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 :ةء ىف األحادیث القدسی  اقد ج

 أن  اهلل جل  جالله یقول:»

بُتک  الّدنیا باإلحسان و وه   ،ک و خلقُتک  ألجىلقُت األشیاء  ألجل  عبدى! خل  ”
 «“باإلیامن. اآلخرة  

ام و دنیا  ، همه چیز را به خاطر تو و تو را به خاطر خودم خلق نمودهبنده من»
 «ام. را از روی احسان و کرم و آخرت را از جهت ایمان به تو بخشیده

 601، ص مشارق أنوار الیقین
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 حیممحن الر  بسم اهلل الر  
ّ  هّلِل ة   خیر أ ة علی ال  الص   ،کر امحمد   له ال د   آله أمجعنی خلق اهلل  فضل البی  حمم 

یناهرینالط    ،   لعنة اهلل علی أعدائهم إیلی یوم الد 
 

باشد، گرچه  از جمله ادعیۀ وارده در ماه مبارک رمضان دعای افتتاح می
 قرائت آن در سایر مناسبات نیز ممدوح و مناسب است.

ای است که روح و شوق  المضامین و از نوادر ادعیه دعای افتتاح بسیار عالیة
کند، و آدمی را برای  نتظاِر ادراک والیت را ظاهرًا و باطنًا در نفس انسان زنده میا

عصر عّجل اهلل فرجه الّشریف و  ادراک حضور صاحب والیت کبریٰ حضرت ولّی
 سازد. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء آماده و مهّیا می

روی  گرچه در بسیاری از ادعیه همچون زیارت جامعۀ کبیره و دعای ندبه،
الّسالم تکیه شده  محورّیت عالم کون بر مدار والیت حضرات معصومین علیهم

دهند، و  است، و توّجه و تنّبه قاری را به سمت و سوی آن مرکز و مدار سوق می
مبین  المتین و یا به تعبیر دیگر امام اهلل کیفّیت ربط بین خالق و مخلوق را که همان حبل

این جهت نسبت به سایر ادعیه دارای امتیاز و ویژگی کنند و از  باشد، بیان می می
باشند؛ ولی در دعای افتتاح، ابتدا موقعّیت و جایگاه بنده در ارتباط با  خود می

گردد، و آنگاه رابط و  پروردگار و کیفّیت ایجاد ربط و برقراری اّتصال تبیین می
شود که جز  ن میواسطه و وسیلۀ این ارتباط و اّتصال برای خواننده مشّخص و معّی
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این راه و طریقی که موجب وصول و وفود به حریم إله باشد، وجود ندارد. و لذا 
نامه ذکر شده  الّسالم که اسامی آنها در زیارت نظر از زیارات معصومین علیهم صرف

است، دعایی که صراحتًا با این کیفّیت خاص تمامی اسماء چهارده معصوم 
ای  شد، مثل دعای افتتاح وجود ندارد، و این خود نکتهالّسالم در آن آمده با علیهم

 3حائز اهّمیت و توّجه است!
عبارات و جمالت دعای افتتاح به نحوی است که کم شخص عالم و مّطلعی 

جات از آنها استفاده نکرده و در موارد و  یابیم که در سخنان و نوشته را می
توان گفت که این دعا برای  های گوناگون شاهد نیاورده باشد، و لذا می مناسبت

الّلسان و در ألسنه و بیان، رایج  الخصوص اولیای الهی ورد بزرگان اهل معرفت عَلی
و دارج گشته است، مخصوصًا تعابیری که در قسمت انتهای دعا دربارۀ حضرت 

توان یافت. و  الّسالم وارد شده است، کمتر در جای دیگر می األمر علیه صاحب
ای برای تقّرب و ربط با صاحب  توان این دعا را وسیله قع میلحاظ در وا بدین

الّسالم انشاد  والیت کّلیه قلمداد نمود و برای همین منظور از ناحیۀ معصوم علیه
 باشد. گشا و حیاتی می شده است، و برای هر دو زمان غیبت و ظهور راه

هلل مرحوم والد حضرت عاّلمه سّید محّمدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان ا
آمیزی نسبت به این دعا شائق و راغب  در طول حیات خود به نحو شگفت علیه ـ

شدند، حّتی در  جای سخنان و آثار خویش متذّکر می بودند و فقرات آن را در جای
اهلل خمینی ـ رحمة اهلل علیه ـ  سنواتی که همراه و همگام با رهبر انقالب، مرحوم آیة

                                                      
توّسط نامه و  ارتباط بین ایشان و شاگردان معمواًلـ رضوان اهلل علیه ـ در زمان مرحوم والد . 3

ها با سالم به فرزندان ایشان ابراز محّبت و ارادت  و چه بسا در این نامه ،شد نگاری انجام می رساله
 «و یا نور چشمان سالم برسانید ،خدمت آقازادگان»نمودند که غالبًا با ذکر:  بیشتری از خود می

کرد و  یک ذکر می ن ایشان را یکشد. ولی در میان آنان فردی بود که تمامی اسامی فرزندا انجام می
تک  این شخص که به این کیفّیت تک ،فالنی»رساند. روزی مرحوم والد به من فرمودند:  سالم می
 !«به رمز سلوک پی برده است ،رساند می المبا ذکر نام س فرزندان را
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األمر عّجل اهلل  د، در شب میالد حضرت صاحبوارد مسائل سیاسی و اجتماعی شدن
تعالیٰ فرجه الّشریف این فقره از دعای افتتاح را به صورت إعالن در قالبی شکیل و 

 نیکو منتشر نمودند:
لُّ هبا النّفاق   ولٍة کریمٍة ُتع زُّ هبا اإلسالم  و أهل ه و ُتذ  ُب إلیک یف د  ا لل هّم إّنا نرغ 

ُلنا فیه ع  بیلک، و ترُزُقنا هبا و أهل ه! و َت  ت ک و القادة  إیل  س  عاة  إیل  طاع  ا من الدُّ
رامة  الّدنیا و اآلخرة!  ک 

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 

 عصر أرواحنا فداه، نبوده است. ولّی
رحوم مهندس مهدی بازرگان ـ رحمة اهلل علیه ـ در همان زمان طّی نطق و م
 ای که در یکی از مساجد طهران داشت، گفت: خطابه

یک از مراکز دینی و  کنیم هیچ صدا و ندایی از هیچ در زمانی که مشاهده می
رسد، تنها و تنها از مسجد قائم این ندا  ها به گوش نمی مساجد و حسینیه

ریمٍة...» برآمد که: ولٍة ک  ُب إلیک یف د   .« ا لل هّم إّنا ن رغ 
های ماه رمضان، سنواتی که در طهران در مسجد قائم  مرحوم والد در شب

کردند و چند نوبت به شرح آن پرداخته که متأّسفانه  بودند، دعای افتتاح قرائت می
لی این حقیر جای نمانده است؛ و اثری از آن بیانات ـ چه نوشتاری و یا صوتی ـ به

در یکی از این سنوات موّفق شدم تا برخی از فرمایشات ایشان را ضبط کنم که آن 
 3باشد. هم به صورت ناقص می

ای  خداوند توفیق کتابت و ویرایش این بیانات را به عّده هّلِل امحمد   له المن ة
                                                      

اهلل  . قابل ذکر است که ترجمۀ سایر فقرات دعا از مکتوبات مرحوم عاّلمه طهرانی ـ رضوان3
ها با توّجه به فرازهای  ـ اصطیاد شده، و توّسط معّلق محترم تکمیل گشته است. این ترجمه علیه

 دعا، در میان جلسات قرار گرفته است. )محّقق(
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همان ای که اینک پیش رو دارید حاصل  از اصدقا و احّبه عنایت فرمود، و مجموعه
ها و زحمات است. خداوند متعال توفیق نشر و تبلیغ دین حنیف را به آنان  تالش

 خودش اولیای طریق و منهج پویندگان ومضاعف گرداند، و ما را از زمرۀ رهروان 
 .آله و بمحّمد دهد؛ قرار

 سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی
 . ق، قم المقّدسه  ه 3415الّثانی  ربیع 67
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جیم براهلل أعوذ   یطان الر   ّ  من ال
حیم محن الر   بسم اهلل الر 

ٍد    علی  اهلل  صلی   له الط اهرینآ    حمم 
ین أعدائهم أمجعنی من اآلَن إیلی  لعنة  اهلل علی     قیامر یوم الد 

 
ر این ماه مبارک ها د توفیق بدهد، شب شاءاهلل اگر خداوند علّی أعلیٰ نإ

اّما اگر  6؛ُثمالی ۀبوحمزأکنیم، و بعدش هم دعای   را معنا می 3رمضان دعای افتتاح
وقت  معنا و تفسیر این دعا خیلی معّطل بشویم و خیلی بحث کنیم، آن بخواهیم در

قدری  و لذا یک ،رسیم از دعای افتتاح تجاوز کنیم کشد و دیگر نمی خیلی طول می
                                                      

 :310ص  ،3ج  ،سود بن طاوسّی ،اإلقبال باألعمال الحسنة. 3
رده است که سکونی صل خود از سکونی نقل کقرة با سند مّت بیأد بن دعای افتتاح را محّم»

د بن عثمان بن ی را که عمویش محّمید بن عثمان خواستم تا دعاهااز احمد بن محّم”گوید:  می
است ـ در ماه  عّجل اهلل تعالی فرجه الشریف اهلل ةحضرت بقّی اب خاّصسعید عمری ـ که از نّو

ن دعا در ضمن پس او دفتری با جلد قرمز رنگ آورد و ای ؛برای من بیاورد ،خواند رمضان می
 “«آن دفتر بود. ۀدعیأ
 :357 ص ،3ج  ،اإلقبال باألعمال الحسنة. 6
 خواندند، الّسالم در ماه رمضان تمام شب را نماز می أبوحمزۀ ثمالی روایت کرد که امام سّجاد علیه»

 «فرمودند. شد این دعا را قرائت می و چون هنگام سحر می
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و یک طول و تفسیر کمتری هم پیرامون معانی این اخبار  ،تر ی روانقدر تر و یک ساده
جمالی از این دعا و از دعای ااهلل زودتر بتوانیم یک معنی   شاء شود تا اینکه إن ذکر می
 دست بیاوریم. هب ـ المضمون است  که هر دو از آن دعاهای خیلی عالی ـ ابوحمزه

ثناء  معنای حمد و 

 حخدایا من افتتا»ک؛ لل هّم إّّن أفت ت ُح الّثناء  ب حمد  . ا  یمحمحن الرّ بسم اهلل الرّ 
 «.کنم ثناء را به حمد تو می

 یعنی ستایش کردن و ستودن. :حمد؛ یعنی تمجید کردن و تعریف کردن :ثناء
 تمجید و تعریف را، شروع کنم تعریف کردن وخواهم افتتاح کنم ثناء  من می

هایی  نعمت سماء تو، از صفات تو، ازاالء تو، از های تو، از آ تمجید کردن از حکمت و
هایی را که در  دستگیری از هایی که برداشتی، ها و پریشانی که به ما دادی، از نقمت

و تعریف و تمجید  .ها در مضامین این دعا خواهد آمد که همین ؛هر بار از ما کردی
 هد آمد.که در این دعا خوا ؛کنم از پیغمبر تو، از معصومین، از ائّمه

ند ز هر کسی به حمد و ستایش خداو ا تمجید  تعریف و  ن   منوط بود

زیرا که  .ستایم کنم، اّول تو را می ِی ثناء را من به حمد تو میماتماّما افتتاح 
چون از هر  ؛خواهم بکنم، َهدر است اگر حمد تو نباشد تمام ثناهایی که من می

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

شود،  ها از جمال تو منشعب می شود، تمام جمال تو ناشی می مبّرات و برکات از
ی را بخواهم بکنم اگر ئبنابراین من هر ثنا ؛شود ها از کمال تو نازل می تمام کمال

و  ی جوهردارئثنا آنو  ،ه حمد تو نباشد، آن ثناء لغو و عبث استمنوط و مربوط ب
 .آبدار است که به حمد تو مّتصل و مربوط باشد

  هایی ستایش وکنم دعا  افتتاح می توثناء  و در این دعا اّول به حمد بنابراین من
 .خواهم بکنم هایی را که می تعریف و ها مناجاتو خواهم بکنم،  را که می

فت رنشئت گر ز تسدید و عنایت پروردگا استواری، ا  ن هر کار حق و 

نّک ٌد ل لّصواب  ب م  دِّ  و استوار یهای راست و درست و یقین و تو کار»؛ و أنت  ُمس 
 .(«کنی یعنی کار را محکم می) کنی از روی منِّ خود و کرم خود َتسدید می را
 .اریعنی استو :ُمَسدَّد ؛یعنی تحکیم، یعنی استوار کردن :َتسدید



  01 و عقوبت او فریبا محّل ک یاختالف محّل نزول عفو و رحمت اله

و چون تو هستی که از  ،خواهم بکنم کار صواب است این حمدی که من می
خواهم  کنی این حمد مرا و هر کار صوابی را که می مدد بگیرم لذا تسدید می تو

 .استوار و یعنی کاِر راست (:با صاد)صواب  بکنم.
ها منوط  و تمام استوار ،کنی  هر کار حق و استواری را تو تسدید و تحکیم می

به تسدید توست؛ یعنی هر قیامی در عالم و هر وجودی در عالم، ناشی از تسدید و 
 .و وجود هم که حّق است ،عنایت توست

 ،یعنی احسان و کرم :؛ َمّنخودت کنی از روی َمّن و تو کارهای راست را تسدید می
 .َمّن :گویند خواهد، می کند و در مقابل او پاداش نمی                                                    که انسان می را آن احسان و کرمی
﴿                         ﴾خدا مّنت » 3؛

یعنی بدون تقاضای )گذاشت بر مؤمنین که در میان آنها رسولی را برانگیخت 
 («فرستادن پیغمبر بر مردم نازل کرد. ۀطواس جر و مزد، رحمت خود را بها
رحمت و َعطّیه و احسان بدون  معنی بهیعنی رحمت، َمّن در لغت  :پس َمّن

 .است مزد
کنیم، هر کار راستی که در عالم است، تسدید و  پس هر کار صوابی را که می

عاَلم رحمتت  بدون اینکه تو منتظر أجر و مزدی باشی. ،توست ۀتحکیمش از ناحی
ها را در عالم تسدید  ها و استواری کنی و تمام درستی طور مّجانی نازل می همینرا 
 .کنی  می

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

نُت أنّ و أی   مُ  أنت   کق  فو  و الّرمح الّرامحی   أرح  وضع  الع  من یقین پیدا » ة؛یف م 
رحمتت از همۀ  و الّراحمین هستی تو أرحم :طور است له اینئکردم که مس

آنجایی که جای  و اّما در جای عفو و رحمت ؛گان بیشتر است کنند رحمت
 «.عفو باشد

م وضع  النَّکال  و النَّق  دُّ الُمعاقبی  یف م  گیرها و  و از همۀ سخت» ة؛و أش 
                                                      

 .324آیه  (1عمران ) لآسوره  .3
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گیرتری در جای عقوبت و نکبت و بدبختی و در  دهندگان، سخت کیفر
 «ت.عقوبت کنی و آن محّلی که سزاوار عقوبت اسآنجایی که باید 

ظ م وضع  الکِّبیاء  و الع  ین  یف م  ِّبِّ ُم الُمت ج  در آنجایی که جای آقایی » ة؛و أعظ 
تری و در مقام جالل و  تو از همۀ آنها بزرگ ،بزرگی و عظمت است و

 «.عظمت نمایانی
 فات هستی.گوید: خدایا تو دارای این ص می و کند خدا را دارد تعریف می

أرحم می خدا که  ب  است چرا کّفار را عقا احمین  لّر  کند؟ ا

الّراحمین است، چرا کّفار را  یک مسئله است و آن مسئله اینکه خدا که أرحم
کند؟ افرادی را که متمّردند، افرادی که از روی  می چرا عقاب  و برد به جهّنم می

بنابراین خداوند  ؛ندا اینها مستحّق آمرزش ،زند جهالت گناهی از آنها سرمی
 !سؤال است دیگر دهد؟ الّراحمین اصاًل چرا جهّنم را خلق کرده و چرا کیفر می أرحم

یک جواب توحیدی دارد که باشد در جای خودش؛ ولی یک جواب ساده 
بر کارهای و انسان اگر بخواهد کارهای خدا را بسنجد و بفهمد : این است که

ش به خدا ندارد مگر صفات و غرائز خودش قیاس کند، چون راهی از خود
ی انجام یبیند در بعضی جاها، افرادی که با انسان تماس دارند کارها میش، خود
تقصیری کرده،  ؛گذرد ند و انسان از آنها میا دهند که اینها مستحّق عفو و رحمت می

پشیمان و نادم است و  و آید می ولی ،است حّق انسان را برده و گناهی کرده
سِر شما   کند که آقا من مال شما را بردم حاال از من بگذر، یا پشت هی میعذرخوا

انسان هم که به وجدان  !من تعّدی کردم از من بگذر ،غیبت کردم از من بگذر
این از بیند اینجا جای گذشت است دیگر، چون حاال  کند، می خودش مراجعه می

و حاال  ،یک کاری کردهزده و  خدا از روی جهالت و نفهمی یک عصیانی سر ۀبند
 !کار کند؟ باید بگذرد دیگر  هم پشیمان است، اینجا انسان باید چه

برای  3،غماض و گذشت وارد شدهاهمه روایاتی که در مقام عفو و   و این
                                                      

 ، باب العفو.387، ص 6، ج فیالکا. 3



  08 حکمت قصاص در اسالم

 .جااین یک  .غماض و گذشت ثواب دارداست، که چقدر عفو و ا اینجا
 است، اینها تعّدی کردهبه ِعرض یا امثال  و کسی به مال و به ناموس جا  یک

و ابدًا پشیمان هم نیست، و در همان مقام و حالی که داشته و آن گناه و آن کار را 
ایستادگی هم دارد، هیچ نفسش تنازل نکرده و شرمندگی و پشیمانی هم  ،انجام داده

خواهد که شاید  دلش می و در تِه ،ایستد در او پیدا نشده و در مقابل انسان هم می
چندان انجام بدهد، و  چندان یا سه نظیر عملی که انجام داده دو ویدا کند قدرتی پ

به خود انسان یا به  ،تکرار کندمدام چنین قدرتش باال برود و نظیر این کار را  هم
 دیگران.

این  انسان باید گوید: می ،کند انسان وقتی به ندای باطن خودش مراجعه می
ه او را یله و رها بگذارد، چون در صحیح نیست ک و مالی بدهد شخص را گوش

و  سوزاند ظلمت و تاریکی و آتشی هست که او را دارد می ۀنفس او یک نقط موِنُک
مالی و عقاب، او را از آن سرکشی  گوش است؛ ذهن او را تاریک کرده ۀتمام صفح

و لذا انسان اینجا باید قصاص کند؛ اگر  .ینیآورد پا ین، از آن جنایت مییآورد پا می
زند و پشیمان  سیلی به انسان زدند و آن کسی که سیلی زد از روی تجّری سیلی می

اگر انسان به او سیلی نزند،  !برو برگرد ندارد !هم نیست، باید یک سیلی بخورد
 قرآن مجید داریم: و لذا در ؛است انسان دلیل بر ضعف و شکست

اسالم قصاص در   حکمت 

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

تالفی کنند،  و شود قصاص جنایاتی که می ۀواسط  ای که در آن به یعنی جامعه
اّما اگر بنا بشود هر جنایتی بشود، نتوانند قصاص  .ندا هاینها حیات خودشان را خرید

انسان نفسش سرکش است،  ؛ چونافزایند ن جانیان بر جنایت خود میکنند، خب آ
و لذا  !فرود بیاورد شود که سر به جایی منتهی نمی و خیلی نفس انسان سرکش است

                                                      
 .371( آیه 6) هسوره بقر .3
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ای که در آن قصاص شود آن  جامعه .زندگی است وعقوبت در این مقام، حیات 
، حّق تمام ای که قصاص نشود آن جامعه مرده است و جامعه ،جامعه زنده است

 رسد. کس نمی  کس به هیچ  و هیچ ،شود رود و یله و رها می ها می ضعفا و بیچاره
یک  ،اّما اگر قصاص و تالفی شد، هر کس در جامعه بداند که یک سیلی بزند

 ؛حق دارد گوش جانی را بُبرد علیه جنیٌَّمآن  ،گوش کسی را بُبرد ؛خورد سیلی می
 ؛این قاعده کّلی است و را در بیاورد شواند چشمت می ، اوچشم کسی را در بیاورد
 آید. میدر این جامعه به حال تعادل

یابد که بعضی جاها  طوری که انسان در ِسّر و وجدان خود می بنابراین همان
شخصی از مثاًل  ؛بعضی جاها باید عالوه بر عفو، احسان هم بکند و باید عفو کند
آقا »، حاال بگوید: است انسان ریخته روی به یآب یا به انسان زده یروی خطا لگد
 !بگوید: آقا برو به سالمت باید !؟انسان او را فحش هم بدهد !«خواهم معذرت می

خواهد با شخصّیت  ت میئجر و کسی از روی تجّری اگر اّما! کار خطایی کردی
تواند به خود اجازه  انسان بازی کند و ایستادگی کند، انسان در سویدای دل نمی

 خواهد بکند، بکند، باید جلوگیری کند. که او هر کاری می بدهد
و شریعت اسالم  ،بینیم بهتریِن شرایع در دنیا، شریعت اسالم است لذا می

صد آیه دعوِت ربیش از چها در اساس منطق و حکمت و علم است، قرآن مجید بر
باید  هم ،ها برای اینکه مردم راحت زندگی کنند ولی در جامعه 3؛کند به علم می

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

خوار را باید محاکمه  دزد را باید حد بزنند، زناکار را باید حد بزنند، رشوه
در  و کند ین باشد، وزیر باشد، گدا باشد، تفاوت نمییشخص باال باشد، پا کنند.

                                                      
چنین جهت اّطالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع  ؛ و هم327ـ  323، ص 4، ج مطلع انوار. 3

 .سالک آگاهشود به 



  01 الّسالم در مرگ فرزندشان هیامام سّجاد عل ۀمانیرفتار کر

اگر یک نفر اعیانی به شخص فقیر تعّدی  ؛ستالّسوّیه ا یاسالم عَل قاضِی ۀمحکم
و قاضی آن شخص  ،کند و شکایت می آید می کند، آن شخص فقیر پیش قاضی

گیرد و  را می فقیرکند و حّق  را مؤاخذه می وکند و طبق قانون ا ثروتمند را حاضر می
 و غنی، سیاه و جاهل، فقیر و دانی، عالم و دهد. هیچ تفاوتی هم بین عالی به او می
 !ها نیست این حرف و مرد و زن ،سفید

اگر فرض کنید که یک مجتهدی مال کسی را ببرد، یا اینکه به آبروی کسی 
کار کنم؟  من چه :گوید که آید پیش قاضی اسالم و می بکند، آن شخص میتعّدی 

همه به جای  ،اعتبار است ام وپیش خدا دارای مق و حاال آن مجتهد پیش خودش
قاضی او را حاضر  و الّسوّیه است یا در اینجا با این شخص عَلخودش محفوظ، اّم

کند؛ این قضاوت اسالم است. حاال انسان پیش خودش و بین  کند و محاکمه می می
دهد که حّق  ولیکن این رابطه به انسان اجازه نمی ،خدا رابطه دارد، مبارکش باشد

 کسی را از بین ببرد.
مام سّجاد علیه نۀ ا فتار کریما نال ر ندشا فرز مرگ   ّسالم در 

موقع غذا رفت سینی غذا را از مطبخ برای الّسالم  سّجاد علیه غالم حضرت
سر پسر  رخورد ب و ها بیاورد، در راه دستش لرزید و سینی افتاد زمین میهمان
از دنیا رفت. غالم خیلی  آنًا ای کوچک بود و آن بّچه الحسین که بّچه  بن علّی

از اطاق آمد بیرون و  و الحسین متوّجه شد بن   ، علّیمتوّحش شد و سروصدا کرد
 رو به غالم کرد و گفت: است؛ ای اّتفاق افتاده چنین قضّیه دید که هم
 !«تو را در راه خدا آزاد کردم، برو»

ها متوّجه شدند و آمدند و بّچه را  حضرت هم آمدند و مهمان ،غالم رفت
 سپردن. خاک برای به برداشتند و غسل دادند و کفن کردند و بردند

ای آقای من، ای »غالم بعد از چند روز دیگر آمد خدمت حضرت و گفت: 
حاال  .معترفم و دانم من کار بدی کردم، جنایتی کردم، می !سّید من، ای موالی من

قالًّ مرا أو مرا آزاد کردید،  ،خواهید مرا ببینید که شما از من خیلی بدتان آمده و نمی
 «چرا من را آزاد کردید؟ .ا از قیمت من چیزی عاید شما بشودی بفروشید تسبه ک
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 حضرت فرمودند:
من تو را آزاد نکردم از  است! به آن خدایی که مرا خلق کرده !ای غالم

زده، دلم چرکین  نظر اینکه از این عملی که از روی خطا از تو سر ۀنقط
که در این  دانستم تا هنگامی تو را آزاد کردم برای اینکه می ؛شده باشد

خانه باشی، هر وقت چشمت به من بیفتد، حال ندامت و شرمندگی در تو 
و لذا برای این جهت  ،شود، من خواستم این حال برایت پیدا نشود پیدا می

 3آزادت کردم.
، اّما از است امام را کشته ۀبّچ ،غالماین این یکی از روش ائّمه است. ببینید 

یعنی در مقابل این  !ند: برو آزادت کردمگوی ، حضرت میاست روی خطا بوده
خواهم یک حال شرمندگی و انکسار در صورت  عملی هم که انجام دادی من نمی

 .تو ببینم، تو خطا کردی
ندین و کّفار معا ن و یا  اکرم با خطاکارا مبر  مقابلۀ پیا  کیفّیت برخورد و یا 

 ،کند می کند، از روی عمد این کار را اّما یک شخصی هست که او خطا نمی
 ،کند به ناموس مردم تعّدی می و کند کشد، از روی عمد زنا می از روی عمد آدم می

دعوت  و کند کند و دیگران را هم جمع می نشینی هم می کند و شب و پافشاری می
 اصاًل باید این ،این کار را بکنید، مال مردم را ببرید، ناموس مردم را ببرید که کند می
آقاجان دست از این کار بردار،  :کند دعوتش می و آید ر میپیغمب بشود! هاکار 

  ﴿، بیا اسالم بیاور .کند گوش نمی !خالف است       

      ﴾!6 
ت حنصی و رود منزلش می .کند گوش نمی ؛کند ت میحنصی .کند گوش نمی

مّدعی بر خود پیغمبر  ،کند و عالوه بر اینکه گوش نمیکند.  گوش نمی ؛کند می
                                                      

 ، با قدری اختالف.03، ص 6، ج کشف الُغّمة فی معرفة األئّمة .3
 :341، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .18( آیه 32نحل ) ۀسور .6
 «کند. حّقًا خداوند شما را به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان امر می»



  45 و کّفار نیمعاند ایاکرم با خطاکاران و  امبریپ ۀمقابل ایبرخورد و  تّیفیک

چنین دستوراتی آوردی؟! تو  برای ما هم و شود که اصاًل تو که هستی که آمدی می
ها را  چاپیم، زن ل را مییما چه قسمی این قبا !ما ۀتو بیا در جرگ !بیا مثل ما بشو

ریم و اموالشان را غارت ب کنیم، مردها را سر می ها را َسِر نیزه می کشیم، بّچه می
دهیم، همه هم زیر پرچم و  تو هم بیا پیش ما، ما تو را رئیس خود قرار می ؛کنیم می

ما.  ۀنصفش مال هم و کنیم، نصفش مال تو گیریم قسمت می نگینت، هرچه می
اّما  ؛درستی هستی، استوار هستی و مرد خوب !هایت بردار دست از این حرف

هایت بردار، ما تمام  زنی. دست از این حرف ها می حرفعیبت این است که از این 
زیبای دنیا را برای تو   کنیم، بهترین دخترهای های خود را برای تو جمع می ثروت
 !هایت دست بردار اّما از این حرف ؛آوریم، همه هم در تحت فرمان تو می

 پیغمبر فرمود:
ن ماه را در دست چپ م و اگر در دست راست من خورشید ،به خدا قسم

 3.غیر از این راهی نیست ،ُتفل حوا ،إاّل اهلل   ه  لوا ال إل   قو ؛بگذارید
گوید:  پیغمبر می ؛شکنند پای پیغمبر را می و زنند کنند، سنگ می معارضه می

ه بیرون پیغمبر را از مّک .شخصی است به شخص من ۀاینها مهّم نیست، معارض
عاص وزیر معاویه، یک وقت  همین عمرو !ریزند کنند، شکمبه بر سر پیغمبر می می

 و دانید چیست؟ یعنی رحم . مشیمه میگذاشتسر پیغمبر  و روی شتر را آورد ۀمشیم
پر از کثافت و خون و اینها است. پیغمبر در  ،آورند که وقتی از شتر بیرون می ؛دان بّچه
پیغمبر سر  یرو و آورد ]مشیمه را[ در حال سجده که خدا مشغول سجده بودند ۀخان

                                                      
 :660، ص 6، ج تفسیر القمی. 3
دُتُه؛ و: ” َفقاَل » ر  یف ی سارى، ما أر  م  مس  یف ی مینی و الق  عوا الشَّ ض  و و  ا  ل  ًة ی مل کون  هب  ل م  ک ن ُیعطوّن ک  ل 

ُم  ب  و ت دیُن َل  ر  ُم و ی کونون  ُملوًکا یفالع  ج  ا الع  .  هب   “اجل نَّة 
َفقاَل ََل م أبوطالرٍب َذلرَک، َفقالوا: َنَعم،   َعرش  َکلرامٍت! َفقاَل ََل م َرسول  اهللر صل  اهلل علیه   آله   

ه  إاّل اهلل”سل م:  دون  أن ال إل  سوُل اهلل  ت شه   .“« و أّّن ر 
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ولی  ؛آورد اصاًل به حساب نمی سپارد، بلکه به خدا می اینها را همۀ پیغمبر 3.6گذاشت
 روی بغض. از حساب شخصی نیست، این یک جنایت است یک این اصاًل
 ند،ه بیرون کرداز مّک ،برگشت ؛، رفت به طائفنده بیرون کردمغبر را از مّکیپ

ها و پیغمبر را اصاًل  دینه و تمام مسلماند به مند بیاینکش حاال لشگر می ؛آمد مدینه
دهد؟ اگر انسان به  خب اینجا انسان به وجدان خود حّق دفاع هم نمی !ندنک  نابود

دیگر انسان با جماد چه فرقی  !انسان نیست ،وجدان خودش حّق دفاع ندهد
 دفاعی بوده ۀاّول فقط جنب ۀهایی که پیغمبر اکرم دارند در درج لذا جنگ کند؟! می

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

﴿                ﴾چه بسیاری از پیغمبران که در » 1؛
شدۀ عاشق و  ]تربیت رکاب آن پیغمبر، جماعت بسیاری از اصحاب

 .«کردند جنگ می مشتاق[
اجتماعی فردی و  ی  ندگ  لزوم وجود دو جنبۀ رحمت و غضب در ز

حیات  باعثشمشیر داشتن  چون پیغمبران در جنگ با شمشیر بودند، ۀهم
ما در زندگانی فردی  .سته هم الّراحمین  أرحمخداوند  ؛ در عین حال،انسان است

م بر این دو و عاَل ،هم باید غضب باشد و رحمت باشدیم هم باید یگو و اجتماعی می
 .اساس است

و همان  ،انسان در یک زمینه به بّچه شکالت بدهد کند که رحمت اقتضا می
ی که یاگر آنجا مالی بدهد. کند که در یک وقت انسان بّچه را گوش رحمت اقتضا می

این  است! ایت کردهبر این بّچه جن ،ندهد لیو ،مالی بدهد انسان باید بّچه را گوش
                                                      

، امام شناسی؛ 606، ص 2الحدید، ج  أبی ، ابنشرح نهج البالغة؛ 661، ص 11، ج بحار األنوار. 3
 .344، ص 4ج 
جهت اّطالع بیشتر پیرامون مصائب وارده بر رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم رجوع شود  .6
 .110، ص 4، ج نور ملکوت قرآن؛ 330، ص 3ج  ،امام شناسیبه 
 .342آیه  (1عمران )  لآسوره  .1



  44 !«خواند یسبحان اهلل! فرزندت هشت سالش است و نماز نم»الّسالم:  هیامام رضا عل

کارهای  و درس پانزده سال می به سّن و گذرد شود، چهار روز می ُنُنر می و بّچه لوس
فهمد  و این مسکین نمی ،رود باال داد و بیداد پدر و مادر می .دهد ناشایست انجام می

 .است خودش آورده سر رکه تمام این بالها را خودش ب
، باید انسان انجام دهدی کار زشتی خواست سالگ سه و دوسالگی بّچه در سّن اگر

قدری  یک ،اگر خواست بکنداّما  ؛کند نمی !به او بگوید: آقا این کار خوب نیست، نکن
نه  ـ مالد گوشش را یک ُخرده می ۀانسان الل ،سّوم خواست بکند ۀاگر مرتب تر؛ محکم

کار را   پدر برای اینکه این اّما این .کند این بّچه دیگر نمی ، ! ـها تا لگد تا سیلی و دو دو
 است. تمام راه جنایات را برای او باز کرده ـ اش است چون بّچه رده است ـنک

 ۀدهد، دشمن بّچه نیست، نهایت درج مالی می بّچه گوش بهپس آن پدری که 
که نور چشم اوست  را بّچه شدهحاضر  ،و در اثر این رحمت ؛به بّچه دارد ارحمت ر

ناراحت است، ولی  مالی خودش هم بیش از بّچه در حال گوشو  ،مالی بدهد گوش
 .رحمت :گویند این را می .کار را باید برای سعادت بّچه بکند این ،نیست  چاره

مالی دادن  رحمت گوش ؛پس رحمت دائمًا شیرینی و شکالت دادن نیست
 :رحمت باالی سر بّچه ایستادن است که ،است، رحمت به مدرسه فرستادن است

نمازت را  !طور صحبت کن این !طور بخوان قرآن را این !طور بنویس ا اینخط ر
 بچهخواند. انسان بر بنماز  که دنبّچه را بلند ک !قبل از آفتاب برخیز !طور بخوان این

سالش است، شش  پنجام  بّچه ، و بگوید:بخوابد د اوبگذار نکرده است اگررحمت 
 !او واجب نیست سالش است، ده سالش است، حاال که نماز بر

مام رضا علیه »الّسالم ا نمی:  نماز  است و  لش  ندت هشت سا فرز اهلل!  ن  ند سبحا «خوا ! 

 3«خواند! نماز نمی و ات هشت سالش است بّچه !وای بر تو»حضرت فرمود: 
                                                      

 :608، ص 3، ج ره الفقیهمن ال یحض. 3
ضا علیه :أن ه  قال ،َی عن امحسن بن قارنٍ  ر ر    » الم سألت  أباامحسن الر  ئرَل   أنا أسَمع   أ  ـ الس  عن  ـ س 

لر ََیترن  َ َلَده   ج  َ  :َفقال “؟عىل  الُغالم م أت  ک  و ”: َفقال ،ی َصل  الیوَم   الیَوَمنیر    هو ال ،الری ننیَ َثامنر .  سر
الة   کُ ی تُ  !ان  اهلل  حسب” :فقال ىّل عىل  ” :قال !ی صیب ه  الَوَجع   :ق لت   :قاَل  !“الصَّ ر ُیص   «!“نحو  ما ی قد 
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هشت  در چرا؟ برای اینکه ؛خواند نماز نمی د،رس به سّن شانزده سال میبچه 
بّچه نمازخوان  ،بیدار کرد بّچه را برای نماز خواندناّما اگر پدر  ه؛واندنخ  سال نماز

تواند نماز را ترک کند،  نمی و خواند خود نماز می هب سّن بلوغ خود در د وشو می
 مالی دادن بّچه رحمت است. بنابراین گوش است. چون آشنا شده

ن و گوش محّبت کرد ت دارد:  ی دادن رحمت دو صور  مال

ک شکلش شکالت دادن است، یک ی :دو شکل دارد ورحمت دو صورت 
 کهاینشود، رحمت به او چیست؟  بّچه که مریض می .مالی دادن است شکلش گوش

بّچه شیرینی نخورد، میوه نخورد، غذاهای معمول و  تا را ببندد 3دوالبچه انسان دِر
نمکی،  بی ۀکند یا یک آبگوشت ساد یک شیری برای او داغ می !متعارف را نخورد
 اینها رحمت بّچه است یا نه؟ .کردند درست می 6ُفلوس سابقًا یک کاسه
 !تواند بگوید که: عجب پدر جّبار یا مادر ظالمی دارم ای با خود می حاال بّچه
امروز  .میرد بّچه می ،اگر ندهد ؟!خوراند لوس به من میُف ۀکاس و افتاده به جان من

د: فورًا باید گوی ردش بیمارستان، دکتر میبَ می ،شود هم که بّچه مریض می
بّچه را  !کشد ترکد و بّچه را می آپاندیسش را عمل کنی، چاره نیست، و ااّل می

تواند بگوید: چرا زجرم  بّچه می .کنند اندازند زیر دست دکتر و فورًا عملش می می
 یاگر پدر یا مادر در اجرا !کنند؟ این رحمت است دیگر کار را می این و دهند می

 !ند؟ا هخود خودداری کنند، اینها جنایت نکرد ۀاین امر نسبت به بّچ
 و غذا دادن، تربیت کردن، محّبت کردن .3: پس رحمت دو صورت دارد

عمل جّراحی  ،لوس دادنُف ۀکاس ،گردنی زدن مالی دادن، پِس گوش .6؛ لبخند زدن
 بر این اساس است. نیز فساد را بیرون آوردن است. عاَلم قرب ۀکردن و ماّد

ن زخم پیدا شد فورًا باید پیش دکتر ببرند و آ بدنش سیاهاگر کسی در 
                                                      

های مختلف خانه برای قرار دادن اشیاء مورد نیاز قرار  . کمدهای کوچکی که در گذشته در مکان3
 دادند. )محّقق( می
 شود. )محّقق( در مصارف دارویی استفاده میفلوس یا خرنوب هندی: نوعی گیاه است که از آن  .6
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گیرد و  زخم تمام بدن را می . اگر چند ساعت بگذرد، آن سیاهبَکنندزخم را  سیاه
آقا چرا انگشتم را  :حاال انسان نباید بگوید .کشد می ته انسان راچهار ساع بیست و

اگر نُبرید، تمام  ؛انداخت ورد و باید ُبرید و زخم گرفته سیاه ،ُبرند؟ این انگشت می
 کند. هالک می و شدُک میو  گیرد بدن را می

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

 :است کنند چند قسم حاال گناهانی که می ،کنند جنایت می ومردم گناه 
 جنسی ۀکه غالبًا گناهانی که روی غریز ،یکی از روی جهالت و نفهمی است

برد از روی  یا مال کسی را می !و روابط جنسی است از روی این جهالت است
دهد یا عذرخواهی  داشته باشد می و اگر شود جهالت و نفهمی، بعد هم پشیمان می

ست که خدا ا اگر بنا .آمرزد خدا می و کند. همین عذرخواهی عالمت توبه است می
 نکرده باشد؟ رود؟ کیست که گناه به بهشت می چه کسی ،نیامرزد

گذارد، دِر بهشت باز است،  چشمش را روی هم می !گوید: ببخش خدا می
 !ید توبه کنیدیکنند: بیا شب تا صبح مالئکه ندا می !ببرید !ببرید

 !من گناه کردم آخرگوید:  انسان می
 !گذارد، بابا برو گناه نکردی هم می روی چشمش را

 !من گناه کردمـ: 
  !رو دیگرب ،گویم: نکردی من میـ: 

 !خواهیم برویم نمی :مییگو ما می ؛دهد کند و ُهل می او در بهشت را باز می
مردم  خواند، قدر واسع است که وقتی آدم برای مردم می نایرحمت خدا 

 !کنند قبول نمی
اش را قبول  خدا توبه ،هر کس توبه کند رمضاندر ماه »گوید:   خدا می

 .گردد برمی.« کند می
هر کس عصر روز نهم به عرفات حاضر بشود مانند کسی »گوید:   خدا می

 !کنند: ای مرد آیند به او خطاب می مالئکه می است؛ است که از مادر متوّلد شده
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 !کند؟ قبول می چه کسی 3«.گناهانت همه آمرزیده شد !سر بگیر عملت را از
 گوید: خدایا واقعًا من آمرزیده شدم؟! می

مردم را  مدام و آیند مالئکه می ،از استشب جمعه تا صبح درهای آسمان ب
دعای کمیل هم  و رود شب تا صبح می 6کنند. دعوت می دسته دسته به بهشت

 :گوید گویند: تو آمرزیده شدی، می وقتی به او می ،کند گریه هم می و خواند می
کند چون رحمت خدا را  باور نمی او .کند آدم باور نمی نه، من آمرزیده شدم؟!

گوید:  و لذا می ،کند و دل خودش قسّی است  نگاه به دل خودش می !ها ندیده 
اینها را خدا  ۀبرد، هم مرا به بهشت ببرد؟! بابا او دارد می خدا شود چطور می

 آمرزد. می
ن گناه ند زا نان سو ن آ نمود تزکیه  ی  تش جهّنم برا ن در آ  کارا

ی دارد و در جنایت ایستادگ ،کند کند، جّدیت می اّما یک کسی پافشاری می
 !ادبش نکند؟ ت وتربی و مالی ندهد حاال خدا این را گوش ؛دارد دست هم برنمی

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

                                                      
 :388، ص 3، ج تفسیر العّیاشی. 3
و  طوةً طو ُخ ی   ال ،اج من بیته حاج  رُ حی ی   المؤمن   العبد   إنَّ ” :قال ،اهلل عبد عن أیب ،بصی عن أیب»
فلو  فاٍت ر  بع   ، فإذا وقف  جةً ع له هبا درف  و ر   ئةً ا عنه سیّ و م   له هبا حسنةً  تب اهللُ ک ه إاّل طو به راحلتُ ی   ال
 !العمل   ف  استأن  : ه، فقال لهته أمُّ د  ل  ام و  کع رج   ،رى  الثَّ  د  عد   انت له ذنوٌب ک

 ﴿ :اهلل یقوُل                           .﴾*»“ 
 .681( آیه 6* سوره بقره )

 :684، ص 6، ج تفسیر القّمی .6
الم اهلل علیه عبد عن أیب» نیا من امء الدّ  الّس إیل   عةٍ ُجُ  لیلة   لَّ که ل أمرُ نز  ی   تعایل   وتبارک  الربَّ  إنّ :قال ،الس   
هل من  ؟علیه تاُب یُ  ن تائٍب هل م  ” نادى:یُ  ٌک له م  ث األخری و أمام  لُ یف الثُّ  لیلةٍ  ّل کو یف  ،یلل اللّ أوّ 

 إیل   !“افً ل  ت   ٍک س  مُ  لِّ کا و لفً ل  خ   ٍق نف  مُ  لِّ کُ ل ط  أع   همَّ الل   ؟هؤل  ُس  عطی  فیُ  هل من سائلٍ  ؟له ر  غف  فیُ  مستغفر
 «د.ی العباب   األرزاُق  مُ سَّ ق  فیُ  ،هعرش   إیل   الربِّ  عاد أمرُ  ع الفجرُ فإذا طل   ،الفجرُ  ع  طلُ ی   أن



  48 نمودن آنان هیتزک یکاران در آتش جهّنم برا سوزاندن گناه

ــدان    ــگ تیزدنـ ــر پلنـ ــرّحم بـ  تـ
 

ــتم  ــفندان  س ــر گوس ــَود ب ــاری ب  3ک
کند، انسان بیاید عالوه بر اینکه  همه را خفه می گّله و دارد آمده درگرگ  

آن نان و گوشتی هم که توی خورجین  مقداری از ،گوسفندان را در دهان او گذاشته
 !غلط است دیگر ؛خودش است، تعارف به گرگ بکند

اّما در موضع عفو و  ؛هستی الّراحمین  أرحمتو ُخب! خدایا من یقین دارم که 
دُّ  و. »رحمت ع النَّکال  و اقبی یف الُمع  أش   .در آنجایی که باید تالفی کنی «ةالنَّق م  م وض 

تواند فرار کند؟ کسی که با تو دشمنی کرده، ایستادگی  مگر کسی از دست تو می
در  و ت تو ایستادگی کردهعظمت و کبریائّی در برابر که کرده، جنایت کرده، کسی

تواند فرار  من! مگر کسی می :هم گفت او و !و تو گفتی: من است؛ مقابل تو ایستاده
 کند؟

 برای که؟ ،الحساب است خدا َسهُل
الحساب هستید برای کسی که با شما  خدا، سهل ۀعالی، بند آقا، جناب

 او !کمک کن یکم و گوید: آقاجان این بار را بیاور منزل ما الحساب باشد. می سهل
دزدد و وقتی  د و از بار چیزی نمیگذار می زمینبار را  ،کند خنده می و آورد بار را می

زند، یک در  زند و وقتی در می شما را سیلی نمی ۀهم در منزل شما گذاشت، بّچ
دهی،  شما مزد او را می ؛کند شما را از خواب بیدار و خسته نمی و زند بیشتر نمی
 کنی. نعامش هم میإدهی،  هم می را دهی، ناهارش زیاد هم می

ها را بیدار  همسایه ،تق تق، تق  آورد، تق منزل می اّما یک حّمال که بار را
دهد که چرا دیر باز کردی؟ یا بّچه  کنی فحش می رویش باز می بهکند، تا در را  می

بدون اجازه وارد دهلیز منزل  !زند تا سیلی هم به بّچه می دو ،در رود پشِت که می
 توتا فحش هم به  ود !آیی؟ : ای مرد کجا مییگوی  می که به او بعد ؛شود هم می

کنی و  منزلت را باز می و کنی؟ تمام درهای سالن کار می  هشما این را چ !دهد می
                                                      

 .614، ص 0، باب گلستان .3
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این باید ادب  ؛نید، شایسته نیستبک کار را  بفرما آن باال؟! اگر این گویی: آقا می
 !اصاًل اساس زندگی بر این است !بشود

لهی ا  معنای جمال و جالل 

دُّ »  :جمال یعنی است: ا دارای دو صفت جمال و جاللخد ،«الُمعاق بی  و أش 
هر  ؛زند. هر کسی که سنخّیت دارد بیاید در حرم دورباش می !برو :جالل یعنی !بیا

در جای  :گوید زند و می او را می ،جمال کسی که سنخّیت ندارد، آن تابش شعاِع
لعنت است،  ،اش عذاب است این معنی !خود بگیر بایست، حّق ورود نداری

 حرم ذات خدا ونا خواهند در حرم ِف طور نباشد، همه می اگر این .رباش استدو
ابوسفیان هم اند،  الّسالم و سلمان رفته  آنجایی که امیرالمؤمنین علیه بروند.

