همین عکستان پول
میدهید ،ولیکن آن عکس که برایش پول میدهید و میخرید هیچ نیست؛ نه عالِم
است و نه جاهِل ،نه گناهکار است و نه ثوابکار ،نه قد بلند است و نه قد کوتاه.

 .3سوره فرقان ( )65آیه  .45اهلل شناسی ،ج  ،1ص :44

«آیا ندیدهاى تو و نظر ندوختهاى به سوى پروردگارت كه چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر

میخواست ،آن را ساكن میكرد .و سپس ما خورشید را راهنما براى او قرار دادیم».
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هزار تا عکس هم شما بیندازید و یا نیندازید ،در عالم وجود ،بر وجود شما هیچ
اضافه نمیکند و هیچ کم هم نمیکند ،و تمام این اتاق را پر از عکس هم کنید بر
وجود شما یک مثقال اضافه نمیکند ،فقط عکس است.

تمام موجودات همه عکساند ،عکس یعنی ظل و نشاندهنده؛ در مقابل

پروردگار هیچِ هیچِ هیچِ هیچ .اگر این هیچ را که من میگویم تا روز قیامت هم شما
بشمارید ،باز هم جا دارد که بگویید هیچ! درست است؟

حاال که اینجا رسید ،یک شعر بخوانم برایتان از جناب سعدی شیرازی .یک

روز از همان روزهایی که عالّمه طباطبائی ـ رحمة اهلل علیه ـ از قم میآمدند برای
مالقات هانری کُربَن ،آمدند منزل ما در همان ولیآباد ،و ناهار آنجا بودند .بعد از

قدری صحبت و اینها ،این اشعار را برای ما خواندند و فرمودند« :این اشعار برای
سعدی است و صحبت از کتاب سعدی است».
ره عقــل جــز پــیچ در پــیچ نیســت

بـَ ِر عـارفـان جز خـدا هـیچ نیست

میگوید :راه عقلی که انسان طی کند جز پیچ در پیچ نیست .آخر ،عقل

میگوید آقا این موجود است ،چطور انسان میتواند انکار کند؟! حال اگر بگوید

این موجود خداست ،غلط است .و یا بگوید اگر این مندکّ در خداست چرا ما
نمیبینیم و چرا مشاهده نمیکنیم؟! عقل است دیگر! اگر انسان با عقل بخواهد خدا
ذئذ
را ببیند ،باألخره عقل از همینجا سر درمیآورد؛ نه اینکه سر درنیاورد ،امّا پیچ در
پیچ است ،خیلی خیلی پیچ در پیچ است تا اینکه انسان را ارضاء میکند به این

توجیه که این حدّ است و خدا محدود است و چنین و چنان ،و یا دور الزم میآید و
یا تسلسل یا فالن ،میرود تا به اینجا منتهی شود.
ره عقــل جــز پــیچ در پــیچ نیســت
توان گفت ایـن نکتـه بـا حـقشـناس

بَ ـ ِر عارفــان جــز خــدا هــیچ نیســت
ولـی خــرده گـیرنــد اهــل قیــاس

میگوید :با حقشناس آنکه حق را میشناسد ،انسان میتواند این حرف را

بزند؛ امّا اهل قیاس ،آن کسانی که با ادّعای استدالل و صغری و کبری و خالصه از
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این چیزها ،میخواهند خدا را از این موجودات مستقلّه پیدا کنند ،اینها خرده

میگیرند.

کـه پـس آسـمان و زمـین چیسـتند؟

بنـــیآدم و دیـــو و دَد کیـستنــــد؟

بزرگ اسـت پـیش تـو دریـا بـه مـوج

بلنــد اســت خورشــید تابـــان بــه اوج

بله ،هـر چــه هســتند از آن برترنـد

ولــی اهــل صـــورت کـــجا بنگـــرند
که گر آفتـاب اسـت یـک ذرّه نیسـت

کـــه بــا هســتیش نــام هســتی برنــد
کـه اربابِ معنــا بـه مُلــکی دَرنـد؟!
وگر هفت دریاست یک قطـره نیسـت

خیلی خوب میگوید ها! میگوید :اهل صورت کجا میتوانند بنگرند که

ارباب معنا در مُلکی دَرَند؟! یعنی ارباب معنا و اهل عرفان و معرفت در ملکی هستند
که در درون آن یک ادراکی دارند که اگر هفت دریا هم ببینند ،در مقابل عظمت

پروردگار یک قطره هم نمیبینند ،و اگر هفت خورشید ببینند ،یک ذرّه هم نمیبینند.
چـو سـلـطانِ عـزّت عَلَـم در کشــد

جهان سـر بـه جَیب عَدَم بـر کـشـد

3

یعنی خدا یک نگاه کرد ،با این نگاهش تمام این عوالم پیدا شد .اگر آن

نگاهش را بر هم بگذارد ،همۀ عوالم از بین میرود؛ صفر ،صفرِ صفر ،هیچ خبری
نیست .این همان معنا است که میفرماید:

﴿              

.﴾     * 

6

خیلی عالی میگوید که :تمام وجود نَفَس خدا هستند؛ یک نَفَس میکشد و
 .3بوستان سعدی ،ص .331

 .6سوره فرقان ( )65آیه  45و  .42اهلل شناسی ،ج  ،1ص :44

«آیا ندیدهاى تو و نظر ندوختهاى به سوى پروردگارت كه چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر

میخواست ،آن را ساكن میكرد .و سپس ما خورشید را راهنما براى او قرار دادیم * و پس از آن
ما به آسانى آن سایه را به سوى خودمان جذب نمودیم».
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عاشقم بر همه عالم ،که همه عالم از اوست

همۀ وجود بهوجود میآید 3.نَفَس او برود داخل ،همه از بین میروند.

موجودات در مقابل پروردگار چه میگویند؟! ما انسانها چه میگوییم؟!

خودمان را أشرف و أعقل و أکمل و أفضل تمام مخلوقات میدانیم و چنین و چنان؛

چنان روی زمین پا میگذاریم که میخواهیم زمین را زیر پای خودمان اصالً تکان
بدهیم ،کرۀ زمین را تکان بدهیم و نمیفهمیم که همین قدرت هم مال خداست .در
آن آیه میفرماید:

﴿.﴾         

6

همین لشکرهایی که شما میکشید و میبرید و غلبه میکنید و اینها که جُند

شما هستند و وقتی هم میبرید و غلبه میکنید ،مدام به خودتان باد میکنید و

هنگامی که برمیگردند طاق نصرت میزنند برایش! شما خیال میکنید که غیر خدا

اینها را نصرت داده است؟! این چه غفلتی است؟! یکیک این نُصرتها و تمام این

قدرتها همه از پروردگار است؛ حاال میخواهید شما عالِم باشید یا نباشید ،علم و
جهل شما که واقع را تغییر نمیدهد .ما سایه هستیم ،حاال میخواهد چشم باز کنیم

و سایه بودن خودمان را ببینیم یا نبینیم ،کور باشیم یا بینا ،باألخره وجود ما سایه
است ،ما نمیتوانیم انکار وجود خودمان را بکنیم.

این اشعار سعدی هم یک خردهاش بیلطفی است ،این براساس مذاق عرفان

صحبت کرده است ،و االّ مطلب از این هم حتّی باالتر است؛ مثالً او میگوید که:

ارباب معنی به مُلکی َدرَند که گر آفتاب است یک ذرّه نیست و گر هفت

دریاست ،...اینها هم باز یک تشبیهاتی است برای نزدیک کردن معنا.
عاشقم بر همه عا لم ،که همه عا لم ا ز اوست

مرحوم قاضی ـ رحمة اهلل علیه ـ میفرموده است که:

در تمام این کتابهای سعدی ،یک شعر هست که خوب است ،و آن شعر

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون >نَفَس رحمانی< رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،1ص .311
 .6سوره ملك ( )27آیه .68
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این است:

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوسـت

عاشقم بر همه عالم ،که همه عالم از اوسـت

3

خیلی خوب میگوید ها! میگوید :عاشقم بر همه عالم؛ چرا؟ که همه عالم

از اوست.

پس هر عشقی از هر عاشقی نسبت به هر معشوقی ،و هر حمدی از هر

حامدی نسبت به محمودی سر میزند ،نفس عاشق و نفس معشوق و نفس عشق و

نفس حامد و نفس محمود و عنوان حمد ،اینها همهاش عین اوست و بس! روشن

شد؟

بعضی از سالّک دیده شده است که یک حاالت توحیدی برایشان دست

میدهد ،اصالً میافتند زمین را میبوسند میگوید خب چرا شما زمین را
نمیبوسی؟ من دیدم ها! یا دست خودش را میبوسد یا پای خودش را میبوسد ،یا
لباس خودش را میبوسد.

حکایت ی ا ز مرحوم آ قا سیّد جمال ا لدّ ین گلپایگانی

مرحوم آسیّد جمال گلپایگانی ـ رحمة اهلل علیه ـ میفرمود:

 .3توحید علمی و عینی ،ص  ،615تعلیقه :3

«مواعظ سعدى ،غزلیات عرفانى ،ص  ،330در ضمن مجموعۀ كلیات سعدى .و بقیّۀ ابیات این
غزل از قرار ذیل است:

به غنیمت شمر اى دوست دم عیسـى صـبح

تا دل مرده مگر زنده كنى كـاین دم ازوسـت

به حالوت بخورم زهر كه شاهد سـاقى اسـت

به ارادت ببرم درد كـه درمـان هـم ازوسـت

نه فلك راسـت مسـلّم نـه مَلـك را حاصـل

آنچــه در ســرّ ســویداى بنــى آدم ازوســت

زخــم خــونینم اگــر بــه نشــود بــه باشــد

خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم ازوست

پادشــاهى و گــدایى بــر مــا ی ســان اســت

كه بر این در همه را پشت عبادت خـم ازوسـت

غــم و شــادى بــر عــارف چــه تفــاوت دارد
ســعدیا گرچــه ب نــد ســیل فنــا خانــۀ دل

ساقیا باده بده شادى آن كـاین غـم ازوسـت
دل قوى دار كه بنیـاد بقـا مح ـم ازوسـت»
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در بیان ذکر «یا هو ،یا من ال هو إالّ هو»

ما شاگردی داشتیم و این یک حاالت خوبی پیدا کرده بود ،یک وقت آمد
درب منزل و گفت :السالم علیک یا ییل اهلل المطلق! گفتم :نگو نگو!
گفت :آقا من هرجا نگاه میکنم میبینم سیّد جمال است! به درب نگاه

میکنم ،میبینم اصالً درب نیست ،سیّد جمال است؛ به دیوار نگاه میکنم
سیّد جمال است؛ حرم میروم سیّد جمال است؛ درس میخوانم سیّد
جمال است؛ سیّد جمال در تمام موجودات حاضر است.

خدا إنشاءاهلل رحمت کند مرحوم آقای آسیّد جمال را در این ماه رمضان.
در بیا ن ذکر « یا هو ،یا من ال هو إالّ هو»

امشب شب هفدهم ماه رمضان است؛ میدانید چه شبی است؟ شبی است که

پیغمبر با امیرالمؤمنین و تمام اصحاب در معرکۀ بدر حاضر شدند و فردا جنگ بدر

شروع شد که در این جنگ ،غلبه با مسلمانها بود ،و امیرالمؤمنین فرمود:

من از همان شب بدر تا آخر عمر ،به برکت و یُمن آن فتوحاتی که خداوند
در روز بدر کرد ،شبهای هفدهم را احیاء میداشتم.

خیلی شب مهمّی است! میدانید که در جنگ بدر به امیرالمؤمنین علیه السّالم

ذکرِ «هو» داده شد ،این روایت ظاهراً در مورد سورۀ قدر میباشد که شیخ طبرسی

هم در مجمع البیان ،ذیل سورۀ اخالص نقل میکند؛ امیرالمؤمنین میفرماید:

من در شب بدر حضرت خضر را در خواب دیدم و گفتم که :ع ِّلمنی

ُدعا ًء ،3به من یک دعایی یاد بده که من آن دعا را بخوانم و بر أعداء غلبه

پیدا کنم .حضرت خضر به من فرمود« :بگو :یا هو ،یا من ال هو ّإال هو ،یا

هو ،یا من ال هو ّإال هو ».و من در آن روز بدر ،شمشیر دست گرفتم و با «یا
هو ،یا من ال هو ّإال هو» میکُشتم .این خواب را که برای پیغمبر تعریف

کردم ،حضرت فرمودند« :عُ ِّلمت اإلسم األعظم».

6

و بعضیها که میگویند”« :یا هو“ ،یا ”ال هو ّإال هو“ اینها ذکرهای درویشی
 .3خ ل :شیئًا.

 .6مجمع البیان ،ج  ،38ص .028
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است و در شرع وارد نشده است ».اینها غلط میکنند میگویند ها! چون روایت،
روایت صحیحی است؛ هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی ،و مدرکش هم در

همین مجمع البیان هست و جاهای دیگر هم نقل میکنند.

3

توحید علمی و عینی کتاب خیلی خوبی است! در این کتاب هر چه دلتان
کیفیّت نگار ش کتاب توحید ع لم ی و عینی

بخواهد از آن استداللهای باریک و ظریف و لطیف عرفانی هست و کار مشکلی هم

هست ها! یعنی اگر کسی خوب بخواهد آن کتاب را بفهمد ،تحقیقاً باید پیش استاد

بخواند ،یا اینکه خودش مدرّس أسفار و فُصوص باشد و حتماً باید فُصوص الحِکم

و اینها را بخواند؛ چون در این کتاب ،آن مکاتباتی که بین مرحوم آقای آسیّد احمد
طهرانی کربالیی که از شاگردان معروف آخوند مال حسینقلی همدانی بود ،و بین
مرحوم آقای شیخ محمّدحسین اصفهانی که از أعاظم حکما و مجتهدین نجف بود،

آورده شده است 6.این مکاتبه در اصل معنای توحید است ،و این دو مَرام با همدیگر

مختلف بود؛ مرام حکمت و مرام عرفان :مرام حکمت این است که:
ال َفه َلویـــــو َن الوجـــــود عنـــــدَ هم

َحقی َقـــــة ذات تّـــــ ُّک ٍک تَعـــــم

1

همین مذهب تشکیک است؛ مکتب عرفان هم «ال هو إال هو» است و اصالً این
مذهب تشکیک را درست نمیدانند و باطل میدانند.

4

یک شخصی ظاهراً به نام شیخ اسماعیل تائب ،این شعر عطّار را که در

منطق الطّیر است ،مینویسد:

دائـمـــاً او پـادشـــاه مطلــق اســـت

در کمـال عـزّ خـود مسـتغرق اســت

 .3التوحید ،ص 01؛ عدة الداعی و نجاح الساعی ،ص .670

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مکاتبات و احوال حاج سیّد احمد کربالیی و شیخ محمّدحسین

اصفهانی ـ قدس اهلل أرسارمها ـ رجوع شود به مقدّمۀ توحید علمی و عینی.
 .1شرح المنظومة ،ج  ،6ص .384

 4جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به مهر تابان ،ص .681
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کیفیّت نگارش کتاب توحید علمی و عینی

او به سر ناید ز خود آنجا کـه اوسـت

کی رسد عقل وجود 3آنجا که اوست؟

6

و میآورد پیش مرحوم آخوند مال محمّدکاظم خراسانی که« :لطفاً این را

تفسیر بفرمایید ».آقای آخوند هم تقریباً دو سطر جواب اجمالی میدهند و میفرمایند
که« :فعالً مجالی بیش از این نیست ».بعد این دو شعر را میآورد نزد مرحوم آشیخ

محمّدحسین کمپانی و میگوید« :این را برای ما معنا کنید ».آشیخ محمّدحسین یک
صفحه بر مذاق همان حکما بیان میکند .این شخص برمیدارد جواب آشیخ

محمّدحسین را میآورد پیش آسیّد احمد و میگوید« :این را شما معنا بفرمایید».

آسیّد احمد برمیدارد یک صفحه یا بیشتر ،در ردّ آشیخ محمّدحسین مینویسد که این
تأویل و این تفسیر ،تفسیر درستی نیست .خالصه ،آن شخص دو مرتبه این کاغذ را

برمیدارد میبرد پیش آشیخ محمّدحسین ،و آشیخ محمّدحسین یک ردّی بر آسیّد

احمد مینویسد .آن شخص کاغذ آشیخ محمّدحسین را برمیدارد میدهد به آسیّد

احمد ،و آسیّد احمد یک ردّی بر آشیخ محمّدحسین مینویسد؛ همینطور چهارده تا

مکاتبه است ،هفتتا از آسیّد احمد و هفتتا از آشیخ محمّدحسین.

این مکاتبات خیلی قوی است! یعنی مکاتبات آشیخ محمّدحسین که خب

اوّل حکیم نجف بوده و تمام آن برهانهای فلسفی را که حکما بر علیه عرفا دارند،

در این نامهها جمع کرده است ،و آسیّد احمد کربالیی هم تمام آن بزنگاهها و آن

ُفوت کاسهگریهای عرفانی را بر علیه ایشان إعمال کرده و اصالً همه را به باد
مسخره میگیرد و مسئله را از آیات و روایات تمام میکند ،و خیلی هم هر دو قوی

هستند!

نسخۀ این چهارده مکاتبه را همان وقتی که در قم طلبه بودیم پیدا کردم و

نوشتم .عالّمه طباطبایی آن وقت اصالً نسخه نداشتند ،از این طرف و آن طرف یک
 .3خ ل :علم و خرد.

 .6منطق الطیر ،ص .51
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نسخۀ خیلی خیلی مغلوط تهیّه کردند ،و ایشان شروع کردند به درس دادن ،در ایام

تعطیل پنجشنبه و جمعه اصالً برای ما درس میدادند و در ضمن درس بعد از اتمام هر
مکاتبه ،بر آن مکاتبات آشیخ محمّدحسین و آسیّد احمد ،خودشان به عنوان ذیل ،تذییل

مینوشتند و اسم این را گذاشتند تذییالت و محاکمات؛ محاکمۀ بین دو عَلمَینی که
یکی در عرفان و یکی در حکمت ،عَلَم و اوّل شخصیّت و چنین و چنان بودند .و ظاهراً

تا تذییل پنجم یا ششم خواندیم و بعد هم تابستان شد و حوزه تعطیل بود و ما هم بعد
از آن رفتیم نجف و دیگر این تذییالت ماند ،و بعد از اینکه از نجف برگشتیم هر چه

گفتیم که آن تذییالت را تمام کنید ،حاال برای ما هم نشده برای دیگران بیان کنید ،اینها

حیف است و ناقص مانده است؛ ایشان هم مدام وعده میدادند ولی [محقَّق] نشد تا
اینکه از دنیا رفتند .میدانید علّت اینکه بیان نشد چیست؟ علّتش این است که اگر یک
شخصی یا چند نفر شاگردی که اهل بحث و اینها باشند و عالّمه بخواهد این تذییالت

را بگوید باید وارد در این مسئله بشود ،در عین متن مطلب وارد شود و آن وقت این

تذییل را بنویسد؛ نه اینکه همینطور بردارد خودش بنویسد ،اینطوری نمیشود.

خالصه ایشان هم مدام وعده دادند و نشد تا هنگامی که فوت کردند.

آن وقت بنده دنبال نسخۀ صحیح آن چهارده مکاتبه گشتم تا آن را پیدا کنم.

در نجف آقای آشیخ عبّاس قوچانی ـ رحمة اهلل علیه ـ که فوت کردند ،نسخهای

داشتند که از این نسخهای که ما در قم داشتیم خیلی خیلی خیلی مغلوطتر بود ،آن
نسخه را گرفتیم و هیچ فائده هم نداشت .و باز که ما از نجف به قم برگشتیم ،این

طرف و آن طرف گشتیم و نسخهها هم پیدا نمیشد ،خیلی زحمت کشیدیم شاید
من فقط چهار ،پنج ماه صرف کردم برای اینکه این نسخه را درست کنم و صحیح

باشد؛ نه اینکه نسخهها تنها غلط عبارتی داشت ،بلکه مثالً بعضی جاهایش یک
سطر جا افتاده بود ،بعضی جاهایش نصف آن مکاتبه آمده بود داخل این مکاتبه،

نصف مکاتبۀ آسیّد احمد آمده بود داخل مکاتبۀ آشیخ محمّدحسین ،که آدم

میخواند متحیّر میشد! خب یعنی چه؟ این که ردّ او را میگوید! خالصه ،خیلی

کیفیّت نگارش کتاب توحید علمی و عینی
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خیلی خیلی مشکالت داشت ،تا الحمد للّه همین چند سال پیش که چند نسخۀ جدا

جدا از اینها داشتم ،از اوّل تا به آخر مکاتبات را نوشتیم و آن پنج تذییل عالّمه را هم
داشتیم ولی خب ناقص بود.

بعد از رحلت مرحوم عالّمه ،بعضی از رفقای طهرانی اصرار کردند که شما

این تذییالت را تمام کنید! ما هم گفتیم که آخر ما را چه مناسبت با ورود در این
مطالب ،تذییالت و محاکمات بین عَلَمَین است و این حرفها؟! گفتند :نه ،چنین و

چنان ،و اصرار کردند .گفتم که حاال اگر االّ و البد شما اصرار بر این معنا دارید،

مجالی بدهید تا ما حاال که مشغول نوشتن امام شناسی و معاد شناسی هستیم اینها به

جایی منتهی بشود ،آن وقت إنشاءاهلل اگر خدا بخواهد.

تا اینکه دو سال پیش بعد از ماه رمضان ،جلد دوازدهم امام شناسی که

آخرین جلد امام شناسی بود 3،تمام شد ،و ما قبل از اینکه اهلل شناسی را شروع کنیم،

گفتیم حاال دیگر میآییم این را تمام میکنیم ،وعده هم دادیم ،إنشاءاهلل بعد از آن

اهلل شناسی را شروع میکنیم؛ و دیگر این کتاب را شروع کردیم و زمستان را بنده

مشغول همین بودم که ماه رمضان تمام شد ،آن وقت دیگر دادیم برای چاپ.

عرض کردم که در ابتدا چند ماه طول کشید تا از میان همۀ نسخهها یک

نسخۀ اصلی و صحیح و یک نسخۀ منقّح که مطلب بهدست بیاید ،از آن چهارده

مکاتبه آماده شد .بنده خیلی خیلی مفصّل یک مقدّمۀ تقریباً چهل صفحهای برای آن

نوشتم از میزان معرفت و عرفان و شخصیّت آقای آسیّد احمد کربالیی و آشیخ

محمّدحسین .این چهارده مکاتبه را هم که نوشتم باز مطالبی را که در بعضی از خود

این مکاتبات احتیاجی به توضیح داشت یا در بعضی جاها اشکال بود ،در تعلیقه
 .3قابل ذکر است که حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ بعدها کتاب شریف امام شناسی

را تا هجده جلد تألیف نموده و به طبع رساندند .جهت اطّالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع

شود به امام شناسی ،ج  ،31ص .31
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نوشتم .آنوقت بعد از هر مکاتبهای عین تذییالتی را که خود عالّمه نوشتند ،بدون
یک کلمه کم و زیاد آوردیم .از آنجاییکه دیگر قلم ایشان قطع شده است ،گویا

مکاتبۀ ششم است ،به بعدش ،یعنی تذییل ششم تا چهاردهم را بنده نوشتم ،و

نوشتم تا اینجا قلم عالّمه است و از اینجا برای من است که مشخّص باشد و هر

کسی مطالعه میکند مطالب قاطی نباشد .و عنوان محاکمات هم دیگر زیادی است،
چون عالّمه بود که میتوانست آنها را محاکمه کند؛ ما فقط عنوان تذییالت را
نوشتیم بنابر آنچه به نظر قاصر رسید.

چاپ این کتاب برای دو جهت بود:

یکی اینکه اصل این چهارده مکاتبه باقی بماند ،چون اگر من نمینوشتم،

نسخهاش اصالً نیست و بهکلّی هم از بین رفته بود؛ البته یک شخصی ،که شما او را

میشناسید ،اصل مکاتبات را طبع کرده و آن هم غلطهای خیلی خیلی روشن دارد،
نسخهاش هم مغلوط است.

دوّم اینکه آن پنج تذییلی که عالّمه نوشته بودند هم از بین رفته بود ،چون

هیچکس نسخهاش را نداشت جز خود بنده ،اگر من چاپ نمیکردم خب آن هم از

بین میرفت دیگر ،و اینها یک سرمایههای علمی است که نتیجۀ یک عمرِ افراد و

صاحبان شخصیّتی همچون عالّمه است و اصالً راهگشای عرفان است ،آنچنان
قوی است که زبان هر معاندی را میبندد و میکوبد و سُرب در دهانش میریزد!

مطلب ،مطلب امیرالمؤمنین است و مطلب عادی نیست! آقای آشیخ محمّدحسین که
اصفهانی بودند و مرجع تقلید ،اوّل اصولی حوزۀ نجف بود ،اآلن کتابهای اصول
آقای آشیخ محمّدحسین را کسی نمیفهمد ،کسی که به مبانی آشیخ محمّدحسین

وارد باشد میگویند که این مالّ است؛ اصالً وقتی حرف آشیخ محمّدحسین را

نمیفهمند ،چه بگویند؟! و آسیّد احمد کربالیی هم خُب یک شخص علمی ،وزین

و صاحب نظر ،از شاگردان مرحوم آخوند مالّ حسینقلی همدانی و استادِ مرحوم

قاضی بود ،و از نقطۀ نظر عرفان ،یک وزنۀ شناخته شده و عالِم بود.
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آنوقت این مطالب اگر منتشر بشود ،سند است و اگر از بین برود ،این علم

ضایع شده است .نظر بنده بیشتر روی همین جهت بود ،لذا عمدۀ مطلب هم بر
همین دو جهت بود که اصل مکاتبات و تذییالت عالّمه باقی بماند .اگر ما

میخواستیم همان پنج تذییل را چاپ کنیم خب ناقص میماند دیگر؛ لذا واقعاً با
کمال شرمندگی ،آن تذییالت دیگر را هم اضافه کردیم و تمام شد و مجموعاً شاید
نزدیک چهارصد ،چهارصد و خُردهای صفحه شد .که این را دو سال پیش بعد از

ماه رمضان دادیم به آقای  ...که چاپ کند و او هم پنج ،شش ماه پیش میگفت

زینکش حاضر است ،فقط باید برود زیر چاپ.

3

قلم سلیس کتاب شریف اهلل شناس ی در بیا ن حقایق عا لی توحید ی

اسم این کتاب ،توحید علمی و عینی است؛ توحید علمی و عینی! شیخ

محمّدحسین توحیدش علمی است و آسیّد احمد ،عینی است .شما هر نکتۀ دقیق و

لطیف و ظریف عرفانی را بخواهید ،از نقطۀ نظر استدالل ،در این کتاب هست؛ ولی

البتّه احتیاج است که انسان یک دوره اهلل شناسی ببیند ها .إنشاءاهلل اگر خدا توفیق

بدهد و اهلل شناسی نوشته بشود 6،به عنوان یک کتاب دانشگاهی است و مثل

معاد شناسی و امام شناسی از کتابهایی است که مطالبش قدری سادهتر است و

سهل ،ولو مطلب همان است و هیچ تفاوتی نیست .در امام شناسی و معاد شناسی

هر مطلبی شما بخواهید هست ،ولی خب قدری سادهتر ،که همه میتوانند بخوانند
و اگر بعضی جاهایش هم مشکل باشد ،دو ورق بزنند باز بقیهاش را میفهمند.

اهلل شناسی هم همینطور است؛ انسان مثل آبی که میخورد خدا را لمس میکند!
راحت و خوب! اینطوری اهلل را باید شناخت .یک خانمی در اصفهان که مهندس

 .3قابل ذکر است که این کتاب شریف توسّط انتشارات عالّمه طباطبائی ،به زیور طبع آراسته

گردیده است.

 .6کتاب شریف اهلل شناسی در  1مجلّد توسّط انتشارات عالّمه طباطبایی ،به زیور طبع آراسته

گردیده است.
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هم بود ،وقتی کتاب معاد شناسی را خوانده بود ،گفته بود:

حاال من واقعاً با این کتاب از مردن نمیترسم! ما تا به حال هرچه از معاد

میشنیدیم و میگفتند ،خیال میکردیم معاد تاریکی است! و در جهنّمها
خداوند با گرز و فالن و لشگرِ اینطرف و آنطرف ایستاده است! حاال که

معاد شناسی را خواندیم دیدیم نه ،مرگ یک امر خوبی است و یک ترقّی و

تکامل است ،و خالصه برای ما دیگر عیناً روشن شد که اینقدر ترس هم

ندارد ،انسان باید خودش را درست کند.

اهلل شناسی هم اگر إنشاءاهلل خدا توفیق بدهد نوشته بشود همینطور است ،یعنی

انسان عین آب خوردن با خدا مینشیند و صحبت میکند و احوالپرسی میکند ها!
تــو کجــایی تــا شــوم مــن چــاکرت
دســـتکت بوســـم بمالـــم پایـــکت

چـــارقت دوزم کــنم شــانه ســـرت

وقــت خــواب آیــم بــروبم جایکــت

3

همین حرفهایی که آن فرد ساده لوح با حضرت موسی زد ،ما هم همینطور

بیان کردیم.

امّا این کتاب توحید علمی و عینی ،نه ،این ساده نیست .بعد از اینکه آن همه

مراحل طی شد ،آنوقت إنشاءاهلل یک استاد فلسفه ،استاد ،نه اینکه فقط یک مدرّس

باشد ،استاد بهتماممعنیٰ در أسفار و در شرح فُصوص ،باید تدریس کند ،و باید انسان
بیاید پیش استاد و بگوید :آقا این را شما تدریس کنید! و از نظر استاد استفاده کند.

امشب شب خوبی بود ،شب ماه مبارک رمضان ،و صحبت بزرگان هم پیش

آمد؛ مرحوم آقای انصاری ـ رحمة اهلل علیه ـ و آسیّد جمال و آسیّد احمد کربالیی

که افراد بزرگی بودند.

 .3مثنوی معنوی ،دفتر دوّم.

ال َلهم ِّ
حممد
حممد آل ی
عل ی
صل ی
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احلمدُ هّلِل بجمیع مامده ُک ِّلها عىل جیع نعمه ُک ِّلها .احلمدُ هّلِل ا َّلذى ال ُمضا َّد
ل ُه یف ُملکه و ال ُمنازع ل ُه یف أمره .احلمدُ هّلِل ا َّلذى ال رشیک ل ُه یف خلقه و ال
ترجمۀ فقراتی ا ز دعای شریف ا فتتاح توسط معلّق

أمر ُه و محدُ ُه ،ال ّظاهر بالکرم
شبیه ل ُه یف عظمته .احلمدُ هّلِل الفایش یف اخللق ُ

ص خزائنُ ُه و ال یزیدُ ُه کثر ُة العطاء ّإال
َمدُ ُه ،الباسط باجلود ید ُه ا َّلذى ال ت ُنق ُ
اب.
جو ًدا و کر ًما  ،إ َّن ُه هو العزیزُ الو ّه ُ

3

[«جمیع حمد و ستایش مختصّ ذات ال یزال است بر تمامی نعمتهای او.

ستایش مخصوص پروردگاری است که در سلطنت و حکومت او را
همآورد و شریکی نیست ،و در اراده و مشیّت او رقیبی قرار ندارد.
و حمد از آنِ خدایی است که شریک در خلق ندارد و در عظمت و جالل
شبیهی برای او متصوّر نیست.

ستایش مخصوص خدایی است که ارادۀ او در عالم خلق سریان دارد ،و
توصیف او به نیکی در همه جا جریان دارد ،و عظمت او بهواسطۀ کرم و
بخشش در همۀ زوایای عالم هستی به چشم میخورد ،و دست او به جود
و عطاء در همۀ عوالم وجود ظاهر و آشکار است ،و از خزائن رحمت او
هیچگاه کاسته نخواهد شد ،و از زیادی بخشش و سریان فیض جز فضل و
نصیب بیشتر از آن او نخواهد بود .بهدرستیکه او دارای عزّت ،و مختصّ
به بخشندگی و اعطاء است( ]».معلِّق)
ٍ
ٍ
لیال من ک ٍ
الل ُه َّم ّإّن أسأ ُلک ق ً
دیم ،و
ثری مع حاجة یب إلیه عظیمة ،و غناک عن ُه ق ٌ
ثری ،و هو علیک س ٌ
سری.
هل ی ٌ
هو عندى ک ٌ

[«پروردگارا ،من از تو درخواست مسئلهای کوچک از دریای بیکران لطف
تو دارم ،درحالیکه نیاز من به آن بسیار است و تو همواره بینیاز از آن
میباشی ،درحالیکه نزد من مهم و حیاتی شمرده میشود و عطاء آن بر تو
سهل و آسان است( ]».معلِّق)
الل ُه َّم َّ
اوزک عن خطیئتی و صفحک عن ُظلمی و
إن عفوک عن ذنبی و َت ُ

 .3االقبال باألعمال الحسنة ،ج  ،3ص  ،310فقراتی از دعای افتتاح.
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ستک عىل قبیح عمىل و حلمک عن کثری ُجرمی عند ما کان من خطئی و
عمدى ،أطمعنی یف أن أسألک ما ال أستوج ُب ُه منک ،ا َّلذى رزقتنی من رمحتک
و أریتنی من ُقدرتک و ع َّرفتنی من إجابتک؛ فِص ُت أدعوک لمنًا و أسأ ُلک
دت فیه إلیک .فإن أبطأ
ُمستأن ًسا ،ال خائ ًفا و ال وج ًالُ ،مدال علیک فیام قص ُ

بت بجهىل علیک ،و لع َّل ا َّلذى أبطأ عنّی هو خ ٌری یل ،لعلمک بعاقبة
عنّی عت ُ
ویل کریام أصِّب عىل ع ٍ
األُمور .فلمأر م ً
بد لئی ٍم منک ع َّىل!
ً

[«بار پروردگارا ،گذشت تو از گناه من و چشمپوشی تو از لغزش و خطای
من ،و بخشش تو از ظلم و ستم من ،و ستّاریّت و پردهپوشی تو بر کار
زشت و ناهنجار من ،و بردباری تو از کارهای خالف و جرم من ،چه از
روی خطا و غفلت و چه از روی عمد ،مرا به طمع میاندازد که از تو
درخواست لطف و کرامتی کنم که خود هیچگاه مستوجب آن نبودهام ،که
آن برخورداری از دریای رحمت تو ،و تماشای قدرت و استیالء بر جمیع
مقدّرات و حوادث عالم وجود است ،و اینکه با اجابت دعاء و برآوردن
تقاضای من ،خود را به من شناساندهای .بنابراین با حال طمأنینه و بدون
ترس و دلهره از تو درخواست میکنم و تو را همدم و مونس خویش
میپندارم و بدون خوف و دلهره از تو تقاضا مینمایم ،و آنقدر در این
ارتباط و انس با تو پیش رفتم که با جرئت و جسارت و اصرار در راه و
مقصدم به سوی تو درخواست میکنم.

و اگر چنانچه انجام حاجت و تقاضایم را به تأخیر اندازی بهواسطۀ جهل و
غفلتم ،تو را مورد خطاب و عتاب قرار میدهم؛ درحالیکه شاید تأخیر در
برآورده شدن حاجات من ،به صالح و رشاد من بوده باشد ،زیرا تو به
عاقبت امر و نهایت مسائل من آگاه و دانایی .بنابراین بهمانند تو موالی
کریمی ندیدم که بر بندۀ لئیمی همچون من ،اینچنین صبور و بردبار
باشد!»] (معلِّق)
إیل
یا ر ِّب ،إنَّک تدعوّن ف ُأو ّیل عنک ،و تتح َّب ُ
إیل فأتب َّغ ُض إلیک ،و تتو َّد ُد َّ
ب َّ
فالأقب ُل منک ،ک َّ
الرمحة یل و
أن یل التَّط ُّول علیک ،و ملیمنعک ذلک من َّ
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إیل و التَّف ُّضل ع َّىل بجودک و کرمک؛ فارحم عبدک اجلاهل و ُجد
اإلحسان َّ
ریم.
علیه بفضل إحسانک! إنَّک جوا ٌد ک ٌ

[«ای پروردگار من! تو مرا به سوی خویش میخوانی ولی من از تو روی
برمیگردانم ،و به من محبّت میورزی ولی با تو درشتخویی و ناسازگاری

مینمایم ،و باب دوستی و آشنایی میگشایی امّا من به سمت و سوی تو
اقبال نمیکنم؛ گویی که منّتی بر گردن تو دارم و بر تو ناز میفروشم!

درحالیکه هیچ مانعی در فیضان رحمت و احسان به من ایجاد نمیکند ،و

همچنان کرامت و لطف تو با وجود چنین حاالتی بر من جاری و ساری

است .و جود و عطایت را از من دریغ نمینمایی .پس بر بندۀ جاهل
خویش رحمت آور ،و با فضل و احسانت به او عطا فرما! زیرا که جود و

کرامت مختصّ ذات تو است( ]».معلِّق)

الریاح فالق اإلصباح د ّیان
الملک َُمرى ال ُفلک ُمس ِّخر ّ
احلمدُ هّلِل مالک ُ

الدّ ین ،ر ِّب العالمی.

3

[«حمد مخصوص خدایی است که سلطنت و هیمنه بر خالیق مختصّ ذات

اوست ،کسی که کشتیها را بر روی آب به حرکت درمیآورد و بادها را در
جهت جریان حوادث در تسخیر خود قرار داده است و صبح شفق را از دل

ظلمت شب بیرون میکشد ،و او است که قوام دین و شرع به او پیوسته

است ،و هم او است که پروردگار و تربیتدهندۀ خالیق میباشد( ]».معلِّق)

 .3االقبال باألعمال الحسنة ،ج  ،3ص  ،310فقراتی از دعای افتتاح.

مجلس هفتم

أعوذ باهللر رمن الّ ر
یطان الرجیم
َ
محن الرحیم
برس رم اهللر الر ی
ص یل اهلل َعل حممد آل ر ره الط ر
اهرین
َ
ی
ر
ر
عنی
مج َ
َلعنَة اهلل َع یل أعدائ رهم أ َ
احلمدُ هّلِل عىل حلمه بعد علمه ،و احلمدُ هّلِل عىل عفوه بعد ُقدرته ،و احلمدُ هّلِل
عىل طول أناته یف غضبه و هو قاد ٌر عىل ما ُیرید.

3

« تمام مراتب حمد ،اختصاص به خدا دارد ،چون او خداوندی حلیم است
بعد از اینکه علیم است ،حلم و بردباری و صبر دارد با وجود اینکه علم

دارد ،و عفو و آمرزش دارد با وجود اینکه قدرت دارد؛ و حمد اختصاص
به خدا دارد ،بر طول زمان بردباری و تحمّل و صبرش در عین غضبش ،و

در حالتیکه بر هر کاری که بخواهد ،قدرت دارد».
منا فا ت علم و حلم در میا ن اه ل ظاهر

اصوالً جمع حلم با علم خیلی مشکل است ،یعنی کسی که عالم باشد و صبور

و با تحمّل هم باشد ،کم پیدا میشود؛ چون آن زیادی علم و فوَران علم و بصیرتِ در

آن امر ،به او اجازه نمیدهد که آن جهلی را که با او برخورد میکند و در مقابل او

واقع میشود ،تأمّل کند و تحمّل کند ،فوراً میخواهد آن جهل را بشکند و از بین ببرد.
 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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اطبّای سابق ،دکترهای سابق ،طبیبها ،حکیمباشیها ،همۀ اینها؛ چون اغلب

خوب باسواد بودند ،لذا تا مریض میرفت و میخواست دو کلمه با آنها صحبت کند،
سرش داد میکشیدند.

خدا رحمت کند پیرزنهای زمان سابق را که وقتی آدم دلدرد یا کمر درد و یا

دندان درد میگرفت ،میگفتند« :آقاجان برو آویشن یا گل گاوزبان را دم کن و

بخور ،دلت خوب میشود ».و آدم هم خوب میشد.
بنیۀ علم ی فو ق ا لعاده و عم ل بر اسا س رضا ی ا له ی ،دو شاخصۀ طبیبها ی سابق

درسی که مردم در قدیم میخواندند ،همان درس طلبگی بود ،و میخواندند

تا اینکه به مقام کمال برسند .آنوقت مردم یکی از این سه رشته را برای خود

انتخاب میکردند :بعضیها میرفتند به دنبال تعلیم و ترویج مبانی دینی و پیشۀ

روحانیّت و اجتهاد و ...؛ بعضیها طبیب میشدند؛ و بعضیها که میخواستند

کسب کنند و خیلی هم فکرشان خوب نبود ،طبیب نمیشدند و کتابفروش

میشدند.

طبیبها واقعاً درس میخواندند و خوب هم میفهمیدند ،قرابادین کبیر را

خوب میخواندند ،تشریح األعضاء را خوب میخواندند ،تحفۀ حکیم مؤمن را

خوب میخواندند ،خمسۀ یونانی را خوب میخواندند ،و کتابهای دیگری که در
طب نوشته شده است .کار میکردند و زحمت هم میکشیدند ،و مطّلع و با

بصیرت و با فهم هم میشدند .آن وقت برای خدا هم طبابت میکردند؛ نه برای
خودشان.

ما که آن زمان را ندیدیم؛ امّا پدرها ،مادرها و نزدیکان برای ما نقل کردهاند

که آنها چه آدمهایی بودند .پدر ما میفرمود:

در آن زمانی که وبا و مَجاعة 3در طهران آمد و مردم میمردند ،طبیبی بود به
نام حکیم سقراط ،که منزلش در اطراف سرچشمه بود و یک االغ هم داشت

 .3لغتنامۀ دهخدا« :سال سخت و قحط که مردمان و حیوانات از گرسنگی تلف شوند».

بنیۀ علمی فوق العاده و عمل بر اساس رضای الهی ،دو شاخصۀ طبیبهای سابق
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که سوار این االغ میشد و خودش میرفت به دنبال مریضهایی که
نمیتوانستند بیایند و به او مراجعه کنند.

یک روز که ما مریض داشتیم ،نزدیک غروب به منزل ما آمد و گفت« :آقا از

صبح تا به حال ،نود و هشت مریض را خودم رفتم برای عیادتشان ،شاید برای
یکی دو نفرشان خطر فوت باشد ،إنشاءاهلل همه خوب میشوند!»

این حکیم باشیها میرفتند و معاینه میکردند ،آنوقت یک دوقرانی به

ایشان حقّالقدم میدادند؛ اگر نداشتند و میدیدند که فقیر است ،نمیگرفتند؛ حتّی

به بعضی از مریضها که بینوا بودند ،پول دوایشان را هم میدادند و یا از همان
دواهایی که خودشان درست میکردند ،میدادند؛ و بعضیها پول غذای مریض را

هم میدادند.

اینها متخصّص هم بودند؛ نبض را میگرفتند و میگفتند :تو حصبه داری،

سل داری ،تبالزم داری ،عِرقالنَّسا داری ،کلیهات خراب است ،و امثالهم .میگویند:
نبض سی و دو قسم میزند! و آنها از طریق زدن نبض ،مرض را میگفتند؛ یا اگر

میخواستند عالوه بر نبض چیز دیگر را هم ضمیمه کنند ،تخم چشم را نگاه

میکردند و یا پلکش را میکشیدند پایین؛ و اگر میخواستند باز دقّتشان از این هم
زیادتر بشود ،زبان را میدیدند .دیگر این نبود که طبیبی بیاید شکم را معاینه بکند و
قلب را با گوشی و ...معاینه کند ،این حرفها نبود؛ به آنجاها نمیرسید ،یعنی

مرض تشخیص داده شده بود!

این معاینهها برای مردها بود؛ امّا زنها فقط نبض! اصالً هیچ طبیبی حلق زن

یا چشم او را نمیدید.