 ذات من، تمامبیایید در  :بگوید و خدا بیاید در را باز کند .خواهد برود دیگر می
ید اینجا! آقا اصاًل یهمه بیا ،یت و کثافتهزار جنا بهافرادی که آلوده هستید  شما
 !شود نمی

آن  ،بو نشسته باشد زنبور روی گل َبد  در کندوی زنبور عسل اگر یک
و  .کند  آید تمام کندو را فاسد می گویند: این می  می و کنند اش می قطعه ها دو پاسبان

ه از گل هایی ک این است که زنبور این صالح کار است، یعنی اصل نظام کندو بر
 نه از گل بد. ؛خوب خوردند وارد بشوند

پس بنابراین خدا که دارای جمال و جالل است، این غضب و این رحمتی 
کنیم، تازه از جمال و جالل اوست که تراوش کرده،  که اآلن ما در عالم مشاهده می

 3ست.ا بینیم از آنجا این غرائزی را هم که در خود می
قدر رحیم است، رحیم است، رحیم است تا  این !پس خدا خیلی رحیم است

وقت  آن ؛گوید: آمرزیدم  آخر می !قدر رحیم باشد کند که این اینکه آدم باور نمی
بهشت؟! مالئکه را هم  درگوید: من بروم  می ت!بهش درگوید: نه، بابا بیا برو  می

                                                      
رامون تبیین و تقریر زیبای حضرت عاّلمۀ طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ از جهت اّطالع بیشتر پی .3

 .641، ص تفسیر آیۀ نورصفات جمال و جالل حضرت حق، رجوع شود به 
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قدر  . اینکند باور نمی ؛دهند قسم می ،آورد کند. پیغمبران را می باور نمی ؛آورد می
 است. عفوجای  و در آنجایی که جای رحمت ،رحیم است

وضع النَّکال  و دُّ الُمعاقبی  یف م  م و أش   ة؛النَّق 
و عقوبت در آنجا  تو َنِقم (یعنی بدبختی و تاریکی و شکنجه)نکال »

 !«خیلی شدید است، خیلی شدید، خیلی شدید
کسی با شما  ؛هستید شما هم با او سهل ،کسی با شما در معامله سهل است

خواهد کاله سر شما  می . اصاًلشما هم با او سخت هستید ،در معامله سخت است
خواهد  اّما کسی که نمی ؛سرتان نگذارد  بگذارد، شما هم خیلی مواظب هستید کاله

 ید: آقا بگذاریگو یم هم شما ،مال شما را ببرد، سهل است و کاله سر شما بگذارد
، باشد کسی که با خدا با دّقت !طور است ها . خدا هم همینتومان اضافه ببرد 38

گیرد،  خدا هم سهل می ،کسی که با خدا سهل باشد ؛کند خدا هم با او با دّقت کار می
 3ن!آسان، خیلی آسا

ظ م ع الکِّبیاء  و الع  وض  ین  یف م  ِّبِّ ُم الُمت ج    ة؛و أعظ 
ها و  ها، دارای عّزت یعنی جّبارها، آقاها، سلطان)متجّبرین  ۀخدا از هم»

آنجایی که کسی مقابل او اظهار  در تر و عزیزتر است شریف (ها شرف
 .«دهد راه نمی او به و آقاست ؛کند آقایی می

هستی و سلطانی و تمام  ولیٰأگوید: تو  می و کند اّما کسی که اظهار مسکنت می
 فانی هستی؟ ۀدگوید: بن  می! فانی هستم ۀمن فقط بند و ندهست موجودات به دست تو

ین  من  !گوید: بیا می! گوید: بله  می ِّبِّ نه  ،هستم در جای کبریاء و عظمت أعظ ُم الُمت ج 
، تمام این حور است برای تو زینت شده مًاتما !حرم من در بیا ؛در جای فقر و مسکنت

                                                      
 :76، ص 6، ج الکافی. 3
ضا علیه عن أیب» الم قال:  امحسن الر  ن  الّظنَّ باهلل  ”الس  فإّن اهلل  عّزوجّل یقوُل: أنا عند  ظنِّ  ،أحس 
ا.ع   ا فَش   رًیا و إن رش  « “بدى  المؤمن  یب، إن خرًیا فخ 
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مال توست،  همه     ﴾3﴿ ،و غلمان را من برای تو خلق کردم
فقط برای تو آفریدم،  من وجود را، این عالم خواهم نمیمن که ، ستاینها همه مال تو

 6نه برای خودم، خودم که از مظاهر خودم غنی هستم، این برای توست.
ش در  نقّا ن  ن و چینیا میا ن رو  مثنویداستا

ها خواستند در صنعت نّقاشی مسابقه  ها و چینی وقتی رومی یک گویند: می
های  چین و نّقاشی ۀنّقاشخان و ها خیلی در صنعت نّقاشی استاد بودند هند، چینیبد

ب در صنعت ها هم ُخ چینی در چند هزار سال پیش معروف و مشهور بود، رومی
محّلی  رگران چینی و رومی آمدند و د صنعت .نّقاشی خیلی معروف و مشهور بودند

 را طرف هم دیوار مقابلشو این  ،ها دادند دیوار را اختصاص به چینییک 
 و خواهید روی این دیوار بکنید ها دادند. گفتند: هر صنعتی می اختصاص به رومی

 و کارهای آنها ای هم کشیدند وسط که اینها از یک پرده !خواهید بزنید هر نقشی می
 یا ماه دو  ،تا مّدت چهل روز، پنجاه روز ،باشند  آنها از کارهای اینها خبر نداشته

و بعد سلطان مملکت بیاید  ،بعد پرده را بردارند ،شان تمام بشود نّقاشی ... تا هرچه
 ها؟ یا صنعت چینی است ها بهتر بوده و بزرگان قضاوت کنند که صنعت رومی

گران چینی این طرف و رومی آن  این وسط زدند و صنعت در پرده را هم
 !ها  آثارش هست و های آن زمان اآلن بعضی نّقاشی .طرف مشغول نّقاشی شدند

 !است هایی بوده واقعًا عجیب نّقاشی
                                                      

 :674، ص 1، ج امام شناسی .36آیه  (47محّمد )سوره  .3
هم آورده است، و در زیر آن درختان  ههاى برین که درختان آنها از کثرت درخت سر ب در بهشت»

 «ى جارى است.ینهرها
نّیة فى الجواهر الَس ؛ 601الّسالم، ص  علیه فی أسرار امیرالمؤمنین أنوار الیقین  مشارق. 6

 :738، ص األحادیث القدسّیة
ک و قُت األشیاء  ألجل  عبدى! خل  ”: أن  اهلل جل  جالله یقول: ةء ىف األحادیث القدسی  اه قد ج  أن  »

  “«باإلیامن. بُتک  الّدنیا باإلحسان و اآلخرة  وه   ،خلقُتک  ألجىل



  35 ینّقاش در مثنو انینیو چ انیداستان روم

ها و مناظر طلوع  ها مشغول شدند به انواع و اقسام مناظر و درخت چینی
ها و پرندگان و هر نقِش  ها و کوه خورشید و غروب خورشید و نهرها و درخت

 تّم در آن مّدت رویأحسن و اکه در نظرشان بود از آن زمان، به نحو  دیگری عالی
 آمیزی. دیوار کشیدند، با بهترین رنگ

ها در تمام این مّدت، یک نقشه هم نکشیدند، شروع کردند دیوار را  رومی
 صیقل دادن، هی صیقل دادند، دادند، دادند، دادند تا این دیوار شد مثل آینه.

آهن را سوهان  :دهند یعنی دانید چیست؟ این آهن را صیقل می صیقل که می
 که تر آن را یک سوهان نرم روی بعد کشند رویش، سوهان نرم میبعد یک  ،کنند می
نه   آهنی ۀسمباد ـ َمصَقل، بعد روی آن سوهان مصقل با سمباده گویند سوهاِن می

 که نرم، بعد هم یک سمباده ۀزبر، بعد هم یک سمباد ۀاّول با سمباد ـ چوبی ۀسمباد
 کشند روی این آهن، را میوقتی که این  ،ماند که مثل کهنه می است قدر نرم این
شود ها! یعنی  شود، واقعًا مثل آینه می بینید مثل آینه می بعد از این درجات می دیگر

و حّتی تخم چشم و  شما صورت ،در آن آهن سیاه که این بالها را به سرش آوردید
 .شود ها دیده می مژه

 .دادند شروع کردند صیقل دادن و تا توانستند صیقل دیوار روی آنها  رومی
، ن طرفآهای   دیدند تمام نقشه ،بعد از آن روز معّینی که آمدند و پرده را برداشتند

نکرده  یو اینها برنده شدند. اینها هیچ کار است! اش هم بیشتر جلوه و تر عالی اینجا
نجا ای ،دیدند هر زحمتی آنها کشیدند کشیده بودند ها!ای ن ها! هیچ سختی بودند 

 3.است جلوه کرده
                                                      

 دفتر اّول: ،مثنوی معنوی .3
ــان   » ــم نهـ ــواهى از علـ ــالى خـ  ور مثـ
 

ــ  ــان  هقّصــ ــان و چینیــ ــو از رومیــ  گــ
 تــــر مــــا نّقــــاش :چینیــــان گفتنــــد 

 
ــد   ــان گفتنـ ــرّ   :رومیـ ــّر و فـ ــا را کـ  مـ

 متحــان خــواهم در ایــنا :ســلطانگفــت  
 

 ؟کــز شــماها کیســت در دعــوا گــزین 
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مسکنت اعتراف به عبودّیت و  ی  قلب یعن ن   صیقل داد

ما  ،گویند: آخر ما چیزی نداریم روند پیش خدا و می بندگان خدا می
 ۀما به انداز و خواستی را تو از ما فالن عمل !مسکنت داریم، ما عبودّیت داریم

م تو آقا اّما معترفی ؛آید نمیبر اّما از ما این ،بیش استعدادمان یک کارهایی کردیم و کم
ی اعتراف بر عبودّیت ااین همان معن .هستی و ما بنده، تو موال هستی و ما عبد

های  تمام عکس ،طور شد همان صیقل دادن قلب است. وقتی این ااست، این معن
 ،دهم به تو من هم هرچه دارم می ،طور است گوید: حاال که این آید. خدا می آنجا می

سپر که  یستادی و در مقابل ما سپر نگرفتی، ما با آدم بیتو که در مقابل کبریائّیت ما نا
دلت را پاک  !ما هم سپری نداریم یم،گیر نمی و مالیات خراج و از او کنیم جنگ نمی

کند در دل خودت، دل  صفات ما همه تجّلی می و تمام انوار ما، اسماء ما ؛کردی
 !خودت را تماشا کن

                                                      
   اهل چین و روم چـون حاضـر شـدند 
 

ــان  ــد  رومیـ ــث آمدنـ ــث در مکـ  از بحـ
 یـــک خانــه بـــه مـــا  :چینیــان گفتنـــد  

 
 شـــما خـــاص بســـپارید و یـــک آنِ   

ــل   ــه مقابــ ــود دو خانــ ــه ،بــ  در دربــ
 

 زان یکــى چینــى ســتد، رومــى دگــر     
ــتند     ــه خواس ــگ از ش ــد رن ــان ص  چینی

 
 پـــس خزینـــه بـــاز کـــرد آن ارجمنـــد 

ــگ    ــه رنـ ــباحى از خزینـ ــر صـ ــا هـ  هـ
 

ــود     ــه بــ ــان را راتبــ ــا ازچینیــ  عطــ
ــد  ــان گفتن ــ :رومی ــگ ین ــه رن  نقــش و ن

 
ــور آ  ــعِ  درخ ــز رف ــار را ج ــد ک ــگ ی  زن

 زدنـــد در فـــرو بســـتند و صـــیقل مـــى 
 

ــردون ســاده و صــافى شــدند    همچــو گ
 سـت  ا رنگـى رهـی   صد رنگى به بى از دو 

 
 ستا  رنگى مهی ست و بیا رنگ چون ابر 

ــر ضــ     ــدر اب ــه ان ــاب  وهرچ ــى و ت  بین
 

 آن ز اختـــــر دان و مـــــاه و آفتـــــاب 
ــدند      ــارغ ش ــل ف ــون از عم ــان چ  چینی

 
 زدنـــد هـــا مـــى ى دهـــلاز پـــى شـــاد 

 هـــا شـــه در آمـــد دیـــد آنجـــا نقـــش  
 

ــى  ــم را مــ ــل را و فهــ ــود آن عقــ  ربــ
 ســـوى رومیـــانه بعـــد از آن آمـــد بـــ 

 
ــان    ــیدند از میــ ــاال کشــ ــرده را بــ  پــ

ــا   ــویر و آن کردارهــ ــس آن تصــ  عکــ
 

ــافى  ــرین صــ ــا زد بــ ــده دیوارهــ  شــ
 نمــود  هرچــه آنجــا دیــد اینجــا بــه      

 
ــد  ــده را از دیـ ــى هدیـ ــه مـ ــود خانـ  «ربـ

 
 



  34 و مسکنت تّیاعتراف به عبود یعنیدادن قلب  قلیص

ینپس خدا  ِّبِّ ظ ما در مقابل چه؟ اّم ،است أعظ ُم الُمت ج   ة.یف م وضع  الکِّبیاء  و الع 
امحنی رحمأ خدایا حاال که من یقین دارم تو و  ،هستی در موضع عفو و رحمت الر 

 و در موضع کبریاء و عظمت، ینب  المتج عظمأ و ت،قمدر موضع نکال و َن المعاقبنید  شأ
واهم با تو بنشینم و خ می :هایی دارم از تو خواهش ؛یقین دارم که این صفات در توست

 یفرداتا نم، کصحبت  تو با خواهم می !گویم ببین من چه می و کن نگاه !صحبت کنم
 ! کن نگاه ،گویم ای خدا من دارم به تو می !به من نگفت مطلب را گویی که فالننقیامت 

 تا شاهد شهادت بدهند. روز قیامت این دو درتا شاهد هم دارم که  دو
 صفات به دارم چنین یقینی اینمن  ،خدایا :کنیم م بیان میحاال این را هم داری

 !کنم مناجات می وت ست، گوَشت را باز کن، من دارم بااطور  حاال که این تو؛
 کنیم. سر این دعا بیان می تا مناجاتی که در سر

ٍد   آلر حمحم َصلِّ علی  هم  َاللَ   دم  م 
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جیمأعو یطان الر   ّ  ذ  باهلل من ال
محی  حیمبسم اهلل الر   ن الر 

 له الط اهرینآٍد   حمم   َعلی  اهلل    َصلی 
ن اآلَن إیلی  َلعنة  اهلل علی    ین أعدائرهم أمَجعنَی مر  قیامر یومر الد 

 
مد  أّّن إالل هّم  ت ُح الثَّناء  بح  ، و أفت  دٌ ک  دِّ نِّ نت  ُمس  واب  ب م  ، و أل لصَّ نُت ک   ک  نّ أیق 

مُ أنت  أ مح رح  ع  العفو  و الرَّ وض  ی  یف م  ع  أ، و ةالّرامح  وض  دُّ الُمعاق بی  یف م  ش 
مة، و أعظ مُ و  کال  النَّ ین   النَّق  ِّبِّ ع  ال الُمت ج  وض   ة.مظ  الع  و  ک ِّبیاء  یف م 
یعنی  ؛رحمت و در جای عفو یالّراحمین و من یقین پیدا کردم که تو ارحم»

افاضه  و محّل ،سّتاریت، وششپ ،گذشت ،غماضإ ،عفو ی که محّلآن محّل
 ،کنندگان رحمت ۀآنجا رحمت تو از هم ،و بخشایش از طرف تو باشد

که جای نکال  یو در جای .تر ب و مختار است و از همه پسندیدهمنتَخ
معنی ه ب ،در مقابل نعمت ة:مِقَنو پاداش است، و به معنی انتقام )نکال: 

آنجایی که جای پاداش و مجازات و سخط و غضب  و( سخط و غضب
و عقاب تو هم  ،کنی فرستی بلکه عقاب می آنجا تو رحمت نمی ،است

ت و با کبریائّیو و در آنجایی که از این باالتر است  .خیلی شدید است
تر و  رین عظیممتجّب ۀتو از هم ،شود عظمت و استقالل تو مبارزه می

خواهی در عظمت تو شکافی پیدا  وجوه نمیوجه من ال هیچ تری و به بزرگ
 ای وجه من الوجوه در عظمت تو رخنه هیچ و به ،ای پدید بیاید لمهبشود و ُث
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ایستی و هر موجودی که بخواهد در مقابل تو استکبار  و می ،شود پیدا نمی
 «نشانی. می کند او را به خاک فرو

زات و عقوبت مجا موضع  فت در   قبح عقلی رحمت و عطو

 :فرماید بینیم که می ن جمالت میدر ای
نُت أنّ  مُ  أنت   ک  أیق   ...!« توتو خود  درستی که هیقین دارم ب» ؛محیالّرا أرح 

هم که برای  «أن  » ،آید هم که برای تأکید می هاسمّی ۀه است و جملاسمّی ۀجمله، جمل
خطاب  بعد از کاِف که ضمیر منفصل است، «أنت»بعد  .این دو تأکید ،تأکید است
پس مطلب در اینجا  !این هم برای تاکید است دیگر آید؛ است، می «أن  »که اسم 
 :کهاست و با چند تأکید بیان شده  است، د و خیلی مهممؤکَّخیلی 

که موضع رحمت و عفو است  ییمن بر همین اساس است که در جا یقیِن»
است مالی  و در جایی که جای گوش ،احمینیالّر رحماحتمًا حتمًا حتمًا تو 
 .«تو اشّد المعاقبینی

انسان که از علم و حکمت  مطلب هم همین است که در میان ما افراِد و حّق
ها داده شده  ای از دریاها و اقیانوس یک قطرهاست، داده شده به ما ای  پروردگار ذّره

ما هم یک جایی ـ ست و مطلب از این باالتر است ا عبارت باز هم این تشبیه از ضیِق ـ
مجازات  ،جایی که جای مجازات است ؛دهیم رحمت می ،عفو و رحمت است که جای

و  .کوبیم طرف را می ،ت و عظمت ما مبارزه کندا شخصّیکسی بو جایی که  ؛کنیم می
 .ت و عظمت پروردگار است که طلوعش در ما به این اندازه هستاین همان کبریائّی

و این درست نیست  بُخ ،عقاب کنیم ،اگر ما در جایی که جای رحمت باشد
مثاًل مادر انسان در  ؛اینجا جای رحمت است چون ،دانند عقالی عالم ما را دیوانه می ۀهم

برخیزد و و فورًا انسان اینجا باید رحمت کند  ،خواهد آب میو شب مریض است  نصف
بلکه اصاًل آب را حاضر بگذارد باالی سرش که  ،بدهدو برود کاسه را آب کند و بیاورد 

اینجا جای رحمت  3.لی به او بدهدفورًا و بدون معّط ،خواهد او از انسان آب می وقتی
                                                      

 گردی ، داستان دوره347 - 343، ص 3، ج نور ملکوت قرآنجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .3
 که در اثر خدمت به مادر برای او کشف حجاب ملکوت شد.



 31 داشتن در مقابل انسان متکّبر یائّیتلزوم تکّبر و کبر

 !«خواهم آب می» :مادر که جواِبدر حاال اگر انسان در اینجا آمد به عنوان عقوبت  .است
گذاری ما  یا یک ُغرُغری به او کرد که نمی ،یک سیلی به او زد، یا یک فحشی به او داد

 .گوید زشت است عقل ما می !این زشت است دیگر ؛نانبخوابیم، چرا چنین و چ
 ،کسی آمده در منزل؛ مثاًل کنیم ما رحمت می ،و در جایی که باید عقوبت کنیم

آقا  :یمیبگوو من باب مثال ما به او لبخند بزنیم  ،کند آمده به ناموس تجاوزو دزد است 
دیوانه  :گویند می ؟!ویندگ مردم به ما چه می !هر شب بیا ،خوش آمدی ،بفرما ،اهلل بسم

بایستی که  است و هرچه از دست انسان بیاید وآنجا جای سیلی و کشیده  !است دیگر
 است. اساس وضع عالم بر این. و پاداش بدهد ]جزا و[آن متجاوز را انسان 

متکبّر ن  نسا ل ا مقاب ئّیت داشتن در  تکّبر و کبریا  لزوم 

نه از  ،ت الهیاز نظر شخصّی ـت انسان شخصّی اگر در مواقعی که با اساِس
ری در مقابل انسان مثاًل یک شخص متکّب ،کنند مبارزه می ـ ت نفسینظر شخصّی

ت تو درست نّیآقا این َم :انسان نباید بگوید ،دهد ت به خرج مینّیکند و َم ر میتکّب
 :که اینجا باید بگوید! سجده کنداو را و به خاک بیفتد و  ،و به تواضع بیفتد ،است
 ؟!تو که هستی ،من از تو باالترم ،نه

ناه غنی  ل   ع  واض  ن ت  م   د  ،ل غ  ق  رک  ف  به جهت  دارا و کسی که به آدم غنی» 3؛ف 
 .«این تواضعش کفر است ،غنای او تواضع کند

برابر  انسان دهن! م :او بگوید و اگر ،کند اینجا انسان باید در مقابل او تکّبر
 !و محکم بایستد ،فرود نیاورد و هیچ در مقابل او سر !من :بگوید

خواهد  و این می ،گیرند در میدان جنگ که دو نفر در مقابل همدیگر قرار می
آن  ؛آید ت خودش پیش میبا کبریائّی ، یعنیاو را ساقط کند او را از بین ببرد و هستِی

در مقابل هر دو  این. اینهاد در مقابل یآ ت خود پیش میّیئطور با کبریا هم همین
مقام من، ارزش من،  ،ت منشخصّی :گوید او می .رین هستندالمتجّب عظمگر اهمدی

                                                      
 :قدری اختالف با، 323، ص الجواهر السنّیة ؛637، ص تحف العقول. 3
 .«ب ُثلثا دینهناه، ذه  غ   ألجل   لغنی   ع  واض  من ت» و .«ب ُثُلثا دینهه، ذه  طلًبا لام عند   لغنی   ع  من تواض  »
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 او با یک شمشیر تو را ب ،روزگار باشی ۀباید در صفحن اصاًل تو و ،چنین و چنان
ها برخورد  اری که با مسلمانکّف امنته. طور این هم همین !کنم میخاک یکسان 

 مؤمنین ؛ ولیغلط است ،کنند راز میس کفر و شرک اباسا ت را برنانّیأآن و کنند  می
پس اساس  .صحیح است ،کنند ابراز می اساس ایمان ت را برکبریائّی که این
 امنته ؛نه صفت مذموم ،صفت ممدوحی است ،ت و خودمنشی و استقاللکبریائّی

 .انسان باید در جای خودش اعمال کند
ین أعظَم  »تجّلیِ  لمؤمنین علیه« المتجب  میرا نبرد الّسالم در ا  هنگام 

 من چنینم و :خواند رجز می ،آمد میبه جنگ الّسالم که  امیرالمؤمنین علیه
 ؟کیست که بیاید در مقابل من !چنان

تنی ُأّمااای ااامَّ ر    أناااا اّلاااذى س  یاااد   ةح 
 

نظ ااار  ریاااه  الم  ل یاااث  غابااااٍت ک   3ةک 
شیر اهل ، یعنی شیر :حیدر و من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید» 

 تواند چشمش را به کند و انسان نمی ها زندگی می که در بیشه یمثل آن شیر ،هبادی
تواند چشمش  هیب و زننده است که انسان نمیای َم و منظرش به اندازه ،او بیندازد

 .«را به او بیندازد
اج نیست که یحتادیگر  ،بینند را می یها که در جنگل شیر گویند بعضی می
به  شیر این چشم ،که آنها چشمشان به شیر بیفتد همین ،دَرَداینها را ِبو شیر بیاید 

خودشان با ، میرند خودشان از ترس می طور ای مهیب است که این افراد همین اندازه
 !طور چشم شیر مهیب است این !میرند همان دیدن چشم شیر می

د ُوبِدبن َع ومربه َع آید د، نمیگیر حضرت هم در موقعی که شمشیر دست می
گذارم و برای پروردگار خاضع و  من آن کسی هستم که سر به سجده می :بگوید

کنم تا  من برای خدا میآنجا  این سجده را ،نه ام؛ برای تو هم خاشع ،خاشع هستم
 ظهور و بروز کند. ،ت و عظمت خدا در این صحنهاینکه کبریائّی

                                                      
 الحدید، أبی ، ابنالبالغة شرح نهج ؛315، ص 5، ج صحیح مسلم ؛05، ص 6ٰ، ج الّطبقات الکبری .3
 .367، ص 31ج 
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من با پدر تو دوستی و آشنایی داشتم و  !برو ای بچه»به حضرت گفت: 
 !«خواهم دستم به خون تو آغشته شود نمی

 و آغشته بشود من خیلی دوست دارم دستم به خون تو»امیرالمؤمنین گفت: 
 3.«من چنین و چنانم !مشرک را از روی زمین بردارم یتو

اگر اظهار دیگر!  ب روشن است که این مواضع، مواضع مختلف استُخ
ت و شخصّی .داد در انسان قرار نمیخدا که  ،ت مطلقًا مذموم بودت و شخصّیّیئکبریا

ی ا غریزهمثل بعضی از صفات دیگر  ،محوری و استقالل منشی و خود       آقایی و آقا
اینها غریزه است و بسیار خوب  ،صفت شهوت، صفت غضب .ز انسانئست از غراا

کسی که شهوت نداشته باشد  ،و کسی که غضب نداشته باشد انسان نیستاست؛ 
اگر انسان ، میرد ر انسان شهوت غذا نداشته باشد از گرسنگی میاگ ،انسان نیست

اگر انسان غضب نداشته  ،رود شهوت جنسی نداشته باشد نسل در دنیا از بین می
 .بکنددفاع تواند  باشد از ناموس نمی

 غضب پیغمبر

ش ا عرق بر پیشانیو شد  که رنگش سرخ می طوری شد به پیغمبر غضبناک می
کرد و ورم  باد می شد و می افروخته براز شّدت غضب ردنش های گ رگ ،نشست می
! جای خوددر  ؟کرد ا کجا غضب میاّم ؟!م غضب بد استییگوبحاال  6.کرد می

 نداشتهبر غنائم جنگی را قسمت کرده و برای خودش یک شاهی هم  همۀوقتی 
ید گو وقت فالن انصاری می آن است، آمده آن غنائمی که اصاًل به حساب نمی بود،
عبداهلل بن مسعود این سخن را  !«د در این قسمت عدالت به خرج ندادمحّم» :که

آمد پیش پیغمبر  !«این سخن را به پیغمبر خواهم رساند ،قسم به خدا»گفت: شنید، 
قدر ناراحت  پیغمبر آن .«گفت چنین چیزی می  شما هم ۀفالن کس دربار» :و گفت
به برادرم موسی بیش از این نسبت دادند » :گفتند که !قدر ناراحت شدند آن ،شدند

                                                      
 .312، ص 1الّسالم، ج  علیهم طالب مناقب آل أبی. 3
 .176، ص 3، ج وریٰإعالم ال؛ 335، ص الّصوارم المهرقة؛ 315، شیخ مفید، ص األمالی. 6
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 3«!کند؟ اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت می .فَصَبَر، صبر کرد
قدر ناراحت شد و حالش تغییر کرد که من اصاًل  پیغمبر آن»گوید:  مسعود می ابن

 !«کاش این خبر را به پیغمبر نداده بودمو ای کاش نگفته بودم  :گفتمو پشیمان شدم 
خودش  ۀکند که این غنائم باید روی میل و سلیق یال میاین شخص خ

گیرند  وقتی غنیمت را می ،دست پیغمبر استه اختیارش بغنائم این  !قسمت بشود
لک پیغمبر پنجم آن ِم یکو کنند  قسمت میکه ها است  پنجم آن مال مسلمان چهار
ش خودش هرجا دل لک پیغمبر است و پیغمبر به اختیارمس غنائم ِمُخ ،است

به ابوسفیان  را خودش پنجِم مرتبه صد شتر از این یک یک .دهد بخواهد می
اینها که دیروز  ه و...؛به که و صد شتر به ک ،دهد صد شتر به معاویه می ،دهد می

ه دهد؟ ب چرا می ،اند همه منافقو مسلمان شدند و هنوز هم اسالمشان معلوم نیست 
﴿جهت        ﴾6،1 دهد برای اینکه  اینها را می ت،سکاإدهد برای  نها را میای

                                                      
 :100، ص 3، ج دعائم اإلسالم .3
ما :”فقال ،نیامحاجبَ  نی مرشف  العینَ  غائر   ف علیه رجل  إذ  قَ  ،م ماالا بنی المسلمنیسِّ قَ ه کان ی  أن  »
ی  ثم   !“متسی فیام قَ  لَت دَ عَ  لکن قد  و ؟لعد  ن ی  ل فم  أعد   فإذا أنا مل” :اهلل   قال رسول   جه  یی فتغَ   یل 
 «.“ ...ِّب  من قبىل فص   موس   ى  وذ  أُ 
 :28( آیه 1. سوره توبه )6
﴿                                               

                 ﴾؛ 
مصرف صدقات، براى فقراء، و بیچارگان درمانده، و متصّدیان »، تعلیقه: 656، ص 33، ج امام شناسی

سالم، و براى آزاد کردن اآورى و مصرف صدقات، و براى متمایل نمودن دشمنان و کافران به  جمع
، و براى در راه واماندگان است. این حکم داران، و آنچه در راه خدا باشد بندگان، و براى قرض

 «واجب است از جانب خدا، و خدا دانا و کارهایش از روى اتقان و استحکام و مصالح عالیه است.
. 611، ص 3، ج تفسیر القمی ؛21، ص 6، ج تاریخ الیعقوبی؛ 44، ص 0، ج فتح الباری .1

﴿جهت اّطالع بیشتر پیرامون        ﴾  608، ص 37 و 32، ج امام شناسیرجوع شود به. 
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نها را رئیس آدهد برای اینکه  اینها را می ،ار نسازندبا کّفو جنگ نکنند و مبارزه 
 .ها را بشکنند تبروند بتا کند  لشکر

رفت  با او میو کرد  می لشکرپیغمبر همین خالد بن ولید ملعون را رئیس 
برای که پیغمبر  ییو خیلی از رؤسا ؛گرفت را می شهرهاو شکست  ها را می بت

تواند رئیس لشکر  آخر سلمان فارسی که نمی .گماشت همین افراد بودند میلشکر 
ه، هایی هستند پاک، منّز اینها آدم ،تواند مقداد هم نمی ،تواند ابوذر هم نمی ،بشود

را ند و شهر خواهد بت بشک ا آن کسی که میاّم ؛صاف و دارای مقام پاکی و طهارت
 هایش بازی هحّق نهمامثل خالد بن ولید با  دارد.جنگی خاص الزم  یۀروح ...بگیرد و

ب کردند یعقت آنان راها  مسلمانو  ار شکست خوردنددر جنگ ُاحد وقتی که کّفکه 
و آن  حرکت کردندتا اینکه مسلمانان کوه بود  ۀد آن رخنمترّصگرفتن،  برای غنیمت

 3.ها را شکست دادند مسلمان و آنجا را گرفتندو آمدند د؛ آنها رخنه را خالی گذاردن
 ،اگر اینها نبودند اصاًل کسی نبودجنگ، فرستاد برای  ها را می لذا پیغمبر همین

 .وقت پیغمبر باید اینها را اسکات کند آن
خمس تمام این غنائم را برای خودش ، خواست اگر پیغمبر غنائم را می

گرفت و مقداری از آن به کوهان  رادستش و آن شتر داشت. آمد باالی  برمی
 :گفت و در دست گرفترا  های شتر پشم

پنجم را  آن یکهمۀ ولی من  ؛ماست ماِل، پنجم از این کی !قسم به خدا
یک درهم  ،من یک شاهی برای خودم برنداشتم ببینید .به شما دادم

این چه  گردی !شما برگرداندمخود را هم به  خمس تمام این ،برنداشتم
 6گیرید؟ ایرادی است که می

ابوسفیان » :گفتند آخر می ؟!پیغمبر در قسمت غنائم عدالت نکند شود مگر می
                                                      

 .372، ص 3، ج إعالم الوری. 3
 .646، ص همان. 6
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هاشم  ه هم با بنیامّی ه است و بنیامّی ابوسفیان از بنی !خویش خودش است و که قوم
حاال  است، ریز بوده ل خونل دشمن و اّوکه اّو یهمین ابوسفیان !«عمو هستند پسر
به این وقت پیغمبر را  آن ؛پیغمبر باید او را نگهداری کند است،ه مسلمان شده ک

 !کنند هم میمّتها  حرف
س حضرت پیغمبر مقّد لت با وجود   سنجش عدا

ی سکچه  چیست؟عدالت  ؟شناسیم اصاًل ما عدالت را از کجا می ،عالوه هب
دا و پیغمبر که خاست  غیر از این عدالت خوب است و غیر عدالت بد است؟ :گفته

بینیم؟  کجا می ،کانون عدالت را در پیغمبر نبینیم د؟ ما اگرنده عدالت را به ما نشان می
آن عدالتی که پیغمبر را با  !نه پیغمبر را با عدالت ،عدالت را با پیغمبر بسنجیمباید  ما

 یچون هر کس ؛صد اشتباه است  در  و صداست از عدالت  ار متصّو ،سنجیم آن می
 .کند که با مزاج خودش سازش دارد را به میزان افکار خودش طوری تعبیر میعدالت 

اگر  ؛رود پیش قاضی برای قضاوت با دشمنش مییا با رفیقش که انسان 
اگر  !«عجب قاضی عادلی است !هبَ» گوید ، میانسان حکم کندبر َله )به نفع( قاضی 

 !«عادل نیستو است این ظالم » :گوید می ،انسان حکم کند)به ضرر( بر علیه 
حق با » :اگر بگوید ،ید پیش شمابیاس کت هرقو آن !طور است همین یهرکس
 .«استتو حق با رفیق  ؛حق با تو نیست» :اگر بگوید!« به هبَ»ید: یگو می .«توست

! یا از خواب بلند شدی و هنوز گیجی غلط است ی،کن اشتباه می !نه آقا» :یدیگو می
ای! یا باألخره  حواس شده قدر بیداری کشیدی که بی نفهمی! یا آ و حرفت را نمی

 «با آن شخص حساب داری! و ااّل چرا بر َله من حکم نکردی؟!
لت ن در عدا نسا ئق ا فکار و سال اعتبار ا  عدم 

عدالت  و این معیاِر ،نیست مات انساناساس افکار و توّه بنابراین عدالت بر
و با این  ،واقعیتی است حق یک ،ستا دیگری حق چیز ؛حق این نیست ،نیست
 .خواهد نسازد انسان بسازد و میبه خواهد  میتعبیر 

یعنی واقع را  ،ای است که با واقع تطبیق کند آن فلسفه ،بهترین فلسفه در عالم
آب است و » :ن بگویدحکیم، آن کسی است که این آب را اآل .به انسان نشان بدهد

نگ رو به قبله واقع شده ثاًل این ُتو م ،حرارتش فالن استۀ در آن یخ است و درج
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ا اگر اّم ؛های خود به انسان نشان بدهد نظر بحث ۀعین واقعیت را از نقط« است.
از برهان استفاده نتواند حکیم در جایی نتواند از عهده بربیاید و در بعضی از مسائل 

ی ها و لذا بسیاری از مکتب .نیست تاّم آن حکمت  ،کند و واقعیت را نشان ندهد
 توانند واقعیت را نشان بدهند. چون نمی ؛ی باطل استکّل هدنیا اصاًل ب ۀفلسف
 ،دار دارند هم طرف هاکین و بسیاری از افرادی که امروزین و شّکسطائّیسوَف
 .دهند واقع نشان می واقعیت را برای انسان غیِرو  آیند ؛ میطور هستند همین

نفس پیغمبر عدالت  ،ویدگ پیغمبر دروغ نمی ؛اساس واقعیت است دین بر
 .با او سنجیده بشودباید ها  تمام واقعیت ،ادراک پیغمبر عین واقعیت است ،است
پیغمبر و امیرالمؤمنین عدالت نکردند چون طبق خواست ما نبوده بگوییم وقت ما  آن

، ِملک خودش دلش خواسته بدهد! صد شتر دادندشخص و به ابوسفیان و فالن 
 .دهد می ،خواهدبهرجا  ست،خود امام ا لکِم است.

﴿                         ﴾.3  یکی از
دهد  میطور  همینان برای چه زکات را نسا !ار استبه کّف آن دادن، مصارف زکات

 ،یکی از مصارف زکات .م متمایل کندبرای اینکه قلب آنها را به اسال؟ اربه کّف
به  آنها کافر و مشرک که دل ومنافق  بهدهد  قلوب است که انسان زکات می تألیِف

آنها دفاع  ،خواهد به انسان حمله کند یا اینکه وقتی دشمنی می ،اسالم نزدیک بشود
﴿ اینها را ؛پیمان بشوند یا برای دفاع با انسان هم ،کنند      ﴾ گویند می. 

قرآن  ۀاین پیغمبر آورند خوِداست. ن کرده قرآن معّی ،ن کردهخدا معّی ش رامصارف
  ﴿ ۀخودش گویند و است       ﴾6  ،وقت انسان  آناست

                                                      
 .28آیه  (1) هتوب. سوره 3
 :341، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 18آیه  (32نحل ). سوره 6
 «کند. حّقًا خداوند شما را به عدل و احسان امر می»
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د و که پیغمبر عصبانی بشو ندارد جا آیا !«این پیغمبر عدالت ندارد، نه» :گوید که می
وقت  آن .«و صبر کرد ،شد ها می تبرادر من موسی هم از این اذّی» :بگوید که

م  أ»اینجا  ؟کند کار پیغمبر با اینها چه ع  النَّکال  و النَّق  دُّ الُمعاق بی  یف م وض   .است «ةش 
اسالم دیدی است که  و دیِد ،پیغمبر آمده ما را با عین واقعیت تطبیق بدهد

ع مکتبی است که عین تشّی وو مکتب والیت  ،دهد ا نشان میعین واقعیت را به م
 ،خورد را که انسان می سردی این آب .کند هیچ تغییر نمی ،دهد واقعیت را نشان می

 ،گرمش کنیدتوانید  نمیت گرم بخورید و توانید به نّی نمیدیگر شما  !سرد :گوید می
واقعیت  :گوید کنید. می م خارج سردشتوانید او را در عاَل یا اگر گرم باشد نمی
 آنچه هست، هست.

الّسالم یک آدمی است که این وجودش با واقعیت و با  امیرالمؤمنین علیه
های عالم را باید با او اندازه  تمام واقعیتاست، حقیقت سرشته و تطبیق شده 

جهل یعنی  ؛در مقابل جهل ،علم است. علم یعنی واقعیت نفِس وو ا 3!گرفت
                                                      

 :23 ، ص1الّسالم، ج  علیهم طالب مناقب آل أبی. 3
محن :لی عی مسند أیب»  صل   فقال النبی   ،طالب ر  علُّ بن أیبدری، عن أبیه قال: مَ سعید اخل بن أیب  عبدالر 

 “احلّق مع ذا! ،احلّق مع ذا” اهلل علیه   آله   سل م:
ّ  ” ل أبوذر عن اختالف الناس عنه، فقال:ئر   س   لب، فإن  اط یخ عل  بن أیبعلیک بکتاب اهلل   ال

 احلقُّ  ه، ولسانُ  معه و عىلی  احلّق و احلقُّ  ع  م   عىلی  م یقول:اهلل صل اهلل علیه   آله   سل   رسولسمعت 
 «.“عىلی  ما دار   ور حیُث یدُ 
حق منحصرًا با این شخص »کرد، پیامبر فرمودند:  طالب عبور می روزی حضرت علّی بن أبی”

 «است، حق منحصرًا با این شخص است!
باد به  تو بر»مورد اختالف مردم نسبت به امیرالمؤمنین پرسیدند، پاسخ داد: از جناب أبوذر در 

طالب، زیرا حقیقتًا من از پیامبر شنیدم که فرمودند: آگاه باشید که  بن أبی کتاب خدا و شیخ علّی 
زند هرجا که علی  گردد و دور می حق با علی است و علی با حق است، و حق پیوسته با علی می

 «“ر بزند.بگردد و دو



 18 مردم به سبب جهلشان ینقمت و بدبخت

پشت این دیوار اّما  ؛ما علم به او داریمو در مقابل ما هست ها  انلیواین  .نرسیدن
 نسبت به او جهل داریم. وعلم نداریم  ،چه خبر است

ن مردم به سبب جهلشا ی   نقمت و بدبخت

هم  آن اساس پندارند و بر واقع می اند و امور غیر واقعی را مردم گرفتار جهل
 3!خورند جهل می چوِب ؟خورند میچیزی را  چه پس چوِب ،کنند عمل می

نه مردم ها نمو ی از جهل   ی

سعادت و  ،برکت است ،ن در اینجا واقع شدهاین لیوان که اآل» :گوید می
آسمان به  ،نقمت و بدبختی است ،نجا بگذاریدآاگر این لیوان را شما  ؛رحمت است

ا لیوان ر ما این !این دروغ است !«چنین و چنانو شود  زمین خسف می ،آید زمین می
 !شود هیچ طور نمی ،شود نه زمین خسف می و آید نه سقف فرو می ،نجاآم یگذار می

شنبه  اگر کسی روز سه ؛کنند اش می ها چنین اگر کسی شب حمام برود جن»
اگر کسی در شب چهارشنبه مهمان دعوت  ؛میرند هایش می ناخن بگیرد حتمًا بچه
به عنوان تحفه برای ی را چیزاگر کسی در شب شنبه  ؛شود کند چنین و چنان می

ی را که عرض یها این حرف... !« وشود  میانسان وارد منزل کند چنین و چنان 
اگر شود؛  میطور  طور تکان بخورد این اگر درخت این» !یدیکنم باور بفرما می
و عجیب این است که بسیاری از خود ما هم « شود! میطور  طور تکان بخورد آن آن

 !و اینها عین جهل است، جهل محض !هستیم مبتالی به این مسائل
 باِرای  در شب شنبه 6االغی ، ایندر منزل یکی از بزرگان سابقًا»گویند:  می

شب شنبه بارهای گچ را  االغیدید و این آقا تا آمد  .نداال درگچ آورد و ریخت 
فردا  تاها را ریختند بیرون  با بیل تمام این گچو آنها کرد  نوکرهایش را صداه، آورد

بیاورند، و ااّل چنین در منزل چیزی چون شب شنبه نباید داخل! بریزند دوباره 
 !دیگر این جهل است« شود و چنان! می

                                                      
 :610و  370، ص 4، ج نهج البالغة. 3
الم:  قال علیه»  “«اند. ؛ مردم دشمن آن چیزی هستند که بدان جاهللواه  أعداُء ما ج   اُس النّ ”الس 
 کند. )محّقق( جا می مراد شخصی است که با االغ، بار جابه .6
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اش  اینها همه «این ستاره اگر آنجا باشد چنان ،این ستاره اگر اینجا باشد چنین»
را  ینمای آید این واقعیت وقت انسان می آن ،مطالبی است بدون مدرک و بدون اساس

ش را ا زندگی ،کند کشتار می و شتُک ،زند اساسش سینه می و بر ،کند واقع خیال می
 .دهد ن قرار میآو بغضش را روی  و حّب دهد روی آن قرار می

نباید مادر عروس  ،منزل داماد ببرندبه خواهند  مثاًل رسم است عروس را که می
اگر کسی چون  ؟!به چه مناسبت! کند می کارمادر داماد هزار تا  ،اگر برود ااّل و ؛باشد

؟! دارداو  تی برای مردِنیاین چه عّل ؟!میرد مادر داماد می ،شب جمعه عروسی کند
و خیلی جاها مرسوم  3،مستحب و فاقًا شب جمعه عروسی کردن خیلی خوباّت

دانم از کجا پیدا  نمی ، واهلل منها پیدا شده از کجا این حرفو بوده  هچاین حاال  .است
 ،خواستند عروسی کنند میای  در شب جمعهوقتی یک شاید م کن خیال می است! هشد

چنین و چنان  ،اگر این کار را بکنی است: گفتهو خواسته  نمی شوهر و آن مادر
 اند. ! و این رسم مانده است و بعدها روی آن حساب و کتاب باز کردهشود می

شنبه  در روز پنج نانسا: »کهاست  آنچه در روایات صحیح آمده این ،بله
 برای اینکه روز جمعه آماده باشد برای رفتن ،نظافت کند و ام کندناخن بگیرد، حّم

شود برای بآماده  کهگذارد  می هاشنبه را برای این کار سان پنجان و 6.«نماز جمعه به
 است! این درست .رود کند و می و روز جمعه غسل می ،نماز جمعه

ل یعنی بت ز جه  یپرست تبعّیت ا

اینها ؛  ...کسی که شب ناخن بگیرد چنین و فالن و بگوییم: جهت ا بیاّم
 ییعنی برای انسان یک بت 1!و جهل هم از همه چیز بدتر است ،ت استهمه جاهلّی

                                                      
 .554، ص 1، ج من ال یحضره الفقیه. 3
 .61، ص لثواب األعمال و عقاب األعما .6
 :65، ص 3، ج الکافی. 1
الم قال:  عبداهلل علیه عن أیب» ن م   أشدُّ  ، ال فقر  یا عىلّ : ” اهلل علیه و لله و سّلماهلل صىّل  قال رسولالس 

 “«.اجلهل



 11 یپرست بت یعنیما  ۀو جاهالن یخراف یکارها

 ها بت  اینها  پرست بت .پرستی هم غیر از این چیزی نیست بتخالصه و  ،شود می
های کوچک  من بت ـتراشند  ها می جواهر یا از استخوان وطال  ازیک سنگی یا از را 
یک بند  ۀاندازه ب ند،ای قشنگ این بت را از استخوان تراشیده بود ه به اندازکه م ا هدید

کار ه آن تراشنده هزاران آفرین گفت که چه صنعتی بباید به واقعًا و انگشت بود 
را که اینها ه است های سابق بود از بتبت این که معلوم بود  است! برده
و  3،کنند ن قربانی میآآیند در مقابل  بعد میاست ـ  خدا :گفتند پرستیدند و می می

بعضی  .دانند و جسارت به او را چنین می ،دانند قهر و لطف او را قهر و لطف می
 ،تراشیدند از سنگ میو یا ساختند  از طال میکه را  یٰالت و عّز بت ها مثل بت

وقت برایش نذر  آن ،به شکل انسان بود وقامت انسان  ۀاندازو به بود  تر بزرگ
 وکردند  قربانی میواقعًا جلوی او های خودشان را  هبّچ ،کردند قربانی می ،کردند می

 :گفتند دانستند و می ت میت بت را غضب و محّبمحّب و غضب و 6،بریدند سر می
ار را اگر این ک ؛خوشحال بشود ما این کار را بکنیم تا !کند واقعًا بر ما غضب می

 .کردند بر همین اساس عمل میو  !آید بکنید بدش می
ی بت ما یعن نۀ   پرستی کارهای خرافی و جاهال

پرستی است  نوع بتیک کارهای ما همین ه کنید که پس شما خوب توّج
وقتی  ناانس؟ پرستی تفاوتی دارد با بتآیا در رفتن چیست؟  هب این سیزده !دیگر

و روی این هم کار کنند و تبلیغ کنند  !ًا بد استبرایش واقع ،سیزده را نحس بداند
بیابان نرود و  درو اگر انسان  !برایش آمد ندارد ،در روز سیزده هر کس کار کند که

 با چهاردهو این سیزده با دوازده قسم به خدا  شود! میچنین و چنان  ،علف گره نزند
                                                      

﴿: 1( آیه 5سوره مائده ) .3       ﴾؛ 
بر روى سنگ َمع َبد کشته  ،دایانو آن حیوانى که براى تقّرب به خ: »23، ص 0، ج امام شناسی

 .«شود مى
       ﴿: 317( آیه 2. سوره انعام )6     

                                    ﴾. 
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 .ندارد یهیچ تفاوت، یدیگوبهر حکیمی  به !هیچ تفاوتی ندارد از نقطه نظر واقعّیت
رسد به دوازده و بعد  می و... سه ،دو ،شود از یک تمام اعداد دنیا که شروع می

 !آن چهاردهاز سیزده و بعد 
تا  سیزده ،بشماریدسربازان صف اّوِل لشگری را خواهید  شما می وقتی

چهارده  ؛یک ۀضافبه ادوازده »نگذار، بگو: شما اسمش را سیزده حاال  شوند. می
 ،یدیخواهید بگو می ههر چ «هفت! بیست منهای ؛پانزده منهای دو ؛های یکمن
گذارند  بندند و خالی می بیمارستان را می اطاق سیزدِه! دِر خره سیزده است دیگرباأل
وجود جا  ینهمدر ش ا واقعیت خارجیو کنم واقعیت دارد  این را که عرض می ـ

در اگر مریض برود  :گویند میو  کنند را قفل میاطاق سیزده بیمارستانشان و  ـ دارد
 !میرد میاو آمد ندارد و  ،آن

فرهنگ ن و  تمّد فات به  ل خرا  تبدی

ه ب و وای از آنجایی که زمام امور ها هم لواداران تمّدن و فرهنگ!ب اینُخ
به نام سیزده چون  و یک اطاق را تعطیل کنند ،فرهنگان بیفتد و بی الَهدست ُج
ت قائل بشوند و برای سیزده اهمّی ،بدهند و پول خرج کنند و به آن ترتیب اثراست! 