یک دکتر نفیسی در طهران هست ـ این دوتا برادرند که خبر دادند مثل اینکه

یک برادر فوت کرده و یکی هم ابوالقاسم است که دکتر بچّههاست ـ که یک پدری

داشت مؤدِّب نفس و یک جدّی داشت به نام ناظماألطبّاء که در همین کوچۀ

ناظماألطبّاء آخر خیابان سعدی ـ که منتهی میشود به خیابان برق و میخواهد بیفتد

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /مجلس هفتم

530

در خیابان ملّت ـ مطبّ داشت؛ خیلی مرد با فهمی هم بود ،و یک کتاب در طب
نوشته است ،و یک کتاب هم در لغت نوشته است به نام فرهنگ نفیسی 3.میگویند:

او وقتی در مطبش مینشست ،چون صندلی و مبل و این حرفها که نبود ،یک

پوستتخت داشت و روی زمین بود و یک رحل قرآن هم جلویش بود .وقتی
مریض میآمد ،برای معاینهاش میرفت؛ وقتی هم نمیآمد ،قرآن میخواند .یک
پرده کشیده بود که مردها از این طرف میآمدند و دستشان را میدید یا زبانشان را

میدید و نسخه مینوشت؛ زنها هم از آن طرف میآمدند و دستشان را از زیر پرده
به ناظماألطبّاء میدادند و او از زیر پرده نبضشان را میگرفت و نسخه مینوشت ،و

همه هم خوب میشدند!

امّا واقعاً خدا اینطوری مردم را مبتال کرده است!! خدا نکند گذر پوست به

دبّاغخانه بیفتد ،پدر این مریض را درمیآورند ،یک مرتبه ،دو مرتبه ،تجزیه ،تست،
عکس از همهجا.

ما یک رفیقی در قم داریم که خیلی پیش طبیب رفته و از همهجایش عکس

برداشته است .میگفت:

یک مرتبه که آمدیم طهران ،طبیب گفت« :آقا ،مثالً از فالن جا عکس

بردارید!» گفتم :آقا از همهجا عکس برداشتم به جز آنجا؛ آن اطراف اصالً

هیچی نبوده ،این هم مثل آنجا است .گفت« :این الزم است و باید کلکسیون
عکس شما تمام بشود!»

بنده خودم در مطبّ یک طبیب قلبی بودم ،مریضی را برده بودیم پیش او و او

هم دستور نوار قلب داده بود ـ آن وقت برای نسخه بیست تومان میگرفتند ،نوار

هم هفتاد تومان بود ،جمعاً نود تومان میشد ـ و مریض ما هم نوار برداشته بود .ما
برای مرتبۀ دیگر که رفتیم ،طبیب باز هم گفت« :نوار بردارید!» گفتیم :آقا ،نوار

 .3جهت اطّالع از شخصیّت و آثار ناظماألطبّاء رجوع شود به لغتنامۀ دهخدا ،واژۀ «ناظماألطبّاء».

534

تالزم علم و حلم در عالم حقیقی

برداشتیم! گفت « :خُب ،برداشتید ،پس دیگر الزم نیست!» همین! او نگفت :من
نوار را ببینم که چه دارد ،بعد نسخه را بنویسم! توجّه کردید؟!

طبیبهای سابق متدیّن بودند ،و برای پول هم کار نمیکردند ،و لذا ثروتمند

هم نبودند .حکیمباشی یک خانۀ بزرگی داشت که یک اطاق بیرونی داشت برای
پذیرایی و یک اطاق اندرونی هم داشت که بچّههایش در آن اندرونی بودند .آنها

با سواد بودند! و چون با سواد بودند و با مردم نمیخندیدند همه کس پیش آنها

میرفت .تا خانمی میخواست با او صحبت کند و درد دل کند ،او را دعوا میکرد

که« :چرا به نسخه عمل نکردی؟!» چون به علم خودشان هم مغرور بودند؛ تا کسی
مخالفت میکرد ،سرش داد میکشیدند.

هر جاهلی که در مقابل عالم واقع شود ،آن عالم تحمّل جهل او را ندارد و

یکمرتبه میخواهد آن جاهل را در هم بکوبد!
تال زم علم و حلم در عا لم حقیقی

این از قصّۀ حکیمباشی که مثال زدم؛ و االّ همه اصناف اینطورند.

کند».

در روایات زیاد داریم« :عالم آن کسی است که حلم را با علم خود توأم

روایات زیادی است که« :علمای باهلل کسانی هستند که هر درجهای که علم

آنها باال میرود ،صبر و بردباری آنها هم به همان درجه و به همان میزان باال بیاید».

3

نه اینکه علمش باال برود ولی حلمش همانجا بماند ،و به تمام کائنات با نظر

حقارت بنگرد و به همه بد بگوید و تندی و پرخاش کند و عصبانی شود؛ اینطور

نیستند!

6

 .3رجوع شود به الکافی ،ج  ،3ص  ،12باب صفة العلماء.
 .6الکافی ،ج  ،3ص :17

السالم ی ُ
«عن أیبعبداهلل علیهالسالمَ ،
قول” :یا طالب العلم! ّ
إن للعامل
المؤمنی علیه ّ
أمری ُ
قال :کان ُ
ٍ
ٍ
ثالث عالمات :العلم و احللم و َّ
لمتک ِّلف ثالث عالماتُ :یناز ُع من فوق ُه بالمعصیة ،و 
الصمت؛ و ل ُ
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امیرالمؤمنین علیه السّالم دربارۀ صفات متّقین در خطبۀ همام دارند:
یمزُ ُج احللم بالعلم؛

«متّقین کسانی هستند که بردباری را با علم ممزوج و مخلوط میکنند».

3

(یعنی علم بدون حلم به درد نمیخورد!)

اینجا داریم:

احلمدُ هّلِل عىل حلمه بعد علمه؛ «حمد اختصاص به خدا دارد که با وجود
علم ،حلم دارد!»

یعنی با وجود اینکه به عمل و گناه و خطا و نیّت بد انسان علم دارد ،او را

نمیگیرد و فوراً مؤاخذه و محاکمه نمیکند ،و تعجیل به عقوبت نمیکند!
پیغمبر صلّ ی اهلل علیه و آ له و سلّم« :عجله از ش یطا ن است»

بهطور کلّی عجله کار خوبی نیست؛ در روایت میفرماید« :العجل ُة من َّ
الشیطان؛

6

عجله از شیطان است».

عجله غیر از سرعت است .سرعت ،تند حرکتکردن است در آنجایی که تند

حرکتکردن ،ممدوح است و آن تند حرکتکردن ،خارج از اندازه و حدّ نیست؛
عجله تندیای است که خارج از حدّ است ،و هر چیزی که خارج از حد باشد ،غلط

است.

اینکه شما میبینید در باالی مأذنهها میگویندَ « :ع ِّجلوا برالصال رة َ
قبل ال َفوت!
َع ِّجلوا برالتیوبة َ
الموت!» روایتی نداریم و این ساختگیِ مردم است .باالی درب
قبل َ
 یظل ُم من دون ُه بالغلبة ،و ُیظاه ُر ال َّظلمة»“.

«امام صادق علیه السّالم فرمودند :حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم میفرمودند” :همانا برای
عالم سه عالمت است :علم ،حلم و بردباری ،و صمت و سکوت .و برای کسی که به تکلّف خود
را عالم جلوه میدهد نیز سه عالمت :با سرپیچی از برتر از خودش با او نزاع میکند ،با غلبه بر
کمتر از خودش به او ظلم میکند ،و به ستمگران یاری میرساند( »“.محقّق)
 .3نهج البالغة (عبده) ،ج  ،6ص .321
 .6المحاسن ،ج  ،3ص .635

پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم« :عجله از شیطان است»
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بعضی از مساجد هم مینویسندَ « :ع ِّجلوا بالصالة»؛ درحالیکه روایت نداریم.
در قرآن مجید داریم:

﴿         

.﴾

3

« سرعت کنید به سوی مغفرت خدا و بهشتی که خدا برای مؤمنین معیّن
کرده است!»

سرعت کنید یعنی خود را پس نیندازید [و تأخیر نکنید]؛ تند بروید ،امّا نه تندیای

که از حد تجاوز کنید.

افرادی که فقط علم دارند ،در فتوا و قضاوت و رأیدادن عجله میکنند؛ آن

تبحّر به آنها اجازه نمیدهد که صبر کنند و بعد قضاوت کنند ،تا دو نفر برای

حکومت پیش آنها بیایند فوراً حکم میکنند ،چه بسا که همان سرعت او موجب
اشتباهش بشود.

جلواد قد َیکبو الص رارم قد َینبو 6.جواد :یعنی اسب تندرو؛ قد یکبو :گاهی
ا َ

اوقات به زانو زمین میخورد؛ و صارم :یعنی شمشیر برنده؛ َقد َینْبو :گاهی اوقات

کُند میشود .عالم هم بعضی اوقات زمین میخورد و در قضاوت و رأیش کُند

میشود .این اسب اگر عجله کند ،آنوقت هم خودش به خطر افتاده است و هم
دیگران؛ امّا اگر عجله نکند و قدری آرامتر راه برود ،هم خودش به سالمت میرسد

و هم راکب خودش را به سالمت میرساند.

بنابراین از صفات قاضی این است که اهل عجله نباشد 1.قاضی وقتی که

 .3سوره آلعمران ( )1آیه .311

 .6این کالم ضرب المثلی است عربی ،و در شأن کسی گفته میشود که غالب اوقات در کمالِ
اتقان و صحّت قول و عمل میباشد ،لیکن گاهی خبط و اشتباهی از او سر میزند( .محقّق)

 .1من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص :31
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حکم میکند باید مطالب دو طرف را با کمال دقّت و احتیاط بررسی کند و تأمّل
کند ،و از روی صبر بین آن دو به تساوی حکم کند؛ اگر عجله کند درست نیست!

خداوند علیّ أعلیٰ آنقدر حلم دارد ،در عین اینکه علم دارد! البتّه اگر خدا

فقط علم داشت ،و حلم نداشت ،آن هم خیلی مهم بود ،نه اینکه مهمّ نبود؛ چون
علم خدا کافی است دیگر! علم دارد و چون علم دارد ،به مقتضای علمش مؤاخذه

میکند .بنده نمیتواند به خدا بگوید« :مؤاخذه نکن!» چون او عبد است و آن هم
موال است ،موال فرمانی داده ولی او اطاعت نکرده و مستحّق عقوبت شده است.

امّا نه ،اینقدر خدا عالی و رفیع و لطیف است که با وجود علم و با وجود

اینکه میداند ،به روی خود نمیآورد؛ بنده گناه و معصیت میکند و او اعتنا نمیکند،

صبر میکند تا اینکه إنشاءاهلل این بنده خودبهخود برگردد و قبل از اینکه خدا او را
مؤاخذه کند ،راه را پیدا کند و برود.

پس بنابراین توأم کردن حلم با علم از صفات خدا و از صفات انبیا و اولیا

است ،و االّ هر عالمی حلم ندارد.

و احلمدُ هّلِل عىل عفوه بعد ُقدرته؛ «حمد اختصاص به خدا دارد که با وجود
تنافی قدر ت با عفو و اغماض ،در میا ن اهل دنیا

قدرت ،عفو میکند!»

افرادی که قدرت دارند ،اهل عفو و إغماض نیستند .مثالً دزد آمده منزل

کسی و میگویند :برو دزد را بگیر! میروند و دزد را میگیرند و میآورند .اگر

صاحبخانه اهل قدرت نباشد ،خب با دزد دعوایی میکند و یک سیلی میزند و
« ر ر َی عن عل علیهالسالم ،قال” :انّه قال ر ُ
سول اهلل ص ّىل اهلل علیه و لله و س ّلم:
ألول حتّی تسمع من اآلخر! فإنّک إذا فعلت ذلک تب َّی لک القضاء»“.
إذا تقاض إلیک ر ُجالن ،فالتقض ل َّ

”رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند:
هرگاه دو نفر نزد تو آمدند و درخواست کردند که بین آنها قضاوت کنی ،هرگز به نفع فرد اوّل
قضاوت نکن تا اینکه سخن دیگری را نیز بشنوی! چراکه وقتی این کار را انجام دهی و سخن
دیگری را نیز بشنوی ،حکم صحیح قضاوت برای تو آشکار خواهد شد( “.محقّق)

تنافی قدرت با عفو و اغماض ،در میان اهل دنیا
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میگوید« :چرا دزدی کردی؟!» امّا اگر مثالً سلطانی است و قدرت دارد ،که آن را به
تمام انحاءِ عقوبت ،عقوبت کند میگوید« :تکّه تکّهاش کنید! دزد آمده منزل من

دزدی کرده!!» و سابق هم اگر دزدها را گیر میآوردند ،تکّهتکّه میکردند.

میگویند :در زمان مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی معروف که در

مشهد بودند ،و چون در یکی از دهات مشهد به نام نخودک تردّد میکردند ،به حاج
حسنعلی نخودکی معروف شده بودند ،ولی در اصل اصفهانی بودند؛ چون اصالً
اصفهان بودند و مشهد نبودند .یکی از شاهزادهها که گویا عینالدّوله بوده که در

اصفهان حکومت داشته است یک روز یکی دوتا از قالیچههای قیمتی او را دزد

میبرد؛ میآیند پیش آشیخ حسنعلی که اهل ورد و دعا و مَغیبات بود و تقاضا
میکنند که این دزد را پیدا کند.

آشیخ حسنعلی میگوید« :من کاری میکنم که دزد ،قالیچههایتان را بیاورد و

بگذارد؛ ولی من دزد را معرّفی نمیکنم ،و نمیتوانم معرّفی کنم!»

گفتند« :نه آقا ،حتماً این کار را باید بکنی! تقاضا میکنیم!» میگوید« :نه،

نمیشود!» میگویند« :خیلی خوب ،حاال بگو قالیها را بیاورد!»

میگذرد ،میبینند قالیها در خانه است ـ حاال به چه وسیلهای قالیها را

آوردند و سر جایش گذاشتند ،خدا میداند! ـ عینالدّوله میبیند که آشیخ حسنعلی

همچنین قدرتی دارد که قالیچههایی را که دزد برده بود ،اآلن آوردهاند و در خانه
پهن کردهاند؛ حاج حسنعلی را حاضر میکند و میگوید« :باید دزد را معرّفی کنی!»

میگوید« :معرّفی نمیکنم».

میگوید« :معرّفی نمیکنی؟!» رو میکند به أ َکرِهها و نوچههایش و میگوید:

«شیخ را بگیرید زیر شالّق!» 3و حاج شیخ حسنعلی را با این مقامات میاندازند زیر
شالّق! امّا همینکه میخواهند شالّق بزنند ،گویا شیخ حسنعلی از آن ارادههای

 .3نشان از بینشانها ،بخش کرامات ،حکایت  ،03با قدری اختالف.
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باطنی میکند و دست آنها میایستد و خود عینالدّوله به دلدردی مبتال میشود ،و
دیگر خجالت میکشند و عذرخواهی میکنند و شیخ حسنعلی هم از آنجا

برمیخیزد و میآید ،و میگوید« :دیگر اصفهان نمیمانم!» و یکسره حرکت
میکند برای مشهد ،و دیگر هم از این کارها نمیکند ،یعنی مال دزدی را پیدا
نمیکند؛ چون اگر پیدا کند ،خب میرود زیر شالّق و میگویند :دزد را معرّفی

کن!!

حاال اگر معرّفی کند ،اوّالً معرّفیاش غلط است؛ و ثانیاً اگر معرّفی کند آنها

که به قانون شرع ،نمیتوانند دست آن دزد را ببرند ،چون باید چهار شاهد عادل دزد
را ببینند که دزدی کرده است تا اینکه حد بر او جاری کنند؛ اینجا که شاهدِ عادل

ندیده است و از روی علم غیب دزد را معیّن کرده است .حاال اگر دزد بیچاره را
معرّفی کند ،چهکارش میکند؟! شیخ را که زیر شالّق میاندازد ،خودِ دزد را زیر چه

میاندازد؟! زیر شمشیر برّنده قطعهقطعهاش میکند!

پس هر قدرتمندی عفو ندارد و عقاب میکند! امّا قدرت آن قدرتمندی
ظهور قدرت حقیق ی ،در خویشتن دار ی و غلبه بر هواها ی نفسانی

واقعیّت دارد و از همۀ قدرتها عالیتر است ،که قدرت خویشتنداری داشته باشد.

امیرالمؤمنین شجاع بود ،امّا شجاعت داریم تا شجاعت! یکوقت شمشیر به

دست میگیرد و میزند؛ ولی یکوقت شمشیر به دست میگیرد ،امّا شمشیر به
اختیار او است .قدرت اینجا است که در عین گرمیِ کار ،در هر لحظه شمشیر در

تحتِ ارادۀ او است و به آن میگوید :اینجا بزن ،آنجا نزن! اینجا این مقدار ،آنجا آن
مقدار! اینجا عقب بکش! اینجا شمشیر را غالف کن ،اینجا برهنه کن! و این مهمّ

است؛ این شجاعت است!

امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا ،شمشیر را غالف کرد؛ این شَجاعت
خویش تن دار ی امیرا لمؤ منین علیه ا ل سّالم در عین قدرت

امیرالمؤمنین ـ شَجاعت؛ شُجاعت غلط است ـ از کندن درِ خیبر و کشتن عَمرو بن
عبدوَد باالتر است .شجاعت اینجا است که شمشیر در مشت او است و اگر

بخواهد ،تمام مدینه را سیالبِ خون میکند ،امّا خدا و پیغمبر دوست ندارند .بر
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بردباری و حلم خداوند در حین غضب نمودن

خود او هم خیلی گران است که شمشیر را غالف کند؛ چون علی یگانه یل میدان

بیشۀ شجاعت و وصیّ پیغمبر است و دارند حقّ او را میبرند ،امّا صبر میکند برای

نگهداری آن منظور عالی.

این خیلی مشکل است که انسان با وجود قدرت ،دست به عمل نزند؛

شخصی قادر باشد و عفو کند .یک وقت شخصی گناهی انجام داده است و به انسان

میگوید« :آقا ببخشید!» انسان هم میبیند که کاری از دستش برنمیآید و حتّی
گوشمالی هم نمیتواند بدهد ،میگوید« :آقا عفوت کردم!» امّا یکوقت بر تمام
جهاتِ او مسلّط است ،و آن شخص گناهکار در پنجههای او اسیر است و میگوید:

«عفو کردم ».اینجا قیمت دارد ،این را میگویند :گذشت.

احلمدُ هّلِل عىل عفوه بعد ُقدرته؛ «بعد از اینکه قدرت دارد ،به تمام معنا عفو
میکند».

بردبار ی و حلم خداو ند در حین غضب نمود ن

و احلمدُ هّلِل عىل طول أناته یف غضبه.

أنات به معنای بردباری و حلم است .حمد اختصاص به خدا دارد ،حمد بر

این کار خدا که أنات و بردباریاش خیلی بلند است و خیلی طول میکشد ،در عین
غضب .غضب دارد و غضب هم کرده است ،چون عملی که انجام داده شده ،عمل

زشتی است و مستلزم رحمت نیست ،بلکه مستلزم عقوبت است؛ امّا صبر میکند و
مهلت میدهد ،و همینطور ،مهلت میدهد تا آنجایی که در سر حدّ امکان است،
آنجایی که دیگر قابلیّت نیست و برای آن شخص متمرّد برگشت نیست﴿ :

 3،﴾  او را با یدِ قدرت میگیرد .و این قدرت از طرف پروردگار،
خیلی عجیب است؛ در عین غضب ،میگوید :صبر کن!

صبر یعنی :آدم عصبانی شده است و دارد عرق میریزد ،در عین عصبانیّت

 .3سوره قمر ( )54آیه.46
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که دشمن را گرفته است ،صبر کند و یک مهلت عجیبی هم به او بدهد ،و در عین

عصبانیّت هم باشد!! امّا اگر آدم از عصبانیّت بیفتد و بعد او را مهلت بدهد ،خب

تغییر حال پیدا کرده است.

خدا تغییر حال نمیدهد ،پس وقتی خدا غضب کند ،غضبش تبدیل به

رحمت نمیشود ،مگر اینکه طرف توبه کند یا برگردد .ولی وقتی این شخص به
همان حال اوّلیۀ خودش باقی است و توبه نکرده ،پس غضب خدا هم ادامه دارد؛ امّا

در عین اینکه غضبش ادامه دارد و هر لحظه میتواند طرف را عقاب کند ،ولی

عقاب نمیکند.

بهخالف افراد بشر که اگر بخواهند به مقتضای غضبشان عمل کنند ،چه بسا

زمان طول میکشد .مثالً کسی دیگری را کشته است ،حاال اگر ولیّ خون او

میخواهد قاتل را قصاص کند ،فوراً که نمیتواند او را بکشد؛ باید بیاید نزد حاکم و
اثبات کند و حاکم هم باید حکم کند ،و قبل از اینکه حاکم حکم کند که نمیتواند

قصاص کند .ممکن است تا حاکم حکم کند ،طول بکشد؛ یا برای اینکه شهود

بیاورد ،طول بکشد؛ و شاید اصالً شهود نباشد و دعوایش ثابت نشود.

امّا خدا اینطور نیست که برای اثبات انتقام و گوشمالی از آن کسی که تمرّد

کرده است احتیاج به گذشت زمان یا پیدایش مکان مستعد و یا شرط و علل مُعدّه
داشته باشد ،هیچ الزم نیست! نفس ارادۀ او قدرت اوست؛ بخواهد اراده کند کار

تمام است ،ولی اراده نمیکند .و عالَم را روی این نگهداشته است!

﴿﴾         ؛ «و اگر خدا بخواهد

مردم را بر ظلمی که میکنند مؤاخذه کند ،روی زمین یک جنبنده

نمیماند!»

﴿﴾    ؛« 3تأخیر میاندازد تا آن زمان و اجلی که

 .3سوره نحل ( )32آیه .23
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حقیقت معنای خالقیّت و رازقیّت حضرت حق

معیّن شده است».

پس همۀ افراد کم و بیش ،به اختالف درجات و مراتب خود ظلم میکنند،

ولی خدا هیچ انتقام نمیگیرد واصالً آنها را به ید قدرت خودش نمیگیرد.
حقیقت معنای خا لقیّت و راز قیّت حضر ت حق

الرزق ،فالق اإلصباح ،ذى اجلالل و اإلکرام
احلمدُ هَّلل خالق اخللق ،باسط ّ

و الفضل و اإلنعام ،ا ّلذى ب ُعد فال ُیرى ،و ق ُرب فشهد النَّجوى ،تبارک و

تعایل!
ٰ

3

حمد اختصاص به خدا دارد؛ خدایی که «خالق اخللق» است .خلق یعنی

آفرینش ،دستگاهِ وجود؛ اینجا خلق اعمّ از عالم خلق و عالم امر است! یعنی تمام

مخلوقات خلق خدا حساب میشوند ،ولو اینکه نفوس مالئکۀ مقرّب و عالم
ملکوت باشد ،و تمام خلقت آنها به دست پروردگار است.

الرزق؛ رزق را میگشاید (و سفره را پهن میکند) و مضایقه نمیکند».
«باسط ّ

هر کسی از این سفرۀ پروردگار روزی میبرد! و این سفره به اندازهای

عجیب و غریب است که برای هر کسی سفرۀ خاصّی انداخته است .مثل اینکه شما
صد نفر را در منزلتان دعوت کنید و این صد نفر هر کدام یک غذای خاصّی دارد و
شما هم برای هر کدام از آنها غذای خاصّی بگذارید؛ هزار نفرند ،هزار غذای

خاصّ! این عجیب نیست؟!

خداوند علیّ أعلیٰ به تعداد موجوداتی که خلق کرده است ،روزی معیّنی

برای آنها گذاشته است .شیرِ این مادر ،به درد این بچّه میخورد نه به درد بچّۀ دیگر؛

خداوند برای این بچّهای که با این مادر ارتباط یافته ،این شیر را درست کرده است،
و این شیر برای این بچّه رسیده است .برای هر کدام از انسانها یک غذایی ،برای
حیوانات یک غذایی ،برای جمادات یک غذایی ،برای حیوانات زیردریایی یک

غذایی ،برای هر موجودی از موجودات یک قسم از رزق رسیده است .آنوقت
 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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خود انسان یک مادّهای و یک فکری و یک روحی دارد و هر کدام از آنها یک

وجودی دارند و رزقی میخواهند ،و خداوند برای هر کدام آنها رزقی معیّن کرده
است.

اندازۀ این سفرهای که خداوند پهن کرده ،بزرگ است به تعداد تمام

موجودات؛ چون تمام موجوداتِ خداوند سر این سفره هستند ،و هیچ موجودی
نیست که از این سفره خارج باشد .پس سفرۀ خدا کجا است؟ تمام عالمِ وجود،

سفرۀ خدا است ،و همۀ موجودات ـ از آن کِرمی که در زیر زمین است تا
موجودات ملکوت أعلیٰ ـ سر این سفره هستند و به اختالف انحاءِ رزق ،روزی

میخورند .حاال چه کسی می تواند بگوید :من جای خدا هستم ،و من روزی مردم
را متکفّلم؟!

میگویند :حضرت سلیمان علیه السّالم با خود قرار گذاشت که تمام غذای
داستا ن میهمانی داد ن حضر ت سلیما ن علیه ا ل سّالم

خدم و حشم و اهل آن شهر و قبیلهای را که بود ـ از حیوانات و مَواشی و گاو و
گوسفند و اسب و هرچه که هست ـ به عهدۀ ایشان باشد و بدهد .برای تمام اهل آن
محل و برای حیوانات و ...غذا پختند و تهیّه کردند ،همینکه نزدیک ظهر شد و

خواستند غذا را برای همۀ افراد قسمت کنند ،یک ماهی در آن بندری که حضرت
سلیمان منزل داشت ،سر از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد که« :من روزی

میخواهم!» تمام آن غذاهایی را که تهیّه کرده بودند برای همه ،به این ماهی دادند و در

حلقش ریختند ،امّا باز دهانش همانطور باز بود! گفتند« :ای ماهی ،آخر خجالت
نمیکشی؟! تو تمام روزی این دِه و شهر و قبیله را برداشتی و رفتی ،ولی هنوز سیر
نشدی؟!» گفت« :این نیم قُرت من بود ،هنوز دو قرت و نیم من باقی است!»

3

خدا میخواست نشان بدهد که :فقط یکی از ماهیهای دریا را جلو آوردیم!

پس هیچکس کار ما را گردن نگیرد؛ سفرۀ ما اینطوری است!
 .3مشارق أنوار الیقین ،ص .24
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میگویند :بعضی اوقات این ماهیها از دور میآیند و سرشان را تا کمر از

آب بلند میکنند و جلوی کشتی میایستند و کشتی را غرق میکنند؛ خدا این مقدار

قدرت به آنها داده است! بعضی اوقات که از دور میآیند مثل کوهی هستند ،و وقتی

آن کشتیهای بزرگی که مثل یک شهر است و تمام چرخهایش مجهّز به پرّههای
فلزی است ،روی این ماهی میافتد ،تمام چرخها بهوسیلۀ گردش ،بدن این ماهی را

تکّه تکّه میکند و آب دریا خونآلود میشود؛ واالّ جلوی کشتی را میگیرند و
نمیگذارند که حرکت کند! آن ماهی که آمد جلوی کشتی حضرت یونس را
گرفت ،یک ماهی کوچکی بود که طعمهای میخواست ،یک آدم یا دوتا آدم توی

حلقش میرفت ،جواب میداد.

در دریا از این ماهیها هست! تازه این یکی از مخلوقات خدا است که در

این دریا است؛ و دریا یک ذرّهای است در مقابل کهکشانها و ستارهها؛ و تمام این

عالم طبیعت یک ذرّهای است در مقابل عوالم دیگر .و همۀ اینها روزی میخواهند،

جبرئیل مدد میخواهد ،اسرافیل مدد میخواهد ،میکائیل مدد میخواهد.

الرزق»؛ خدا بسط کرده ،قبض نیست ،دست خدا بسته
بنابراین« ،باسط ّ

نیست ،او مُمسِک نیست و از آدم ممسک خوشش نمیآید .سفره را پهن کرده و
انداخته است و میگوید :هر کسی از این سفره هر چه میل دارد بخورد! انواع و

اقسام غذاها در این سفره هست!

حکمتهای ی در آ فرینش انسا ن

برای آن بچّهای که در شکم مادر است یک غذا معیّن کرده است ،این غذا از

راه بند ناف است که موادّ حیاتی و خون از مادر به بچّه میرسد و رشد میکند.

این بچّه تا نُه ماهگی در شکم مادر است ،قلبش میزند امّا نفس نمیکشد؛

چون در شکم مادر هوا نیست که نفس بکشد .امّا همینکه این بچّه از شکم مادر

بیرون میآید ،روزیاش تبدیل میشود به هوا و باید به او هوا بدهند و اگر یک
دقیقه نفس نکشد میمیرد .تا یک دقیقه پیش مگر در شکم مادر نبود؟! در شکم
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مادر جای نفسکشیدن نیست ،پس چرا نمیمرد؟! چرا نفس نمیکشید؟! امّا

همینکه متولّد شد باید نفس بکشد؛ خیلی عجیب است!! مثل ماهی که تا وقتی در
آب است زنده است و زندگیاش به آب است ،و اگر او را از آب بیاورند بیرون

میمیرد؛ بچّه را هم اگر قبل از موقع تولّدش از شکم مادر بیرون بیاورند ،همین هوا
او را میکُشد! این بچّه در شکم مادر است و زنده است و تنفّس هم نمیکند ،امّا

وقتیکه متولّد شد حتماً باید تنفّس کند و اگر یک دقیقه تنفّس نکند میمیرد.

آنوقت خدا همان خونی را که در رحم مادر است و بهوسیلۀ بند ناف ،غذای

بچّه است ،تبدیل به شیر میکند! این خون چه مناسبتی با شیر دارد؟!

اینکه زنها در ایّام عادتِ خود حائض میشوند ،بزرگترین نعمتی است که

خدا به آنها داده است ،و اصالً زنی که حائض نشود مریض است و به درد نمیخورد؛
چون زنی که حائض میشود ،رحم او استعداد پذیرش بچّه دارد ،و خدا در وجود
او کارخانۀ آدمسازی خلق کرده است .هر کدام از دستگاههای بدن انسان یک کاری

میکند :چشم میبیند ،گوش میشنود ،دست میدهد و میگیرد؛ امّا رحم زن ،آدم
درست میکند و آدم یعنی مظهر خدا ،یعنی گویندۀ ال إله ّإال اهلل ،یعنی انسان

با شعور .آدمسازی غیر از خونسازی و غیر از استخوانسازی است .آنوقت این
خونی که به نام خون حیض در رحم مادر پیدا میشود ،در وقتیکه زن آبستن است،

غذای بچّه است ،و لذا زنِ آبستن حائض نمیشود مگر خیلی کم؛ و در وقتیکه شیر

میدهد این خون تبدیل به شیر میشود ،و لذا زنی که شیر میدهد هم حائض
نمی شود مگر به ندرت؛ و وقتی هم که زن نه حائض است و نه به بچّه شیر میدهد
و نه آبستن است ،این خون حیض رحم را تطهیر کرده و باز میکند و برای پذیرفتن

آماده میکند .این غذای بچّه است که به این صور مختلف درمیآید!

میگویند :بهترین موادّ غذایی در شیر هست ،از همۀ غذاهایی که برای بچّه،

بزرگ ،مرد ،زن ،پیر و جوان است ،چیزی نیست که قوّه و قدرتش بیشتر ،و سالمتر
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و کم اذیّتتر از شیر باشد؛ همین شیری که به این رقیقی است! و همین شیر
استخوانهای محکم بدن انسان را درست میکند .آنوقت این شیر را چقدر روان

برداشته و از راه رگها به پستان مادر آورده است ،و نوک پستان را مثل سر سوزن
سوراخ کرده است که به گلوی بچّه نچکد و نجهد تا بچّه خفه نشود .و این دهانۀ

پستان هم به اندازۀ دهان بچّه است ،اگر دهانۀ پستان بزرگ و مثالً به اندازۀ یک انار
بود ،این بچّه چطور میتوانست زندگی کند؟! یا اگر دهان بچّه بزرگ بود ،چطور

میتوانست سر پستان کوچک را بگیرد؟! اینها حساب دارد ها! آنوقت به بچّه هم
یاد داده است که تا متولّد میشود ،بمَکد.

معروف است که میگویند :وقتی بچّهها متولّد میشوند ،مادر تا بیست و چهار

ساعت به آنها شیر نمیدهد ،بلکه کره و قنداب و ...میدهد ،و بعد از بیست و چهار

ساعت شیرشان میدهد.

یک روز خدا به یکی از محارم ما یک اوالد داده بود ،و به ما گفتند که بیایید

برای دعا و اذان و اقامه ،و اسمش را بگذارید .من که رفتم هنوز بیست و چهار
ساعت نشده بود و به این بچّه شیر نداده بودند؛ این بچّه را که در دامن من گذاشتند

و من میخواستم دعا بخوانم ،دیدم همینطور مدام لبش را همچنین میکند و

خودش دارد میمکد ،و پستانی هم نیست!! چه کسی به این بچّه یاد داده است که
بمکد؟ او خود به خود میمکد و دارد دنبال صید میگردد و دنبال روزی است،

همان روزیای که خدا برایش قرار داده است.

بچّهای بدون شعور ،نفهم ،بدون ادراک که تا چند ماه پیش در شکم مادر،

یک جامدی بود ،و دو ماه قبلتر یک نطفه بود؛ اآلن به این دنیا آمده است و آهسته
آهسته دارد حسّ و شعورش باز میشود ،و دارد میمکد .وقتی میمکد یعنی دارد با
لسان حال و با این ادب ظاهر برای خودش جلب روزی میکند؛ خدا هم از

آنطرف ،پستان مادرش را برایش معیّن کرده است ،شیرش آماده است و این لب را
که به اندازۀ پستان است بر پستان میگذارد .و خدا این غذایی را که خیلی نرم و
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گوارا و پُر خاصیّت است ،و طوری قرار داده است که از پستان مادر قطرهقطره

بیرون نمیآید ،که گلوی بچّه را بگیرد ،بلکه از سوراخهای ریز آن به اندازهای که

میمکد شیر میآید؛ اگر شیر در پستان مادر زیاد هم باشد ،زیاد نمیآید ،بلکه

همینقدری که میمکد میآید.

مثل این برقِ شهری که خانه را هر مقداری که المپ ببندیم ،روشن میکند؛

اگر المپ چهل بستیم ،این المپ چهل به اندازۀ چهل وات برق میگیرد و خانه را

روشن میکند؛ اگر المپ هزار بستیم ،به اندازۀ هزار وات .برق ،بیحساب میآید ،امّا

هر المپ به اندازۀ قابلیّت خودش از این برق میگیرد .شیر پستان مادر هم زیاد است

ولی هر بچّه به اندازۀ استعداد و قابلیّتش از آن میمکد .بعضی از مادرها به دو یا سه

بچّه شیر میدادند؛ البتّه زنهای سابق!! امّا حاال نمیدانم قضیّه چه شده است که دیگر
در پستان زنها شیر پیدا نمیشود؛ این هم از عقوبات آخر الزّمان است!

آنوقت این شیر رقیقِ لطیف میآید در بدن بچّه و تجزیه میشود؛ یک مقدار

از این شیر تبدیل به خون میشود که خود آن خون تبدیل به گوشت و عصب و مخ

و پی و استخوان میشود؛ و خود این شیر هم چیزهایی دارد که جذب خون میشود
و برای بچّه ایجاد مغز و فکر و اندیشه میکند.

این یک روزیای است که خداوند برای بچّه قرار داده است ،و همۀ

بچّههایی که از موجودات دیگر هستند هم یک روزیِ متناسب با خودشان دارند:
بچّۀ مورچه ،بچّۀ مگس ،بچّۀ ملخ ،بچّۀ مرغ ،بچّۀ گرگ ،بچّۀ خفّاش .خفّاش یا

همان شبکور یا شبپره پرندهای است در میانِ پرندگان که تخم نمیگذارد ،بلکه
بچّه میزاید و حائض میشود ،همیشه بچّههایش را در زیر شکم خود نگه میدارد

و هرجا که میپرد بچّههایش با او هستند ،و از پستان مادر شیر میخورند .شبها
در آسمان میپرد و حیوانات و پشهها را میگیرد و میخورد ،و میگویند :چشم هم
ندارد! و این خفّاش چون نوک ندارد و مثل موشها دندان دارد ،به آن میگویند:

ش پردار .این هم قسمی از پرندگان است که خدا اینطور خلق کرده است.
مو ِ
گسترۀ سفرۀ رز ق پروردگار بر رو زیها ی معنو ی و مادّی

گسترۀ سفرۀ رزق پروردگار بر روزیهای معنوی و مادّی

588

پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هم روزی میخورد ،ولی چه نوع

روزیای میخورد؟ آن حمیّت و فکر و اندیشه و ذهنشان نسبت به عالم ملکوت و
تمام علوم اوّلین و آخرین را خدا به او میدهد ،ولی میگوید :کم است! علم

جبرئیل به او داده میشود ،امّا باز ما فوق این علم را طلب میکند؛ مرکز علمِ خدا
است دیگر! این هم یک روزی است!

پس رزقها به انحاء و اقسام است ،و روزی منحصر در روزیهای مادّی

نیست؛ روزیهای عقلی ،روزیهای فکری ،روزیهای حیاتی ،روزی قدرت،

روزی علم تا برسد به همین روزیهای مادّی ،تمام اینها همان سفرۀ پروردگار است

الرزق»
که گسترده شده است! «باسط ّ

«فالق اإلصباح» را معنا کردیم که خدا چگونه صبح را بیرون میآورد.

ذى اجلالل و اإلکرام؛ «خداوند علیّ أعلیٰ دارای جالل و إکرام است».

اکرام یعنی جمال ،کَرم به معنای بزرگی و لطافت و آقایی است؛ «ذى اجلالل

و اإلکرام» یعنی :ذی اجلالل اجلامل ،هم دارای صفات اُبَّهت است ـ اُبُهَّت و ابُّهَت
غلط است؛ میگوید« :فالن کس دارای ُابُهّت است ».این غلط است ـ و هم لطافت
و جمال دارد .اگر بخواهم در مورد خصوصیّات کیفیّت جالل و جمال پروردگار

بحث کنیم ،ماه رمضان میگذرد و تمام میشود.

و الفضل و اإلنعام؛ «خداوند دارای تفضّل است ،و دارای نعمتها است و

همینطور بر عالم وجود احسان و افاضه میکند».
ا ّلذى ب ُعد فال ُیرى؛ «دور است و دیده نمیشود».

و ق ُرب فشهد النَّجوى؛ «نزدیک است و صحبتهای در گوشی انسان را
میفهمد( ».خدا از طرفی دور است و دیده نمیشود ،و از طرفی اینقدر
نزدیک است که نجوای آدم را میفهمد).

تبارک و تعایل؛ «خیلی مبارک و بلند مرتبه است».

حاال چگونه میشود که« :ب ُعد فال ُیرى و ق ُرب فشهد النّجوى»؟ اگر از این
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قسمت همینطور بگذریم ،بیانصافی کردهایم! إنشاءاهلل فردا شب توضیح بیشتری
میدهیم که چگونه خداوند هم دور است و دیده نمیشود ،و در عینِ دوری که
دیده نمیشود ،چنان نزدیک است که از خود انسان به انسان نزدیکتر است.

«فشهد النّجوى» از باب تقریب گفته شده ،و االّ از آن هم به درگاه خدا نزدیکتر
است.

إنشاءاهلل خداوند علیّ أعلیٰ یقین را زیاد کند و انسان ،خدا را با تمام اسماء

و صفات حسنای او بشناسد و به آن مقام مُقِرّ و معترف بشود.

هم ّ
ممد
ممد و لل ّ
صل عىل ّ
الل ّ

مجلس هشتم
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الرزق ،فالق اإلصباح ،ذى اجلالل واإلکرام و
احلمد هّلِل خالق اخللق ،باسط ِّ
الفضل و اإلنعام ،ا ّلذى ب ُعد فال ُیرى ،و ق ُرب فشهد النَّجوى ،تبارک و

تعایل.

3

«حمد اختصاص به خدا دارد که آفرینندۀ عالم آفرینش است ،و گشاینده و
باز کنندۀ روزیهاست ،و پدیدآورنده و شکافندۀ صبح ،و دارای مقام جالل
و جمال».

«ذى اجلالل و اإلکرام»؛ اکرام به معنای بزرگواری و نیکویی و حُسن است،
که مقصود همان صفات جمال خداست .در قرآن مجید داریم﴾  ﴿ :؛
یعنی ذی الجالل و الجمال.

تبیین معنای فض ل پروردگار

و الفضل و اإلنعام؛ «و خداوند دارای فضل و دارای نعمت است».

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
 .6سوره الرّحمٰن ( )55آیه .70
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فضل یعنی زیادی؛ کسی که بهرهای از چیزی میَبرد و زیادی هم میبرد ،آن

زیادیاش را میگویند فضل .میگویند فالن کس فاضل است ،یعنی بهرۀ زیادی از
علم دارد .شما بر من فضیلت دارید ،یعنی یک چیزی دارید که موجب برتری و

تقدّم است .فضوالت ،جمع فضله است ،یعنی زیادی .هر چیزی از مادۀ فضل است

که زیادی باشد.

نعمتهایی که خداوند به بندگان میدهد ،نعمتهایی است که از روی فضل

است ،یعنی زیادی است؛ چون اوّالً :بدون استحقاق میدهد ،پس هرچه میدهد

زیادی است.

اگر کسی ده تومان از کسی طلب داشته باشد و حاال بخواهد بگیرد ،ده

تومانش را بدهد و یک تومان هم احسان کند و زیادی بدهد ،این فضل حساب

میشود .امّا کسی که هیچ طلبی از کسی ندارد ،ولی این یازده تومان را همینطوری
به او میدهد ،این همهاش فضل است.

ثانیاً :هیچ موجودی موجود نبوده و در عالم کینونت خود و ماهیت خود

استحقاقِ وجود نداشته است تا اینکه إعطای وجود از طرف پروردگار بر او ،از

روی استحقاق و إلزام باشد؛ پس همهاش فضل است.

﴿﴾ ؛ 3حتّی این عباداتی که ما گفتیم بندگان ما انجام بدهند ،اگر

آنها انجام بدهند ،عالوه بر اینکه آن وعدههایی را که ما به آنها دادهایم ،خواهیم داد،

اضافه هم میدهیم ،نتیجۀ أعمال آنها را چربتر هم میدهیم .مثالً میگوییم :هر

کس در اوّل وقت نماز بخواند ،چنین و چنان نتیجه دارد .بعد شما میبینید در روز
قیامت آن نتیجهها را داده است و خیلی زیادتر هم داده است؛
معنایش این است.

 .3سوره ق ( )58آیه  .15معاد شناسی ،ج  ،4ص :637

«و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیّت آنان برای آنها خواهد بود».

﴿،﴾ 
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قُرب پروردگار به انسان در عین بُعد

مضافاً به اینکه اصل تمام نعمتهایی که خدا به انسان داده است ،همه از

نعمت وجود سرچشمه میگیرد ،پس همهاش فضل است.

و اإلنعام؛ «تمام این نعمتها را خدا داده و همۀ اینها از روی احسان است».

إنعام به معنای نعمت دادن و احسان است .احسان یعنی به کسی کمک

کردن ،بدون اینکه او استحقاقی داشته باشد.