یک و شان را تعطیل کنند  زندگیو انشان را تعطیل کنند و بیایند مسافرت کنند و دّک
 3!مملکت را بخوابانند ،روز

را خدا انسان  !دیگر داردها همه حساب  این حرف دارد،اینها حساب  ۀهم
امام  است؟ پیغمبر گفته ؟فکری است و ساسکند که این کارها بر چه ا مؤاخذه می

شما که مسلمان شدید و قیام برای  ؟ت استکدام سّن واین کدام قاعده  است؟ گفته
دُّ أ» دیگر وقت آن ،دیاگر این کار را بکن ؟!آخر این چه قیامی است ،کنید اسالم می ش 

م   ع  النَّکال  و النَّق  وض   !دهد می[ ]و عقابخدا پاداش  ؛«ةالُمعاقبی  یف م 
داشتند و طائف  یها و مردها پرستی که زن این بت ؟پرستی چیست مگر بت

                                                      
نوروز در جاهلیت های انحرافی آن رجوع شود به  جهت اّطالع بیشتر پیرامون نوروز و بدعت .3

 .و اسالم



 35 از موهومات و خرافات یناش یها سّنت یرو یپافشار یعنی ّیتجاهل

از طرف وقتی که  تا جایی ،دادند خرج می به های خودشان عالقه همه به بت این
و عزا گرفتند  شدند ومردم بسیج  ،های طائف را بشکنند بت تا پیغمبر فرستادند

های عرب  زن ی بهصیبتوقتی م :گویند میـ  3ها خیابان درها بدون چادر ریختند  زن
با سرهای و فه مکّشو  آنها بدون چادرکه هیچ مصیبتی باالتر از آن نیست، رسد  می

خواهند بت الت را خراب کنند  که میـ ها  خیابان درروند  میموی پریشان و  برهنه
ین غیر از ا مگر ما حاِل! خواهند بت را بشکنند د فرستادند و میو از طرف محّم

 ؟خندیم آنها می پس چرا ما به کار ؟است
ــاخت ــت سـ ــدر دل و خند میبـ  میدیـ

 
ــر  ــ ب ــد، َبــ  ِشیک ــودا راَمه َرب  6ن و ب

 
فشاری روی سّنت ی پا ناشی جاهلّیت یعن ی  فات ها مات و خرا موهو  از 

 !پرستیم که خودمان بت حالی دیگر ما نباید بر کیش برهمن و بودا بخندیم در
م کند َلَعو آن را بگذارد اینجا  را یزی که واقعیت نداردانسان یک چ یعنیپرستی  بت

این واقعیت  :سینه بزند و بگوید کهو ن بایستد آو پای  !واقعیت دارد :و بگوید
 !دارد

و این مسئله هستند  با امیرالمؤمنین مخالفو  تمام امور اسالم، قرآن، پیغمبر
ـ نه  مرام نصاری و ام یهودمر ،مرام تسّنن. اّما مخالف با این مسئله استهم شیعه 

اساس  دین و کیش تمام آنها بر ؛ چونپسندند را می ها این حرف واقعیت دینشان ـ
آنها و خرافات یعنی یک اموری که اصالت ندارد  .موهومات و خرافات است

 .کنند اساسش کار می دهند و بر اصالت می
رین گناهان را بدتقرآن  ،طور نیست قرآن این ،طور نیست امیرالمؤمنین این

و کوری و  از روی جهلانسان ت یعنی آدابی که جاهلّی 1.شناسد ت میجاهلّی
ب به آدابی مؤّد ،مشرکین قریش قبل از اسالم از روی جهل. کند عمل می نابینایی

                                                      
 .543، ص 6، ج الّسیرة النبوّیة؛ 184، ص 5، ج دالئل النبّوة .3
 .3، قصیده شماره دیوان پروین اعتصامی .6
 .61، ص 1، ج امام شناسیع شود به . جهت اّطالع بیشتر پیرامون مذّمت جهل در قرآن رجو1
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یا  کردند، طواف می کشیدند و کعبه سوت می ۀدور خانکردند،  میپرستی  بت :بودند
و  ،ت استو اینها همه از آداب جاهلّی ؛ین و چنانچن یا 3،6کردند عریان طواف می

به  وقتی که شما اسالم آوردید دیگر ،ت استن جاهلّیای :گفت ،قرآن که آمد
 .نور است عالِم ،من عاَلآنها مال جهل بود و اآل !ت عمل نکنیدجاهلّی

قرآن ن در  ترین گناها ن بد ی به عنوا  سّنت جاهل

ت سّن»همان  ،داب و رسوم داده شدلذا بدترین فحشی که در اسالم بر آن آ
 :ت جاهلی است. تا گفتندت، سّنآن سّنکه روایات داریم همۀ در  .است «جاهلی

ت سّندر مقابل اسالم چون بدترین کار  ،کند کسی عمل نمی دیگر «ت جاهلیسّن»
 .جاهلی است

﴿                           ﴾در آن زمانى که ]» 1؛
پیروى  تکّفار در دل خود عصبّیت جاهلّیت را راه دادند و از آن حمّی

 [4.«کردند
﴿ برای مؤمنین، ااّم                   ﴾،5  در
 است.آن آداب جاهلی  مقابِل

رحمت و عفو پروردگار رفتیم و پروردگار در  ما دنبال؟ کنید ه میخوب توّج
 ر اینعظمت و شوکت ب ،تعّز ،بلندی   سرو همۀ این احمین بود الّر رحمامقابلش 

نتیجه این  ودست بیاورد  هوقت اگر انسان بیاید نتیجه را از اینجاها ب آن س بود.اسا
 ،سمنو ،نسی هرجان و آن آداب هفتَم ،نوروز ،همان آداب جاهلی بارهبشود که دو

                                                      
﴿ :15( آیه 0. سوره انفال )3                  ﴾. 
 .456، ص 3، ج الکامل فی الّتاریخ؛ 301، ص 1، ج الدرُّ المنثور فی تفسیر المأثور .6
 .62آیه  (40فتح ). سوره 1
 .18، ص 1، ج امام شناسی. 4
 :338، ص 1، ج امام شناسی. 62آیه  (40فتح ). سوره 5
 !«سپس خداوند آرامش و اطمینان خود را بر رسولش و بر مؤمنین فرستاد»



 34 قرآن گناهان در ینبه عنوان بدتر یسّنت جاهل

 و و عید فطر و عید قربان و اینها همه از بین برود روی کار بیاید؛ سیزده و امثال اینها
 ، درباقی بماند اسمنقطه نظر برای ما از  خزوایای تاری ها و حوزه در هماندیگر 
نُت أ»دنبال به اینجا  محأّنک  أ یق  دُّ و أ» ،«ةرحُم الّرامحی  یف م وضع  العفو  و الرَّ ش 

مال وضع  النَّکال  و النَّق           ﴿ آید. می «ةُمعاقبی  یف م 

   ﴾اگر   ؛دهد خدا هم تغییر می ،دادیم را تغییر باألنفس  اگر ما، مایعنی  3؛
ین برای ما نعمت و یخدا از باال و پا ،باألنفس را خوب کردیم  نه. اگر ما ،ندادیم

 ،طرفی دادیم آن تغییِرو با خدا درست نکردیم  را نفسباأل  ما نه، اگر ؛بارد رحمت می
یک :   کلتا یدیه یمنی، و خدا دو دست دارد .بارد غضب می خدا هم بر ما نقمت و
محأ»دست جمال دارد که  فو  والرَّ وضع  الع  و یک دست جالل  ،«ةرحُم الّرامحی  یف م 

مأ»ه دارد ک دُّ الُمعاقبی  یف م وضع  النَّکال و النَّق   .است «ةش 
ین  یف م وضع  الک ِّبیاء  عظ ُم الُمت  أ» ی کهبرسیم به آن بحث بایدحاال  ِّبِّ و  ج 

ظ م  ؟رساند به کجا میرا اینها  ۀآورد و نتیج می از آب در ه چیزیتا ببینیم چ «ةالع 
ىل   لِّ ع   مّمد  مّمٍد و لل   ا لل ُهّم ص 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 :351، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 33آیه  (31رعد ). سوره 3
 .«که آنان حاالت خودشان را تغییر دهند دهد، تا زمانی خداوند نعمت را بر مردمى تغییر نمی»
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جیم یطان الر   ّ  أعوذ باهلل من ال
حیم محن الر   بسم اهلل الر 

ٍد   آله الط اهرین   صل  اهلل علی   حمم 
ین أعدائرهم أمجعنَی من اآلَن إیلی  َلعنة  اهلل علی     قیامر یوم الد 

 
ُهّم  ک  أّّن إا لل  مد  ت ُح الثَّناء  ب ح  نِّک  نت  مُ أو  ،فت  واب  ب م  ٌد ل لصَّ دِّ نُت أو  ،س  نَّک  أیق 

مح  أنت  أ فو  و الرَّ ع  الع  وض  ی  یف م  ُم الّرامح  ع  أو  ة،رح  وض  دُّ الُمعاق بی  یف م  ش 
م   ظ م  أو  ة،النَّکال  و النَّق  ع  الک ِّبیاء  و الع  وض  ین  یف م  ِّبِّ ُم الُمت ج   .ةعظ 

در جای عفو و رحمت،  که تو پروردگار من اییقین دارم  من و»... 
امحین ارحم  ؛یعاقبینالم   اشد   ،و در جایی که محّل انتقام و مجازات است؛ یالر 

 اعظم ،شود ت تو مبارزه میت و منّیو در جایی که با عظمت و کبریائّی
 «هستی! ینتجبِّ الم  

در  الکلمه بتمام معنی د،این اسماء و صفات متضا ،با اینکه خدای واحدی هستی
و هم  ،کنندگان بیشتر است رحم ۀکه رحمتت از هم یالّرامحین ارحمهم  ؛است موجود تو
 یینتجِّبِّ المُ  اعظمُ  هم و ،گران بیشتر است عقوبت ۀکه شّدت عملت از هم یعاقبینالمُ اشدّ 
 !تراست  تر و عظیم داران بزرگ تمندان و شخصّی قدرت ۀت تو از همعظمت و کبریائّی که

 انیا حقیقتشآ ند،ستهصورت ظاهر متضاد  این صفات که بهاّواًل باید ببینیم 
 هم تضاد دارد یا نه؟

متضاّد پروردگار ت  تمام صفا منشأ در  ل و  اص ت   وحد
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دهد در جایی  مالی می و گوش ،کند در جای عفو خداوند رحمت می اینکه
که  است که انسان نیاز به پاداش و مجازات دارد، هر دو یک صفت در پروردگار

 .باشد می أیک اصل و یک منش اساس بر
یا  و کند اش غضب می بینیم که پدر به بّچه می مانما در میان خود کما اینکه

ر و مالی و تنبیه و تغّی ولو اینکه غضب در صورت قهر و گوش ،فرستد رحمت می
 و رحمت در صورت مالطفت و محّبت و بشاشت و مسّرت ،است ...خشونت و

که  یو بر همان اساس ،قعًا یکی است و یک صفت داردولیکن این پدر وا ؛است و...
که به بّچه سیلی  یبر همان اساس و کند، کند بر همان اساس محّبت می خشونت می

آنجایی که  .نشاند خندد و او را در دامن خود می زند بر همان اساس به او می می
زه و صله ید و جاخند بیند این بّچه کار خوبی کرده و باید تشویق بشود، به او می  می
 . چون بّچهدهد  مالی می گوش، او را آنجایی که کار اشتباه و خطایی کرده ؛دهد می

 کرده است. در هالکت و مهلکه ایقاع را وا ،اگر به او بخندد است، اشتباه کرده
ر و قهر هم برای رشد بّچه و این تغّی ،آن خنده در آن موضع برای رشد بّچه است

بروز و ظهور  .ظهور دارد به دو صورت و به دو شکل  ، اّمادارد أهر دو یک منش ؛است
به دو شکل است، نه اینکه  و مختلف وطندر دو م ،ت در پدررحیمّی و صفت رحمت

از  .شود واحد دو صفت متضاد صادر نمی یءاز ش ؛واقعًا پدر دو صفت متضاد دارد
کند نور است، منتها به  آید، آنچه از چراغ تراوش می نور و تاریکی بیرون نمی ،چراغ

شود، یک جا نور  می شود، یک جا نور سبز آبی می یک جا نوِر ؛های مختلف صورت
در میان  ی کهلوانأاین  ۀهم اّما ذلک. بنفش و غیر وراء قرمز و ما مادون ،شود زرد می
 لوان نیست.أدر حقیقت  یاختالف اصاًل یعنی ،واحد دارد أخورد منش ها به چشم می رنگ

به نظر ما تضاد  ،بینیم صفات پروردگار هم که ما به صورت متضاد میاین 
اش  رهیرود و دا می و باالترباال طور  و همین گردد ولیکن تمام اینها برمی ،است
شود دو  شود ده صفت، ده صفت می هزار صفت و هزار اسم می ؛شود می تر تنگ

وند در اسم ش می جتمعم ،صفات این تمام .شود یک صفت صفت، دو صفت می
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مندک  ی  محَ اَ و  (؛یعنی حیات) ی  محَ اَ  شوند در اسم می جتمعم ،و آن دو ؛علیم و قدیر
 ،ت حق باشدکه ذات و هوّی وُهدر اسم  شود می هم مندک و اهلل ؛اهللشود در اسم  می
 .ر نیستبسیط و مجّرد، هیچ متصوَّذات  یک غیر از در آنجا هم که و

لواحد َا قاعدۀ  لی  اجما  تبیین 

که  است  عقلی ۀیک قاعد « الواحدال  إمنه  رصد  یَ  الواحد  ال» یحکمت ۀو قاعد
عدم  ،از ذات پروردگار که وجود است :مثال باب من آید. می اساس آن برهان بر

شر  ،از انسانی که ذاتش خیر است ؛آید تاریکی بیرون نمی ،از نور ؛آید بیرون نمی
خرابی و آلودگی تراوش  فساد و ،تکسی که ذاتش طهارت اس از ؛آید بیرون نمی

نات مختلفه اساس همان تعّی پس خداوند واحد است و تمام صفاتی که بر .کند نمی
منتها در مواطن  ؛گردد ذات برمی همه به وحدِت ،کند تنازل می ذات  ۀاز ناحی

یک جا به صورت  و یک جا به صورت علم است ،های مختلف مختلف به صورت
مثاًل در میان افراد انسان،  .گوییم بصر یک جا می و م سمعگویی قدرت، یک جا می

 ،گوش ۀوسیل هب ؛گویند بصر کند، می چشم ادراک می ۀوسیل هب او چیزی را که
 شود. میلذا در انسان دو صفِت سمع و بصر پیدا  ؛گویند سمع می

که به پروردگار  و بصیری سمیع !ولی در پروردگار که چشم و گوش نیست
 .و اختالف سمیع و بصیر در او نیست ،اش به معنای علیم است شود همه ینسبت داده م
نفس علم پروردگار  یعنی ؛بََصاتعامل  بالم  بصیر یعنی  ؛سموعاتعامل  بالمَ سمیع یعنی 

 ،کنیم با چشم درک می ؛سمیع شود می کنیم، اسم این به آنچه را که ما با گوش درک می
 .کانون نیست که یکی سمع باشد و یکی بصردر آنجا دو  بنابراین .شود بصیر می

لمؤمنین علیه میرا ر ا ئّیت و رحمت پروردگا ی کبریا تجّل  الّسالم، 

 ،ندا هافرادی هم که مندّک در ذات پروردگار هستند و به مقام والیت کّلیه رسید
م کنی ما خیال می 6.است 3«و النّار ةنّ اجل   ق سیمُ »الّسالم  امیرالمؤمنین علیه .طورند همین

از سر و پای او  ،تا دلتان بخواهد ،که امیرالمؤمنین مثاًل یک کسی است که همیشه
                                                      

 .01شیخ صدوق، ص  ،األمالی .3
 .340، ص 3، ج امام شناسیجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .6
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و  .که موضع عفو و رحمت باشد است این در آنجایی ؛بارد لطف و محّبت می و خنده
 به شمشیر بلکه الّراحمین نیست، دیگر ارحم او اّما در آنجایی که موضع نقمت باشد

ُعکم بالسیف  » :فرماید خدا میرسول  طور که همان گیرد، دست می تمام  یعنی 3!«ی قص 
 ؛گیرد زیر شمشیر می ،شود رد میکه در دهان ُخ شده شما را مثل علِف جویده دالوران
دست  به واهد تجّلی کند و شمشیربخ ت پروردگار که عظمت و کبریائّی ییدر آنجا

 !عفو و رحمت نیست ۀمالحظ دیگر آنجا درعلی بیاید، 
 گردد می نرم و مالیم قدر و آن ینیپا آید در موضع رحمت، می امیرالمؤمنین

های کوفه و چشمش  کوچه درکند  حرکت می ؛شود تصّور نمی اصاًل که بیشتر از آن
زنی که آب بر  یا به یک یتیمی و یا به یک پیر و ای که کنار نشسته افتد به بیچاره می

 وشود  شکش جاری میا بدون اختیار طور و همین ،برد دوش دارد و مشک می
                                                      

 ، با قدری اختالف:571شیخ طوسی، ص  ،األمالی .3
َم علیه َ فد  أهلر الطائف: عن أیب» یا أهل  ” ذر، قال: قال رسول  اهلل صل  اهلل علیه   آله،   قد َقدر

ُتقیُمنَّ ا ث ّن إلیکم ر  الطائف! واهلل  ل  بع  ، أو أل  تُؤُتنَّ الّزکاة  ه و و رسول   اهلل   ّب نفیس، ُی ک   جاًل لّصالة  و ل 
 !“یفکم بالّس عُ قص  ه، ی  و رسولُ  ه اهللُ بُّ ُی 

الم فأشاَلا، ثم   علیه د علی یَ  اهلل علیه   آله، فأخ  بر اهلل صل   رسولر  َلا أصحاب   َل فتطا َ  هو ” :قال الس 
 «!ط  قَ  ىف الفضلر  لیومر کا ما رأینا :  عمر بکرفقال أبو !“هذا

 :145، ص 31، ج امام شناسی
ى اهلل علیه و آله به واِفدیِن اهل طائف : رسول خدا صّلگفت ابوذر غفارى روایت کرده است که”

 :در هنگامى که بر آن حضرت وارد شده بودند فرمود
وگرنه هرآینه من  ؛را بدهید اتزک اى اهل طائف! سوگند به خدا که باید نماز را بر پا بدارید و»

انگیزانم بر شما مردى را که مثل من است، خدا و رسول او را دوست دارد، و خدا و رسول  برمى
 !«کند رد مىاو نیز وى را دوست دارند، و او شما را با شمشیرش ُخ

ا اّمپس اصحاب رسول خدا سر برکشیدند به امید آنکه رسول خدا یکى از ایشان را قرار دهد، 
ابوبکر و عمر گفتند:  !«آن مرد این است»حضرت دست على را گرفت و بلند نمود، سپس گفت: 

 !“گاه روزى را مانند آن روز در فضیلت و عظمت على ندیدیم ما هیچ»



 85 ثقیف  یداستان اسالم آوردن بن

اّما  3.خندد و خوش است می کند و و کیف می خورد فقرا غذا می و یتامأنشیند با  می
بیند کسی شرک بخواهد به اینها ظلم کند، آنجایی که  کسی می ببیند آنجایی که

باید انتقام گرفته شود،  کند و می ظلمکند و  کسی گناه می ببیند ی کهیآنجا، آورد می
 نیست که بنشیند الّراحمین ارحمآنجا دیگر  ،شود ین دارد ضایع مید آنجایی که

 6!ها نیست ابدًا این حرف ؛چنین و چنان فعاًل  کناری و بگوید
ن بنی آورد اسالم  ن   ثقیف  داستا

رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم وقتی حصار طائف را محاصره کردند، 
کنند  ترکهت مجبور بودند که جنگ را شود و به همین ج ام حج نزدیک میاّی دیدند
حصار طائف بعد  ـ مّکه فتح شده دو ماه بود کهچون  ؛ وکنند ند حج را برگزارروو ب

 بدهند الحّجه حج انجام یاساس دستورات اسالم باید در ماه ذ برو  ـ از فتح مّکه است
 ،اد، زن و مردعریان و لخت مادرز و بیایند به همان ِقسم سابق دیگر مشرکین نتوانند تا

یم و ا هپوشیم گناه کرد هایی که می لباسدر ما  :کعبه طواف کنند به عذر اینکه ۀدور خان
 ۀشدند و دور خان زن و مرد برهنه می !خدا کنیم ۀشود طواف خان ها نمی با آن لباس

 1چنین غیره و غیره. و هم !به گناه نباشند ۀآلود در لباِس تاکردند  کعبه طواف می
زیبا  یغالبًا مردمان وثروتمندان حجاز  عالِمأکه از بزرگان و  هم فثقی بنی

بودند و  هوا و ی خوش آبیدر جا ، وت داشتندن و شخصّیبودند و ثروت و تعیُّ
 و جماعتی از فدما َو ،ای محّمد! برگرد»گفتند:  به پیغمبر ،انگور داشتند های باغ

 .«و باألخره به مصالحه بگذرد ،با شما شرط کنندو بیایند  کهفرستیم  خود را می
آله و سّلم بعد از اینکه هفده روز حصار  لذا رسول خدا صّلی اهلل علیه و

ای انجام دادند و یک نفر را به عنوان  آمدند در مّکه عمره ،طائف را محاصره کردند
                                                      

 .335، ص 6الّسالم، ج  علیهمطالب  مناقب آل أبی. 3
الّسالم رجوع  المؤمنین علیه. جهت اّطالع بیشتر پیرامون اجتماع صفات متضاّده در وجود امیر6

 .41ـ  10، ص 6، ج شناسی  امامشود به 
 .70، ص 1، ج الّدر المنثور .1
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 .مدینه آمدند هخودشان فورًا ب و سرپرستی مّکه گذاشتند
 وا ؛بن مسعود َثَقفی ةیک نفر بود به نام عرو تنها ،آمد از ثقیف اّول وفدی که

، بلکه هم عنوان مأموریت و فرستادگی بود عنوان فرستاده از جانب آنها و به فقط نه
و  3،ای بود سعه تدبیِر با خوش فکِر خوش خودش یک شخص مستقلِّ هم داشت و
و  ؟است یا نهگوید حق  پیغمبر می آنچه ببیند آیا واقعًا و گشت که پیدا کند دنبال می

 .پرستیدند الت را می هنها همآ و ؛بود هم پرست مشرک و بت
جنگ  با پیغمبر ابوسفیان هر وقت ، ودر مّکه بود ّزیُٰعو الت در طائف 

یی لنا الع  »دادند، این بود:  و شعاری که در جنگ ُاحد می بود به نام عّزیٰ ،کرد می    ز 
یی ع   ال والنا و اهلل م  »: هم در مقابل آنها بگوییدشما  :پیغمبر هم فرمود که !«مکل ز 
را  عّزیٰ احدو اّتفاقًا در جنگ  زدند؛ را داد می آن شعارشان مدامآنها  6!«مکل ویل  م   ال

های  از مسافرت هر وقت که و عادتشان هم این بود ،هم با خودشان آورده بودند
سر  و نند و حلق کنندطواف بک گشتند، اّول باید بیایند دور عّزیٰ خود به مّکه برمی
ابوسفیان هم  بروند. منزلشان هبکنند، بعد ب هم قربانی آن،بتراشند و برای 

حلق کرد و قربانی کرد و دور  ،از جنگ ُاحد که برگشت، آمد در مّکه ،طور همین
شصت بتی است که در  و غیر از آن سیصد عّزیٰ این .طواف کرد و بعد رفت عّزیٰ

 .تر بود آنها مهم ۀاز هم یٰعّز ، وخدا بود ۀخود خان
تمام اهل طائف  بود. یدار سابقه و خیلی مهم و بتالت در طائف بود، اّما 

از و اینها مشرک  ؛نبود در میان آنها یهودی و نصاریٰ و پرست بودند مشرک و بت
را  آنکردند و  کارهایشان را برای بت می ۀهای عمیق بودند که هم پرست آن بت
 و طال هدیه کرده بودند ها و من قدر برای این الت جواهرات این .دانستند مؤّثر می

                                                      
 ،شناسی  امامجهت اّطالع بیشتر پیرامون شخصّیت جناب عروة بن مسعود الّثقفی رجوع شود به  .3
 .138، ص 6، ج تفسیر القمی؛ 131، ص 35ج 
 .17، ص 6 ج، الطبقات الکبری .6
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دارای و خالصه، افراد  !های این بت قرار داده بودند زیر پایه وزمین را حفرکرده 
 .بود بت عبادتشان برای این ۀکوچک و بزرگ هم ،زن و مرد ،تاعتبار و شخصّی

دار  دار و باغ عشیرهدار و  مال یو هم مرد ،پرست بود هم بت ،بن مسعود ةعرو
که در بعضی از  طوری هت بود، بدارای شخصّی فکور و یمردهم و  ،و صاحب ثروت

 :گوید قرآن که می ۀتفاسیر هست که آی
﴿                       ﴾چرا خدا قرآن » 3؛

 ۀو چرا بر یکی از این دو مرد بزرگی که در دو قری ؟!را بر محّمد نازل کرد
 !«نازل نکرد؟ هستند، مّکه و طائف

ُمغیره از آن  ولید بن 6بود. پدر خالد بن ولید ،مقصودشان از آن مرد مّکه، ولید بن مغیره
و این همان کسی بود که پیغمبر را  !و ایمان هم نیاورد تا اینکه ُمرد بود! ها پرست بت

 .«کنم فکر روی آن من باید»گفت:  ،بردندپیش او قتی که آیات قرآن را و و ،هجو کرد
!« این ِسحر است» :و باألخره نتیجه گرفت که ،زد اش قدم می در خانه و ُبردو قرآن را 

 :فرماید که در آن سوره می است مذّمت او نازل شده ای در قرآن هم سوره در و لذا
﴿       *         *            *  

   *        *         *      *   ﴾.1 
                                                      

 .13( آیه 41خرف )ز. سوره 3
 .382، ص 30، ج المیزان؛ 438، ص 7، ج مجمع البیان؛ 601، ص 6، ج تفسیر القمی. 6
 :184، ص 5، ج شناسی معاد. 18 ـ 61( آیات 74مّدّثر ). سوره 1
و استکبار و  ،باره إعراض نمود و به واقعّیات آن پشت کرد ق قرآن یکیو سپس از معانى و حقا»

این قرآن نیست مگر سحر مشّخص و معّین و ”و گفت:  * ا نمودهوید خودپسندى خود را
اى رسول *  زنم آتش می ،من او را به َسَقر“ * این قرآن نیست مگر گفتار بشر. * اى انتخاب شده

نهد و همه را در کام خود  کسى نمى ۀآتشى است که دست رّد بر سین * دانى سقر چیست؟ می ،ما
و  * کند پوست بدن را سیاه و سوخته می * کند گذارد و رها نمى یبرد، و چیزى را باقى نم فرو مى

 .«عذاب مأمورّیت پاسدارى و محافظت آن را دارند ۀنوزده فرشت ،بر آن آتش دوزخ
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﴿و  ریمگی می او را نازل شده که ما وا ۀدربار آیات اینهمۀ      ﴾.3 
، ت و با آن استکباربا آن شخصّی مرد ولید بن مغیره رجل عظیم مّکه بود. این

ه روز که روی قرآن فکر کرد و بعد از یک شبانه گذاشته پشتش بر دست و رفته خودش
 لیو ؛این کالم، کالم عادی نیست و نیست کالم، کالم بشر ه است که ایندید است،

 و ترین سحر است که در افکار بهترین و عالی این قرآن» :ویدگ میباألخره بعد از این 
 6.یعنی آن شراب ناب ،شده و مهم یعنی: سحر عالی و انتخاب ؤَثریُ !«کند می اثر ،نفوس

قرآن  چرا ،آن رجل عظیمی که در طائف است»گفتند:  آنها میو فرد دیگری که 
عظیم  و دار مال یهم مرد وا که بن مسعود ثقفی است، ةروهمین ع !«بر او نازل نشد؟

وقتی که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله سّلم  .را داشت طائفحکم سلطان  و بود
 دست تا منجنیق و دّبابه دورجاهای یکی از  بهرفته بود  وا دادند، را حصار می طائف
وسیلۀ  به ی حصار نصب کنند ودر باالرا منجنیق آن تا  بیاورد ببیند و برای طائف تهّیه
 .چنین مرد فکوری هم بود یک هم 1؛دنو تیرباران کن انبار ر پیغمبر را سنگکلش آن،

نسبت به آن  ،وقتی که انسان جاهل شد!! اساس جهالت است اش بر اینها همه
کم این اعتقاد در نفسش رسوخ  و کم ،کند آداب و عادات و رسوم دیرینه اعتقاد پیدا می

مطالبی که  یک از یچه روی جهالت از و از ،شود او می ۀکند و جزء غریزه و سریر یپیدا م
اهل طائف نسبت به بتشان  ۀهم .ایستد دارد و تا پای خون خودش می برنمی ، دستدارد
پرستان  که رسول خدا نسبت به بت ،پرستی هم سخت بودند و در بت ،بودند طور این

 اد.فرستکنم که چه پیغامی برای آنها  یحاال عرض م ؛داد خرج طائف شّدت به
                                                      

 :118، ص 4، ج نور ملکوت قرآن. 32( آیه 20قلم ). سوره 3
 «نهیم )که اثرش برای همیشه معلوم است(. ما به زودی بر بینی او داغ می»
جهت اّطالع بیشتر پیرامون ولید بن مغیره و انکار نمودن او بر رسول خدا با وجود براهین  .6

 .188، ص 5، ج شناسی معادقاطعه، رجوع شود به 
 .425، ص 6، ج خلدون تاریخ ابن، 128، ص 1، ج المغازی .1
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روز در پشت حصار بودند هفده  بفتح کنند، ُخ را که رفتند طائف مسلمانان
بایستی مّدت   یا نهاآو  ،خیلی بلند بود حصار ؛ چونفتح کنند آنجا را نتوانستندولی 

ها آن ۀآذوق همۀتا اینکه  ندماند میاطراف این حصار  در های مدیدی مّدت و طوالنی
و یا اینکه بایستی این  3؛داشتند آذوقه کافی و وافی ۀهم به انداز نهاآ که تمام بشود،
 رفتند. و داخل می ندتشکاف میدیوار را 

هایی  صورت اطاق شکافتند که به می و یا اّرابه دیوار را با دّبابه هم، وقت در آن
توانند حرکت ولی طوری که سبک باشد تا ب ساختند های محکم می از چوبکه بود 

، که بعضی اوقات گاومیش ضخیم و پوست های از پوست را همو سقفش  بدهند،
کردند؛ چون پوست از  متر است، درست می نیم سانتی و ضخامت آن یک یا یک

تر است و هرچه از باالی قلعه تیر و پیکان بر آن بیندازند، اثر  همۀ چیزها محکم
و آن پوست هم بر سرشان سایه  تندنشس می آن اطاق درافراد جنگی  کند. نمی
 بردند می و دادند حرکت می ـ به صورت تانکی بود که ـ انداخت و این اطاقک را می

روز،  دو .شکافتند دیوار را می دادند و آن مردان جنگی در پایین دیوار قلعه قرار می
 .دکشید تا شکافی باز کنند و بتوانند داخل قلعه بشون روز طول می روز، چهار سه

 وقت شجاعان آن ،بود آنها راهی برای ورود شکاف، کردند و این قلعه را سوراخ می
 !شد داخل قلعه شروع می تازهو جنگ  کردند د و حرکت میشدن می وارد قلعه

ی صن که آن را بشکافند، از باالها را بردند نزدیک ِح که دّبابه هم ها مسلمان
بریزند بر سر اینها و این و را آتش بزنند  هم نه اینکه هیزم آن ،با آتش ُگداخته حصن
انداختند روی این  میو کردند  را داغ می ی آهنها میله بلکه ها را آتش بزنند، پوست
زد و  ها را آتش می این پوست آمد و شده از آن باال می های سرخ آن میله ها و پوست

ده دوازده نفر  و پیروز شوند، واسطه نتوانستند این ها به خالصه مسلمان .شکافت می
 دیدند که ناجح نیست. ؛ چونو از این عمل منصرف شدند ،هم کشته دادند

                                                      
 .164، ص 1، ج المغازی .3
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ما  ،بین نبر های ما را از ُبت و برگرد !یا محّمد» ه:آنها هم پیغام دادند ک
 «3!کنیم مصالحه می و کنیم یم و با تو صلح مییآ می

 ، به مدینه آمدند.عمره را انجام دادند و مّکه رفتند به پیغمبر بعد از اینکه
هم به عنوان سفارت بود و هم به عنوان  ؛ آمدن او،مدینه هبن مسعود آمد ب ةعرو
پیغمبر هم  ؟چیست اینجا ت پیغمبر را تفّحص کند و ببیند کهوضعّی اینکه و ،تماشا

ُعمق و  ، بامرِد خیلی خیلی فکور عروة بن مسعود .برای آنها اعالن اسالم کرد
اسالم  ,بعضی از روایات داریم که قبل از اینکه به مدینه برسد درای بود،  سعه با

زیارت کرد و وضع  ایشان را رسید و خدمت پیغمبر آمد و مدینه بهوقتی  6.آورد
 :و خودش گفت که ,بدون معّطلی اسالم آورد ,ها را دید مسلمان

و این  !سّنتی از این بهتر نیست !و بهتر نیست تر اصاًل راهی از این عالی
تواند راهی  ای نمی رونده و تر نرفته، مستقیم آنکس از  اهی است که هیچر

 1ال ی هب عنه ذاهب!؛ را طی کند که از این راه بهتر باشد
پیغام را برای قوم خودش برساند  و رسول خدا اجازه خواست که برود و از

ی، تو را ! اگر بروإّّنم إذن قاتلوک: »حضرت فرمودند ؛و آنها را به اسالم دعوت کند
 4«کشند! می

شود؟! اینها مرا از چشمشان بیشتر دوست  چطور می !اهلل یا رسول»گفت: 
 ۀدر هم که شمارند مرا عزیز می و گذارند ای به من احترام می به اندازه ، اینهادارند
 «شود مرا بکشند؟! کنند، چطور می من مشورت میبا شان یکارها

 .نداجازه نداد و کردند حضرت سکوت اختیار
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 88 ثقیف  یداستان اسالم آوردن بن

من طاقت ندارم،  !اهلل یا رسول»گفت:  و فردا آمد فردا پس دوباره ،گذشت
یک  ،ندارند آنها از این مسلمانی خبر ؛دعوت کنم خودم را قوم واجازه بدهید بروم 

کنند که شما حکومت و امارتی داری و  خیال می و“ محّمد و قرآن” :اند چیزی شنیده
 ها بیچاره ،خبر ندارند که چه خبر استو  !یا هافرادی هم دور خودت جمع کرد

 !«قوم خودم را دعوت کنم و اجازه بدهید که من بروم دانند! نمی
 !«کشند تو را می !إذن قاتلوک» :نددحضرت فرمو

از  مرا یعنی !«از أبکارشان هستم نزد آنها أحب در من !اهلل یا رسول»گفت: 
ر دوست دارند و در حفظ و چشم آنها هستند، بیشت و دخترهای بکر که نوِر اپسره

ثقیف و  تی در تمام بنیچنین شخصّی من یک هم و کوشند، صیانت من بیشتر می
 .(اینها اهل طائف بودند)ه دارم أمّی بنی

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

 !«إذن قاتلوک» ند:دحضرت فرمو
 !إن شئت  فاخُرج  »؛ حضرت فرمودند: ایستاد جلوی پیغمبر طور ینهم باز هم
 !«برو ،خواهی بروی حاال می ،دانی خودت می

رسم  که ـ الت شاناّول که آمد، نرفت سراغ بت همان .طائف بهحرکت کرد و آمد 
ـ و  هم بتراشند شان رااست همه بروند آنجا و دورش طواف کنند و قربانی کنند و سر

چرا نیامد ادای احترام »شدند و گفتند:  عترضها خیلی م خویش و قوم .لشمنز رفت به
معنایش این بود  «؟!منزلبه به الت پشت کرد و رفت  چرا ؟!کند و عبادت انجام بدهد

 «است. داشته و عذری ب ممکن است محصور بوده یا مانعُخ»دیگر! ولی گفتند: 
به  ،ثقیف آمدند تمام بنی بزرگان و ها و خویش و و قوم ،او که آمد در منزل

، اباحا َص  أنعرم؛ آنها ت اسالم است، آنها نشنیده بودندتحّیکه  سالم هم .آنها سالم کرد
 :که شروع کرد برای آنها بیان کردن .گفتند می ءا مسا أنعرم
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ید یبیا آخر ؟ الت چیست؟! بت چیست؟!پرستید میشما چه  !ای مردم
شهر و دور خودتان هم یک قلعه  اید در نشسته یست!ببینید این محّمد ک

کس  هر برای هکیک قرآنی دارد  ؛ستودست ا و آخرت دنیا! اید کشیده
مّدتی که  در من !شود. آیات قرآن چنین و چنان است مجذوب می ،بخواند

این  ؛ وفالن سوره را حفظ کردم ،در مدینه بودم فالن سوره را حفظ کردم
 خواند.( برای آنها) .آیاتی است که من حفظ کردم

 ،طور است آید این در مسجد می که پیغمبر ،طور است ها این وضع مسلمان
 یاین مرد اصاًل مرد .ها نمازشان در مسجد چنین و چنان است مسلمان

 دعوتش دعوت ماّدی نیست ؛ملکوتی است یاین مرد، مرد ؛دنیوی نیست
 !و منطقش، منطق محکم و قویم است ؛جز وحی پروردگار چیزی نیست و

حصار را  و آید فردا می وشما در این حصار بمانید، ااگر  بر این عالوه
فتح ) ؟! ـکه دیروز مّکه را گرفت همین نبود . مگرکند سرتان خراب می بر

فتح یک ماه، یک ماه و نیم بعد از  طایف و حصار ،مّکه در ماه شّوال بود
و به در قلعه  دای رفتهیی که ب سراغ شماُخ( 3.القعده بود در ماه ذی و مّکه

 آید! هم می یدا هدور خودتان قلعه کشید
یک شخص  خودکه تا به حال در میان  دانید طوری می اگر من را همان
پس قدر به من اعتنا داشتید،  دانستید و بر این اساس این ناصح و امین می

و قلبتان  ،آخرت است که سعادت دنیا و ،زودی اسالم اختیار کنیده همه ب
 است. و آیات قرآن چنین و چنان !شود نورانی می

رف ِخ و تو رفتی مرعوب پیغمبر شدی» :گویی اینها شروع کردند به بد
تو  کردیم که ما دیگر خیال نمی! یبجع !(زده شدی محّمد ،به قول ما) 6!شدی
 وهایی به او زدند که خود ا شروع کردند یک حرف و!« احمق باشی قدر این
 «؟!ندنز چنین حرفی می م که آخر چطور به من کن من تعّجب می» :گوید می
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 81 یبا سنن مّلکشتن عروة بن مسعود، به خاطر مخالفت 

پسر انسان که مّدتی با انسان زندگی کرده و تمام  :شما فرض کنیدمثاًل 
گیرد و فحش  گریبان انسان را می و آید مرتبه می ت انسان را خبر دارد، یکخصوصّی

این  جان چرا بّچه» :گوید می ! وماند که این کار یعنی چه؟ انسان می ! اصاًلدهد می
با و پدر مرا کشتی  من نیستی! تو آمدی پدر اصاًل تو»گوید:  میاو  «کنی؟! کار را می
خواهم تو را  من می و اصاًل تو پدر من نیستی !فالن عمل را انجام دادی ،مادر من
 ؟!بّچه چه بگوید پسر این هحاال انسان ب !«بکشم

مّلی لفت با سنن  مخا مسعود، به خاطر  بن   کشتن عروة 

از او  ،افرادی که یک عمر ؛تی واقع شدچنین موقعّی همبن مسعود در  ةعرو
 ،بود نافذ در میان آنها گفتند و حرفش سهاًل می و اهاًل به او کردند و اطاعت می

غیر از این چیزی  دیگر!اینها سّنت مّلی است  ـ کردمخالفت  آنها با سنن مّلی چون
نسبت نفهمی  و آمدند ـ داردکس یک صورت و یک شکلی  برای هر یٰنیست، منته

با او  ،عمالأتمام  در و أعقل مردم است و کها. نددو سفاهت و حماقت به او دا
 !«تو سفیه هستی» :گویند حاال می ،کنند مشورت می

 ها جمع شدند و هر خویش و تمام قوم ؛ده نکردیهیچ فا ،خالصه آنچه گفت
 .ردند و رفتندک و برخاستند و قهر ،زدن کدام شروع کردند به زخمی

لی تازه شب اّو کرد. خواندن خواندن و قرآن هم در منزلش شروع به نماز وا
اذان صبح خودش سر از دریچه بیرون آورد و اذان  بود. هنگام که وارد شده بود

از دور   ها خویش و یکی از همان قوم ،طور که مشغول اذان گفتن بود و همان ،گفت
دنیا  بند نیامد تا از شو خون او خورد 3گ اکحلتیر به دست و ر زد؛ به او یتیر

 گفت: می ،مرد که داشت می همین .رفت
ا رسول  أشهد  أن ال إلَه إال   دا دهم که  من شهادت می ؛اهلل  اهلل   أشهد  أن  حمم 

 است! و پیغمبر آورده گفتهدین حقیقی و دین واقعی همین است که خدا 
إذن »: حرفی که گفتی :بگویید وبه ا را به پیغمبر برسانید ومشما سالم 
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ولیکن من این شهادت را در راه ایمان  ،اینها مرا کشتند ؛درست بود «قاتلوک!
 و ،شمارم مهّمی نمی امر و دانم و در راه فداکاری به سوی تو امری جزئی می

 ، سزاوار بود.کردم در راه تو فدا می و بیش از این جان داشتم اگر
 ش که آنها همیها هزاد برادر ی ازیکو ا از پسرهایش دوت ،مرد که داشت می قتیو

 بودند، آمدند شانکه از دستیاران بعضی از افراد راههمبه ایمان آورده بودند  قباًل در مدینه
 گفت: عروة بن مسعود .را بگیرند و بکشند و قصاص کنند ازنداآن شخص تیر تا

ان شما گرفتاری و من برای اینکه در می !دست بردارید !!نکنیداین کار را 
 ؛و از خونم گذشتم دمزننده حالل کر آن تیر این خونم را بر ،جنگی پیدا نشود

بنشینید و بر سعادت خود  ،جای این دعوا و جنگ به !با همدیگر دعوا نکنید
 .و بروید پیش محّمد و اسالم بیاورید ،اّتحاد کنید با هم فکر کنید و

 در که نفر از شهدای اسالم ازدهت کرد که او را هم پیش همان دووصّی و
 کهپیغمبر آنها را در موضعی  که خود ـ طائف شهید شدند دفن کنند، اطراف حصار

 .و آنجا هم دفنش کردند ـ ندمعروف بود دفن کرد« موضع شهدا»به نام 
له و سّلم:  اهلل علیه و آ اکرم صّلی  مبر  آل»پیا من  مؤ ل  مَث من،  ّمت  است مََثل عروة در ا  «یاسین 

 :فرمود ،شنید تا پیغمبر ؛بن مسعود را کشتند ةآوردند که عرو خبر ای پیامبربر
 3«یاسین است. ثل مؤمن آلدر میان اّمت من عینًا مانند َم او َمَثل»

آل من  مؤ ن شهادت   یاسین داستا

وقتی حضرت  :که است آمدهیٓس  ۀیاسین در سور مؤمن آلداستان 
نطاکیه دعوت خود را تبلیغ کرد، َاالّسالم در  نا و آله و علیهنبیِّ مریم علیٰ بن عیسی

 ،و آنها آمدند و دعوت کردند ،ایشان دعوت کنند لَبِق از نطاکیه فرستاد کهادو نفر به 
 :داریمیٓس  ۀکه در سور ؛و مردم هم شروع به تکذیب کردند

﴿          ﴾ دو نفر را فرستادیم ما»؛ ».﴿    ﴾ آنها  مردم»؛
﴿ «کردند. تکذیب را      ﴾ او یک نفر دیگر را هم فرستادیم که »؛

﴿.« بکند دو نفر را تقویت آن تا هم رفت              ﴾گفتند: » ؛
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 65 یاسین داستان شهادت مؤمن آل

 .«ما از طرف حضرت عیسی به عنوان تبلیغ آمدیم
﴿              ﴾گفتند: » ؛

مثل ما  هم شما؟! هستید یپروردگار ۀشما چه فرستاد ؟شما برای چه آمدید
 «دروغ است!هایتان  حرف ۀهم و نازل نکرده چیز و خدا هم هیچ ،یدهست بشر
﴿                  *              خدا »﴾؛
 خدا به ما امر که بینیم می خود ما وقتی در قلب) .ایم داند که ما آمده می

دو نفر از آنها خواهیم. چون  نمیشاهد  ۀ او هستیم،ما فرستاد است و کرده
.( خودشان هم پیامبر بودند ،بودند عیسی حضرت ۀعالوه بر اینکه فرستاد

 «* ]و بر عهدۀ ما نیست مگر تبلیغ آشکارا[.
﴿          ﴾ به  و دانیم اصاًل ما وجود شما را نحس میگفتند: »؛

اصاًل سیل و  و کاری کنید آمدید در اینجا خراب) !زنیم شما فال بد می
 («شود. وجود شما پیدا می ۀواسط هب ی بلدۀ ماها بدبختی ۀو هم یقحط

﴿             ﴾کنیم و به عذاب  باران می ما شما را سنگ» 3؛
 «کنیم. عذاب میلیمی شما را أ

 :رسد به اینجا که خالصه تا می
﴿            ﴾ مردی آمد نطاکیه یکأاز آخر شهر »؛». 

 گفت: و آمد به این قوم نصحیت کرد وااینجا است.  یاسین سورۀ مؤمن
﴿             *                     ﴾6؛ 
منطقی  و اینها حرفشان که درست !کنید؟ تکذیب می اینها را آخر شما چرا»

 ،کند کند برای مزد می هر کسی کاری می :دلیل و شاهد ۀ یکعالو به ؛است
کنند و  تبلیغ می و برای شما اند ا آمدههاین !خواهند اینها از شما مزد نمیاّما 

چه  و کنید چه می و کنید کنید، مسخره می شما دارید اینها را هجو می
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 آنها ینکهو این هم عالمت است بر ا .خواهند آنها مزد نمی لیو !کنید می
 «برند. اند و هم شما را راه می . هم خودشان راه یافتهکنند می برای خدا کار

 که هنوز بیانش تمام نشده بود ،شروع کرد به بیان کردن و بیان کردناو 
 ؛جا افتاد اش همان کشتند و جنازه او را های خودش زدند و خویش و قوم

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

  ﴾که گفت: ای کاش( در آنجا وقتی چشمش باز شد») 3؛ 
م گناهان ۀهم از آمرزید و مرا ،دانستند که چگونه پروردگار قوم من می

ای کاش آن قوم جاهل و  !و چه درجات و چه مقاماتی به من داد گذشت
 !«برم اآلن در چه عّزت و شوکتی بسر می من دانستند که نفهم و احمق من می

و صراحت در برزخ  کند و این آیه از آن آیاتی است که داللت بر برزخ می
 ﴿گوید:  می چون دارد؛              ﴾ردتا افتاد و ُم ؛، 

چنین ندا  و مورد کرامت پروردگار واقع شد و برزخی بدون معّطلی رفت در بهشت
و  ،عالم برزخی نیست» گویند: می ،کنند می را انکار ها که برزخ چون بعضی داد.