ا َّلذى ب ُعد فال ُیرى و ق ُرب فشهد النَّجوى ،تبارک و تعایل؛

«حمد اختصاص به این خدا دارد ،آن کسی است که دور است و بنابراین
دیده نمیشود ،و نزدیک است بهطوریکه حرف آهستۀ انسان را هم

میشنود و اصالً شاهد بر قضیه است؛ پس ”تبارک“ ،چقدر این خدای
بلند مرتبه و مبارکی است ،و ”تعایل“ چقدر رفیعالدّرجات و ذوالقدر است».

چطور خدا دور است و دیده نمیشود و در عین حال نزدیک است

بهطوریکه از حرف آهستۀ انسان هم خبر پیدا میکند؟ میشود چیزی اینقدر دور
باشد که دیده نشود ،ولی اینقدر به انسان نزدیک باشد که از حرف مخفیای هم که

انسان با رفیقش میزند خبر پیدا کند؟ نه اینکه خبر پیدا کند ،اصالً خودش حاضر
باشد! «فشهد»؛ به معنای « َس رم َع» نیست که بشنودَ ،ش رهدَ یعنی حضور دارد و میبیند.

چنین چیزی ممکن است؟ اگر دور است و دیده نمیشود چطور نزدیک است؟ اگر
نزدیک است و در محضر انسان است و حاضر بر نجوای انسان است ،پس چطور

دور است؟

قُر ب پروردگار به ا نسا ن در عین بُعد

حاال یک مثال میزنیم و بعد میآییم سر مطلب .مثالً تخمِ چشم خود انسان؛

اگر شما توانستید خودش را ببینید ،نمیبینید ،با اینکه از همه چیز هم به انسان

نزدیکتر است .این تخم چشم انسان که با او میبیند ،خیلی به انسان نزدیک است
یا نیست؟ خیلی به انسان نزدیک است ،ولی دیده هم نمیشود ،آدم که نمیتواند

تخم چشم خودش را ببیند.

از این بگذریم ،این شعاعی که از چشم بیرون میآید و بهوسیلۀ این چشم،
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موجودات خارجیّه را میبینیم ـ باید شعاعی بیاید تا ببینیم ـ ما این شعاع را

نمیبینیم ،امّا موجودات خارجی را بهوسیلۀ این شعاع میبینیم؛ یعنی ما آن موج و

شعاعی را که از چشم بیرون میآید و خارج میشود و ما را به محسوسات خارجی

متّصل میکند ،نمیتوانیم ببینیم .اگر بخواهیم شعاع را ببینیم دیگر خارج را

نمیبینیم؛ یعنی این شعاع قابل دیدن نیست در عین اینکه تمام موجودات با این
شعاع دیده میشوند .پس این شعاع آنقدر نزدیکِ نزدیک به انسان است که متّصل

به چشم و دیدۀ انسان است! نه اینکه دیده میشود ،اصالً متّصل به دیده و چشم
انسان است و اینقدر نزدیک است که حقیقت إبصار و بینایی انسان به آن مربوط

است؛ و از طرفی اینقدر دور است که انسان نمیتواند آن را ببیند! حاال شما بیا

ببین؛ اگر توانستید این شعاع را ببینید!

در اینکه اآلن این مسجد روشن است ،اصالً هیچ شکّی نیست .این مسجد

تاریک است یا روشن؟ بچهها بگویید ببینیم ،مسجد روشن است یا تاریک؟ روشن

است« .روشن است» یعنی ما میتوانیم در و دیوار را ببینیم ،فرش را ببینیم ،سقف را

ببینیم ،رفقایی را که اینجا حضور دارند ببینیم .امّا آیا میتوانیم روشنایی این مسجد
را منهای مرئیّات و محسوسات ببینیم؟ خوب دقّت کنید! زود نگویید :بله آقا،

روشن است ،ما داریم میبینیم! اگر روشنایی را منها کنید از آنچه که شما با این
روشنایی میبینید ،یعنی روشنایی را ببینید بدون آن چیزی ـ از در و دیوار و رفیق و

فرش و پرده و هرچه هست ـ که روشنایی در آن منعکس میشود ،همینکه
بخواهید روشنایی را ببینید هیچ چیز را نمیبینید .و خدا خیلی چیزها نظیر این برای

ما قرار داده ،و آیه و عبرت قرار داده است برای همین معنا.

وقتی شما کنار استخر یا کنار حوض منزلتان ایستادهاید ،آب صاف تأللؤ

میکند و در این حوض میدرخشد و موجی هم ندارد .بعد دلتان میخواهد عکس

خودتان را در این آب ببینید ،سرتان را خم میکنید و عکستان در این آب میافتد.
اگر بخواهید خودِ آب را ببینید و به خود آب نظر کنید که این آب چه شکلی است،

تشبیه نزدیکی خداوند در عین دوری ،به رابطۀ نفس و آثار آن
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آبی رنگ است یا سبز رنگ است ،تاریک است یا روشن استَ ،ک ِدر است یا صاف

است ،در این صورت دیگر خودتان را نمیبینید؛ اگر بخواهید خودتان را ببینید باید

به آب نظر نکنید تا بتوانید خودتان را ببینید .پس وقتی دارید خودتان را در آب

میبینید ،این آب به اندازهای به شما نزدیک است که حقیقت عکستان را دارد به
شما نشان میدهد؛ و به اندازۀ یک میلیون سال از شما دور است و اگر بخواهید به
او توجّه کنید اصالً خودتان را نمیبینید .پس در آن وقتی که شما دارید خودتان را

در آب میبینید ،ولی آب را نمیبینید ،خیلی این آب دور است و قابل دیدن نیست.
تشبیه نزدیکی خداو ند در عین دور ی ،به رابطۀ نفس و آثار آن

خب حاال یک خرده سادهتر بگوییم .ما یک خودیّت و یک شخصیّتی داریم.
ُ

جنابعالی میگویید :من امروز نماز خواندم .آقا میگوید :من روزه گرفتم .بنده
میگویم :من قرآن خواندم .ما صحبت میکنیم و شما میشنوید .یک «من» در ما
هست که ما إّتکائاً به آن «من» همۀ این کارها را میکنیم ،و این مطلب جای تکذیب
و انکار هم ندارد؛ چون هر کسی یک «من» دارد و میگوید« :من!» آن «من» که شما

میگویید ،کجاست؟ چه شکلی است؟ چه صورتی دارد؟ «من» را میگویم ،نه بدن.

بدن ،بدنِ من است و غیر از من است؛ دستِ من غیر از من است ،چشم من غیر از

من است ،فکر من غیر از من است ،قلب من غیر از من است ،ادراک من غیر از من
است ،اینها همه غیر از من است .امّا خود «من» چه شکلی دارد؟ چه صورتی دارد؟
شما تا به حال «من» را دیدید؟ این همه شما با این «من» کار میکنید ،صبح با این

«من» از خواب برمیخیزید ،نماز میخوانید ،درس میخوانید ،دنبال کار میروید،
عبادت میکنید ،روزه میگیرید ،نیّت میکنید ،مسجد میآیید ،میشنوید ،میگویید،

افطار میکنید ،بعد به مسجد حاضر میشوید؛ همۀ این کارها را این «من» انجام

میدهد ،امّا تا به حال این «من» را دیدهاید که چه شکل مبارکی دارد؟!

آقای عزیز ،این مسئله خیلی مهمّ است! انسان خودش را اصالً ندیده است!

اگر بگویید :ما دیدهایم« ،من» همین صورت است! درست نیست؛ چون صورت،

غیر «من» است .مثل اینکه لباس بدن ما غیر از ماست ،لباس برای ماست ولیکن ما
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نیستیم؛ صورت هم برای ماست امّا ما نیستیم .صورتی که در آینه میبینید ،در آب

میبینید ،در هر شیئی که قابل انعکاس نور است میبینید ،این برای شماست و به
شما بستگی دارد؛ امّا حقیقت منیّت را شما نمیبینید و قابل دیدن هم نیست ،چون

جسم نیست که با چشم دیده شود ،و صورت هم نیست که در قوّۀ مُتخیّله ،مُتصوِّر

شود.

بعضی چیزها را انسان در دنیا اصالً ندیده است ،امّا میتواند مثالً در قوّۀ

خیالش شکل و صورت برای او بسازد؛ مثالً یک هواپیمایی که صد تا موتور داشته

باشد و دویست تا بال داشته باشد و صد هزار نفر آدم در آن جا بگیرد ،تا به حال

ساخته شده است؟ نه! امّا شما میتوانید تصوّرش کنید؛ اآلن یک هواپیما تصوّر کنید

که زیرش صد تا چرخ است و دویست تا بال دارد و روی هر بالش هم دو تا موتور

است ،که جمعاً چهارصد تا موتور میشود .انسان نمیتواند تصوّر کند؟! بله،

میتواند ،کاری ندارد .این شخص نجّاری که اوّل در ذهنش نقشه میکشد ،بعد این
نقشه را پیاده میکند ،در میسازد ،کمد میسازد و چیزهای دیگری میسازد؛ آن

نقشه که از اوّل در خارج نبود ،اوّل در ذهنش میکشد ،بعد در خارج موجودش

میکند .این هواپیما را هم انسان در ذهنش نقشهاش را میکشد و تصوّر میکند ،بعد
در خارج میسازد .امّا تصوّر کردنش محال نیست؛ زیرا چیزی است که از جنس
صورت است و هر چیزی که از جنس صورت باشد قابل تصوّر است.

شما نمیتوانید شجاعت خود را در ذهنتان ببینید .شما آدم شجاعی هستید و

خودتان هم میگویید :من شجاعم و از هیچ چیز ترس ندارم! رفقایتان هم میگویند:

شما شجاعاید و از چیزی ترس ندارید! امّا شجاعتتان مثل آن هواپیما صورت ندارد

که قابل دیدن باشد .شجاع هستید و شجاعت دارید ،امّا دیده نمیشود .فالن آقا

سخاوت دارد ،امّا دیده نمیشود؛ سخاوت دیده نمیشود .فالن کس بخل دارد ،دیده
نمیشود؛ َک َرم دارد ،دیده نمیشود؛ عقیدهاش به پیغمبر اکرم خوب است« ،عقیدهاش

خوب است» یعنی چه؟ مثالً صورت این چه شکلی است؟ این در صورتِ معنای
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قابل رؤیت نبودن حقیقت نفس

ذهنی ،به چه شکلی آمده است؟ «خوب بودن عقیده» قابل دیدن نیست .والیتش به
ائمّه خوب است ،ربطش با امام زمان خوب است؛ امّا این ربط چه صورتی و چه
شکلی دارد؟ صورت ندارند ،چون اینها برای عالم صورت نیست.

از اینهایی که صورت ندارند بگذریم ،خود انسان به طریق أولیٰ باالتر است و

قابل صورت نیست و صورت ندارد؛ نه اینکه آدم صورت دارد و نمیتواند ببیند،
اصالً حقیقت انسان شکل و صورت ندارد تا اینکه انسان بتواند ببیند!

پس آنقدر این حقیقت انسان از او دور است که هرچه آدم میخواهد آن را
قاب ل رؤیت نبود ن حقیقت نفس

ببیند ،نمیتواند .آدم میخواهد با چشم ،با گوش ،با زبان ،با دست و با پا خودش را
لمس کند و به وجود مبارک خودش دست بزند و آن را ببیند؛ دست میزند ولی

دستش به دست میخورد ،به پا میخورد ،به گوش میخورد ،امّا دست به خود آدم

نمیخورد ،کما اینکه شما شجاعتتان را نمیتوانید دست بزنید .انگشتتان را میتوانید
دست بگیرید ،امّا شجاعتتان را نمیتوانید دست بگیرید! سخاوتتان را هم نمیتوانید

دست بگیرید! قابل دست گرفتن نیست! خود آدم هم قابل دست گرفتن نیست و
قابل تصوّر کردن هم نیست که فکر آدم برود دنبالش و آن حقیقت را تصوّر کند .پس

اینقدر دور است که هر چه کار کند و بدود و بخواهد صیدش کند و حقیقت مطلب
شخصیّت را بگیرد و در صُقع ذهن و زاویۀ فکر جا بدهد ،نمیشود.

دقیقاً مانند هوا میماند؛ شما نمیتوانید این هوا را مشت کنید و بگیرید و

بیاورید! اآلن در این مسجد هوا هست یا نه؟ اگر نباشد که ما نمیتوانیم تنفس کنیم؛

هست امّا هوا به مشت نمیآید .منیّت هم صیدِ فکر و خیال نمیشود .پس این منیّت
اینقدر دور است که «ب ُعد فال ُیرى» ،دیده نمیشود؛ و از طرفی اینقدر نزدیکِ
نزدیک است که از هر کس بپرسند آقا چه کسی از همه به شما نزدیکتر است؟

میگوید :خودم! نمیگویید؟! چه کسی را در دنیا پیدا کردهاید که بتوانید بگویید او
از حقیقت من به من نزدیکتر است؟! پدر انسان هم از خود انسان به انسان

نزدیکتر نیست ،مادر انسان ،برادر انسان ،فرزند انسان ،عیال انسان ،مال انسان،
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ریاست انسان ،شخصیّت انسان ،همۀ اینها بهواسطۀ خود انسان به انسان وابستهاند و
بستگی دارند؛ امّا خود انسان بستگیاش به خود انسان واسطه نمیخورد .این کتاب
دعا بهواسطۀ این رحل ،قائم است بر روی زمین؛ امّا رحل که بهواسطۀ این کتاب

قائم نیست ،رحل به خودی خود قائم است .بنابراین موجوداتی که به انسان تعلّق

دارند ،بهواسطۀ حقیقت انسان به انسان مرتبطند؛ امّا حقیقت خود انسان که به انسان
3
ىت ال ی َع یلل.
مرتبط است ،بهواسطۀ خودش است و ذاتی است ،ال ا ُّ
شما تمام فداکاریها ،زحمتها و رنجهایی که میکشید برای این «من»

است ،نماز میخوانید برای اینکه آن «من» استفاده کند ،روزه میگیرید برای «من»
است ،دنبال کار میروید برای «من» است ،دنبال علم میروید برای «من» است،

قرآن میخوانید برای اینکه آن «من» استفاده کند؛ پس این منیّت چقدر به شما

نزدیک است! اینقدر نزدیک است ،اینقدر به شما نزدیک است که دستتان بریده

میشود و کنار میافتد ،امّا آن «من» کنار نمیرود؛ پا میافتد کنار ،امّا «من» کنار
نمیرود؛ دلتان درد میگیرد ،امّا آن «من» کنار نمیرود؛ بدن خواب میرود و

میافتد ،امّا آن «من» هست؛ بدن میمیرد ،امّا باز هم آن «من» هست .برای این به

خود انسان چسبیده است ،چون اصالً خودش است!

حاال آن «من» چقدر به آدم نزدیک است؟ بنده اآلن با آهستگی درِ گوشی

صحبت میکنم ،قبل از اینکه صحبت کنم یا در هنگامی که صحبت میکنم و نجوا

میکنم ،شما زودتر میفهمید یا خودم که دارم این مطلب را برای فالنی درِ گوشی
میگویم؟ خودم دیگر؛ چون این مطلبِ نجوا از من سرچشمه گرفته و پیدا شدن

این حرفِ آهسته ،به اراده و اختیار من است .پس آن «من» با من است و من از آن

 .3اهلل شناسی ،ج  ،1ص :325

ىت ال یع یلل“؛ امورى كه از آثار و لوازم غیر منف ّۀ ذاتِ
«از اینجاست كه ح ما فرمودهاند” :ال ا ُّ
چیزى هستند ،براى وجودشان دنبال علّتى نباید رفت ،و از چون و چراى آن نباید تفحّص نمود».

قابل رؤیت نبودن حقیقت نفس

561

نجوا خبر دارم قبل از اینکه زبان به تکلّم بگشایم؛ چه برسد به اینکه حاال شما خبر
پیدا کنید که یک آدم ثالثی هست!

پس چقدر این «من» با من هست! چقدر با من حاضر است! وقتی آدم

میخواهد وضو بگیرد و بخوابد ،آن «من» با او هست؛ وقتی در رختخواب میرود،

آن «من» با اوست؛ وقتی در رختخواب میرود و ﴿ ﴾   میخواند ،آن
«من» هست؛ وقتی آیةالکرسی میخواند ،آن «من» هست؛ وقتی لحاف روی خودش

میکشد ،آن «من» پیش اوست؛ وقتی میگوید« :ای خدا!» آن «من» هم میگوید« :ای

خدا!» هرچه زبان آدم میگوید« :ای خدا!» اوّل آن «من» هم میگوید« :ای خدا!» بعد

به زبان میآید .بیدار میشود« ،من» هم با او بیدار میشود؛ از این طرف میدود ،آن
«من» هم با او میدود؛ از آن طرف میدود و میآید در دکّان ،آن «من» هم با او میآید؛

پشت ترازو میرود ،آن «من» هم با او میرود؛ هرچه بخواهد از دست این «من»

بگریزد و یک روز جدایش کند ،نمیشود! حاال شما بیا امتحان کن! اگر توانستید

فردا ،این «من» را از خودتان جدا کنید و کاری کنید که این «من» را در خانه بگذارید

و در را بر رویش ببندید و خودتان بیایید بیرون! اینقدر این «من» زرنگ است که از

داخل دیوار میآید! اگر شما بخواهید از خانهتان بیرون بیایید و «من» را در خانه

بگذارید ،این «من» مثل موج از دیوار عبور میکند! نگویید چگونه این «من» از دیوار

عبور میکند؟ مگر موج عبور نمیکند؟ مگر ندیدهاید؟ آقای دکتر! آن عکسهایی را

که در این عکاسیها از قلب و ریه و کبد و اینها با اشعۀ ماوراءِ بنفش و اشعۀ ایکس

میاندازند ،مگر از جامد عبور نمیکند! از استخوان عبور میکند ،از گوشت عبور
میکند ،از آهن عبور میکند؛ عبور میکند پس مانعی ندارد که از جسم جامد هم
عبور کند .این «من» از در و پیکر و اینها عبور میکند ،آدم هرجا برود ،او هم با او

میآید؛ خیلی نزدیک است! اینقدر به آدم نزدیک است! امّا جانِ من ،شما این «من»

را دیدهاید؟ اگر دیدهاید به ما معرّفی کنید! هر کدام از شما که این حقیقت هستیِ
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خودش را دیده است ،بیان کند که به چه شکل است! اینقدر نزدیک و اینقدر دور!
علّت امتناع صور ت جسمان ی یا خیال ی یا عقل ی داشتن خداو ند

این تقریب برای این بود که قدری مطلب نزدیک بشود ،حاال بیاییم سراغ

خدا .خدای علیّ اعلیٰ که جسم نیست تا انسان ببیند؛ اگر جسم باشد ،در ردیف
جسم انسان است و از خود انسان خیلی پایینتر است ،چون خود انسان یک منیّتی
دارد که دیده نمیشود و گفتیم جسم از آثار اوست ،آنوقت خود خدا جسم باشد؟!

یعنی کنار جسم انسان واقع بشود ،نه کنار حقیقت انسان؛ پس درجۀ خدا از درجۀ
انسان خیلی کمتر میشود و در رتبۀ جمادات قرار میگیرد .خدا که جسم نیست و
شکل و اندازه هم ندارد تا آدم بتواند تصوّرش کند.

شما یک طیّاره فرض کنید که یک سرش در مشرق عالم و یک سرش در مغرب

عالم است ،یعنی بزرگیاش به اندازۀ تمام عالم است؛ افرادی که در آن نشستهاند همۀ

عالم هستند ،رانندهاش میکائیل و اسرافیل و جبرائیل و اینها ،از این باالتر هم میشود؟
امّا باز هم اندازه دارد! ولی خدا مافوق اندازه است .وقتی مافوق اندازه است ،صورت

ندارد .وقتی صورت ندارد ،قابل تصوّر نیست .انسان آن چیزی را میتواند در قوّۀ

متخیّلهاش تصوّر کند که قابل شکل باشد؛ شکل ،مالزم با حدّ و اندازه است؛ پس
چیزی که حدّ و اندازه ندارد ،دیگر شکل ندارد ،و چیزی که شکل ندارد قابل تصوّر

نیست؛ پس خدا قابل تصوّر نیست .هرچه ذهن انسان بدود و بخواهد یک صورت و
شکلی از خدا با دوربین بردارد ،خدا مدام از دست او فرار میکند و عقب میدود و

پشت آن ستون میرود! آدم تا میخواهد با این دوربین یک شکلی بردارد ،خودش را
پشت آن ستون مخفی میکند؛ مثل افرادی که قایمموشکبازی میکنند .تا خودش را

نشان میدهد و انسان میآید او را بگیرد ،میرود مخفی میشود ،میرود و آدم را دور

میزند! باز هم یک لحظه اشارهای میکند ،تا میآید نشان بدهد ،مخفی میشود .خدا

خودش را به انسان خوب نشان میدهد! یکمرتبه میآید جلو! امّا شما تا بیایید با
ذهنتان یک صورتی از او عکس بردارید ،میبینید قابل عکسبرداری نیست.

او هم که جلو میآید ،با صورت که نمیآید ،او با حقیقت میآید و شما را

علّت امتناع صورت جسمانی یا خیالی یا عقلی داشتن خداوند
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تکان میدهد؛ و شما میخواهید او را با صورت صید کنید ،ولی او قابل صید
نیست .لذا این فرمایشی که همۀ پیغمبران ،همۀ ائمّه ،همۀ حکما و بزرگان

فرمودهاند که« :خدا در تصوّر نمیآید!» حرفِ تمامی است 3،او قابل تصوّر نیست.

تمام دستگاه خود ذهن انسان مخلوق خدا و محدود است ،و موجودی که دارای

حدّ و صورت نیست ،و دارای اندازه و انتها نیست ،نمیتواند در یک موجود
محدودی که دارای ظرفیّت مشخّصی است جا بگیرد.

پس نه تنها خدا دیده نمیشود ،بلکه اصالً به فکر هم نمیآید! قابل تصوّر

هم نیست! پس چقدر این خدا دور است! اینقدر دور است که هرچه آدم بخواهد

تصوّرش کند ،نمیتواند.

 .3نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص :34

المجتهدون،
«احلمدُ هّلِل ا َّلذى ال یبلُغُ مدحت ُه القائلون ،و ال ُیىِص نعامء ُه العا ُّدون ،و ال یؤ ِّدى ح َّق ُه ُ
عت موجو ٌد،
وص الفطن ،ا َّلذى لیس لصفته حدُّ مدو ٌد ،و ال ن ٌ
ا َّلذى ال ُیدرک ُه ُبعدُ اَلمم ،و ال ینا ُل ُه غ ُ

قت معدو ٌد ،و ال أ ٌ
الصخور
و ال و ٌ
الریاح برمحته ،و وتَّد ب ُّ
جل مدو ٌد .فطر اخلالئق ب ُقدرته ،و نَش ِّ

میدان أرضه».

امام شناسی ،ج  ،36ص :142

«تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است ،آن خداوند كه به كیفیّت مدح و ثناى او

نمىرسند جمیع گویندگان و سخنسرایان ،و نعمتهاى او را به شمارش درنمىآورند عموم

حسابگران ،و پاس حقّ او را ادا نمىنمایند همۀ كوششكنندگان ،آن خداوند كه همّتهاى

بلند پرواز با ارادههاى تیز و دوربین را توان آن نیست تا او را دریابند ،و فهمهاى گران و
اندیشههاى عمیق و غوطهور را قدرت آن نه تا خود را به او برسانند و وى را ادراك كنند ،آن
خداوند كه براى صفات او حدّ و تشخّصى نیست ،و نَعتى موجود نمىباشد ،و وقت و زمان قابل

شمارش نیست ،و مدّت دراز و طوالنى وجود ندارد كه بدان منتهى گردد .با قدرت كاملۀ خود،

عالم نیستى را ش افت ،و خالیق و موجودات را از آن پدیدار كرد و بادهاى زندهكننده و
حیاتآفرین را به رحمت واسعۀ خود بپراكند ،و با سنگهاى سخت و كوههاى صلب ،زمین خود
را میخ وب كرد تا از اضطراب و ت ان و لرزش باز ایستد».
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آدم خودش را میزند ،گریه میکند ،فریاد میکشد ،میرود باالی پشت بام و

نماز میخواند ،سر برهنه میکند که میخواهم ببینمت! بار خدایا میخواهم تو را

ببینم! عاشق تو هستم و میخواهم تو را ببینم! دیوانه میشود و سر به بیابانها

میگذارد تا خدا را ببیند؛ امّا خدا که دیده نمیشود! افرادی در همین عشق و محبت
دیدن خدا ،قطعه قطعه میشوند و از دار دنیا میروند ،اصالً از بین میروند و خدا

هم دیده نمیشود؛ چون خدا دیده نمیشود و اصالً قابل دیدن نیست ،حاال اگر این
خودش را بکشد ،بهواسطۀ اینکه او میخواهد خودش را بکشد ،خدا که صورت
نمیشود ،و نمیتواند صورت بشود ،چون اگر صورت بشود خدا نیست.

او باید این راه را درست پیدا کند و ببیند خدا چه قسم قابل دیدن است ،و از

آن راه برود .خدا قابل دیدن نیست که به صورت در بیاید و انسان آن صورت را ببیند.

اگر خدا به صورت دربیاید ،آن صورت یکی از مخلوقات خداست ،نه خود خدا.
کیفیّت حضور خداو ند در همۀ زمانها و مکانها

نجوا یعنی آهسته صحبت کردن .دو نفر که با همدیگر آهسته صحبت

میکنند ،میگویند نجوا کردند .سه نفر که با همدیگر آهسته صحبت میکنند،

میگویند این سه نفر با همدیگر نجوا کردند .شبهای ماه رمضان شما مناجات
میکنید ،یعنی از ته دل با خدا صحبت میکنید و کسی هم خبر پیدا نمیکند.

در قرآن مجید داریم﴿ :هیچ سه نفری نیستند که با همدیگر نجوا کنند االّ

اینکه خدا چهارمیشان است ،و هیچ پنج نفری نیستند که نجوا کنند االّ اینکه خدا

ششمی آنهاست ،و همچنین هر چند نفری که باشند خدا یکی در میان آنها است﴾.

3

اگر در یک مجلس صد نفر با هم صحبت کنند ،خدا صد و یکمیشان است؛

امّا صد و یکمی آنهاست ،نه اینکه در ردیف آنهاست ،آنها صدتا هستند و با این
 .3سوره مجادله ( )50آیه :7
﴿                    

.﴾   
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کیفیّت حضور خداوند در همۀ زمانها و مکانها

بشوند صد و یک؛ آنها چهارتا هستند ،این هم بشود پنجم .آن یک ،یکی است که
تمام اینها را در شکم خودش گرفته و اینها در وجود او حل هستند و وجود اینها به

وجود آن واحد ،قائم است؛ نه وحدت عددی ،خدا که وحدت عددی ندارد 3.حاال

که خدا از همۀ موجودات به همۀ موجودات نزدیکتر است و موجودیّت هر
موجود به وجود خدا قائم است ،خدا کجا نیست؟! هیچ جا!

همینطور که مثال زدم ،شما یک جایی پیدا کنید که شما خودتان نباشید؛

بیایید دکّان امّا خودتان نباشید ،نماز بخوانید امّا خودتان نباشید ،خودتان را بگذارید

منزل و بیایید؛ نمیشود! چون همینکه میگویید« :من» ،یعنی «خود»! قبل از اینکه

بگویید« :من» ،خودتان دارید میگویید« :خود»! شما میگویید :آقا من میخواهم
یک انسان در خارج ببینم ،یک آدم در خارج ببینم ،به من نشان بدهید! من میگویم:
آقاجان تو که میگویی من میخواهم آدم ببینم ،این کالم که از شما صادر میشود،

از یک آدم دارد صادر میشود؛ پس قبل از صدور این کالم ،خودیّت شما آدمیّت

شماست ،پس قبل از اینکه بخواهی ببینی ،دیدهای.
بیدلی در همه احوال خدا بـا او بـود

او نمیدیدش و از دور 6خدایا میکرد

1

پس انسان نمیتواند شخصیّت و حقیقت خودش را ببیند ،ولی محتاج به

دیدن نیست ،باید ادراک کند .هر شخصی مُدرِک ذات خودش است؛ امّا نه به

صورت ،چون صورت یکی از دستگاههای آفرینش خلقت انسان است و قبل از
دستگاه صورت و ذهن و قوای متخیّله ،انسان حقیقتی دارد قائم به خودش ،آن

حقیقت خودش را ادراک میکند.

شما همیشه خودتان را ادراک میکنید ،همیشه اینقدر خودتان را ادراک

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون کیفیّت وحدت حضرت حق ،رجوع شود به اهلل شناسی ،ج  ،6ص .680
 .6خ ل :درد.

 .1دیوان حافظ ،غزل .333
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میکنید که از هرچه غافل باشید ،از خودتان غافل نیستید! از خودتان غافل نیستید!
اآلن من دارم برای شما صحبت میکنم و تمام حواس شما اینجاست .اآلن اگر یک

زنبور از زیر پا بیاید و شما را بزند ،فوراً و بدون اختیار پایتان را جمع میکنید! یعنی

این حقیقت ذات به اندازهای در نزد خودش حاضر است که در وهلۀ اوّل از هر

جهت ،خودش را نگاه میکند ،و در وهلۀ ثانی کارهای دیگران را میبیند .اگر در
عالم خواب که شما خوابیدهاید ،یکی سوزن به پایتان فرو کند ،فوراً پایتان را جمع

میکنید؛ یکی آب بریزد روی صورتتان ،فوراً و بدون اختیار از جایتان میپرید؛ یکی
شما را از رختخواب برگرداند ،شما خواب هستید ولی خود به خود برمیگردید .چه

کسی به شما میگوید برگرد؟ آنوقت که قوّۀ عاقله کار نمیکند! آنجا همان حسّی
مشغول فعّالیت است که برای خود ذات انسان است و ذات انسان پیش خودش

حاضر است.

ولی هیچ وقت ذات انسان از خودش غافل نیست .ممکن است که انسان از

موجودات خارجی غافل باشد ،انسان به موجودات خارجی فکر نمیکند و هیچ

عالَمی را هم نمیبیند ،انسان ممکن است از دست و اجزاء خودش غافل بشود؛

یعنی اینقدر در خودش فرو برود که دستش را فراموش کند و واقعاً اگر به انسان

بگویند« :دستت کدام است؟» نتواند بگوید ،و دست راست و چپش را نشناسد.

ممکن است که انسان اینقدر فکرش را در خودش فرو ببرد که بدنش را فراموش

کند ،ممکن است که انسان اینقدر در خودش فرو برود که قوای باطنی خود را مثل

حسّ مشترک ،قوّۀ حافظه و قوّۀ خیال ،اینها را فراموش کند؛ امّا حقیقت خودیّت

خود را نمیتواند فراموش کند ،چون «خود» است و آن «خود» ،همیشه با انسان
است و قابل جدایی نیست.

پس چقدر این «خود» به آدم نزدیک است ،به طوری که اصالً قابل گفتن

نیست! چون همینکه میگوییم «خود» ،این حقیقت خویشتن و وجود ،ساخته شد.

این «خود» نتیجۀ اصل وجود است ،و بقیۀ چیزها به برکت این درست شدهاند!
قوام تمام آثار و لوا زم موجودا ت به حقیقت وجود ،و قیام وجود به ذات حق تعا لیٰ

قوام تمام آثار و لوازم موجودات به حقیقت وجود ،و قیام وجود به ذات حق تعالیٰ
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زنی را که آرایش میکنند ،لباس عالی تنش میکنند ،یک گردنبند مروارید

گردنش میاندازند ،یک دستبند عالی به او میبندند ،گل و گیره به سرش میزنند ،و
انواع و اقسام زینت ،همۀ این زینتها متعلّق به خود اوست ،این زینتها در رتبۀ
متأخر است؛ امّا اصل خودیّت او باید باشد تا زینتها ملحق به او بشود .دست،

چشم ،گوش و ...اعضایی است که به انسان ملحق است؛ امّا خودیّت انسان در

اصل است ،و وقتی خودیّت انسان در اصل است ،آن خودیّت از خود انسان قابل

جدایی نیست .در تمام موجودات این خودیّت هست ،و این خودیّت ،یک حقیقت

واحد است .بدن ،دست ،پا ،چشم ،گوش ،سنگ بودن این سنگ ،خاک بودن این

خاک ،این فرش ،این کوه ،این در ،این دیوار ،این گوسفند ،این گاو ،این موجودات،

همۀ اینها از لواحق و آثار وجودند .حقیقت وجود و آن خودیّتی که برای اصل
وجود است ،برای خود وجود است و نمیشود نباشد ،یعنی انفکاکش قابل تصوّر
نیست .پس حقیقت این وجود که قائم به خداست ،خدا از هر موجودی به آن

موجود نزدیکتر است.

به جان همۀ شما قسم که خیلی عزیزید ،خدای علیّ أعلیٰ از خود ما به خود

ما نزدیکتر است! از آنجایی که وقتی میگوییم« :خود» ،هیچ چیز نزدیکتر به این

«خود» نیست ،ولی خدا جلوتر از این خودیّت است؛ آنوقت چگونه میشود که
انسان یک مطلبی را بگوید و او نفهمد؟! نفهمد یعنی چه؟ چگونه میشود یک

مطلبی را بگوید و او حاضر نباشد؟! او قبل از خودیّت ما ،هست ،و خودیّت ما و
وجود ما معلَّق به اوست!

این مطلبی را که ما میخواهیم بگوییم ،اوّل فکر میکنیم ،اراده میکنیم و

نقشهاش را در ذهنمان میکشیم .این مطالبی را که اآلن من دارم به شما میگویم،

بدون اراده که نیست ،منتها آنقدر تند و مسلسلوار این اراده و اختیار میآید و

مطالب را ردیف میکند که قابل ادراک نیست و انسان نمیتواند از یکدیگر جدا

کند ،ولیکن باألخره قائم به نفس است .اگر این مطالب از نفس من جدا بود ،قابل
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ادراک نبود .این استماع شما از حقیقت شما جداست؟! اگر جدا بود برای شما قابل
ادراک نبود.

پس این حقیقت ما که این مطالب به آن قائم است ،قائم به خداست؛ یعنی

خدا اوّل وجود دارد ،و ما در مرتبۀ د ّوم ،و کالم و استماع در مرتبۀ سوّم؛ پس

همینطوری و بدون ما استماع نمیشود ،و ما هم بدون خدا نیستیم.
معنای « قَرُ بَ فَ شَهِدَ ا لنَّجو یٰ»

این معنای «ق ُرب فشهد النَّجوى» است! خدا نزدیک است بهطوریکه از

نجوای هر کس خبر دارد؛ نه تنها از نجوا ،از نیّت و ارادهای که انسان با خودش دارد

هم خبر دارد:

یا من ﴿3﴾     ؛« 6ای کسی که ﴿خبر داری

از آن چشمهایی که نگاهش از روی خیانت است و از آن اندیشهها و
فکرهایی که قلب و دل مخفی میکند»﴾.

انسان ممکن است اندیشههای بدی داشته باشد ولی برای مردم بیان نکند،

خیالهای بدی کند امّا همان خیال بد را مخفی میکند و فقط خود خدا خبر دارد.

خیلی این مسئله عجیب است ،خیلی عجیب است! این حرف را چه کسی

میفهمد؟ امیرالمؤمنین علیه السّالم میفرماید:

ُ
یکون منّی،
و ک َُّل س ّی ٍئة أمرت بإثباَتا الکرام الکاتبی ا َّلذین وکَّلت ُهم بحفظ ما
مرا تب مالئکۀ مو کّلۀ بر أعمال

الرقیب ع َّىل من ورائهم ،و
و جعلت ُهم شهو ًدا ع َّىل مع جوارحی ،و کُنت أنت َّ

ّ
الشاهد لام خفی ع ُنهم؛ و برمحتک أخفیت ُه و بفضلک ستته.

1

خدایا آن گناهان مرا بیامرز! همۀ گناهان من را بیامرز! خب ،یک گناهانی

است که انسان میکند و همه هم خبر دارند؛ آدم ریشتراش ریشش را میتراشد و
 .3سوره غافر ( )48آیه .31

 .6اإلقبال ،ج  ،3ص  ،72فرازی از زیارت علقمه.
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همه خبر دارند ،آدمی که انگشتر طال دستش میکند و همه میبینند ،آدمی که
کراوات آویزان میکند و برای صحّت کار خودش هم میگوید« :آقا یک دستمال
نظیفی است!» و همه میبینند .ولی نمیشود سر خدا کاله گذاشت!

یک گناهانی است که مردم نمیدانند؛ آدم در ذهنش یک نقشهای کشیده که

فردا فالن کار را انجام بدهد ،فالن معاملۀ ربوی را بکند ،فالن خیانت را بکند ،فالن

جرم را بکند ،کسی هم نمیداند ،چون این نقشه فقط در ذهن انسان است و مردم
نمیدانند امّا مالئکه میدانند ،آن مالئکهای که خداوند بر انسان موکَّل کرده است و

آنها از عالم صورت و فکر انسان خبر دارند .زیرا مالئکه مال عالم برزخ و عالم مثال

و عالم صورتاند ،و آنها از آنچه که در عالم صورت باشد خبر دارند ،تا انسان یک
نیّت بد میکند آنها آن نیّت بد را ضبط میکنند و در وجود خودشان عکسبرداری و

ضبط میکنند .پس آدم حقّ خیال بد هم ندارد.

از آن گذشته ،انسان یک نیّاتی را هنوز نیّت نکرده و فکر نکرده و نقشه

نکشیده است که چگونه کاله زید را بردارم؛ امّا در ذهنش قوّهای است که آن قوّه

تحریکش میکند که یک شلنگی باید بیندازی و یک کار فالنی باید بکنی ،و هنوز

هم تصوّر نکرده است .آن قوّهای که دارد او را تحریک میکند ،اصالً صورت ندارد؛

و این مالئکهای که در ذهناند و میتوانند آن موجودات صوری را بنویسند ،از آنجا

خبر ندارند ،آنجا یک دسته مالئکۀ دیگر هستند که خود آن مالئکه هم صورت
ندارند ،آنها از این خبر دارند و یادداشت میکنند ،یعنی حقیقتشان را میدانند.

از این باالتر و لطیفتر ،در خود قلب و دل انسان یک خطاهایی هست که با

دل و مرکز تراوش افکار خمیر شده و آنها موجب میشود که انسان را ُسک بزند و

تحریک کند و آن خیانت را که از صورت خارج است انجام دهد .چه کسی آن را

میبیند؟ دیگر آن را مالئکه هم نمیتوانند ببینند! امّا خدا هم نمیتواند ببیند؟!

چطور خود خدا نبیند ،درحالتیکه آن گناهی که با قلب سرشته شده ،مال انسان
است و انسان مال خداست؟! پس از خدا مخفی نیست.
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و ک َُّل س ّی ٍئة أمرت بإثباَتا الکرام الکاتبی ا ّلذین وکَّلت ُهم بحفظ ما یکون منّی،
عىل من ورائهم و
عىل مع جوارحی ،و کُنت أنت َّ
الرقیب َّ
و جعلت ُهم ُشهو ًدا َّ

الشاهد لام خفی عنهم.

حضرت امیرالمؤمنین میفرماید:

«خدایا بیامرز تمام گناهانی را که مالئکۀ بزرگوار و کرامالکاتبین خود را
موکَّل کردی بر من که آنها را ثبت و ضبط کنند ،و بیامرز و از بین ببر و قلع
و قمع کن مادّۀ آن گناهانی که در اصل وجود با خمیر و سرشت توأم است
و مالئکه را به آنها دسترسی نیست و نمیتوانند آنها را یادداشت کنند و
نمیفهمند این مؤمن چه گناهی دارد».
«عالوۀ بر این مالئکه ،تو هم باالی سر این مالئکه بر آنها رقیبی و شاهدی
به آن چیزهایی که از نظر این مالئکه مخفی است و اینها هم نمیتوانند
درک کنند ،امّا تو میفهمی».

و برمحتک أخفیته؛ «به رحمت خودت پوشاندی ».و بفضلک ستته؛ «و به

فضلت روی آنها پرده کشیدی ».حاال هم که از تو تقاضا میکنیم ،نمیخواهد روی
آنها پرده بکشی و بپوشانی ،بلکه اصالً آن گناه را بردار! فرق است بین اینکه آتش

باشد و انسان یک چیزی روی آن بکشد ،یا اینکه اصالً آتش را خاموش کند .اصالً
قلع و قمع کن! و بفضلک ستته.

و أن ُتو ِّفر ح ّظی من ک ُِّل خ ٍری أنزلته.ا ایل آخر.

3

پس بنابراین چه چیزی از نزد خدا مخفی است؟! هیچ چیز! اگر انسان برود

باالی آسمان هفتم ،برود زیر طبقۀ هفتم زمین ،مشرق عالم ،مغرب عالم ،عالم مادّه

را بگردد ،میلیونها سال در عالم طبیعت حرکت کند ،در فضا برود ،در کرۀ قمر

برود ،مریخ برود ،هرجا دلش میخواهد برود« ،انسان» رفته است؛ آیا میتواند

 .3مصباح المتهجّد ،ج  ،6ص  044ـ 058؛ اإلقبال ،ج  ،1ص  113ـ  ،110فقراتی از دعای
شریف کمیل.
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انسانیّت خودش را بگذارد و آنوقت برود؟! نه! خدا را هم نمیتواند بگذارد و

برود ،خدا همه جا هست.

﴿      

خداست و روی زمین هم خدا خداست».

﴾؛« 3در باالی آسمانها خدا

اآلن خدا کجاست؟ در باالی آسمانهاست یا پایین آسمانها؟ روی هواست

یا روی زمین؟ یا در این مسجد است؟ یا در این مسجد هم نه ،از این هم به خود ما
نزدیکتر است! از لباس ما نزدیکتر است به گوشت ما ،به پوست ما ،به عنصر ما،

به سلولهای ما ،به فکر ما ،به اندیشۀ ما ،به حقیقت وجود ما! آنقدر خداوند احاطه

دارد که اصالً این لفظ احاطه برای تعبیر است! ما قائم به خدا هستیم ،خدا هست و
ما به نور او هستیم؛ نه اینکه ما هستیم و خدا از خارج احاطه دارد ،این غلط است.

اآلن این مسجد روی این ستونها استوار است .وقتی روی این ستونها

استوار است ،این سنگهای مرمری که روی این دیوار قائم میشوند ،اینها هم قائم
به مسجد است .شما حاال میتوانید تصوّر کنید که این سنگهای مرمر به ذات

خودش قائم باشد و نه بنای مسجد ،آنوقت مسجد یک سیطرهای از خارج بر اینها
داشته باشد؟ نه ،غلط است.

وجود ما قائم به خداست؛ یعنی اوّل خداست و ما از شئون خداییم،

﴿

 6.﴾   ما ظهور خدا و مظاهر خدا و مخلوق خدا هستیم؛ یعنی خدا
واجب است و ما ممکن .آنوقت چگونه ما هستیم و خدا بر ما مسیطر و محیط

نیست؟! خدا محیط است؛ یعنی یک وجود سِعی نسبت به ذات ما دارد قبل از

وجود ذات ما.

 .3سوره زخرف ( )41آیه .04

 .6سوره الرّحمٰن( )55آیه  .61معاد شناسی ،ج  ،1ص :153
«هر روز خداوند در ارادۀ خاص و شأن جدیدى است».
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آیۀ ﴿ ﴾     راجع به این مطلب است ،و ﴿ 

 3﴾        *      کار

مالئکه است؛ خدا از اینها جلوترست.

آیۀ ﴿             

 6،﴾          همهاش راجع به این است.

و إنشاءاهلل به برکت خود این خدا ،اگر این حقیقت توحید برای انسان

منکشف بشود ،آنوقت آدم میفهمد که خدا قابل دیدن نیست .آدم چه چیز را
ببیند؟ آدمی نیست که بتواند خدا را ببیند! اینکه میخواهد خدا را ببیند ،مثل پر
کاهی است که روی دریایی افتاده و میخواهد دریا را ببیند .این پر کاه اگر خودش

را بکُشد فقط میتواند آن مقداری از آب را ببیند که روی آن افتاده؛ امّا غیر از آن را
هم میتواند ببیند؟!

این بلبلی که در این باغ است ،فقط میتواند آن گلی را ببیند که روی آن

نشسته است؛ امّا کجا این بلبل میتواند این باغی که بزرگی آن صد میلیون فرسنگ

است ،ببیند؟! این ماهیای که در دریاست ،فقط در آن مقدار آب اطرافش میتواند
گردش کند؛ نه اینکه بر تمام دریا احاطه داشته باشد.

 .3سوره ق ( )58آیه  32ـ  .30معاد شناسی ،ج  ،3ص :07

«و ما نسبت به او از رگ گردن او به او ،نزدیكتریم * در آن هنگامی كه دو فرشتۀ بزرگوار ما كه
از طرف راست و چپ نشسته و بر أعمال خیر و شرّ او اطّالع دارند * هر فعلى كه از نیك و بد
انجام دهد تلقّى نموده و بگیرند و ضبط كنند ،و هیچ گفتارى از او سر نزند مگر آن ه آن دو فرشتۀ
رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند».

 .6سوره مجادله ( )50آیه  .7روح مجرّد ،ص :175

«هیچگونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در میان سه نفر نیست مگر آن ه خداوند چهارمین
آنهاست ،و در میان پنج نفر نیست مگر آن ه او ششمین آنهاست؛ و پایینتر از این مقدار هم
نیست و بیشتر از این مقدار هم نیست مگر آن ه او با آنهاست هر كجا كه باشند».

025

مراتب مالئکۀ موکّلۀ بر أعمال

این خسی که روی آبهای راکد حرکت میکند ،هیچ نمیتوانند به قعر دریا

بروند؟! رودخانهای که یک جای آن مقداری آب رفته داخل و آنجا راکد است ،مثالً
از وسط رودخانه آب میگذرد ولی یک زوایایی پیدا کرده و آنجا آب ایستاده است،

آنوقت حیوانات کوچکی روی آب میدوند ،بعد ترمز میکنند ،بعد دو مرتبه

میدوند این طرف و آن طرف؛ اینها را خس میگویند .خس و خاشاک یعنی آن

حیوانات ریزی که روی آب حرکت میکنند ،خاشاک هم آن علفها و هرزهها

است .این خسها هیچ میتوانند به قعر اقیانوس بروند و از آنجا خبر پیدا کنند؟!

این خسها فقط روی آباند و یک سانتیمتر هم نمیتوانند زیر آب بروند،

زندگیشان روی آب است ،به این طرف و آن طرف میروند تا یک پشه را بگیرند
و صید کنند.

به کنه ذاتش خِرد برد پی ،اگر رسد خس به قعر دریا

3

یعنی هنگامی عقل انسان به کنه ذات خدا پی میبرد ،که این خس به قعر

دریا برسد .ولی هیچ وقت نمیرسد؛ پس هیچ وقت فکر آدم به کنه ذات خدا

نمیرسد!

َعنقــا شــکار کــس نشــود دام بــازگیر

6

کانجا همیشه باد به دست است دام را

1

پس راه لقاء خدا این نیست که انسان خدا را ببیند یا تصوّر کند یا صورتش را

 .3مصرعی از میر مشتاق اصفهانی .روح مجرّد ،ص :585

به عقل نازى ح يم تا كِى ،به ف رت اين ره نمـىشـود طِـىّ

به كنه ذاتش خرد برد پى ،اگر رسـد خَـس بـه قَعـرِ دريـا

چو نيست بينش به ديده دل ،رخ ار نمايد تو را چه حاصل

كه هست ي سان به چشم كوران ،چه نقش پنهان چه آش ارا

 .6خ ل :بازچین.

 .1دیوان حافظ ،غزل .7
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در ذهن بیاورد؛ نه ،این حرفها نیست .راه لقاءِ خدا این است که انسان پی ببرد
وجودش یکی از مظاهر خدا و معلَّق به ذات او ،به علم او ،به عزّت او و به حیات او

است ،و وجودش از شئون اوست ،و در مقابلِ ذات او هیچ است؛ یعنی خدا

خودش خودش را میشناسد و هیچ موجودی قادر نیست که خدا را ادراک کند.
ی
عل حمم ٍد آله
صل اهلل ی

024

ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق
ترجمۀ فقراتی ا ز دعای شریف ا فتتاح توسط معلّق

هری ُیعاضدُ ُه،
احلمدُ هّلِل ا َّلذى لیس ل ُه ُمناز ٌع ُیعاد ُل ُه و ال شبی ٌه ُیشاک ُل ُه و ال ظ ٌ

قهر بعزَّ ته األعزَّ اء و تواضع لعظمته ال ُعظام ُء ،فبلغ ب ُقدرته ما یشا ُء.
ست ع َّىل ک َُّل عور ٍة و أنا اعصیه ،و
احلمدُ هّلِل ا َّلذى ُُیی ُبنی حی ُأنادیه ،و ی ُ ُ
3
ُیع ِّظ ُم النِّعمة ع َّىل فال ُأجازیه.

[«ستایش مختصّ پروردگاری است که هیچ ذاتی را یارای نزاع با او نیست

تا با او همطراز و همسنگ شود ،و مانندی برای او نیست که همسان او
گردد ،و پشت و پناهی نیست که او را یاری رساند.

در مقام عزّت خود ،عزیزان را ذلیل و خوار میگرداند ،و بزرگان در قبال

عظمت و بزرگی او به خضوع و خشوع درمیآیند .بنابراین با قدرت و

توانایی خود به آنچه خواست و مشیّت او است ،دسترسی خواهد داشت.

حمد مختصّ خدایی است که در هنگام خواندن و التماس ،مرا اجابت کند
و زشتی کردار و رفتار مرا با کرم و بزرگواری خویش بپوشاند و نعمت

خویش بر من روا دارد ،درحالیکه من در مقام شکر و ستایش او برنمیآیم

(و به رفتار خالف خود ادامه میدهم)( ]».معلِّق)

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.

مجلس نهم

ر
أعوذ براهللر رم َن ی
الرجیم
الّیطان ی

محن الرحیم
بسم اهلل الر ی
ص یل اهلل َعل حمم ٍد آل ر ره الط ر
اهرین
َ
ی
ر
ر
عنی م َن َ
اآلن إ ییل قیا رم یو رم الدین
مج َ
لعنَة اهللر َع یل أعدائ رهم أ َ
فکم من موهب ٍة ه ٍ
نیئة قد أعطاّن؛« 3چه بسیار از بخششهای گوارایی که به

ما دادهای!»

دیدید بعضی اوقات که خسته هستیم ،هوا هم خیلی خیلی گرم است ،و
معنای هنیء

تشنگی هم اینقدر شدید است که میخواهد ما را از پا در بیاورد ـ نمیدانم برای
شما چنین حالی پیدا شده یا نه؟ ممکن است برای کسی یکچنین حالی پیدا نشود

ولی برای من کراراً پیش آمده است؛ در بعضی از سفرهای فصل تابستان ،یک

تشنگیهای خیلی خیلی زیاد ،تا حدّی که میخواهد انسان را از پا در بیاورد! ـ

آنوقت اگر در این حال کسی یک کاسۀ آب یخ به انسان بدهد ،این آب یخ را که
انسان میخورد ،چه اثری روی آن تشنگی او میگذارد؟! و در آن حال ،چقدر این

آب برای او گوارا است! این آبی که حیاتبخش است؛ یعنی معادل با زندگی است

و به انسان زندگی میدهد .این را میگویند :هنیء گوارا.
 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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چه بسیار از این قسم بخششهایی که خدا به انسان کرده است! مرضهایی
داشتیم تا سر حدّ موت ،برگردانده است؛ گرفتاریهایی داشتیم که به بنبست

برخورد میکردیم ،باز کرده است؛ راه و روشی که انسان داشت و یک راه و روش

خطرناکی بود و اگر در آن راه و روش میماند مسلّمًا اهل معصیت و اهل زندقه و
اهل کفر بود ،خدا راه را تغییر داد و انسان را در صراط عدالت و ایمان قرار داد.

همۀ اینها نعمتهای خداست و گواراست؛ یعنی بر روح مینشیند .وقتی راه
معصیت بسته شد و به راه طاعت تبدیل شد ،این طاعت برای او گوارا است؛ چون

طاعت با روح انسان مناسبت دارد .مثل قبیته و حریرهای که انسان اوّلِ افطار

میخورد .اوّلِ افطار شیری داغ میکنند و حریرهای درست میکنند؛ اوّلِ افطار برای
انسان نان خشک با جوز قند 3نمیآورند که دندانش دوتا شود و یا گلوی انسان را

بگیرد! طاعت هم با روح انسان مناسبت دارد ،یعنی غذایی است راحتالحلقوم؛ امّا
معصیت حکم چیزهایی دارد که گلو را میخراشد و پاره میکند.

چه بسیار از بخششهای گوارایی که خدا در مدّت عمر به ما داده است! از

آن وقتی که متولّد شدیم تا به حال ،شب و روز ،به صورتها و کیفیّات مختلف ،در

این نعمتها و بخششها هستیم .و آدم نمیفهمد چیست و اصالً دارد از کجا

میآید! واقعاً نمیفهمد ها!

امروز بیست و یکم ماه رمضان بود ،و من در خودم احتمال نمیدادم بتوانم ماه

رمضان صحبت کنم؛ نه شب و نه روز .آن وقتی که روزه نمیگرفتیم هم حالم مساعد
نبود و قوّه نداشتم؛ حاال که ماه رمضان است و روزه هم میگیریم ،داریم صحبت

میکنیم و خسته هم نمیشویم و از پا هم در نمیآییم! خودمان هم تعجّب میکنیم! من
امروز روی منبر تقریباً یک ساعت و بیست دقیقه صحبت کردم! بعد از اینکه مرشد اکبر

خواند ،من دیدم یکچنین قوّهای دارم که اگر این مقدار بخواهم صحبت کنم ،حاضرم!
 .3لغتنامۀ دهخدا« :جوزاغند :شفتالوی خشک کرده را گویند که مغز گردکان در میان آن آکنده
باشند ... .جوزاغند و آن را به تصحیف ،جوزقند گویند».

021

تدوین حقیقت عالم مادّه بر اساس تزاحم

درحالیکه قبل از ماه رمضان اصالً احتمال نمیدادیم؛ میدیدید که بنده گاهاً حال
نداشتم و بعضی شبهای سهشنبه نمیآمدم ،یا میآمدم و یک خرده قرآن میخواندیم

و حال صحبت کردن نداشتم و بلند میشدیم ،میرفتیم .این مدد از خداست ،نه از ما.

خدا میخواهد به آدم نشان دهد که سفت کردن و شل کردن ،دست من

است .اگر من چیزی بدهم ،همه کاری میکنی؛ و اگر رها کنم میمیری! اگر یک

سوزن به این بادکنکی که پر از باد است بخورد ،بادش خالی میشود! این
ماشینهای کنار خیابان ،وقتی بچّهها با آن بازی میکنند ،یک فیسی میکند و

چرخها میخوابد ،بعد از مدّتی صاحب ماشین میآید و میگوید :ای وای چرخها
خوابیده است! دیگر نمیداند که بچّهها بازی کردهاند .این قدرت و تمام این
منیّتها یک فیسی میشود و از بین میرود .همۀ این مددها از ناحیۀ خدا است.
تدوین حقیقت عا لم مادّه بر اسا س تزاحم

انسان یک موجودی است که تمام عالم و تمام کائنات دشمن او هستند؛

چون این عالم مادّه ،بر اساس تزاحم است .عیناً مانند حیواناتی که در بیابان هستند

و همه میخواهند برای ادامه معاش خود ،همدیگر را پاره کنند ،همۀ مردم و
حیوانات و اینها نیز در عالم و اجتماع ،داعی دارند بر اینکه انسان را از بین ببرند و

همه با وجود و حقیقت هستی انسان ،دشمن هستند و اگر دستشان برسد ،این کار
را میکنند!! ولی خدا انسان را در میان هزاران دشمن حفظ میکند.

حاال خوب است انسان از مادرش بپرسد دربارۀ آن بالها و مرضهایی که در

زمان کودکی به سرش آمده است! این بچّههایی که متولّد میشوند ،آنقدر لطیفاند

که هر روز در معرض آفت مرگاند! یک باد به آنها بخورد میمیرند؛ یک اختالل

پیدا کنند ،یا با یک غذای نامناسب به اسهال مبتال میشوند کارشان تمام است! خدا

به چه قسم ،این مادر و این پدر و این دستگاه و ...را منظّم کرده است! چه عالقه و

عشقی داده ،و چه قسم گرفتاریها را بر طرف کرده است! حاال اینها گذشته از

شیری است که خداوند در پستان مادران به صورت مناسب قرار داده و امراض و

گرفتاریها و دشمنان و موانعی را که انسان در عالمِ وجود دارد ،برطرف کرده
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است .یعنی خدا عیناً و واقعاً شیشه را در میان سنگ نگه میدارد!

انسان مورد تهاجم هزاران مرض است .تعداد مرضها در هر لحظه چندتا

است؟ آقای دکتر ،تعداد مرضها چند تاست؟ خواهید گفت :مرضهایی وجود دارد

که هنوز خودمان هم نتوانستیم حساب کنیم که مثالً این چشم چند گونه مرض دارد!

َکیفَ به اعضای دیگر!! امّا سالمتی یکی است؛ انسان سالم یکی است ،کسی که نه

مرض چشم داشته باشد ،نه گوش ،نه دل و نه کلیه .آنوقت خدا انسان را در میان این
امراض سالم کرده و به انسان در مقابله با هزاران مخاطره ،اراده و توجّه داده است.
موهبت خداو ند در حفظ انسا ن ا ز میا ن هزارا ن مخاطره

این حفظ پروردگار است که انسان را عیناً در آتش نگه میدارد؛ خداوند علیِّ

اعلیٰ حضرت ابراهیم خلیل را در آتش نگه داشت .خدا شیشه را در دل سنگ نگه

میدارد! همۀ این شیشههایی که میبینید ،از سنگ است ،خدا این شیشهها را در
شکم سنگ نگه میدارد .بابا طاهر میفرماید:
شب تاریک و سنگستان و مـو مسـت
نگهدارنــدهاش نیکــو نگــه داشــت

قدح از دسـت مـو افتـاد و نشکسـت

و ا ّال صــد قــدح نفتــاده بشکســت

3

مو :یعنی من .شبِ تاریک است و سنگستان ،و من هم دارم در حال مستی

میروم ،قدح و کاسه از دستم افتاد و نشکست؛ درحالیکه قدح باالی طاقچه است

و شما میروید و میبینید که ترک خورده است!

شب تاریک و بیم موج و گردابـی چنـین هایـل

کجا دانند حـال مـا سـبکباران سـاحل هـا؟!

6

آن وقتی که انسان در آن دریای طوفانی و موج و ابر و تاریکی قرار گرفته و

کشتی در گرداب افتاده و هر آن در ُشرُف غرق شدن است و مرگ را جلوی چشم

خود میبیند که اگر هم بمیرد ،دیگر کسی او را غسل نمیدهد ،کفن نمیکند ،نماز
 .3دیوان بابا طاهر.

 .6دیوان حافظ ،غزل .3
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055

نمیخواند ،بلند ال إله إالّ اهلل نمیگویند ،مراسم تشییع جنازه انجام نمیگیرد ،باید

در دریا بیفتد ،و ماهیها منتظرند که فوراً او را تکّهتکّه کنند و بخورند و قبر او در
دل این ماهیها واقع میشود ،اگر در آن وقت این کشتی استوار ،بهسالمت به کنار

ساحل بیاید و انسان پایش را روی خاک بگذارد و بگوید« :احلمدُ هَّلل!» این میشود
موه ٍبة هنیئ ٍة؛ عیناً مانند آن آب سرد میماند! چقدر خدا از این مواهب نشان داده
است! إیلماشاءاهلل.

وع ٍ
ظیمة َموف ٍة قد کفاّن؛ «چه بسیار کارهای مشکل و سخت و پیشآمدهای

ناگواری که خدا آدم را گذرانده و خودش کفایت کرده است».
و هبج ٍة ُمونق ٍة قد أراّن؛ «چه بسیار مناظر قدرت ،آیات خوش ،چیزهای
دلرُبا و دلفریب و روائع و مناظری مُعجَب که موجب خوشایند انسان
بوده ،و خدا به انسان نشان داده است!»

بنابراین سزاوار است که ما خدا را ثنا کنیم و بگوییم عجب خدای خوبی
وصول موجودا ت عا لم ا مکا ن به نهایت درجۀ کمال خود با دعا و حمد پروردگا ر

هستی!

ف ُأثنی علیه حامدً ا؛« 3پس من چنین خدایی را ثنا میکنم از روی حمد؛
(یعنی او را تعریف و تمجید میکنم»).

خدا نعمتهایی داده است که قابل پاداش نیست ،بخششهای گوارایی داده

است که نمیتوانیم به خدا برگردانیم ،و ما را از مهالک و مهمّاتی کفایت کرده و
نجات داده است که نمیتوانیم تالفی کنیم .چه بسیار مناظر خرّمی که با آیات

خوش به انسان نشان داده است ،که از ما ساخته نیست تالفی کنیم!

ما همۀ این چیزهای خوب را از خودمان میشماریم؛ آنوقت میخواهیم

چه کار کنیم؟! «ف ُأثنی علیه حامدً ا» ،فقط میگوییم :بهبه ،خدایا کار خوبی کردی!
آخر از ما که بیش از این برنمیآید! نهایت درجۀ کمال ما این است که یک ثنایی

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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کنیم؛ این نهایت درجۀ کمالِ یک موجود ممکن است! ما نمیتوانیم پا از دایرۀ این
کار فراتر بگذاریم و خودمان را به مقام وجود برسانیم.

پس خدا را حمد میکنیم و میگوییم :بهبه! خدایا ،تو همه چیز هستی ،این

همه قدرت داری ،ما را از مراحل مخوف نجات دادی ،از پرتگاهِ درّۀ هالک و مرگ

رهانیدی ،امور ما را هنیء و گوارا کردی ،و هرچه به ما میدهی ،موهبت و
عطاست؛ و خرید و فروش نیست.

اگر خدا میخواست ،هر چیزی را که به انسان میداد ،در مقابل پاداش میداد

و میگفت :آقا جنسی را که میدهم ،به شما میفروشم! مثالً این آبی را که میدهم
میخوری ،به شما میفروشم ،الأقل در مقابلش مثل این آب را باید به من بدهید.
پس دیگر انسان آب را نخورَد ،و همان آبی را که میخواهد بخورد ،پس بدهد! یا
باید در مقابل نفَسی که میکشید ،به من چیزی بدهید! آنوقت اگر خدا میخواست

از انسان پاداش بگیرد وضع چطور میشد؟! پس دارد همهاش را مجّانی میدهد.

کسی هم نمیتواند پس بدهد!

و أذ ُک ُر ُه ُمس ِّب ًحا؛« 3من خدا را با تسبیح یاد میکنم».
طریقۀ حمد و تسبیح پروردگا ر

یعنی هم او را حمد میکنم و هم تسبیح ،هم او را تحمید میکنم و هم

میگویم که عیب و نقصی نداری؛ ذکرم با تسبیح است و ثنایم با حمد .میگویم:

ریب األعىل و بحمده؛ یعنی من تسبیح میکنم و تسبیحم را مالزم و مقارن با
« ُسبحان ِّ

حمد قرار میدهم ».او را از عیوب مبرّا میدانم و به صفات کمال ،ملبَّس.

حمد میکنم او را بر این نعمتهایی که داده است ،و او را تسبیح میکنم بر

اینکه این خدا خواب نیست ،عاجز نیست ،جاهل نیست ،و تمام این نعمتهایی را
که به ما داده در عین علم و قدرت و اختیار داده است؛ پس این خدا سزاوار حمد

است ،خدایی که هرچه به انسان میدهد ،مجّانی میدهد و توقّع پاداش هم ندارد.
 .3همان.
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میزان و صبر و بردباری پروردگار

احلمدُ هَّلل ا ّلذى ال ُیت ُک حجا ُبه و ال ُیغل ُق با ُبه؛ «حمد اختصاص به خدا
دارد ،خدایی که حجابش پاره نمیشود و درش بسته نمیشود».

و ال ُیر ُّد سائ ُله؛ «و سائلِ درِ خانۀ خودش را رد نمیکند».

ب لم ُله؛ «کسی هم که آرزو داشته باشد خدا نا امیدش نمیکند؛ پس
و ال ُی َّی ُ
همه را راه میدهد».

یست ع َّىل ک َُّل عور ٍة و أنا أعصیه.
و ُُ
میزا ن و صبر و بردبار ی پروردگار

3

اوّل که فرمود« :حجابش هتک نمیشود ».مقصود ،آن حجاب عصمت

است؛ هیچوقت خداوند هتک حجاب نمیکند و سرائر و اعمال و مخفیّات انسان را

ظاهر نمیکند ،و دائماً خدا س ّت ُار ال ُعیوب است .پس مردم هرچه تمرّد و عصیان و
مخالفت کنند ،نعره بکشند ،خدا را سبّ و شتم کنند ،در راه غیر خدا حرکت کنند و

هر کاری بکنند ،این خدا به اندازهای متین و راقی و غنیّ و اصیل است که به این
چیزها از میدان درنمیرود و خودش را مقابل مردم قرار نمیدهد.

میگویند :بعضی از افراد هستند که دوست دارند همیشه جنگ و دعوا کنند.

یک روز که با آدم دعوا نمیکنند ،خستهاند! خالصه کارشان این است ،نزدیک

غروب که میشود میآیند در کوچه و خیابان و یک دعوا و جنجالی راه میاندازند،

دوتا فُحش میدهند ،دوتا میخورند و دوتا میزنند و یک چاقو میزنند؛ آنوقت

راحت میشوند و به خانه میروند! این بیچاره از صبح تا به غروب مدام میخواسته
دعوایی پیش بیاید ،ولی پیش نمیآمده است؛ حاال خودش میخواهد ایجاد دعوا

کند! یکوقت کسی را قرین خودش میبیند و آن هم برای دعوا آماده است؛ ولی

یکوقت یک شخصِ متینِ عاقلِ آرامی را میگیرد و میخواهد این بالها را سر او
بیاورد و خستگی خودش را سر او در کند! او چه کار میکند؟ هرچه این سر به سرش
میگذارد ،امّا آن آقاست و نمیتواند که سر به سر این بگذارد!

 .3همان.
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خدا هم اینطور صبور و بردبار است که مدام مردم میآیند عربده میکشند،

داد و فریاد میکنند« :به چه دلیل خدا هست؟ با هزار و یک دلیل ثابت میکنیم که

خدا نیست! پیغمبر خدا یعنی چه؟ وحی یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟ چه کسی
رفته از آنجا خبر بیاورد؟ نماز چیست؟! اینها را چه کسی گفته است؟!»

جــار زد آن جــارچیِ مســخره
الاااادّ نُیا مزرعاااا ُة اآلخاااارة
این مطالب را همینجا گفتهاند ها! در روزنامه نوشتند! میدانید جارچیِ
3

مسخره کیست؟ یعنی پیغمبر اکرم ،که فرمود« :الدُّ نیا مزرع ُة اآلخرة 6».روزنامه

چاپ میکردند و به دست مردم میدادند ،به خصوص در مشروطیّت به اینجا کشید

که در روزنامه و علناً بر علیه پیغمبر و اینها مینوشتند؛ آقاجان ،خدا آن باالست ،هر
کاری میخواهید بکنید و جوالن بدهید!

اینها آمدند و جوالنهایشان را دادند و دادند و دادند تا اینکه همۀ اینها با بدبختی و

فالکت و نکبت ،و به بدترین وضعی مردند! تاریخ اینها خیلی عجیب و تماشایی است!!
 .3معاد شناسی ،ج  ،7ص :72

«وقتى كه مشروطیّت امضا شد ،فُ ُلى مآبها و غربزدگان به نام آزادىِ قلم و بیان ،داد سخن
دادند و در روزنامهها شروع كردند به هرزه گویى! اوّلین منطق آنان مسخره كردن پیغمبر و امام و
دین و ایمان و قرآن بود ،و هر روز یك فصل مُشبِعى در این زمینه مینوشتند .روزنامۀ ناهید ـ كه
نمیدانم هماكنون نویسندهاش زنده است یا مرده است ـ در روزنامۀ خود اشعارى علیه پیغمبر
اكرم گفت؛ از آن جمله این بیت است كه:
جـــــار زد آن جـــــارچىِ مســـــخره

الاااااااادُّ نیا مزرعاااااااا ُة اآلخاااااااارة

روزنامۀ حبل ال َم ر
تنی كل تّه منتشر میشد و در هر نوبت فصلى در ردّ دین و پیغمبر و ایمان و
روضهخوانى و گریه و عزادارى بر سیّد مظلومان حضرت سیّدالشّهدا علیه السّالم مىآورد؛ حجاب
و عفّت زنهاى مسلمان را به باد تمسخر میگرفتند .این اشعار ایرج میرزا است؛ ببینید چگونه
شیفتۀ مناظر فرنگ شده و لخت و عریان بودن زن را سمبل ترقّى و ت امل و آزادى میداند!»
 .6عوالی اللئالی ،ج  ،3ص 627؛ إحیاء العلوم ،ج  ،33ص  .371معاد شناسی ،ج  ،6ص :311
«دنیا محل کشت و کار برای نتیجه و بهره در آخرت است».
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گشوده بودن باب رحمت الهی بر تقاضای آرزومندان

امّا این خدا چقدر صبر ،چقدر تحمّل ،چقدر بردباری و چه عجایب و

غرائبی دارد! هرچه به او بد بگویند ،اصالً کرامت خود را تکان نمیدهد و به روی
مبارک خودش نمیآورد و میگوید هر جوالنی که میخواهید ،بدهید؛ عکسالعمل

جوالن خودتان دامنگیر شما میشود! من به شما بدی نمیکنم؛ چون من خدای

خوبی هستم ،و از آدم خوب ،بدی سر نمیزند .از خدا بدی تراوش نمیکند ،بدی

عکسالعمل خود شماست و ببینید چه به سرتان میآید؛ این معنای مکر خداست،
﴿.﴾     

3

حاال شما تعجّب میکنید که چگونه این حرفها انتشار پیدا کرد؟! و از اینها

هم باالتر! امّا خدا به جای خود اخم و ناله نکرد ،هر کس را در موقعیّت و منزلت

خودش نگه داشت.

گشوده بود ن با ب رحمت ا له ی بر تقاضا ی آر زو مندان

و ال ُیغل ُق با ُب ُه؛ «و درِ خدا هم بسته نمیشود».

این در ،دری نیست که در ساعتی باز کنند و در ساعتی ببندند .انسان ،حیوان،

جماد ،مَلَک ،جنّ و انس هر جا و در هر ساعتی میتوانند با خدا راز و نیاز کنند؛ چون در
هر ساعتی و در هر مکانی که باشند ،هستند ،و هستی آنها عاریهای است ،هستی آنها

هستی خداست .پس آن خدا با شما هست و همیشه راه مناجات با او وجود دارد ،پس
درِ خدا بسته نمیشود ،پاسبان و حاجب هم ندارد ،اذن دخول و خروج هم نمیخواهد.
و ال ُیر ُّد سائ ُله؛ «هر کسی که از خدا سؤال و تقاضا میکند ردّش نمیکند».

هر سؤالی کند ،میشنود و میپذیرد و جزا و مکافات به او میدهد ،و همان

روز دل سائل را بهدست میآورد؛ اگر امروز نداد ،فردا یک چیزی به او میدهد ،یا
میگوید :ببینید دلش چه میخواهد ،به او بدهید.

ب لم ُله؛ «کسی که آرزوی خدا دارد ،خدا نا امیدش نمیکند».
و ال ُی َّی ُ

 .3سوره آلعمران ( )1آیه .54معاد شناسی ،ج  ،5ص :180

«مردم مکر نمودند و خداوند مکر نمود ،و خداوند بهترین مکر کنندگان است».
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آمِل :یعنی آرزومند و آرزوکننده .اگر آرزوی خدا دارد ،آنقدر از مظاهرِ

جمال به او میدهد که سیر شود؛ یعنی حورالعین میخواهد ،بهشت میخواهد،

عسل میخواهد ،حلّ مسائل علمی میخواهد ،مغفرت و از اینها میخواهد ،خدا

نا امیدش نمیکند و به او میدهد.

﴿﴾        ؛« 3خدا در

بهشت آنچه را که نفسها میخواهند و اشتها داشته باشند و چشمها لذّت
ببرند ،به انسان میدهد».

حاال تا مقدار اشتها چقدر باشد ،و مقدار لذّتی که چشم میبرد چه باشد؟ هر

کس به اندازۀ اشتها و به اندازۀ لذّتی که چشمش ببرد ،خدا به او میدهد .و اگر آن

که امیدوار به خداست ،خودِ خدا را آرزومند است ،خدا خودش را میدهد؛ چون او
آرزویی غیر از خدا ندارد و خداوند امید او را نا امید نمیکند و به او میدهد.

المستضعفی و
احلمدُ هّلِل ا ّلذى ُیؤم ُن اخلائفی و ُین ِّجی ّ
الصاحلی و یرف ُع ُ
تنها پناهگاه حقیق ی و یگا نه منج ی صا لحین

ف لخرین.
المستکِّبین و ُیل ُک ُملو ًکا و یستخل ُ
یض ُع ُ

6

«حمد اختصاص به خدا دارد ،خدایی که افراد خائف و ترسناک را در پناه
امن و امان خود آسوده میکند و نگهداری میکند و به آنها امنیّت میدهد ،و
صالحین و مردمان صاحب صفا و پاکی را از همۀ شراشر اهواء و آراء مبطله
و آرزوهای باطله و از همۀ مضرّات و گزندها و شرور نجات میدهد».

خدا صالحین را نجات میدهد؛ یعنی با اینکه تمام مسائل و فحشا و مُنکَرات

و زشتیها و مفاسد ،در دسترس آنهاست و آنها هم میدانند که در معرض اینها قرار
دارند ،ولی نجاتشان میدهد و مسیرشان را برمیگرداند.

اگر یکی از آن طرف آتش وارد شود و از طرف دیگر آتش بیرون بیاید و

اصالً حرارت آن آتش به بدن او هم نخورد ،این معجزه نیست؟!
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﴿     *         

.﴾  
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«تمام شما باید وارد در جهنّم شوید! این امر حتمی پروردگار است * .آن

افرادی را که دارای تقوا هستند ،نجات میدهیم ،و ظالمین با زانو به رو به
آتش میافتند».

وقتی که این آیه وارد شد ،پیغمبر آنقدر گریه کردند!
از پیغمبر اکرم سؤال کردند« :یا رسول اهلل ،شما هم وارد آتش میشوید؟!»

فرمود« :بله ،امّا ما مانند برق عبور میکنیم».

6

ظهور نمود ن شهوا ت ز ندگ ی دنیو ی ،به صورت آ تش در روز قیا مت

آتش در قیامت از مظاهر همین شهوات زندگی دنیاست ،توجّه به عالم کثرت

آتشی است که در آنجا به آن صورت درمیآید .بعضی از افرادی که در این دنیا

میآیند و غرق در این دنیا میشوند و از خدا غفلت میکنند و او را نسیان میکنند،

و غیر از دنیا و اطفاء شهوت و سیر کردن شکم و ریاسَت ،هدف دیگری ندارند ،و
روی چشم دل آنها را حجاب غفلت گرفته و بین آنها و معنویّت فاصله است؛ اینها

همان افرادی هستند که در آتش میروند ،وجودشان جهنّمی است و مخلّد در

جهنّماند.

زمانی که آنها را در این دنیا آوردند ،آنها دیگر میخواهند در این دنیا بمانند

و قصد حرکت ندارند .اگر خدا عالَم مرگ را برای آنها مقدّر نمیکرد ،آنها

میخواستند با همین کارها ،و با همین شهوت ،و با همین غفلت ،و با همین

جنایت ،و با همین حبّ ریاست ،و با همین زشتیهایی که اهل جهنّم دارند دو
میلیون سال در این دنیا بمانند؛ منتها مرگ میآید و میبرد ،و االّ اگر اختیار دست
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خودشان باشد که نمیروند .و به خاطر همین دو ،سه روز دنیا این معاصی را انجام

دادند و در آنجا هم به خاطر نیّتشان مخلّدند 3،و باید در جهنّم زندگی کنند و

همانجا بمانند.

6

[بارى ،انسان در دنيا قدم ميگذارد ،خواه از م تب انبيا استفاده كند و يا
حقیقت صراط در قیا مت

ن ند ،و سير خود را در دنيا ميكند و ميميرد و در باطنش راهى داشته است كه به

تربيت انبيا به كمال و تمام رسيده و يا نرسيده است؛ باألخره در باطن خود پيوسته

حركت و سيرى داشته است .در اين حقيقت كه ش ّى نيست.

اين راهى كه انسان در دنيا به سوى خدا داشته است ،در عالم قيامت ظهور و

بروزى دارد؛ چون سابقاً دانستيم كه تمام موجودات و افعال اين عالم مادّه و طبع و

عالم مُلك و شهادت ،در آن عالم غيب و مل وت يك صورت مل وتى دارند 1.ي ى

از چيزهایى كه در اينجا صورت مُل ى دارد ،همين سير نفسانى انسان است رو به

مبدأ خود ،كه در آنجا صورت مل وتياش همان صراط است.

و ش ّى نيست كه اين صراط را انسان در دنيا داشته است؛ و چون هر كس

در دنيا يك صراط دارد ،در آخرت هم همان صراط را به صورت مل وتى آن عالم

دارد .و صراط دنيا كه در عالم طبع و مادّه ،در عالم شهوت ،در عالم غضب ،در عالم

اوهام و اعتباريّات ،دنيا را اداره ميكند ،و روى امور اعتباريّه پيوند ميدهد و

موجودات متفرّق را بر اساس همين اعتبار به هم متّصل ميكند ،بايد در قيامت
صورت مل وتى كه بروز صورت مُل ى است داشته باشد.

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون خلود بهشتیان در بهشت و دوزخیان در جهنّم ،رجوع شود به

معاد شناسی ،ج  ،38ص .171
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عبور تمام افراد از جهنّم
عبور تمام ا فراد از جهنّم

بنابراين تمام افراد بشر كه در دنيا آمدند و از دنيا ميروند ،اصل ظهور و بروز

دنيا در قيامت ،جهنّم است ،و راهى كه انسان از دنيا به بهشت دارد صراطى است در

جهنّم كه بايد از آن عبور كند و به بهشت برسد .چون هر چيزى كه انسان را از خدا
دور كند جهنّم است ،و مراد از دنيا زندگى كردن بر روى زمين نيست ،بل ه زندگى
كردن در عالم تعلّقات است؛ هر فردى كه در دنيا مىآيد تعلّقاتى پيدا ميكند ،که

ظهور و بروز اين تعلّقات جدا كننده و غافل كننده از خدا در آخرت ،جهنّم است.

در آيه شريفه داريم:

﴿     *         

.﴾  

3

«و يك فرد از شما نيست مگر اين ه وارد جهنّم ميشود! و اين ح م اى
پيغمبر ،ح م حتمى و قضاء الزمى است كه پروردگارت بر عهدۀ خود
نهاده است * و پس از ورود در جهنّم ما كسانى را كه تقوا پيشه ساختهاند
نجات ميدهيم؛ و مي گذاريم كه ستمگران در دوزخ به رو به زانو در افتاده،
يَله و رها بمانند».

و آيات قبل از اين چنين است:

﴿    *        
     *      
 *           *   

.﴾      

6

«و انسان چنين ميگويد كه :آيا اگر من بميرم هرآينه بهطور يقين زنده از
ميان قبر بر خواهم خاست؟ * آيا اين انسان نمىداند كه سابقاً هيچ چيز
نبوده ،و ما او را از هيچ آفريدهايم؟ * اى پيغمبر! به پروردگار تو سوگند كه
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ما انسان و شياطين را محشور مىكنيم و سپس همه را به زانو در افتاده ،در

اطراف جهنّم حاضر ميسازيم * و پس از آن ما از هر گروه و دستهاى آن
كس را كه طغيان و سركشى او بر خداوند رحمان شديدتر باشد بيرون

مىكشيم * و آنگاه آن افرادى را كه سزاوارتر به آتش دوزخاند ،البتّه ما
بهتر مىشناسيم».

بارى ،از جملۀ ﴿ ﴾   كه نه تنها اطالق دارد ،بل ه نصّ در
تعميم است ،و حصر بين نفى و اثبات است؛ استفاده ميشود كه تمام افراد بشر
بدون استثناء :كافران ،منافقان ،مؤمنان ،همه و همه وارد جهنّم ميشوند.

از رسول خدا پرسيدند :آيا شما هم وارد جهنّم مىشويد؟ فرمود« :آرى ،ولى

ق خاطف ،به سرعت عبور مىكنيم!»
ما مانند بر ِ

وقتى اين آيه وارد شد ،در روايت است كه آنقدر رسول اهلل گريه كردند كه

زمين تر شد .و بعد به دنبالش اين جمله آمد     ﴿ :

 .﴾ چون تمام امّت را خدا به جهنّم ميبرد ،و بار تمام امّت به دوش رسول
خداست و او حميم و دلسوز است بر آنها ،لذا گريه ميكند از روى ترحّم.
حال بايد ديد سرّش چيست كه همه وارد جهنّم ميشوند؟

سرّش اين است كه جهنّم در آخرت مظهر دنياست در اينجا ،و انبيا و ائمّه و

اوليا هم در اين دنيا آمدند ،پس همه در جهنّم آمدند ،و از اين جهنّم بايد به بهشت

بروند .چون دنيا پل آخرت ،و جهنّم پل بهشت است ،و رسيدن به بهشت و مقام

قرب حضرت حق ،بدون آمدن در دنيا و مجاهدات نفسانيّه مم ن نيست؛ پس همه
بايد در اين جهنّم بيايند و سپس خالص شوند.
کیفیّت عبور پیامبرا ن و او لیا ی ا لهی از صراط

آن كسانى كه مانند پيامبران در دنيا مىآيند و ميروند و هيچ آلوده نمىشوند،

و رنگ و بوى دنيا را به خود نمىگيرند ،و زَن و فرزند و كسب و تجارت آنها را از

خدا باز نمىدارد؛ آنان به سرعت برق از آن عبور مىكنند .و به مصداق آيۀ شريفه:

005

کیفیّت عبور پیامبران و اولیای الهی از صراط

﴿             

.﴾    
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«مردانى هستند كه هيچ خريد و فروش و كسب و كار ،آنان را از ياد خدا و

اقامۀ نماز و دادن زكات باز نميدارد ،و از روزى كه دلها و چشمها در آن
روز دگرگون ميشود سخت در هراساند».

أبداً از دنيا آلوده نشدهاند ،و دنيا نتوانسته است آنان را به خود سوق دهد و گرايش

دهد.

و بنابراين چون از طرفى در دنيا آمده و رفتهاند ،پس در جهنّم آمدهاند و

خارج شدهاند؛ و از طرف ديگر چون در اينجا محبّت دنيا را به خود نخريدند و
آلوده نشدند ،لذا در اين دنيا وقوف ن ردهاند و چون برق گذشتند.

رسول خدا صلّى اهلل عليه و آله و سلّم در اين جهان ـ يعنى در روى زمين ـ

شصت و سه سال درنگ فرمود ،ولى يك لحظه در دنيا نبود .دنيا يعنى تعلّق و

محبّت به غير خدا و دلبستگى به زينتهاى آن ،و گرايش به عالم غرور و باطل؛

پس پيامبر در روى زمين درنگ كرد ولى در دنيا درنگ ن رد ،و چون روى زمين

آمد بدون يك لحظه تأمّل و توقّف بر رياست و جاه و حبّ مال و سایر تعلّقات
الب رق اخلاطرف» به سرعت از آن عبور كرد.
دنيويّهَ « ،ک َ
دنيا يعنى عالم اعتبار ،حقایق را كنار زدن ،و به اعتباريّات مشغول شدن ،و
پشت حجاب ظلمانى ماندن ،و از سطح انسانيّت تنازل نمودن و در حدود اف ار

بهائم و شياطين زيست كردن .چقدر زندگى رسول اهلل اينچنين بوده است؟! هيچ

هيچ! اصالً زندگانى پيغمبر اكرم اينچنين نبوده است؛ پيامبر اكرم در تمام مدّت عمر
تا هنگام رحلت ،يك دقيقه مانند مردم دنيا روى هدف و مقصد دنيا زندگى ن رد!

در روايت داريم كه« :انبيا و اوليا از صراط ،کالِّبق اخلاطف ميگذرند ».شما
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هنگام برقزدن آسمان ،آسمان را ديدهايد؟ چگونه آن برق به شما ميرسد و چشم
را خيره ميكند ،با همين سرعت آنها از صراط عبور ميكنند .دنيا پل است و حتماً
بايد از جهنّم بگذرند .انبيا كه به عالم اعتبار وارد شدند ولي ن عبورشان زمانى طول
ن شيد ،چون دل ندادند؛ در آنجا هم از صراط چون برق ميگذرند.
کیفیّت عبور مؤمنا ن ا ز صراط

از انبيا و ائمّه و اوليا گذشته ،افراد ديگر كه در درجات مختلف پایينترى

هستند و به دنيا دل دادهاند ،به حسب اختالف درجات و بستگى آنها به دنيا عبورشان
مختلف است.

افرادى در دنيا آمدهاند و مؤمن هم بودهاند ،ولي ن براى وصول به مقام

توحيد و قطع عالقه كلّيه از دنيا دچار ابتالئاتى مىشدهاند؛ آنان هم از صراط عبور

ميكنند ،غاية األمر نه به آن سرعت بل ه به سرعت باد.

افرادى اهل آخرت هستند و نمىتوان آنان را از اشقياء شمرد ،بل ه از

اصحاباليميناند ،اهل گناه هم نيستند ،ولى آن عشق و شور و جذبۀ اهل توحيد كه

چون جرقۀ آتش ،اوهام و اعتبارات را بسوزانند ،در سرشان نيست ،و دنبال خدا هم
مىگشتهاند ولى نه با آن همّت بُرنده و عزم كوبنده و با آن سرعت قاطع .اينها از
روى صراط مانند آدم اسبسوار عبور مىكنند ،آتش هم به آنها نميرسد؛ امّا به

همان مقدارى كه چون اسبسوارى از پلى عبور كند و در زير آن آتش باشد به او

حرارت ميرسد ،به همان مقدار اصحاباليمين در طول عبور از صراط ،گرماى
آتش را احساس مىنمايند.

و بعضى ديگر در عين آن ه از اصحاباليمين هستند ،امّا اينقدر پاك و

پاكيزه نيستند و قدرى تقصير و خطا هم نموده و گناهانى هم داشتهاند و خداوند
آنان را آمرزيده؛ اينها از روى پل مانند آدم پياده عبور ميكنند.

﴿.﴾          
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کیفیّت عبور ظالمان و کافران از جهنّم و یا خلود آنها در آتش

« آن كسانى كه از گناهان كبيره و قبائح اعمال اجتناب مىورزند ،مگر از
خطاها و گناهان كوچك .چون پروردگار تو اى پيغمبر ،مقام مغفرتش

بسيار باز و وسيع است».

اينچنين افرادى همانطور كه بعداً در بحث شفاعت خواهد آمد 3،بدون

شفاعت به بهشت ميروند؛ ولى البتّه مانند كسى كه بخواهد مثالً پياده از روى چنين

پلى عبور كند ،البتّه مش لتر است از كسى كه با اسب ميرود .البد منظرۀ آتش را

بيشتر مىبيند ،و از حرارت آن بيشتر متأثّر ميگردد.