و بین  این عالم و بین ،روز قیامتطور معّطل بشود تا  وقتی که انسان مرد باید همین
 6!«برزخی نیست آن عالم،

در  نامش یاسین یعنی مؤمنی که مؤمن آل ؛یاسین است این داستان مؤمن آل
 .و داستانش به این نحو بود ،بود و از اّمت حضرت عیسیٰ ،برده شدهیٓس  میان سوره

ن اّمت این در میا»بن مسعود را کشتند، گفتند:  ةرسول خدا که شنید عرو
آمد و ایمان آورد و رفت قوم خود  وا .«است یاسین مؤمن آل ل همانَثثلش َممن، َم
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 64 الّسالم یهعل اکبر یحضرت عل یعروة بن مسعود، جّد مادر

 3کشتند. او را خویشانش زدند و و و همان قوم ،نپذیرفتند که را دعوت کند
ت علی مادری حضر مسعود، جّد  بن  لّسالم اکبر علیه عروة   ا

اکبر  علی جّد حضرت وا ،بشناسیدرا بهتر  بن مسعود ةاگر بخواهید عرو
 ـ که در روز عاشورا کشته شدند ـ اکبر واقعی! حضرت علی جّد واقعِی ،است

 استّرة م ، یعنی لیلی دختراست قفیبن مسعود َث ةبن عرو ةدختر ُمّر مادرشان لیلیٰ
بن مسعود  ةعرو . و زناست وةعر ۀنو پس حضرت لیلیٰ ؛است وةپسر عر ّرةم و

اکبر  ه بود. پس حضرت علیامّی یان هم از بنیخواهر ابوسفیان است که ابوسف ،ثقفی
 هامّی مادر، بنی از مادِر است: و از طرف مادر به دو طیف ؛هاشمی است ،از طرف پدر

 .ثقیف است مادر، بنی و از پدِر است
معاویه هنوز نمرده  الّسالم که علیهو لذا در زمان حیات حضرت سّیدالّشهدا 

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

ب معلوم است ُخ»گفتند:  «کیست؟ ،بتواند مسلمین را از هر جهت اداره کند که
 .«عالی وجود مقّدس جناب !دیگر

با ضّحاک بن  بود، چون خلوت و خودمانی مجلِس اینجا دیگر!« نه»گفت: 
 !نه» :گفت .هر کس چیزی گفتو  ،ها بود پیاله و همین همأرطاة  بن   و ُبسر قیس

 !«ب شما بگوُخ»گفتند:  .«شما سخن به راستی نگفتید
 یراز ؛اکبر سزاوارتر نیست از حضرت علی کسی امروز در روی زمین»گفت: 

ست که در ه در او سه چیز 6 ؛َثقیف هو  َة،   زَ می  أ   هاشٍم،   َسخاء  بنی فیه َشجاعة  بنی
و یکی  ،هامّی یکی سخاوت بنی ،هاشم یکی شجاعت بنی :کس جمع نشده هیچ

 .«ثقیف است صورتی که در بنی سِنزیبایی و طراوت و بشاشت و ُح
تاریخ دارد  در !ستدروغ گفته ا ،هامّی بنیسخاء  :گوید البّته اینکه خودش می
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بیچارگی  اینچه کنیم  دیگرب ، ولی ُخی بودندپست و رذله خیلی مردمان امّی بنیکه 
 و در شاهد هست ! و بر این مطلبنبود تر هاشم سخی کس از بنی هیچ ی را!و بدبخت

گلیم هم  و خود، دادند داشتند و می پایشان را برمی گلیم زیر هاشم بنی .تواریخ هست
مسلمین را جمع شهرهای المال  معاویه نشسته آنجا و تمام بیت اّما جناب ؛نداشتند

های خودش  پیاله ه به همتبعنوان ر هزار درهم به هزار درهم پانصد و پانصد ،کند می
 !!حساب است دیگر مسئلۀ .کند عنوان سخاء حساب می و این را به ،دهد می

را اکبر  ر خیلی اهتمام داشت که حضرت علیکن لشآو لذا در روز عاشورا، 
از همان جهت  . چونتداش یخویش و اینکه با یزید قومعنوان  به ،هم بقاپد و ببرد

 3.ی بودندیدا و پسر هعّم پسر با معاویه و با یزید زن عروة بود، که خواهر ابوسفیان،
 کارش تمام شد. دیگر کهوة، داستان عر از این

اسالم بنی ن  مۀ داستا  ثقیف ادا

مام جنگ از طائف مردی بود به نام مالک بن عوف که رئیس هوازن بوده و ت
ها و از آن مشرکین بود،  و مرد خیلی عجیبی بود و از آن فّتاک 6حنین زیر سر او بود

 1عین ابوسفیان. ]او هم در جریانی به دعوت پیامبر مسلمان شد.[
 های مشرکین به نام عمرو بن ُأمّیه[ در کرده ]بعد از این جریان مردی از سر

خادم آمد و  ،«کار دارم!»ل رفت و گفت: یالی عبدمنزل  بهطائف و  بهآمد  ،اّول ظهر
 ! او که؟اینجا آمده او چطور شده» :تعّجب کرد «شما را کار دارد.فالن کس »گفت: 

این کار، کار  ! حتمًامثل من باید بروند پیش او نفرهزار  وای است  کرده یک مرد سر
 !«خیلی مهّمی است

محّمد خیلی  ۀقضی» :گفت «چیست؟ قضیه: »مالقات کرد و گفت با او آمد و
؟ محّمد مّکه است کار کرده همحّمد چ دانی می !کننده است مهم است! محّمد نگران
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 61 ثقیف یداستان اسالم بن ۀادام

در  او العرب در تحت تسّلط یرةو تمام جز است، رد کردهها را ُخ بت همۀ را گرفته و
رسد،  به هر جوانی می که سی داردچه نَف و چه زبانی دارد ودانیم ا ما نمی است! آمده

 ید درا هگرفت شما که و خاک بر سر !باید فکری بکنیم ؟!گیرد می او را ارب مثل آهن
محّمد جنگ با بروید  و یدیاز قلعه بیرون بیا !ها است این کار زناید،  نشسته قلعه این
 !«کند گیرد و بر سرتان خراب می تان را می ۀقلع و آید فردا می و ااّل ،کنید

گویی، به فکر من  درست می !حرف توست همین حرف،: »گفت یالیل عبد
 !«کار بکنم؟ مطلب همین است دیگر همن چ !رسد نمی فکر توهم چیزی غیر از 

 ؛و معّطل نشوید مطلب این استخواستم به تو متذّکر بشوم که  من» گفت:
هر کاری  ، وجمع کنید را هایتان پول ،ز کنید، جوانان را جمع کنیدیفکر کنید، تجه

عرب رةالّر این مرد را از سر تمام عرب و تمام جزیش کهتوانید بکنید  که می
 .این را گفت و رفت !«برداریم

ثقیف با  یک بنی هسه نفر دیگر از بزرگان درج بعد با با دو نفر دیگر و یالیل عبد
اوضاع  وارد بشوند و غمبرفد بر پیعنوان َو مدینه و به که بروند همدیگر قرار گذاشتند

شرایطی  ؛کار به خوشی و مصالحه بگذرد تاای بنویسند  تماشا کنند و یک مصالحهرا 
. یک قدری اینها و کنندتنازل شرطی پیغمبر بگوید، یک قدری آنها  و آنها قرار بدهند
هم  و شوند که هم از جنگ خالص شده باشند ها حاضر به مصالحه  طبا بعضی از شر

با  خره تا حرکت کردندباأل بودند، وشش نفر  آنها .پرستی برایشان باقی بماند آن بت
 رفتند. مدینه به فدعنوان َو هسیزده نفر ب ، وشدند سیزده نفر ضّم و ضمیمه

مغیره آمد  .داستانش مفّصل است ، کهبن شعبه برخورد کردند رةدر راه به مغی
آمد  فدی که میهر َو شدند؛پیامبر خیلی خوشحال  .را به پیامبر داد آنهاخبر آمدن و 
فدی بیاید و شد َو نمی که چون مدینه یک طوری بود .شدند مبر خوشحال میغپی

 ،دیدند نماز را می ،دیدند آمدند اصحاب را می می ؛ آخرمسلمان نشود و برگردد
با آن  ، ودیدند را می هامرد ، وضعّیتدیدند ها را می زن ؛ وضعّیتدیدند قرآن را می

 .وشحال بودپیامبر خیلی خیلی خ .کردند آداب و رسوم خودشان تطبیق می
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 .«منزل خودم به برم من می» حاال کجا وارد بشوند؟ مغیره گفت: ،اینها آمدند
تو مرد امینی  !نه» پیغمبر گفتند: .ثقیف بود از بنی و چون مغیره خودش اهل طائف

 خود. برد در منزل آنها را اصرار کرد و او خالصه .داستانی دارد این حاال «نیستی!
 .کردند غمبر و آیات قرآن و نماز پیغمبر را گوش میآمدند خدمت پی اینها می

که بدون اینکه  بود ساله یک جوانی بیست ،ایمان آورد پنهانیکه از آنها   اّولین کسی
 .دست خود پیغمبر ایمان آورده به آنها بگوید، ب

و کسی  ،رفتند آمدند و می در مسجد می و ماندند و آزاد هم بودند در مدینه آنها
بعد از  ه بودند.آمد برای تماشا و مذاکره چون آنها ،الزام اسالم نکرده بود هم به آنها

اجازه  باید اّواًل اینکه محّمد: »گفتند؛ کنیم ب، حاال باب مذاکره را باز ُخگفتند: مّدتی 
!« خدای خودمان الت را داشته باشیم (رّبه: یعنی خدا)ما رّبه را داشته باشیم،  که بدهد

ما را »بعد گفتند: « باید خراب شود!»دند، ولی حضرت فرمودند: ]و خیلی اصرار کر
در دینی که نماز نباشد، »پیغمبر قبول نکردند و فرمودند: « از نماز خواندن معاف کن!

 3در نهایت اسالم آورده و به قبیلۀ خود مراجعت کردند.[« خیری نیست!
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جیم أعوذ  باهلل من یطان الر   ّ  ال
حیم محن الر   بسم اهلل الر 

ٍد   حم علی  اهلل  صل    له الط اهرینآم 
ن اآلَن إیلی  لعنة  اهلل علی    ین أعدائهم أمجعنی مر  قیامر یوم الد 

 
مح وضع  العفو  و الرَّ ُم الّرامحی  یف م  نُت أّنک  أنت  أرح  دُّ الُمعاق بی   ة،و أیق   و أش 

وضع  النَّیف  مم  ُم الُمت   ة،کال  و النَّق  ظ  و أعظ  وضع  الک ِّبیاء  و الع  ین  یف م  ِّبِّ  ة.مج 
 ،ت هستی در موضع عفو و رحمتمن یقین دارم که تو دارای رحمت و مّن»

در جایی  هستی و جّبار و عظیم ،در موضع انتقام و پاداش هستی و معاقب
و مبارزه  تو برخورد ت و سلطنت و عظمت و بزرگوارِیکه با کبریائّی

 «شود. می
اساس  تو را به این صفات یاد کردم و حمد و ثنای تو را بر پروردگارا، وقتی

 :ی دارمیاز تو تقاضاها ، حالاین صفات جمال و جاللت ذکر کردم
سلل  ا ع  ف   ؛لت ک  أُهمَّ أذ نت  یل یف ُدعائ ک  و م  تی اسم  دح  میُع م  ب   ،یا س  یا  و أج 

ت حیُم د عو  تی و أق ل   ،ر  ثر  فوُر ع  جت ها، و ُُهوٍم ا غ  رَّ ن ُکربٍة قد ف  ی م  م  یا إَل  ! فک 
کت ها! ک  ا، و حلقة  بالٍء قد ف  لت ها، و رمحٍة قد ن َشَت  ثرٍة قد أق  شفت ها، و ع   قد ک 

 .تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو سؤال و خواهش کنم !خداوندا»
تو  ازبشنو این مدحی که  ،شنواپس ای خدای  ؛حال که به من اذن دادی
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که  را مکن دعایی اجابت کن و رّد ،و ای پروردگار رحیم و مهربان !کنم می
 !گذر از گناه و لغزش من و ای پروردگار آمرزنده، در !خوانم را میو ت و کنم می

 و ،هایی برای من پیدا شده لغزشخطرات و  و از من سر زده،گناهانی 
و بالهایی از هر طرف مرا در پوشش  ،احاطه کردهها و غمومی مرا  گرفتاری

 ۀو از هم ،ت مرا شامل شدیترحیمّی که تو به رحمِت است خود گرفته
و دست  ،ها نجات دادی خطرات و لغزش ۀاز هم مرا و ،گذشتی مگناهان

 !«مرا در آن نقاط سخت و خطرناک گرفتی
ه چون روّی ! وتتو این اس کاِر ؛سابقه نیست پس برای تو یک امر بدیع و بی

کنم که این تقاضای مرا هم بپذیری و این مدح  از تو تقاضا می ،و روش تو این است
 !اجابت برسانی ۀبه منّص خواهم که از تو می راچیزهایی  اینقبول کنی و  مرا

ن ن به بندگا نمود زۀ دعا  اجا  لطف خدا در 

سألت ک  هُ لل  ا دادی که بیایم و از تو به من اذن تو » ؛ّم أذ نت  یل یف ُدعائ ک  و م 
 !«بخواهم

بنده است و خدا  ؛ اودعا نداشت زۀانسان اجا ؟شد اگر خدا اذن نداده بود چه می
تو بیا و عرض حاجت به آستان  :دهد که و این موال به این بنده اجازه نمی ،ستا موال
ما  ههیچ راهی ب !ت و نفس خودتخودت باش و خودت و انانّی ! بلکهوراس ما بیمقّد

 ؟!کار خاک را با خورشید چه ؟!کار ما هستی و ما موال، بنده را با موال چه ۀتو بند ؛نداری
و تو هم  ؛آفریدی ـ ترین چیز پست ـما را از خاک  3«؟!اب    َربُّ األربابر أیَن الت  »

تت و ربوبّی هستی، تر پروردگارها پرورنده ۀباالتر و از هم ها ارباب مۀاز ه، األربابی ربُّ
این  ،دادی بنابراین اگر به ما اذن نمی است. تر عظیم بیشتر و ها شدیدتر و بَر ۀهماز 

ی است برای حّق ،کنیم از تو و مسئلتی ییدعا تانه اینکه اذنی که ما داریم  ؛عین واقع بود
 .ست که این اذن را به ما دادیا بلکه فقط مرحمت و لطف تو !ی نیستهیچ حّق ،نه !ما

ی و تشری تکوین ن  ن و شرایطیاذ ما ن در هر ز نمود ی دعا  نش برا ند به بندگا ی خداو  ع

 ۀدر مرحل هم یکی است: یکی در مرحلۀ تکوین، و در دو مرحلهو اذن تو 
                                                      

خاک را چه مناسبت با : »00، ص 3، ج اهلل شناسی . عبارتی است مشهور در لسان اهل علم.3
 «دهندگان؟! رورشپروردگار پ
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مکانی برایش قرار  و زمان! اهلل یا :یدیبگو ،خواهد که هر وقت دلتان می ؛تشریع
 ندادی. ی برایش قرارت خاّصت و موقعّیوضعّی و تکیفّی، ندادی

در روز  !اهلل یا :گوید می و دهد می قرار شب خدا را مخاطب نصف انسان
در سکون ! اهلل یا :گوید در حرکت می! وقت خاّصی ندارد. اهلل یا :گوید می
ه در مّک! اهلل یا :گوید هران میطدر ! اهلل یا :گوید در مشهد می! اهلل یا :گوید می
در کشتی  !اهلل یا :گوید اره میدر طّی !اهلل یا :گوید در افغانستان می !اهلل یا :گوید می
 !اهلل یا: گوید می یی، مغرب یا مشرقهر جا ! دراهلل یا :گوید می

 وقت که هر و او هم یمیعجیب این است که خدا به ما اذن داده که هرجا بگو
سیمی است که هر  عجب بیو  عجب تلگراف و عجب رادار ،این !شنود می ،یمیبگو

 !گوید می هم شنود و بله فورًا میاو  !اهلل یا: یمیشه بگووقت و هرجا و از هر گو
است؛ نه فقط همۀ  افراد ۀهمبلکه برای  دارد،        اختصاص به مانه فقط  اینو 
های زیر دریا و پرندگان فراز  و انس و ملک و ماهی جّن و حیوانات ۀهم افراد، بلکه

در حدود  و ،ندا صلمّت رپروردگا هشان بوجود و سّر همه در اصِل . اینهاآسمان
 کند. وجود می ۀفاضإو او هم  ؛ندنک تقاضا می و خواهند می ،ات خودات و ماهّیّینّإ

 ۀا در مرحلاّم .تکوین ۀو هم در مرحل است تشریع ۀهم در مرحلپس اذن 
 ، وو همیشه نماز بخوانیم !اهلل یا :یمیهمیشه بگو است که به ما اجازه داده ،تشریع

 ی ندارد.زمان خاّص نماز اختصاص به
فله نا ی  زها نما أکید   استحباب 

 .مین استوضعف مأمامأمومین و  برای اقّل ،خواند که انسان می یآن نماز واجب
 را یرکعت هفدهاین » :ی اهلل علیه و آله و سّلم فرموداهلل صّل در روایت داریم که رسول

زن و مرد و  زچون ا 3.«است مأمومینضعف او  ءخدا واجب کرد به خاطر ضعفا که
 ؛آیند همه برمی ، ورکعت برنیاید ۀ این هفدهضعیف و قوی دیگر کسی نیست که از عهد

د است مؤّک مستحّب ،توانند راه را بیشتر طی کنند کسانی که میبرای ا اّم .لذا واجب شد
                                                      

 .453، شیخ صدوق، ص األمالی. 3
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و نوافل هم خیلی مهم  3.دو برابر این مقدار نوافل بخوانندو باید ورند انوافل را بجا بیکه 
 ﴿و    ﴾6﴿مثل:  است! مکتوبه است، یعنی نوشته شده ؛است

 ... ﴾1 .ی!باید بجا بیاور، نوافل مکتوبه یعنی نوشته شده :گویند اینها را می 
ت صادق علیه ز حضر مهم ا ی بسیار  فله روایت نا زهای  نما لّسالم راجع به   ا

 :الّسالم که یم از حضرت صادق علیهدار یروایت
بیاورم هیچ، نوافلی بجا  بایدنوافلی که  !اهلل یا بن رسول :گوید میشخصی 
 !«قضا کنیباید »حضرت فرمودند:  ؟کنم کار چه ،فوت شده هم از من

حضرت  ؟کنم کار چه، توانم قضا کنم من نمیاست،  مرتبه گفت: زیاد دو
 !«قضا کن»فرمودند: 
 !«باید قضا کنی» :حضرت فرمودند ؟کنم کار چه باز گفت:
اره بدهم؟ حضرت فرمودند: و کّف کنم قتصّد ،حاال اگر قضا نکنمگفت: 

 4«!بده»
نافلۀ نماز واجب و  و لذا مؤمنین و آن افرادی که اهل مراقبه هستند اصاًل بین

یک رکعت جزء نمازهایی است که  و این پنجاه ، و همۀگذارند مکتوبه تفاوت نمی
 آورند. طور وظیفه بجا می به

فله نا ی  زها نما ب  عدم وجو  حکمت 

 ؟ چونا چرا واجب نکرد، اّمقرار داد عنوان مستحبه ب این را خب خداوند
هم او  و تکلیف ،للعالمین است ٌةپیغمبر رحم او آخر ؛شد کرد که نمی اگر واجب می

 .یعنی آسان است ،سهله ۀهم شریعت سمح او و شریعت ،اساس حکمت است بر
                                                      

 :241، شیخ طوسی، ص األمایل. 3
، قاَل:  عن أیب» الم  ضا علیه السی   إنی اهلَل َتعایلی إنیام َفَرَض عَل الن اسر ىف الیومر   اللییلةر سبعَ ”... امحسنر الرِّ

َ َجلی  ، من أىتی هبا مل یسأله  اهلل  َعزی واها، َ  إنیام أضاَف رسول  اهللر َصلی اهَّلل  علیه   آلره َعرَشَة َرکَعةا َعام  سر
. ْثَلیْها، لیتمی برالنیوافرلر ما َیَقع  فیها من النُّقصانر  “«  سل م إلیها مر

 !«بر شما روزه داشتن واجب شد: »67، ص 3، ج أنوار الملکوت .301آیه  (6) هبقر. سوره 6
 .308آیه  (6) هبقر. سوره 1
 .520، ص 3 ، ج من ال یحضره الفقیه .4



  14 نافله یحکمت عدم وجوب نمازها

 

شود  آن دختری که تازه بالغ می ؛بر همه واجب کند را یک رکعت و وقت اگر پنجاه آن
نه  !یک رکعت نماز بخوانند و باید پنجاه و آن پیرمرد ضعیف و رنجور و آن مریض

شود،  تکلیف نمی که به او ر باشدممکن باشد و متعّذ اگر غیر ،ممکن است اینکه غیر
 :ین تکلیف مشکل هم برداشته شدا ؛ ولیمشکل است ور متعّس بلکه

﴿                                

                    ﴾.3 
م در شب معراج له و سّلآلیه و  ع ی اهللصّل این دعایی است که رسول خدا

اگر پیغمبر تقاضا  و ااّل ؛شد مستحّب ،یکرد و پذیرفته شد و این نمازهای مستحّب
 1و6.بود میواجب  ،کرد نمی

                                                      
 :51، ص 1، ج معاد شناسی .602آیه  (6) هبقر. سوره 3
خود قرار مده، اگر ما در امرى از امور نسیان کردیم و  ۀاى پروردگار ما! ما را مورد مؤاخذ»

اى پروردگار ما! کارهاى سخت و مشکل را بر  فراموش نمودیم یا آنکه خطا و اشتباه کردیم!
اى  هاى پیامبرهاى گذشته قرار دادى! ما قرار نده، از آن کارهاى سخت و مشکلى که بر اّمت ۀعهد

 !« ى را که ما طاقت حمل آن را نداریمیپروردگار ما! بر ما تحمیل مکن کارها
، معاد شناسی. جهت اّطالع بیشتر بر مسئلۀ لزوم قدرت در تحّقق تکالیف إلهّیه، رجوع شود به 6
 .57، ص 1 ج
 :453، شیخ صدوق، ص ألمالیا. 1
 :موس فقال فأقبل عىل   :(قال) .مخسون صالةً  الةُ ت علیه الّص ض  ر  فُ  ،حیث انتهی   ی إذا انتهی  حتّ  ض  م   ثمّ »
 !“کت  عن أمّ  ف  فِّ ُی  أن هُ ل  ک فاسأربِّ  ع إیل  رج  ا  ” :قال.“ صالةً  مخسون  ” :قال“ ؟کت  مّ أُ  ض عىل  ر  م فُ ک   ،دیا ممّ ”
ک ت  أمّ  فإنَّ ” :قال .“کذا و کذا” :قال “؟کت  أمّ  ض عىل  ر  م فُ ک  ” :موس فقال  عىل   رَّ م   ثمّ  ،عج  فر   :(قال)

یکونوا  إرسائیل فلم یف بنی  کنُت فإّّن  !کت  عن أمّ  ف  فِّ ه أن ُی ل  أساک فربِّ  ع إیل  رج  ا   ،مم  األُ  أضعُف 
 .“هذا طیقون إاّل دون  یُ 
م ک  ” :موس فقال عىل   رّ م   ثمّ  :(قال) .صلواٍت  لها مخس  ع  ج   ی  حتّ  جّل  و ه عزّ ربّ  إیل   عُ رج  ل ی  ز  ی   مفل  
 :قال !“کت  ف عن أمّ فِّ ه أن ُی ل  أساک فربّ  ع إیل  رج  ا  ” :قال .“صلواٍت  مخُس ” :قال “؟کت  أمّ  ض عىل  ر  فُ 
  « !“إلیه عُ ا أرج   مّ من ریّب  یُت حی  قد است  ”
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لیف بسیار سخت شرایع سابق تکا  مصادیقی از 

 ، بود.از این تکالیفی که ما داریمی تر تکالیف سخت ه،م سالفُاَم برای کما اینکه
پرست شدند و حضرت موسی از  مثاًل در میان قوم موسی بعد از اینکه دیگر گوساله

ایستید ب :آنها نگفت که ۀگناه آنها و برای قبولی توب ۀارکوه طور آمد، خداوند برای کّف
شمشیرها » گفت: ؛مرزداشما را بی وندالمقدس و دعا کنید تا خدا رو به بیت ورو به قبله 

این گناهی که شما  با!« خودتان را بکشیدو جان همدیگر بیفتید به  و را برهنه کنید
امر پروردگار است!  !ستان را نابود کنیدنف  و دیگر باید خودتان را بکشید دانجام دادی

هزار نفر در یک  هفتادشود که همدیگر را بکشید.  و توبه در صورتی قبول می
کشت، او این را  این او را می پایان با شمشیرها به جان همدیگر افتادند، صحرای بی

 شان قبول شد و تکلیف برداشته شد. ۀتا اینکه توب؛ گریه و ه و نالهضّج ،کشت می
﴿: بقره استۀ قرآن در سور ۀآی              ﴾3.6 

                                                      
 ”پنجاه  ،ن در جایی که باید، به انتها رسیدهنگامی که رسول خدا به معراج رفتند و معراج ایشا

عرض کرد: ای  ،نماز بر آن حضرت واجب شد. در بازگشت با حضرت موسی مواجه شدند
ترین  . عرض کرد: اّمت تو ضعیفپنجاه نمازتت واجب شد؟ فرمود: چند نماز بر اّم ،دمحّم
دهد؛ چراکه من در میان سوی پروردگارت بازگرد و از او بخواه به امتت تخفیف ب هاست، به اّمت
 کمتر از این مقدار.به آوردند مگر  یل بودم و آنها طاقت نمیئاسرا بنی

گشت تا اینکه خداوند تعداد نمازها را پنج  بازمی سوی خداوند عّزوجّل پس حضرت پیوسته به
تت واجب عرض کرد: چند نماز بر اّم ،نماز قرار داد. باز آن حضرت بر حضرت موسی عبور نمود

تت سوی پروردگارت بازگرد و از او تقاضا کن که به اّم ؟ فرمود: پنج نماز. عرض کرد: بهشد
 )محّقق(“ سوی او بازگردم. کنم که دوباره به تخفیف بدهد. فرمود: من از پروردگارم حیا می

 .54( آیه 6) هبقرسوره  .3
 :318، ص 3، ج المیزان؛ 47، ص 3، ج تفسیر القمی. 6
قال   ا جل  دوا الع  ب  و قد ع   اه قوم   ع إیل  و رج     المیقاتج إیل   خر  لاّم  موس   إنّ ”الم: الس   علیهعل  قال »

﴿: َلم موس                                

   ﴾. 
  و معه  سقد  بیت الم   منکم إیل   واحدٍ  وا کلُّ غدُ اُ ”: فقال َلم موس   “؟!ناأنفس    لکیف نقتُ ”فقالوا له: 



  11 از احکام یرسول خدا در برداشتن حَرج و سخت یو ممشا رهیس

 

 گر شماا که ه استچنین تکلیفی هم نکرد ما چنین کاری نکرده و هم برای ااّم
اینها همه به برکات نفس نفیس  !کردید حتمًا بایستی خودتان را بکشید را فالن گناه

 است. ت تخفیف کردهرسول خدا است که بر اّم
احکام ی از  سخت ممشای رسول خدا در برداشتن حَرج و   سیره و 

ای از  لهئالوداع که رسول خدا برای حج آمد، هر کس هر مس ةدر سفر حّج
 ؛کردم کار اشتباه کردم، اینجا چه آنجااینجا اشتباه کردم،  :کرد یال مؤپیغمبر س

ج» فرمود: حضرت می ر   !«حرجی نیست 3؛إمض  و ال ح 
اشتباهی  کنند و خیلی دستورات می یمهم تن فقها خیلی اشتباهااآل

! باشد تحتمًا بایستی به این کیفّیگویند:  ی که میدر عرفات فمثاًل این وقودهند!  می
 ها بعد بعضی تا به غروب. ظهر بمانند از ل واجب بود کهاّو ،طور نبود این ل کهاّو

حضرت  ؛رسیدند ـ ای وقوفمسّم ـیک ساعت به غروب ، و نرسیدند ظهر
و فقط مشعر  شب آمدند و از ظهر تا غروب نرسیدند بعضی!« جر  ح   و ال» ند:فرمود

 «!جر  ح   ال»فرمودند:  ؛اهلل سؤال کردند از رسول را درک کردند،
اگر تکلیف  اّلا و است. ست که رسول خدا فرمودها ییها حرج اینها همه ال

 ،رسید دقیقه دیرتر می پنجو حّتی  رسید ل ظهر به عرفات نمیاز اّو که کسی ،بود
 ،اضطراری یا اختیاری اگر یا اینکه آمد؛ می حج همرتبه ب  باید دو و ش باطل بودحّج
را درک  و آن رسید شب به مشعر می و کرد ای وقوف را در روز درک نمیمسّم

                                                      
  ّأحدٌ  ُف یعر   لتثمی الفکونوا أنتم مُ  ، إرسائیل   بنی نِّب  أنا م   دُت ع  فإذا ص   ! أو سیٌف  أو حدیدةٌ  یٌ سک 

 !“اکم بعًض لوا بعُض فاقتُ  ؛ هصاحب  
د هبم موس و صع    صىّل  فلاّم  ، سقد  بیت الم   إیل   دوا العجل  ب  ن کان ع  مّ   ألف رجل فاجتمعوا سبعی

فقد تاب  !عوا القتل  رف  إ :َلم یا موس ل  قُ ”نزل جِّبائیل فقال:  ی  حتّ ، ال بعًض هم یقتُ أقبل بعُض  ،المنِّب  
    ﴿ :اهللُ  ل  و أنز   لالٍف  ةُ ل منهم عَش  ت  فقُ  .“لکم اهللُ            

    ﴾.»“ 
رج ال»جهت اّطالع بیشتر از مفاّد حدیث . 3  .663، ص 2، ج امام شناسیرجوع شود به  «ح 
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اهلل مسائلی در باب صالت و زکات  شاء ما لیٰ! و إباطل است گفتیم: میباید کرد،  می
عیب  !عیب ندارد !عیب ندارد فرمودند: که مدام می و صوم و اینها داریم و حّج
 حرکت کند؟توانست  میچه کسی  !«همه عیب دارد» :گفت اگر خدا می !ندارد

ننعم مرارت کشید ت و  زحما ل  ل، حاص ن و سه آسا ا ت بزرگ دین   های رسول خد

خودش  دهد و پس رسول خدا ما را از یک راه روشن و مستقیم حرکت می
نشان  مدام راه راو  ،کند ها را جمع می کند، خار و خاشاک ها را جمع می آشغال مدام
 های شب دعا شب معراج و در نیمه درو  ،ریزد خودش عرق می مدامدهد و  می
برای ما  رابرای اینکه راه  کشد؛ می ها و مرارت خواند می و نمازهای طوالنی کند می

وقت  آن ،دانیم سمحه به دست ما داده و ما قدرش را نمی یک دین سهِل .روشن کند
و چه ! ما شیعه هستیم و چنین و چنان و مسلمانیم ماگذاریم که  ت گردن او میمّن

 !آسان بودننعمت بزرگی است همین 
آخر وقت ز  نما ز  ن و گذشت خدا ا قت، و غفرا اّول و ز  نما ن خدا در   رضوا

 الوقت غفرانُ  رُ و لخ   ،اهلل الوقت رضوانُ  ُل وّ أ»؛ ل وقت واجب استنماز در اّو
و کأّنه گناهی انجام داده  ،کسی که نمازش را دیر بخواند و آخر وقت بخواند 6و3«!اهلل

نماز آخر  ؛وردابجا بی ،کند میگذشتی که پروردگار از او  وعنوان غفران  هب باید نماز را
 ؛رضوان نیست. ولی او نیامد این را واجب کند ،که از وقت بگذرد ینمازو وقت 
سفره افتاده  یگر!د ای ببر بهره ! یکآخر وقت بخوان ،حاال اگر باز هم نتوانستی گفت:

ل سفره بیایند و اینها از اّوو باید  است، و صاحب منزل هم تمام افراد را دعوت کرده
دیر  و کند حاال یکی تنبلی می .غذاها بخورند و سیر بشوند و اشباع بشوند ۀاز هم

                                                      
 :141، ص 71، ج بحار األنوار؛ 73الّسالم، ص  علیهالّرضا  فقه. 3
الم قال علیه» رٌ  :عل م أّن لُکّل صالٍة وقت ی  إ”: الس  ُره عفُو اهلل  فأّوُل الوقت   ؛أّوٌل و لخ   .رضواُن اهلل و لخ 

رٌ  :روى أّن لُکّل صالٍة ثالثة  أوقاٍت و ن   رضواُن اهلل و أوسُطه عفُو  فأّوُل الوقت   ؛أّوٌل و أوسُط و لخ 
ُره غفراُن اهلل ر  الوقت وقتً  أنو لیس ألحٍد  .و أّوُل الوقت أفضُله ،اهلل و لخ  و إّنام ُجع ل   ،ایتَّخذ لخ 

ُر الوقت ل  .“«لمسافرامریض  و الُمعت لِّ و للخ 
 .423، ص 6، ج اسرار ملکوت . جهت اّطالع بیشتر پیرامون اهّمیت نماز اّول وقت رجوع شود به6



  18 رضوان خدا در نماز اّول وقت، و غفران و گذشت خدا از نماز آخر وقت

 

او  رسد؛ اش می یا به نان و سرکه و دیگش یا به نان و پنیر آید و آخر سر مثاًل به ته می
 .گردامید برن تو هم نا است، حاال که سفره افتاده !باز هم بیا و بخور :گوید می

خوانند و به بعد  نمی وقت لکنند و در اّو افرادی که در نماز کوتاهی می
 حکم این ؛برند ل بهره نمیاینها از آن مطالب درجه اّو !اینها همین است ،اندازند می

هر ! باید از این سفره بخوری ،گویی من مسلمانم حاال که تو می دارد. غفران بر آنها
تنبیه  و... کشتن که او را با خواند، پیغمبر می آورد و نماز که اسالم می یکس
را  واجازه بده ا» :گفتند کردند و اصحاب می می زشت ها کارهایی بعضیکرد!  نمی

 «!خواند نماز می او ؛من مأمور نیستم» فرمودند: حضرت می !«بکشیم
معروف بودند. یکی از اینها در  ثیِننََّخکه اینها جزء ُم در مدینه سه نفر بودند

وقتی طائف  : شماگفت که به مردی از یک زن را پیغمبر مطالبی ینزدیک و در چادر
 چنین است،قد و باالیش او  !او را بگیرید و بروید سراغ آن دختر گرفتید، حتمًارا 

حضرت اوقاتشان خیلی تلخ  .ات بدنش را شرح دادتمام جزئّی ! واست نانمویش چ
از  و او را «!زند های بدی می حرف بعج این خبیث !عجیب !عجیب» :شد و گفتند

و  «!ه و مدینه در یک جایی زندگی کندبرود بین مّک» :گفتند و مدینه بیرون کردند
خطر  اواصاًل »: چون او غالم و برده بود، و مردّی نداشت؛ فلذا حضرت فرمود

 «!این مرد خبیث است! لب بیاید خطر استزنان عبدالمّط بیندر اگر او  !است
من » :فرمودند !بکشیم او را اصاًل آقا اجازه بدهید :گفتند  ابچه اصحهر

 3«مأمور نیستم او را بکشم.
این  حاال که .کردند در مجازات به حداقل اکتفا می کهطور بودند  اینپیغمبر 

که جامعه از وجود او  دوری زندگی کند ۀبرود در یک ناحی، طور است این مرد
و در عین حال  ؛ها مبتال به افکار باطل او نشوندمرد ها و زن ، وکثیف نشود وخراب 

این  کشتن او را نداریم. ۀما هم اجاز و خواند، محترم است چون نماز هم می
                                                      

 .561، ص 5، ج الکافی. 3
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 شود یک شریعت سمحۀ سهله. می
مکانی تباط با خدا در هر زمانی و  ار قراری  زۀ بر اجا اسالم در   نعمت بزرگ 

اده که همیشه با او خدا به انسان اجازه دکه این خیلی نعمت بزرگی است 
ه باشد، باید مثاًل ی داشتیک وقت خاّص هم که نماز ما اگر بنا بود ! اّماصحبت کند

 نصاریٰخواندیم.  نماز می کلیسا فقط درآن هم  ،شنبه در روزهای یک نصاریٰ مانند
روز شنبه هم  ؛نمازشان باطل است و بخوانندنماز در خارج از کلیسا  توانند نمی

آن هم در و  شنبه یکعبادتشان فقط روز  !عبادت ندارند ؛ اصاًلاست نمازشان باطل
گویند  می د و جمالتینایست که رو به مشرق می عبادتیآن هم همان  و خصوص کلیسا

 .سالقُد ابن و روح ب وأ گانه: خدایان سه به نام
فتاری مشکل و گر فع هر  لهی برای ر ی ا اسماء حسنا از  استمداد  اسالم به  لیم   تعا

 فرمودند: طباطبائی مهعاّل
و در کلیسا  عبادت را که ُکربن فرانسوی گفتم: آخر این نصاریٰهانری  من به

این بستن راه بشر به سوی پروردگار است. هر  ،اند د کردهدر وقت خاص مقّی
 و با خدا خلوت کند، مناجات کند، نماز بخواند خواهد  میدر هر وقت  ای بنده

کلیسا دعا  در برو ، بعدشنبه بیاید ر کن روز یکصب :یم کهیبگو ؛ حالدعا کند
 !این نقص در دین شما نیست؟ .خواهد با خدا خلوت کند اآلن می او !کن

 .«و من به نقص معترفم ،نقص است !چرا»گفت: 
 3؛﴾    ﴿ :ی داردیحسنا سماءادر اسالم خداوند  گفتم:

و  باالی سرتدشمن آمده !« نامرحای خدای » :، بگوگرفتاری داری
شّر دشمن را از سر من  و بیا ،ای خدای منتقم» :را بکشد، بگوتو  خواهد می

 :بگو ،جاهلی!« به من قدرت بده ،ای خدای قادر» :بگو ،عاجزی !«بردار
 !ست دیگرا سماء خداااینها همه  !«ای خدای علیم»

 ءسماأ ا نصاریٰاّم ؛خوانیم می را خدا تاری، در هر گرفخدا ءر سماأما با این 
پدر و پسر و  دارند، تا خدا سه ،القدس روح و بنا و بأ ، فقطندارند
نه ، نه رحمان دارند، نه حکیم دارند، دیگر نه علیم دارند! همین ،جبرائیل

                                                      
 .308آیه  (7سوره أعراف ) .3



  11 «کنم یم هیو گر خوانم یرا م هّیسجاد ۀفیدر وقت مناجات با خدا صح»کربن:  یهانر

 

ها یک رحمان و رحیمی  حاال باز هم یهودیو نه سوای آن.  رحیم دارند
 !هیچی نصاریٰولی  3،یدا هاز دعاهایشان هم خواند در بعضی شما که دارند

خدای  ؟بگوید هچ !بیا به من آب بده :خواهد به خدا بگویدبحاال اگر کسی 
 !هیچ !خدای علیم نیست، دهنده نیست، خدای شنوا نیست آب

نری کربن:  ت با خدا »ها مناجا قت  می صحیفۀ سجادّیهدر و می را  نم و گریه   «کنم خوا

 .«این نقص را دارد من معترفم که شریعت نصاریٰ» :ایشان هم گفت
 ؟کنی چه می ،: خب خودت اگر بخواهی دعا کنیمگفت

ۀ فیصح ،من هر وقت که بخواهم در دلم با خدا مناجات کنم»گفت: 
 6.«کنم خوانم و گریه می می هسجادّی 

پروردگار  به صالاعتراف دارد بر اینکه این شریعت ناقص است و برای اّتاو یعنی 
 .د در دامان شریعت اسالمنباید بیای

نظر احترام مکان و  ۀاز نقط و... کعبهو  شریعت اسالم عبادت در مسجد در
اش  در خانه اگر انسان وباشد   ا نه اینکه انحصار داشتهاّم ؛ثواب بیشتری دارد، تطهیر

کند و هر وقت  اش عبادت می انسان در خانه! این نیست .عبادت کند، باطل باشد
 .کند  بخواهد عبادت میهم 

پس چه  «برای دعا کردن. به من اجازه دادی ؛لل ُهمَّ أذنت  یل یف دعائکا: »پس
 است. خدای مهربانی است که به انسان اجازه داده

 ،خواهد بیشتر بخواند کسی می ،رکعت بگذریم پنجاه و یک حاال از این
 شما بخواند. اصاًلصد رکعت بخواند، دویست رکعت بخواند، هزار رکعت  ؛بخواند
آن  ، وکراهت دارد نماز خواندن ه غیر از آن چند ساعتی کهالبّت ـل طلوع آفتاب از اّو

در وقت  وعصر ز بعد ا ب،نزدیک غروب آفتاآفتاب،  موقع طلوع ؛هم حرام نیست
 نماز خواندن ،چند وقت خاص این در ،آید آفتاب در باالی آسمان می که ُضحیٰ

                                                      
 .13: 4فر تثنیه، ؛ ِس2: 14، ِسفر خروج، تورات. 3
 .77، ص مهر تابان. 6
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 که تمام و بایستید دو رکعت نماز بخوانید  مدامروز  ام شبانهدر تم ـ 3کراهت دارد
، بلکه نماز زیارت نه ،نماز توبه نه ،حاجت نماز دیگر؛ نه شد دو رکعت

 و این نماز هم مستحّب .، این خیلی کار خوبی استبخوانید طوری نماز همین
 .شود بدون استحباب نمی هم عبادت و چون عبادت است ،است

ریُ  ّصالةُ لا وضوعٍ  خ  بهترین چیزی » 6؛رث  ست کا من شاء  و ستقلَّ ا فمن شاء   ،م 
خواهد کمتر و  نماز است؛ هر کسی می ،که در اسالم قرار داده شده است

 «خواهد بیشتر بخواند. هر کسی می
باز هم دلت  ،خواندی راای که پنجاه و یک رکعت نمازت  یعنی ای بنده

 ،خواهی نماز بخوانی هرچه بیشتر می !ب بیا بخوانُخ ؟!خواهد نماز بخوانی می
هفده رکعت نماز  که واجب کردم بر آنها آن افرادی که من !راه بسته نیست ؛بخوان
 .ندا مینوضعف مأمأ ،بخوانند

لنّاس أضعف ا مراعات  مّیه، به جهت  ز یو نما فقط هفده رکعت  ب   حکم وجو

اگر  د.بکن را مأمومین ۀمالحظ ،خواند امام نماز میوقتی مستحب است 
، در اگر نه ؛های بلند بخواند سوره ،مأمومین افراد جوان و رشید و باطاقت هستند

اگر یک پیرزنی هست که اصاًل  کند؛ کمتر، کمتر، کمتر، ضعیف هست آنها
یا به یک ذکر کوتاه سجده  وکوع رذکر واحد ه ب باید امام هم ،کند رکوع تواند نمی

 1.های کوچک بخواند بخواند یا سوره و آیهو د های بلند نخواند و سوره ،اکتفا کند
که مسلمان شده بودند  ییجاها به برای نماز و تعلیم قرآنرا هر کسی  پیغمبر

خود  «ید!مأمومین را بکن قّلادر نماز مراعات » :که دادند دستور می ،فرستاد می
                                                      

 :111، ص 6، ج تذکرة الفقهاء. 3
  وافل فیها مخسة:: األ قات المکر هة البتداء الن  54مسألة »

  ّ   یومتز ل، إال   أن هار إیلی  ارتفاعها، ب. عند غر هبا، .. عند قیامها  سط الن  مس إیَل أ. عند طلوع ال
ّ  . بعد العَص حت   وع الّمس، هطل بح إیلی اجلمعة، د. بعد صالة الص   َب ال  «مس.ی َتغر 

 .180، ص 71 ، ج بحار األنوار؛ 476، ص مکارم األخالق. 6
 .21، باب 431، ص 0، ج وسائل الشیعة. 1
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 اوقاتبعضی  ، درکوتاه نبود همیشه نمازهایشان 3.بودند طور اهلل هم همین رسول
با پیغمبر هم  های طویل مومین افرادی قوی و با نشاط بودند و با سورهأچون م

بود، دیگر  در آنها یک نفر ضعیف اگرولی  خواندند؛ ، نمازهای طویل میآمدند می
 .کردند ضعف را میأ ۀمالحظ، بلکه کردند آن افراد را نمی ۀمالحظ

عینًا مانند نماز  ـهم  را این هفده رکعت ،از این قرار است مطلبحاال که 
 ۀا بقّیو اّم است؛ ضعف ناس را کردها ۀمالحظ ،واجب کرده خداوندکه  ـ جماعت

 !و بهترین چیز هم نماز است دیگر ،توانند نماز بخوانند همیشه می اسن
 گفت:  ؟کنی می کار  تو چه :از عارفی پرسیدند

که  و هر وقت ؛خوانم نماز می ،بخواهم من با خدا صحبت کنم که هر وقت
 .خوانم قرآن می ،دلم بخواهد او با من صحبت کند

با خدا  انسان خواند، چون نمازی که انسان می !و خیلی هم لطیف گفته است
طور  ، قامتت ایناست طور ت اینقّد ،شکلت چنین است !خدایا :کند صحبت می

غیر از  ،کنیم مگر این حمدهایی که ما برای خدا می !طور است مت اینتبّس، است
﴿ّم؛ تأو  علیٰأبه نحو  امنته !ین تعریفات است؟ا        *

   ﴾،6... . 
                                                      

 :468، ص همان .3
الم قال: عبداهلل علیه عن أیب» ُؤّم یف مسجٍد عىل  ”الس  هد رسول  اهلل  ص و کان ُمعاٌذ ی  له ىّل اهلل علیه و لع   

ىّل   ؛و ُیطیُل القراءة   و سّلم، ه و ص  أ الّرجُل لنفس  ر  رَّ به رجٌل فافت ت ح  سورًة طویلًة فق  ک ب   ،و إّنُه م  ثّم ر 
لت ه فبل غ  ذلک رسول  اهلل ص  :ُمعاٍذ فقال فبع ث  إیل   ىّل اهلل علیه و لله و سّلم،راح 

ّتانً  ،یا ُمعاذُ  ﴿ا ک ب  یعل ؛اإّیاک  أن تکون  ف       ﴾ ا واَت    !“و ذ 
ُؤمُّ أصحاب ه فی سم   ىّل اهلل علیه و لله و سّلمص یَّ بو إّن الن”:قال   وٍم ی  بیِّ کان  ذات  ی    ،ُع ُبکاء  الصَّ

ُف الّصالة  «.“فُیخفِّ
 .1و  6( آیه 3) هسوره فاتح .6
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 و روح کالم خدا که در جان ،صحبت کند اوبخواهد خدا با  انسان وقتی که و
 قرآن است. ، هماننشیند انسان می

نا ذ کٌر و دعا الت   «ذکر و دعا و قرآن است. نماز از ترکیب» 3؛ُقرلنٌء و إّن ص 
صورت نمازی از بین  ،انسان فالن ذکر را در نماز بگوید : اگرگویند که می

تا  دلش بخواهد صد ،بعد از اینکه انسان حمد و سوره را خوانداگر مثاًل  ؛رود می
د و بار استغفار بکن در رکوع که رفت هزار ، یابگوید و بعد به رکوع برود اهلل ال  إ لهإ ال

 !صورت نماز باید محفوظ باشد ،رود صورت نماز از بین می :گویند می، سر بردارد
در  !؟است ن کردهصورت نماز را معّی چه کسی ؟!صورت نماز کجاست

طبق  را عمالماناما  اینکه است، تا ن شدهکدام آیه و روایتی برای نماز صورتی معّی
، که انسان رو به خدا بایستدصورت نماز همین است ؟! بیش کنیم و کم، آن صورت

 و روایت است:
 ما از ذکر و دعا و قرآن ترکیب شده تصال» ؛و قرلن ءٌ و دعا نا ذکرٌ إّن صالت  
 «است.

جزء  ،ید و دعا کنیدیهر جای نماز که بخواهید قرآن بخوانید و ذکر بگو شما
بعد  و ییدگوب  اهللال  إله إال تا  صد د،خواندی که سوره را بنابراین حمد و ؛نماز است

 و یدیبگو اهلل سبحانَ تا  تا استغفار یا هزار هزار ،وقتی به رکوع رفتید !به رکوع بروید
به  !ید و بعد به سجده برویدیبگو  اهللال  إله إال تا  وقتی سر برداشتید صد !بردارید سر

 ازاین نم !بردارید ید و سریبگو   بحمده علی  األریب   سبحانَ رفتید هزار بار  که سجده
 !است

یک نماز  ؛دقیقه طول بکشد پنج اّول تا آخرش از این نیست که نماز معنای
ساعت طول چهار یکی ، کشد ساعت طول می سهیکی  ،کشد دو ساعت طول می

                                                      
الّتکبرُی و الّتسبیُح و قراءُة إّنام ]الّصالة[ هی ” اهلل: قال رسول»: 05، ص 1، ج عوالی اللئالی. 3
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مریم،  ۀهای طویل، سور خواندند با سوره نمازهایی که اصحاب می مثاًل .کشد می
ارد وهای ماه رمضان  در شبهمین نمازهایی که  ... و یاو هبقر ۀکهف، سور ۀسور

 مدامانسان معنایش این نیست که  3،یک ختم قرآن بکند در نماز است که انسان
 .انسان باید قرآن را در نماز بخواند؛ بخواند را خارج از نماز قرآن

نماز ن در  قرآ ت  تالو لزوم   اهّمیت و 

تی وقهای زمان پیغمبر  مسلمان در نماز است. ،اصاًل اصل وضع قرائت قرآن
قرآن خواندن یعنی  6.یعنی برو نماز بخوان «القرآن إقرَ ار  ؛برو قرآن بخوان» :گفتند می

 .نماز خواندن
ل یک تعریفی از اّو ،خواند نمازی که انسان می از وقت در هر رکعت آن

سوره حمد است و  ،آن سالم و علیککه  کند سالم و علیکی می و کند پروردگار می
 و دعا کرد و بعد سربعد از اینکه به سجده افتاد  خواندن. قرآنبه کند  بعد شروع می

تحمید  و یک کند سالم و علیکی مییک  ،نماز در خالل مرتبه دو تشبردا  سجده از
و لذا  1است نازل شده پیغمبر رکه دو مرتبه هم ب ،است بهترین تحمید سوره حمد ـ

و بعد از اینکه حمد  ـ ستهمین اعتبار ا روی 4المثانی سبعو  ،گویند او را مثانی می
 ـ دیگر 5الکتاب ة   بفاحاّل إ ة  ال صال ؛که در هر نمازی باید حمد باشد ـرا خواند 

 ههر چ ،دو جزء ،یک جزء ید،خواهد قرآن بخوان می انهرچه دلت ،قرآن سوی بروید
 فرماید: می مبارکه ۀدر آی .این شد خواندن قرآن در حال نماز ؛خواهد دلتان می

                                                      
 :086، ص 3، ج المغنی. 3
الم فقلت: أخترم القرآن أجَعله ىف الوتر أ  ىف  قال الفضل بن زیاد: سألت أباعبداهلل علیه» الس 

له یف التاویح... .”التا یح؟ قال:   “«ا جع 
 .308، ص 6، ج انوار الملکوت. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 6
 .61، ص 3، ج تفسیر بیان السعادة؛ 3، ص 3، ج الکّشاف. 1
 .601، ص 6، ج تهذیب األحکام؛ 183، ص 3الّسالم، ج  علیهعیون أخبار الرضا . 4
 .312، ص 3، ج عوالی اللئالی. 5
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﴿                

﴾،3 ؛شود های شب که شب تاریک می ر تا نیمهول ظهر بجا بیانماز را از اّو 
﴿ . ظهر و عصر و مغرب و عشاء نماز در زوالاز  است کنایه  ﴾  یعنی

﴿ن عنوا هاصاًل اسم نماز صبح در قرآن ب ید.بجا بیاور هم نماز صبح را  ﴾ 
ا و این .شود عنی قرآنی که در موقع فجر خوانده میاست، ی  قرآن  الفجر کان مّهودا

روز که  ۀخواهند بروند باال و هم مالئک شب که می ۀهم مالئک لمالئکۀ شب و روز،
مؤمن را ن قرآن فجر ل اذان صبح ایهر دو دسته مالئکه در اّو، ینیهند بیایند پاخوا می

 است. به نماز گفته شده ﴾ ﴿، پس در قرآن 6.کنند می مصاحبت
نماز توحید در  ئت سورۀ  قرا اکتفا به  ن با  قرآ ن  نمود  مهجور 

  ﴿ به است دهنمازهای ما منحصر ش !چقدر دور افتادیم، چقدرما و ببینید 

 ﴾، های  سوره و که باید در نماز قرآن خواند درحالتی است؛ و قرآن متروک شده
 فرماید: الّسالم می قرآن باید در نماز خوانده بشود. حضرت رضا علیه ،مختلف خواند

الة  ل ئ اّل  ة  یف الصَّ راء  ر  النّاُس ب الق  هجورا  الُقرلنُ   یکون   ُأم  مور شدند أمردم م» 1؛م 
 .«جور نشودهکه قرآن را در نماز بخوانند تا کتاب خدا م

ن اگر از میان ما اآلرا داشته باشد.  کس در ذهنش تمام قرآن یعنی دائمًا هر
 ۀفقط سور هیچ! قرآنمان ؟مما چقدر قرآن داری ،های روی زمین را برچیند قرآن

                                                      
 .70( آیه 37. سوره اسراء )3
 :606، ص 1، ج الکافی. 6
ٍر قاَل » الم علیه اهلل َعبدر  ق لت  ألیب :عن إسحاَق بنر َعام  ن بأفَضلر المواقیتر ىف صالةر الفجرر  :الس   .أخبر

جر  ” :فقال قوُل  إنَّ اهلل  عّزوجّل  !مع طلوع  الف  ﴿ :ی              ﴾ی عنی  ؛
ُة النَّهار   الئ ک  ُة اللَّیل  و م  الئ ک  ُدُه م  جر  ُأثب ت ت له ف إذ ؛صالة  الفجر  ت شه  بح  مع ُطلوع  الف  بُد الصُّ ىلَّ الع  ا ص 

ت ی   رَّ  .“«أثب ت ها مالئ کة اللَّیل  و مالئ کة النَّهار ،م 
 .138، ص 3 ، ج من ال یحضره الفقیه .1
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 ﴿ حمد و   ﴾  یم باالیخیلی هم بیاو ﴿    ﴾ بیش و  ،است و اینها
 :ای است قرآن سینه ،قرآن چاپی نیست، «داریم نما قرآ»مراد از  .از این نیست

﴿                    ﴾نات است قرآن آیات بّی» 3؛
 .«ندا های آن کسانی که صاحب علم در سینه

 ااّل و ،آن مقدار قرآن دارد ،هر کس به هر مقداری از قرآن در سینه داشته باشد
یعنی  ،دارد ه را از قرآنبقر ۀگفتند فالن کس سور می وقتی ندارد. در زمان پیغمبر

 ۀفالن کس سور ،دارد را فالن کس دو جزء از قرآن ؛تواند بخواند را می هبقر ۀسور
! که اینها در دارد را قرآن ۀفالن کس هم ،دارد رآس ی ۀفالن کس سور، دارد را مریم

 بّیمسعود وُأ بناو  6فقط امیرالمؤمنین ،چند نفر بیشتر نبودند خود زمان رسول خدا
و دیگر کسی تمام قرآن را  ها بودند ل همیناّو ۀدر درج ؛و همین 1ند،بن کعب بود

 .نداشت
ده سال طول  او ؛خواند مین قرآ ها باید در نماز ،ُعَمر بعد از اینکه خلیفه شد

خواست  قرآن را می ۀاند که اگر هم حساب کرده و 4!را حفظ کند هسوره بقر کشید تا
                                                      

 .41( آیه 61سوره عنکبوت ) .3
 :086، ص 6، ج کتاب سلیم بن قیس الهاللی. 6
َلیٍم، قاَل » ی علیه: َجلَ  قاَل أبان  َعن س  ، َفقاَل  ست  إیلی َعلر در   الن اس  َحوَله  الم برالکوَفةر ىف الَمسجر الس 

الم:  علیه ن ک تاب  اهلل  إالَّ و ”الس  ٌة م  ل ت لی  اهلل  ما ن ز  و  ! ف  ن ک تاب  اهلل  لوّن ع  لوّن ق بل  أن ت فق دوّن! س  س 
سوُل اهلل  صىّل اهلل علیه و لله و سّلم و أنیها ر  نی ت أویل ها! ق د أقر  لَّم    “ع 

؟ َفقاَل ابن   ل  َعَلیهر   أنَت َغائرب  : َفام کاَن َینزر اءر   الَکو 
الم:  َفقاَل علیه ل یه  قال  صىّل اهلل علیه و لله و سّلم یل: ”الس  مُت ع  نُه، ف إذا ق د  بُت ع  ا غ  َّ م  ىل  ُظ ع  ف  ، ی  ب ىل 
 ُّ ىل  ذ ]یا ع  ذا و ک  ک  ک  ل  اهلُل ب عد  لُِّمنیه[ أنز  ُیع  ذا ف  ذا و ک  ، و ت أویُلُه ک  ُئنیه   “«. ا ف ُیقر 

 .368، ص 36، ج تفسیر المیزان؛ 54، ص 3، ج تفسیر الصافی؛ 1، ص 5، ج السنن الکبری. 1
 :627، ص 1، ج تاریخ اإلسالم. 4
ا. عمر: تعل م عمر البقرة ىف اثنتی قال ابن»  «عرشة سنة، فلام  تعل مها نحر جز را
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بقره را  ۀسور ده سال طول کشید تا چون کشید، حفظ کند صد و پنجاه سال طول می
 حفظ کند.