بعضى از افراد مرت ب گناهان كبيره شدهاند ،ولى چون داراى ايمان راسخ

بودهاند مورد شفاعت قرار گرفتهاند؛ اينها آهسته و لنگان ميگذرند.
کیفیّت عبور ظا لما ن و کا فرا ن ا ز جهنّم و یا خلود آ نها در آ تش

و افراد ظالم و كافر به جهنّم مىافتند؛ و چقدر جهنّمشان طول ب شد ،خدا

ميداند! البتّه درجات ظلم و كفر مختلف است؛ آنقدر بايد بمانند تا آتش آنها را
تطهير كند :يك ماه ،دو ماه ،يك سال ،دو سال ،ده سال ،هزار سال ،خدا ميداند

چقدر مىمانند! چون روز قيامت پنجاه هزار سال است و باألخره بايد آنقدر بمانند
تا بيرون آيند .مگر افرادى كه در آتش مخلّدند ،يعنى بهطور جاودان بايد بمانند؛
آنان افرادى هستند كه وجودشان آتش شده است و إنشاءاهلل تعالىٰ در بحث جهنّم

از خصوصيّات احوال مخلّدين در آتش گفتگو خواهد شد.

6

كسانى كه از آتش بيرون مىآيند ،در حوض كوثر غسل مىكنند و آن تاري ىها

و خرابىها به بركت واليت از بين ميرود و پاك و پاكيزه به بهشت ميروند.
مرا تب عبور مردم از صراط در قيامت

آيا اين صراط بر روى جهنّم زده ميشود و يا در داخل آن است ،ما در

اينباره روايتى نداريم؛ ولي ن روايتى را كه شارح مطالب مذكوره است در مجمع
البيان از ابنمسعود نقل ميكند كه:

 .3رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،1ص .611

 .6رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،38ص .171
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عَن ر ر
سول اهللر َص یل اهلل عَ َل ریه آل ر ره َس یل َمَ ،
ّاس النّار ُث َّم یصدون
قال« :یر ُد الن ُ
َ
الراکب،
الریحُ ،ث َّم کحرض الفرسُ ،ث َّم ک ّ
بأعامَلم؛ فأ َّوَلُم کلمع الِّبقُ ،ث َّم کم ِّر ِّ

ُث َّم کشدِّ ا َّلر ُجلُ ،ث َّم کمشیه».

«از رسول خدا صلّى اهلل عليه و آله و سلّم روايت ميكند كه فرمودند:

مردم بهواسطۀ اعمالشان داخل در آتش ميشوند و سپس از آتش خارج

مي شوند؛ پس اوّلِ آنان به سرعت برق چشم ،از آن گذشته مانند سرعت
وزش باد ،و از آن گذشته مانند سرعت اسب تندرو در حال دويدن ،و پس
از آن مانند شخص سواره ،و پس از آن مانند سرعت كسى كه ميدود ،و
6 3

پس از آن مانند سرعت كسى كه راه ميرود] ».

ال َله یم ِّ
عل حممد آله سلم
صل ی

 .3مجمع البيان ،ج  ،2ص .036

 .6معاد شناسی ،ج  ،0ص  63ـ .67

001

ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق
ترجمۀ فقراتی ا ز دعای شریف ا فتتاح توسط معلّق

احلمدُ هّلِل قاصم اجل ّبارینُ ،مبری الظالمیُ ،مدرک اَلاربی ،نکال ال ّظالمی،
المؤمنی.
المستِصخی ،موضع حاجات ال ّطالبیُ ،معتمد ُ
َصیخ ُ

األرض و
ف
رج ُ
ُ
کّاّنا ،و ت ُ
السام ُء و ُس ُ
احلمدُ هّلِل ا َّلذى من خشیته ترعُدُ َّ
حار و من یسب ُح یف غمراَتا.
عُ ّام ُرها ،و َت ُ
وج الب ُ

3

[« حمد مختصّ خدایی است که در هم شکنندۀ زورگویان و هالککنندۀ
ستمکاران است ،فریاد رس افرادی است که از ستم و جفای ظالمان ،خانه
و کاشانۀ خود را رها نمودهاند و در اطراف و اکناف به دنبال پناهگاه و

مأمنی ،آواره و سرگرداناند؛ آنکه ظالمین را به سزای کردارشان میرساند
و به فریاد و التجاء فریاد رسان گوش میسپارد ،و تنها جایگاه طلب و

تقاضای حاجتمندان و دردمندان ،و نیز مورد اعتماد مؤمنین است.

ستایش از آنِ خدایی است که از مهابت او ،آسمان ها و ساکنین آن به لرزه
درآیند ،و زمین و اهالی آن به اضطراب درافتند ،و دریاها و جانداران در آن
به حرکت و تالطم درآیند( ]».معلِّق)

احلمدُ هّلِل ا َّلذى ی ُل ُق و مل ُیلق ،و یرزُ ُق و ال ُیرز ُق ،و ُیطع ُم و ال ُیطع ُم ،و

موت ،بیده اخل ُری و هو عىل ُک ِّل
میت األحیاء و ُیی الموت و هو ح یی الی ُ
ُی ُ
6
ٍ
دیر.
یشء ق ٌ

[«حمد مخصوص خدایی است که خلق میکند درحالیکه خود مخلوق

نیست ،و روزی دهد درحالیکه خود مرزوق نیست ،و طعام بخشد
درحالیکه خود بیطعام است ،زندگان را بمیراند و مردگان را زنده کند
درحالیکه خود پیوسته زنده و حیّ الیزال است و مرگ و نیستی بر قامت

او نمینشیند ،و خیر و برکت فقط از دستان مفیض او بهسوی بندگان و
خالیقش ساری و جاری است ،و بر هر امری قادر و توانا است( ]».معلِّق)

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،348فقراتی از دعای شریف افتتاح.
 .6همان ،ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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الل ُه َّم ص ِّل عىل ُم َّم ٍد عبدک و رسولک و أمینک و صف ِّیک و حبیبک و خریتک
رسک و ُمب ِّلغ رساالتک ،أفضل و أحسن و أجل و أکمل
من خلقک و حافظ ِّ

و أزکی و أنمی و أطیب و أطه ُر و أسنی و أکثر ما ص َّلیت و بارکت و تر َّمحت
و حنَّنت و س َّلمت عىل أح ٍد من عبادک و أنبیائک و ُر ُسلک و صفوتک و أهل

الکرامة علیک من خلقک.

[« بار پروردگارا! درود خویش را بر محمّد ،بنده و پیامبر و امین بر وحی و

رسالت و برگزیده از میان جمیع خالئقت ،و بهترین مخلوق تو در عالم

وجود ،و نگهدارنده و پاسبان بر سرّ و رمز عالم کون ،و تبلیغکنندۀ رسالت

و پیامت بهسوی مردم ،بفرست؛ درودی با فضیلتتر و نیکوتر و زیباتر و

کاملتر و پاکتر و متعالیتر و شایستهتر و طاهرتر و عالیتر و بیشتر از هر
درود و صلوات و برکات و رحمت و تحنیت و سالمی که بر یکی از

بندگان خالص و انبیای عظام و پیامبران و برگزیدگان و اهل کرامت و
بزرگواری از میان خالئقت میفرستی ،بر او مقرّر بفرما( ]».معلِّق)

مجلس دهم

شب 66ماه مبارک رمضان3117

أعوذ براهلل رمن ی
الرجیم
الّیطان ی

محن الرحیم
بسم اهلل الر َ
َص یل اهلل َع یل حممد آلره الطاهرین
ر
أعدائهم أمجعنی رمن َ
اآلن إ ییل قیام یوم الدین
لعنة اهلل َع یل
ص رسول ر ِّب العالمی ،عبدک و
الل ُه َّم و ص ِّل عىل عىل أمریالمؤمنی و و ِّ
ول ِّیک و أخی رسولک و ُح َّجتک عىل خلقک و لیتک الکُِّبى و النَّبإ العظیم.

3

«بار پروردگارا! رحمت خود را بفرست بر علی كه امیرمؤمنین و وصیّ

رسول ربّ العالمین است  ،و بنده و ولیّت و برادر پیغمبرت و حجّتت بر

تمام خلق و بزرگترین آیت تو و خبر بزرگ!»
معنای لقب «امیرا لمؤمنین» و «وص ی»

امیر :یعنی حاكم؛ أ َم َر :أی َحک ََم؛ امیرالمؤمنین :یعنی حاكم ،صاحب أمر،
صاحب فرمان و صاحب اختیار بر مؤمنین .و این لقبی است كه پیغمبر به
امیرالمؤمنین علیه السّالم دادند ،و همه بعد از غدیر خم حضرت را به امیرالمؤمنین

یاد میكردند 6،و با آن حضرت هم به امارت ،بیعت كردند؛ امارت :یعنی ح ومت
 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.

 .6جهت اطّالع بیشتر پیرامون معنای لقب امیرالمؤمنین و انحصار آن در حضرت علی علیه السّالم
رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،0ص .387
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بر مؤمنین .از جمله افرادی كه آمدند و با آن حضرت بر همین امارت بیعت كردند،
عُمَر و اباب ر و چند نفر دیگر بودند كه اینها با همدیگر آمدند و بیعت كردند.

3

بریدۀ أسلَمی میگوید:

من بعد از رحلت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در مدینه نبودم ،در

شام بودم .وقتی آمدم و دیدم كه ابوب ر باالی منبر است و جماعتی هم در
مسجد ،خیلی تعجّب كردم! وارد مسجد شدم و گفتم :پس علی كجاست؟!
گفتند :علی نیست!

گفتم :چرا ابوب ر رفته است باالی منبر؟! گفتند :خلیفۀ مسلمین است!

گفتم :چگونه خلیفۀ مسلمین است؟! گفتند :بله ،قضایا چنین و چنان شد و

این خلیفۀ مسلمین است!

گفتم :مگر شما نبودید كه رفتید با علی به امارت بیعت كردید؟! من خودم
در آن خیمه بودم كه شما با علی به امارت بیعت كردید و گفتید« :السالم

علیک یا أمی المؤمننی!» ای اباب ر و عمر و پنج نفر دیگر ،شما هفت نفر
با هم آمدید بیعت كردید!

گفتند :آن قضایا گذشت ،و قضایای دیگری واقع شد؛ عالَم بر اساس

حوادث است ،یك حادثۀ جدیدی پیدا شد!

گفتم :چه حادثهای پیدا شد؟ قَسم به خدا ،شما در مقابل پروردگار خیانت

و جنایت كردید! رفتید در مقابل رسول خدا با امیرالمؤمنین بیعت كردید،
ث ر
بعد میگویید« :حدَ َ
حادث َ َق َع اقع!»
خالصه ،من را زدند و از مسجد بیرون كردند.

این روایت را سنّیها نقل میكنند و در تواریخ اهل تسنّن ذكر شده است.

6

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون بیعت ابابکر و عمر با امیرالمؤمنین علیه السّالم در روز غدیر خم
رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،0ص .14

 . 6جهت اطّالع بیشتر پیرامون روایت بریدۀ أسلمی و ایراد او بر خالفت ابابکر رجوع شود به

امام شناسی ،ج  ،0ص  333ـ .334

045

تقدّم مقام عبودیّت بر مقام والیت

وص رسول ر ِّب العالمی؛ «خدایا درود خود را بفرست بر علی که
ِّ
ب العالمین است».
ی رسول ر ّ
امیرالمؤمنین و وص ّ

وصی به آن كسی میگویند كه بعد از انسان به وصایت و سفارش او ،مت فّل

امور انسان شود.

اگر نظر آقایان باشد ما پنج سال پیش ،در آن سال اوّلی كه در ماه مبارك

رمضان بنا بود از والیت صحبت كنیم ،چند مطلب را مفصّل بیان كردیم؛ ی ی

اخوّت حضرت بود و ی ی راجع به وصایت امیرالمؤمنین علیه السّالم .شاید هفت،

هشت و یا ده جلسه با طرق مختلف ،روایاتی كه در اینباره از شیعه و سنّی نقل
خاتم
ص رسول اهلل ،س ّیدُ الوص ّیی ،س ّیدُ األوصیاء ،خات ُم الوصیّی،
ُ
شده است« :و ُّ

األوصیاء» كه پیغمبر آن حضرت را به عناوین مختلف و در موارد مختلفی به عنوان
وصی یاد كردند ،و همچنین در خصوص فقراتی كه به آن حضرت وصیت كردند،

مفصّل صحبت کردیم .و بنده این مطالب را که بیش از هفتاد ،هشتاد صفحه است،

نوشتهام.

3

تقدّم مقام عبودیّت بر مقام و الیت

عبدک و ول ِّیک؛ «او بندۀ تو و ولیّ تو است».

اینجا عبد بر مقام والیت مقدّم شده است ،همانطور كه آنجا فرمودندُ « :م َّم ٍد

عبدک و رسولک».

آنجا مقام عبودیّت مقدّم بر رسالت بود ،اینجا مقام عبودیّت آن حضرت مقدّم

بر والیت است؛ یعنی اوّل عبودیّت است و بعد والیت.

عبدک :معنای عبد را سابقاً بیان كردیم .و ول ِّیک :ولیّ تو؛ ولیّ تو :یعنی

صاحب اختیار از طرف تو و نافذ األمر در تمام عالم وجود به اراده و اختیار تو .این

میشود ولی ،كه الزمۀ مقام عبودیّت است.

 . 3جهت اطّالع بیشتر پیرامون وصایت امیرالمؤمنین از جانب رسول خدا صلوات اهلل علیهما
رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،6ص  681ـ .675
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عبودیّت :یعنی فناء مطلق؛ و الزمۀ فناء مطلق ،تجلّی تمام انوار پروردگار

است؛ و الزمۀ تجلّی انوار خدا ،افاضۀ فیض است بر عالم وجود ،از ناحیۀ قلب ولیّ

خدا.

عبدى أطعنی حتّی أجعلک مثىل (أو :مثىل)؛« 3ای بندۀ من ،تو مرا اطاعت
كن تا من تو را مِثل خودم قرار بدهم (یا :مَثَل خود قرار بدهم)!»

یعنی به عنوان نمونه و مثالِ خود قرار داد .و این در اثر همان تزكیه و تهذیب

و صفای قلب میشود ،كه دیگر در شخص شائبهای از خودنمایی نیست و

خدانمای محض میشود ،و الزمۀ مثال خدا و خدانمای محض شدن ،طلوع انوار

پروردگار در دل است ،و آن انوار ،انوار تخیّلی و تو ّهمی نیست؛ بلکه انوار وجودیِ

مطلق است كه به نحو تجرّد و بساطت ،در دل طلوع میكند و از آن دل بر تمام عالم

وجود افاضۀ وجود میشود.

ٍ1

َ ََتل یل المحبوب ىف 6ک ِّل ر جه ٍ
صـورة
عنی
ـة
َ
َ
َ
شاهدته ىف ک ِّل َم ا
َ َ
یو
ٍٍ «محبوب برای من از هر وجههای تجلّی كرد و من او را در هر معن ٰ

صورتی مشاهده كردم».

این را میگویند والیت كلّیۀ مطلقه ،كه این مقام از مقامات امیرالمؤمنین

علیه السّالم است.

عهد اخوّ ت پیغمبر با امیرا لمؤ منین علیهما ال سّالم در مکّه و در مدینه

و أخی رسولک؛ «و برادر پیغمبر تو».

پیغمبر دو مرتبه با امیرالمؤمنین علیهما السّالم عهد اخوّت بستند؛ ی ی در

م ّه و ی ی در مدینه 4.و راجع به اخوّت هم در همان ماه رمضان مفصّل صحبت
 .3مشارق أنوار الیقین ،ص  ،384با قدری اختالف.
 .6خ ل :عن.

 .1الجوهرة المضیئة ،ج  ،6ص .670

 .4اإلستیعاب ،ج  ،1ص 3810؛ أسد الغابة ،ج  ،1ص .500

عهد اخوّت پیغمبر با امیرالمؤمنین علیهما السّالم در مکّه و در مدینه

044

كردیم و آن مطالب هم نوشته شده است 3.در اخوّت امیرالمؤمنین هیچ جای شك و

شبههای نیست و این حدیث ،حدیث متواتر است که هیچكس ان ار اخوّت
امیرالمؤمنین را ن رد جز عمر! هیچكس! حتّی ابوب ر هم ان ار ن رد.

وقتی كه پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بین مهاجر و انصار در مدینه عقد

اخوّت بستند ،ابوب ر را با عمر ،عثمان را با عبدالرّحمن بن عوف ،و سلمان را با ابوذر

برادر كردند؛ همۀ اینها از اتّحاد افق است! تمام مهاجر و انصار با هم برادر شدند ولی

برای امیرالمؤمنین علیه السّالم برادری معیّن ن ردند ،تا اینکه تمام شد و عقدهای اخوّت
بسته شد ،و امیرالمؤمنین هم متأثّر شدند كه پیغمبر برای من برادری معیّن ن ردند.

یك روز امیرالمؤمنین علیه السّالم در بین راهی خوابیده بودند و گرد و غبار

هم آمده و به صورت امیرالمؤمنین نشسته بود ،پیغمبر سراغ امیرالمؤمنین آمدند ،با

پا زدند و فرمودند« :علی برخیز! برخیز! یا أباتُراب چرا اینجا خوابیدهای؟!»

حضرت برخاستند ،پیغمبر فرمودند« :یا علی ،من تو را برای خود گذاشتم؛ أنت
أخی یف الدُّ نیا و اآلخرة 6».و با آن حضرت عقد اخوّت بستند.

بعد از رحلت حضرت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم كه امیرالمؤمنین

را به مسجد آوردند و آن قضایا اتّفاق افتاد ،امیرالمؤمنین علیه السّالم با ابوب ر بیعت

ن ردند ،و عمر گفت« :اگر تو بیعت ن نی گردنت را میزنیم!» حضرت فرمودند:

«بنابراین گردن بندۀ خدا و برادر رسول خدا را میزنی».

عمر گفت« :عبودیّتت را نسبت به خدا قبول داریم ،امّا اُخوّتت را نسبت به

رسول خدا نه!»

1

و همۀ شیعه و سنّی نوشتهاند كه هیچكس ان ار اخوّت امیرالمؤمنین را ن رد

 .3رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،6ص .304

 .6کشف الغمّة ،ج  ،3ص 167؛ بحار األنوار ،ج  ،10ص 147؛ تفسیر نور الثقلین ،ج  ،1ص .264
 .1اإلمامة و السیاسة ،ج  ،3ص .18
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جز عمر ،درحالتیكه مانند آفتاب روشن بود 3و پیغمبر فرمودند كه« :انكار اخوّت

تو را نمیكند مگر شخص مجاحد!» یعنی :من ر و كافر.
حجّیت ا میرا لمؤ منین بر جمیع خال یق

و ُح َّجتک عىل خلقک؛ «و امیرالمؤمنین حجّت توست بر تمام خلق».

آنچه را قابل احتجاج است ،حجّت میگویند؛ مثالً انسان را برای محاکمه

میآورند در مح مه و میگویند :حجّت و دلیل خودت را بگو ،که چرا این كار را

كردی؟! به دلیلی که انسان میآورد ،حجّت میگویند .أعمال افراد بشر با أعمال
امیرالمؤمنین تطبیق داده میشود و در روز قیامت خدا به أعمال امیرالمؤمنین احتجاج

میكند؛ 6یعنی بر اساس فرمان والیت و أعمال امیرالمؤمنین مؤاخذه میکند.

برای شما حجّت قرار دادم :یعنی امر او امر من ،و نهی او نهی من است.

پادشاهی كه مسافرت میكند یك نفر را جای خودش میگذارد و میگوید که امر او

امر من و فرمانش هم فرمان من است ،من که برگردم مطابق فرمان این از شما

مؤاخذه میكنم؛ این را میگویند :حجّت.

حجّت الهی :یعنی آن كسی كه خدای علیّ أعلیٰ فرمان او را فرمان خود ،امر او

را امر خود ،و نهی او را نهی خود قرار داده است .این حجّت است از طرف

پروردگار ،و لذا امر و نهی و افعال او حجّت است ،این میشود حجّت و خداوند بر

بندگان خود به اوامر آن حجّت ،احتجاج میکند ،و هر عملی که مردم در پیشگاه

پروردگار انجام بدهند ،اگر با آن عمل حجّت تطبیق كند آزادند و اگر نه ،گرفتار؛

چون حجّت است دیگر! حجّت :یعنی آن چیزی كه انسان با او بتواند احتجاج كند.
أمیرا لمؤمنین آینۀ تمام نما ی حضر ت حق

و لیتک الکُ ِّبى؛ «آیت بزرگ تو و بزرگترین آیت توست!»

آیه :یعنی نشانه و عالمت؛ علی یك آینهای است كه تو را نشان میدهد ،همۀ
 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون انکار عمر نسبت به اخوّت امیرالمؤمنین با رسول اهلل صلوات اهلل
علیهما رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،6ص .310

 .6رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،0ص 376؛ أنوار الملکوت ،ج  ،6ص .310
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وجود تو را نشان میدهد ،نه فقط یك صفت و یك اسم.

تمام موجودات خدا را نشان میدهند ،ولی ن در سعه و دید و مقدارِ نشان دادن

فرق میکنند؛ یك آینه كوچك و ی ی بزرگ است ،ی ی مربّع و ی ی مستطیل و ی ی
لوزی است ،یك آینه زرد و ی ی قرمز و ی ی سبز است ،ی ی تیره است ،ی ی پشتش

زنگ زده و جیوهاش ریخته .همۀ این آینهها مختلف هستند ،ولی یك آینۀ تمام قد است

که میگویند آینۀ تمامنما ،و تمام بدن انسان را نشان میدهد ،و رنگ این آینه هم در
نهایت لطافت است و هیچ زردی و قرمزی و سبزی ندارد ،واقعیّت را نشان میدهد ،نه
این ه تنها جلوی انسان بلکه تمام اطراف اعمّ از جلو و عقب و پهلوهای انسان را نشان

میدهد ،و این آینه نه تنها جسم را نشان میدهد بلکه روح و مغز و عقل را هم نشان
میدهد! این یك آینۀ عجیبی است! امیرالمؤمنین چنین آیهای برای خدا است.
ظهور نور وجود اجما الً در پیغمبر و تفصیالً در امیرا لمؤمنین صلوات اهلل علیهما

«الکبی» مؤنث است؛ چون «آیتک» مؤنث است .میگوید« :لیتک الکِّبى»؛

آیۀ اكبر هم میگویند .یعنی علی بن أبیطالب بزرگترین نشاندهندۀ تو در میان
عوالم است ،البتّه بعد از پیغمبر! پیغمبر جنبۀ استادی دارد و امیرالمؤمنین

علیه السّالم از پیغمبر میگیرد و نشان میدهد.

اگر كسی خیال كند كه امیرالمؤمنین از پیغمبر باالتر است ـ كما این ه بعضی

از درویشها تصریح به همین حرف میكنند ـ این حرفِ خیلی غلطی است؛

امیرالمؤمنین علیه السّالم شاگرد پیغمبر و بندۀ پیغمبر است 3،و بین مقام پیغمبر و
امیرالمؤمنین خیلی تفاوت است! در روز قیامت پیغمبر در آن پلّۀ باالست،

امیرالمؤمنین یك پلّه پایینتر؛ پیغمبر مقام اجمال دارد و امیرالمؤمنین مقام تفصیل.

آنچه امیرالمؤمنین دارد از پیغمبر دارد ،نور وجود از مقام ِعماء و مقام فناء ،كه همان

 .3الکافی ،ج  ،3ص :01

السالم  ...فقال :یا
ِّب من األحبار إیل أمریالمؤمنی علیه ّ
«عن أیبعبداهلل علیهالسالم ،قال :جاء ح ٌ
ٍ
ممد ّ
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم»“.
بی أنت؟ فقال” :ویلک! أنا عبدٌ من عبید ّ
أمریالمؤمنی ،أفن ی
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ذات مقدّس پیغمبر و اسم اعظم خداست ،تجلّی كرد و اوّلین تجلّی در آینۀ قلب

امیرالمؤمنین شد ،و آینۀ قلب امیرالمؤمنین تفصیلی است و جزئیات را نشان

میدهد ،و آینۀ قلب پیغمبر كلّی است و از آن كلّی ،نور به این آینۀ تمامنمای

جزئیاتِ عالم كائنات سرایت میكند ،و تا او نباشد این نیست 3.اینها دیگر خصوصیاتی
است كه اگر بخواهیم بیان كنیم خیلی طول میكشد.

یعنی اگر پیغمبر نبودند ،امیرالمؤمنین هم نبود؛ امّا ع س آن درست نیست،

یعنی اگر امیرالمؤمنین نبودند باز پیغمبر بود .چون پیغمبر حجاب اقرب است و
امیرالمؤمنین حجاب بعد از حجاب.

میگویند :این تلس وپهایی كه با آنها ستارهها را میبینند ،اوّل یك ذرّهبین

كوچ ی دارد كه در او ستارهها دیده نمیشود؛ از آن ذرّهبین نور میافتد در یك ذرّهبین
بزرگ كه در آن میبینند .ولو اینکه در آن ذرّهبین كوچك ستاره دیده نمیشود ،ولی
واسطه برای نور و فیض است و تا او نباشد در آن ذرّهبین بزرگ دیده نمیشود؛ او

ح م معدن و مبدأ دارد ،او میگیرد و به این ذرّهبین بزرگ میدهد و انسان میبیند.
پیغمبر در مقام اجمال از خدا میگرفتند و به امیرالمؤمنین میدادند و او بیان میكرد.

رسول خدا هیچ وقت خطبه نمیخواند؛ در تمام مدّت عمر ،خطبههایی كه

پیغمبر خواندند چندتا بیشتر نیست و همه كوتاه و کم ،در حدود دو ،سه خط است.

امّا امیرالمؤمنین اهل بیان بودند و خطبههای یك ساعته میخواندند؛ نهج البالغه

خطبههای آن حضرت است .پیغمبر میداد و او میگرفت و بیان میكرد.

پیغمبر در تمام مدّت عمر شمشیر به روی كسی ن شید ،امّا امیرالمؤمنین

شمشیر از دستش نیفتاد؛ نه این ه پیغمبر نمی ُكشت ،تمام این كشتارها كشتار پیغمبر

است ،امّا در تمام غزوات ،امیرالمؤمنین با پیغمبر بود و علی دست پیغمبر بود! نظر
پیغمبر و امر پیغمبر بود! اینگونه پیغمبر مقام جمع دارد و امیرالمؤمنین مقام

 .3جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به امام شناسی ،ج  ،4ص .320

048

افاضۀ علوم جبرائیل از امیرالمؤمنین

تفصیل؛ پیغمبر سرچشمه است و امیرالمؤمنین نهر جاری .این نهر جاری از
سرچشمه پیدا میشود؛ نهر جاری است و تمام دنیاها را پُر از آب كرده ،امّا از آن

مبدأ است! امیرالمؤمنین به قلب پیغمبر توجّه میكند ،آن وقت دریای علوم از قلب

او سر میزند و فوران میكند و میجوشد.

ا فاضۀ علوم جبرا ئیل از امیرا لمؤمنین

روایات متواتر از شیعه و سنّی داریم كه حضرت فرمودند:

پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السّالم هزار در از علم آموخت كه از هر دری

هزار باب از علم منفتح میشد.

3

این فقط تعبیر است ،نه این ه هزار تا بوده؛ هزار تا چیست؟! قلب پیغمبر مبدأ

تراوش علم است و آنوقت به قلب امیرالمؤمنین میافتد و تفصیل میشود؛ هر آنچه

از علوم که شما فرض كنید اینجاست! آنوقت اگر جبرائیل هم بخواهد علم یاد بگیرد

باید بیاید از امیرالمؤمنین یاد بگیرد؛ چون مقام پیغمبر و امیرالمؤمنین از جبرائیل باالتر
است و جبرائیل فقط واسطۀ فیض است ،و مقام علم را از حقیقت پیغمبر به قلب

پیغمبر میرساند .مثل این ه شما كناری نشستید و با خودتان تصوّر میكنید ،تف ّر
میكنید ،یك چیزهایی در نظر میآورید ،حدیث نفس میكنید ،یك مسئلۀ ف ری حل
میكنید ،و آنچه را كه در نفس شما از قوّۀ كشف مجهوالت است ،تفصیل میدهید و
نسبت به آن مسئله ،قوّهای إعمال میكنید تا آن مسئله از مقام حقیقت ،روشن شود و

آن مجهول حل شود؛ آن واسطۀ بر قلب مبارك پیغمبر ،جبرائیل است.

آنوقت امیرالمؤمنین علیه السّالم آیه است ،پیغمبر هم آیه است امّا آیهای كه

هیچکسی او را نمیتواند ببیند مگر امیرالمؤمنین! مگر رسیدن به مقام پیغمبر كار
آسانی است؟! مگر همه پیغمبر را میشناسند؟!

 .3بصائر الدرجات ،ج  ،3ص :186

ُ
رسولاهلل ّ
السال ُم ألف
«عن أیبعبداهلل علیهالسالم ،قال” :ع َّلم
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم علیا علیه ّ
کل ٍ
ٍ
باب ،ف ُفتح له من ِّ
ألف باب»“.
باب ُ
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پیغمبر عهده دار تنزی ل قرآ ن و ا میرا لمؤمنین عهده دار تأوی ل قرآن

پیغمبر مقام تنزیل قرآن است؛ یعنی به تمام افراد میگوید« :ای مردم ،به قرآن

ایمان بیاورید و به من هم ایمان بیاورید!» همه میگویند :چشم! ولی كجا پیغمبر را

میشناسند؟! هر كس بگوید ایمان آوردم ،پیغمبر قبول میكند ،و لو این ه در باطن
منافق باشد؛ چون كار پیغمبر بر این اساس است .امّا پیغمبر را نمیشناسد مگر

امیرالمؤمنین! 3او پیغمبر را میشناسد و آن حقایقی كه از پیغمبر ظهور میكند،

بهواسطۀ امیرالمؤمنین تفصیل میشود ،او منافق را میشناسد و جدا میكند ،6ولی
پیغمبر جدا نمیکند؛ چون وظیفۀ پیغمبر نیست ،بلکه وظیفۀ امیرالمؤمنین است.
والیت مثل محك است كه هرجا بخورد جدا میكند.

پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند:

لت عىل ال َّتنزیل ،و أنت تُقات ُل ُهم عىل ال َّتأویل.
عىل ،أنا قات ُ
یا ُّ

4 1

 .3روضة المتقین ،ج  ،31ص :671
ر
ف اهلل
عىل ،ال یعر ُ
«قال رسول اهلل صل اهلل علیه آله سلم ل َع ِّل بن أیبطالب علیهالسالم” :یا ُّ
هلل و أنت ،و ال یعر ُفک ّإال ا ُ
تعایل ّإال أنا و أنت ،و ال یعر ُفنی ّإال ا ُ
هلل و أنا»“.
”حضرت رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند« :ای علی،
خداوند تبارک و تعالیٰ را نمیشناسد مگر من و تو ،و مرا نمیشناسد مگر خدا و تو ،و تو را
نمیشناسد مگر من و خدا( “».محقّق)

 .6تفسیر فرات الکوفی ،ص :303

عدو اهلل»“.
زب اهلل ،و بک ُیعرف ُّ
«[قال] رسول اهلل صل اهلل علیه آله سلم ... ” :لوالک مل ُیعرف ح ُ

”رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند« :اگر تو نبودی،
حزب خدا شناخته نمیشد! و بهواسطۀ تو ،دشمن خدا شناخته میشود( “».محقّق)

 .1ریاض األبرار ،ج  ،1ص  ،688با قدری اختالف .نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص :116

«من با این مردم مشرك براى اصل پذیرش قرآن كارزار نمودم ،و تو براى پذیرش مُفاد و مقصود
از قرآن كارزار میكنى».

 .4نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص  ،113تعلیقه :6

«در بحار األنوار ،طبع كمپانى ،ج  ،0ص  455و  ،452روایات مستفیضهاى را به این مضمون نقل 

وصول امیرالمؤمنین به باالترین درجات عالیه ،با حفظ مقام عبودیّت و شاگردی پیغمبر
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اینجا دیگر بحثها و مطالب خیلی مفصّلی است كه تنزیل چیست؟ تأویل

چیست؟ حقیقت قرآن چیست؟ ظاهرش چیست؟ امیرالمؤمنین ت فّل چه قسم از
این علوم تفصیلی را داشتند؟ پیغمبر مت فّل چه امری بود؟
وصول ا میرا لمؤمنین به باال ترین درجا ت عا لیه ،با حفظ مقام عبودیّت و شاگرد ی پیغمبر

اجماالً این ه امیرالمؤمنین شاگرد پیغمبر است و اگر كسی بگوید که امیرالمؤمنین

شاگرد پیغمبر است ،امیرالمؤمنین خیلی خوشش میآید! ولی بعضیها نمیفهمند و

مقام امیرالمؤمنین را باالتر میبرند و میگویند:

علی آن كسی است كه وقتی پیغمبر خواست بتها را از خانۀ خدا بریزد،

ایستاد و گفت« :یا علی ،بیا روی شانۀ من بایست!» امیرالمؤمنین رفت
روی شانۀ پیغمبر و پای خود را گذاشت روی مُهر نبوّت؛ پس مُهر نبوّت

زیر پای علی است! این است مقام علی!

این هم استدالل است؟! پس آیا موقعی که انسان بچّۀ كوچ ش را هم بغل

میكند ،درجۀ بچّه باالتر است؟! پیغمبر ایستاده و میگوید« :من ستونم! علی ،بیا
روی شانۀ من ،و بتها را برو بش ن!» یعنی قِوام تو به من است ،قوام این كعبه به
من است و قوام این ش ستنها به من است! پیغمبر علیِ خود را بلند كردند و

معرفی كردند که من معرِّف هستم و او معرَّف!

آقا خدا ن ند که مطلب انسان بیفتد به دست و ف ر خودش؛ یعنی ریسمانش

 نموده؛ و در غایة المرام ،ص  ،11حدیث  ،38از طریق عامّه از موفّق بن احمد خوارزمى در
ضمن حدیث طویلى ذكر كرده است؛ و عالّمه امینى در الغدیر ،ج  ،7در پاورقى ص  313گوید:
و با این عبارت و خطاب ،معرّفى كرد رسول خدا صلّى اهلل علیه و آله و سلّم موالى ما

لت عىل
امیرالمؤمنین علیه السّالم را با گفتارش كه” :إ َّن فیکُم من ُیقات ُل عىل تأویل ال ُقرلن ،کام قات ُ
قال أبو َب ٍ
سول اهللر؟“ َ
قال ع َمر” :أنا هو یا َر َ
قال” :ال!“ َ
سول اهللر؟“ َ
کر” :أنا هو یا َر َ
تنزیله!“ َ
قال” :ال،
َ
أعطی َعل ًّیا نَع َله ََی رصفها.
کان
ف النَّعل!“
و لکن خاص ُ
ی

این حدیث را جمعى از حُفّاظ تخریج كردهاند ،و همانطور كه خواهد آمد ،حاكم و ذَهَبى و
هَیثَمى آن را صحیح شمردهاند».
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با حقایق بریده شود ،آنوقت او دیگر میبافد! هرچه هست از شَطَحات ،طامات و

چرندیات میبافد اینقدر از این مزخرفات در ف ر انسان وجود دارد!
خود امیرالمؤمنین میگوید:

من مثل كرّه شتر دنبال پیغمبر میدویدم و از علوم او استفاده میكردم ،و

هر روز بر من یك باب علمی به وسیلۀ آن پیغمبر گشوده میشد.

3

حال تو میگویی که علی از او باالتر است! غلط است دیگر .وقتی انسان

میخواهد کسی را مدح كند ،نباید آنقدر مدح كند كه آن مدح تنقیص او باشد! اگر
ما امیرالمؤمنین را به باالتر از پیغمبر مدح کنیم ،در نتیجه او را ضایع كردیم و

ش ستیم ،تعریف ن ردیم بلکه او را تنقیص كردیم.

سابقاً در مدرسۀ فیضیه که طلبهها میآمدند پای درس آقایان و درس

میخواندند ،شیخی بود که بعضی اوقات در کناری بساط پهن میكرد و كتاب و...
میفروخت و بعضی وقتها هم هیچ نمیفروخت ،و به تمام معنا خُل بود و هیچ

سوادی نداشت! همیشه یك دفتر قطور با یك مداد همراهش بود ،تا ی ی از آقایان

میرفت منبر و مشغول درس خارج میشد ،و طلبهها مینشستند و صحبت و

اش ال میكردند ،این هم مینشست و هرچه را که آن آقا میگفت مینوشت؛ نه

این ه آن مطالب را بنویسد ،بلکه مثل بچّهها كه روی صفحه یك چیزی میآورند ،او

هم این صفحه را پُر میكرد! و چند تا از این دفترها را همینطور پُر كرده داشت.

بعضیها كه به خودشان میافتندَ ،مَثل نوشتهشان مََثل جناب شیخ است که هرچه از
زبانشان بیاید میگویند.

تمام افراد مؤمنین به والیت امام متّ ی هستند و امام هم به والیت پیغمبر متّ ی

است .آن روایت عجیب را كه چند روز پیش در منبر خواندم كه امیرالمؤمنین میفرماید:
 .3نهج البالغة(عبده) ،ج  ،6ص :357
ُنت أتَّب ُع ُه اتِّباع الفصیل أثر ُأ ِّمه ،یرف ُع یل یف ک ُِّل یو ٍم من أخالقه عل ًام ،و یأ ُم ُرّن باالقتداء به».
«و لقد ک ُ
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پیغمبر به من گفت« :یا علی ،برو به مردم بگو :كسی كه عاق پدر و مادر

باشد ،مورد لعنت خداست!» و بعد فرمود« :من و تو پدر این امّت هستیم».

3

اآلن هم همینطور است؛ یعنی اآلن هم نور وجود در تمام عالَم از ناحیۀ مقدّس

پروردگار بهوسیلۀ پیغمبر است ،از پیغمبر هم به قلب امام میرسد و از امام به مراتب

جزئیّه تا آن عالم مادّه و هیوال میرسد ،و همه دارند از این طریق فیض میگیرند.
و النَّبإ العظیم؛ «و او خبر بزرگ است».

﴿﴾ ؛« 6از كجا سؤال میكنند؟» ﴿﴾  ؛« 1از خبر

بزرگ!»

ابننباته میگوید:

مردم هرچه سعی كردند كه نور علی را خاموش كنند ،نشد؛ بل ه یك
صیحه به صیحۀ قیامت اضافه شد!

4

او خواسته همان ﴿ ﴾ را معنا كند .قیامت صیحهاش خیلی بزرگ
است! در قیامت صداها ،جمالها و جاللها هست! قیامت عجیب است؛ بهشت و

جهنّم دارد! اینکه یك صیحه بر صیحۀ قیامت اضافه شد ،یعنی وقتی علی را در میان

مردم معرفی كردند ،همان مُن ِرها مدام خواستند مخفی كنند ،ولی مکرّر خودش
آمد و ظاهر شد و تمام عالَم را از بهشت و جهنّم پُر كرد .او بهشت مؤمنین و محبّین

است و جهنّم كافرین و مشركین .او دو دست دارد ،یك دستش آتش است و یك
دستش گل؛ به مؤمنین میگوید« :بوی گل میدهد؛ بفرما بو كن و برو به بهشت!» و

به آن آتش میگوید« :ای جهنّم ،او را در بر بگیر! امیرالمؤمنین یك آدم دلسوزِ لطیف
 .3الروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین علیّ بن أبیطالب علیهما السّالم ،ابنشاذان قمی ،ص .316
6و .1سوره نبأ ( )70آیه  3ـ .6

 .4مناقب آل أبیطالب ،ج  ،6ص  « :153ابننباتة:
ر
ر
ن ر
ٍ
ـــــیحة القیا َمـــــة َفـــــتال»
إیل َص
ـــریه فزا َدتـــه
ــــرشت رحل َیـــة ق
َ
َ

1
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و ...نیست ها! قسمتكنندۀ بهشت و جهنّم است.

3

صفات و خصوصیّا ت امیرا لمؤمنین در بیا ن حضر ت خضر

حضرت خضر صفات امیرالمؤمنین را خوب بیان کرد؛ صبح روز بیست و

ی م كه فرزندان امیرالمؤمنین از سر خاك برگشته بودند ،دیدند كه پیرمردی آمد و

ایستاد و مشغول سالم به امیرالمؤمنین شد ،با آن جمالت كه میگوید« :بر مؤمنین

پدر مهربان و بر كافرین به غیظ و سخت بود!» (که این معنای والیت است ).و بعد

هم غایب شد .بعدًا که پرسیدند ،گفتند« :این حضرت خضر است».