مصحف ار روی  نماز  ن در  قرآ  قرائت 

را در نماز بخواند و انسان قرآن  اینکه بایستییم سر مطلب، یخب بیا
خواهد بخواند و اگر هم  های مختلف بخواند و از هر جای قرآن هم که می سوره

از روی  . قرآن خواندن انسان در نمازاحیانًا حفظ نیست از روی قرآن بخواند
خواه در نماز واجب باشد و خواه در ؛ مصحف اشکال ندارد و نماز هم صحیح است

 ﴿ست از اینکه انسان فقط به و آن بهتر ا .نمازهای نافله  ﴾ اکتفا ؛ اکتفا کند
 ﴿ کردن به  ﴾ ترک  و انداخته دور اصاًل انسان قرآن را !ترک قرآن است
 است!کرده 

 3،المجموع ترک نشود حیث در شبانه روز من ﴾  ﴿در روایت داریم 
 ﴿ فضیلت اگر ااّم، ب یا واجب بخواندیک بار، دو بار انسان در نمازهای مستح

   ﴾  به جایی بکشد که موجب هجران قرآن شود، این اشکال دارد. اشکال
به خواست خدا در  شاءاهلل إنی است که یها اینجا خیلی بحث و است یخیلی مهم
گشا  راه یه به مقداری که قدرما کم و بیش البّت ،نور ملکوت قرآندات همین مجّل

 6.کردیم شد ذکربا
یک وقت  ،روید پیش محبوبه شما می! کالم خداست دیگر ،قرآن خواندن

بعد حاال دوست  کردی، ت رایک وقت صحبت؛ شما دوست دارید با او صحبت کنید
طالق اال خواهد با محبوب علی هر وقت انسان می !صحبت کندشما داری او با 

                                                      
 :266، ص 6، ج الکافی. 3
اهللر علیه عن أیب» الم قاَل  عبدر ىّل   من م ض  ” :الس  ٌد ف ص  أ فیها  به یوٌم واح  قر  ل واٍت و مل  ی  مس  ص  فیه  ب خ 
   ﴿ اب   ﴾، بد   :قیل  له ّلی یا ع  ن  الُمص   .“«اهلل  ل ست  م 
 . 113ـ645، ص 1، ج ملکوت قرآن نورجهت اّطالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به  .6
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طالق با انسان اال علی بوبخواهد مح و هر وقتی می؛ خواندبنماز  ،صحبت کند
 !طور است تحقیقًا مطلب همین .خواندبقرآن  ،صحبت کند

 عشــق حقیقــی اســت مجــازی مگیــر
 

ــر   ــازی نگی ــه ب  ایــن دم شــیر اســت ب
 

نسان ند به ا تکوینی خداو ن  ن إذ نمود  ها در دعا 

 تکوینی ذنإ .ذن تشریعی که معلوم شدإ «ل ت کأم س یف ُدعائ ک  و یل ا لل ُهمَّ أذ نت  »
 ،محتاج در اصل وجود است، خداوند وجود ما را محتاج قرار داده اصاًل هم یعنی
ذات ما نیاز ؛ در روح، در نفس ،در بدن ،در شراشر وجود ،های وجود در سلول

 !است و احتیاج
، چه ببندند قدری جلویش را د،کنی س میتنّف شما داریدن این هوایی که اآل

 ،ماه رمضان است ـ ابهریا را، حاج هادی م خدا رحمت کند حاج هادیشود؟!  می
پهلوی شوفر ، های باری از ماشین یمن جلوی یک»گفت:  می ـ کنیم ویادی از ا

ها هم پهلوی من همان  از این ژاندارم یو یک ،خواستم بروم ابهر می و نشسته بودم
افتادیم و دیگر ما داشتیم آن   و این ماشین چپ شد ،نزدیک کرج نشسته بود. جلو
« و کار تمام شده بود.س بسته شده و راه تنّف شدیم ه، یعنی لیمدش یر خفه میز

 !وقت فهمیدم که این نسیم معنایش چیست و چه نعمتی است من در آن» گفت: می
ما از نفس  ،اگر چند لحظه نسیم به ما نرسیده بود و ما را بیرون نکشیده بودند

بخش  سم حیاتچیست و چه ِقم که معنی نسیم مفه نکشیدن مرده بودیم، من می
گفت:  می مدامهم  آن ،آن ژاندارم هم که پهلوی من نشسته بود: »گفت می !«است

اینجا ژاندارمی  :گفتم  . من به اوکرد فی میخودش را معّرو  م!من ژاندارم ،ای مردم
ما در آن تصادف ماشین فهمیدیم این معنی »گفت:  می ،بله !«خورد دردت نمیه ب

 .«نسیم چیست
مزاج فع   نعمت بزرگ د

 ؟دانید آقا شما نعمت ادرار کردن را می :اء گفتممن یک مرتبه به یکی از اطّب
 ای است یک مسئله ،آید این ادراری که می :گفتم گفتید؟ چه گفت: آقا و خندید وا

! یم آقا برو ادرار کنیگو وقتی می !دانیم آن را نعمت نمی یاصاًل به هیچ حساب که ما
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ادرار کردن را  ،برای فامیل و یا برای خودمانولی اصاًل ما  باشد!گوید: خب  می
های خدا را  نعمت و تمام د که شما بنشینیندانیم! اصاًل اگر به ما بگو میننعمت 
 راه ا اگراّمبله؟! ؟ ددانی کردن را نعمت می ادرار ، آیابشمارید هم ده سال اگر !بشمار

 طور نیماین کلیه ه ،بیرون نیامدادرار  و این بول بسته شد و غدد پروستات ورم کرد
آورد  فشار می طور و همین آورد شود و فشار می دهد و در مثانه جمع می آب را می

او چون  ؟!کندب تواند می کار این بیچاره مریض چه !گیرد درد می دفعه یک تا
افرادی که به  !شود ببینید چه دردی عارض می :گفتم! فهمید خودش دکتر بود می

مثل گنجشک خودشان را به  ،اطاق از این طرف به آن طرف درند، وین مبتال شا
بر  و از شّدت درد دارند می بر را زنند، آجر سرشان را به دیوار می ،زنند دیوار می

کسی که  ؟داند می نعمت یسک چه ادرار کردن را !ت دردکوبند، از شّد شکمشان می
 ها نعمت ءر جزادرار را  تامبتال نشدیم رد به این دما اصاًل  .مبتال شود درد به آن

 !دانیمب
ادرار یعنی خارج شدن مواد کثیف و زائد و سمومات  ست؟دانید چی ادرار می

اگر این سمومات در بدن  ،و اینها بگذریم حصر ادرار ۀحاال از این مسئل .از بدن
فید غذایی خداوند مواد م .است دیگر ادرار سّم ؛گرفت می تمام بدن را سّم ،ماند می
مواد کثیف و مضر و سمومات را خارج  و بعدًا گیرد می ه استکه انسان خورد را
 ؟شد چطور می ،ماند این سمومات در بدن می شد و ادرار خارج نمی و اگر .کند می

آن کسانی که به  شد؟ ، چطور میشد کند، خارج نمی غائطی که انسان میو اگر 
آنها در هر لحظه آرزوی مرگ  ،شود ج نمیغائط خار سرطان روده مبتال هستند و

، یا ادرار شود این سمومات خارج نمی !شود خارج نمی و این ماندهچون  !کنند می
 !شود یا آن خارج نمیشود،  خارج نمی

تخّلی قت  ی در و  توّجه به خدا حّت

حضرت صادق به انسان  معنایش این است که ؟چیست این دانید معنای می
 گوید: می
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 به غائط چشمت به ادرار یا و کنی ادرار می روی و می حوقتی مسترا
 :بگو افتد می

نّی األذى   أماط  ذى الّ  هّلِل ا حل ُمد نَّ ع  ن ّن طعامی و رشایب و عافاّن م  أو ه 
 3.الب لوى  

چقدر قشنگ  .این مردی است که به رمز مطلب رسیده و نبض دستش است
 :گوید می

نّی أماط  هّلِل  اّلذى  ا حل مدُ » حمد اختصاص به آن خدا دارد که این  ؛«األذى   ع 
گوید  گوید کثافت، نمی نمی است! چه تعبیر لطیفی ذیٰرا از من خارج کرد! أ ذیٰأ

موجب  !ت استچیزی که موجب اذّی گوید: ؛ میگوید سمومات نجاست، نمی
 است. یعبارت خیلی جامع یک .دغدغه و ت یعنی موجب خستگی، ناراحتیاذّی

 !کنید فکر کنید، درست فکر ؟شد شد، چه می خارج نمی ذیٰأ اگر این
نَّ  و» ایبأه   ؟شود اصلش چه بوده این کثافاتی که خارج می ؛«ّن ط عامی و رش 

کرد و  او را بر من گوارا .دیگر، یا غذا بوده یا آشامیدنی است طعام و شراب بوده
 .ی شد، کمال شدفکر شد، اندیشه شد، علم شد، ترّق ؛بدن شد ۀجوهر
 ؛هم خارج کردرا آنها را جزء بدن کرد و این سمومات  ؛«عافاّن من الب لوى  »
آنها را بر  اگر خداوند .ها و عوارض به عافیت درآورد مرض ۀاز هم من را در نتیجه

، چه کرد می ابه بلو یمرا هم مبتال ۀ او،به اضاف و و در ردیف آن، کرد من گوارا می
و گوارا  ئهنی من کرد و آنها را هم در بدن ا میبه بلو یاگر مرا مبتال شد؟! و می
 !د؟وش چه می ،کرد نمی

 !ر به ذکر خدا باشدرود باید متذّک ستراح هم میپس انسان در ُم
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جیم یطانر الر  ّی َن ال  أعوذ  باهللر مر
حیم محینر الر   برسمر اهللر الر 

د   آلر    َصلی اهلل  علی  رینحممی  هر الط اهر
م أمَجعنیَ  َلعنَة  اهللر علی     أعدائرهر

 
ب یا  تی، و أج  دح  میُع م  ع یا س  ؛ فاسم  ت ک  سأل  ا لل همَّ أذ نت  یل یف ُدعائ ک  و م 

ت ثر  فوُر ع  ت، و أق ل یا غ  حیُم د عو   !ر 
خدایا، تو به من اذن دادی که تو را بخوانم و از تو تقاضا کنم و دعا کنم و »

کنم، و  کنم؛ بنابراین بشنو ای پروردگار شنوا مدحی که من از تو میطلب 
کنم، و نگهدار ای پروردگار  ای خدای رحیم اجابت کن دعایی را که می

 «شود! غفور لغزشی که از من صادر می
از خدا ت به درخواست  فطر زۀ شرع و عقل و   اجا

؛» باید ببینیم که « بخوانم! به من اذن دادی که تو را اللهمَّ أذ نت  یل یف ُدعائ ک 
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 

های خاص یا در  ها عبادات را در مکان بخواهی؛ کما اینکه در بعضی از شرع
مۀ آن اّمت، همیشه اذن در دعا و عبادت ندارند، دهند و ه های خاص انجام می زمان

گوید که  بلکه اذن در اوقات خاص دارند. یا اذن عقلی است که عقل به انسان می
خواهد باید از خدای خود بخواهد. یا اذن وجدانی و فطری است؛  آدم هرچه می
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 گوید که از خدا یعنی قبل از مرحلۀ عقل و شرع، فطرت و ذات و سرشت انسان می
 خواهی بخواه. هرچه می

فطری ی و  ی و عقل احکام شرع ن  مو  توضیحی پیرا

کند که این سه  شود که انسان، خوب حس می و در بسیاری از موارد دیده می
وجود دارد. مثاًل اگر  ـ حکم فطری و حکم شرعی و حکم عقلی مرحلۀ از حکم ـ

مرتبه به یک  ای که در بیابان است و دیگر در ُشرف هالکت است، یک شخص تشنه
آب زالِل گوارایی برسد، دیگر نیازمند نیست که عقل او حکم کند که حاال از این 

گیرد، و منتظر  آب بخور برای اینکه آب برای انسان فایده دارد و جلوی خطر را می
شرع هم نیست که ببیند آیا در این حال و این خصوصّیت به او اجازۀ آب خوردن 

اندازد روی آب! و  دم تشنه قبل از تمام اینها خودش را میداده یا نداده است؟ این آ
گویند حکم فطری، یعنی برای شخص  اندازد! این را می چطور هم خودش را می

تشنه در این حال، طلب کردن آب یک حکم ذاتی و وجدانی است که از حاّق 
خواهد عقل اجازه بدهد یا  سرشت او و فطرت او سرچشمه گرفته است؛ حاال می

 کند. خواهد شرع بگوید یا نگوید، این حکم فطری را ادراک می هد، میند
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 

شرع هم کند که باید آب بخورد، و  بیند، حکم می شخصی که خودش را تشنه می
 گوید باید آب بخورد. می

ابوالفضل علیه ت  ن حضر ننوشید لّسالم  سّر آب   ا

البته همین  ولی بعضی اوقات حکم شرع و حکم فطرت از حکم عقل ـ
شود. مثاًل حضرت اباالفضل  ـ جدا می های عادی خودمان، نه عقل واقعی! عقل
برای اینکه اگر آب گوید آب بخور، چرا؟  الّسالم که رفت در شریعه، عقل می علیه

توانی از حرم رسول خدا دفاع کنی، از برادرت دفاع  گیری و می بخوری نیرو می
تقدیر از نقطۀ نظر دشمن تفاوتی نیست، ولی  کّل کنی؛ آب بخوری یا نخوری، علی

توانی دفاع کنی. طبعًا این حکم عقل است.  گیری و بهتر می اگر آب بخوری نیرو می
گوید آب نخور! برای آن اّتحاد و یگانگی که  ت در اینجا میاّما حکم وجدان و فطر
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دهد تو آب  وجه اجازه نمی بین نفس تو و بین نفس موالی تو است که به هیچ
 3بخوری و او تشنه باشد.

ی را اهدای ی  لمؤمنین حلوا میرا ن ا نکرد ل  می  سرّ 

لی الّسالم در زمان خالفتشان، یک کاسۀ حلوا و حریرۀ خی امیرالمؤمنین علیه
که انگشت داخل کاسه کردند و  مطبوع و بسیار خوب آوردند. حضرت همین

 مرتبه برگرداندند و به لب کاسه مالیدند و گفتند که: آوردند لب دهان، دو
از این   من تا آمدم بخورم یاد کردم از رسول خدا که در زمان حیاتش اصاًل

 6م!نخورد، و من نتوانستم چیزی را که رسول خدا نخورده بخور
گوید: آقا بخور! رسول خدا در  گوید؟ عقل می حاال عقل در اینجا چه می

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 

یک از  گوش او بودی، و در هیچ به کردی و با تمام وجودت عبد و عبید و غالم حلقه
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 لّذت در زمان حیات ایشان 

گوید من  و... چه مربوط است؟! اینها حکم عقل است دیگر! اّما حکم فطرت می
 توانم بخورم. خورم، همین! چون رسول خدا نخورده من نمیتوانم ب نمی

کنیم! خودمان هم  و ما نظیر این احکام فطرت را در خیلی از جاها پیدا می
توانی بکنی؟ ـ: به این دلیل و  توانم بکنم! ـ: چرا نمی گوییم: فالن کار را من نمی می

اش مریض است، از آن  توانم انجام دهم. یا مثاًل مادری که بّچه به این دلیل نمی
ماند، و هرچه شما بگویید: آقا چرا  تواند بخورد و گرسنه می غذاهای مطبوع نمی

خوری؟! تو باید غذا بخوری، تا بتوانی بیدارِی شب بکشی و از بّچه پرستاری  نمی
ام مریض است  دانم چرا، اّما تا بّچه گوید: من نمی کنی و چنین و چنان! او می
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 این شد حکم فطرت. توانم بخورم! نمی
ند ز خداو نسبت به درخواست ا  حکم شرع 

؛»فرماید:  حاال در اینجا می خدایا تو به من اذن دادی که  أذ نت  یل یف ُدعائ ک 
 این چه اذنی است؟ هم اذن شرعی است:« من تو را بخوانم!

ل ت  یل األرُض مسجًدا و ط هوًرا برای من زمین، مسجد قرار داده شد » 3؛ُجع 
 «ن طهور قرار داده شد.و زمی

رسد، اگر آب هم نیست خود زمین طهور  یعنی انسان اّول ظهر هرجا که می
است دیگر، یعنی طاهر و مطهِّر است، باید تیّمم کند و نماز بخواند؛ تمام روی 

اساس این حکم شرعی،  زمین، اختصاص به مکان و زمانی هم ندارد. و انسان بر
کند و  خواند و دعا می هر آنی از آنات، نماز میخواند و در  همیشه خدا را می

 خواهد و با خدا صحبت و گفت و شنود دارد دیگر. حاجت خودش را می
ند نسبت به درخواست از خداو ل   حکم عق

از شرع گذشته، اذن عقلی است. انسان با عقلش هم بیاید این مطلب را تجزیه 
دارد بیاید اینها را از خدا بخواهد. گوید که انسان اذن  و تحلیل بکند، عقل به انسان می

چون خدا بزرگ است، عظیم است و انسان باید از بزرگ بخواهد، و عقل انسان 
گوید تو کوچک هستی و چیزی نیستی، آدم کوچک باید از بزرگ، چیز بخواهد؛  می

تر و باالتر کسی نیست، پس چه  کس نیست و از خدا هم بزرگ تر هیچ از من کوچک
 که انسان از خدا چیزی بخواهد و اصاًل از غیر خدا چیزی نخواهد!بهتر است این

منین علیه لمؤ میرا نفس وصّیت ا ت  مناعت و عّز  الّسالم راجع به حفظ 

الّسالم به حضرت امام حسن  های امیرالمؤمنین علیه از جمله وصّیت
 نامۀ مفّصلی الّسالم در نزدیکی صّفین در سرزمینی به نام حاِضَرین، وصّیت علیه

 یکی از فقراتش این است که: 6باشد، نهج البالغهاست و شاید ده پانزده صفحه از 
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اهلل  نامۀ شریف به همراه ترجمه و توضیحاتی توّسط حضرت آیة قابل ذکر است که این وصیت .6
به زیور طبع آراسته گشته  حیات جاویدمحسن حسینی طهرانی، تحت عنوان  ج سّید محّمدحا

 است. )محّقق(
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م ک    و أکر  ن ت عتاض  بام   ن فس  إنَّک  ل  ، ف  غائ ب  تک  إیل الرَّ نّیٍة و إن ساق  ن ُکلِّ د  ع 
ًضا. و  ک  ع  بُذُل من ن فس   3ت 

ار بده از هر تر قر تر و کریمانه تر، بزرگوارانه منش نفس خودت را باالتر، آقا
آید، و به آن کار دست نزن، و  کار پست و از هر کار َدنی که برایت پیش می
ها و درجات و مقامات و  اگرچه آن کار َدنی و پست، تو را به َرغیبه

ها برساند؛ برای اینکه در هنگامی که تو آن َدنّیه را  ها و مال ها و عّزت ثروت
دهی، و این نفس که از  ا میکنی داری نفس خودت ر برای خودت طلب می

 دست برود چیزی عوض ندارد!
دانی زید هم  کنی ولو یک تقاضا باشد و می تقاضایی که از زید و عمرو می

دهد، با یک تقاضا  ها ثروت می کند و به یک تقاضا میلیون تقاضای تو را اجابت می
ها را از تو  تاریدهد، گرف دهد، تو را آمر و ناهِی مطلق قرار می تاج سلطنت به تو می

کند؛ همان تقاضا را نکن! این برای تو تقاضای َدنی است و اگرچه  برطرف می
پیامدش چنین و چنان است. چرا این تقاضا را نکن؟ برای اینکه وقتی تقاضا و 

فروشی؛ و وقتی از شخصی تقاضا  کنی، داری نفس خودت را می خواهش می
 گذاری! کنی، داری از نفست مایه می می

ًضا؛ فا   و  ک  ع  ن ن فس  ن ت عتاض  بام تبُذُل م  هیچ عوضی در مقابل نفس، »نَّک  ل 
 «ترازوی آن واقع بشود. لنگه و هم تواند هم نمی

او زل در برابر غیر  تنا ل بر عدم  لی ی خدا، د ن برا نسا نفس ا  اختصاص 

نفس یعنی شخصّیت، یعنی کانون استقالل، یعنی وجود؛ این فقط مال 
ـ نباید تنازل کرد، اگر  خواهد باشد هر چیزی می غیر خدا ـ خداست! در مقابل

لو اینکه آن کار َدنی تو را به رغائب برساند،  تنازل کردی خودت را مفت فروختی. و
رود و این که از دست رفت  اّما این کار را نکن؛ برای اینکه نفست از دست می

! و نفس خود را الوجوه قابل جبران نیست. خیلی عجیب است! وجه من هیچ به
تواضِع در مقابل غنی و در مقابِل  خوار کردی و ذلیل کردی و در مقابل این تواضع ـ
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 خود را شکستی. ـ مال، نه تواضع ِلّله
ه منین علی لمؤ میرا ی ا لّسالم به شخصی بی اعطا او ا ت  ز به جهت حفظ عّز  نیا

یکان خود الّسالم در همان زمان حکومتشان به یکی از نزد امیرالمؤمنین علیه
 گفتند:

را به  )یا در بعضی از نسخ، خرمای َبقیَعة است( پنج َوسق از خرمای ُبَغیِبَغة
 فالن کس بده!

و هر وسقی چندین رطل است، یعنی هر وسقی مثاًل قریب نیم خروار است، 
 و پنج وسق تقریبًا دو خروار و نیم خرما است. او گفت:

برایش این را حواله کردی، مردی یا امیرالمؤمنین، این مردی که شما اآلن 
ل نائرل ه؛است که  ؤمی اصطالح  این مرد کسی است که به ی رجیی َنوافل ه   ی 

دارای شخصّیت است، ما دربارۀ او هیچ احتمال گزند و فقر و اینها را 
بینیم، و عالوه مردی است که اصاًل مردم به او رغبت دارند و از او  نمی

ی است که دست در جیبش است و دارد به کنند. خالصه مرد تقاضا می
کند، حاال شما برای این، پنج َوَسق خرما حواله کردی؟! با  مردم احسان می

 خواهی بدهی، یک وسق کافی است. این کیفّیت؟! اگر حاال می
 حضرت به او گفتند که:

ب ک ثَّر  اهلُل یف المؤمنی  َض  د؛ خدا اصاًل مثل تو را در مؤمنین زیاد نکن» !ال ک 
 «یعنی آدمی مثل تو در میان مؤمنین وجود پیدا نکند!

ُل أنت بخ   «کنی؟! دهم تو داری بخل می من دارم می» ؟!ُأعطی أنا و ت 
 فرماید: بعد ذیلش را ببینید، شاهدمان در آنجاست، می

اگر من ندهم تا سرحّدی که آن طرف مجبور بشود از شّدت یا عسرت 
د و طلب کند، من آبروی او را که بیاید تقاضا کند و خودش خواهش کن

 3!ام نباید با چیزی عوض کند جز برای سجدۀ با خدا، مجانی از بین برده
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تعبیر خیلی عالی است!! یعنی ِمن باب مثال، خیلی از افراد هستند که انسان 
وضعشان و همه چیزشان هم خوب است، و انسان به  و صورت ظاهر، سر بیند به می

دهد تا اینکه باألخره عسرت و ضرورت و گرفتاری که  هد، نمید دهد، نمی آنها نمی
کند بیاید اظهار کند. اگر اظهار کرد  از اطراف و جوانب روی بیاورد، او را مجبور می
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ة   َّن  [الب قیع  ُجُل م  فُدهو کان الرَّ ل نائُله و ر  لی ا علیهُیرجی  نوافُله و ُیؤمَّ الّسالُم و ال  ؛ و کان  ال ی سأُل ع 
ُه ش    یًئا.غری 

الّسالم براى مردى پنج وسق از تمر ُبَغیِبَغه یا از تمر َبقیَعه فرستادند )پنج وسق  امیرالمؤمنین علیه”
شود( نه رطب، بلکه خرماى  ن باشد، سه خروار خرما مىیعنى پنج بار شتر؛ اگر هر بارى شصت َم

وّجه و آبرومند بود که به و این مرد هم مردى م است، یا تمر بقیعه.  بغیبغه که خرماى مرغوب بوده
حسب ظاهر، مردم امید به فضل و بخشش او داشتند، و از اهل کرم و بخشش بود؛ و هیچ احتمال 

هستند و از  یٰل به شکل أفرادى که داراى غنو شخصى بود متشکَّ ،رفت عسرت و تنگى در او نمى
 .“ى ننموده بودییر على هیچ تقاضاو این مرد نه از على، و نه از غ حال باطنى آنها هیچ کس خبر ندارد.

ُجٌل أل   نی  علیهفقال ر  الُمؤم  س   !الّسالُم: واهلل  ما سأل ک  ُفالنٌ  مری  ة  أوساٍق و  ن  اخل مس  ٌق و کان  ُُیزیه  م 
 واحٌد!

 !الّسالم گفت: قسم به خدا این شخص چیزى از شما نخواسته بود مردى به امیرالمؤمنین علیه”
 !“کرد هید به او خرما بدهید، چرا پنج وسق دادید؟! یک وسق او را کفایت مىخوا حال که شما مى

؟! ُل أنت  ! ُأعط ی أنا و ت بخ  ب ک  نی  َض  ثَّر  اهلُل یف  الُمؤم  الُم: ال ک  نی  علیه السَّ  فقال له أمرُیالُمؤم 
بخشم و  من مى !ندالّسالم به او گفت: خدا مثل تو را در میان مؤمنین زیاد نک امیرالمؤمنین علیه”

 “کنى؟! تو بخل مى
! إذا أنا مل ل م هّلِل  أنت  ، ف  ة  سأل  یُتُه ب عد  الم  ، ُثمَّ أعط  ة  سأل  ن ب عد  الم  ى ی رجوّن  إاّل م  ذ  ن   ُأعط  الَّ ُأعط ه  إاّل ث م 

ل ک  أل نه؛ و ذ  ذُت م  ُرُه یف  الما أخ  ُه اّلذى ی عف  جه  بُذل  یل  و  ضُتُه أن ی  رَّ ه  له.ّّن ع  بُّد  ند  ت ع  ه  ع  بِّ یبِّ و ر  اب  ل ر   تُّ
نبخشم تا اینکه ضرورت او را وادار کند که از من سؤال  ،نفاق داردااگر من به آن کسى که امید ”

کند، بنابراین من به او ندادم مگر قیمت آنچه را که از او گرفتم! زیرا من او را در معرض سؤال 
ود را که باید فقط در حال عبادت در پیشگاه پروردگارم و ام تا چهره و سیماى خ آورده در

 !“«هنگام تقاضاى سؤال به من بذل نماید پروردگارش به خاک بمالد، در
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ای که خداوند انسان را امر کرده است که در مقام  شود؟ آن سجده دانی چطور می می
ارد و آبروی خودش را در ُکرنش و نیایش و عبودّیت، باید سر بر روی خاک بگذ

سجده یعنی هستِی من فدای تو، یعنی من در مقابل تو  ـمقابل پروردگار از بین ببرد 
، آمده و این آبرو را با تقاضا، به انسان فروخته است؛ و چه گناهی ـ به خاک افتادم

است از این باالتر که انسان بیاید شخصّیت کسی و اصالت کسی و کانون شرف 
فرماید:  فقط باید با خدا عوض بشود، با غیر خدا عوض کند! و لذا میکسی را که 

ب ک!» ثَّر  اهلُل یف المؤمنی  َض  شود: بمیری، اصاًل خدا مرگت  معنایش این می« ال ک 
کنم، تو داری  بدهد! خدا در میان مؤمنین مثل تو ایجاد نکند که من دارم عطا می

بینم و تو داری  م یک چیز دیگر میکنی به این جهت! من دار سوسه ]و بخل[ می
 بینی! یک چیز دیگر می

ند ن به درخواست از خداو نسا ت ا فطر  حکم 

این اذنی که انسان در دعا دارد، اذِن عبودّیت است. خدا به انسان اذن داده 
شود که انسان بگوید: چرا  است که فقط از خدا چیز بخواهد نه از غیر خدا. نمی

خواهیم! بله، اگر خدا از خودش چیزی  خدا هم نمیباید از خدا بخواهیم؟ از 
نخواهد درست است، چون ذاتش غنی است؛ ولی ذات ما ممکن است. آیا این 

شود،  تواند به دیوار و به سقف بسته نباشد و در عین حال نور بدهد؟! نمی چراغ می
افتد، اصل  چون ذاتش ذاِت تعلیقی است؛ شما این چراغ را از سقف بردارید می

 جودش معلَّق به سقف است.و
عنوان یک حالت ضعف و قّوت است و  وجود ما عبد است، وجود ما به

اصالت ندارد. ما در بدنمان، در برزخمان، در عقلمان، در همۀ نواحی وجودمان و 
وقت  در سرشتمان حدوث است، نیاز است، ماهّیت است، امکان است و فقر؛ آن

او چیزی نخواهیم؟! اصاًل امکان ما یعنی نیاز، ما چطور ما مّتصل به خدا نباشیم و از 
خواهد بگوییم ممکن و نیازمند هستیم. اگر هم نگوییم و اگر خالفش هم  نمی

بگوییم که ما اصاًل خدا هستیم و نیازمند هم نیستیم و غنی هستیم، اّما در عین حال 
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ن نیستم، و گوید آقا من انسا آید جلوی انسان می نیازمندیم! مثل یک آدمی که می
که ایستاده است و دارد با ما صحبت  کند، اّما همین انکار انسانّیت خودش را می

کند؛ چون انسان، آن کسی است که دارای عقل است و  کند اثبات انسانّیت می می
رود، و همۀ این شرایط  دارای سخن است و دارای نطق است و با دوتا پا هم راه می

کنم  گوید من به هزار دلیل ثابت می دیگر. اّما می هم در او هست، پس انسان است
که من َمَلکم، من جّنم، من حیوانم، من موجود نیستم، و اصاًل وجودش را انکار 

 شود از او قبول کرد؟! کند؛ آیا می می
ذات انسان بر اصل ریختش و سرشتش و فلز اّولی، نیاز است و امکان، پس 

گیرد و نیرو  صل است و از آنجا مدد میدر حاّق کینونت خود به پروردگار مّت
تواند بگوید من نیاز به خدا ندارم و چیزی از خدا  وقت این می گیرد، آن می
کنم و با  کنم و خودم، خودم را سیر می خواهم و من خودم، خودم را إشراب می نمی

 . ... کنم؟! و نیروی فکر خودم راه را پیدا می
ت، نیرو از طرف کارخانۀ برق دائمًا به عین این چراغی که اینجا آویزان اس

خیر! این نور، مال خود  گیرد، حاال اگر این چراغ بگوید: نه رسد و نور می این می
من است! جوابش این است که انسان یک لحظه قطعش کند و بگوید: اگر مال 

 دهی؟! خودت است پس بیا نور بده، چرا نور نمی
ست به سوی پروردگار؛ شرع بگوید دعا بنابراین ذات انسان، احتیاج و نیاز ا

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 

اساس فطرت و عقل است لذا  است، اصاًل غلط است! و چون شرع اسالم بر
بینیم که فطرت هم بر طبق  د از خدا چیز بخواه! میخواه گوید: هر وقت دلت می می

اند  عقل است. و لذا نصاریٰ که هم زمان خاّصی برای عبادت خود معّین کرده
خصوص در کلیسا باید عبادت کنند و دعا و  و هم به ـ روزهای یکشنبه در کلیسا ـ
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کنند  نمیتقاضایشان در غیر این موضع اصاًل قبول نیست و در غیر کلیسا اصاًل دعا 
و نماز ندارند، این باطل است دیگر؛ یعنی شرع آنها برخالف فطرت، راه را بر آنها 

 بسته است.
ن ِی دعا کرد ن شرع اذ مبنی بر   آیاتی 

پس سه مرحله اذن دادی: اّول مرحلۀ « اذن به من دادی! الل ُهمَّ أذ نت  یل؛»
 آیۀ قرآن است: فطرت، دّوم در مرحلۀ عقل، سّوم در مرحلۀ شرع. در مرحلۀ شرع

﴿                                  

      ﴾.3 
 دعا کنید! توبه کنید! این شرع است دیگر؛

﴿                            

 ﴾.6 
کنم،  خواهید، بیایید از من بخواهید! من دعای شما را مستجاب می هرچه می»

بیایید، بیایید، بیایید! آن کسانی که از خواندن من و از دعای من استکبار 
 «خوانند، با نهایت ذّلت در داخل آتش خواهند افتاد. کنند و مرا نمی می

اندازد؛ زیرا که اینها  این استکبار و انانّیت و شخصّیتشان آنها را در آتش می
تر و   تر و قویم تر و قوی حاضر نیستند برای خدا که از همۀ موجودات اصیل

 بیاورند. تر است، سر فرود تر و مفید استوار
در مرحلۀ فطرت و سپس در مرحلۀ عقل و سپس در مرحلۀ  پس دعا کردن ـ

چیزهایی است که موجب شرافت و کمال انسان است و عبودّیِت انسان را از  ـ شرع
آورد؛ چون  کند، و ذات انسان را از حجاب بیرون می نسبت به پروردگار، روشن می

                                                      
 :367، ص 1، ج معاد شناسی. 51  آیه (11زمر )سوره . 3
هاى خود اسراف کرده و به بیهودگى و تجاوز از حدود  بگو: اى بندگان من که بر عمرها و جان»

 .«آمرزد اید، از رحمت خداوند مأیوس نباشید! چون خداوند تمامى گناهان را مى ه افراط کردهالهّی
 .28آیه  (48غافر )سوره  .6
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ذات انسان عبد است و اگر تقاضا کرد خب این به معنای عبودّیت است دیگر، چون 
ا اگر عبد از دعا کردن استنکاف عبد چیزی ندارد، و آنچه که دارد مال موال است. اّم

خواهد اقرار  کرد، معنایش این است که سرپوشی روی عبودّیت خود گذاشته و نمی
 به عبودّیت کند:
﴿         ﴾ کنند،  ما این عبدهایی که انکار عبودّیت می»؛

 .«اندازیم تا آن کبر و خودپسندی و شخصّیت، گداخته بشود در آتش می
ر ا محضر پروردگ موجودات با حال عبودّیت به  زگشت همۀ   با

﴿                       *        

      ﴾.3 
ها و در زمین  همه باید بیایند پیش پروردگار! هر موجودی که در آسمان»

 «کند. دا با حال عبودّیت حضور پیدا میآید و پیش خ است، می
چه در این عالم اقرار به عبودّیت کرده باشند و چه نکرده باشند، چه مانند 
مالئکۀ مقّرب و فرشتگان که از اّول اظهار عبودّیت کردند و چه مانند طایفۀ جّن و 

در المجموع باید سر  حیث انس که بعضی اقرار کردند و بعضی نکردند، همۀ اینها من
 مقام عبودّیت بنهند و اقرار به عبودّیت بکنند.

کاری کند و بگوید  الجمله با ]انانّیت و استکبار[ انسان مسامحه اگر خدا فی
زند؛ چون او رّب است و اصیل و قدیم است  اشکالی ندارد، این به ربوبّیت او ضرر می

تواند پیدا  و نمیو ذاتش غنی و صمد است و در او رخنه و شکاف و تزلزل معنا ندارد 
اصاًل ذات خدا یعنی اصیل، شما بخواهید اصالت را از او بگیرید، سلب شیء  بشود ـ

لذا تمام موجودات باید به حال عبودّیت  ـ، اید؛ و این محال است! از نف س کرده
                                                      

 :601، ص 4، ج معاد شناسی؛ 14و  11 ه( آی31مریم )سوره  .3
اى ندارند مگر آنکه با حال  چاره ،یک از صاحبان نفوسى که در آسمان و زمین هستند هیچ»

و شمارش صحیح  ،داند خداوند تعداد یکایک آنها را می*  ن وارد شوندابه خداوند رحمعبودّیت 
 .« و دقیق نموده است
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 او را به   ﴾،3﴿نیاید  بیایند، و هر کسی به حال عبودّیت در در
 کشند به سوی جهّنم. حال ذّلت و بدبختی می

لمؤمنین علیه میرا مرگ به خاطر ظلمش به ا نی عمر هنگام  فزع و پشیما لّسالم جزع و   ا

ای از عمر دیدم که خیلی عجیب بود، و عجیب است که این قضّیه  یک قضّیه
 گوید: کند! می نقل می صحیح بخاریرا در 

کرد؛  ، خیلی خیلی جزع و فزع میُمرد وقتی که عمر زخم خورد و داشت می
یا امیر المؤمنین! ما از شما متوّقع »عّباس آمد برای دیدنش و گفت:  ابن

خوردن که مهم نیست! مگر این چه چیز  نیستیم که جزع و فزع کنید، زخم
نشین با پیغمبر بودی و  مهمی است؟! این جزع و فزع برای چیست؟! تو هم

دنیا رفت و بعد از او ابوبکر آمد، تو به او  به او خدمت کردی؛ پیغمبر که از
خدمت کردی، او هم از دنیا رفت و از تو راضی بود؛ بعد از ابوبکر با این 

خواهی از میان اینها بیرون بروی،  کار داشتی، و اآلن هم که می و جماعت سر
کنند که همه از تو  همه از تو راضی هستند و تو را در حالی مفارقت می

 «. پس این شکوه و جزع و... برای چیست؟!راضی هستند
ن أجلر أصحابرک»عمر گفت:  ن أجلرک   مر جزع من مال تو و  ؛إن ام َجَزعی مر

 «مال اصحاب تو است.
عّباس از شاگردان امیرالمؤمنین  یعنی امیرالمؤمنین؛ چون ابن« اصحاب تو»

کرد و  صحبت میعّباس  شدگان ایشان، و هر وقت عمر با ابن بود و از یاران و تربیت
چنین و  گفت: از اصحابت، اصحابت این خواست به امیرالمؤمنین اشاره کند می می
 چنان. آن

َلو أن  یل طرالَع از أج ل تو و از أجل اصحاب تو! قسم به خدا »گوید:  می
!  6األرضر َذهباا، الفَتَدیت  به من ع اب اهلل عز  جل  قبل أن أراه، لفعلت 

خواهند بگویند: این را پر و ماالمال از  مال؛ وقتی میطالع یعنی ُپر و ماال)
                                                      

 .28آیه ( 48) غافر . سوره3
 ، با قدری اختالف.683، ص 4، ج صحیح البخاری. 6
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ه؛ طرالع  األرض ذهبااگویند:  آب کنید، می : یعنی تمام این کرۀ زمین طرالع 
اش ماالمال از طال باشد.( اگر تمام این کرۀ زمین ماالمال از طال  سنگینی

عذاب دادم تا از  باشد و من به اندازۀ وزن کرۀ زمین طال داشتم، آن را می
خداوند عّزوجّل از أجل تو و اصحابت خالص بشوم قبل از اینکه آن 

 «دادم. عذاب را ببینم، آن را می
دانی، اآلن که چاقو خوردی باید این حرف را بزنی؟!  تو که این جهت را می

 است!! صحیح بخاریو خیلی عجیب است که این در 
ن منین هنگام ضربت خورد لمؤ میرا  گفتار ا

گوید:  خورد، می اس کنید با امیرالمؤمنین که وقتی شمشیر میاین را شما قی
بِّ الکعبة!» ها چیست؟!  خندد؛ جزع ندارد، فزع ندارد، این حرف و می 3«ُفزُت و ر 

 «ُفزُت و ربِّ الکعبة!»گوید:  نه اینکه جزع و فزع ندارد، بلکه اصاًل می
ن خود و خدا اّما آن مرد خائنی که در مّدت تمام عمر استکبار کرده و بی

فاصله انداخته و عبودّیت خود را به ربوبّیت و فرعونّیت تبدیل کرده، و تاریخ اسالم 
را عوض کرده، و زحمت بیست و سه سالۀ پیغمبر را ضایع کرده، و مسلمین و 

اگر به »گوید که:  مؤمنین و جهانیان را تا روز قیامت بدبخت کرده است، درست می
کار کرده است دیگر!  دانست که چه خودش می« دادم! یاندازۀ زمین طال داشتم، م

لک یا  بخی  خی بَ »خودش حدیث غدیر را نشنیده بود؟! خودش به امیرالمؤمنین 
نگفته بود؟! خودش  1 6«ة!منؤ  م منٍ ؤم کلِّ  موالی   مویلی  حَت صبَ أد قَ لَ  !امحسن باأ

داند آن  خره میمیرد و باأل نگفت فالن و فالن؟! حاال که چاقو خورده و دارد می
 زند! طرف چه خبر است، این حرف را می

                                                      
 .136، ص 1، ج طالب مناقب آل أبی. 3
 .611، ص کنز الفوائد. 6
الّسالم در  در مربوط به تهنیت شیخین به امیرالمؤمنین علیهجهت اّطالع بیشتر پیرامون مصا .1

 . )محّقق(12، ص 0، ج امام شناسیروز غدیر خم، رجوع شود به 
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ل خود بودم!»عمر:  اه ن  میا ی کاش گوسفندی در   «ا

 است که عمر گفت: صحیح بخاریو باز یک روایت دیگر در همین 
من آرزو داشتم که َکبش اهل خودم بودم! )یعنی قوچ( یک گوسفندی در 

کردند و بزرگ و  چاق میمیان اهل خودم بودم که این گوسفند را تا جایی 
کردند که دیگر بیش از آن جایی برای فربه شدن نداشت، و یک  فربه می

آمد، این گوسفند را برای آن  روز که یکی از میهمانان عزیز به خانۀ آنها می
کردند و بعد آن  تکه می اش را تکه پختند و پخته کشتند و بعد می میهمان می

رفت در شکم آنها و بعد به صورت  آن میخوردند، و بعد از  ها می میهمان
 شد؛ ای کاش من آن عذرۀ این گوسفند بودم و بشر نبودم! عذره خارج می
 3از زبان عمر. صحیح بخاریاین روایتی است در 

نداشتم!»ابوبکر:  ب و کتاب  ی بودم و حسا مرغ ی کاش   «ا

 بخاری صحیحروایتی هم از ابوبکر است و عجیب است که این روایت هم در 
 گوید: است، می

یک روز ابوبکر چشمش افتاد به مرغی که روی درخت نشسته بود، گفت: 
پری به آن شاخه، از آن شاخه  حال تو! از این شاخه می ای مرغ، خوشا به»

های این  پری به آن شاخه، جایت در درخت است و از ثمرات و میوه می
ی، نه حسابی و نه ، نه مسئولّیتکتاَب  حساَب   ال   الخوری؛  درخت هم می

جای تو بودم و از حساب و عقاب  کردم که به کتابی داری! من آرزو می
 6«شدم! پروردگار خالص می

مستقیم نۀ حرکت در صراط   نشا

ها ذاتشان درست نیست! اگر کسی در دستش  گونه آدم شود که این معلوم می
د و حساب و کند که مثل مرغ باش کند، آرزو نمی طور صحبت نمی حّجت باشد، این

                                                      
یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است:  صحیح بخاری. این عبارت در نسخ در دسترس 3

 ؛67، ص 3، ج یاءحلیة األول؛ 231، ص 36، ج کنز العّمال؛ 405، ص 3، بیهقی، ج شعب اإلیمان
 ، با قدری اختالف.5، ص 2، ج منهاج السّنة النبوّیة

 یافت نشد؛ لکن در کتب ذیل مذکور است: صحیح بخاری. این عبارت در نسخ در دسترس 6
 ،36، ج کنز العّمال ؛405، ص 3، بیهقی، ج شعب اإلیمان ؛344، ص 0، ابن ابی شیبه، ج المصنف

 .561و  560ص 
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گوید:  خواند و می الّسالم خطبه می عقاب نداشته باشد! بلکه مثل امیرالمؤمنین علیه
گویم درست است؛ و هرچه غیر از این باشد غلط! هر کس  ای بشر! آنچه من می»

نه یک روایت، نه دو « بیاید دنبال من، راهش سعادت است؛ و هر کس نیاید غلط!
لس؛ تا آن وقتی که در روی زمین زنده بودند، همۀ روایت، نه یک مجلس، نه دو مج

 3حرفشان همین بود.
آن کسی که صراطش مستقیم است یک عالمت دارد. اگر انسان در شرایطی 

داند آن کار درست بوده است یا غلط، یک راهش این است  کاری کرده است و نمی
د، معلوم که وقتی شرایط و اقتضائات عوض شد، اگر او از کار خود پشیمان شو

شود که وقتی که این کار را کرده است، از روی ادراک و یقین نبوده است؛ اّما نه،  می
شود که  معلوم می« طورم! من همین»اگر شرایط عوض شد و باز هم انسان بگوید: 

 کارش از روی ادراک و یقین بوده است.
مام علیه ی ا مت و پشیمان ندا اعمال خویش عدم  نسبت به  لّسالم   ا

خواهند  ی که حکومت و سلطنت دارند و امر و نهی دارند، هر کاری میافراد
شوند و توبه  افتند، از همۀ کارهایشان پشیمان می کنند؛ اّما وقتی از آن مقام می می
کنند. اّما امام کارش توبه ندارد؛ امام زندان باشد، حاکم باشد، مأمور باشد یا آمر  می

کند. امیرالمؤمنین نادم نشد  ر کارش پیدا نمیباشد، کارش صحیح است، و ندامت هم د
که چرا من بیست و پنج سال در خانه نشستم، نادم نشد که چرا چنین و چنان؛ چون کار 

کند  خالف آن کسی که در یک شرایط، موقعّیتی پیدا می او از روی یقین و نور است. به
افتد، در  موقعّیت میدهد، و بعد که از آن  کند و یک عملی انجام می و نفسش غلبه می

 گوید: آخ، ای وای، کاشکی من این کار را نکرده بودم! کند و می کارش تجدید نظر می
امام و پیغمبر افرادی هستند که کارشان پشیمانی و افسوس ندارد، آنها 

خواهد روی  خواهد روی خاک بنشینند و می کارشان از روی یقین است؛ می
                                                      

 ، شیخاألمالی؛ 320، ص 3، ج االحتجاج؛ 321، ص االختصاصجوع شود به . از باب نمونه ر3
 .27 ، علوی، صالمناقب؛ 1، ص الفضائل؛ 636ص  مفید،
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کار از روی یقین است! وقتی انسان از روی کهکشان و در آسمان هفتم باشند، 
طور است. حّجت پروردگار این است!  گوید، این کند و چیزی می یقین، کار می

اینها افرادی هستند که چه نان جو بخورند، چه سلطنت و حکومت کنند، چه در 
اند و  خانه بنشینند و چه در زندان باشند، در ذات خودشان عبودّیت را حفظ کرده

اند. در آنها احیانًا غفلت از  از راه عبودّیت با پروردگار خود مواجه بوده همیشه
عبودّیت و تلّبس به لباس ربوبّیت نبود تا آنها را به فرعونّیت بکشاند، و بعد دچار 

 بدبختی و دچار پشیمانی و ذّلت بشوند. این مسئله خیلی مهم است!!
لُهّم أذ نت  یل یف ُدعائ ک  » ل  دید که این اذنی که خدا به ما داده و ما حاال فهمی ،«ا 

 را بنده خلق کرده است، چقدر عالی و چقدر لطیف است!
لمؤمنین علیه میرا تو باشم!»الّسالم:  ا من بندۀ  من همین بس که  ی  ت برا  «عّز

 فرماید: الّسالم می امیرالمؤمنین علیه
فی  یب ف خًرا بًدا، و ک  ا أن اکون  ل ک  ع  ز  فی  یب ع  ی ک  ام  إَل  ا. أنت  ک  ب  أن تکون  یل ر 

لنی کام ُح ّب! ، فاجع  بُّ  3ُأح 
 «عّزت برای من همین بس که من بندۀ تو هستم!»

من بنده تو هستم نه بندۀ دیگری، و اگر من بندۀ دیگری بودم، ذلیل بودم؛ اّما بندۀ تو 
 دهد. هستم و بندۀ خدا شدن به انسان خیلی خیلی عّزت می

الّدوله احترامشان از حّکام و رؤسا و استاندارها  های عین مگفتند سابقًا غال می
 طور بودند! الّدوله هم این ها، بلکه حّتی خرهای عین بیشتر بود؛ نه تنها غالم

که  الّدوله ـ الّدوله پسر ناصرالّدین شاه بود و در طهران، در خیابان عین عین
های  داستان هّتاک و... بود که ـ منزل داشت؛ یک مرد جّبار و «ایران»گویند:  حاال می

 عجیب و غریبی دارد.
ها جلو  خواست حرکت کند، غالم آمد و می گویند: وقتی که بیرون می می

یعنی همۀ مردم باید بروند کنار و « دور باش! کور باش!»گفتند:  افتادند و می می
                                                      

 .381، ص 3، ج روضة الواعظین؛ 468، ص 6، ج الخصال .3
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الّدوله  عینزدند بر فرق او که چرا تو به جمال  چشمشان کور باشد، و ااّل با ُگرز می
خواستند برای  ریختند و می الّدوله کود می کنی. و وقتی روی خرهای عین نگاه می
الّدوله ببرند، تمام مردم، وزیر، شریف و هر کس آن جلو بود، باید چنان از  باغ عین
بردند، باز باشد.  رفتند که راه برای این خرها که این کودها را می ها کنار می کوچه

 الّدوله بایستد، و إاّل چه و چه! مقابل خر عین تواند کسی نمی
وقت این  شود، آن طوری می الّدوله این الّدوله و غالم عین وقتی که خر عین

الّدوله شأنش از آن وزیر  شوند مجازی، و حقیقتًا این غالم و خر عین ها می عّزت
 بیشتر است؛ چون آن وزیر باید بیاید کنار و به این راه بدهد!

کسی بیاید و غالم پروردگار بشود؛ امیرالمؤمنین عبارتش این است: وقت  آن
بًدا!» ا أن أکون  ل ک  ع  ز  فی  یب ع  ی ک  کس نشدم، نه عبد مال شدم، نه  من عبد هیچ «إَل 

عبد زن شدم، نه عبد ریاست شدم، نه عبد هویٰ شدم، نه عبد هوس شدم، نه عبد 
 کس نشدم! برتری شدم، عبد هیچ
که دنیا به صورت زنی زیبا جلوه کرد و در باغ آمد و در مقابل مگر آن وقتی 

 الّسالم ایستاد، حضرت او را با بیل نزدند و نگفتند: امیرالمؤمنین علیه
لَّقُتک  ث ال ًثا! ال . ق د ط  ة  یل  فیک  جع  برو، من تو را سه طالقه کردم! به زن » 3ر 

 «شود رجوع کرد. طالقه که نمی سه
 المؤمنین و امیرالمؤمنین؛ و رسول خدا در روایت صحیح فرمود: شود ولّی این می

لقب امیرالمؤمنین اختصاص به علی دارد که او بر همۀ مؤمنین امارت دارد. 
ریه ٍد غ  ُة المؤمنی ب عدى أل  ح  حرام است و جایز نیست که » 6؛و ال ح  لُّ إمر 

 «ببندد!بعد از علی کسی ِسمت ریاست و امارت بر مؤمنین را بر خود 
                                                      

 ،386، ص 6، ج طالب مناقب آل أبی؛ 356، ص 4، ج )عبده( نهج البالغة ؛616ص  ،غرر األخبار. 3
 ختالف.با قدری ا

 .23، ص 3، ج اإلحتجاج؛ 14، ص 3، ج روضة الواعظین .6
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 این عبودّیت امیرالمؤمنین است:
ا  ز  فی  یب ع  فی  ک  بًدا، و ک  وقتی خودم » یب ف خًرا أن تکون  یل رب ا؛ أن أکون  ل ک  ع 

 «بینم که چقدر عزیزم! بینم، می را عبد تو و تو را رّب خودم می
قعی هر کس مقصود وا معبود و   طریقۀ شناخت 

شود خدای او. پس خدا در دنیا  ن میانسان هر موجودی را که عبادت کند، آ
خیلی زیاد است دیگر! هر کس باید ببیند در مغز و سویدای دلش، مقصد و مقصود 

﴿ شود خدای او! چیست؟ آن می                    ﴾.3 
ُفهم لَل  تُهم ُبطوُّن »در عالئم آخر الزمان هم هست:  م، و ن ساُؤهم ق بل تُهم، و رش  

م و الّدنانری. راه  شود خدای او. در قلب انسان اطاعت از هرچه باشد  آن می 1و6«الدَّ
 خواهد باشد. شود خدای انسان، حاال هرچه می غیر از خدا، آن می

 فرماید: امیرالمؤمنین می
ّبا؛ فی  یب ف خًرا أن تکون  یل ر  است که تو رّب من این افتخار برای من بس » ک 

 «هستی و کس دیگری رّب من نیست.
پس حاال دو چیز را من گرفتم، یکی عّزت و یکی فخر؛ عّزت از جهت اینکه 

 من بندۀ تو هستم، فخر از جهت اینکه تو رّب من هستی.
لنی کام ُح ّب! ّب، فاجع  ام ُأح  ی أنت  ک   إَل 

از آن یک کتاب  خیلی عالی است! اگر این را بدهیم به دست ماّلصدرا،
آورد که تا این زمان  کند! وحدت در کثرت و کثرت در وحدتی می درست می أسفار

                                                      
 :364، ص 6، ج امام شناسی. 61آیه  (45) هسوره جاثی .3
و خدا او را با وجود  ،آیا دیدى تو کسى را که خدا و معبود خود را هواى نفس خود قرار داده»

 .« علم گمراه نموده است
 . ترجمه:451، ص 66، ج بحار األنوار؛ 3، تعلیقه 361، شعیری، ص جامع األخبار. 6
، و شرف آنان منوط به ان استهاى آن زنگاه آنان  قبلهست، و ا هاى آنان معبودهاى آنان شکم»

 )محّقق(.«  داشتن درهم و دینار است
 .653، ص 6، ج معاد شناسی. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 1
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 اند. خوار آن مکتب اند، و همۀ اینها جیره عقالی عالم در شرح و بسط آن مانده
ّب؛» ام ُأح  ی أنت  ک  قدری  من به« طوری هستی که من دوست دارم. تو همان إَل 

رفته، و همۀ یارها،  بین ها از ود دوستِی تو، همۀ دوستیرا دوست دارم که با وج  تو
رنگ  رنگ و کم ها و همۀ چیزهای زیبا بی همۀ مقصودها، همۀ معبودها، همۀ هدف

شده و جلوه ندارد. تو محبوب من هستی و چنان این محّبت، شدید شده است که 
 بینم. من غیر از تو محبوبی در خودم نمی

طوری قرار بده که دوست داری، نه خودم دوست  بنابراین، تو هم مرا، آن»
گذارم و  من در اینکه تو مرا چه ِقسم قرار بدهی، این را هم به اختیار تو می« دارم!
خواهم تو منّیت مرا برای من اختیار کنی، تو شخصّیت مرا اندازه بگیری، تو مرا  می

مرا بنده گویم که  به دست خودت قرار بدهی؛ من مومی هستم در دست تو. نمی
کن، مرا عالم کن، مرا زاهد کن، مرا شفیع کن، مرا چنین و چنان کن! من موم را 

بیاور! تو آنچه را  خواهی آن را در گویم هر شکلی که می اندازم در دست تو و می می
که اراده و َمحّبت داری، بر من اختیار بکن، نه آنچه را که من خودم اراده دارم؛ 

لنی کام ُح ّب »  «!فاجع 
د د   آل حمم   َالَلهم  صل  علی حمم 
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جیم یطانر الری ّی َن ال  أعوذ  باهللر مر
حیم محینر الری  برسمر اهللر الری

د   آلرهر الط اهرین   َصلی اهلل  َعلی   حمم 
َن اآلَن إیلی     م أمَجعنَی مر ینقیامر یومر ال َلعنَة  اهللر َعَل أعدائرهر  د 

 
ًدا و مل   احل مُد هّلِل  اّلذى مل   ل  ب ًة و ال و  ذ صاح  یٌک یف الُملک  و  یتَّخ  ُه رش  یُکن ل 

ُه ت کبرًیا. مل   ِّبِّ لِّ و ک  ن  الذُّ یلی م  ُه و   3یُکن ل 
تجّلی ی ظهور و   خلقت یعن

بلکه )إنفعالیه قرار نداد  ۀحمد اختصاص به خدایی دارد که برای خود، ماّد»
کند عنوان خروج از او  و موجوداتی که ایجاد می (،حض استت مفعلّی

 «، نه به معنای تجافی(.خلقت فقط ظهور و تجّلی است معنای بلکه)ندارد 
ت موجودات را خارج از خدا و به اراده و مشّی وه در افکار عاّمه هست چخالف آن به

ت با خود دایی و بینونّیخلق، ج ایخود خلق کرد و معن  ۀخدا به اراد اینکه دانند و خدا می
ی اشود به معن خلقت استعمال می ۀکه ماّد اهرج .این غلط است ؛ذات پروردگار است

و  6،است های مختلف و در مرایای متفاوت دادن آن شخص متجّلی در آینه و نشان ظهور
                                                      

 ی از دعای افتتاح.، فقرات310، ص 3، ج االقبال باألعمال الحسنة. 3
 ،614ـ 303، ص 6ج  اهلل شناسی،. جهت اّطالع بیشتر پیرامون معنای خلقت و تجّلی، رجوع شود به 6
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 .ت و وحدت استظهور با ظاهر، دارای هوهوّی
ًدا و ال» ل  خدا نیست، َوَلد نیست که نیاز به ، بنابراین عالم وجود خارج از «و 

اش  ی تولید بود، الزمهای خلقت به معنازیرا که اگر معن .إنفصال و جدایی باشد
شد و خدا هم مانند  حّد خلقت در مقابل پروردگار می وت پروردگار محدودّی

شد تا جایی که برسد به  موجودات، وجودشان محدود می؛ موجودات، محدود بود
شد  باألخره محدود می دخدا هم هرچه سعه و عظمت داشته باشوجود خدا، وجود 

طوری که مخلوقات دارای  بنابراین همین .تا این مرز مخلوق، و خود این حّد است
تر و  چنین حّدی داشته باشد، ولو حّدش بزرگ یکتواند  نمی خدا ًاحّدند، مسّلم

بلکه  ؛تر باشد و وسیع تر کند گسترده و کمربندی که بر وجود او إحاطه می ر،ت عظیم
این  اش الیتناهی است، معنی و از هر لحاظ وجود پروردگار که شّدتًا و ُمدَّتًا و َکثَرتًا
ت خود، ت و قاهرّینور أحدّی ۀبه واسطو است که حّتی تمام موجودات را گرفته، 

 است. موجودات را در نور توحید خود مندک و فانی کرده ۀهم
ن ی خداو احاط ی و  قاتمعّیت سِع مخلو  د با 

ای که در  مثل یک قطره 3.مخلوقات جدای از خدا نیستند فانی در او هستند
حدود وجودی خود را از دست  دریا بیفتد و مضمحل بشود و فانی بشود و تمام

در  چون روی دریا بایستد و غیر از دریا باشد، این قطره بدهد، نه اینکه فرض کنید
و و محدود است و دریا هم خیلی بزرگ صورت ولو این قطره خیلی کوچک  این
زمین  ۀتمام کر اصاًل و ،هفت اقیانوس را هم بگیرد ،ها باشد اقیانوس ۀبه انداز حّتی

و این حّد است  ،را دریا فرض کنید، باألخره آن دریا محدود است به حّد غیر قطره
ا و حدوث ب ،اش حدوث است برای او، و حّد به هر صورت و کیفّیتی باشد الزمه

لذا ذات مقّدس  .سازد جب و وجوِب وجود نمیاسازد و با وجوِد و ِقَدم نمی
این  ؛عدم تناهی است ،وجوِب وجود ۀالزم ،پروردگار که اصالت و وجوب دارد
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ت و با آن موجودات معّی است موجودات را گرفته و احاطه کرده ۀهم، عدم تناهی
 ﴿، دارد       ﴾3.6 

﴿                                  

                   ﴾.1 
شان خداست، هر  ّومیهر دو نفری که با همدیگر آهسته صحبت کنند، س»

 .«ش خداست ا ر آهسته صحبت کنند، چهارمیسه نفری که با همدیگ
اند و پنهانی راز  ای نشسته واقعًا سه نفری که با همدیگر در یک گوشه آیا

مثاًل به  ؟! آیانشیند آید پهلوی آنها می خدا به صورت یک موجودی می ،گویند می
 ای صورت ملکوتی ا، منتهآید می ای ملکوتی دارای شکل و صورت صورت فرشته

های ماّدی  اگر اینها دارای بدن زیرا ؛غلط است ًامسّلمکه طور  بینیم؟! این یکه ما نم
شود به حّدی غیر  خدا هم محدود می هستند و خدا دارای بدن ملکوتی مثل فرشته،

طوری نیست  خدا این .کنند ند و نجوا میا هاز آن دو نفر و سه نفری که با هم نشست
شان  کنند چهارمی نفری که با هم نجوا می ی اینکه هر سهامعن ؛ پسکه محدود بشود

خداست،  شان کنند ششمی نفری هم که نجوا می جهر پن ،خداست یعنی چه؟ آخر
کند  انحصار به این که ندارد، هر نفری هم که تنها نشسته با خودش صحبت می

شان  ش خداست، هر ده نفری که با همدیگر در یک مکانی هستند یازدهمیا ّومید
آن نفر  ـ هر چند نفر باشیم ـایم  اق نشستهطتی که در این اجمعّیاین  خداست،

ش خداست، این کوه ا میّواین دو درختی که در اینجا سبز شده س ،زائدش خداست
 !معنایش این است ؛ش خداستا میّوابوقبیس د

ی ساده فه به بیان لصرا  معنای واحد با

                                                      
  .4( آیه 57حدید ). سوره 3
ن تفسیر این آیه و معنای معّیت حق با موجودات رجوع شود به . جهت اّطالع بیشتر پیرامو6
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 موجودات ۀای به هم وجودی و یک إحاطه ۀاین یعنی پروردگار یک سع
 ت دارد و مندّکای در تحت ذات پروردگار وجود دارد و با خدا معّی ذّره هر دارد که
 که دو نفر شود و مثل این در عرض موجودات مینه اینکه خدا  !مندّک ،است
آید پهلوی  میاست که خدا  هم  سّومی کنند، نجوا می با همدیگر دارند واند  نشسته
 ،عددی نیست که واحد شود، خدا یواحد عددی م ا، خدطور باشد اگر این .اینها

 .شود کرد مثل او فرض نمیکه طوری است  وجودش یعنی 3؛است ةواحد بالصراف
وجودات متمام  کهگسترده است  معنایش این است که وجودش یک وجود ِسعی و

 .نه اینکه آمده پهلوی موجودات است؛ را گرفته
ة ج  ٌل یف األشیاء ال ب الُمامز  ن  األشیاء ال ب الُمزایل  خ ،داخ  ٌج ع   6ة.ار 

های  ات و مولکولدر تمام ذّر .«است  یئیخدا داخل هر ش»کلِّ یشٍء؛ داخٌل یف 
 !نه ی لیوان؟!یعنی خدا رفت تو ؟یعنی چهخدا هست اّما  ؛این یک لیوان خدا هست

ن  اّما معنی خروجش خروج  .«خارج است ماز هر شیئی ه»کلِّ یشٍء؛ خارٌج ع 
 زائل؛ زائل است پس خارج است، ظرف ید این لیوان از اینیگو شما می .نیستزوالی 
یعنی تمام موجودات  ؛آن خروجی که از اشیاء دارد مزایله نیست. جداست یعنی
، ند و ربطند، نه اینکه موجوداتی هست و آنها ارتباط با خدا دارندا ند و تعّلقا َشَبح

                                                      
 .667، ص 6ج  اهلل شناسی،. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 3
 الّسالم؛ به نقل از امیرالمؤمنین علیه 67، قیصری، ص شرح فصوص الحکم. 6
، این مضمون با عبارات مختلف از امیرالمؤمنین 581و ص  455ری، ص ، سبزوا1، ج شرح مثنوی 

 الّسالم نقل شده؛ علیه
ة، : »141و  146، شیخ صدوق، ص ؛ األمالی182ص التوحید،  ج  هو یف األشیاء  عىل  غری  ُماز 

ن ة. ُمبای  نها عىل  غری   « ...خارٌج م 
ٍء یف یشٍء داخل، و خارٌج  داخٌل یف األشیاء  ال» َش  ٍء خارج. منها ال ک  ن یش  ٍء م  َش   «ک 

ٍء ال مع  کلِّ یشٍء ال:32، ص 3ج  )عبده(،نهج البالغة  ن ة، و غری کلِّ یش  ل ة بُمقار  .«»  بُمزای 
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 و ،شد و موجودی باشد و ربط بین آن دوطور باشد الزم است خدایی با اگر این چون
طور شد،  وقتی که این .موجودات نفس ربطند، نه ارتباطاست.  کثرت هم این الزمۀ

و تمام  !ماند َسرَمدی در تمام عوالم هیچ نمی أبدِی آن وقت غیر از وجود واحِد
 3.دهنده هستند ند، آیه و نشانا خدا هستند، ِظّل ۀاند، سای موجودات سایه

موجوداتتبیی فقری  ی و   ن حقیقت وجود ربط

 طور همان ،اندازد روم، این سایه می گیرم و راه می بنده عصایی را که دست می
 ؟!مثل عصا است موجودی ه،اّما واقعًا این سای ؛اندازد وجود خود ما هم سایه می که

 ۀتابد و سای رود در موقعی که خورشید می یا انسان که راه می !شود؟ عصا دوتا می
با  یک شخصیبینم  شود؟! من بعضی اوقات می واقعًا دوتا می بیند خودش را می

انسان واقعًا ؛ رود دارد راه می عمامه و قبا همین کنار ما، منتها با فاصلۀ یک متری
وقتی خورشید بتابد این سایه  ؛و این هم تابع خورشید است ؟!یا نهبیند،  میدوتا 

 .رود ز بین میهست، وقتی خورشید برود سایه هم ا
هیچ فاصله و  آید بدون گردیم این سایه دنبال ما می می ما هرجاکه حاال 
یا این سایه یک وجود ضعیفی است،  !شود؟ واقعًا وجود ما دوتا می جدایی، آیا

نه، سایه  ؟!ولی باألخره وجودی هست ،تر از ما خیلی خیلی خیلی خیلی ضعیف
 .بینید می عین عکسی که شما در آینه، دهنده عکس است و نشان !هیچ است، هیچ

اضافه تی در عاَلم الوجوه دوئّی وجه من به هیچ ،شما اگر صورت خود را در آینه ببینید
اگر شما عاِلم باشید آینه  ،شود نه خوشحال می و شود نه آینه سنگین می کند؛ نمی

زشت  شود، اگر زشت باشید آینه شود، اگر جاهل باشید آینه جاهل نمی عاِلم نمی
تجّلی شماست بر آینه، به هر صورتی باشید  .شود شود، اگر زیبا باشید زیبا نمی نمی

 ؛دهد خود شما را نشان می آینه کنید، آن نگاه می در آینه تا هنگامی که دارید
پس آینه هیِچ هیِچ هیِچ  !صورتتان را از آینه ببرید کنار، هیچ در آینه نیست، هیچ

آن إنکسار نور  ، و ازت داردنعکاس و مرآتّیاهنده و د نشان ۀفقط جنب !هیچ است
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 . درست؟کند میحکایت  آیند، می در مقابل او ئی کهشیاا
 ۀدر آن آی .الظِّل ست ذو هستند، و خدا و سایه خدا تمام موجودات ِظّل

 :فرماید قرآن می ۀمبارک
﴿                              

 ﴾3 
مبارکه یک دنیا معرفت به آدم  ۀهمین آی ،عجیبی است ۀو این خیلی آی

خورشید از این  ؛اندازد آید باال، سایه می میکه خورشید  یعنی لدهد! این مدِّ ِظ می
سایه به طرف و د رو خورشید به طرف مشرق می ،طرف آنسایه از  و رود طرف می

خورشید  قتیو .سایه به طرف مشرق و رود مغرب، خورشید به طرف مغرب می
و عجیب این است که این  .الوجوه سایه نیست وجه من کند، اصاًل به هیچ غروب می

 !سایه سنگین هم نیست، ابدًا سنگین نیست
ن، ها در فصل بهار یا تابستا آید باالی آسمان، این درخت وقتی خورشید می

توانید  شما می ؛کنند ایجاد میی اندازند روی زمین، چه فضا و چه طراوت سایه می
، م باشدباشد و خیال و توّه ؟! اگر امر عدمی و بگویید که نیست سایه را انکار بکنید

و انکارش هم  هست؟! سایه خنک شوی تا سایه دربرو  فتی آقاگ پس چرا می
طوری  وجودش این ۀّلی است، اصاًل نحواّما وجودش وجود ِظ توانید بکنید. نمی
 و بعضی اوقات !بینید بینید دروغ نیست، عکس می عکسی که شما در آینه می ؛است

عکستان پول  همین برای و اندازید روید دّکان عّکاسی، عکس می شما میهم که 
نه عاِلم  ؛خرید هیچ نیست می و دهید دهید، ولیکن آن عکس که برایش پول می می

 .نه قد کوتاه و کار، نه قد بلند است نه ثوابو  هکار استانه جاِهل، نه گن و است
                                                      

 :44، ص 1، ج اهلل شناسی .45ه  ( آی65فرقان ). سوره 3
سوى پروردگارت كه چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر ه اى ب ظر ندوختهاى تو و ن آیا ندیده»

 « .كرد. و سپس ما خورشید را راهنما براى او قرار دادیم را ساكن می خواست، آن می
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بر وجود شما هیچ  ،نیندازید، در عالم وجودیا شما بیندازید و هم تا عکس  هزار
کنید بر  هم و تمام این اتاق را پر از عکس ،کند نمیهم کند و هیچ کم  اضافه نمی

 .کس استع فقط کند، وجود شما یک مثقال اضافه نمی
در مقابل ؛ دهنده ظل و نشان یعنی عکس ،ندا تمام موجودات همه عکس

گویم تا روز قیامت هم شما  می من اگر این هیچ را که .پروردگار هیِچ هیِچ هیِچ هیچ
 ؟درست است !ید هیچیبشمارید، باز هم جا دارد که بگو

یک . ییک شعر بخوانم برایتان از جناب سعدی شیراز رسید، اینجا که حاال
آمدند برای  از قم می ـ رحمة اهلل علیه ـ عاّلمه طباطبائی از همان روزهایی که روز

بعد از  .ناهار آنجا بودندو  آباد، در همان ولی آمدند منزل ما، مالقات هانری ُکرَبن
 برایاین اشعار » :این اشعار را برای ما خواندند و فرمودند ،قدری صحبت و اینها

 «است.ز کتاب سعدی ا صحبتسعدی است و 
ــت   ــیچ نیس ــیچ در پ ــز پ ــل ج  ره عق

 
ـَ   عـارفـان جز خـدا هـیچ نیست ِرب

 
 
 

 ذئذ
 
 
 

عقل  ،آخر .راه عقلی که انسان طی کند جز پیچ در پیچ نیست :گوید می
بگوید  ؟! حال اگرتواند انکار کند این موجود است، چطور انسان می آقاگوید  می
در خداست چرا ما  اگر این مندّک بگوید یا و .غلط است ،خداست موجود این
اگر انسان با عقل بخواهد خدا  !عقل است دیگر ؟!کنیم چرا مشاهده نمی و بینیم نمی

نیاورد، اّما پیچ در سر درنه اینکه  ؛آورد جا سر درمی را ببیند، باألخره عقل از همین
به این  ندک پیچ است، خیلی خیلی پیچ در پیچ است تا اینکه انسان را ارضاء می

آید و  و یا دور الزم می ،است و چنین و چنان ودحدماست و خدا  این حّد توجیه که
 .شود اینجا منتهی تا به رود  یا تسلسل یا فالن، می

ــت   ــیچ نیس ــیچ در پ ــز پ ــل ج  ره عق
 

ــ  ــیچ نیســت  ِرَب ــان جــز خــدا ه  عارف
 شـناس  توان گفت ایـن نکتـه بـا حـق     

 
 ولـی خــرده گـیرنــد اهــل قیــاس     

تواند این حرف را  شناسد، انسان می شناس آنکه حق را می با حق :گوید یم 
اّدعای استدالل و صغری و کبری و خالصه از  با که اّما اهل قیاس، آن کسانی ؛بزند
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از این موجودات مستقّله پیدا کنند، اینها خرده  خدا را خواهند این چیزها، می
 .گیرند می

 ؟کـه پـس آسـمان و زمـین چیسـتند   
 

ــی  ـــد  بنـ ــو و َدد کیـستنـ  ؟آدم و دیـ
 نـد برتر، هـر چــه هســتند از آن    بله 

 
ـــه  ــا هســتیش   ک ــام هســتی  ب ــد ن  برن

 بزرگ اسـت پـیش تـو دریـا بـه مـوج       
 

 بلنــد اســت خورشــید تابـــان بــه اوج 
ــی اهــل صـــورت کـــجا بنگـــرند    ول

 
ـ   کـه ارباِب   ؟!َدرنـد  ُملــکی    بـه  امعنـ

ـ       تکه گر آفتـاب اسـت یـک ذّره نیس
 

 وگر هفت دریاست یک قطـره نیسـت   
توانند بنگرند که  اهل صورت کجا می :گوید می !گوید ها خیلی خوب می 

در ملکی هستند  و اهل عرفان و معرفت ایعنی ارباب معن ؟!در ُملکی َدَرند اارباب معن
آن یک ادراکی دارند که اگر هفت دریا هم ببینند، در مقابل عظمت  که در درون
 .بینند نمیهم یک ذّره  ،بینند، و اگر هفت خورشید ببینند یک قطره هم نمیپروردگار 

 چـو سـلـطاِن عـّزت َعَلـم در کشــد  
 

 3جهان سـر بـه َجیب َعَدم بـر کـشـد 
آن  . اگریعنی خدا یک نگاه کرد، با این نگاهش تمام این عوالم پیدا شد 

 یصفر، هیچ خبر فر، صفِرص ؛رود عوالم از بین می ۀهم بگذارد، هم بر نگاهش را
 فرماید: که میاست  ااین همان معن .نیست

﴿                              

  *              ﴾.6 
و کشد  یک َنَفس می ؛تمام وجود َنَفس خدا هستند :که گوید می خیلی عالی

                                                      
 .331، ص بوستان سعدی. 3
 :44، ص 1، ج اهلل شناسی. 42 و 45 ( آیه65فرقان ). سوره 6
سوى پروردگارت كه چگونه سایه را گسترش داد؟! و اگر ه اى ب اى تو و نظر ندوخته آیا ندیده»

و پس از آن  * كرد. و سپس ما خورشید را راهنما براى او قرار دادیم را ساكن می خواست، آن می
 «سوى خودمان جذب نمودیم.ه ما به آسانى آن سایه را ب
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 .روند می از بین ، همهداخلَنَفس او برود  3.آید وجود می وجود به ۀهم
 ؟!یمیگو می هها چ ما انسان ؟!گویند می هدگار چرموجودات در مقابل پرو

 ؛دانیم و چنین و چنان خودمان را أشرف و أعقل و أکمل و أفضل تمام مخلوقات می
خواهیم زمین را زیر پای خودمان اصاًل تکان  گذاریم که می روی زمین پا می چنان

در  .فهمیم که همین قدرت هم مال خداست زمین را تکان بدهیم و نمی  ۀبدهیم، کر
 فرماید: آن آیه می

﴿                  ﴾.6 
ند کنید و اینها که ُج برید و غلبه می کشید و می شما می رهایی کهکهمین لش

کنید و  به خودتان باد می مدام ،کنید برید و غلبه می شما هستند و وقتی هم می
 کنید که غیر خدا شما خیال می !زنند برایش گردند طاق نصرت می هنگامی که برمی

این  و تمام ها صرتیک این ُن یک است؟! چه غفلتیاین  است؟! اینها را نصرت داده
نباشید، علم و  یاد شما عاِلم باشید یخواه حاال می ؛پروردگار است ازهمه  ها قدرت

 خواهد چشم باز کنیم ما سایه هستیم، حاال می .دهد جهل شما که واقع را تغییر نمی
خودمان را ببینیم یا نبینیم، کور باشیم یا بینا، باألخره وجود ما سایه  بودن  سایه و

 .توانیم انکار وجود خودمان را بکنیم نمیما  است،
این براساس مذاق عرفان  ،لطفی است بیاش  این اشعار سعدی هم یک خرده

: گوید که او میمثاًل  ؛از این هم حّتی باالتر است ااّل مطلب ، واست صحبت کرده
یک ذّره نیست و گر هفت  فتاب استارباب معنی به ُملکی َدَرند که گر آ

 معنا. باز یک تشبیهاتی است برای نزدیک کردنهم ، اینها ست...دریا
لم، که  عاشقم لم  همه  بر همه عا اوست  عا ز   ا

 :فرموده است که می ـ علیه رحمة اهلل ـمرحوم قاضی 
و آن شعر  ،یک شعر هست که خوب است ،های سعدی در تمام این کتاب

                                                      
 .311، ص 1، ج اهلل شناسیجهت اّطالع بیشتر پیرامون <َنَفس رحمانی> رجوع شود به  .3
 .68آیه  (27ملك ). سوره 6
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 این است:
ـ  از  خّرم  جهان  از آنم که  خّرم  جهان به  تاوس
 

 
 3از اوسـت   عالم  همه  عاشقم بر همه عالم، که 

همه عالم  که چرا؟ ؛عاشقم بر همه عالم: گوید می !گوید ها خیلی خوب می 
 .از اوست

و هر حمدی از هر  ،پس هر عشقی از هر عاشقی نسبت به هر معشوقی
زند، نفس عاشق و نفس معشوق و نفس عشق و  حامدی نسبت به محمودی سر می

روشن  !اش عین اوست و بس د و نفس محمود و عنوان حمد، اینها همهنفس حام
 شد؟

که یک حاالت توحیدی برایشان دست  است بعضی از ساّلک دیده شده
زمین را  شما گوید خب چرا بوسند می زمین را می افتند اصاًل میدهد،  می
، یا بوسد بوسد یا پای خودش را می یا دست خودش را می !بوسی؟ من دیدم ها نمی

 .بوسد لباس خودش را می
قا سیّد جمال مرحوم آ ز  ی ا ین گلپایگانی حکایت لّد  ا

 :فرمود میـ  رحمة اهلل علیه ـ مرحوم آسّید جمال گلپایگانی
                                                      

 :3، تعلیقه 615، ص توحید علمی و عینی. 3
ابیات این  ۀو بقّی .كلیات سعدى ۀدر ضمن مجموع ،330ص  ،، غزلیات عرفانىمواعظ سعدى»

 غزل از قرار ذیل است:
 به غنیمت شمر اى دوست دم عیسـى صـبح  

 
 تا دل مرده مگر زنده كنى كـاین دم ازوسـت   

 اسـت مسـّلم نـه َملـك را حاصـل     نه فلك ر 
 

ــت   ــى آدم ازوس ــویداى بن ــّر س  آنچــه در س
 به حالوت بخورم زهر كه شاهد سـاقى اسـت   

 
 به ارادت ببرم درد كـه درمـان هـم ازوسـت     

ــد      ــه باش ــود ب ــه نش ــر ب ــونینم اگ ــم خ  زخ
 

 مرا مرهم ازوست خنك آن زخم كه هر لحظه 
ــاوت دارد     ــه تف ــارف چ ــر ع ــادى ب ــم و ش  غ

 
  ه بده شادى آن كـاین غـم ازوسـت   باد یاساق 

ــا ی ســان اســت   ــر م  پادشــاهى و گــدایى ب
 

  خـم ازوسـت   را پشت عبادت همكه بر این در ه 
ــعدیا گر  ــهس ــ  چ ــا خان ــیل فن ــد س  دل ۀب ن

 
 «دل قوى دار كه بنیـاد بقـا مح ـم ازوسـت     

 
 



 531 «من ال هو إاّل هو ایهو،  ای»ذکر  انیدر ب

 

یک وقت آمد  ،شاگردی داشتیم و این یک حاالت خوبی پیدا کرده بودما 
الم علیک یا  یلی  :گفت و منزل بدر  !ونگو نگ :گفتم !اهلل المطلق الس 

نگاه  ببه در است!بینم سّید جمال  کنم می گفت: آقا من هرجا نگاه می
کنم  به دیوار نگاه می ؛نیست، سّید جمال استب بینم اصاًل در کنم، می می

خوانم سّید  درس می ؛روم سّید جمال است حرم می ؛سّید جمال است
  حاضر است. سّید جمال در تمام موجودات ؛جمال است

 .در این ماه رمضان را د جمالرحمت کند مرحوم آقای آسّیشاءاهلل  خدا إن
ن ذکر  ال هو إاّل هو»در بیا من   «یا هو، یا 

شبی است که  ؟دانید چه شبی است می ؛امشب شب هفدهم ماه رمضان است
ند و فردا جنگ بدر شد بدر حاضر معرکۀپیغمبر با امیرالمؤمنین و تمام اصحاب در 

 :و امیرالمؤمنین فرمود ،ها بود مسلمان با غلبه ،شروع شد که در این جنگ
من آن فتوحاتی که خداوند از همان شب بدر تا آخر عمر، به برکت و ُیمن 

 .داشتم احیاء میهای هفدهم را  شبدر روز بدر کرد، 
الّسالم  دانید که در جنگ بدر به امیرالمؤمنین علیه می !خیلی شب مهّمی است

باشد که شیخ طبرسی  قدر می ۀسور مورد درهرًا ظاداده شد، این روایت  «وه»ذکِر 
 فرماید: امیرالمؤمنین می؛ کند نقل میذیل سورۀ اخالص  ،مجمع البیانهم در 

منی لِّ ع   :خواب دیدم و گفتم کهدر حضرت خضر را من در شب بدر 
به من یک دعایی یاد بده که من آن دعا را بخوانم و بر أعداء غلبه  ،3ُدعاءً 

 هو، یا یا هو، یا م ن ال هو إاّل  :بگو» :به من فرمود خضر حضرت .پیدا کنم
ن ال هو إاّل  یا » و من در آن روز بدر، شمشیر دست گرفتم و با .« هوهو، یا م 
ن ال هو إاّل   تعریف این خواب را که برای پیغمبر .ُکشتم می « هوهو، یا م 

 6.«سم  األعظ مُعلِّمت  اإل»: کردم، حضرت فرمودند
اینها ذکرهای درویشی “  هوهو إاّل  ال”یا ، “یا هو»” :گویند ه میها ک و بعضی

                                                      
 . خ ل: شیًئا.3
 .028، ص 38ج  ،یانمجمع الب. 6
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چون روایت، ها!  گویند کنند می اینها غلط می «است. در شرع وارد نشده و است
مدرکش هم در  و ،سنی یقهم از طریق شیعه و هم از طر ؛روایت صحیحی است

 3.کنند جاهای دیگر هم نقل می وهست  مجمع البیانهمین 
ن ی و عینیگارش کتاب کیفّیت  لم  توحید ع

دلتان  ههر چ این کتاب در !کتاب خیلی خوبی است توحید علمی و عینی
های باریک و ظریف و لطیف عرفانی هست و کار مشکلی هم  بخواهد از آن استدالل

بخواهد آن کتاب را بفهمد، تحقیقًا باید پیش استاد خوب کسی اگر یعنی  ها! هست
 الِحکم ُفصوصباشد و حتمًا باید  ُفصوصو  أسفارمدّرس بخواند، یا اینکه خودش 

د احمد چون در این کتاب، آن مکاتباتی که بین مرحوم آقای آسّی ؛و اینها را بخواند
بین و  ،حسینقلی همدانی بود طهرانی کربالیی که از شاگردان معروف آخوند مال

، ین نجف بودمجتهد مرحوم آقای شیخ محّمدحسین اصفهانی که از أعاظم حکما و
و این دو َمرام با همدیگر  است،توحید  ایاین مکاتبه در اصل معن 6آورده شده است.

 :مرام حکمت این است که :مرام حکمت و مرام عرفان ؛مختلف بود
ـــــ ـــــَدهم َن الوجـــــود  والَفهَلوی  عن

 
ـــــکُّ   ـــــة  ذات  تّ ـــــم   ٍک َحقیَق  1َتع 

اصاًل این و ست ا« هو هو إال   ال»مکتب عرفان هم  است؛ تشکیک همین مذهب 
 4دانند. می دانند و باطل درست نمی رامذهب تشکیک 

 که دراین شعر عّطار را  ،شیخ اسماعیل تائب ظاهرًا به نامیک شخصی 
 نویسد: میاست،  الّطیر منطق

ـــت   ــق اس ـــاه مطل ـــًا او پـادش  دائـم
 

 اســت   در کمـال عـّز خـود مسـتغرق 
                                                       

 .670، ص جاح الساعیعدة الداعی و ن؛ 01، ص التوحید. 3
 ینمحّمدحس یخو ش ییاحوال حاج سّید احمد کربالو مکاتبات  ینا یرامونپ یشترجهت اّطالع ب .6

س اهلل أرسارمها ـ یاصفهان  .ینیو ع یعلم یدتوح ۀمـ رجوع شود به مقّد قد 
 .384، ص 6، ج ةشرح المنظوم. 1
 .681، ص مهر تابانجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  4
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 خود آنجا کـه اوسـت   ناید ز او به سر
 

 6آنجا که اوست؟ 3کی رسد عقل وجود 
لطفًا این را : »محّمدکاظم خراسانی که  پیش مرحوم آخوند مال آورد و می 

فرمایند  دهند و می دو سطر جواب اجمالی می تقریبًاآقای آخوند هم  .«تفسیر بفرمایید
خ مرحوم آشی نزدآورد  شعر را میدو بعد این  .«فعاًل مجالی بیش از این نیست» :که

آشیخ محّمدحسین یک  .«معنا کنیدبرای ما این را » :گوید محّمدحسین کمپانی و می
 دارد جواب آشیخ این شخص برمی .کند صفحه بر مذاق همان حکما بیان می

 «بفرمایید.این را شما معنا » :گوید می و د احمدآورد پیش آسّی محّمدحسین را می
نویسد که این  رّد آشیخ محّمدحسین می در، دارد یک صفحه یا بیشتر د احمد برمیآسّی

مرتبه این کاغذ را  دو، آن شخص خالصه .تأویل و این تفسیر، تفسیر درستی نیست
د آشیخ محّمدحسین یک رّدی بر آسّی و برد پیش آشیخ محّمدحسین، دارد می برمی

ه آسّید دهد ب دارد می را برمی آشیخ محّمدحسین کاغذ شخص آن .نویسد احمد می
طور چهارده تا  همیننویسد؛  شیخ محّمدحسین میبر آو آسّید احمد یک رّدی احمد، 

 .تا از آشیخ محّمدحسین د احمد و هفتتا از آسّی هفت ،مکاتبه است
خب که  شیخ محّمدحسینآ یعنی مکاتبات !این مکاتبات خیلی قوی است

 دارند، اهای فلسفی را که حکما بر علیه عرف تمام آن برهان واّول حکیم نجف بوده 
و آن  ها د احمد کربالیی هم تمام آن بزنگاهو آسّی است، ها جمع کرده در این نامه

های عرفانی را بر علیه ایشان إعمال کرده و اصاًل همه را به باد  گری وت کاسهُف
 قوی هر دو و خیلی هم کند، تمام می گیرد و مسئله را از آیات و روایات مسخره می

 هستند!
طلبه بودیم پیدا کردم و  قم در ه مکاتبه را همان وقتی کهاین چهاردنسخۀ 

نسخه نداشتند، از این طرف و آن طرف یک  اصاًل آن وقت طباطبایی عاّلمه .نوشتم
                                                      

 ل: علم و خرد. خ .3
 .51، ص منطق الطیر .6
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ایشان شروع کردند به درس دادن، در ایام  تهّیه کردند، و خیلی خیلی مغلوط  ۀنسخ
بعد از اتمام هر من درس دادند و در ض شنبه و جمعه اصاًل برای ما درس میجتعطیل پن
شان به عنوان ذیل، تذییل   ، خوددد احمبر آن مکاتبات آشیخ محّمدحسین و آسّی مکاتبه،

که  یینلَمبین دو َع ۀمحاکم ؛نوشتند و اسم این را گذاشتند تذییالت و محاکمات می
 ظاهرًا وو چنین و چنان بودند.  تاّول شخصّیو  ، َعَلمیکی در عرفان و یکی در حکمت

و ما هم بعد  بودو بعد هم تابستان شد و حوزه تعطیل  خواندیمم یا ششم جتذییل پن تا
 هر چه نجف برگشتیم و بعد از اینکه از، از آن رفتیم نجف و دیگر این تذییالت ماند

، اینها بیان کنید گفتیم که آن تذییالت را تمام کنید، حاال برای ما هم نشده برای دیگران
نشد تا  ]محقَّق[ دادند ولی وعده می مدامایشان هم  ؛استانده مناقص و  حیف است

یک  اگر نشد چیست؟ عّلتش این است که دانید عّلت اینکه بیان . میاینکه از دنیا رفتند
تذییالت  این و عاّلمه بخواهد اهل بحث و اینها باشند که شخصی یا چند نفر شاگردی

و آن وقت این  وارد شود ین متن مطلبع دربشود،  در این مسئله وارد را بگوید باید
 .شود طوری نمی طور بردارد خودش بنویسد، این نه اینکه همین ؛تذییل را بنویسد
 .وعده دادند و نشد تا هنگامی که فوت کردند مدامخالصه ایشان هم 

 .را پیدا کنم گشتم تا آن صحیح آن چهارده مکاتبه ۀآن وقت بنده دنبال نسخ
 ای که فوت کردند، نسخه ـ رحمة اهلل علیه ـ اس قوچانیدر نجف آقای آشیخ عّب

، آن بود تر ای که ما در قم داشتیم خیلی خیلی خیلی مغلوط هاز این نسخ کهداشتند 
این برگشتیم،  از نجف به قم ماو هیچ فائده هم نداشت. و باز که  گرفتیمنسخه را 

ت کشیدیم شاید خیلی زحم ،شد ها هم پیدا نمی و نسخه گشتیم طرف و آن طرف
 ماه صرف کردم برای اینکه این نسخه را درست کنم و صحیح جچهار، پنمن فقط 
مثاًل بعضی جاهایش یک بلکه تنها غلط عبارتی داشت،  ها نسخه نه اینکه باشد؛

این مکاتبه،  داخلسطر جا افتاده بود، بعضی جاهایش نصف آن مکاتبه آمده بود 
آشیخ محّمدحسین، که آدم  ۀمکاتب داخلد احمد آمده بود آسّی ۀنصف مکاتب

خیلی  ،خالصه !گوید این که رّد او را می ؟یعنی چهخب  !شد می رخواند متحّی می
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 جدا ۀچند نسخ کهچند سال پیش  همین ه، تا الحمد لّلداشت خیلی خیلی مشکالت
را هم تذییل عاّلمه  جآن پن نوشتیم ورا  ، از اّول تا به آخر مکاتباتاز اینها داشتم جدا

 بود. داشتیم ولی خب ناقص
رفقای طهرانی اصرار کردند که شما  بعد از رحلت مرحوم عاّلمه، بعضی از

ما هم گفتیم که آخر ما را چه مناسبت با ورود در این  !این تذییالت را تمام کنید
نه، چنین و  :گفتند؟! ها این حرف است و مطالب، تذییالت و محاکمات بین َعَلَمین

 ،و البد شما اصرار بر این معنا دارید گفتم که حاال اگر ااّل صرار کردند.او  ،چنان
هستیم اینها به  معاد شناسی و امام شناسیمشغول نوشتن  که ما حاال تامجالی بدهید 

 اگر خدا بخواهد. شاءاهلل إنآن وقت جایی منتهی بشود، 
که  سیامام شناجلد دوازدهم  ،دو سال پیش بعد از ماه رمضان اینکهتا 

را شروع کنیم،  اهلل شناسیتمام شد، و ما قبل از اینکه  3بود، امام شناسیآخرین جلد 
 شاءاهلل بعد از آن ، وعده هم دادیم، إنکنیم این را تمام می آییم می گفتیم حاال دیگر

زمستان را بنده  کتاب را شروع کردیم و این دیگرو کنیم؛  را شروع می اهلل شناسی
 .آن وقت دیگر دادیم برای چاپ ،که ماه رمضان تمام شد مشغول همین بودم

ها یک  عرض کردم که در ابتدا چند ماه طول کشید تا از میان همۀ نسخه
آن چهارده از  ،دست بیاید منّقح که مطلب به ۀیک نسخ نسخۀ اصلی و صحیح و

 آن برای ای ۀ تقریبًا چهل صفحهیک مقّدم شد. بنده خیلی خیلی مفّصل دهامکاتبه آم
آشیخ و د احمد کربالیی آقای آسّی تشخصّیاز میزان معرفت و عرفان و  نوشتم

خود  که در بعضی از را هم که نوشتم باز مطالبی را این چهارده مکاتبه .محّمدحسین
 در تعلیقه ،یا در بعضی جاها اشکال بود داشت مکاتبات احتیاجی به توضیح این

                                                      
 امام شناسیـ بعدها کتاب شریف  رضوان اهلل علیه قابل ذکر است که حضرت عاّلمه طهرانی ـ .3

را تا هجده جلد تألیف نموده و به طبع رساندند. جهت اّطالع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع 
 .31، ص 31، ج امام شناسیشود به 
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که خود عاّلمه نوشتند، بدون  را  یتذییالت عین ای بعد از هر مکاتبهوقت  نوشتم. آن
گویا  قطع شده است،قلم ایشان  دیگر که ییاز آنجا آوردیم. یک کلمه کم و زیاد
و  ،را بنده نوشتم ، یعنی تذییل ششم تا چهاردهمبه بعدشمکاتبۀ ششم است، 

هر  و من است که مشّخص باشد براینوشتم تا اینجا قلم عاّلمه است و از اینجا 
 عنوان محاکمات هم دیگر زیادی است، و .قاطی نباشد مطالب کند مطالعه می کسی
را  عنوان تذییالت ما فقط  ؛توانست آنها را محاکمه کند عاّلمه بود که میچون 

 .آنچه به نظر قاصر رسید نوشتیم بنابر
 :برای دو جهت بود کتاب اینچاپ 
نوشتم،  گر من نمیاصل این چهارده مکاتبه باقی بماند، چون ا اینکهیکی 

شخصی، که شما او را  یک رفته بود؛ البتهاز بین  هم کّلی اش اصاًل نیست و به نسخه
، های خیلی خیلی روشن دارد غلططبع کرده و آن هم را اصل مکاتبات  شناسید، می

 .اش هم مغلوط است نسخه
ون بین رفته بود، چ بودند هم از نوشتهتذییلی که عاّلمه  جاینکه آن پن ّومد

ز کردم خب آن هم ا را نداشت جز خود بنده، اگر من چاپ نمی اش کس نسخه هیچ
افراد و  عمِر ۀ یکاست که نتیج  های علمی رفت دیگر، و اینها یک سرمایه ین میب

 چنان آن و اصاًل راهگشای عرفان است، ی همچون عاّلمه استتصاحبان شخصّی
 !ریزد ُسرب در دهانش می وبد وک بندد و می زبان هر معاندی را می که قوی است

آقای آشیخ محّمدحسین که  !مطلب عادی نیستامیرالمؤمنین است و مطلب  ،مطلب
های اصول  نجف بود، اآلن کتاب ۀمرجع تقلید، اّول اصولی حوز اصفهانی بودند و

فهمد، کسی که به مبانی آشیخ محّمدحسین  کسی نمی را آقای آشیخ محّمدحسین
حرف آشیخ محّمدحسین را  وقتی اصاًل ؛است که این ماّل گویند وارد باشد می

 وزین ،ب یک شخص علمیو آسّید احمد کربالیی هم ُخ ؟!دنگویب چه ،دنفهم نمی
مرحوم  از شاگردان مرحوم آخوند ماّل حسینقلی همدانی و استاِد و صاحب نظر،

 بود. شناخته شده و عاِلم ۀیک وزن ،نظر عرفان ۀو از نقط ،قاضی بود
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این علم  ،وقت این مطالب اگر منتشر بشود، سند است و اگر از بین برود آن
مطلب هم بر   ۀروی همین جهت بود، لذا عمد نظر بنده بیشتر است. ضایع شده

اگر ما  .تذییالت عاّلمه باقی بماند وهمین دو جهت بود که اصل مکاتبات 
لذا واقعًا با  ؛گرماند دی تذییل را چاپ کنیم خب ناقص می جخواستیم همان پن می

شاید   مجموعًا  آن تذییالت دیگر را هم اضافه کردیم و تمام شد و ،کمال شرمندگی
. که این را دو سال پیش بعد از شد صفحه ای ُخرده و چهارصد صد، چهار نزدیک

گفت  ماه رمضان دادیم به آقای ... که چاپ کند و او هم پنج، شش ماه پیش می
 3د برود زیر چاپ.زینکش حاضر است، فقط بای

توحیدی اهلل شناسیقلم سلیس کتاب شریف  لی  ن حقایق عا  در بیا

است؛ توحید علمی و عینی! شیخ  توحید علمی و عینیاسم این کتاب، 
دقیق و   نکتۀشما هر  محّمدحسین توحیدش علمی است و آسّید احمد، عینی است.