6

 .3کشف الغمة ،ج  ،6ص 138؛ امام شناسی ،ج  ،3ص :358

«ابوصلت مىگوید :چون حضرت رضا علیه السّالم از مجلس مأمون به منزل خود مراجعت
فرمود ،عرض كردم :فدایت شوم ،چقدر خوب پاسخ مأمون را دادید! حضرت فرمود:
”اى أبا صلت! این كالمى بود كه بدون تأمّل قبلى یكمرتبه بر زبان من جارى شد ،و لقد
السال ُم أ َّن ُه قال ر ُ
عت أیب ُیدِّ ُ
سول اهلل ّ
صىل اهلل علیه و لله :یا ع ُّىل،
سم ُ
ث عن لبائه عن ع ّىل علیه ُم َّ

سیم اجلنَّة و النّار یوم القیامة؛ ت ُ
قول للنّار :هذا یل و هذا لک!
أنت ق ُ

من از پدرم شنیدم كه از پدرانش نقل مىكرد كه رسول خدا صلّى اهلل علیه و آله دربارۀ على
علیه السّالم فرموده است :اى على ،تو قسمتكنندۀ بهشت و جهنّمى در روز قیامت؛ به آتش
میگویى :این براى من است ،و آن براى تو!“»
 .6الکافی ،ج  ،3ص 454؛ مناقب آل أبیطالب ،ج  ،6ص 147؛ امام شناسی ،ج  ،4ص :76

«صفوانى در كتاب إحَن و مِحَن و كلینى در كتاب كافى روایت كردهاند كه:
ر
چون امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند ،جا َء َشیخ َیبکی هو َیقول” :الیَو َم ان َق َط َعت عال َقة النُّب یوة!“ َحتیی
فیه أمی ر
یت ا یل ی ر
باب الب ر
ر
الباب َف َ
نت أ ی َل
المؤمننیَ  ،أخ َ بر رعضا َد َىت
َ َق َ
قالَ ” :ر رح َم َک اهلل! َف َل َقد ک َ
ف بر ر َ
ر
ر
ر
ر
الن ر
أفض َلهم
أطوعَهم لنَبر ِّی اهلل،
أخو َفهم م َن اهلل،
اس إسال اما ،أخ َل َصهم إیام اناَ ،أشدی هم َیقیناا،
َ
َ
َ
ر
ر
ب ،أک َث َرهم َسوابر َق ،أشبَ َههم بره َخل اقا خل اقا سیام اء َف ا
نت أخ َف َضهم َصو اتا،
ضال .ک َ
َمناق َ
أحسنَهم ع ََم اال ،أقواهم َیقیناا.
أشج َعهم َقل ابا،
أصو َهبم َمنطر اقا،
أعالهم َطو ادا ،أقدَ َمهم َکال اما،
َ
َ
َ
فت إذ
وت إذ َه َلعواَ َ ،ق َ
رت إذ اجت ََمعواَ ،ع َل َ
مهلواَ ،ش یم َ
ظت ما َض ییعواَ ،رع َ
َح رف َ
َیت ما أ َ
اصبا ،لرلم ر
نت ع ََل الکافررین َع ابا ر
ؤمننیَ َکه افا رحصناا،
َشعوا،
تار ما َظ َلموا .ک َ
أدر َ
ا
ا
َ
کت أ َ
َ
ََ
ر
ر
ر
ر
ر
الّ ر
فل کاأل ر
فیق ،لألرام رل کال َب ر
نت لل ِّط ر
ب ی
عل
جل َب رل الراسخر ال ُت َِّرکه ال َعواصف .ک َ
َ
کنت کا َ
ر
ر
أت الن َ
ت األصنا َم ،أذ َل َ
یانَ ،ک ََس َ
الرع ییة ،أط َف َ
السو ییة ،عَدَ َ
ال َعطوفَ .ق َس َ
لت 
لت ىف ی
مت ب ی
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هر كس را شما ببینید که محبت محض و یا غیظ محض باشد ،به درد

نمیخورد ،یعنی كامل نیست .كامل آن كسی است كه در تحت تجلّیات همۀ

مح َن “.ىف َکال ٍم َله َک ٍ
 األ َ
ثی.
ثان ،عَ َب َ
الر َ
دت ی
ر
الرجل؟ َ
مح َس َن علیهالسالمَ :من َ
السالم“.
فال َتفتوا َف َلم َی َر ا َ
رض علیه ّ
کان ی
أحدا اَ ،فسئ َل ا َ
قال” :اخل ُ
”چون امیرالمؤمنین علیه السّالم رحلت كردند ،پیرمردى گریهكنان آمد درحالىكه مىگفت:
امروز زنجیرهاى نبوّت پاره شد!
تا ایستاد دَرِ اطاقى كه حضرت در آنجا مرغ روحش پرواز نموده بود و با دو دست خود دو بازوى
دو طرف در را گرفت و گفت:
خدا تو را رحمت كند! حقّاً كه اوّلین كسى بودى كه اسالم آوردى ،و با اخالصترین آنها بودى از
جهت ایمان ،و یقینت از همه شدیدتر بود ،و خوفت از خدا نسبت به همه بیشتر ،و طاعتت به پیغمبر
خدا از همه افزونتر ،و مناقب و فضائلت از همه عالیتر ،و سوابقت از همه زیادتر ،و شباهتت به
رسول خدا از جهت قواى طبیعى و اخالق معنوى و از جهت عالئم روحانى در چهرهات و از جهت
فضل و شرافت از همه بیشتر بود .و از جهت سر و صدا از همه آرامتر بودى ،و از جهت استقامت و
ثباتت از همه باالتر و رفیعمرتبهتر بودى .كالم و سخنت از همه مقبولتر ،و منطقت از همه صحیحتر،
و قلبت از همه شجاعتر ،و كردارت از همه نی وتر ،و یقینت از همه قویتر بود.
حفظ كردى آنچه را كه ضایع كردند ،و رعایت كردى آنچه را كه مهمل گذاشتند ،و دامن همّت به
كمر زدى در وقتى كه آنها اجتماع كردند ،و نفس خود را بلند داشتى هنگامى كه آنها حرص زدند،
و توقّف كردى در وقتى كه آنها بدعت نهادند ،و دادخواهى كردى نسبت به ظلمهایى كه نمودند.
اى على! تو نسبت به كافران عذاب سخت و مداوم بودى ،و نسبت به مؤمنان پناهگاه و مَلجأ و
حِصن .تو مانند كوهى عظیم و ثابت بودى كه تند بادهاى اهواء و آراء باطل و طوفانهاى سخت
امیال و اف ار مخالفین أبداً مختصر حركتى و ت انى در تو به وجود نیاورد .نسبت به كودكان مانند
پدر مهربان ،و نسبت به بیوه زنان چون شوهر رئوف و عطوف .بیتالمال را به طور تساوى
تقسیم كردى ،و در رعیّت و تودۀ مردم به عدالت رفتار نمودى ،و آتشهاى كفر و شرك و
ستمگرى و بیداد و حقكشى و تجاوز و تجاسر به حقوق را خاموش كردى ،و بُتهاى ظاهر و
باطن را در هم ش ستى و ذلیل نمودى ،و در مقام بندگىِ خداوند عزّوجل قیام و إقدام كردى.
و بسیار از این قبیل سخنان گفت و صفات عالیۀ آن حضرت را بیان كرد ،و ناگهان ناپدید شد،
مردم كه التفات كردند كسى را ندیدند ،و از حضرت امام حسن علیه السّالم سؤال كردند ،فرمود:
آن مرد پیر ،خضر پیغمبر علیه السّالم بود»“.
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صفات پروردگار باشد؛ خداوند هم غضب دارد هم رحمت ،هم شدیدُ اإلنتقام است
و هم اینکه أرحمالراحمین ،صفت الیق اوست!
در اوّل دعای افتتاح خواندیم:

سخط و غضب ا میرا لمؤمنین در عین مروّ ت و مهربانی

المعاقبی یف موضع النَّکال
الرمحة ،أشدُّ ُ
[أرحم الرامحی] یف موضع العفو و َّ

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة.
و النَّقمة ،أعظ ُم ُ

امیرالمؤمنین اینچنین است!

كشتن امیرالمؤمنین در جنگ صفّین در لیلةال ِه ِّریر حساب ندارد! در ركاب

پیغمبر ،كافر را می ُكشد ،مشركین را می ُكشد ،معاندین را می ُكشد؛ چون افرادی كه
اهل عناد هستند ،كثیفاند و مانند سرطان و سیاهزخم جامعۀ بشر را گرفتهاند و باید

بیرون بیایند! از آن طرف ،رحم و مروّت و لطفش به اندازهای است كه نمیشود
حساب كرد!

عَدی بن حاتم در صفات امیرالمؤمنین به معاویه میگوید:
یف من عدله؛
یأس الضع ُ
ال یا ُ
ف القو ُّى ُظلمه و ال ی ُ
توصیف یارا ن حضرت أمیر مؤمنا ن علیه ا ل سّالم آ ن حضر ت را ( ت)

«ظالمی كه به كسی ظلم میكرد ،از ظلم علی نمیترسید؛ و مظلوم هم از
3
ق خودش مأیوس نمیشد».
گرفتن ح ّ
 .3سفینة البحار ،ج  ،2ص 304؛ انوار الملکوت ،ج  ،6ص :640
فیان؛ َفقال :یا َعدی! أین ال یطرفات؟ (یعنی :بنیهر
عل معا ی َة ر
«ر َی أن عَ رد یی ب َن حاتر ٍم َ
بن أیبس َ
دخل َ
َ
ُّ
َ َ
ر
ر
ر
َل ر
ٍ
طالب علیهالسالم .فقال:
بن أیب
طار افا
َطری افا
َطر َفة ).قال :قتلوا یو َم صفنی بنیَ یدَ ی ع ِّ
ر
ٍ
نیک ی
طالب إذ قدی م َب َ
أخر بنیه! قالَ :بل ما َن َصفت عل ًّیا إذ قتل َبقیت!
أنص َف َک ابن أیب
ما َ
شرمنده مانـدهام كـه چـرا زنـده مانـدهام
دور از حریم كـوى تـو شـرمنده مانـدهام
أیت أن ت ر
عف َینی! َ
قال *:رصف یل َعل ًّیا! َف َ
َ
قال :الأ َ
عفیک!
قال :إن َر َ
امحکمة رمن جوانربهر
صال ،ی َت َفجر ر
ر
القویَ ،یقول َع ا
َ
قالَ :
دیَ ،شدیدَ
َ
دال ََیکم َف ا َ ی
ی
کان اهلل َبعیدَ الم ی
َ
ر
ر
ر
ر ر
هر رِتاَ ،یستَأنرس برال یل ر
َ
یل َ َ
حّتر ره.
کان اهللر غَ ریزَ
العلم من نَواحیهَ ،یستَوحه م َن الدنیا زَ َ
الفکرةَ .ی ر
ویل ر
اسب نَفسه إذا خال ،ی َق ِّلب َک یف ریه عل ما مض ،ی ر
عجبه رم َن ال ِّل ر
الدی معةَ ،ط َ
باس القصی
َ
َ
ی
کان فینا َک ر
َ
من المعاش اخلَ رّن.
َ
أحدناُ ،ییبنا إذا َسألناه یدنینا إذا أتَیناه؛ نحن َم َع َتقریبه لنا 
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رر
ر
ر رر
المنظو رم .ی َع ِّظم َ
أهل
 قربه منا ،الن َک ِّلمه َلَی َبته ،النَر َفع أعینَنا إلیه ل َع َظ َمتهَ .فإن َت َب یس َم فعن ال ُّلؤل رؤ َ
ین ،یتحبب إیل المساکنیَ  ،الَیاف ال َق روی ظلمه ،ال ییأس الضعیف رمن َعدل ر ره .فأ ر
قسم َل َقد
َ
ُّ
الد ر َ ی
َ
َ
ر
ر
ر
ر
َ
عَل مح َیته هو
أرخی ال یلیل رسبا َله
َرأیته لیل اة قد َمثل ىف حمرابه
َ
غارت نجومه ،دموعه تتحادر ی
مح ر
َأن َ
إیل تع َّرضت أم
زینَ ،فک ِّ
أسمعه هو َیقول” :یا ُدنیا! َّ
اآلن َ
السلی رم َیبکی بکا َء ا َ
لمل ََتَلم َل ی
َیت ََم َ

غُرى غریى! الحان حینُک؛ قد ط َّلقتُک ثال ًثا ،الرجعة یل فیک! فع ُ
قری و خط ُرک
إیل أقبلت؟ ِّ
َّ
یشک ح ٌ

السفر و ق َّلة األنیس!“
سری .له من ق َّلة الزّ اد و ُبعد َّ
ی ٌ
قالَ :ف َو َک َفت عَینا معا َیة َج َع َل ین َِّّفهام برک ِّم ره ،ث یم َ
َ
مح َس َن! َ
َیف
کان َک َ ل ر َک! َفک َ
قالَ :ی َ
رحم اهلل أباا َ
ر
قالَ :ک َص رب َمن ذبر َح َ َلدها ىف ح ر
بِتاَ .
َصب َك عَنه؟! َ
یف
قالَ :ک َ
جرها ،التَر َقی َدم َعتها التَسکن َع َ
رذکرك َله؟ َ
قالَ :هل َیتکنی الدی هر أن أنساه؟»

”نقل شده است كه عدىّ بن حاتم پیش معاویه رفت ،معاویه گفت :اى عدى ،كجا هستند طرفات؟
(یعنى سه فرزند عدى :طریف ،طارف و طرفه ).عدى ،پاسخ داد :در جنگ صفّین در ركاب علىّ
بن أبىطالب علیه السّالم به شهادت رسیدند .معاویه گفت :على با تو انصاف ننمود ،زیرا فرزندان
تو را به جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشگر محفوظ داشت! عدى گفت :بل ه من با
على انصاف ننمودم ،زیرا او به شهادت رسید و من هنوز زندهام! معاویه گفت :اوصاف على را
برایم نقل كن .عدى گفت :اگر مم ن است مرا معاف دارى .معاویه گفت :معاف نمىكنم!
عدى گفت :قسم به خدا! داراى افقى بس بعید و مقامى غیر قابل وصول بود ،و داراى ارادهاى
متین و استوار (در مسیر حق با قوّت و شدّت حركت مىنمود) ،سخن به عدل مىراند ،و در مقام
ح م و قضاوت واقع را منظور مىداشت .ح مت از تمام وجودش تراوش مىنمود و علم از
همۀ آثارش جارى مىگشت ،از دنیا و زخارف آن گریزان بود ،و به شب و تاری یهاى آن انس
مىورزید .اغلب اوقات اشك از چشمانش سرازیر بود ،و دائماً در حال تف ّر و تأمّل بود .وقتى
با خود تنها بود نفس خود را به حساب مىكشید و به أعمال و كردارش مىاندیشید و بر گذشتۀ
خود ،دستان خود را به حال ندامت ت ان مىداد .از لباس كوتاه خوشش مىآمد و غذاى خشن را
دوست مىداشت .در میان ما چون ی ى از ما بود؛ اگر او را به منزل دعوت مىكردیم اجابت
مىكرد ،و هنگامى كه نزد او مىرفتیم ما را به خود نزدیك مىكرد .و با وجود احساس یكرنگى
و صمیمیّت ،بین ما چنان هیبت و جاللى داشت كه قادر بر ت لّم با او نبودیم ،و از عظمت و
رفعتش قدرت نگاه به او را نداشتیم .هنگامى كه سخن مىگفت ،دندانهاى سفیدش مانند لؤلؤ
درخشنده متأللئ مىشد .ملتزمین به دین را گرامى مىداشت ،و مساكین را مورد لطف و محبّت
خود قرار مىداد .شخص قوى از ظلم او در امان بود ،و ضعیف از عدل او مأیوس نمىگردید .
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یعنی وقتی خود انسان میخواهد یك ظالم را گوشمالی بدهد ،اگر حقد و

حسد و ...داشته باشد ـ و لو به خاطر ظلمش ـ او را دو برابر عقوبت میكند و

گوشمالی بیشتری میدهد! ولی علی اینطور نبود؛ هر ظالمی كه به كسی ظلم

میكرد ،به همان مقدار عقوبت میكرد .پس هیچ ظالمی از ظلم علی نمیترسید؛

چون علی ظلم نداشت و انتقامی كه از كفّار و ظالمین میكشید به اندازۀ استحقاقشان

 قسم به خدا! شبى او را دیدم كه در محراب عبادتش به راز و نیاز مشغول بود ،تاری ى شب

همهجا را فراگرفته بود و ستارگان پنهان شده بودند ،اشك از چشمانش بر محاسن جارى بود
درحالیكه همچون مار گزیده به خود مىپیچید و مانند شخص داغدار گریه مىكرد ،تو گویى اآلن
صداى او را مىشنوم كه مىگفت:

«اى دنیا! آیا متعرّض من شدهاى و در مسیر زندگى من قرار گرفتهاى و یا به من روى آوردهاى؟ از

پیش من برو و دیگرى را بفریب! زمان دسترسى تو به من هنوز نیامده است .من تو را سهطالقه

گفتهام و دیگر رجوع و برگشتى نخواهد بود! زندگى با تو چقدر پست و بىارزش است ،و خطر
تو چه آسان و سهل است! آه از كمى توشه و طول مسافت و قلّت همدم و مونس!»

در این هنگام اشك معاویه سرازیر شد و با آستین خود آن را پاك مىكرد .سپس گفت :خدا أبا الحسن

را بیامرزد كه اینچنین بود! اى عدى ،چگونه در فراق او صبر مىكنى؟! گفت :مانند كسى كه فرزندش
را در دامنش سر بریده باشند ،درحالیكه اش ش تمامى ندارد و گریهاش ساكن نخواهد شد! معاویه

گفت :چگونه به یاد او هستى؟ گفت :آیا روزگار مرا مىگذارد كه فراموشش كنم؟!“ (تعلیقه)
*« .از اینجا تا آخر روایت را در محاضرات محیىالدّین عربى ،ص  ،317طبع قدیم آورده است ،ولى راوى را
عدىّ بن حاتم نگفته ،بل ه ضِرار نام برده است؛ و در غایة المرام ،ص  271از نهج البالغة از ضرار بن ضمرة
الضبابى تحت عنوان ”السادس“؛ و از ابنأبىالحدید فى الشرح از كتاب عبداهلل بن اسماعیل فى التنزیل علىٰ
نهج البالغة از ضرار؛ و نیز تحت عنوان ”السابع“ از ابنأبىالحدید از ابنعبدالبر در كتاب استیعاب از ضرار؛ و
نیز در ص  274از طریق خاصّه از ابنشهرآشوب از ضرار تحت عنوان ”الثانى“ نقل مىكند؛ و نیز در مطالب
السئول ،ص  11از ضرار نقل مىكند؛ و در نسخۀ درر  ،...ص  314از أبىصالح از ضرار نقل مى كند؛ و در
حلیة األولیاء ،ج  ،3ص  04با إسناد خود از محمّد بن السائب  ...از أبىصالح روایت مىكند؛ و در ینابیع
المودة ،ص  344و امالى صدوق ،ص  173نیز روایت را از ضرار نقل مى كند؛ و نیز در بحار األنوار ،طبع
آخوندى ،ج  ،43ص  368از إرشاد القلوب دیلمى از ضرار روایت مىكند؛ و نیز در الصواعق المحرقة ،ص 70
از ضرار نقل مىكند؛ و در استیعاب ابنعبدالبر ،ج  ،1ص  3387و  3380از ضرار نقل مىكند( ».تعلیقه)
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معنی روایت« :علیٌّ قسیمُ الجَنَّةِ و النّار»

بود .و هیچ ضعیفی هم از گرفتن حقّ خودش نسبت به علی مأیوس نبود و
میدانست که اگر برود پیش علی ،علی حقّ او را میگیرد؛ چون ح ومت او،

ح ومت الهی و ح ومت خداست.

معن ی روایت« :عل یٌّ قسیمُ ا لجَنَّةِ و ا لنّار»

مُفضّل بن عمر آمد نزد حضرت صادق علیه السّالم گفت« :دل من گرفته

سیم اجلنّة و النّار است؟»
است! برای من بیان كن كه چگونه عىل ق ُ

3

(این حدیث را چند روز پیش خواندیم) حضرت هم یک بیانی كردند و

مفضّل گفت« :خدا پدرت را بیامرزد ،مرا راحت كردی!»

آن بیان حضرت مطابق سلیقه و ف ر خود مفضّل بود .والیت امیرالمؤمنین

كجاست؟! امیرالمؤمنین در روز قیامت میایستد و میگوید :ای بهشت ،بگیر آن
افرادی را كه باید در كام خود ببری! و ای جهنّم بگیر!

امیرالمؤمنین در قیامت یك انسان یك متر و نیمی نیست! او والیت خداست!

 .3مشارق أنوار الیقین ،ص :600
ر
ر
ر
ر
«ما َر اه الم َف یضل بن ع َم َرَ ،
قال :قلت ألیبعَبداهلل علیهالسالم :إذا َ
جلن َیة
َل علیهالسالم یدخل ا َ
کان ع ٌّ
رحم یبه الن َار َعد ی هَ ،فأی َن مالرک ررضوان إ اذا؟
قال” :یا ُمف َّض ُل! ألیس اخلالئ ُق ُک ُّل ُهم یوم القیامة بأمر ُم َّم ٍد؟!“ قلتَ :ب َل! َ
َف َ
السالم یوم
قال” :فع یىل علیه ّ

ُ
أمر ُُها إلیه! ُخذها یا ُمف َّض ُل؛ ف َّإّنا من مکنون العلم و
سیم اجلنَّة و النّار بأمر ُم َّم ٍد ،و مال ٌک و ر
ضوان ُ
القیامة ق ُ

َمزونه!“»

”مفضّل بن عمر روایت کرده است که به حضرت صادق علیه السّالم عرض کردم :اگر چنین
است که علی علیه السّالم دوستدار خود را وارد بهشت ،و دشمن خود را وارد جهنّم میکند ،پس
مالک (فرشتۀ پاسدار جهنّم) و رضوان (فرشتۀ خازن بهشت) کجا هستند؟
حضرت فرمودند« :ای مفضّل! آیا تمام خالیق در روز قیامت به امر محمّد صلّی اهلل علیه و آله و
سلّم نیستند؟»
عرض کردم :بلی! حضرت فرمودند« :پس در روز قیامت علی علیه السّالم به امر محمّد صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم ،قسمتکنندۀ بهشت و دوزخ است و امر مالک و رضوان نیز به دست آن حضرت
میباشد .ای مفضّل ،این مطلب را بگیر و نگه دار که از علم مخفی و مخزون است!»“
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که تمام عوالم را گرفته ،و اختیار و ارادۀ پروردگار و اسم اعظم او محلّ تجلّی و

همۀ صفات پروردگار است.

صفات ا نسا ن کامل و فقیه حقیقی

انسان كامل آن كسی است كه در جای خود ،باید عفو داشته باشد ،در جای

خود ،باید لطف داشته باشد ،باید خنده داشته باشد ،باید اخم داشته باشد ،باید به
بچّه شکالت بدهد ،گوشمالی هم بدهد؛ باید برای مردم خطبه بخواند ،باید برای

حد زدن چوب و فلک هم داشته باشد .اگر اینها را نداشته باشد كامل نیست ،یك
طرفه است؛ یعنی در تحت یك اسم از صفات پروردگار وارد شده است ،مثل
افرادی كه همیشه از خوف خدا گریه میكنند ولی رجاء در آنها نیست ،و یا رجاء

زیادی نسبت به خدا دارند ولی خوف ندارند ،اینها كامل نیستند .انسان كامل آن

كسی است كه هر دو جنبۀ خوف و رجاء در او باشد؛ ممکن است بعضی اوقات

خوف یا رجاء غلبه كند ،ولی هر دو جهت باید باشد:

خِّبکم بالفقیه ُک ِّل الفقیه؟! 3من مل ُیقنِّط
السالم« :أال ُأ ُ
عن أمریالمؤمنی علیه ّ

النّاس من رمحة اهلل ،و ملیؤم ُنهم من عذابه« 6.فقیهی که كمال فقاهت را دارد،

آن كسی است كه هم مردم را از رحمت خدا مأیوس نکند و هم آنها را از
عذاب خدا ایمن نکند ،یعنی آنقدر به آنها رجاء ندهد که در معصیت

تجرّی کنند».

باید همیشه مردم را بین این دو جهت نگاه دارد؛ باید هم جهنّم را نشان دهد

و هم بهشت را ،هم شمشیر ب شد و هم ش الت و راحتالحلقوم قسمت كند ،هم
مردم را گریه بیندازد و هم بخنداند.

یك جوانی پریروز آمد پیش ما و مسئله میپرسید ،یكمرتبه گفت :آقا نگاه

كنید صورت من پر از جوش است! چهكار كنم خوب شود؟ گفتم :خب ازدواج
حق الفقیه.
 .3خ لّ :

 .6الکافی ،ج  ،3ص  ،12با قدری اختالف.

صفات انسان کامل و فقیه حقیقی

031

كن! یكمرتبه تعجّب كرد و گفت :آقا همین اآلن؟! گفتم :بله! اینقدر از این
نسخهای كه ما برایش نوشتیم خوشش آمد! گفت :آقا من حاال بچّهام! گفتم :نه
آقاجان ،بچّه هم نیستی.

همۀ عالَم همینطور است ها! ما برای زندگی كردن به همه چیز احتیاج

داریم؛ هم آب احتیاج داریم و هم آتش ،اگر آب را که مظهر رحمت است ،نداشته

باشیم ،دیگر همه میمیریم! برای طهارت هم آب میخواهیم .اگر آب باشد ولی

آتش نباشد ،باز هم نمیتوانیم؛ چون غذا را باید بپزیم ،نان سنگك و سحری و
افطاری را باید با آتش درست كنیم ،همۀ مردم كه نمیتوانند نان و ماست بخورند!

حاال برای خود آن ماست هم باید شیر را گرم كرد ،و نان هم باألخره در تنور
درست شده است ،پس آتش هم الزم است .پس این که امیرالمؤمنین نبأ عظیم

است ،یعنی صدای بزرگی كه تمام عوالم را گرفته است؛ حقیقت آن حضرت

همهجا را گرفته است!

و ص ِّل عىل الصدّ یقة ال ّطاهرة؛« 3ای پروردگار ،درود و رحمت بفرست بر
صِدّیقۀ طاهره».

الصدی َقة :یعنی آن زن راستگو و تصدیقكننده؛ غیر از صدیقه و یا صادقه،

صدّیق میگویند ،فعّیل صیغۀ مبالغه است؛ یعنی عالوه بر این ه خودش صادق است
و هیچ جنبۀ كذب در وجودش نیست ،خیلی خیلی راستگو است!! َالط ر
اه َرة :یعنی

پاك﴾         ﴿ ،؛ 6اینها
پاكشدۀ به دست خدا هستند؛ و خدا كسی را كه پاك كند دیگر كثیف نمیكند ،و

خدا مدالی را كه بدهد دیگر پس نمیگیرد ،چون محتاج نیست.

«الصدّ یق ُة ال ّطاهرة» كیست؟ آن فاطمه ،قطعكنندۀ شیعیان خود از جهنّم است:

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.
 .6سوره أحزاب ( )11آیه .11
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صىل ا ُ
عت رسول اهلل ّ
هلل علیه
[عن عل بن أیبطالب علیهامالسالم ،قال :سم ُ

ً
ُ
ألّنا ُفطمت هی و شیعتُها و
فاطمة
و لله و س ّلم یقول« ]:إنّام ُس ِّمیت
فاطمةّ ،
ذر َّیتُها من النّار».

3

«فاطمه ،فاطمه نامیده شد برای این ه خودش و شیعیان و ذریّهاش را از
آتش جدا میكند».

فاطم :یعنی قاطع .هر كس كه شیعه او باشد ،با آتش ربط ندارد و اصالً آتش

جرئت نمیكند به سمت وی بیاید! او را به چه مناسبت بگیرد؟! شیعۀ فاطمه و
آتش که با هم مناسبت ندارد!

س ّیدة نساء العالمی؛« 6فاطمه ،خانم و رئیس نسبت به تمام زنان عالمیان
است».

روایت داریم:

حضرت مریم سیّدۀ زنان خودش بود ،حضرت آسیه سیّدۀ زنان خودش
بود؛ ولیكن فاطمه سیّدۀ همۀ زنها است ،و در روز قیامت كه تمام زنان

عالَم جمع میشوند ،سیّده اوست.

1

َسیدة مؤنّث سیّد است؛ سیّد :یعنی آقا و بزرگ ،و سیّدة :یعنی خانمی كه

بزرگ است و ریاست دارد و از هر جهت دارای مزیّت است.
 .3دالئل اإلمامة ،ص .340

 .6اإلقبال ،ج  ،3ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.

 .1بحار األنوار ،ج  ،17ص :20
ر
ر
ر
ر
الست ریة من سن رَن أیبدا َد برإسناده ع ر
یبی صل اهلل علیه آله سلم،
« م َن اجلَم رع َبنیَ ِّ
َن الن ِّ
الصحاحر ِّ
َ
َ
قال :ی
قال ََلا” :أالترضی أن تکوّن س ِّیدة نساء
سار فاطر َم َة
یبی صل اهلل علیه آله سلم ی
إن الن ی
العالمی أو س ِّیدة نساء هذه األُ َّمة؟!“
نت عمران و لسی ُة امرأ ُة فرعون؟“
َفقا َلت” :فأین مری ُم ب ُ

َف َ
قال” :مری ُم س ِّید ُة نساء عالمها و لسی ُة س ِّید ُة نساء عالمها»“.
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و ِّ
الرمحة؛ «خدایا ،درود بفرست بر دو فرزند دختر پیغمبر،
صل عىل سبطی َّ
دو اوالدی كه اینها دو سبط رحمتاند».

سبط :به فرزند دختر میگویند.

و إمامی اَلُدى؛ «و دو امامند و دو پیشوا (امّا نه دو پیشوای دنیا ،نه دو
پیشوای قتل و غارت و نه دو پیشوای جاه و جالل؛ بلکه دو پیشوایند در
عالم هدایت»).

احلسن و احلُسی؛ «ی ی حضرت امام حسن و ی ی حضرت امام حسین».

حسن یعنی نی و ،حسین هم یعنی نی و؛ امّا چون امام حسین كوچكتر

بودند ،نی وییاش نسبت به او كوچكتر است ،لذا اسم حضرت امام حسن را

حسن گذاشتند و حسین هم صیغۀ تصغیر همان مادّه است.

س ّیدى شباب أهل اجلَّنة« 3.حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتاند».

«إ ین أبابکر عمر َسیدا رش ر
یاب ر
جلن رَة؛ 6دوتا سیّد پیران بهشتاند ».یعنی
أهل ا ی

چه؟! بهشت كه پیر ندارد! آدم پیر ،یعنی آدمی كه همۀ قوای خودش را از دست
داده است .بهشت جای پیرها نیست! این بیچارهها خواستند روایت درست كنند،
امّا غافل بودند كه مُچشان گرفته میشود.

پیغمبر بعضی اوقات یك مزاحی میكردند؛ یك روز به یك پیرزنی گفتند:

 .3اإلقبال ،ج  ،3ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.

 .6االحتجاج ،طبرسی ،ج  ،6ص  ،442روایتی را نقل میکند که در ضمن آن ،امام جواد

علیه السّالم به سؤاالت یحیی بن أکثم پیرامون روایات عامّه پاسخ میدهند .مِن جمله دربارۀ این
روایت جعلی میفرمایند:
أهل اجلنی رة؛ َفام تَقول ر
ر
فیه؟ َف َ
«َ ...
قال علیهالسالم” :و هذا
قال ََی َییَ :قد ر ر َی ا
أیضا یأَّنام َس ِّیدا کهول ر َ
کون فیهم ک ٌ
أیضا؛ أل َّن أهل اجلنَّة ُک َّل ُهم یکونون ُش ّبانًا و ال ی ُ
ِّب وضع ُه
ِّب مُ ٌال ً
هل ،و هذا اخل ُ
اخل ُ
بنو ُأم َّیة ل ُمضا َّدة اخلِّب ا َّلذى قال ُه ر ُ
سول اهلل ّ
حلسی
صىل اهلل علیه و لله و س ّلم یف احلسن و ا ُ
السالم ب َّأّنُام س ِّیدا شباب أهل اجلنَّة»“.
علیهام ّ
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«پیرزنها وارد در بهشت نمیشوند!» این پیرزن خیلی منقلب شد ،بعد حضرت

فرمودند« :نه ،خدا آنها را جوان میكند و آنوقت وارد در بهشت میكند!» 3این
شوخیهایی كه هم لطافت دارد و هم متنبّهكننده ،خیلی خوب است.

یك روز زنی آمد پیش پیغمبر و از شوهرش ش ایت میكرد ،پیغمبر گوش

دادند و بعد گفتند« :شوهر تو همان كسی نیست كه سفیدی چشمش بیش از
سیاهیاش است؟» گفت« :یا رسول اهلل ،نمیدانم!» حضرت فرمودند« :پس برو

نگاه كن!» این آمد و مدام به صورت شوهرش نگاه میكرد ،این نگاه کرد و آن نگاه

كرد! و باألخره آشتی شد .بله پیغمبر میخواست آنها را آشتی بدهد.

6

جلنة!» 1آقا ،پیر در بهشت نیست ،پیرزن نیست ،اینها به درد
«س ّیدى شباب أهل ا َّ

بهشت نمیخورند! حوریِ بهشت که عجوزه نیست! تا به حال حوری خمیده و

غوز دار نشنیدهایم! این بهشت دیگر جهنّم میشود؛ بهخصوص اگر عجائز با همان
صفات خودشان در بهشت طلوع و ظهور كنند ،دیگر بهشت را قیامت میكنند! آنوقت
خدا آنها را به دختران جوان ،بااستعداد و بانشاط تبدیل میکند که معده خوب کار

میكند ،چشم خوب میبیند ،گوش خوب میشنود و از لذّات بهشتی استفاده میكند.

شاید روایتی را كه میخواستند جعل كنند اینطور بوده که« :إن أبابکر عمر
ر
شیاب ر
أهل النار!» چون در آتش از این پیرمردها و غوز دارها و كمر دردها و
رئیسا

اینهایی که گوششان تعفّن میگیرد و چشمشان نمیبیند و ستون نخاعشان پُر از

چرك و آتش است [زیاد است] ،چون تمام خرابیها در جهنّم است دیگر! [هر

خوبی و حُسنی] مال بهشت است و هرچه در مقابلش قرار بگیرد مال جهنّم است.
 .3کشف الغمّة ،ج  ،3ص :1
قال ل ر
ٍ
« َ
عجوز” :اجلنّ ُة ال ت ُ
أبکارا!“»
فبکت .فقالّ ” :إّن ُ ّن یعدن
دخ ُلها ال ُع ُجز!“
ْ
ً
 .6مناقب آل أبیطالب ،ج  ،3ص .340
 .1اإلقبال ،ج  ،3ص  ،343فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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پیشوایی ائمّۀ اطهار بر تمام مسلمانان مؤمن و منکر

المسلمی؛ «صالت و درود بفرست بر ائمّه و پیشوایان
أئمة ُ
و ص ِّل عىل َّ
پیشوای ی ا ئمّۀ اطهار بر تمام مسلما نا ن مؤ من و منکر

مسلمین!»

اینها تنها پیشوایان مؤمنین و امامهای شیعه نیستند؛ بلکه امامهای همۀ مسلمین

هستند ،میخواهند قبول كنند میخواهند ن نند ،اینها امام هستند.

ممد بن عىل؛ «حضرت باقر که اسمشان محمّد
عىل بن احلسی؛ «امام چهارم» و ّ
ِّ
ٍ
ٍ
عىل بن موس؛
است» و جعفر بن ّ
ممد؛ «حضرت صادق» و موس بن جعفر و ِّ
عىل بن
«حضرت امام کاظم و امام رضا» و ّ
ممد بن عىل؛ «حضرت امام تقی» و ّ
مم ٍد؛ «حضرت امام علیّ النقی» و احلسن بن عىل؛ «حضرت امام حسن
ّ
عسگری» و اخللف اَلادى المهد ّى؛« 3آن ه دنبال حضرت امام حسن عسگری
و جانشین اوست ،كه هدایتكننده ،مهدی و هدایتشده است».

خَلَف :یعنی جانشین؛ مهدی :یعنی هدایتشده.

حضرت مهدی هدایتشدۀ به هدایت خداست که میتواند هدایت كند.
علّت اهمیّت لقب مهد ی نسبت به سایر ا لقاب حضر ت ولیّعصر

اصالً چرا حضرت مهدی را مهدی میگویند؟ مگر حضرت مهدی هدایت

نمیكند ،پس باید بگویند هادی؛ ولی چرا میگویند مهدی و هدایتشده؟! چون
مهدی ،از هادی مهمتر است؛ چون تا مهدی نباشد هادی هم نیست:

﴿﴾            ؟

6

«آیا آن كسی كه مردم را به حق هدایت میكند ،بهتر است كه انسان از او
تبعیّت كند یا آن كسی كه هدایت نمیكند االّ این ه اوّل خودش هدایت
شود به هدایت خدا؟! (آن هدایتشده میتواند هدایت كند»).

پس مهدی :یعنی مهدیّ باهلل؛ كسی كه خدا او را هدایت كرده و زمام او را در

دست گرفته و اداره كرده و تمام شئون سلوك او در دست پروردگار است .وقتی این

ِقسم از هدایت پیدا شود ،دیگر هدایتكردن مردم كار مهمّی نیست و خیلی آسان
 .3همان.

 .6سوره یونس ( )38آیه .15
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است؛ عمده ،هدایتشدن است .و لذا حضرت مهدی به لقب مهدی بیشتر معروف
خل َلف
است تا به هادی ،با این ه هادی هم از القاب آن حضرت است .هادی ،ا َ
الصالح ،الصالح ،المن َت رقم همۀ اینها از القاب آن حضرت است ،و مرحوم نوری در

كتاب نجم الثاقب ،القاب آن حضرت را به صد و هشتاد و دو لقب رسانده است،

3

ولی مشهورترین آنها مهدی است؛ به این جهت که مهدی یعنی هدایتشدۀ در دست

پروردگار .خدا او را درست كرده و كسی را كه خدا درست كند ،هیچ عیبی ندارد!

اگر خدا عیب دارد ،او هم عیب دارد! آیا میشود خدا عیب داشته باشد؟ پس تمام

جهات او هم پاك است؛ ظاهر ،باطن ،اراده و سِرّ او ،همه طهارت محض است.
حجّت و ا مینها ی خدا در شهرها و بال د

ُحججک عىل عبادک؛ «اینها حجّتهای تو هستند بر بندگان تو».

و ُامنائک یف بالدک؛« 6و امینهای تو هستند در شهرها و بالد تو».

گفتیم کهِّ « :
صل عىل ُم َّم ٍد عبدک و رسولک و أمینک!» اُمناء جمع امین است؛

همینطوری که پیغمبر امین است ،اینها هم اُمناء در بالد تو هستند .اگر آدم پیش
اینها بیاید ،مأمون است و آنها او را حفظ میكنند؛ امّا اگر آدم پیش غیر اینها برود،

جیب او را خالی میكنند و بعد او را نِفله میكنند و می ُكشند ،چون اینها مخالف

اُمناء یعنی خائن هستند.

پیغمبر فرمود« :بیایید در كشتی اهل بیت من سوار شوید ،كه شما را به مقصد

میرساند!» حاال اگر انسان در آن كشتی سوار نشد و در این طوفان یک نفر كشتیای
نشان داد و یا تختهای را در دریا انداخت ،آدم میرود و روی آن میایستد ،همینکه

یك موج میزند او میرود زیر دریا ،و آن کشتی فایدهای ندارد! كشتیای كه آدم را

حفظ میكند شرایطی دارد :باید دیوارههایش بلند باشد ،باید ضخامت كشتی چنین

باشد ،باید نگهبانش نوح باشد ،انسان در هر كشتیای كه نمیتواند سوار شود.
 .3نجم الثاقب ،ج  ،3باب دوّم از ص  05ـ .377
 .6فقراتی از دعای شریف افتتاح.
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معنای قیام حضرت مهدی در عصر غیبت

مث ُل أهل بیتی فیکُم کسفینة نوح؛ من رکب فیها نجی و من َت ّلف عنها غرق.

3

«مثل اهل بیت من در میان شما مثال كشتی نوح است؛ كسی كه سوار شود
نجات پیدا میكند ،و کسی که تخلّف كند غرق میشود».

آن كشتی نجات میدهد چون نظر كرده است .كشتی حضرت نوح ،كشتیای

است كه به امر خدا ساخته شده ،حاال هر كس در این كشتی سوار شود ،همه

چیزش نجات پیدا میكند؛ خودش ،زنش ،بچهاش ،زندگیاش ،مالش ،دنیایش و

عمرش .و همچنین عقل و سرّ و قیامتش از همۀ مواهب الهیّه تمتّع میبرد .امّا اگر
به این كشتی سوار نشود غرق میشود و كسی كه غرق شود هالك میشود.

آدم سراغ هر كسی غیر از اینها میخواهد برود ،او امین نیست؛ حاال اگر پیش

كسی برود كه امین نیست و بگوید مال مرا نگه دار ،او چهكار میكند؟! یا بگوید

جان مرا حفظ كن ،چهكار میكند؟! او منتظر است كه جیب انسان را خالی كند و
گردن انسان را بزند و هرچه میتواند از انسان استفاده كند! چون او گرسنه است،

امّا امام سیر است؛ او خائن است ،امّا امام امین است؛ او ح ومت پیدا میكند برای

این ه شأن پیدا كند ،امّا امام ح ومت پیدا نمیكند که شأنش در جامعه زیاد شود

بلکه امام ح ومت پیدا میكند تا بتواند امر خدا را اجرا كند؛ بین این و بین آن خیلی
فرق است! اینها اُمناء تو هستند در بالد تو.

صال ًة کثری ًة دائمة« 6.رحمت فراوان و دائمی و اصالً هرچه رحمت داری
برای اینها بفرست».

الل ُه َّم و ص ِّل عىل و ِّیل أمرک القائم؛« 1درود بفرست بر ولیِّ امر خودت ،او که
معنای قیام حضر ت مهد ی در عصر غیبت

والیت امر دارد و اآلن ایستاده است!»

این نیست که بعداً یَقوم ،و بعداً قائم خواهد شد؛ بلکه حضرت اآلن قائم است
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و اآلن امور همۀ دنیا به دست اوست ،منتها نمیبینیم و نمیفهمیم و بعد میفهمیم!

معنای امام این است كه :او مُسیطر بر عالم مُلك و مل وت است و بهواسطۀ

او در هر ذرّهای از ذرّات عالَم افاضۀ توحید میشود ،و بدون اراده و اختیار او سنگ
از جای خودش ت ان نمیخورد .پس آنوقت که حضرت ظهور كنند ،این مطلب

ظاهر میشود ،نه این ه در آنوقت قدرت بر آن کار پیدا میكنند و حاال ندارند ،و نه
اینکه آنوقت چنین میكنند و حاال اینطور میكنند؛ در هر دو حال ،امر به دست

اوست .آنوقت ،عالم ظهور است ،نه عالم قدرت؛ یعنی بر ما من شف میشود كه

این كار از امام برمیآید ،ولی حاال من شف نیست ،نه این ه آنوقت قدرت پیدا

میكند و حاال ندارد .خوب توجّه كردید؟! این یك اشاره بود ،بعد بروید دنبالش
بگردید و ببینید چه پیدا میكنید.

المؤ َّمل؛ «آن كسی كه مورد امید و آرزوهای همه است».
ُّ

المنتظر؛ «و آن امام عادلی كه مورد انتظار مردم است».
و العدل ُ

المق َّربی؛« 3دور و اطراف او را بگیر و او را محفوف كن
و ُح َّف ُه بمالئکتک ُ
ا مداد نمود ن حضر ت مهد ی بهوسیلۀ مال ئکۀ مقرّب و روحا ل قُدُ س

شم او هستند».
بهوسیلۀ مالئ ۀ مقرّبین خود كه همۀ آنها خَ َدم و حَ َ

عروسی را كه میَبرند ،دور او را مقداری از افرادی كه با او همسن ،همسال

و همزیاند میگیرند و او را در وسط حفظ میكنند ،یا پادشاهی كه میخواهد
یك جا برود ،وزرا و بزرگان اطراف او را میگیرند و یك إس ُرتی درست میكنند؛

حاال امام زمان كه میخواهد بیاید دیگر از اینها ندارد ،خدایا او را حفظ كن و
المق َّربی! اینطرف جبرائیل میایستد ،آنطرف می ائیل،
محفوف كن بمالئکتک ُ

آنطرف اسرافیل و آنطرف عزرائیل ،تمام آن عوالم در دست اینهاست و اینها مال
این دنیا هستند؛ یعنی هر كدام از این مَلَكها در آن عالَم تبدیل به دو ملك میشوند،
در نتیجه هشت ملک میشوند:
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﴿﴾     ؛« 3و آن روز ،عرش پروردگارت را

هشت فرشته بر سر خود برمىدارند».

ما حاال نمیتوانیم همهاش را بیان كنیم؛ چون خیلی طول و تفصیل دارد،

اجماالً بگوییم و بگذریم.

المق َّربی»؛ تمام این مالئ ۀ مقرّبین تو ،كارگردان و مأمور
«و ُح َّف ُه بمالئکتک ُ

او هستند ،گوشبهزنگ هستند كه هر امر و نهیای از آنجا صادر شود ،اینها اطاعت

كنند.

و أ ِّید ُه بروح ُ
القدُ س؛«[ 6و او را به روحالقدس مؤیّد گردان!»]

خیلی مهم است ها! ولیّ خدا خیلی مهم است ها! مالئ ۀ مقرّبین پروردگار

در تحت اطاعت هیچ پیغمبری نبودند غیر از پیغمبر ما! البتّه مالئ ۀ دیگر در تحت

امر بودند؛ دیشب ذكر كردیم كه قلب حضرت یونس گرفت و عالم تغییر كرد ،و

همچنین نسبت به حضرت هود یا صالح یا حضرت موسی و یا حضرت لوط .پس

باعث و بانی این تغییری كه در عالم پیدا میشود ،مالئ ه است؛ آنها اطاعت میكنند

و تغییر میدهند .امّا آن مَلَك أعظم كه از همۀ مالئ ه باالتر است ،جبرائیل است و
از آن باالتر روحالقدُس .اینها كه به زودی تسلیم كسی نمیشوند! امّا اینها تسلیم آن
كسی هستند كه او لیتک الکِّبى و النّبإ العظیم است ،و آن مقام كسی است كه با

پیغمبر اكرم موازنه دارد.
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الل ُه َّم اجعل ُه الدّ اعی إیل کتابک و القائم بدینک ،استخلف ُه یف األرض کام
استخلفت ا َّلذین من قبله ،مکِّن ل ُه دین ُه ا َّلذى ارتضیت ُه ل ُه ،أبدل ُه من بعد خوفه
أمن ًا ،یع ُبدُ ک ال ُیَش ُک بک شیئ ًا.