 ولی ؛هست کتاب ر ایننظر استدالل، د ۀاز نقط ،بخواهیدرا لطیف و ظریف عرفانی 
شاءاهلل اگر خدا توفیق  إن ها. ببیند شناسی اهللست که انسان یک دوره االبّته احتیاج 

مثل  و است به عنوان یک کتاب دانشگاهی 6نوشته بشود، شناسی اهلل و بدهد
تر است و  قدری ساده هایی است که مطالبش از کتاب شناسی امامو  شناسی معاد
 شناسی معاد و شناسی  مامادر  .هیچ تفاوتی نیست و است ولو مطلب همان ،سهل

توانند بخوانند  که همه می تر، هر مطلبی شما بخواهید هست، ولی خب قدری ساده
 .فهمند اش را می و اگر بعضی جاهایش هم مشکل باشد، دو ورق بزنند باز بقیه

 !کند مس میخورد خدا را ل که می یانسان مثل آب است؛ طور هم همین شناسی  اهلل
 مهندس کهاصفهان  دریک خانمی  .طوری اهلل را باید شناخت این !خوب و راحت

                                                      
ین کتاب شریف توّسط انتشارات عاّلمه طباطبائی، به زیور طبع آراسته قابل ذکر است که ا .3

 گردیده است.
مجّلد توّسط انتشارات عاّلمه طباطبایی، به زیور طبع آراسته  1در  اهلل شناسی. کتاب شریف 6

 گردیده است.
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 :، گفته بوده بودرا خواند شناسی معاد کتابوقتی  ،بود هم
ما تا به حال هرچه از معاد  !ترسم حاال من واقعًا با این کتاب از مردن نمی

ها  جهّنم و در !است کردیم معاد تاریکی ، خیال میگفتند می شنیدیم و می
 که حاال ایستاده است! طرف طرف و آن این خداوند با گرز و فالن و لشگِر

 ورا خواندیم دیدیم نه، مرگ یک امر خوبی است و یک ترّقی  شناسی معاد
قدر ترس هم  این که و خالصه برای ما دیگر عینًا روشن شد ،تکامل است

 .را درست کندانسان باید خودش  د،ندار
یعنی  ،طور است شاءاهلل خدا توفیق بدهد نوشته بشود همین هم اگر إن سیاهلل شنا

 ها! کند پرسی می احوال و کند صحبت می و نشیند با خدا می عین آب خوردنانسان 
ــن چــاکرت  ــا شــوم م ــو کجــایی ت  ت

 
ـــرت    ــانه س ــنم ش ـــارقت دوزم ک  چ

ـــک   ـــم پای ـــم بمال ـــتکت بوس  تدس
 

 3وقــت خــواب آیــم بــروبم جایکــت 
طور  همین ما همزد،  با حضرت موسی فرد ساده لوحهایی که آن  حرفهمین  

 بیان کردیم.
بعد از اینکه آن همه  .نیست سادهاین  ،، نهو عینی یلمتوحید عاّما این کتاب 

نه اینکه فقط یک مدّرس  استاد، ، استاد فلسفه یکشاءاهلل  وقت إن آن ،مراحل طی شد
انسان  باید تدریس کند، و باید، شرح ُفصوصدر  و أسفاردر  معنیٰ تمام استاد به باشد،

 استفاده کند. استادو از نظر  !آقا این را شما تدریس کنید :و بگوید استادبیاید پیش 
امشب شب خوبی بود، شب ماه مبارک رمضان، و صحبت بزرگان هم پیش 

یی ـ و آسّید جمال و آسّید احمد کربال رحمة اهلل علیه آمد؛ مرحوم آقای انصاری ـ
 که افراد بزرگی بودند.

 دد   آل حممی حممی  علی  الَلهم  صلِّ 
 
 

                                                      
 ، دفتر دّوم.مثنوی معنوی .3
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معّلق توسط  فتتاح  ز دعای شریف ا فقراتی ا  ترجمۀ 

ىل   ه  ُکلِّها ع  د  ام  میع  م  ه  ُکلِّها احل مُد هّلِل  ب ج  م  یع  ن ع  ذى ال ُمضادَّ  .ج  احل مُد هّلِل  الَّ
ُه یف ع  ل  ُه یف ُملک ه  و ال ُمناز  ه   ل  ه  و ال  .أمر  لق  ُه یف خ  یک  ل  احل مُد هّلِل  الَّذى ال رش 

ت ه    ه  یشب م  ظ  ُه یف ع  ُدهُ  .ل  م   ،احل مُد هّلِل  الفایش یف اخل لق  أمُرُه و مح  ر  ر  ب الک  الّظاه 
ُدهُ  طاء   ،َم  ُة الع  ثر  زیُدُه ک  زائ نُُه و ال ی  نُقُص خ  ُه الَّذى ال ت  د  ط  ب اجلود  ی  إاّل  الباس 
مً جودً  ر  ّهاُب  ،ا ا و ک  زیُز الو  ُه هو  الع   3.إنَّ
 های او. جمیع حمد و ستایش مختّص ذات ال یزال است بر تمامی نعمت]»

ستایش مخصوص پروردگاری است که در سلطنت و حکومت او را 
 ت او رقیبی قرار ندارد.و در اراده و مشّی ،آورد و شریکی نیست هم

که شریک در خلق ندارد و در عظمت و جالل ی است یخدا و حمد از آِن
 ر نیست.شبیهی برای او متصّو

و  ،او در عالم خلق سریان دارد ۀی است که ارادیستایش مخصوص خدا
کرم و  ۀواسط هو عظمت او ب ،توصیف او به نیکی در همه جا جریان دارد

دست او به جود  ، وخورد زوایای عالم هستی به چشم می ۀبخشش در هم
و از خزائن رحمت او  ،عوالم وجود ظاهر و آشکار است ۀدر هم و عطاء
و از زیادی بخشش و سریان فیض جز فضل و  ،گاه کاسته نخواهد شد هیچ

 و مختّص ،تکه او دارای عّز درستی نصیب بیشتر از آن او نخواهد بود. به
 )معلِّق(«[ به بخشندگی و اعطاء است.
ن ک   لیاًل م  ُهمَّ إّّن أسأُلک  ق  ةٍ الل  ظیم  یه  ع  ٍة یب إل  ع  حاج  نُه ق دیمٌ  ،ثرٍی م  ناک  ع  و  ،و غ 

ثریٌ  ندى ک  هٌل ی سریٌ  ،هو  ع  ل یک  س   .و هو  ع 
کران لطف  ای کوچک از دریای بی من از تو درخواست مسئله ،پروردگارا]»

نیاز از آن  بی همواره که نیاز من به آن بسیار است و تو درحالی ،تو دارم
شود و عطاء آن بر تو  که نزد من مهم و حیاتی شمرده می لیدرحا ،باشی می

 )معلِّق(«[ سهل و آسان است.
ن ُظلمی و  ک  ع  فح  طیئ تی و ص  ن خ  ک  ع  اُوز  نبی و َت  ن ذ  ک  ع  فو  ُهمَّ إنَّ ع  الل 

                                                      
 افتتاح.، فقراتی از دعای 310، ص 3، ج االقبال باألعمال الحسنة. 3
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ىل   ک  ع  ت  لم    س  ىل و ح  م  بیح  ع  ط ئی و ق  ن خ  ند  ما کان  م  ثری  ُجرمی ع  ن ک  ک  ع 
مدى نک  أطم   ،ع  ُبُه م  نی یف أن أسأل ک  ما ال أست وج  ت ک   ،ع  مح  ن ر  قت نی م  ز  الَّذى ر 

ت ک   ن إجاب  فت نی م  رَّ ت ک  و ع  ن ُقدر  یت نی م  نً ؛و أر  ُت أدعوک  لم  ا و أسأُلک  ف ِص 
اًل ال خائ فً  ،اُمست أن ًس  ج  ال   ،ا و ال و  یک   ُمد  دُت فیه  إل  ل یک  فیام ق ص  أ  .ع  ف إن أبط 

نّ ل یک    یع  هىل ع  ت بُت ب ج  رٌی یل ،ع  نّی هو  خ  لَّ الَّذى أبط أ ع  ع  ک  ب عاق ب ة   ،و ل  ل ع لم 
ل م .األُمور   ویًل  ف  ریاًم   أر  م  ىل  ک  َّ   أصِّب   ع  ىل  نک  ع  ئیٍم م  بٍد ل   !ع 

پوشی تو از لغزش و خطای  گذشت تو از گناه من و چشم ،بار پروردگارا]»
پوشی تو بر کار  و سّتارّیت و پرده ،ستم من و بخشش تو از ظلم و ،من

چه از  ،و بردباری تو از کارهای خالف و جرم من ،زشت و ناهنجار من
اندازد که از تو  مرا به طمع می ،روی خطا و غفلت و چه از روی عمد

 که ،ام گاه مستوجب آن نبوده درخواست لطف و کرامتی کنم که خود هیچ
و تماشای قدرت و استیالء بر جمیع  ،توآن برخورداری از دریای رحمت 
با اجابت دعاء و برآوردن  است، و اینکه مقّدرات و حوادث عالم وجود

نینه و بدون أای. بنابراین با حال طم خود را به من شناسانده ،تقاضای من
کنم و تو را همدم و مونس خویش  ترس و دلهره از تو درخواست می

قدر در این  و آن ،نمایم تو تقاضا می پندارم و بدون خوف و دلهره از می
ت و جسارت و اصرار در راه و ئارتباط و انس با تو پیش رفتم که با جر

 کنم. مقصدم به سوی تو درخواست می
جهل و  ۀواسط خیر اندازی بهأو اگر چنانچه انجام حاجت و تقاضایم را به ت

د تأخیر در که شای درحالی ؛دهم تو را مورد خطاب و عتاب قرار می ،غفلتم
زیرا تو به  ،به صالح و رشاد من بوده باشد ،برآورده شدن حاجات من

مانند تو موالی  هبنابراین ب ی.یعاقبت امر و نهایت مسائل من آگاه و دانا
چنین صبور و بردبار  این همچون من، لئیمی ۀندیدم که بر بند یکریم
 )معلِّق(!«[ باشد
بِّ  أُ  ،یا ر  یّل إنَّک  ت دعوّن ف  نک  و  یک   ،ع  ُض إل  ب غَّ أت  َّ ف  بَُّب إیل  ت ح  َّ  ،و ت  ُد إیل  دَّ ت و  و ت 
نک   ف ال أنَّ یل    ،أقب ُل م  ل یک  ک  ل  ع  مح ة  یل و مل   ، التَّط وُّ ن  الرَّ ل ک  م  من عک  ذ  و   ی 
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ک   م  ر  َّ ب جود ک  و ک  ىل  ل  ع  ضُّ َّ و التَّف  ل  و ُجد ؛اإلحسان  إیل  ک  اجلاه  بد  م ع   فارح 
یه   ل  ریمٌ  !ب ف ضل  إحسان ک    ع  واٌد ک   .إنَّک  ج 
خوانی ولی من از تو روی  ای پروردگار من! تو مرا به سوی خویش می]»

ناسازگاری  ی ویخو ورزی ولی با تو درشت ت میو به من محّب ،گردانم برمی
سمت و سوی تو به ا من ی اّمیگشا ی مییو باب دوستی و آشنا ،نمایم می

 !فروشم ی که مّنتی بر گردن تو دارم و بر تو ناز مییگو ؛مکن اقبال نمی
و  ،کند که هیچ مانعی در فیضان رحمت و احسان به من ایجاد نمی درحالی

همچنان کرامت و لطف تو با وجود چنین حاالتی بر من جاری و ساری 
جاهل  ۀپس بر بند ی.ینما جود و عطایت را از من دریغ نمی است. و

زیرا که جود و  !و با فضل و احسانت به او عطا فرما ،آور  خویش رحمت
 )معلِّق(«[ ذات تو است. کرامت مختّص

ّیان   ر  الّریاح  فال ق  اإلصباح  د  خِّ احل مُد هّلِل  مال ک  الُملک  َُمرى الُفلک  ُمس 
بِّ العال می ،الّدین    3. ر 

 ذات ق مختّصیی است که سلطنت و هیمنه بر خالیحمد مخصوص خدا]»
آورد و بادها را در  ها را بر روی آب به حرکت درمی اوست، کسی که کشتی

جهت جریان حوادث در تسخیر خود قرار داده است و صبح شفق را از دل 
ست که قوام دین و شرع به او پیوسته ا و او ،کشد ظلمت شب بیرون می

 ق()معلِّ«[ باشد. ق مییخال ۀدهند ست که پروردگار و تربیتا وا و هم ،است
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جیم یطانر الر   ّ َن ال  أعوذ  باهللر مر
حیم محین الر   برسمر اهللر الر 

رین   َصلی اهلل  َعلی  د   آلرهر الط اهر  حمم 
م أمَجعنیَ  َلعنَة  اهللر َعلی     أعدائرهر

 
، و احل مُد هّلِل  ع   ه  لم  ه  ب عد  ع  لم  ىل  ح  ،ا حل مُد هّلِل  ع  ت ه  عد  ُقدر  ه  ب  فو  و احل مُد هّلِل    ىل  ع 

ب ه   ض  ىل  طول  أنات ه  یف غ  ىل   ع   3.ما ُیرید و هو قاد ٌر ع 
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 
ارد با وجود اینکه قدرت دارد؛ و حمد اختصاص دارد، و عفو و آمرزش د

به خدا دارد، بر طول زمان بردباری و تحّمل و صبرش در عین غضبش، و 
 «که بر هر کاری که بخواهد، قدرت دارد. حالتی در

ل ظاهر اه ن  میا ت علم و حلم در  فا  منا

اصواًل جمع حلم با علم خیلی مشکل است، یعنی کسی که عالم باشد و صبور 
شود؛ چون آن زیادی علم و فَوران علم و بصیرِت در  تحّمل هم باشد، کم پیدا می و با

کند و در مقابل او  دهد که آن جهلی را که با او برخورد می آن امر، به او اجازه نمی
 ببرد. بین خواهد آن جهل را بشکند و از شود، تأّمل کند و تحّمل کند، فورًا می واقع می
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ها، همۀ اینها؛ چون اغلب  باشی ها، حکیم ابق، طبیباطّبای سابق، دکترهای س
خواست دو کلمه با آنها صحبت کند،  رفت و می خوب باسواد بودند، لذا تا مریض می

 کشیدند. سرش داد می
درد و یا  درد یا کمر های زمان سابق را که وقتی آدم دل خدا رحمت کند پیرزن

گاوزبان را دم کن و  شن یا گلآقاجان برو آوی»گفتند:  گرفت، می درد می دندان
 شد. و آدم هم خوب می« شود. بخور، دلت خوب می

ی، دو شاخصۀ طبیب له ا ی  س رضا اسا ل بر  لعاده و عم ق ا فو ی  ی سابق بنیۀ علم  ها

خواندند  خواندند، همان درس طلبگی بود، و می درسی که مردم در قدیم می
ن سه رشته را برای خود وقت مردم یکی از ای تا اینکه به مقام کمال برسند. آن

 ۀرفتند به دنبال تعلیم و ترویج مبانی دینی و پیش ها می کردند: بعضی انتخاب می
خواستند  ها که می شدند؛ و بعضی ها طبیب می ؛ بعضی روحانّیت و اجتهاد و...

فروش  شدند و کتاب کسب کنند و خیلی هم فکرشان خوب نبود، طبیب نمی
 شدند. می

را  قرابادین کبیرفهمیدند،  خواندند و خوب هم می س میها واقعًا در طبیب
مؤمن را  تحفۀ حکیمخواندند،  را خوب می تشریح األعضاءخواندند،  خوب می
های دیگری که در  خواندند، و کتاب را خوب می خمسۀ یونانیخواندند،  خوب می

کشیدند، و مّطلع و با  کردند و زحمت هم می طب نوشته شده است. کار می
کردند؛ نه برای  وقت برای خدا هم طبابت می شدند. آن فهم هم می رت و بابصی

 خودشان.
اند  ما که آن زمان را ندیدیم؛ اّما پدرها، مادرها و نزدیکان برای ما نقل کرده

 فرمود: هایی بودند. پدر ما می که آنها چه آدم
  بی بود بهمردند، طبی در طهران آمد و مردم می 3در آن زمانی که وبا و َمجاعة

سقراط، که منزلش در اطراف سرچشمه بود و یک االغ هم داشت  نام حکیم
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هایی که  رفت به دنبال مریض شد و خودش می که سوار این االغ می
 توانستند بیایند و به او مراجعه کنند. نمی

آقا از »یک روز که ما مریض داشتیم، نزدیک غروب به منزل ما آمد و گفت: 
نود و هشت مریض را خودم رفتم برای عیادتشان، شاید برای  حال، صبح تا به 

 «شوند! خوب می شاءاهلل همه دو نفرشان خطر فوت باشد، إن یکی
قرانی به  وقت یک دو کردند، آن رفتند و معاینه می ها می این حکیم باشی

 گرفتند؛ حّتی دیدند که فقیر است، نمی دادند؛ اگر نداشتند و می القدم می ایشان حّق
دادند و یا از همان  ها که بینوا بودند، پول دوایشان را هم می به بعضی از مریض

ها پول غذای مریض را  دادند؛ و بعضی کردند، می دواهایی که خودشان درست می
 دادند. هم می

داری،  گفتند: تو حصبه  گرفتند و می اینها متخّصص هم بودند؛ نبض را می
گویند:  می ات خراب است، و امثالهم. نَّسا داری، کلیهال الزم داری، ِعرق سل داری، تب

گفتند؛ یا اگر  زند! و آنها از طریق زدن نبض، مرض را می دو قسم می و نبض سی
خواستند عالوه بر نبض چیز دیگر را هم ضمیمه کنند، تخم چشم را نگاه  می
ن از این هم خواستند باز دّقتشا کشیدند پایین؛ و اگر می کردند و یا پلکش را می می
دیدند. دیگر این نبود که طبیبی بیاید شکم را معاینه بکند و  تر بشود، زبان را می زیاد

رسید، یعنی  ها نبود؛ به آنجاها نمی قلب را با گوشی و... معاینه کند، این حرف
 مرض تشخیص داده شده بود!

ی حلق زن ها فقط نبض! اصاًل هیچ طبیب ها برای مردها بود؛ اّما زن این معاینه
 دید. یا چشم او را نمی

این دوتا برادرند که خبر دادند مثل اینکه  یک دکتر نفیسی در طهران هست ـ
که یک پدری  ـ هاست یک برادر فوت کرده و یکی هم ابوالقاسم است که دکتر بّچه

األطّباء که در همین کوچۀ  داشت مؤدِّب نفس و یک جّدی داشت به نام ناظم
خواهد بیفتد  شود به خیابان برق و می که منتهی میـ ر خیابان سعدی األطّباء آخ ناظم
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فهمی هم بود، و یک کتاب در طب  مطّب داشت؛ خیلی مرد با ـ در خیابان مّلت
گویند:  می 3.فرهنگ نفیسینوشته است، و یک کتاب هم در لغت نوشته است به نام 

ا که نبود، یک ه نشست، چون صندلی و مبل و این حرف او وقتی در مطبش می
تخت داشت و روی زمین بود و یک رحل قرآن هم جلویش بود. وقتی  پوست

خواند. یک  آمد، قرآن می رفت؛ وقتی هم نمی اش می آمد، برای معاینه مریض می
دید یا زبانشان را  آمدند و دستشان را می پرده کشیده بود که مردها از این طرف می

آمدند و دستشان را از زیر پرده  از آن طرف میها هم  نوشت؛ زن دید و نسخه می می
نوشت، و  گرفت و نسخه می دادند و او از زیر پرده نبضشان را می األطّباء می به ناظم

 شدند! همه هم خوب می
طوری مردم را مبتال کرده است!! خدا نکند گذر پوست به  اّما واقعًا خدا این

د، یک مرتبه، دو مرتبه، تجزیه، تست، آورن خانه بیفتد، پدر این مریض را درمی دّباغ
 جا. عکس از همه

جایش عکس  ما یک رفیقی در قم داریم که خیلی پیش طبیب رفته و از همه
 گفت: برداشته است. می

آقا، مثاًل از فالن جا عکس »یک مرتبه که آمدیم طهران، طبیب گفت: 
راف اصاًل جا عکس برداشتم به جز آنجا؛ آن اط گفتم: آقا از همه« بردارید!

کلکسیون  این الزم است و باید»هیچی نبوده، این هم مثل آنجا است. گفت: 
 «عکس شما تمام بشود!

بنده خودم در مطّب یک طبیب قلبی بودم، مریضی را برده بودیم پیش او و او 
گرفتند، نوار  آن وقت برای نسخه بیست تومان می هم دستور نوار قلب داده بود ـ

ـ و مریض ما هم نوار برداشته بود. ما  شد د، جمعًا نود تومان میهم هفتاد تومان بو
گفتیم: آقا، نوار « نوار بردارید!»برای مرتبۀ دیگر که رفتیم، طبیب باز هم گفت: 
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همین! او نگفت: من « ُخب، برداشتید، پس دیگر الزم نیست!» برداشتیم! گفت: 
 ه کردید؟!نوار را ببینم که چه دارد، بعد نسخه را بنویسم! توّج

کردند، و لذا ثروتمند  های سابق متدّین بودند، و برای پول هم کار نمی طبیب
باشی یک خانۀ بزرگی داشت که یک اطاق بیرونی داشت برای  هم نبودند. حکیم

هایش در آن اندرونی بودند. آنها  پذیرایی و یک اطاق اندرونی هم داشت که بّچه
 کس پیش آنها خندیدند همه د و با مردم نمیسواد بودند! و چون با سواد بودن با
کرد  دل کند، او را دعوا می خواست با او صحبت کند و درد رفت. تا خانمی می می
تا کسی  ؛چون به علم خودشان هم مغرور بودند« چرا به نسخه عمل نکردی؟!»که: 

 کشیدند. کرد، سرش داد می مخالفت می
عالم  تحّمل جهل او را ندارد و  هر جاهلی که در مقابل عالم واقع شود، آن

 هم بکوبد! خواهد آن جاهل را در مرتبه می یک
لم حقیقی  تالزم علم و حلم در عا

 طورند. باشی که مثال زدم؛ و ااّل همه اصناف این این از قّصۀ حکیم
عالم آن کسی است که حلم را با علم خود توأم »در روایات زیاد داریم: 

 «کند.
ای که علم  علمای باهلل کسانی هستند که هر درجه: »روایات زیادی است که

 3«رود، صبر و بردباری آنها هم به همان درجه و به همان میزان باال بیاید. آنها باال می
جا بماند، و به تمام کائنات با نظر  نه اینکه علمش باال برود ولی حلمش همان

طور  بانی شود؛ اینحقارت بنگرد و به همه بد بگوید و تندی و پرخاش کند و عص
 6نیستند!

                                                      
 ، باب صفة العلماء.12، ص 3، ج الکافی. رجوع شود به 3
 :17، ص 3، ج الکافی. 6
الم عبداهلل علیه عن أیب» لم  ” :الّسالم ی قوُل  کان أمرُیالُمؤمنی  علیه :قاَل  ،الس  إّن ل لعامل    !یا طال ب  الع 

الماٍت  لم   :ث الث  ع  مت  الع لم  و احل  الماٍت  ؛و الصَّ لِّف  ث الث  ع  عصیة   :و ل لُمت ک  ُع م ن ف وق ُه بالم    و ،ُیناز 
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 الّسالم دربارۀ صفات مّتقین در خطبۀ همام دارند: امیرالمؤمنین علیه
لم   مُزُج احل    ب الع لم؛  ی 

 3«کنند. مّتقین کسانی هستند که بردباری را با علم ممزوج و مخلوط می»
 خورد!( نمی  درد )یعنی علم بدون حلم به

 اینجا داریم:
ه؛  احل مُد هّلِل عىل   لم  ه بعد ع  لم  حمد اختصاص به خدا دارد که با وجود »ح 
 «علم، حلم دارد!

یعنی با وجود اینکه به عمل و گناه و خطا و نّیت بد انسان علم دارد، او را 
 کند! کند، و تعجیل به عقوبت نمی گیرد و فورًا مؤاخذه و محاکمه نمی نمی

له و سّلم:  اهلل علیه و آ ی  از ش»پیغمبر صّل استعجله  ن   «یطا

یطان؛» فرماید: در روایت می طور کّلی عجله کار خوبی نیست؛ به ن  الشَّ لُة م   6الع ج 
 «عجله از شیطان است.

کردن است در آنجایی که تند  عجله غیر از سرعت است. سرعت، تند حرکت
کردن، خارج از اندازه و حّد نیست؛  کردن، ممدوح است و آن تند حرکت حرکت

ت که خارج از حّد است، و هر چیزی که خارج از حد باشد، غلط ای اس عجله تندی
 است.

ال»گویند:  ها می بینید در باالی مأذنه اینکه شما می لوا برالص   !قبَل الَفوت ةر َعجِّ
لوا برالتیوب روایتی نداریم و این ساختگِی مردم است. باالی درب  !«قبَل الَموت ةَعجِّ

                                                      
   ل بة ُه بالغ  ن دون  ظل ُم م  ل مة   ،ی  ُر الظَّ  .“«و ُیظاه 
همانا برای ” فرمودند: الّسالم می علیه امیرالمؤمنینحضرت  :الّسالم فرمودند امام صادق علیه»

و برای کسی که به تکّلف خود  .صمت و سکوت ، وو بردباری عالم سه عالمت است: علم، حلم
با غلبه بر ، کند با سرپیچی از برتر از خودش با او نزاع می :عالمتنیز سه  دهد میرا عالم جلوه 
 )محّقق(“« رساند. یاری می انو به ستمگر ،کند به او ظلم می شکمتر از خود

 .321، ص 6)عبده(، ج  نهج البالغة. 3
 .635، ص 3 ، ج نالمحاس. 6
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الَعجِّ »نویسند:  بعضی از مساجد هم می  که روایت نداریم. درحالی ؛«ةلوا بالص 
 :در قرآن مجید داریم

﴿                             

   ﴾.3 
سرعت کنید به سوی مغفرت خدا و بهشتی که خدا برای مؤمنین معّین »

 «کرده است!
ای  کنید یعنی خود را پس نیندازید ]و تأخیر نکنید[؛ تند بروید، اّما نه تندیسرعت 

 که از حد تجاوز کنید.
کنند؛ آن  دادن عجله می افرادی که فقط علم دارند، در فتوا و قضاوت و رأی

دهد که صبر کنند و بعد قضاوت کنند، تا دو نفر برای  تبّحر به آنها اجازه نمی
کنند، چه بسا که همان سرعت او موجب  د فورًا حکم میحکومت پیش آنها بیاین

 اشتباهش بشود.
م  قد یَ قد یَ  اجلَواد   ارر گاهی  قد یکبو:جواد: یعنی اسب تندرو؛  6.نبوکبو   الص 

گاهی اوقات  :بونْ د یَ قَ یعنی شمشیر برنده؛  :صارمو خورد؛  اوقات به زانو زمین می
خورد و در قضاوت و رأیش ُکند  شود. عالم هم بعضی اوقات زمین می ُکند می

وقت هم خودش به خطر افتاده است و هم  شود. این اسب اگر عجله کند، آن می
رسد  تر راه برود، هم خودش به سالمت می دیگران؛ اّما اگر عجله نکند و قدری آرام
 رساند. و هم راکب خودش را به سالمت می

قاضی وقتی که  1د.بنابراین از صفات قاضی این است که اهل عجله نباش
                                                      

 .311( آیه 1عمران ) لآسوره  .3
شود که غالب اوقات در کماِل  این کالم ضرب المثلی است عربی، و در شأن کسی گفته می .6

 )محّقق(زند.  می باشد، لیکن گاهی خبط و اشتباهی از او سر اتقان و صّحت قول و عمل می
  :31، ص 1، ج من الیحضره الفقیه. 1
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کند باید مطالب دو طرف را با کمال دّقت و احتیاط بررسی کند و تأّمل  حکم می
 کند، و از روی صبر بین آن دو به تساوی حکم کند؛ اگر عجله کند درست نیست!

قدر حلم دارد، در عین اینکه علم دارد! البّته اگر خدا  خداوند علّی أعلیٰ آن
ت، آن هم خیلی مهم بود، نه اینکه مهّم نبود؛ چون فقط علم داشت، و حلم نداش

علم خدا کافی است دیگر! علم دارد و چون علم دارد، به مقتضای علمش مؤاخذه 
چون او عبد است و آن هم « مؤاخذه نکن!»تواند به خدا بگوید:  کند. بنده نمی می

 است.موال است، موال فرمانی داده ولی او اطاعت نکرده و مستّحق عقوبت شده 
قدر خدا عالی و رفیع و لطیف است که با وجود علم و با وجود  اّما نه، این

، کند کند و او اعتنا نمی آورد؛ بنده گناه و معصیت می داند، به روی خود نمی اینکه می
خود برگردد و قبل از اینکه خدا او را  به شاءاهلل این بنده خود کند تا اینکه إن صبر می

 پیدا کند و برود. مؤاخذه کند، راه را
پس بنابراین توأم کردن حلم با علم از صفات خدا و از صفات انبیا و اولیا 

 است، و ااّل هر عالمی حلم ندارد.
اهل دنیا ن  میا اغماض، در  ت با عفو و  قدر  تنافی 

ت ه و احل مُد هّلِل  عىل   ه  بعد  ُقدر  فو  حمد اختصاص به خدا دارد که با وجود »؛  ع 
 «کند! قدرت، عفو می

افرادی که قدرت دارند، اهل عفو و إغماض نیستند. مثاًل دزد آمده منزل 
آورند. اگر  گیرند و می روند و دزد را می گویند: برو دزد را بگیر! می کسی و می

زند و  کند و یک سیلی می خانه اهل قدرت نباشد، خب با دزد دعوایی می صاحب
                                                      

 « َی عن الم،  عل  علیهر  ر سوُل اهلل  ص اّنه” :قالالس   ىّل اهلل علیه و لله و سّلم:قال ر 
ُجالن   إذا ت قاض   ل  حّتی   فال ،إلیک  ر  ر   ت قض  ل ألوَّ ضاء !ت سمع  من  اآلخ  ب یَّ  ل ک  الق  لت  ذلک  ت   .“«فإّنک  إذا ف ع 

 ی اهلل علیه و آله و سّلم فرمودند:صّل خدا رسول”
هرگز به نفع فرد اّول  ،نفر نزد تو آمدند و درخواست کردند که بین آنها قضاوت کنیهرگاه دو 

چراکه وقتی این کار را انجام دهی و سخن  !قضاوت نکن تا اینکه سخن دیگری را نیز بشنوی
 )محّقق(“ دیگری را نیز بشنوی، حکم صحیح قضاوت برای تو آشکار خواهد شد.
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 سلطانی است و قدرت دارد، که آن را به اّما اگر مثاًل« چرا دزدی کردی؟!»گوید:  می
اش کنید! دزد آمده منزل من  تّکه تّکه»گوید:  تمام انحاِء عقوبت، عقوبت کند می

 کردند. تّکه می آوردند، تّکه و سابق هم اگر دزدها را گیر می« دزدی کرده!!
گویند: در زمان مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی معروف که در  می

کردند، به حاج  و چون در یکی از دهات مشهد به نام نخودک ترّدد میمشهد بودند، 
حسنعلی نخودکی معروف شده بودند، ولی در اصل اصفهانی بودند؛ چون اصاًل 

الّدوله بوده که در  ها که گویا عین اصفهان بودند و مشهد نبودند. یکی از شاهزاده
ای قیمتی او را دزد ه اصفهان حکومت داشته است یک روز یکی دوتا از قالیچه

آیند پیش آشیخ حسنعلی که اهل ورد و دعا و َمغیبات بود و تقاضا  برد؛ می می
 کنند که این دزد را پیدا کند. می

هایتان را بیاورد و  کنم که دزد، قالیچه من کاری می»گوید:  آشیخ حسنعلی می
 «توانم معّرفی کنم! کنم، و نمی بگذارد؛ ولی من دزد را معّرفی نمی

نه، »گوید:  می« کنیم! نه آقا، حتمًا این کار را باید بکنی! تقاضا می»گفتند: 
 «ها را بیاورد! خیلی خوب، حاال بگو قالی»گویند:  می« شود! نمی

ها را  ای قالی حاال به چه وسیله ها در خانه است ـ بینند قالی گذرد، می می
بیند که آشیخ حسنعلی  ه میالّدول ـ عین داند! آوردند و سر جایش گذاشتند، خدا می

اند و در خانه  هایی را که دزد برده بود، اآلن آورده چنین قدرتی دارد که قالیچه هم
« باید دزد را معّرفی کنی!»گوید:  کند و می اند؛ حاج حسنعلی را حاضر می پهن کرده

 «کنم. معّرفی نمی»گوید:  می
گوید:  هایش و می ها و نوچه کند به أَکِره رو می« کنی؟! معّرفی نمی»گوید:  می

اندازند زیر  و حاج شیخ حسنعلی را با این مقامات می 3«شیخ را بگیرید زیر شاّلق!»
های  خواهند شاّلق بزنند، گویا شیخ حسنعلی از آن اراده که می شاّلق! اّما همین

                                                      
 ، با قدری اختالف.03مات، حکایت بخش کرا ،ها نشان نشان از بی .3
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شود، و  دردی مبتال می الّدوله به دل ایستد و خود عین کند و دست آنها می باطنی می
کنند و شیخ حسنعلی هم از آنجا  کشند و عذرخواهی می دیگر خجالت می

سره حرکت  و یک« مانم! دیگر اصفهان نمی»گوید:  آید، و می خیزد و می برمی
کند، یعنی مال دزدی را پیدا  کند برای مشهد، و دیگر هم از این کارها نمی می
ویند: دزد را معّرفی گ رود زیر شاّلق و می کند؛ چون اگر پیدا کند، خب می نمی
 کن!!

اش غلط است؛ و ثانیًا اگر معّرفی کند آنها  حاال اگر معّرفی کند، اّواًل معّرفی
توانند دست آن دزد را ببرند، چون باید چهار شاهد عادل دزد  که به قانون شرع، نمی

را ببینند که دزدی کرده است تا اینکه حد بر او جاری کنند؛ اینجا که شاهِد عادل 
یده است و از روی علم غیب دزد را معّین کرده است. حاال اگر دزد بیچاره را ند

اندازد، خوِد دزد را زیر چه  کند؟! شیخ را که زیر شاّلق می کارش می معّرفی کند، چه
 کند! اش می قطعه اندازد؟! زیر شمشیر بّرنده قطعه می

ی، در خویشتن قدرت حقیق نفسانی ظهور  ی   داری و غلبه بر هواها

کند! اّما قدرت آن قدرتمندی  پس هر قدرتمندی عفو ندارد و عقاب می
 داری داشته باشد. تر است، که قدرت خویشتن ها عالی قدرت ۀواقعّیت دارد و از هم

وقت شمشیر به  امیرالمؤمنین شجاع بود، اّما شجاعت داریم تا شجاعت! یک
، اّما شمشیر به گیرد وقت شمشیر به دست می زند؛ ولی یک گیرد و می دست می

اختیار او است. قدرت اینجا است که در عین گرمِی کار، در هر لحظه شمشیر در 
گوید: اینجا بزن، آنجا نزن! اینجا این مقدار، آنجا آن  تحِت ارادۀ او است و به آن می

مقدار! اینجا عقب بکش! اینجا شمشیر را غالف کن، اینجا برهنه کن! و این مهّم 
 است!است؛ این شجاعت 

تن منین علیه خویش لمؤ میرا قدرت داری ا لّسالم در عین   ا

امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا، شمشیر را غالف کرد؛ این َشجاعت 
از کندن دِر خیبر و کشتن َعمرو بن  ـ َشجاعت؛ ُشجاعت غلط است امیرالمؤمنین ـ

ر تر است. شجاعت اینجا است که شمشیر در مشت او است و اگ عبدَود باال
کند، اّما خدا و پیغمبر دوست ندارند. بر  بخواهد، تمام مدینه را سیالِب خون می
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خود او هم خیلی گران است که شمشیر را غالف کند؛ چون علی یگانه یل میدان 
کند برای  برند، اّما صبر می بیشۀ شجاعت و وصّی پیغمبر است و دارند حّق او را می

 نگهداری آن منظور عالی.
شکل است که انسان با وجود قدرت، دست به عمل نزند؛ این خیلی م

شخصی قادر باشد و عفو کند. یک وقت شخصی گناهی انجام داده است و به انسان 
آید و حّتی  بیند که کاری از دستش برنمی انسان هم می« آقا ببخشید!»گوید:  می

بر تمام وقت  اّما یک« آقا عفوت کردم!»گوید:  تواند بدهد، می گوشمالی هم نمی
گوید:  های او اسیر است و می کار در پنجه جهاِت او مسّلط است، و آن شخص گناه

 گویند: گذشت. میاینجا قیمت دارد، این را « عفو کردم.»
ه بعد  ُقدرته احلمُد هّلِل  عىل   بعد از اینکه قدرت دارد، به تمام معنا عفو  »؛ عفو 

 «کند. می
ن ند در حین غضب  نبردباری و حلم خداو  مود

. ضبه   و احلمُد هّلِل  عىل  طول  أنات ه یف غ 
به معنای بردباری و حلم است. حمد اختصاص به خدا دارد، حمد بر  أنات

کشد، در عین  اش خیلی بلند است و خیلی طول می این کار خدا که أنات و بردباری
غضب. غضب دارد و غضب هم کرده است، چون عملی که انجام داده شده، عمل 

کند و  است و مستلزم رحمت نیست، بلکه مستلزم عقوبت است؛ اّما صبر میزشتی 
حّد امکان است،  دهد تا آنجایی که در سر طور، مهلت می دهد، و همین مهلت می

﴿آنجایی که دیگر قابلّیت نیست و برای آن شخص متمّرد برگشت نیست:    

     ﴾،3  گیرد. و این قدرت از طرف پروردگار،  قدرت میاو را با یِد
 گوید: صبر کن! خیلی عجیب است؛ در عین غضب، می

ریزد، در عین عصبانّیت  صبر یعنی: آدم عصبانی شده است و دارد عرق می
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که دشمن را گرفته است، صبر کند و یک مهلت عجیبی هم به او بدهد، و در عین 
عصبانّیت بیفتد و بعد او را مهلت بدهد، خب عصبانّیت هم باشد!! اّما اگر آدم از 

 تغییر حال پیدا کرده است.
دهد، پس وقتی خدا غضب کند، غضبش تبدیل به  خدا تغییر حال نمی

شود، مگر اینکه طرف توبه کند یا برگردد. ولی وقتی این شخص به  رحمت نمی
دارد؛ اّما همان حال اّولیۀ خودش باقی است و توبه نکرده، پس غضب خدا هم ادامه 

تواند طرف را عقاب کند، ولی  در عین اینکه غضبش ادامه دارد و هر لحظه می
 کند. عقاب نمی
خالف افراد بشر که اگر بخواهند به مقتضای غضبشان عمل کنند، چه بسا  به

کشد. مثاًل کسی دیگری را کشته است، حاال اگر ولّی خون او  زمان طول می
تواند او را بکشد؛ باید بیاید نزد حاکم و  ورًا که نمیخواهد قاتل را قصاص کند، ف می

تواند  اثبات کند و حاکم هم باید حکم کند، و قبل از اینکه حاکم حکم کند که نمی
قصاص کند. ممکن است تا حاکم حکم کند، طول بکشد؛ یا برای اینکه شهود 

 بیاورد، طول بکشد؛ و شاید اصاًل شهود نباشد و دعوایش ثابت نشود.
مالی از آن کسی که تمّرد  طور نیست که برای اثبات انتقام و گوش ا خدا ایناّم

کرده است احتیاج به گذشت زمان یا پیدایش مکان مستعد و یا شرط و علل ُمعّده 
داشته باشد، هیچ الزم نیست! نفس ارادۀ او قدرت اوست؛ بخواهد اراده کند کار 

 !وی این نگهداشته استکند. و عاَلم را ر تمام است، ولی اراده نمی
﴿                      ﴾و اگر خدا بخواهد » ؛

کنند مؤاخذه کند، روی زمین یک جنبنده  مردم را بر ظلمی که می
 «ماند! نمی
﴿             ﴾ا آن زمان و اجلی که اندازد ت تأخیر می» 3؛
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 «معّین شده است.
کنند،  بیش، به اختالف درجات و مراتب خود ظلم می و پس همۀ افراد کم
 گیرد. گیرد واصاًل آنها را به ید قدرت خودش نمی ولی خدا هیچ انتقام نمی

ت حق قّیت حضر لقّیت و راز معنای خا  حقیقت 

، فالق   ، باسط  الّرزق  ، ذى اجلالل  و اإلکرام  احلمُد هَّلل خالق  اخل لق    اإلصباح 
ُعد  فال و ، اّلذى ب  د  النَّجوى   الف ضل  و اإلنعام  ه  ُرب  فش  ، و ق  ک و ُیرى  ، تبار 

  3!ٰتعایل
خلق یعنی  است.« خالق اخللق»حمد اختصاص به خدا دارد؛ خدایی که 

تمام آفرینش، دستگاِه وجود؛ اینجا خلق اعّم از عالم خلق و عالم امر است! یعنی 
شوند، ولو اینکه نفوس مالئکۀ مقّرب و عالم  مخلوقات خلق خدا حساب می

 ملکوت باشد، و تمام خلقت آنها به دست پروردگار است.
 «کند. کند( و مضایقه نمی گشاید )و سفره را پهن می رزق را می باسط الّرزق؛»

 ای برد! و این سفره به اندازه هر کسی از این سفرۀ پروردگار روزی می
عجیب و غریب است که برای هر کسی سفرۀ خاّصی انداخته است. مثل اینکه شما 
صد نفر را در منزلتان دعوت کنید و این صد نفر هر کدام یک غذای خاّصی دارد و 
شما هم برای هر کدام از آنها غذای خاّصی بگذارید؛ هزار نفرند، هزار غذای 

 خاّص! این عجیب نیست؟!
تعداد موجوداتی که خلق کرده است، روزی معّینی به  خداوند علّی أعلیٰ

درد بّچۀ دیگر؛   خورد نه به درد این بّچه می   برای آنها گذاشته است. شیِر این مادر، به
ای که با این مادر ارتباط یافته، این شیر را درست کرده است،  خداوند برای این بّچه

ها یک غذایی، برای  از انسانو این شیر برای این بّچه رسیده است. برای هر کدام 
حیوانات یک غذایی، برای جمادات یک غذایی، برای حیوانات زیردریایی یک 

وقت  غذایی، برای هر موجودی از موجودات یک قسم از رزق رسیده است. آن
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ای و یک فکری و یک روحی دارد و هر کدام از آنها یک  خود انسان یک ماّده
و خداوند برای هر کدام آنها رزقی معّین کرده خواهند،  وجودی دارند و رزقی می

 است.
ای که خداوند پهن کرده، بزرگ است به تعداد تمام  اندازۀ این سفره

موجودات؛ چون تمام موجوداِت خداوند سر این سفره هستند، و هیچ موجودی 
نیست که از این سفره خارج باشد. پس سفرۀ خدا کجا است؟ تمام عالِم وجود، 

از آن ِکرمی که در زیر زمین است تا  ت، و همۀ موجودات ـسفرۀ خدا اس
سر این سفره هستند و به اختالف انحاِء رزق، روزی  ـ موجودات ملکوت أعلیٰ

تواند بگوید: من جای خدا هستم، و من روزی مردم  خورند. حاال چه کسی می می
 را متکّفلم؟!

میهمانی ن  ن علیه داستا ت سلیما ن حضر لّسالم داد  ا

الّسالم با خود قرار گذاشت که تمام غذای  ند: حضرت سلیمان علیهگوی می
از حیوانات و َمواشی و گاو و  ای را که بود ـ حشم و اهل آن شهر و قبیله و خدم

به عهدۀ ایشان باشد و بدهد. برای تمام اهل آن  ـ گوسفند و اسب و هرچه که هست
که نزدیک ظهر شد و  همینمحل و برای حیوانات و... غذا پختند و تهّیه کردند، 

خواستند غذا را برای همۀ افراد قسمت کنند، یک ماهی در آن بندری که حضرت 
من روزی »سلیمان منزل داشت، سر از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد که: 

تمام آن غذاهایی را که تهّیه کرده بودند برای همه، به این ماهی دادند و در « خواهم! می
ای ماهی، آخر خجالت »طور باز بود! گفتند:  ، اّما باز دهانش همانحلقش ریختند

کشی؟! تو تمام روزی این ِده و شهر و قبیله را برداشتی و رفتی، ولی هنوز سیر  نمی
 3«این نیم ُقرت من بود، هنوز دو قرت و نیم من باقی است!»گفت: « نشدی؟!

یا را جلو آوردیم! های در خواست نشان بدهد که: فقط یکی از ماهی خدا می
 طوری است! ما این ۀکس کار ما را گردن نگیرد؛ سفر پس هیچ
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آیند و سرشان را تا کمر از  ها از دور می گویند: بعضی اوقات این ماهی می
کنند؛ خدا این مقدار  ایستند و کشتی را غرق می کنند و جلوی کشتی می آب بلند می

آیند مثل کوهی هستند، و وقتی  دور میقدرت به آنها داده است! بعضی اوقات که از 
های  هایش مجّهز به پّره های بزرگی که مثل یک شهر است و تمام چرخ آن کشتی

وسیلۀ گردش، بدن این ماهی را  ها به افتد، تمام چرخ فلزی است، روی این ماهی می
گیرند و  شود؛ وااّل جلوی کشتی را می آلود می کند و آب دریا خون تّکه می تّکه
گذارند که حرکت کند! آن ماهی که آمد جلوی کشتی حضرت یونس را  ینم

خواست، یک آدم یا دوتا آدم توی  ای می گرفت، یک ماهی کوچکی بود که طعمه
 داد. رفت، جواب می حلقش می

ها هست! تازه این یکی از مخلوقات خدا است که در  در دریا از این ماهی
ها؛ و تمام این  ها و ستاره در مقابل کهکشان است  ای این دریا است؛ و دریا یک ذّره

خواهند،  ای است در مقابل عوالم دیگر. و همۀ اینها روزی می  عالم طبیعت یک ذّره
 خواهد. خواهد، میکائیل مدد می خواهد، اسرافیل مدد می جبرئیل مدد می
خدا بسط کرده، قبض نیست، دست خدا بسته  ؛«باسط الّرزق»، بنابراین
آید. سفره را پهن کرده و  مِسک نیست و از آدم ممسک خوشش نمینیست، او ُم

گوید: هر کسی از این سفره هر چه میل دارد بخورد! انواع و  انداخته است و می
 اقسام غذاها در این سفره هست!