3

[«بار الهٰا! او را دعوتکنندۀ بهسوی کتاب خود قرار بده ،و پاسدار و نگهبان
دین و شریعتت بگردان .حکومت و والیت بر زمین را نصیب او بفرما،

همچنانکه پیش از او نیز به بعضی از بندگانت سلطنت و مکنت عطا نموده
بودی.

دین و آیینی که مورد رضا و پسند تو است برای او مقرّر بفرما ،و پس از
خوف از معاندین و ظالمان او را در مأمن و جایگاه امن و امان متمکّن
بگردان؛ تا تو را به حقیقت عبودیّت پرستش نماید و از هیچ حادثه و مانعی

در راه عبودیّت تو نهراسد و بیم به خود راه ندهد( ]».معلِّق)

ِصا عزیزً ا و افتح له
انِص ُه و انتِص به ،و ُ
الل ُه َّم أعزَّ ُه و أعزز به ،و ُ
انِص ُه ن ً
صریا.
ً
یسریا ،و اجعل ل ُه من لدُ نک ُسلطانًا ن ً
فتحا ً

الل ُه َّم أظهر به دینک و ُسنَّة نب ِّیک ،حتَّی ال یستخفی بَش ٍء من احل ِّق َمافة أح ٍد
من اخللق.

ب إلیک یف دول ٍة کریم ٍة ،تُعزُّ هبا اإلسالم و أهل ُه و تُذ ُّل هبا النِّفاق
الل ُه َّم إنّا نرغ ُ

و أهل ُه ،و َتع ُلنا فیها من الدُّ عاة إیل طاعتک و القادة إیل سبیلک ،و ترزُ ُقنا هبا
کرامة الدُّ نیا و اآلخرة.

بار پروردگارا! ما جميع گروه شيعيان ،از تو خواهانيم که وی را عزّت ده ،و

ما را به نيروی امامتش عزّت بخش ،و وی را ياری کن ،و ما را به نيروی
واليتش پيروز فرما! و چنان مددی در مرز اقتدار و حکومتش به او بنما ،که

نقصان و شکستی در آن راه نيابد! و فتح و گشايشی آسان به وی عنايت

کن تا رنجی و مشکلهای را در خود نپروراند! و از نزد خودت قدرت با
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پشتوانهای بدو نصيب فرما تا فتور و سستی از دنبالش نباشد!

بار پروردگارا! دينت و سنّت پيامبرت را به دست با کفايتش آشکار فرما ،تا
آنکه چيزی از بيان حق و عمل به حق ،به خاطر ترس و نگرانی احدی از

خالیقت پنهان نماند!

3

بار پروردگارا! ما جميع گروه شيعيان ،با تضرّع و ابتهال به درگاه تو ،از سويداى

دل خواهانيم كه دورهاى پسنديده پيشآورى كه در آن دوران ،اسالم و ياورانش
را سربلند فرموده و نفاق و پيروانش را ذليل و خوار گردانى ،و ما را از داعيان به

فرمانبردارى و از رهبران آنها به راه خودت قرار دهى؛ و بدين سبب از مواهب

عاليه و نفائس خزانۀ جودت در دنيا و آخرت روزى ما فرمایى!»

6

الل ُه َّم ما ع َّرفتنا من احل ِّق فح ِّملنا ُه ،و ما ق ُِصنا عن ُه فب ِّلغنا ُه.

المم به شعثنا ،و اشعب به صدعنا ،و ارتُق به فتقنا ،و ک ِّثر به ق َّلتنا ،و
الل ُه َّم ُ
4
اجِّب به فقرنا ،و ُسدَّ
أعزَّ به ذ َّلتنا ،و أغن به عائلنا ،و اقض به عن مغرمنا ،و ُ

به خ َّلتنا ،و ی ِِّّس به عُ ِّسنا ،و ب ِّیض به ُوجوهنا ،و ُف َّک به أرسنا ،و أنجح به

طلبتنا ،و أنجز به مواعیدنا ،و استجب به دعوتنا ،و أعطنا به فوق رغبتنا.

[«بار پروردگارا! نسبت به حقایقی که ما را آشنا کردی ،پایدار و پابرجا بدار
و از آنچه که جاهل و غافل گشتهایم ،آشنا و آگاه بگردان.

پروردگارا! بهواسطۀ وجود او ،امور متشتّت و در هم ریختۀ ما را انسجام
بخش ،و گسیختگی و تفرّق ما را منتظم بدار ،و اختالف و نقار بین ما را
بهواسطۀ او از میان بردار ،و اندکیِ جمعیّت ما را فزونی بخش ،و ذلّت ما را به
عزّت بدل نما ،و خاندان ما را به برکت و رحمت او بینیاز گردان ،و
خسارات ما را جبران کن ،و فقر ما را برطرف نما ،و نقایص ما را ترمیم کن،
و گرفتاری ما را از میان بردار ،و در قبال مردم ما را روسفید گردان ،و
 .3ترجمه از رسالۀ نکاحیّه ،ص .52

 .6ترجمه از وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسالم ،ص .15
 .1خ ل :ر
أعززْ .

ترجمۀ فقراتی از دعای شریف افتتاح توسط معلّق

035

گرفتاران ما را رهایی بخش ،و مطالبات و تقاضاهای ما را برآورده بفرما ،و
وعدههای ما را جامۀ عمل بپوشان ،و خواستهای ما را به منصّۀ اجابت
برسان ،و بیشتر از آنچه مورد رغبت و اشتیاق و تقاضای ما است عنایت
بفرما( ]».معلِّق)
المعطی! اشف به ُصدورنا و أذهب به غیظ
یا خری المسئولی و أوسع ُ

ُقلوبنا ،و اهدنا به لام اختُلف فیه من احل ِّق بإذنک ،إنَّک َتدى من تشا ُء إیل
ٍ
دوک و عد ِّونا .إله احل ِّق ،لمی!
انِصنا عىل ع ِّ
َصاط ُمستقی ٍم؛ و ُ

[«ای کسی که از میان تقاضا شدگان بهترین هستی ،و از میان عطاکنندگان
بذل و بخششت وسیعتر و بیشتر است! بهواسطۀ وجود آن حضرت

سینههای غم دیدۀ ما را التیام بخش ،و حقد و کینه و کدورت بین دلها را
برطرف بفرما ،و در مواقف سرگشتگی و حیرت و شکّ و تردید ،بهواسطۀ
وجود او ما را به راه راست و حقّ مستقیم داللت بفرما؛ زیرا فقط ذات

اقدس تو است که هر که را بخواهی به راه راست و صراط مستقیم هدایت

می نمایی! و ما را بر دشمنانت و دشمنانمان نصرت عنایت کن .ای
پروردگار بر حق ،آمین!»] (معلِّق)

الل ُه َّم إنّا نشکو إلیک فقد نب ِّینا صلواتک علیه و لله ،و غیبة إمامنا 5و کثرة
ظاهر الزَّ مان علینا! فص ِّل عىل ُم َّم ٍد
دونا و ق َّلة عددنا ،و شدَّ ة الفتن بنا ،و ت ُ
ع ِّ
تح منک تُع ِّج ُل ُه ،و ب ُرض تکش ُف ُه ،و ن ٍ
و لل ُم َّم ٍد ،و أعنّا عىل ذلک بف ٍ
ِص تُعزُّ ُه ،و
ُسلطان حق تُظه ُر ُه ،و رمح ٍة منک َُت ِّل ُلناها ،و عافی ٍة منک تُلب ُسناها؛ برمحتک یا
الرامحی.
أرحم ّ

0

[«بار پروردگارا! ما در فقدان پیامبرمان که درود تو بر او و آلش باد ،و غیبت

امام و پیشوایمان ،به تو التجاء و شکوه میآوریم ،و از کثرت دشمنانمان و
 .3خ ل :ول ّینا.
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قلّت تعدادمان و شدّت فتنههای زمان و پشتکردن زمانه ،به تو التماس

می نماییم .پس بر محمّد و آل او درود فرست ،و ما را بر فتح و پیروزی بر
اعداء کمک و مساعدت بنما ،و ضرر و زیان را از ما بردار ،و نصرت و ظفر

را با عزّت و شوکت نصیب ما بگردان ،و سلطان حق را ظاهر و آشکار بنما،
و لباس رحمت واسعۀ خود را بر قامت ما بپوشان ،و عافیت و صالح امور را

رداء ما قرار ده! به رحمت خود ،ای ارحمالرّاحمین( ]».معلِّق)

فهارس عامه

3

فهرست آیات
)3( الفاتحه

صفحه
383
383

رقم آیه

آیه

6

﴾    ﴿

1

﴾ ﴿

)6( البقرة
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67
16

54

371

﴾...      ﴿
﴾       ﴿
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16

*

12
11

﴾ ...  ﴿

301
681
602

﴾  ﴿
﴾...            ﴿
﴾...          ﴿

)1( آل عمران
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54

﴾     ﴿
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16
65
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342
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﴾…         ﴿

)5( المائدة
51*

1

﴾   ﴿

)2( األنعام
51*

317

﴾...      ﴿

)7( األعراف
10

308

﴾    ﴿

)0( األنفال
26*

15

﴾       ﴿

)1( التّوبة
55 ،56

28

﴾...      ﴿

)38( يونس
651

15

﴾            ﴿

)31( الرّعد
21

33

﴾         ﴿

038

فهرست آیات

)32( النحل
58 ،18

18

﴾       ﴿

378

23

﴾         ﴿

373

23

﴾    ﴿

)37( اإلسراء
384

70

﴾...         ﴿

)31( مریم
631

22

﴾       ﴿

631

27

﴾         ﴿

631
631
631

668 ،631 ،637
668 ،631
361

20

﴾ ...      ﴿

21

﴾         ﴿

78

﴾       ﴿

73

﴾        ﴿

76

﴾       ﴿

11

﴾...       ﴿

)64( النّور
663

17

﴾...            ﴿

)65( الفرقان
346 ،348

45

﴾ ...            ﴿

42

﴾    ﴿
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036

)61( العن بوت
385

41

﴾        ﴿

)11( األحزاب
641

11

﴾...        ﴿

)12( یس
08

34

﴾...        ﴿

03

35

﴾...           ﴿

03

32

﴾     ﴿

03

37

﴾    ﴿

03

30

﴾﴾       ﴿

03

68

﴾...         ﴿

03

63

﴾      ﴿

06

62

﴾      ﴿

06

67

﴾      ﴿

)11( الزّمر
366

51

﴾...        ﴿

)48( غافر
312

31

﴾     ﴿

364 ،361 ،366

28

﴾...       ﴿

031

فهرست آیات

)41( الزّخرف
71

13

﴾         ﴿

632

73

﴾        ﴿

311

04

﴾       ﴿

)45( الجاثية
318

61

﴾        ﴿

)47( محمّد
48

36

﴾    ﴿

)40( الفتح
26

62

﴾...         ﴿

)58( ق
688

32

﴾     ﴿

688

37

﴾       ﴿

688
306

30

﴾       ﴿

15

﴾ ﴿

)51( النّجم
666

16

﴾...       ﴿

)54( القمر
378

46

﴾   ﴿
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)55( الرّحمن
303

70

﴾  ﴿

311

61

﴾    ﴿

)57( الحدید
317

4

﴾    ﴿

)50( مجادلة
688 ،316* ،317

7

﴾...          ﴿

)27( الملک
341

68

﴾         ﴿

)20( القلم
74

32

﴾  ﴿

)21( الحاقة
65

37

﴾     ﴿

)74( الم ّدثّر
71

61

﴾  ﴿

71

64

﴾     ﴿

71

65

﴾    ﴿

085

71
71
71
71
71

فهرست آیات

62

﴾ ﴿

67

﴾   ﴿

60

﴾   ﴿

61

﴾ ﴿

18

﴾  ﴿

)70( النبأ
643
643

3

﴾  ﴿

6

﴾   ﴿

)13( الشّمس
383*

3

﴾ ﴿

)17( القدر
385

3

﴾ ﴿

)336( اإلخالص
301 ،382* ،385 ،384

3

﴾   ﴿

فهرست روایات
الف .فقرات دعای افتتاح:
هم ّإّن أفتت ُح ال ّثناء بحمدک و أنت مسدّ د للصواب بمنّک
بسم اهلل الرمحن الرحیم .الل ّ

الرمحة...
نت أنّک
و أیق ُ
الرامحی یف موضع العفو و َّ
أرحم ّ
ُ

المعاقبی یف موضع النَّکال و النَّقمة
و أشدُّ ُ

المتج ِِّّبین یف موضع الکِّبیاء و العظمة
و أعظ ُم ُ
الل ُه ّم أذنت یل یف ُدعائک و مسألتک...

644 ،01 ،27 ،21 ،40 ،65

644 ،21 ،28 ،52 ،11 ،17 ،65

الل ُه َّم َّ
اوزک عن خطیئتی و صفحک عن ُظلمی...
إن عفوک عن ذنبی و َت ُ
ت أدعوک لمنًا و أسأ ُلک ُمستأن ًسا ،ال خائ ًفا و ال وج ًال...
فِص ُ
ب إیل فأتبغ َُّض إلیک...
یا ر ِّب ،إنَّک تدعوّن ف ُأو ّیل عنک ،و تتح َّب ُ
الریاح...
الملک َمُ رى ال ُفلک ُمس ِّخر ّ
احلمدُ هّلِل مالک ُ

21 ،41 ،11 ،62

360 ،366 ،331 ،387 ،11 ،18 ،01

احلمدُ هّلِل ا ّلذى مل یتَّخذ صاحب ًة و ال ولدً ا و مل یکُن ل ُه رش ٌ
الملک
یک یف ُ
احلمدُ هّلِل بجمیع مامده ُک ِّلها عىل جیع نعمه ُک ِّلها...
الل ُه َّم ّإّن أسأ ُلک قلیالً من کث ٍری مع حاج ٍة یب إلیه عظیم ٍة...

27 ،47 ،64

312 ،315
351
351
351
354
354
355

احلمدُ هّلِل عىل حلمه بعد علمه و احلمدُ هّلِل عىل عفوه بعد ُقدرته

321 ،327 ،324 ،351

الرزق ،فالق اإلصباح...
احلمدُ هَّلل خالق اخللق ،باسط ّ

303 ،377 ،371 ،373

و احلمدُ هّلِل عىل طول أناته یف غضبه

321

083
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ا َّلذى ب ُعد فال یرى و ق ُرب فشهد النَّجوى ،تبارک و تعایل

احلمدُ هّلِل ا َّلذى لیس ل ُه ُمناز ٌع یعاد ُل ُه و ال شبی ٌه یشاک ُل ُه...
یست عىل ک َُّل عور ٍة و أنا أعصیه
احلمدُ هّلِل ا َّلذى ُُیی ُبنی حی ُأنادیه و ُ ُ
یئة قد أعطاّن ،و عظ ٍ
فکم من موهب ٍة هن ٍ
یمة َموف ٍة قد کفاّن...
احلمدُ هَّلل ا ّلذى ال یت ُک حجا ُبه و ال یغل ُق با ُبه...
الصاحلی
احلمدُ هّلِل ا ّلذى یؤم ُن اخلائفی و ین ِّجی ّ
احلمدُ هّلِل قاصم اجل ّبارینُ ،مبری الظالمی...

احلمدُ هّلِل ا َّلذى ی ُل ُق و مل یلق ،و یرزُ ُق و ال یرز ُق...

ممد عبدک و رسولک و أمینک و صفیک...
الل ُه َّم ص ِّل عىل ّ

رب العالمی...
ال َّل ُه َّم و ص ِّل عىل عىل أمریالمؤمنی و
وص رسول ّ
ّ

و لیتک الکِّبى و النّبإ العظیم

الصدیقة ال ّطاهرة فاطمة س ّیدة نساء العالمی
و ص ِّل عىل ِّ

و ِّ
حلسی...
الرمحة و إمامی اَلُدى احلسن و ا ُ
صل عىل سبطی َّ
ممد بن عىل...
عىل بن احلسی و ّ
أئمة ُ
و ص ِّل عىل َّ
المسلمی ِّ

المنتظر...
المؤ َّمل و العدل ُ
الل ُه َّم و ص ِّل عىل ویل أمرک القائم ُّ
الل ُه َّم اجعل ُه الدّ اعی إیل کتابک و القائم بدینک...
انِص ُه و انتِص به...
الل ُه َّم أعزَّ ُه و أعزز به ،و ُ
ب إلیک یف دول ٍة کریم ٍة...
الل ُه َّم إنّا نرغ ُ

الل ُه َّم ما ع َّرفتنا من احل ِّق فح ِّملنا ُه ،و ما ق ُِصنا عن ُه فب ِّلغنا ُه
المم به شعثنا ،و اشعب به صدعنا...
الل ُه َّم ُ
المعطی...
یا خری المسئولی و أوسع ُ

الل ُه َّم إنّا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه و لله

312 ،307 ،301 ،370 ،377
681

631 ،681

636 ،633 ،687
635 ،631
632
665
665

654 ،613 ،662

655 ،614 ،616 ،613 ،661
657 ،643 ،615 ،614
658 ،641
656 ،653
654 ،651

657 ،652 ،655
651
651

651 ،31
628
628
623
623

فهرست روایات

081

ب .سایر روایات:
أ ال ترضی أن تکوّن س ّیدة نساء العالمی( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
اجعله یف التاویح (امام صادق علیه السالم)

*658
*381

أحسن ال ّظ َّن باهلل( ...امام رضا علیه السالم)

*11

احل ُمد هّلِل ا ّلذى أماط عنّی األذى و هنَّأّن طعامی (امام صادق علیه السالم)

381

ألول ح ّتی تسمع من اآلخر( ...امیالمؤمننی علیهالسالم) *322
إذا تقاض إلیک ر ُجالن ،فال تقض ل َّ
ٍ
ُ
إعلم ّ
رضوان اهلل( ...امام رضا علیه السالم) *12
فأو ُل الوقت
أن لک ُّل صالة وقتیّ .أو ٌل و لخ ٌر؛ ّ
640
خِّبکم باالفقیه ک ُِّل الفقیه؟! (امیالمؤمننی علیه السالم)
أال ُأ ُ
ب (امیالمؤمننی علیه السالم)
ب ،فاجعلنی کام ُح ّ
إَلی أنت کام ُأح ّ
إَلی کفی یب عزا أن اکون لک عبدً ا (امیالمؤمننی علیه السالم)
اهلل موالنا و ال مویل لکم (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

الصالة لئ ّال یکون ال ُق ُ
رلن مهجورا (امام رضا علیه السالم)
ّاس بالقراءة یف َّ
ُأمر الن ُ
إمض و ال حرج (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

ممد ّ
صىل اهلل علیه و لله( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
أنا عبدٌ من عبید ّ

َّ
السالم بعث إیل ر ُج ٍل بخمسة أوساق( ...امام صادق علیه السالم)
المؤمنی علیه ّ
إن أمری ُ
کل لیلة ُج ٍ
أمره َّ
ّ
ُعة( ...امام صادق علیه السالم)
إن َّ
الرب تبارک و تعایل ینزل ُ
َّ
یرج من بیته حاجا( ...امام صادق علیه السالم)
إن العبد المؤمن حی ُ

313 ،318
361 ،360
76
384
15

*615
*331
*12
*12

َّ
إن اهلل تعایل إنَّام فرض عىل النّاس یف الیوم و ال َّلیلة سبع عَشة رکع ًة(...امام رضا علیه السالم) 16
ّ
إن النبی ّ
صىل اهلل علیه و لله کان ذات یو ٍم یؤُ ُّم أصحابه( ...امام صادق علیه السالم)
َّ
إن فیکُم من یقات ُل عىل تأویل ال ُقرلن( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

ّ
إن موس ّلام خرج إیل المیقات و رجع إیل قومه (امیالمؤمننی علیه السالم)
ٍ
غابات کریه المنظرة (امیالمؤمننی علیه السالم)
أنا ا ّلذى س َّمتنی ُأ ّمی حیدرة ...کلیث
أنت أخی یف الدُّ نیا و اآلخرة (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

یح و قراء ُة القرلن( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
الصالة] هی التّکب ُری و التّسب ُ
إنّام [ ّ

*383
*611
*14
58
611

*386
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ألّنا ُفطمت هی و شیعتُها ...من النّار (امیالمؤمننی علیه السالم) 658
إنّام ُس ِّمیت فاطم ُة فاطم ًةّ ،
ّإّنم إذن قاتلوک (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

ُ
ُ
غفران اهلل (امام رضا علیه السالم)
رضوان اهلل ،و لخ ُر الوقت
ّاو ُل الوقت

08 ،77 ،72
12

طوّنم ،و نساؤُ هم قبل ُتهم (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
لَلتُهم ُب ُ

318

*385

بت عن ُه (امیالمؤمننی علیه السالم)
بىل ،یف ُظ عىل ما غ ُ

*11

الصال ُة مخسون صال ًة (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
ثم مض ح ّتیُ ...فرضت علیه ّ
ّ

*615

السالم( ...امام صادق علیه السالم)
ِّب من األحبار إیل أمریالمؤمنی علیه ّ
جاء ح ٌ
هورا (رسول اهلل صىل اهلل علیه و لله)
ُجعلت یل
ُ
األرض مسجدً ا و ط ً

332

السالم ب َّأّنُام س ّیدا شباب أهل اجلنَّة (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
حلسی علیهام ّ
احلسن و ا ُ
احلق مع ذا (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
احلق مع ذاّ ،
ّ

احلمدُ هّلِل ا َّلذى ال یبلُغُ مدحت ُه القائلون( ...امیالمؤمننی علیه السالم)

المامزجة( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
داخ ٌل یف األشیاء ال ب ُ
الدُّ نیا مزرع ُة اآلخرة (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

ریب األعىل و بحمده (امام صادق علیه السالم)
ُسبحان ِّ

سلوّن قبل أن تفقدوّن! سلوّن عن کتاب اهلل( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
َّ
استقل( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
الصال ُة خ ُری موضو ٍع ،فمن شاء
ّ
ٍ
طالب العلم! ّ
إن للعامل ثالث عالمات( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
عبدى أطعنی ح ّتی أجعلک مثىل أو مثىل (حدیث قدیس)
خلقت األشیاء ألجلک( ...حدیث قدیس)
عبدى!
ُ

العجل ُة من َّ
الشیطان (امام باقر علیه السالم)

653
*52

*313
310
634
636

*385
388

*321
616
*48

325

السالم ألف ٍ
ُ
رسول اهلل ّ
باب( ...امام صادق علیه السالم) *617
ع َّلم
صىل اهلل علیه و لله علیا علیه ّ
ُع ِّلمت اإلسم األعظم (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
ع ِّلمنی ُدعا ًء (امیالمؤمننی علیه السالم)

یم اجلنّة و النّار (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
عىل قس ُ

احلق( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
احلق معه و عىل لسانه ،و ّ
احلق و ّ
عىل مع ّ

345
345

647 ،21
*52

فهرست روایات
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فإذا أنا مل أعدل فمن یعدل( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

*56

فانَّک لن تعتاض بام ُ
تبذ ُل من نفسک عو ًضا (امیالمؤمننی علیه السالم)

337

فِّبمحتک أخفیته و بفضلک ستته( ...امیالمؤمننی علیه السالم)

310

زت و ر ِّب الکعبة (امیالمؤمننی علیه السالم)
ُف ُ

365

ممد (امام صادق علیه السالم)
یم اجلنَّة و النّار بأمر ّ
السالم یوم القیامة قس ُ
فعىل علیه ّ
ریب مّا أرج ُع إلیه (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
قد استح ُ
ییت من ّ
قد ط َّلقتُک ثال ًثا! ال رجعة یل فیک (امیالمؤمننی علیه السالم)

*15

قو لوا ال إله ّإال اهلل ،تُفلحوا (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

13

کفی یب عزا أن أکون لک عبدً ا( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
ال ح ُّل إمر ُة المؤمنی بعدى ألح ٍد غریه (رسول اهلل صىل اهلل علیه و لله)

318
361

ال صالة ّإال بفاحة الکتاب (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

أل َّن أهل اجلنَّة ُک َّل ُهم یکونون ُش ّبانًا( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

*11

361

ُقل َلم یا موس :إرفعوا القتل! فقد تاب ا ُ
هلل لکم (حدیث قدس)

ال ک َّثر ا ُ
هلل یف المؤمنی َضبک (امیالمؤمننی علیه السالم)

*647

381
368 ،111 ،330

عدو اهلل (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
زب اهلل ،و بک یعرف ُّ
لوالک مل یعرف ح ُ
مث ُل أهل بیتی فیکُم کسفینة نوح( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

وجل ُ
إن اهلل عزّ ّ
مع طلوع الفجر! َّ
یقول :و قران الفجر (امام صادق علیه السالم)

من تواضع لغنی لغناه ،فقد کفر (امیالمؤمننی علیه السالم)
من مض به یوم واحدٌ فص ّىل فیه بخمس صل ٍ
وات( ...امام صادق علیه السالم)
ٌ

*653
*610
655

*384
41

*382
*57

النّاس أعدا ُء ما جهلوا (امیالمؤمننی علیه السالم)
ٍ
الرغائب( ...امیالمؤمننی علیه السالم)
و أکرم نفسک عن ک ُِّل دنیة و إن ساقتک إیل َّ
ٍ
مسجد عىل عهد رسول اهلل( ...امام صادق علیه السالم)
و کان ُمعا ٌذ یؤُ ّم یف
و ک َُّل س ٍ
یئة أمرت بإثباَتا الکرام الکاتبی( ...امیالمؤمننی علیه السالم)

310 ،312

الصالة و لتُؤ ُت َّن الزّ کاة (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
یم َّن ّ
یا أهل الطائف! واهلل لتُق ُ

*78

ُنت أتَّب ُع ُه اتِّباع الفصیل أثر ُأ ِّمه( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
و لقد ک ُ

337

*383
*648

086

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /فهارس عامه

یا ُدنیا! إیل تع َّرضت أم إیل أقبلت؟ غ ُِّرى غریى! ال حان حینُک( ...امیالمؤمننی علیه السالم) 645
یا عىل انت قسیم اجلنّة و النّار( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

لت عىل التَّنزیل ،و أنت تُقات ُل ُهم عىل التَّأویل (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
یا عىل ،أنا قات ُ
یا عىل ،ال فقر أشدّ من اجلهل (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

ف اهلل تعایل إالّ أنا و أنت( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
یا عىل ،ال یعر ُ

ممد؟! (امام صادق علیه السالم)
یا ُمف َّض ُل! أ لیس اخلالئ ُق ُک ُّل ُهم یوم القیامة بأمر ّ
یا هو ،یا من ال هو ّإال هو (حرضت خرض علیه السالم)
یقص ُعکم بالسیف (رسول اهلل صل اهلل علیه آله)

یمزُ ُج احللم بالعلم (امیالمؤمننی علیه السالم)

الیوم انقطعت عالقة النُّ ُب َّو ُة( ...حرضت خرض علیه السالم)

ّاس النّار ُث َّم یصدون بأعامَلم؛ فأ َّوَلُم کلمع الِّبق( ...رسول اهلل صل اهلل علیه آله)
یر ُد الن ُ

*646
610
*

*50

610

*647
345
78
324

*646
664

فهرست اشعار
أنا ال ی َس یمتنی أمی َحیدَ َرة
او به سر ناید ز خود آنجا که اوست
بت ساختیم در دل و خندیدیم
بزرگ است پیش تو دریا به موج
بله ،هر چـه هسـتند از آن برترند
به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست
به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقی است
به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
پادشاهی و گدایی بر ما ی سان است
جه ٍة
المحبوب ىف ک ِّل ر َ
َ ََتل یل َ

ترحّم بر پلنگ تیز دندان
تو کجایی تا شوم من چاکرت
توان گفت این نکته با حقشناس
جار زد آن جارچی مسخره
چـو سـلـطانِ عـزّت َعلَم در کشـد
دائـمـاً او پـادشـاه مطلق اسـت
دسـتکت بوسـم بمالـم پایـکت
دور از حریم كوی تو شرمنده ماندهام
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست
زخم خونینم اگر به نشود به باشد
سعدیا گرچه ب ند سیل فنا خانۀ دل
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

58
347
23
346
346
344
*344
*344
*344
616
17
356
343
634
346
342
356
*644
343
*344
*344
638
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شب تاریک و سنگستان و مو مست
عشق حقیقی است مجازی مگیر
عَنقا شکار کس نشود دام بازگیر
غافلی در همه احوال خدا با او بود
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد
ال َفه َل َ
ویون الوجود عندَ هم
کـه پـس آسمان و زمین چیستند؟
که گر آفتاب است یک ذرّه نیست
ر
ـرشت رحلیة قر ٍ
یه فزا َدته
ن َ
نگهدارندهاش نیکو نگه داشت
نه فلك راست مسلّم نه مَلك را حاصل
ور مثالی خواهی از علم نهان
ولی اهل صـورت کـجا بنگـرند

فهرست کلمات مشهوره

أی َن التاب َر ُّب األ ر
رباب؟!
این دم شیر است به بازی نگیر
ترحّم بر پلنگ تیزدندان  ...ستمکاری بوَد بر گوسفندان
اجلَواد قد یکبو الص ر
ارم قد ینبو
ث ر
حدَ َ
حادث َ َق َع اقع
دور باش! کور باش
َعجلوا برالص ر
ر
َجلوا بالتیوبة َ
الة َ
الموت!
قبل ال َفوت! ع ِّ
ِّ
قبل َ

کالبق اخلاطف ،چون برق میگذرند ،مانند برق خاطف
کاله سر شما بگذارد
کتاب ،نه حسابی و نه کتابی
حساب ال
ال
َ
َ
أنت
هّلِلر َ
مُچشان گرفته میشود
ور مثالی خواهی از علم نهان
همچون مار گزیده به خود میپیچید
یرجی نَوافله یؤ یمل نائرله
ی

638
387
683
311
*344
342
346
346
*643
638
*344
*43
346
18
387
17
325
618
360
325

222 ،221 ،222
11
362
*331
653
43
*642
331* ،330

فهرست اشخاص
الف .انبیاء و معصومین (صلوات اهلل علیهم اجمعین):
حضرت رسول اهلل ،رسول خدا ،پيغمبر،

حضرت امام حسن ،الحسن علیه السّالم:

رسول ،محمّد صلّی اهلل علیه و آله،65 :
 53 ،16 ،13ـ ،320 ،322 ،364 ،335 ،385
،663 ،668 ،631 ،637 ،634 ،302 ،377
 618 ،661 ،664ـ ،656 ،653 ،658 ،646
.657 ،654
حضرت امام أباالحسن علیّ بن أبیطالب،

حضرت امام حسین ،سیّد الشّهدا

پیغمبر اکرم ،پیامبر ،پيامبر اكرم ،النَّبی،

امیرالمؤمنین ،الشّیخ ،خاتمُ األوصیاء ،خاتَمُ

الوَصیین ،سیّد األوصیاء ،سیّد الوَصیین،

وَصی رَسولِ اهلل ،أباتُراب علیه السّالم،10 :
،73* ،78 ،21 ،23 ،50* ،52 ،55 ،53 ،58
*،365 ،364 ،331 ،330 ،335 ،385 ،14
،321* ،358 ،345 ،310 ،318 ،361 ،360
 661 ،320 ،322 ،324ـ .658
حضرت فاطمه ،الصِّدیقَةُ الطا ِهرَة علیها
السّالم.658 ،641 :

.653 ،641* ،332
*

علیه السّالم.653 ،634 :

حضرت امام علی بن الحسین ،سجّاد

علیه السّالم.61 ،61 :

حضرت امام صادق ،أبیعبداهلل علیه

السّالم،381* ،383* ،16 ،50* ،12 :
*،324 ،321* ،330 ،380* ،382 ،384
*.647 ،617 ،615
حضرت امام رضا أباالحسن الرّضا ،رضا

علیه السّالم.646* ،384* ،16* ،11 ،11 :
امام جواد علیه السّالم.653* :

حضرت امام مهدی ،امام زمان ،هادی،

قائم ،الخَلَف الصالح ،صاحباألمر ،المُنتَقِم
علیه السّالم.654 ،651 ،307 ،30 :
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حضرات اهل بیت ،ائمّه علیهم السّالم:

.655 ،651 ،666 ،313 ،307
***

حضرت ابراهیم خلیل علیه السّالم.638 :

حضرت عیسی بن مریم علیه السّالم،08 :

.03

*

حضرت موسی علیه السّالم،56 ،53 :

*.657 ،356 ،15* ،14* ،11

حضرت خضر ،خضر پیغمبر علیه السّالم:

.641* ،646

حضرت سلیمان علیه السّالم.376 :
حضرت صالح علیه السّالم.657 :
حضرت لوط علیه السّالم.657 :
حضرت هود علیه السّالم.657 :

حضرت یونس علیه السّالم.657 :

انبيا ،پیغمبران ،پيامبران علیهم السّالم،16 :

.666 ،668 ،630 ،313 ،11

حضرت مریم ،مریم بِنت عِمران.658 :

064

فهرست اشخاص

ب .سایر اشخاص:
أبا صلت ،ابوصلت.646* :
أبابریدۀ أسلَمی.618 :

أبان.385 :

*

ابنُالکَوّاء.385 :

[اصبغ] ابننباته.643 :

ابهری (حاج هادی).387 :

حضرت اباالفضل علیه السّالم.334 :

بُسر بن أرطاة.01 :

تائب (شیخ اسماعیل).342 :
*

جبرئیل ،جبرائیل،617 ،318 ،371 ،15 :

.657 ،652
حاكم [نیشابوری (محمّد بن عبداهلل)].611 :
*

الحسن بن قارن.11 :

حسینی طهرانی (عالّمه سیّد محمّدحسین)،

ابوبکر ،اباب ر ،شیخین،365 ،364 ،78* :

والد.341 ،31 ،30 :

ابوذر غفاری ،ابوذر ،أبیذر،52* ،51 :

محمّدمحسن).332* :
خالد بن ولید.51 :

.656 ،653 ،611* ،611 ،618 ،362
أبوحمزۀ ثمالی.61 :

حسینی طهرانی (آیة اهلل حاج سیّد

*.611 ،78
ابوسفیان 56 ،10 :ـ .01 ،76 ،55

خمینی (آیة اهلل [سیّد روح اهلل]).30 :

أُبیّ بن کعب.385 :

رضوان (خازن بهشت).647* :

احمد بن محمّد بن عثمان.61 :

سقراط حکیم.328 :

اسرافیل.652 ،318 ،371 :

سلمان ،سلمان فارسی.611 ،51 ،10 :

أبوطالب.13* :
أبیبصیر.12 :

إسحاقَ بن عَمّار.384* :

حضرت آسیه ،آسیةُ امرَأةُ فِرعَونَ.658 :

خراسانی (آخوند مال محمّدکاظم).347 :

ذهَبی [(محمّد بن احمد)].611* :
سعدی شیرازی.343 :

سکونی [(اسماعیل بن أبیزیاد)].61 :
*

سلیم [(بن قیس هاللی)].385 :
*

اصفهانی کمپانی (شیخ محمّدحسین) ،آشیخ

صفوانی.646 :

اصفهانی (میر مشتاق).683 :

طباطبایی (عالّمه [سیّد محمّد حسین]):

محمّدحسین.353 ،358 ،341 ،347 ،342 :
أمینی (عالّمه [عبدالحسین]).611 :

انصاری [همدانی (شیخ محمّدجواد)].356 :
بازرگان (مهندس مهدی).31 :

ضحّاک بن قیس.01 :

.358 ،340 ،347 ،343 ،10
الطرَفات (طَریفً و طارِف و طَرفَة ابناء
َّ
*
ی بن حاتم).644 :
عد ِّ
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عبد یالیل.05 :

عبدالرّحمان بن عوف.611 :

لیلیٰ دختر مُرّة بن عروة بن مسعود ثَقفی.01 :
*

عبدالرّحمن بن أبیسعید الخدری.52 :

عبداهلل بن مسعود ،ابنمسعود،56 ،53 :
.661 ،385
[عبداهلل] ابنعبّاس.364 :

مالک [(خازن جهنّم)].647 :
مأمون.646* :

[محدّث] نوری.654 :
محمّد بن أبیقرة.61 :

[عبداهلل] ابنعمر.385* :

عثمان.611 :

مالک بن عوف.04 :

*

محمّد بن عثمان بن سعید عمری.61 :

*

عَدیّ بن حاتم ،عدی.645 ،644 :

مُعاذ [بن جبل].383* :

معاویه ،معاویة بن أبیسُفیان،04 ،01 :

*

*

*

عروة بن مسعود ثقفی،72 ،74 ،71 ،76 :

.642 ،645 ،644
مغیرة بن شعبه ،مغیره.02 ،05 :

حضرت علیاکبر علیه السّالم.04 ،01 :

مقداد.51 :

.01 ،06 ،08 ،71
عزرائیل.652 :

مُفضّل بن عمر.647 :

عمر ،شیخین،365 ،364 ،385 ،78* :

موفّق بن أحمد خوارزمی.611* :

عَمرو بن عَبدِوُد.58 :

.06 ،03
میکائیل.652 ،318 ،371 :

656 ،653 ،611* ،614 ،611 ،618 ،362
عمرو بن أُمیه.04 :
عمرو عاص.320 ،13 :

عینالدّوله.320 ،327 ،360 :

مؤمن آلیاسین ،مؤمن سورۀ یاسین،08 :

ناظماألطبّاء.326 ،323 :

قاضی [(آیة اهلل سیّد علی)].341 :

نخودکی اصفهانی (حاج شیخ حسنعلی):
.320 ،327
نفیسی (دکتر ابوالقاسم).323 :

كلینی [(محمّد بن یعقوب)].646* :

هَیثَمی [(احمد بن محمّد بن حجر)].611* :

الفضل بن زیاد.381* :

قوچانی (شیخ عبّاس).340 :

کربالیی طهرانی (سیّد احمد) ،آسیّد احمد:
.356 ،353 ،358 ،341 ،347 ،342
گلپایگانی (سیّد جمال گلپایگانی) ،آسیّد
جمال356 ،345 ،344 :

هانری کُربَن.343 :

ولید بن مغِیره.74 ،71 :
*

یحیی بن أکثم.653 :

یزید.04 :

فهرست کتب
قرآن ،قرآن مجید ،کِتابِ اهللِ ،کتاب خدا:

اهلل شناسی،348 ،310 ،312 ،315 ،18 :

نهج البالغة ،نهج البالغه،337 ،332 ،57 :

االمالی للطوسی.16 ،78 :

اکثر صفحات.

.642 ،648 ،612 ،313 ،324 ،310 ،361
* * *

.311 ،300 ،353 ،341 ،341 ،346

األمالی ،امالی صدوق،310 ،11 ،13 ،21 :
.642

اإلحتجاج.653 ،361 ،367 :،

األمالی للمفید ،األمالی.367 ،53 :

إحیاء العلوم.634 :

 21ـ ،353 ،341 ،315 ،318 ،365 ،15 ،76

إرشاد القلوب.642 :

.646

إحَن و مِحَن.646 :

االختصاص.367 :

اإلستیعاب ،استیعاب.642 ،616 :

أسدالغابة.616 ،70 :

اسرار ملکوت.12 :

أسفار.356 ،342 ،318 :
إعالم الوری.51 ،53 :

اإلقبال باألعمال الحسنة ،اإلقبال،61 :

،687 ،310 ،312 ،303 ،373 ،351 ،315
 641 ،661 ،632 ،633ـ .655 ،651

امام شناسی،26 ،23 ،51 ،56 ،48 ،16 :
،612 ،614 ،611 ،613 ،618 ،661 ،313
اإلمامة و السیاسة.611 :
إمتاع األسماع.01 :

انوار الملکوت.644 ،614 ،317 ،381 ،16 :

بحار األنوار،611 ،318 ،388 ،12 ،16 :

.658 ،642 ،610

بصائر الدرجات.655 ،617 :
بوستان سعدی.346 :

تاریخ ابنخلدون.04 ،72 ،74 :

063

تاریخ اإلسالم.385 :
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حلیة األولیاء.642 ،362 :

تاریخ الطبّری.02 ،72 :

حیات جاوید.332 :

تحف العقول.41 :

خمسۀ یونانی.328 :

تاریخ الیعقوبی.56 :

الخصال.360 :

تحفۀ حکیم مؤمن.328 :

الدرُّ المنثور فی تفسیر المأثور ،الدّر المنثور:

تشریح األعضاء.328 :

دعائم اإلسالم.56 :

تفسیر العیاشی.12 :

دالئل النبوّة.23 :

تذکرة الفقهاء.388 :

تفسیر الصافی.385 :

تفسیر القمی.14 ،71 ،76 ،56 ،12 ،13 :
تفسیر المیزان ،المیزان.385 ،14 ،71 :
تفسیر آیۀ نور.10 :

تفسیر بیان السعادة.381 :

تفسیر فرات الکوفی.610 :
تفسیر نور الثقلین.611 :

التنزیل علیٰ نهج البالغة.642 :

توحید علمی و عینی،342 ،344 ،311 :

.356 ،353

التوحید.342 ،310 :
تورات.11 :

تهذیب األحکام.381 :

ثواب األعمال و عقاب األعمال.50 :

جامع األخبار.318 :

الجَمعِ َبینَ الصِّحاحِ السِّتَّةِ.658 :

الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة،
الجواهر السنیه.41 ،48 :

الجوهرة المضیئة.616 :

.73 ،26

دالئل اإلمامة.658 :
دیوان بابا طاهر.638 :

دیوان پروین اعتصامی.23 :

دیوان حافظ.638 ،683 ،311 :
رسالۀ نکاحیه.628 :
روح مجرّد.688 :

روزنامۀ حبلُ المَتینِ.634 :
روزنامۀ ناهید.634 :

روضة المتقین.610 :

روضة الواعظین.361 ،360 :

الروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین علی بن

أبیطالب علیهما السّالم.643 :
ریاض األبرار.610 :

سالک آگاه.60 :

سرّ السلسلة العلویة.04 :
سفینة البحار.644 :

سُنَنِ أبیداوُدَ.658 :

السنن الکبری.385 :

السّیرة النبویة.23 :

فهرست کتب

شرح األخبار.04 :

شرح المنظومه.342 :
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الکامل فی التّاریخ.26 :

کتاب سلیم بن قیس الهاللی.385 :

شرح فصوص الحکم.356 ،310 :

الکشّاف.381 :

شرح نهج البالغة ،الشرح [ابنأبیالحدید]:

الغمّة.656 ،646 ،611 ،18 :

شعب اإلیمان.362 :

کنز الفوائد.365 :

شرح مثنوی.310 :

.642 ،58 ،16

صحیح بخاری.362 ،365 ،364 :
صحیح مسلم.58 :

صحیفۀ سجادیه.11 :

الصوارم المهرقة.53 :

الصواعق المحرقه.642 :

الطبقات الکبری.04 ،01 ،76 ،58 :

عدة الداعی و نجاح الساعی.342 :
عوالی اللئالی.634 ،381 ،386 :
عیون أخبار الرضا.381 :

غایة المرام.642 ،611 :
الغدیر.611 :

غرر األخبار.361 :
فتح الباری.56 :

فرهنگ نفیسی.326 :

کشف الغُمّة فی معرفة األئمّة ،کشف
کنز العمّال.362 :

گلستان.17 :

لغتنامۀ دهخدا ،دهخدا،328 ،71 ،70 :
.326

مثنوی معنوی.356 ،43 :

مجمع البیان.664 ،661 .342 ،345 ،71 :
المحاسن.324 ،335 :

محاضرات.642 :

مسند أبییعلیٰ.52 :

مشارق أنوار الیقین فی أسرار امیرالمؤمنین،
مشارق أنوار الیقین.647 ،616 ،376 ،48 :
مصباح المتهجّد.310 ،312 ،48 :

المصنف (ابن ابیشیبه).362 :

مطالب السئول.642 :
مطلع انوار.60 :

معاد شناسی،361 ،366 ،11 ،06 ،74 ،71 :

فُصوص الحِکم ،فُصوص.342 :

،688 ،311 ،306 ،356 ،353 ،341 ،318
.614 ،664 ،661 ،630 ،637 ،635 ،634

قرابادین کبیر.328 :

المغنی.381 :

الفضائل.367 :

فقه الرّضا علیه السّالم.12 :

المغازی.02 ،04 ،08 ،72 ،75 ،74 :

الکافی ،كافی،384 ،17 ،50 ،11 ،62 :

مقاتل الطّالبین.01 :

.640 ،646 ،615 ،324 ،330 ،382

مقتل الحسین علیه السّالم.335 :

066

مکارم األخالق.388 :
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نشان از بینشانها.327 :

من ال یحضره الفقیه،381 ،384 ،16 ،11 :

نور ملکوت قرآن،21 ،55 ،40 ،16 ،18 :

مناقب آل أبیطالب،365 ،73 ،52 ،53 :

نوروز در جاهلیت و اسالم.28 :

المناقب (علوی).367 :

وسائل الشیعة.330 ،388 :

منهاج السنّة النبویة.362 :

والیت فقیه در حکومت اسالم.330 ،،

.325 ،332

.656 ،646 ،643 ،361
منطق الطّیر.347 :

مهر تابان.342 ،11 ،06 :
نجم الثاقب.654 :

.610 ،382 ،74
الوافی.330 :

وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسالم.628 :

ینابیع المودة.642 :

فهرست اماکن ،قبایل و فرق
ابهر.387* :

ضرَین.332 :
حا ِ

اسالم ،شریعت ،شریعت اسالم ،شریعت

سنّی ،تسنّن.617 ،611 ،23 :

،16 ،02 ،08 ،70 ،77 ،72 ،73 ،26 ،23

شریعت نصاریٰ.11 :

سمحۀ سهله،28 ،52 ،55 ،56 ،18 ،60 :

 17ـ .641 ،365 ،363 ،388
 Üمسلمان ،مسلمانان ،مسلمانها ،مسلمین:
،77 ،72 ،75 ،28 ،54 ،51 ،56 ،58 ،16
.345 ،365 ،17 ،12 ،05 ،04 ،01 ،70

اصفهان.320 ،327 ،353 :

انصار.611 :

أنطاکیه.03 ،08 :

شام.618 :

شیعه.617 ،611 ،12 ،23 :

طائف،04 ،77 ،75 ،74 ،71 ،76 ،73 ،16 :
.17

 Üمنزل عبد یالیل.04 :

طهران.326 ،323 ،328 ،360 ،31 :

 Üخیابان برق.326 :
 Üخیابان سعدی.326 :

بنیإسرائیل ،قوم موسی.14 ،11 :

 Üخیابان ملّت.326 :

بنیثقیف ،ثقیف.02 ،05 ،01 ،77 ،76 ،73 :

 Üمسجد قائم.31 :

بنیامیّه.04 ،01 ،54 :

بنیهاشم.04 ،01 ،54 :
بنیولیعه.77 :

بیتالمقدس.14 :

جزیرةالعرب.05 :

 Üکوچۀ ناظماألطبّاء.326 :
 Üولیآباد.343 :
 Üخیابان عینالدّوله ،ایران.360 :
قریش.643 :

قم.326 ،340 ،347 ،343 :
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 Üمدرسۀ فیضیه.648 :

 Üخانۀ خدا ،خانۀ کعبه ،كعبه،11 ،73 ،13 :
611

مدینه،17 ،02 ،05 ،08 ،70 ،72 ،76 ،16 :

نجف.340 :

 Üالبَیتِ (بیت أمیرالمؤمنین علیه السّالم).646 :

نصاریٰ ،امّت حضرت عیسی،76 ،23 :

مكّه،04 ،70 ،72 ،71 ،76 ،73 ،16 ،13 :

هوازن.04 :

 Üعرفات.15 :

.11

کوفة.385* :

کوه طور.14 :

.611 ،616 ،618

مشهد.320 ،327 :
.616

 Üمشعر.15 :

مهاجر.611 :

نخودک.327 :
.363 ،10

یهود ،یهودی ،یهودیها،76 ،23 :

فهرست اصطالحات و موضوعات خاص

3

آبرو 368 ،330 :
3

اتّحاد611 ،334 :
احاطه311 :

احسان301 :

 Üاحسان و کرم65 :
احیاء345 :
ادب12 :

آدم374 :

اذن331 ،18 :

 شاگرد
اسماء و صفات46 :

 دل ،رحمت ،غضب ،ظهور ،عذاب ،لعنت،
فضل

 Üأرحمالرّاحمین62 :
ی21 :
 Üاسم اَلحَ ّ
 Üاسم اهلل21 :

 Üاسم علیم و قدیر21 :
 Üاسم هُو21 :

 Üاسماء حسنا10 :

 Üاذنِ عبودیّت368 :

 Üاسماء و صفات متضاد27 :

 Üظهور

 Üجالل21 :

اراده378 :

 Üجالل و جمال377 :

 Üاراده و مشیّت351 ،315 :

 Üجمال21 :

استاد615 :

 .3قابل ذکر است که عالمت :ـ جهت
موضوعات ذیل عنوان اصلی ،و عالمت :
جهت موضوعات مرتبط لحاظ شده است.

 Üسمیع و بصیر21 :
 Üسهلالحساب17 :

 Üصفات پروردگار20 :
 Üصفات جمال303 :

 Üصفت جمال و جالل10 :
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 Üظهور صفت رحمت و رحیمیّت20 :

تعلّق663 :

 Üمحبت محض641 :

 Üتوجّه به عالم کثرت637 :

اصحاب364 :

تکبّر41 :

 Üغیظ محض641 :
 Üمکر خدا635 :

 Üتعلّقات631 :
تکامل356 :

اصل وجود314 ،13 :

 Üاستکبار365 :

امام652 :

 Üتجرّی60 :

امارت661 :

 مقام تفصیل

 Üقلب امام643 :

 Üاظهار کبریائیّت53 :
 Üخودنمایی616 :
تکلیف11 :

انسان کامل.640 :

 Üتکالیف14 :

اهل مراقبه16 :

توبه14 ،15 :

 Üآیه و عبرت304 :

 Üندامت و شرمندگی18 :

 Üارادههای باطنی327 :

بتپرستی23 ،28 ،51 :

 لقاءخدا ،فلسفه ،عرفان ،فناء مطلق
 Üافاضۀ توحید652 :

 Üعالم برزخ317 :

 Üذکرِ «هو»345 :

 استاد

آیه614 :

باطن630 :

برزخ06 :

پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله615 :

 مقام جمع
تبلیغ08 :

تکوین18 :

 Üشرمندگی و پشیمانی67 :
توحید688 :

 Üحاالت توحیدی344 :
 Üعدم تناهی312 :

 Üال هو إلّا هو342 :
 Üمعیّت317 :

 Üتألیفِ قلوب55 :

 Üهوهویّت و وحدت312 :

 Üظهور315 :

 Üواحد عددی310 :

تجلّی612 ،616 :

تزکیه12 :

تسبیح636 :

 Üواحد بالصرافة310 :
 Üوجوبِ وجود312 :
 Üکنه ذات خدا.683 :

014

فهرست اصطالحات و موضوعات خاص

 Üوحدت در کثرت و کثرت در وحدت318 :

حمد636 ،344 ،64 :

ثناء64 :

خوف و رجاء640 :

 Üوحدت عددی311 :

خُمس56 :

خون حیض374 :

 حمد
جهالت74 ،15 ،62 :

دعا11 :

 Üجاهلیّت23 ،50 :

دل46 :

جملۀ اسمیّه40 :

 Üعالم اعتبار663 :

 سنّت جاهلی

 Üجهل57 :

 Üدعا کردن366 :
دنيا668 ،631 :

جهنّم668 ،631 ،637 ،12 :

 تعلّق
ذکر خدا381 :

حجاب عصمت631 :

ربط311 :

 Üادب ،تزکیه ،گریه
 Üمخلّدين661 :

 Üوجود محتاج387 :
 Üتعلّق و ربط310 :

 آبرو
حجاب و عفّت زن634 :

 Üذاتِ تعلیقی368 :

حدّ312 :

 Üظِلّ348 ،311 :

حجّت614 :

 Üمحدودیّت312 :
حدوث312 :

 Üکنه ذات خدا683 :

حكومت655 ،647 :

 امارت
حلم321 :

 قضاوت

 Üربط بین خالق و مخلوق37 :
رحمت378 ،78 ،47 ،14 ،16 ،65 :

 غیظ محض ،محبت محض
 Üترحّم668 :
رزق373 :

 Üروزی377 :
رضوان12 :

روحالقدس657 :

 Üجمع حلم با علم351 :

سجده368 ،330 :

 Üصبر و بردباری321 :

سخاوت01 :

 Üخویشتنداری320 :

 Üصبور و بردبار634 :

سحر61 :

سریان فیض351 :

013

سالم77 :

سلوک30 :

 تزکیه
سنّت جاهلی26 :

 Üسنّت ملّی71 :
 نوروز
شاگرد611 :

شب جمعه12 :
شجاعت320 :

شرع334 :

 تکوین ،واقعیّت

 Üتشریع13 :

 Üدین سهلِ سمحه12 :
 Üدین55 :

 Üشریعت سمحۀ سهله10 :
شفاعت661 :
شهوت53 :

شیعه658 :

صراط661 ،666 ،630 :

 Üصراط مستقیم367 :
صواب65 :

 Üمل وتى630 :
طبابت328 :

 Üطبیب328 :

شرح فقراتی از دعای افتتاح  /فهارس عامه

طواف73 :

ظلم.642 ،373 :

ظلمت و تاریکی67 :

ظهورِ (امام زمان علیه السّالم)652 :

عالم قيامت630 :
عبادت318 ،11 :

عبودیّت616 ،613 360 ،361 ،46 :

 Üاظهار مسکنت11 :

 Üحقیقت عبودیّت651 :
 Üمسکنت46 :
 سجدّه
عجله324 :

عدالت54 ،53 :
عذاب10 :

 Üعقوبات آخر الزّمان372 :
 Üعقوبت642 ،324 :
 جهنَّم
عرفان342 :

 Üاهل عرفان346 :
 Üاهل معرفت30 :
عشق344 :

 Üامیدوار به خدا632 :
 Üمحبّت313 :

عفو و گذشت62 :

 طلبگی
طلبگی328 :

 Üگذشت321 :

 Üطهارت محض654 :

عقد اخوّت611 :

طهارت51 :

عفو و إغماض322 :
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عقل363 ،334 :

 Üمتروک شدن قرآن384 :

عقوبت642 :

قضاوت325 ،61 :

 Üراه عقل343 :

علم617 ،325 ،52 ،60 :

قصاص67 :

قلب657 :

 حلم ،فلسفه ،یقین ،واسطه فیض

قیامت643 :

 Üحسّ و شعور375 :

کبریائیّت58 :

 Üتصوّر313 :

 Üصیحه643 :

 Üسرمایههای علمی358 :

 Üکبریائیّت پروردگار78 :

عناد644 :

گناه666 ،15 :

 Üصورت302 :

غضب378 ،16 :

گريه668 :

 Üگناه و معصیت322 :

 Üسخط و غضب47 :

 Üگناهان317 :

غفران12 :

 شفاعت
لعنت10 :

 Üعصبانیّت321 :
فضل306 :

 Üمعصیت680 :

فطرت363 ،334 :

لقاء خدا683 :

فلسفه54 :

 Üامیرالمؤمنین661 :

فقها15 :

 Üبرهانهای فلسفی347 :
 Üحکمت342 :

 Üمذهب تشکیک342 :

 Üمقام عِماء و مقام فناء615 :
فناء مطلق616 :
قابلیّت372 :

قدرت322 :

قرآن383 :

 Üقرآن خواندن در نماز382 :
 Üقرآن خواندن381 :

لقب امیرالمؤمنین361 :
مجازات17 :

 قصاص
مدح648 :

مرگ637 ،356 :

 تکامل
مسخره كردن634 :

مشروطیت634 :

معاد356 :

 مرگ ،برزخ ،جهنّم
معجزه632 :
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مقام تفصیل615 :
مقام جمع612 :

نعمت306 ،387 :
نفس337 :

 Üخودیّت و شخصیّت305 :
 Üخودیّت315 :

 Üشخصیّت و حقیقت خود311 :
 Üمنیّت307 :

نماز13 ،11 :

 Üصورت نماز386 :

 Üنماز اوّل وقت12 :
 Üنوافل16 :
نوروز26 :

 Üسیزدهبهدر رفتن51 :
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 سنّت جاهلی

هدایت651 ،653 :
واجب11 :

الواحدُ ال یَصدُر منه إلّا الواحد21 :
واسطۀ فیض617 :
واقعیت52 ،55 :

وقوف در عرفات15 :

والیت،646 ،648 ،610 ،613 ،661 ،37 :

.647

 Üوالیت کلّیه21 :

 Üنور وجود643 :

 Üوالیت كلّیۀ مطلقه616 :

یقین360 ،367 :

فهرست منابع و مصادر
القرآن الکریم (عثمان طه).

نهج البالغة :حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّالم ،محقّق :محمّد عبده 4 ،ج.
***

اإلحتجاج علی اهل اللجاج :طبرسی ،احمد بن علی ،محقّق :محمّدباقر خرسان 6 ،ج ،انتشارات
نشر مرتضی ،چاپ اول 3481 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.

إحیاء علوم الدّین :غزالی ،ابوحامد محمّد ،محقّق :عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی 32 ،ج،

انتشارات دار الکتب العربی ،چاپ اول ،بیروت ـ لبنان.

اإلختصاص :مفید ،محمّد بن محمّد (شیخ مفید) ،محقّقین :علی اکبر غفاری و محرّمی زرندی،
انتشارات المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید ،چاپ اول 3431 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

اإلستیعاب فی معرفة األصحاب :ابنعبدالبرّ ،ابوعمر یوسف بن عبداهلل بن محمّد ،محقّق :علی

محمّد البجاوی 4 ،ج ،انتشارات دارالجیل ،چاپ اول 3460 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

أسد الغابة فی معرفة الصحابة :الجزری ،عزّالدّین بن األثیر ابوالحسن علی بن محمّد 2 ،ج،
انتشارات دار الفکر 3481 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

اسرار ملکوت :آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدمحسن 1 ،ج ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ

اول 3465 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

اعالم الوری بأعالم الهدی (ط ـ الحدیثة) :طبرسی ،فضل بن حسن ،تحقیق :مؤسسه آل البیت،
 6ج ،انتشارات آل البیت ،چاپ اول 3437 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

اإلقبال باألعمال الحسنة فی ما یعمل مرة فی السّنة :ابنطاوس ،علی بن موسی ،محقّق :جواد

قیومی اصفهانی 1 ،ج ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ اول 3172 ،ه  .ش ،قم ـ ایران.

اهلل شناسی :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین 1 ،ج ،انتشارات عالّمه طباطبائی،
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چاپ سوم 3461 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.
األمالی (للمفید) :مفید ،محمّد بن محمّد (شیخ مفید) ،محقّقین :حسین استاد ولی ،علی اکبر

غفاری ،انتشارت کنگرۀ شیخ مفید ،چاپ اوّل 3431 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

األمالی (للصدوق) :ابنبابویه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق) ،انتشارات أعلمی ،چاپ پنجم،

 3488ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

األمالی (للطوسی) :طوسی ،محمّد بن الحسن (شیخ طوسی) ،تحقیق :مؤسسه البعثة ،انتشارات
دار الثقافة ،چاپ اول 3434 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

امام شناسی :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین 30 ،ج ،انتشارات عالّمه طباطبائی،
چاپ پنجم 3460 ،ه  .ق ،مشهد مقدس ـ ایران.

اإلمامة و السّیاسة :ابنقتیبة دینوری ،ابومحمّد عبداهلل بن مسلم ،محقّق :علی شیری 6 ،ج،
انتشارات داراألضواء ،چاپ اول 3438 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
إمتاع األسماع :المقریزی ،تقیالدّین احمد بن علی ،محقّق :محمّد عبدالحمید النمیسی 35 ،ج،
انتشارات دارالکتب العلمیّة ،چاپ اول 3468 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

أنوار الملکوت :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،مقدّمه و ترجمه :سیّد
محمّدمحسن حسینی طهرانی 6 ،ج ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ اول 3461 ،ه  .ق ،طهران ـ ایران.

بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار أئمة األطهار :عالّمه مجلسی ،محمّد باقر بن محمّد تقی ،تحقیق:

جمعی از محقّقان 333 ،ج ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی ،چاپ دوّم 3481 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی اهلل علیهم اجمعین :صفار ،محمّد بن حسن ،محقّق:

محسن کوچه باغی ،انتشارات مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،چاپ دوّم 3484 ،ه  .ق ،قم ـ
ایران.

بوستان سعدی :سعدی شیرازی ،ابو محمّد مصلحالدّین بن عبداهلل ،محقّق :محمّدعلی فروغی،

چاپ اوّل.

تاریخ ابنخلدون :عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون ،محقّق :خلیل شهادة 0 ،ج ،انتشارات
دارالفکر ،چاپ دوّم 3480 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
تاریخ االسالم :الذهبی ،محقّق :عمر عبدالسّالم تدمری 56 ،ج ،انتشارات دار الکتب العربی،

چاپ اول 3487 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

تاریخ الطبری :الطبری ،ابوجعفر محمّد بن جریر ،محقّق :محمّد ابولفضل ابراهیم 33 ،ج،

انتشارات دارالتراث ،چاپ دوّم 3107 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

تاریخ الیعقوبی :یعقوبی ،احمد بن أبییعقوب بن جعفر بن وهب 6 ،ج ،انتشارات دار صادر،
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بیروت ـ لبنان.
تحف العقول :ابنشعبه حرّانی ،حسن بن علی ،محقّق :علی اکبر غفاری ،انتشارات جامعۀ
مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوّم 3484 ،ه  .ش ،قم ـ ایران.

تذکرة الفقهاء (ط ـ الحدیثه) :عالّمه حلّی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ،تحقیق :گروه

پژوهش مؤسسه آل البیت علیهم السّالم 37 ،ج ،انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السّالم ،چاپ
اول ،قم ـ ایران.
تفسیر الصافی :فیض کاشانی ،مال محسن ،محقّق :حسین اعلمی 5 ،ج ،انتشارت صدر ،چاپ

دوّم 3435 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

تفسیر العیاّشی :عیّاشی ،محمّد بن مسعود ،محقّق :هاشم رسولی محالتی 6 ،ج ،انتشارات
المطبعة العلمیّة ،چاپ اوّل 3108 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

تفسیر القمی :قمی ،علی بن ابراهیم ،محقّق :طیب موسی جزائری 6 ،ج ،انتشارات دارالکتب،

چاپ سوم 3484 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

تفسیر آیۀ نور :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،مقدّمه و تصحیح :سیّد

محمّدمحسن حسینی طهرانی ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ اول 3416 ،ه  .ق ،طهران ـ ایران.
تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة :گنابادی ،سلطان محمّد 4 ،ج ،مؤسسة األعلمی
للمطبوعات ،چاپ دوّم 3480 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

تفسیر فرات الکوفی :کوفی ،فرات بن ابراهیم ،محقّق :محمّد کاظم ،انتشارات سازمان چاپ و

انتشارات وزارت ارشاد ،چاپ اول 3438 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

تفسیر نور الثّقلین :العروسي الحويزي ،عبد علي بن جمعة ،محقّق :هاشم رسولی محالّتی،

انتشارات اسماعیلیان ،چاپ چهارم 3435 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

تهذیب األحکام :طوسی ،محمّد بن الحسن (شیخ طوسی) ،محقّق :حسن الموسوی خرسان،

 38ج ،انتشارات دار الکتب األسالمیّة ،چاپ چهارم 3487 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد

محمّدحسین ،انتشارات عالّمه طباطبائی ،چاپ هفتم 3437 ،ه  .ق ،مشهد مقدس ـ ایران.
التوحید :ابنبابویه ،محمّد بن علی ،محقّق :هاشم حسینی ،انتشارات جامعه مدرسین حوزۀ علمیّه

قم ،چاپ اوّل 3110 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
تورات.

ثواب األعمال و عقاب األعمال :ابنبابویه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق) ،انتشارات دار الشریف

الرضی ،چاپ دوّم 3482 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
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جامع األخبار :شعیری ،محمّد بن محمّد ،انتشارات مطبعة حیدریة ،چاپ اوّل ،نجف ـ عراق.

الجواهر السنیّة فی األحادیث القدسیّة :شیخ حرّ عاملی ،محمّد بن حسن ،انتشارات دهقان ،چاپ

سوم 3108 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.
الجوهرة المضيئة في سلوك الطالب و نصح البرية :الدسوقی ،ابراهیم بن ابوالمجد ،محقّق:
عاصم ابراهیم الکیالی ،انتشارات دارالکتب العلمیّة ،چاپ اوّل 3460 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء :اإلصبهانی ،أبونعیم احمد بن عبداهلل ،محقّق 38 :ج ،انتشارات

دار الکتب العربی ،چاپ چهارم 3485 ،ه  .ق ،قاهره ـ مصر.
حیات جاوید :آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدمحسن ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ اوّل،

 3416ه  .ق ،طهران ـ ایران.
الخصال :ابنبابویه (شیخ صدوق) ،محمّد بن علی ،محقّق :علی اکبر غفاری 6 ،ج ،انتشارات
جامعه مدرسین حوزۀ علمیّه قم ،چاپ اوّل 3126 ،ه  .ش ،قم ـ ایران.
الدرّ المنثور فی تفسیر المأثور :سیوطی ،جاللالدّین 2 ،ج ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشی
نجفی 3484 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
دعائم اإلسالم :ابنحیون ،نعمان بن محمّد مغربی ،محقّق :آصف فیضی 6 ،ج ،انتشارات مؤسسه

آل البیت علیهم السّالم ،چاپ دوّم 3105 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
دالئل اإلمامة (ط ـ الحدیثة) :طبری آملی صغیر ،محمّد بن جریر بن رستم ،محقّق :قسم
الدراسات اإلسالمیّة مؤسسة البعثة ،انتشارات بعثت ،چاپ اوّل 3431 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
دالئل النبوّة و معرفة أحوال صاحب الشریعة :البیهقی ،أحمد بن الحسین ،محقّق :الدکتور عبد
المعطی قلعجی 7 ،ج ،انتشارات دار الکتب العلمیّة ،چاپ اوّل 3485 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
دیوان بابا طاهر :بابا طاهر.
دیوان پروین اعتصامی :اعتصامی پروین.

دیوان حافظ :حافظ شیرازی ،موالنا شمسالدّین محمّد ،محقّق :حسین پژمان ،انتشارات

کتابفروشی فروغی ،چاپ سوم 3122 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.
رساله نکاحیّه (کاهش جمعیّت ضربهای سهمگین بر پیکر مسلمین) :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی،

سیّد محمّدحسین ،انتشارات عالّمه طباطبایی ،چاپ دوّم 3465 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.
روح مجرّد :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،انتشارات عالّمه طباطبایی ،چاپ
هشتم 3465 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران

روضة المتّقین فی شرح من ال یحضره الفقیه :مجلسی ،محمّدتقی بن مقصودعلی ،محقّقین:

حسین موسوی کرمانی ،علیپناه اشتهاردی 34 ،ج ،انتشارات مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانپور،
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چاپ دوّم 3482 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (ط ـ القدیمة) :فتال نیشابوری ،محمّد بن احمد 6 ،ج،

انتشارات رضی ،چاپ اوّل 3175 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

ی بن ابیطالب علیه السّالم :ابنشاذان قمی ،ابوالفضل شاذان
الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین عل ّ

بن جبرئیل ،محقّق :علی شکرچی ،انتشارات مکتبة األمین ،چاپ اوّل 3461 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

ریاض األبرار فی مناقب أئمّة األطهار :جزائری ،سیّد نعمتاهلل بن عبداهلل 1 ،ج ،انتشارات

مؤسسة التاریخ العربی ،چاپ اوّل 3467 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

سالک آگاه :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،مقدّمه و تعلیقات :سیّد
محمّدمحسن حسینی طهرانی ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ اوّل 3412 ،ه  .ق ،طهران ـ ایران.

سرّ السلسلة العلوّیة :البخاری ،أبینصر ،مقدمه و تعلیقات :سیّد محمّدصادق بحرالعلوم،
انتشارات شریف الرضی ،چاپ اوّل 3431 ،ه  .ق.

سفینة البحار :محدّث قمی ،شیخ عباس 0 ،ج ،انتشارات اسوه ،چاپ اوّل 3434 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

السنن الکبری :النسائی ،محقّقین :عبدالغفار سلیمان البنداری و سیّد حسن کسروی 2 ،ج،
انتشارات دار الکتب العلمیّة ،چاپ اوّل 3433 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.

السیرة النبویّة :الحمیری المعارفی ،عبدالملک بن هشام ،محقّقین :مصطفی السقا ،ابراهیم
األبیاری ،عبدالحفیظ الشلبی 6 ،ج ،انتشارات دار المعرفة ،بیروت ـ لبنان.

شرح األخبار :المغربی ،القاضی النعمان ،محقّق :السیّد محمّد الحسینی الجالنی 1 ،ج ،انتشارات
جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیّه قم ،قم ـ ایران.

شرح المنظومة :المحقّق السبزواری ،تعلیقات و تصحیح :آیة اهلل حسن زاده آملی ،محقّق :مسعود

طالبی 5 ،ج ،انتشارات نشر ناب ،چاپ اوّل 3171 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.

شرح فصوص الحکم :قیصری ،داود ،محقّق :سیّد جالل آشتیانی ،انتشارات شرکت انتشارات

علمی و فرهنگی ،چاپ اوّل 3175 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.

شرح مثنوی :سبزواری ،مالّ هادی ،محقّق :مصطفی بروجردی 1 ،ج ،انتشارات سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد ،چاپ اوّل 3174 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.

شرح نهج البالغة :ابنأبیالحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،محقّق :محمّد ابوالفضل ابراهیم 38 ،ج،
انتشارات مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی ،چاپ اوّل 3484 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

شعب اإلیمان :البیهقی ،احمد بن الحسین ،محقّق :أبیهاجر محمّد السعید بی بسیونی زغلول،
 7ج ،انتشارات دار الکتب العلمیّة ،چاپ اوّل 3438 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
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صحیح البخاری :البخاری ،انتشارات دار الفکر 3483 ،ه  .ق.

صحیح مسلم :النیسابوری ،مسلم 0 ،ج ،انتشارات دار الفکر ،بیروت ـ لبنان.

الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق المحرقة :شوشتری ،نور اهلل بن شریفالدّین ،انتشارات
مطبعة النهضة ،چاپ اوّل 3127 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

الطبقات الکبری :الهاشمی البصری ،محمّد بن سعد بن منیع ،محقّق :محمّد عبدالقادر عطا 0 ،ج،
انتشارات دارالکتب ،چاپ اوّل 3438 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
عدّة الداعی و نجاح الساعی :ابنفهد حلّی ،احمد بن محمّد ،محقّق :احمد موحدّی قمی،
انتشارات دار الکتب اإلسالمی ،چاپ اوّل 3487 ،ه  .ق.
عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدّینیّة :ابنأبیجمهور ،محمّد بن زینالدّین ،محقّق:
مجتبی عر اقی 4 ،ج ،انتشارات دار سیّد الشهداء ،چاپ اوّل 3485 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
عیون أخبار الرضا علیه السّالم :ابنبابویه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق) ،محقّق :مهدی

الجوردی 6 ،ج ،انتشارات نشر جهان ،چاپ اوّل 3170 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.
غرر األخبار :دیلمی ،حسن بن محمّد ،محقّق :اسماعیل ضیغم ،انتشارات دلیل ما ،چاپ اوّل،
 3467ه  .ق ،قم ـ ایران.
فتح الباری :العسقالنی ،شهابالدّین ابنحجر ،انتشارات دار المعرفة ،چاپ دوّم ،بیروت ـ لبنان.

الفضائل :ابنشاذان قمی ،ابوالفضل شاذان جبرئیل ،انتشارات رضی ،چاپ دوّم 3121 ،ه  .ش ،قم ـ

ایران.
فقه الرضا علیه السّالم :حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّالم ،تحقیق :مؤسسه آل البیت علیهم
السّالم ،انتشارات مؤسسۀ آل البیت علیهم السّالم ،چاپ اوّل 3482 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.
الکافی :کلینی ،محمّد بن یعقوب بن اسحاق ،محقّقین :علی اکبر غفاری و محمّد آخوندی 0 ،ج،
انتشارات دارالکتب االسالمیه ،چاپ چهارم 3487 ،ه  .ق ،تهران ـ ایران.

الکامل فی التاریخ :ابناثیر ،عزّالدّین ابوالحسن علی بن أبیالکرم 31 ،ج ،انتشارات دار صادر ـ
دار بیروت 3105 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
کتاب سلیم بن قیس هاللی :هاللی ،سلیم بن قیس ،محقّق :محمّد انصاری زنجانی خوئینی،

 6ج ،انتشارات الهادی ،چاپ اوّل 3485 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل :زمخشری ،محمود 4 ،ج ،انتشارات دار الکتاب العربی،

چاپ سوم 3487 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
کشف الغمة فی معرفة األئمّة (ط ـ القدیمة) :اربلی ،علی بن عیسی ،محقّق :هاشم رسولی
محالتی 6 ،ج ،انتشارات بنی هاشمی ،چاپ اوّل 3103 ،ه  .ق ،تبریز ـ ایران.

فهرست منابع و مصادر
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کنز العمّال :المتقی الهندی ،محقّقین :الشیخ بکری حیانی و الشیخ صفوة السبط 32 ،ج ،انتشارات
مؤسسة الرسالة 3481 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
کنز الفوائد :کراجکی ،محمّد بن علی ،محقّق :عبداهلل نعمة 6 ،ج ،انتشارات دار الذخائر ،چاپ

اوّل 3438 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
گلستان سعدی :سعدی شیرازی ،أبومحمّد مصلحالدّین بن عبداهلل.
لغت نامۀ دهخدا :علی اکبر دهخدا

مثنوی معنوی (به خط میرخانی) :بلخی رومی ،موالنا جاللالدّین محمّد ،محقّق :سیّد حسن

میرخانی 2 ،ج 3174 ،ه  .ق.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن :طبرسی ،فضل بن حسن ،مقدمه :محمّد جواد بالغی 38 ،ج،
انتشارات ناصرخسرو ،چاپ سوم 3176 ،ه  .ش ،تهران ـ ایران.
المحاسن :برقی ،احمد بن محمّد بن خالد ،محقّق :جاللالدّین محدث 6 ،ج ،انتشارات دار

الکتب االسالمیه ،چاپ دوّم 3173 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.
مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین علیه السّالم :حافظ برسی ،رجب بن محمّد ،محقّق:

علی عاشور ،انتشارات أعلمی ،چاپ اوّل 3466 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد :طوسی ،محمّد بن الحسن (شیخ طوسی) ،انتشارات مؤسسة
فقه الشیعة ،چاپ اوّل 3433 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
المصنّف :ابنأبیشیبة الکوفی ،محقّق :سعید اللحام 0 ،ج ،انتشارات دار الفکر ،چاپ اوّل3481 ،
ه  .ق ،بروت ـ لبنان.
مطلع انوار :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،مقدّمه و تعلیقات :سیّد محمّدمحسن

حسینی طهرانی 34 ،ج ،انتشارات مکتب وحی ،چاپ دوّم 3413 ،ه  .ق ،طهران ـ ایران.
معاد شناسی :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین 38 ،ج ،انتشارات نور ملکوت
قرآن ،چاپ یازدهم 3467 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.
المغازی :الواقدی ،محمّد بن عمر ،محقّق :مارسدن جونس 1 ،ج ،انتشارات موسسه األعلمی،
چاپ سوم 3481 ،ه  .ق ،بیروت ـ لبنان.
المغنی :عبداهلل بن قدامه36 ،ج ،انتشارات دار الکتاب العربی ،بیروت ـ لبنان.

مقاتل الطالبیین :اإلصفهانی ،أبیالفرج علیّ بن الحسین ،محقّق :سیّد احمد صقر ،انتشارات دار
المعرفة ،بیروت ـ لبنان.

مقتل الحسین علیه السّالم :األزدی ،ابومخنف ،محقّق :حسین غفاری ،انتشارات مطبعة العلمیّة ،قم ـ

ایران.
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مکارم األخالق :طبرسی ،حسن بن فضل ،انتشارات شریف رضی ،چاپ چهارم 3462 ،ه  .ق ،قم

ـ ایران.

من ال یحضره الفقیه :ابنبابویه ،محمّد بن علی (شیخ صدوق) ،محقّق :علی اکبر غفّاری 4 ،جلد ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرّسین حوزۀ علمیّه قم ،چاپ دوّم 3431 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

المناقب (للعلوی) :علوی ،محمّد بن علی بن الحسین ،محقّق :حسین موسوی بروجردی،

انتشارات دلیل ما ،چاپ اوّل 3460 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

مناقب آل أبیطالب علیهم السّالم :ابنشهرآشوب مازندرانی ،محمّد بن علی 4 ،ج ،انتشارات
عالّمه ،چاپ اوّل 3171 ،ه  .ق ،قم ایران.

منطق الطیر :عطار نیشابوری ،فریدالدّین ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اوّل 3171 ،ه  .ق،
تهران ـ ایران.

منهاج السنة النبویة :ابنتیمیة الحرانی ،احمد بن عبدالحلیم ،محقّق :محمّد رشاد سالم 0 ،ج،
انتشارات مؤسسه قرطبة ،چاپ اوّل 3482 ،ه  .ق.

مهر تابان :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،انتشارات عالّمه طباطبائی ،چاپ
پنجم 3461 ،ه  .ق ،مشهد مقدس ـ ایران.

المیزان فی تفسیر القرآن :عالّمه طباطبائی ،سیّد محمّدحسین 68 ،ج ،انتشارات جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم 3437 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

نجم الثاقب در أحوال امام غائب علیه السّالم :محدّث نوری ،حسین بن محمّدتقی ،محقّق:

صادق برزگر 6 ،ج ،انتشارات مسجد مقدّس جمکران 3104 ،ه  .ش ،قم ـ ایران.

نور ملکوت قرآن :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین 4 ،ج ،انتشارات عالّمه

طباطبائی ،چاپ سوم 3467 ،ه  .ق ،مشهد مقدس ـ ایران.

نوروز در جاهلیّت و اسالم :آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدمحسن ،انتشارات مکتب وحی،

چاپ اوّل 3415 ،ه  .ق ،طهران ـ ایران.

وسائل الشیعة :شیخ حرّ عاملی ،محمّد بن حسن ،تحقیق :مؤسسه آل البیت علیهم السّالم 18 ،ج،
انتشارات مؤسسه آل البیت علیهم السّالم ،چاپ اوّل 3481 ،ه  .ق ،قم ـ ایران.

وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسالم :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین ،چاپ
اوّل ،مشهد مقدّس ـ ایران.

والیت فقیه در اسالم :عالّمه آیة اهلل حسینی طهرانی ،سیّد محمّدحسین 4 ،ج ،انتشارات عالّمه

طباطبائی ،چاپ سوم 3460 ،ه  .ق ،مشهد مقدّس ـ ایران.

آثار منتشره

احواالت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف

آثار منتشرۀ حضرت آیة اهلل حاج سّید محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ که
تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده ،به شرح ذیل است:

 رساله طهارت انسان :بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
 اربعین در فرهنگ شیعه

 اسرار ملکوت :شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّالم
 حریم قدس :مقالهای در سیر و سلوک إلی اهلل

 اجماع از منظر نقد و نظر :رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاً

 تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صالة الجمعة عیناً و تعیینًا» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

 مقدّمه و ترجمه «أنوار الملکوت» :نور ملکوت روزه ،نماز ،مسجد ،قرآن و دعا از حضرت
عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
افق وحی :نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

 مقدّمه و تعلیقات بر مطلع انوار (دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی ،مُراسالت و مواعظ)؛ از
حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

مقدّمه و تصحیح تفسیر آیه نور ﴿ ﴾  از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد
محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

مقدّمه و تصحیح آئین رستگاری از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین
حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

 حیات جاوید :شرحی بر وصیّتنامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّالم در حاضرین
 گلشن اسرار :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة

 مهر فروزان :نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخالقی حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
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 مقدّمه و تذییالتی بر سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
 عنوان بصری
 مهر تابناک

 ترجمه و تعلیقات بر «اجتهاد و تقلید» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد
حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
 نوروز در جاهلیت و اسالم تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسالم
 سالک آگاه :بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماء
 نفحات انس :انسان کامل در فرهنگ شیعه

 مقدمه و تعلیقات بر «شرح فقراتی از دعای افتتاح» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد
محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

 فقاهت در تشیع

 3ـ تفسیر (قرآن ـ حدیث)

انوار الملکوت :این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» میباشد که توسط مرحوم عالّمه

ی سخنرانیهایی در ماه مبارک رمضان  3118هجری قمری در مسجد
طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ ط ّ

قائم طهران ،ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگهای خود ثبت نموده بودند .این دستنوشتهها بعد از
رحلت ایشان ،در دو جلد تنظیم ،تحقیق ،ترجمه و منتشر گردیده است.

تفسیر آیه نور :این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ

پیرامون تفسیر عرفانی ،اخالقی آیۀ مبارکۀ نور ﴿ ﴾  در مسجد قائم طهران میباشد ،که
صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

شرح فقراتی از دعای افتتاح :کتاب حاضر ،حاصل ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ در شرح دعای شریف افتتاح

است ،که در شبهای ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی خویش ،به شرح و
تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیةالمضامین پرداخته بودند.

حیات جاوید :این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتنامۀ

معجز بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السّالم
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که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقهای به نام حاضرین بیان فرمودند.

عنوان بصری :این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیهایی است که حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری» طی
سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عالّمه آیةاهلل

العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ بیان فرمودند که شرح
مبسوط آن تحت عنوان اسرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

6ـ ادعیه و اخالق

آیین رستگاری :این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان ،آداب و امور الزمۀ سیر و
سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرمودهاند ،که صوت پیاده شدۀ
آن ،به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن

حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

سالک آگاه :این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیهای حضرت عالّمه آیةاهلل حاج سیّد

محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ می باشد که در مناسبتهای مختلف
پیرامون علم و علما ایراد فرمودهاند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج
سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

1ـ کالم ،فلسفه و عرفان

اسرار ملکوت :این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه السّالم به روایت

«عنوان بصری» که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که
تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است .این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی
سلوکی مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ میباشد .این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر
شده است.
حریم قدس :مقالهای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمهای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف «لب اللباب در سیر و
سلوک اولی األلباب» تألیف حضرت عالّمه طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ نگارش یافته است .این اثر به
زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح :این کتاب مقالهای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از

خامه عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ تراوش
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یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته
است .لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عالّمه ،به چاپ نرسیده بود و بسیاری از
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد
محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودهاند.
گلشن اسرار :این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که

توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

افق وحی :این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون

وحی و رسالت میباشد .از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات ،خود دارای
نقاطی شبههبرانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات
صاحب مقاله میشد ،مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخها نمودهاند.

4ـ فقه و اصول

رسالۀ طهارت انسان :این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی

مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهاند .این
اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
اجماع :این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسئلۀ اجماع ،یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و

اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی ،در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه
پرداخته است.
صالة اجلمعة :این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است ،تقریرات درس

خارج فقه حضرت آیة اهلل الحجة سیّد محمود شاهرودی میباشد که توسط حضرت عالّمه آیة
اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ نگارش یافته و به
ضمیمۀ تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
اجتهاد و تقلید :این کتاب حاوی تقریر بحثها و درسهای مرحوم آیة اهلل العظمی شیخ

حسین حلّی در حوزۀ علمّیه نجف به تحریر حضرت آیة اهلل العظمی عالّمه حاج سّید محمّد حسین
حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ میباشد .صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در
آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصههای تحقیق متحیّر کننده است .معلّق محترم با ترجمه،
توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزودهاند.
این کتاب با عنوان الدّر النضید فی االجتهاد و التقلید نیز به عربی منتشر شده است.

نوروز در جاهلیت و اسالم :این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد

از اسالم که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان ،به
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تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعتهای وارده در دین مقدّس اسالم پرداختهاند.

5ـ تاریخی ،اجتماعی

أربعین در فرهنگ شیعه :در این رساله عنوان «أربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه السّالم
است .این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

2ـ یادنامه و تذکره ،رجال

مهرفروزان :این کتاب ،نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ
میباشد ،که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.
مهر تابناک :مرحوم عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس

اهلل سرّه ـ و فرزند بزرگوارشان آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به
مناسبتهای مختلف از شمّهای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب
عرفان بهره بردهاند ،که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهای جمعآوری و در اختیار
مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

نفحات انس :در این نوشتار ،بیانات حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد
ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ ایراد شده است ،به طرح دقیق آموزههای اصیل عرفانی به خصوص
بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معیّت او با ائمّه
اطهار علیهم السّالم میپردازد.

7ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی ،مراسالت و مواعظ

مطلع انوار :این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستنوشتهها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عالّمه

آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ میباشد که تحت
عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمعآوری نموده بودند ،که پس از رحلت ایشان به صورت
محقّق ،مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه ،تصحیح و تعلیقههای نفیس فرزند ایشان
حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
جلد اوّل :مراسالت ،مالقاتها و احواالت شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و حکایات
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اخالقی و عرفانی ،تاریخی و اجتماعی.

جلد دوّم :مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخالق و عرفان مؤلّف محترم.

جلد سوّم :ترجمه و تذکرۀ عدّهای از بزرگان و علماء و شخصّیتهای تأثیرگذار.
جلد چهارم :عبادات و ادعیه و اخالق.

جلد پنجم :ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بالغی.

جلد ششم :اجازهنامههای روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.
جلد هفتم :ابحاث فقهی (فقه خاصّه ،عامّه و مقارن) و مباحث اصولی.

جلد هشتم :ابحاث کالمی (مبدأ ،معاد ،مَساوی).

جلد نهم :ابحاث کالمی (پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم).
جلد دهم :یادداشتها و برگزیدههایی از کتب تاریخی و اجتماعی.
جلد یازدهم :ابحاث رجالی؛ متفرّقات (پزشکی ،لطائف و.)...

جلد دوازدهم و سیزدهم :خالصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ  3121و  3178قمری.
جلد چهاردهم :فهارس عامۀ این موسوعه (آیات و روایات ،اشعار و اعالم و.)...

نرم افزار

آوای ملکوت :این مجموعه صوتی (در چهار  )DVDسخنرانیهای حضرت عالّمه آیة اهلل

العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ و حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل میشود.

کیمیای سعادت :این مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت عالّمه آیةاهلل العظمی

حاج سّید محمّد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان،
حضرت عالّمه سّید محمّد حسین طباطبایی ـ رضوان اهلل علیهما ـ و مجموعه تألیفات و بیانات

حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در شرح حدیث عنوان

بصری و دعای ابوحمزه و سایر معارف اسالمی میباشد.
 سیره صالحان
 ارتداد در اسالم

کتب در دست تألیف
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