ن حکمت نسا فرینش ا آ ی در   های

ای که در شکم مادر است یک غذا معّین کرده است، این غذا از  برای آن بّچه
 کند. رسد و رشد می ه بند ناف است که مواّد حیاتی و خون از مادر به بّچه میرا

کشد؛  زند اّما نفس نمی این بّچه تا ُنه ماهگی در شکم مادر است، قلبش می
که این بّچه از شکم مادر  چون در شکم مادر هوا نیست که نفس بکشد. اّما همین

باید به او هوا بدهند و اگر یک  شود به هوا و اش تبدیل می آید، روزی بیرون می
میرد. تا یک دقیقه پیش مگر در شکم مادر نبود؟! در شکم  دقیقه نفس نکشد می
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کشید؟! اّما  مرد؟! چرا نفس نمی کشیدن نیست، پس چرا نمی مادر جای نفس
که متوّلد شد باید نفس بکشد؛ خیلی عجیب است!! مثل ماهی که تا وقتی در  همین

اش به آب است، و اگر او را از آب بیاورند بیرون  زندگی آب است زنده است و
میرد؛ بّچه را هم اگر قبل از موقع توّلدش از شکم مادر بیرون بیاورند، همین هوا  می

کند، اّما  ُکشد! این بّچه در شکم مادر است و زنده است و تنّفس هم نمی او را می
 میرد. دقیقه تنّفس نکند میکه متوّلد شد حتمًا باید تنّفس کند و اگر یک  وقتی

وسیلۀ بند ناف، غذای  وقت خدا همان خونی را که در رحم مادر است و به آن
 کند! این خون چه مناسبتی با شیر دارد؟! بّچه است، تبدیل به شیر می

ترین نعمتی است که  شوند، بزرگ ها در اّیام عادِت خود حائض می اینکه زن
خورد؛  نمی درد به زنی که حائض نشود مریض است وخدا به آنها داده است، و اصاًل 

شود، رحم او استعداد پذیرش بّچه دارد، و خدا در وجود  چون زنی که حائض می
های بدن انسان یک کاری  سازی خلق کرده است. هر کدام از دستگاه او کارخانۀ آدم

، آدم گیرد؛ اّما رحم زن دهد و می شنود، دست می بیند، گوش می کند: چشم می می
 انسان یعنیال إله إاّل اهلل، کند و آدم یعنی مظهر خدا، یعنی گویندۀ  درست می

وقت این  سازی است. آن سازی و غیر از استخوان سازی غیر از خون شعور. آدم با
که زن آبستن است،  شود، در وقتی خونی که به نام خون حیض در رحم مادر پیدا می

که شیر  شود مگر خیلی کم؛ و در وقتی حائض نمیغذای بّچه است، و لذا زِن آبستن 
دهد هم حائض  شود، و لذا زنی که شیر می دهد این خون تبدیل به شیر می می
دهد  شود مگر به ندرت؛ و وقتی هم که زن نه حائض است و نه به بّچه شیر می نمی

تن کند و برای پذیرف و نه آبستن است، این خون حیض  رحم را تطهیر کرده و باز می
 آید! کند. این غذای بّچه است که به این صور مختلف درمی آماده می
گویند: بهترین مواّد غذایی در شیر هست، از همۀ غذاهایی که برای بّچه،  می

تر  بزرگ، مرد، زن، پیر و جوان است، چیزی نیست که قّوه و قدرتش بیشتر، و سالم
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رقیقی است! و همین شیر تر از شیر باشد؛ همین شیری که به این  اذّیت و کم
وقت این شیر را چقدر روان  کند. آن های محکم بدن انسان را درست می  استخوان

ها به پستان مادر آورده است، و نوک پستان را مثل سر سوزن  داشته و از راه رگ بر
سوراخ کرده است که به گلوی بّچه نچکد و نجهد تا بّچه خفه نشود. و این دهانۀ 

ندازۀ دهان بّچه است، اگر دهانۀ پستان بزرگ و مثاًل به اندازۀ یک انار پستان هم به ا
توانست زندگی کند؟! یا اگر دهان بّچه بزرگ بود، چطور  بود، این بّچه چطور می

وقت به بّچه هم  توانست سر پستان کوچک را بگیرد؟! اینها حساب دارد ها! آن می
 شود، بَمکد. یاد داده است که تا متوّلد می

چهار  و بیست شوند، مادر تا ها متوّلد می گویند: وقتی بّچه عروف است که میم
چهار  و دهد، و بعد از بیست دهد، بلکه کره و قنداب و... می ساعت به آنها شیر نمی

 دهد. ساعت شیرشان می
بود، و به ما گفتند که بیایید  یک روز خدا به یکی از محارم ما یک اوالد داده

چهار  و و اقامه، و اسمش را بگذارید. من که رفتم هنوز بیست برای دعا و اذان
ساعت نشده بود و به این بّچه شیر نداده بودند؛ این بّچه را که در دامن من گذاشتند 

کند و  چنین می طور مدام لبش را هم خواستم دعا بخوانم، دیدم همین و من می
بّچه یاد داده است که  مکد، و پستانی هم نیست!! چه کسی به این خودش دارد می
گردد و دنبال روزی است،  مکد و دارد دنبال صید می خود می به بمکد؟ او خود

 ای که خدا برایش قرار داده است. همان روزی
ای بدون شعور، نفهم، بدون ادراک که تا چند ماه پیش در شکم مادر،  بّچه

نیا آمده است و آهسته تر یک نطفه بود؛ اآلن به این د یک جامدی بود، و دو ماه قبل
مکد یعنی دارد با  مکد. وقتی می شود، و دارد می آهسته دارد حّس و شعورش باز می

کند؛ خدا هم از  لسان حال و با این ادب ظاهر برای خودش جلب روزی می
طرف، پستان مادرش را برایش معّین کرده است، شیرش آماده است و این لب را  آن

گذارد. و خدا این غذایی را که خیلی نرم و  ر پستان میکه به اندازۀ پستان است ب
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قطره  خاصّیت است، و طوری قرار داده است که از پستان مادر قطره گوارا و ُپر
ای که  های ریز آن به اندازه آید، که گلوی بّچه را بگیرد، بلکه از سوراخ بیرون نمی

آید، بلکه  زیاد نمی آید؛ اگر شیر در پستان مادر زیاد هم باشد، مکد شیر می می
 آید. مکد می قدری که می همین

کند؛  مثل این برِق شهری که خانه را هر مقداری که المپ ببندیم، روشن می
گیرد و خانه را  اگر المپ چهل بستیم، این المپ چهل به اندازۀ چهل وات برق می

آید، اّما  میحساب  وات. برق، بی کند؛ اگر المپ هزار بستیم، به اندازۀ هزار روشن می
گیرد. شیر پستان مادر هم زیاد است  هر المپ به اندازۀ قابلّیت خودش از این برق می
مکد. بعضی از مادرها به دو یا سه  ولی هر بّچه به اندازۀ استعداد و قابلّیتش از آن می

 دانم قضّیه چه شده است که دیگر های سابق!! اّما حاال نمی دادند؛ البّته زن بّچه شیر می
 الّزمان است! شود؛ این هم از عقوبات آخر ها شیر پیدا نمی در پستان زن
شود؛ یک مقدار  آید در بدن بّچه و تجزیه می وقت این شیر رقیِق لطیف می آن

شود که خود آن خون تبدیل به گوشت و عصب و مخ  از این شیر تبدیل به خون می
شود  دارد که جذب خون میشود؛ و خود این شیر هم چیزهایی  و پی و استخوان می

 کند. و برای بّچه ایجاد مغز و فکر و اندیشه می
ای است که خداوند برای بّچه قرار داده است، و همۀ  این یک روزی

هایی که از موجودات دیگر هستند هم یک روزِی متناسب با خودشان دارند:  بّچه
خّفاش. خّفاش یا بّچۀ مورچه، بّچۀ مگس، بّچۀ ملخ، بّچۀ مرغ، بّچۀ گرگ، بّچۀ 

گذارد، بلکه  نمی ای است در میاِن پرندگان که تخم پره پرنده کور یا شب همان شب
دارد  هایش را در زیر شکم خود نگه می شود، همیشه بّچه زاید و حائض می بّچه می

ها  خورند. شب هایش با او هستند، و از پستان مادر شیر می پرد بّچه و هرجا که می
گویند: چشم هم  خورد، و می گیرد و می ها را می و حیوانات و پشه پرد در آسمان می

گویند:  ها دندان دارد، به آن می ندارد! و این خّفاش چون نوک ندارد و مثل موش
 طور خلق کرده است. موِش پردار. این هم قسمی از پرندگان است که خدا این

ق پروردگار بر روزی ماّدی گسترۀ سفرۀ رز معنوی و  ی   ها
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خورد، ولی چه نوع  مبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم هم روزی میپیغ
خورد؟ آن حمّیت و فکر و اندیشه و ذهنشان نسبت به عالم ملکوت و  ای می روزی

علم  گوید: کم است!  دهد، ولی می تمام علوم اّولین و آخرین را خدا به او می
کند؛ مرکز علِم خدا  م را طلب میفوق این عل شود، اّما باز ما جبرئیل به او داده می

 است دیگر! این هم یک روزی است!
های ماّدی  ها به انحاء و اقسام است، و روزی منحصر در روزی پس رزق
های حیاتی، روزی قدرت،  روزی های فکری، عقلی، روزیهای  نیست؛ روزی

ر است های ماّدی، تمام اینها همان سفرۀ پروردگا روزی علم تا برسد به همین روزی
ط الّرزق»که گسترده شده است!   «باس 

 آورد. را معنا کردیم که خدا چگونه صبح را بیرون می «فال ق اإلصباح»
 «دارای جالل و إکرام است. خداوند علّی أعلیٰ»  ؛ذى اجلالل و اإلکرام

ذى اجلالل »َکرم به معنای بزرگی و لطافت و آقایی است؛  اکرام یعنی جمال، 
ُاُبهَّت و ابَُّهت  ، هم دارای صفات ُابَّهت است ـذی اجلالل   اجلامل: یعنی «و اإلکرام

ـ و هم لطافت  این غلط است« فالن کس دارای ُاُبّهت است.»گوید:  غلط است؛ می
و جمال دارد. اگر بخواهم در مورد خصوصّیات کیفّیت جالل و جمال پروردگار 

 شود. گذرد و تمام می بحث کنیم، ماه رمضان می
ها است و  خداوند دارای تفّضل است، و دارای نعمت» لف ضل و اإلنعام؛و ا

 «کند. طور بر عالم وجود احسان و افاضه می همین
ُعد  فال ُیرى    «شود. دور است و دیده نمی» ؛اّلذى ب 

د  النَّجوى   ه  گوشی انسان را  های در نزدیک است و صحبت» ؛و ق ُرب  فش 
قدر  شود، و از طرفی این و دیده نمی )خدا از طرفی دور است« فهمد. می

 فهمد.( نزدیک است که نجوای آدم را می
ک و تعایل    «خیلی مبارک و بلند مرتبه است.» ؛ تبار 
ُعد  فال ُیرى  : »شود که حاال چگونه می د  النّجوى   ب  ه  ؟ اگر از این «و ق ُرب  فش 
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شب توضیح بیشتری  شاءاهلل فردا ایم! إن انصافی کرده طور بگذریم، بی قسمت همین
شود، و در عیِن دوری که  دهیم که چگونه خداوند هم دور است و دیده نمی می

تر است.  شود، چنان نزدیک است که از خود انسان به انسان نزدیک دیده نمی
د  النّجوى  » ه  تر  از باب تقریب گفته شده، و ااّل از آن هم به درگاه خدا نزدیک «فش 

 است.
یقین را زیاد کند و انسان، خدا را با تمام اسماء  د علّی أعلیٰاهلل خداون شاء إن

 و صفات حسنای او بشناسد و به آن مقام  ُمِقّر و معترف بشود.
 مّمد و لل مّمد الل هّم صّل عىل  
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جیم یطانر الر   ّ ن ال  أعوذ  باهللر مر
ح محینر الر   یمبرسمر اهللر الر 

رین د   آلرهر الط اهر    َصلی اهلل  َعَل حممی
م أمَجعنیَ     َلعنَة  اهللر َعَل أعدائرهر

 
ط   ،حلمد هّلِل خال ق  اخل لقا   زق باس   و  واإلکرام ذى اجلالل   ،اإلصباح   فالق   ،الرِّ

ُعد  فال یُ  ،و اإلنعام الفضل   ى  اّلذى ب  د  النَّجوى   و ،ر  ه   و ک  تبار   ،ق ُرب  ف ش 
.  3تعایل 

و گشاینده و  ،عالم آفرینش است ۀحمد اختصاص به خدا دارد که آفرینند»
و دارای مقام جالل  ،صبح ۀو پدیدآورنده و شکافند ،هاست روزی ۀکنند باز

 .«و جمال
 ،ی بزرگواری و نیکویی و ُحسن استااکرام به معن ؛«کراماجلالل و اإل ذى»

  ﴿ م:رآن مجید داریدر ق. که مقصود همان صفات جمال خداست   ﴾6؛ 
 .الجالل و الجمال  یعنی ذی

ل پروردگار فض معنای   تبیین 

 .«و خداوند دارای فضل و دارای نعمت است» ؛نعامو الفضل و اإل
                                                      

 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.348، ص 3، ج اإلقبال .3
 .70( آیه 55. سوره الّرحمٰن )6
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آن  ،برد رد و زیادی هم میبَ ای از چیزی می کسی که بهره ؛فضل یعنی زیادی
از  ۀ زیادییعنی بهر ،گویند فالن کس فاضل است می .گویند فضل ش را میا زیادی

یعنی یک چیزی دارید که موجب برتری و  ،شما بر من فضیلت دارید .علم دارد
فضل است  ۀهر چیزی از ماد. یعنی زیادی است، فضلهجمع  ،فضوالت. تقّدم است

 .که زیادی باشد
ی فضل ی است که از رویها نعمت ،دهد هایی که خداوند به بندگان می نعمت

 دهد پس هرچه می ،دهد بدون استحقاق می :اّواًل ؛ چونیعنی زیادی است ،است
 است. زیادی

ده  ،حاال بخواهد بگیرد و اگر کسی ده تومان از کسی طلب داشته باشد
این فضل حساب  ،زیادی بدهد و یک تومان هم احسان کند و تومانش را بدهد

طوری  این یازده تومان را همین ولی ،ندارد ی از کسیهیچ طلب که کسی . اّماشود می
 فضل است. اش ، این همهدهد به او می

موجودی موجود نبوده و در عالم کینونت خود و ماهیت خود  : هیچثانیًا
از  ،عطای وجود از طرف پروردگار بر اوإ اینکهتا  است وجود نداشته استحقاِق

 .اش فضل است همه ؛ پسلزام باشدإروی استحقاق و 
﴿     اگر حّتی این عباداتی که ما گفتیم بندگان ما انجام بدهند 3﴾؛ ،

 ،خواهیم داد ،ایم که ما به آنها داده را هایی عالوه بر اینکه آن وعده  آنها انجام بدهند،
 ره :گوییم مثاًل می .دهیم می تر هم چرب عمال آنها راأ ۀنتیج ،دهیم اضافه هم می

بینید در روز  بعد شما می .چنین و چنان نتیجه دارد ،خواندنماز ب در اّول وقت کس
﴿؛ داده است هم ها را داده است و خیلی زیادتر قیامت آن نتیجه     ،﴾ 

 .ش این استیمعنا
                                                      

 :637، ص 4، ج معاد شناسی. 15آیه  (58) ق. سوره 3
 «و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشّیت آنان برای آنها خواهد بود.»
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از  همه است، هایی که خدا به انسان داده مضافًا به اینکه اصل تمام نعمت
 .ضل استاش ف همه ، پسگیرد نعمت وجود سرچشمه می

 .«از روی احسان است ۀ اینهاها را خدا داده و هم تمام این نعمت» ؛و اإلنعام
احسان یعنی به کسی کمک  .ی نعمت دادن و احسان استاإنعام به معن

 .استحقاقی داشته باشد اینکه او بدون ،کردن
ُعد  ف ال یُ ا د  النَّجوى  لَّذى ب  ه  ُرب  ف ش  ؛رى  و ق   ، تبارک و تعایل 
بنابراین  و آن کسی است که دور است  ،حمد اختصاص به این خدا دارد»

انسان را هم  ۀکه حرف آهست طوری و نزدیک است به ،شود دیده نمی
ک”پس  ؛شنود و اصاًل شاهد بر قضیه است می بار  چقدر این خدای  ،“ت 
 .«الّدرجات و ذوالقدر است چقدر رفیع “تعایل  ”و  ،ستا مرتبه و مبارکی بلند

شود و در عین حال نزدیک است  ور خدا دور است و دیده نمیچط
قدر دور  شود چیزی این کند؟ می انسان هم خبر پیدا می ۀکه از حرف آهست طوری به

هم که  ای نزدیک باشد که از حرف مخفی به انسان قدر این ، ولیباشد که دیده نشود
خودش حاضر  ، اصاًلکندنه اینکه خبر پیدا  ؟زند خبر پیدا کند انسان با رفیقش می

د  » !باشد ه  عَ »ی امعن به؛ «ف ش  دَ  ،نیست که بشنود «َسمر  .بیند می و یعنی حضور دارد  َشهر
اگر  ؟شود چطور نزدیک است و دیده نمی است ؟ اگر دورممکن است چنین چیزی 

پس چطور  است،انسان  ینزدیک است و در محضر انسان است و حاضر بر نجوا
 دور است؟

ب پرو ن در عین ُبعدقُر نسا  ردگار به ا

 ؛تخِم چشم خود انسان مثاًل .آییم سر مطلب زنیم و بعد می حاال یک مثال می
از همه چیز هم به انسان  بینید، با اینکه ، نمیاگر شما توانستید خودش را ببینید

ست اخیلی به انسان نزدیک ، بیند می اوبا  که تخم چشم انسان . اینتر است نزدیک
تواند  آدم که نمی ،شود دیده هم نمی ، ولیبه انسان نزدیک است خیلی یا نیست؟

 .تخم چشم خودش را ببیند
 ،این چشم  ۀوسیل آید و به این شعاعی که از چشم بیرون می ،از این بگذریم
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ما این شعاع را  ـ باید شعاعی بیاید تا ببینیم ـ بینیم ه را میموجودات خارجّی
و  آن موج ما یعنی ؛بینیم این شعاع می ۀوسیل جی را بهاّما موجودات خار ،بینیم نمی

شود و ما را به محسوسات خارجی  آید و خارج می میبیرون که از چشم  شعاعی را
اگر بخواهیم شعاع را ببینیم دیگر خارج را  .توانیم ببینیم نمی ،کند مّتصل می

ودات با این قابل دیدن نیست در عین اینکه تمام موج ؛ یعنی این شعاعبینیم نمی
که مّتصل  است به انسان نزدیک قدر نزدیِک پس این شعاع آن .دنشو شعاع دیده می

اصاًل مّتصل به دیده و چشم  ،شود اینکه دیده می ! نهانسان است و دیدۀ به چشم
بصار و بینایی انسان به آن مربوط إحقیقت  قدر نزدیک است که این انسان است و

حاال شما بیا  !ببیند آن راتواند  نمی انسان است که قدر دور و از طرفی این؛ است
 د!اگر توانستید این شعاع را ببینی ؛ببین

این مسجد  .شّکی نیست ، اصاًل هیچاآلن این مسجد روشن استدر اینکه 
مسجد روشن است یا تاریک؟ روشن  ،ها بگویید ببینیم بچه ؟تاریک است یا روشن

سقف را  ،فرش را ببینیم ،در و دیوار را ببینیمتوانیم  یعنی ما می «روشن است» .است
روشنایی این مسجد  توانیم آیا می اّما .ببینیم که اینجا حضور دارند را رفقایی ،ببینیم
 ،بله آقا :زود نگویید !ات و محسوسات ببینیم؟ خوب دّقت کنیدهای مرئّینرا م

که شما با این  چهاز آن ! اگر روشنایی را منها کنیدبینیم ما داریم می ،روشن است
از در و دیوار و رفیق و  ـ یعنی روشنایی را ببینید بدون آن چیزی ،بینید روشنایی می

که  همین ،شود که روشنایی در آن منعکس می ـ فرش و پرده و هرچه هست
برای  نظیر این خیلی چیزها خدا و .بینید بخواهید روشنایی را ببینید هیچ چیز را نمی

 .برای همین معنا است ه و عبرت قرار دادهو آی ،ما قرار داده
آب صاف تأللؤ  ،اید شما کنار استخر یا کنار حوض منزلتان ایستادهوقتی 

خواهد عکس  بعد دلتان می .درخشد و موجی هم ندارد می در این حوض کند و می
 .افتد این آب می درکنید و عکستان  می خمرا  تانسر ،این آب ببینید درخودتان را 

 ،این آب چه شکلی است که آب را ببینید و به خود آب نظر کنید واهید خوِداگر بخ
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 صاف است یا رِدَک است، روشن است یا تاریک است، سبز رنگ است یا آبی رنگ
اگر بخواهید خودتان را ببینید باید  ؛دیبین خودتان را نمی است، در این صورت دیگر

آب  درپس وقتی دارید خودتان را  .نکنید تا بتوانید خودتان را ببینید نظر به آب
را دارد به  تانای به شما نزدیک است که حقیقت عکس این آب به اندازه ،بینید می

یک میلیون سال از شما دور است و اگر بخواهید به  ۀو به انداز ؛دهد شما نشان می
را  تاندارید خود شما پس در آن وقتی که .بینید او توّجه کنید اصاًل خودتان را نمی

 .خیلی این آب دور است و قابل دیدن نیست ،بینید آب را نمی ، ولیبینید در آب می
ثار آن نفس و آ ند در عین دوری، به رابطۀ  نزدیکی خداو  تشبیه 

 .تی داریمیک شخصّی وت ما یک خودّی .تر بگوییم ب حاال یک خرده سادهُخ
بنده  .ن روزه گرفتمم :گوید آقا می .من امروز نماز خواندم :یدیگو عالی می جناب
در ما  «من»یک  .شنوید شما می و کنیم ما صحبت می .من قرآن خواندم :گویم می

جای تکذیب  این مطلب و ،کنیم این کارها را می ۀهم «من»کائًا به آن تّإهست که ما 
که شما  «من»آن  !«من» :گوید می و دارد «من»هر کسی یک  دارد؛ چونو انکار هم ن

 .نه بدن گویم، می را «من»؟ داردچه شکلی است؟ چه صورتی  ؟کجاست ،گویید می
چشم من غیر از  ،من غیر از من است دسِت ؛غیر از من است و بدِن من است ،بدن
از من  ادراک من غیر است، قلب من غیر از من ،است فکر من غیر از من است، من

ه صورتی دارد؟ چ ؟چه شکلی دارد «من»اّما خود  است. اینها همه غیر از من است،
صبح با این  ،کنید کار می «من»با این  شما را دیدید؟ این همه «من»شما تا به حال 

 ،روید دنبال کار می ،خوانید درس می ،خوانید نماز می ،خیزید از خواب برمی «من»
 ،گویید می ،شنوید می ،آیید مسجد می ،کنید ت مینّی ،گیرید روزه می ،کنید عبادت می
انجام  «من»کارها را این  ۀ اینهم ؛شوید بعد به مسجد حاضر می ،دکنی افطار می

 چه شکل مبارکی دارد؟! د کهیا هرا دید «من»اّما تا به حال این  دهد، می
 است! انسان خودش را اصاًل ندیده است! خیلی مهّم ، این مسئلهآقای عزیز

 ،صورت ! درست نیست؛ چونصورت است همین« من»، یما هما دید :یدیاگر بگو
ماست ولیکن ما  برایلباس  ،مثل اینکه لباس بدن ما غیر از ماست .است «من»غیر 
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در آب  ،دیبین صورتی که در آینه می .ماست اّما ما نیستیم هم برای صورت ؛نیستیم
شماست و به  برایاین  ،بینید در هر شیئی که قابل انعکاس نور است می ،دیبین می

چون  ،قابل دیدن هم نیست و بینید ت را شما نمینّیاّما حقیقت م ؛شما بستگی دارد
ر ُمتصوِّ ،لهُمتخّی ۀنیست که در قّو هم صورت ، وجسم نیست که با چشم دیده شود

 .شود
 ۀتواند مثاًل در قّو اّما می است، را انسان در دنیا اصاًل ندیده هاچیزبعضی 

تا موتور داشته  مثاًل یک هواپیمایی که صد ؛خیالش شکل و صورت برای او بسازد
تا به حال  ،بگیرد جا در آن  هزار نفر آدم تا بال داشته باشد و صد باشد و دویست

اآلن یک هواپیما تصّور کنید  ؛توانید تصّورش کنید اّما شما می !ساخته شده است؟ نه
تا موتور  تا بال دارد و روی هر بالش هم دو تا چرخ است و دویست که زیرش صد

بله،  !تصّور کند؟ تواند نمی انسان .شود تا موتور می ارصدچه ، که جمعًااست
بعد این  ،کشد می نقشه ذهنش دراین شخص نّجاری که اّول  .کاری ندارد تواند، می

آن  ؛سازد می یچیزهای دیگر  و سازد کمد می ،سازد در می ،کند نقشه را پیاده می
د در خارج موجودش بع ،کشد ذهنش می دراّول  بود،خارج ن دراّول  از نقشه که

بعد  ،کند تصّور می و کشد اش را می این هواپیما را هم انسان در ذهنش نقشه .کند می
زیرا چیزی است که از جنس  ؛اّما تصّور کردنش محال نیست .سازد در خارج می

 .صورت است و هر چیزی که از جنس صورت باشد قابل تصّور است
 و شما آدم شجاعی هستید ببینید. تانشجاعت خود را در ذهن توانید نمی شما

 :گویند رفقایتان هم می !ترس ندارم چیز از هیچ و من شجاعم :یدیگو خودتان هم می
اّما شجاعتتان مثل آن هواپیما صورت ندارد  !از چیزی ترس ندارید و یدا شما شجاع

آقا  . فالنشود اّما دیده نمی ،شجاعت دارید و هستید . شجاعکه قابل دیدن باشد
دیده  ،فالن کس بخل دارد .شود سخاوت دیده نمی ؛شود اّما دیده نمی ،اوت داردسخ
اش  عقیده» ،اش به پیغمبر اکرم خوب است عقیده ؛شود دیده نمی ،م داردَرَک ؛شود نمی

در صورِت معنای این ست؟ ایعنی چه؟ مثاًل صورت این چه شکلی  «خوب است
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والیتش به  .قابل دیدن نیست «هخوب بودن عقید»؟ است چه شکلی آمده به ،ذهنی
چه  واین ربط چه صورتی  ؛ اّماربطش با امام زمان خوب است ،ائّمه خوب است

 .عالم صورت نیست برایچون اینها  ،دنصورت ندار ؟شکلی دارد
باالتر است و  ولیٰأ خود انسان به طریق بگذریم، که صورت ندارند ییاز اینها

 ،تواند ببیند اینکه آدم صورت دارد و نمینه  ؛قابل صورت نیست و صورت ندارد
 د!اصاًل حقیقت انسان شکل و صورت ندارد تا اینکه انسان بتواند ببین

ن حقیقت نفس نبود ل رؤیت   قاب

آن را خواهد  دور است که هرچه آدم می از او قدر این حقیقت انسان پس آن
خودش را  با پا و دستبا   ،با زبان ،با گوش ،با چشم خواهد . آدم میتواند نمی ببیند،

 ولی زند دست میو آن را ببیند؛  وجود مبارک خودش دست بزند و به لمس کند
دست به خود آدم  ، اّماخورد به گوش می ،خورد به پا می ،خورد دستش به دست می

توانید  انگشتتان را می .توانید دست بزنید کما اینکه شما شجاعتتان را نمی ،خورد نمی
 توانید هم نمی سخاوتتان را !دست بگیرید توانید نمی ان راتشجاعت اّما ،دست بگیرید
خود آدم هم قابل دست گرفتن نیست و  !قابل دست گرفتن نیست! دست بگیرید

پس  .قابل تصّور کردن هم نیست که فکر آدم برود دنبالش و آن حقیقت را تصّور کند
کند و حقیقت مطلب  کار کند و بدود و بخواهد صیدش هست که هر چا قدر دور این

 .شود نمی ،فکر جا بدهد ۀیوت را بگیرد و در ُصقع ذهن و زاشخصّی
ید و بگیر د واین هوا را مشت کنی توانید ؛ شما نمیماند دقیقًا مانند هوا می

 ؛توانیم تنفس کنیم هوا هست یا نه؟ اگر نباشد که ما نمیدر این مسجد اآلن  بیاورید!
ت پس این منّی .شود فکر و خیال نمی ت هم صیِدمنّی .آید هست اّما هوا به مشت نمی

 قدر نزدیِک و از طرفی این ؛شود دیده نمی ،«رى  ب ُعد  ف ال یُ » که قدر دور است این
 ؟تر است از هر کس بپرسند آقا چه کسی از همه به شما نزدیک که نزدیک است

بگویید او  بتوانید هید کا هچه کسی را در دنیا پیدا کرد !ید؟یگو نمی !خودم :گوید می
پدر انسان هم از خود انسان به انسان  ؟!تر است از حقیقت من به من نزدیک

 ،مال انسان ،عیال انسان ،فرزند انسان ،برادر انسان ،مادر انسان ،تر نیست نزدیک
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اند و  بستهواخود انسان به انسان  ۀواسط اینها به ۀهم ،ت انسانشخصّی ،ریاست انسان
کتاب  این .خورد اش به خود انسان واسطه نمی ّما خود انسان بستگیا ؛بستگی دارند

این کتاب  ۀواسط اّما رحل که به ؛قائم است بر روی زمین ،این رحل ۀواسط دعا به
ق بنابراین موجوداتی که به انسان تعّل .رحل به خودی خود قائم است ،قائم نیست

ا حقیقت خود انسان که به انسان اّم ؛حقیقت انسان به انسان مرتبطند ۀواسط به ،دارند
 3لیل.عَ ال ی   ال اىتُّ    ،ذاتی است و خودش است ۀواسط به ،مرتبط است

 «من»کشید برای این  که می ییها رنج و ها زحمت ،ها شما تمام فداکاری
 «من»گیرید برای  روزه می ،استفاده کند «من»خوانید برای اینکه آن  نماز می ،است
  ،است «من»روید برای  دنبال علم می ،است «من»روید برای  دنبال کار می ،است

 به شما چقدر استفاده کند؛ پس این منّیت« من»اینکه آن خوانید برای  قرآن می
بریده که دستتان  استنزدیک  به شما قدر این است،قدر نزدیک  این !نزدیک است

کنار  «من» ، اّماد کنارافت پا می ؛رود کنار نمی «من»اّما آن  ،افتد می کنار و شود می
و  رود بدن خواب می ؛رود کنار نمی «من»آن  ، اّماگیرد درد می تاندل ؛رود نمی
به  . برای اینهست «من»باز هم آن اّما  ،میرد بدن می ؛هست «من»آن  ، اّماافتد می

 !خودش استاصاًل چون چسبیده است،  خود انسان
گوشی  اآلن با آهستگی دِر بنده  چقدر به آدم نزدیک است؟ «من»حاال آن 

 اکنم و نجو قبل از اینکه صحبت کنم یا در هنگامی که صحبت می ،کنم صحبت می
را برای فالنی دِر گوشی فهمید یا خودم که دارم این مطلب  شما زودتر می ،کنم می
 پیدا شدن از من سرچشمه گرفته و انجو چون این مطلِب؛ گویم؟ خودم دیگر می

من از آن  و با من است «من» پس آن .اراده و اختیار من استه ، باین حرِف آهسته
                                                      

 :325، ص 1، ج اهلل شناسی. 3
اىتُّ ال ی علیل”اند:  از اینجاست كه ح ما فرموده» ذاِت  ۀ؛ امورى كه از آثار و لوازم غیر منفّ “ال  

 .«دشان دنبال عّلتى نباید رفت، و از چون و چراى آن نباید تفّحص نمودچیزى هستند، براى وجو
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چه برسد به اینکه حاال شما خبر  ؛قبل از اینکه زبان به تکّلم بگشایم خبر دارم انجو
 پیدا کنید که یک آدم ثالثی هست!

وقتی آدم ! چقدر با من حاضر است !با من هست «من»پس چقدر این 
 ،رود وقتی در رختخواب می ؛با او هست «من» آن ،بخوابد وضو بگیرد و خواهد می
آن  ،خواند می ﴾   ﴿رود و  میرختخواب وقتی در  ؛با اوست «من»آن 
 ی خودشوقتی لحاف رو ؛هست «من»آن  ،خواند الکرسی می وقتی آیة ؛هست «من»

ای » :دگوی هم می «من»ن آ !«ای خدا»د: گوی می وقتی ؛پیش اوست« من»آن  ،کشد می
بعد  !«ای خدا» :گوید میهم  «من»اّول آن  !«ای خدا» :گوید هرچه زبان آدم می !«خدا

آن  ،دود از این طرف می ؛شود هم با او بیدار می «من» ،شود بیدار می .آید به زبان می
 ؛آید با او میهم  «من» ، آنآید در دّکان می و دود از آن طرف می ؛دود با او می هم« من»

 «من»هرچه بخواهد از دست این  رود؛ میبا او  هم« من» رود، آن می وپشت تراز
اگر توانستید  !حاال شما بیا امتحان کن !شود نمی ،بگریزد و یک روز جدایش کند

 بگذارید خانه دررا  «من»ید که این نکاری ک و یدنرا از خودتان جدا ک «من»، این فردا
که از   است زرنگ «من»قدر این  این !یرونب بیاییدخودتان  ببندید ورویش بر و در را 
در خانه را  «من»و بیایید  تان بیرون بخواهید از خانه شما اگر !آید دیوار می داخل

از دیوار  «من»این نگویید چگونه  !کند دیوار عبور می از مثل موج« من»این  ،بگذارید
هایی را  آن عکس اید؟ آقای دکتر! مگر ندیده کند؟ مگر موج عبور نمی ؟کند عبور می

ایکس  ۀماوراِء بنفش و اشع ۀها از قلب و ریه و کبد و اینها با اشع که در این عکاسی
از گوشت عبور  ،کند از استخوان عبور می !کند مگر از جامد عبور نمی اندازند، می
کند پس مانعی ندارد که از جسم جامد هم  عبور می ؛کند از آهن عبور می ،کند می

 او هم با او ،برود هرجا آدم ،کند از در و پیکر و اینها عبور می «من» این .عبور کند
« من»این  شما ،من ! اّما جاِناست قدر به آدم نزدیک این !خیلی نزدیک است ؛آید می
 هر کدام از شما که این حقیقت هستِی !فی کنید اید به ما معّر اید؟ اگر دیده دیده را
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 !قدر دور قدر نزدیک و این چه شکل است! این به که بیان کند است، خودش را دیده
ند ی داشتن خداو ی یا عقل ی یا خیال ت جسمان متناع صور  عّلت ا

 اغحاال بیاییم سر ،تقریب برای این بود که قدری مطلب نزدیک بشود این
در ردیف  ،اگر جسم باشد ؛انسان ببیند تاکه جسم نیست  اعلیٰ خدای علّی. خدا

تی چون خود انسان یک منّی ،تر است نسان خیلی پایینجسم انسان است و از خود ا
!  د؟اشوقت خود خدا جسم ب آن ،شود و گفتیم جسم از آثار اوست دارد که دیده نمی

خدا از درجۀ  درجۀ پس ؛حقیقت انسان کنارنه  ،جسم انسان واقع بشود کناریعنی 
 و سم نیستج که خدا گیرد. قرار میجمادات  ۀشود و در رتب کمتر میخیلی انسان 

 .آدم بتواند تصّورش کند تاشکل و اندازه هم ندارد 
مغرب در یک سرش  و مشرق عالم در یک سرش که اره فرض کنیدشما یک طّی

 ۀاند هم آن نشسته درافرادی که است؛  تمام عالم ۀش به اندازا بزرگی است، یعنی عالم
شود؟  از این باالتر هم می، ااش میکائیل و اسرافیل و جبرائیل و اینه رانندههستند،  عالم

صورت  ،وقتی مافوق اندازه است .خدا مافوق اندازه است ! ولیاّما باز هم اندازه دارد
 ۀتواند در قّو آن چیزی را می. انسان قابل تصّور نیست ،وقتی صورت ندارد .ندارد
پس مالزم با حّد و اندازه است؛  ،اش تصّور کند که قابل شکل باشد؛ شکل لهمتخّی

چیزی که شکل ندارد قابل تصّور  و ،شکل ندارد ، دیگرچیزی که حّد و اندازه ندارد
و  هرچه ذهن انسان بدود و بخواهد یک صورت .پس خدا قابل تصّور نیست ؛نیست
 دود و و عقب می کند فرار می مدام از دست اوخدا  ،بردارد  از خدا با دوربین شکلی

خودش را  ،با این دوربین یک شکلی بردارد خواهد آدم تا می! رود پشت آن ستون می
 اتا خودش ر .ندنک بازی می موشک که قایم یمثل افراد ؛کند می مخفیپشت آن ستون 

رود و آدم را دور  ، میشود می مخفیرود  می ،بگیرد او را آید می و انساندهد  نشان می
خدا  .شود می فیمخ ،آید نشان بدهد تا می ،کند ای می باز هم یک لحظه اشاره زند! می

تا بیایید با  شما اّما !ید جلوآ مرتبه می یک !دهد انسان خوب نشان می به خودش را
 برداری نیست. بینید قابل عکس می ،ذهنتان یک صورتی از او عکس بردارید

آید و شما را  او با حقیقت می، آید نمی که با صورت ،آید می جلو هم کهاو 
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صید ولی او قابل  با صورت صید کنید، او راخواهید  می و شما ؛دهد تکان می
بزرگان  و حکما ۀهم ،ائّمه ۀهم ،پیغمبران ۀلذا این فرمایشی که هم یست.ن

 .قابل تصّور نیستاو  3،است یتمام حرِف !«آید خدا در تصّور نمی» اند که: فرموده
و موجودی که دارای  ،ذهن انسان مخلوق خدا و محدود استخود تمام دستگاه 

در یک موجود  تواند ، نمیدارای اندازه و انتها نیست ، وصورت نیست حّد و
 .جا بگیرد است ت مشّخصیکه دارای ظرفّی یمحدود

آید! قابل تصّور  به فکر هم نمی ، بلکه اصاًلشود خدا دیده نمی نه تنها پس
قدر دور است که هرچه آدم بخواهد  این !هم نیست! پس چقدر این خدا دور است

 .تواند نمی ،تصّورش کند
                                                      

 :34، ص 3)عبده(، ج  نهج البالغة .3
ت  احل مُد هّلِل  » دح  ، و ال ُی  الَّذى ال یبُلُغ م  ، ُه القائلون  دون  ُه الُمجت ه  قَّ ، و ال یؤدِّى ح  ُه العادُّون  ىِص  ن عامء 

م  الَّذى ال یُ  م  کُه ُبعُد اَل  دودٌ ، و ال ی  در  دُّ م  ت ه  ح  ف  ، الَّذى ل یس  ل ص  ط ن  وُص الف  وجوٌد،  ،ناُلُه غ  و ال ن عٌت م 
عدوٌد، و ال  قٌت م  دودٌ أو ال و  ت ه   ق  ف ط ر  اخل الئ   .جٌل م  مح ت ه   ،ب ُقدر  یاح  ب ر  خور   ،و ن َش   الرِّ د  ب الصُّ تَّ و و 

ی   ه   دان  م   «.أرض 
 :142، ص 36، ج امام شناسی 
ت مدح و ثناى او تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آن خداوند است، آن خداوند كه به كیفّی»

آورند عموم  نمى هاى او را به شمارش در سرایان، و نعمت رسند جمیع گویندگان و سخن نمى
هاى  آن خداوند كه هّمت ،كنندگان كوشش ۀنمایند هم و پاس حّق او را ادا نمى ،حسابگران

هاى گران و  و فهم ،هاى تیز و دوربین را توان آن نیست تا او را دریابند پرواز با اراده بلند
آن  ،ور را قدرت آن نه تا خود را به او برسانند و وى را ادراك كنند هاى عمیق و غوطه اندیشه

باشد، و وقت و زمان قابل  خداوند كه براى صفات او حّد و تشّخصى نیست، و َنعتى موجود نمى
 ،خود ۀارش نیست، و مّدت دراز و طوالنى وجود ندارد كه بدان منتهى گردد. با قدرت كاملشم

كننده و  عالم نیستى را ش افت، و خالیق و موجودات را از آن پدیدار كرد و بادهاى زنده
هاى صلب، زمین خود  هاى سخت و كوه خود بپراكند، و با سنگ ۀآفرین را به رحمت واسع حیات

 «د تا از اضطراب و ت ان و لرزش باز ایستد.را میخ وب كر
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 و رود باالی پشت بام می ،کشد فریاد می ،کند گریه می ،زند خودش را می آدم
خواهم تو را  خدایا می ! بارخواهم ببینمت می که کند سر برهنه می ،خواند نماز می

 ها سر به بیابان و شود دیوانه می !خواهم تو را ببینم می و عاشق تو هستم !ببینم
افرادی در همین عشق و محبت  !شود دیده نمی که خدا ؛ اّمایندخدا را بب تا گذارد می

خدا  روند و اصاًل از بین می ،روند از دار دنیا می و شوند قطعه قطعه می ،دیدن خدا
این  اگر حاال و اصاًل قابل دیدن نیست، شود خدا دیده نمی ؛ چونشود دیده نمی هم

خدا که صورت  ،را بکشدخودش  خواهد او می اینکه ۀواسط به، خودش را بکشد
 اگر صورت بشود خدا نیست. ، چونصورت بشود تواند نمیو  ،شود نمی

از  ، واین راه را درست پیدا کند و ببیند خدا چه قسم قابل دیدن استاو باید 
 .بیاید و انسان آن صورت را ببیند خدا قابل دیدن نیست که به صورت در .آن راه برود

 .نه خود خدا ،آن صورت یکی از مخلوقات خداست ،اگر خدا به صورت دربیاید
ند در همۀ زمان مکان کیفّیت حضور خداو  ها ها و 

دو نفر که با همدیگر آهسته صحبت  .یعنی آهسته صحبت کردن انجو
 ،کنند سه نفر که با همدیگر آهسته صحبت می .کردند اگویند نجو می ،کنند می
های ماه رمضان شما مناجات  شب .کردند اگویند این سه نفر با همدیگر نجو می
 .کند کسی هم خبر پیدا نمی و کنید یعنی از ته دل با خدا صحبت می ،کنید می

کنند ااّل  اهیچ سه نفری نیستند که با همدیگر نجو﴿ :در قرآن مجید داریم
خدا ااّل اینکه کنند  او هیچ پنج نفری نیستند که نجو ،شان است خدا چهارمیاینکه 

 3.﴾ستاچنین هر چند نفری که باشند خدا یکی در میان آنها  هم و ،ششمی آنهاست
 ؛شان است یخدا صد و یکم ،صد نفر با هم صحبت کنند در یک مجلس اگر

این  تا هستند و باآنها صد ،در ردیف آنهاست اینکه نه، اّما صد و یکمی آنهاست
                                                      

 :7( آیه 50. سوره مجادله ) 3
﴿                                           

        ﴾. 
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است که یکی  ،آن یکم. شود پنجباین هم  ،چهارتا هستند آنها ؛د صد و یکنشوب
هستند و وجود اینها به  حل شکم خودش گرفته و اینها در وجود او را درتمام اینها 

 حاال 3.وحدت عددی ندارد که خدا ،نه وحدت عددی ؛قائم است ،وجود آن واحد
ت هر تر است و موجودّی موجودات نزدیک ۀموجودات به هم ۀخدا از هم که

 ! هیچ جا!نیست؟ کجا خدا ،موجود به وجود خدا قائم است
 ؛نباشید که شما خودتان پیدا کنید شما یک جایی ،طور که مثال زدم همین

خودتان را بگذارید  ،نماز بخوانید اّما خودتان نباشید ،بیایید دّکان اّما خودتان نباشید
قبل از اینکه  «!خود»یعنی  ،«من» :گویید که می چون همین !شود نمی ؛بیایید و منزل

خواهم  آقا من می :دیگوی شما می «!خود» :گویید ن دارید میخودتا ،«من» :بگویید
 :گویم من می !به من نشان بدهید ،ببینم در خارج یک آدم ،یک انسان در خارج ببینم

 ،شود این کالم که از شما صادر می ،خواهم آدم ببینم گویی من می آقاجان تو که می
ت ت شما آدمّیخودّی ،مپس قبل از صدور این کال ؛شود از یک آدم دارد صادر می

 ای. هدید ،پس قبل از اینکه بخواهی ببینی ،شماست
 در همه احوال خدا بـا او بـود   دلی بی
 

 1کرد می خدایا 6دیدش و از دور او نمی 
ولی محتاج به  ،ت و حقیقت خودش را ببیندتواند شخصّی پس انسان نمی 

نه به اّما  ؛ستک ذات خودش ادِرهر شخصی ُم .ک کندادراباید  ،دیدن نیست
های آفرینش خلقت انسان است و قبل از  یکی از دستگاه چون صورت  ،صورت

آن  ،انسان حقیقتی دارد قائم به خودش ،لهدستگاه صورت و ذهن و قوای متخّی
 .کند می ادراک خودش را حقیقت 

 ادراک قدر خودتان را همیشه این ،کنید می ادراک شما همیشه خودتان را
                                                      

 .680، ص 6، ج اهلل شناسیع بیشتر پیرامون کیفّیت وحدت حضرت حق، رجوع شود به جهت اّطال .3
 . خ ل: درد.6
 .333، غزل دیوان حافظ .1
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از خودتان غافل نیستید!  از خودتان غافل نیستید! ،هرچه غافل باشید کنید که از می
اگر یک . اآلن تمام حواس شما اینجاست  و کنم اآلن من دارم برای شما صحبت می

یعنی ! کنید می پایتان را جمعبدون اختیار  ، فورًا وشما را بزند وزنبور از زیر پا بیاید 
اّول از هر در وهلۀ ودش حاضر است که ای در نزد خ این حقیقت ذات به اندازه

اگر در  .بیند ثانی کارهای دیگران را می ۀو در وهل ،کند خودش را نگاه می ،جهت
فورًا پایتان را جمع  ،یکی سوزن به پایتان فرو کند ،اید شما خوابیده که عالم خواب

یکی  ؛ریدپ بدون اختیار از جایتان می و فورًا ،یکی آب بریزد روی صورتتان ؛کنید می
چه  .گردید خود برمی به خود ، شما خواب هستید ولیشما را از رختخواب برگرداند

کند! آنجا همان حّسی  عاقله کار نمی ۀوقت که قّو گوید برگرد؟ آن کسی به شما می
انسان است و ذات انسان پیش خودش  ذات خود برایکه  مشغول فّعالیت است

 .حاضر است
که انسان از  است ممکن .خودش غافل نیست انسان از ولی هیچ وقت ذات

هیچ  کند و ، انسان به موجودات خارجی فکر نمیموجودات خارجی غافل باشد
 خودش غافل بشود؛  از دست و اجزاء است انسان ممکن ،بیند می را هم نمیعاَل

واقعًا اگر به انسان  و قدر در خودش فرو برود که دستش را فراموش کند این یعنی
 .چپش را نشناسد و دست راست ، ونتواند بگوید «؟دستت کدام است» :بگویند
ش را در خودش فرو ببرد که بدنش را فراموش فکرقدر  انسان این است که ممکن
قدر در خودش فرو برود که قوای باطنی خود را مثل  انسان اینکه  است ممکن ،کند
ت اّما حقیقت خودّی ؛اینها را فراموش کند ،خیال ۀقّوو  حافظه ۀقّو مشترک، حّس

همیشه با انسان ، «خود»است و آن  «خود»چون  ،تواند فراموش کند خود را نمی
 .است و قابل جدایی نیست
اصاًل قابل گفتن ، به طوری که به آدم نزدیک است «خود»پس چقدر این 

 .ساخته شد ،این حقیقت خویشتن و وجود ،«خود»گوییم  که می چون همین !نیست
  اند! چیزها به برکت این درست شده ۀبقیو  اصل وجود است، ۀیجنت« خود»این 

لیٰ تعا قیام وجود به ذات حق  ت به حقیقت وجود، و  موجودا زم  لوا ثار و  تمام آ  قوام 



 511 یٰوجود به ذات حق تعال یاموجود، و ق یقتبه حققوام تمام آثار و لوازم موجودات 

 

یک گردنبند مروارید  ،کنند لباس عالی تنش می ،کنند آرایش میزنی را که 
 و ،زنند ره به سرش میگل و گی ،بندند می به او یک دستبند عالی ،اندازند گردنش می

 ۀها در رتب این زینت ،ق به خود اوستها متعّل زینتاین  ۀهم، انواع و اقسام زینت
 ،دست. ملحق به او بشودها  ینتز تا ت او باید باشدمتأخر است؛ اّما اصل خودّی

 در ت انسانخودّی؛ اّما به انسان ملحق است که گوش و... اعضایی است ،چشم
ت از خود انسان قابل آن خودّی ،اصل است در ت انساندّیوقتی خو ، واصل است

 ، یک حقیقتتخودّی این و ،ت هستدر تمام موجودات این خودّی .جدایی نیست
خاک بودن این  ،سنگ بودن این سنگ، گوش ،چشم ،پا ،دست ،بدن .است حدوا

 ،تاین موجودا ،این گاو ،این گوسفند ،این دیوار ،این در ،این کوه ،این فرش ،خاک
اصل  برایتی که آن خودّیو  حقیقت وجود .از لواحق و آثار وجودند ۀ اینهاهم

انفکاکش قابل تصّور ، یعنی شود نباشد نمی و وجود است برای خود ،وجود است
خدا از هر موجودی به آن  ،پس حقیقت این وجود که قائم به خداست .نیست

 .تر است موجود نزدیک
از خود ما به خود  علیٰأ خدای علّی ،یدیزشما قسم که خیلی عز ۀبه جان هم

به این  تر هیچ چیز نزدیک، «خود» :یمیگو می وقتی از آنجایی که !تر است ما نزدیک
شود که  وقت چگونه می آن ؛ت استجلوتر از این خودّی، ولی خدا نیست «خود»

شود یک  چه؟ چگونه مییعنی نفهمد  !او نفهمد؟ و انسان یک مطلبی را بگوید
ت ما و خودّی ، وهست ،ت مااو قبل از خودّی !را بگوید و او حاضر نباشد؟ مطلبی

 ق به اوست!وجود ما معلَّ
 و کنیم اراده می ،کنیم اّول فکر می ،خواهیم بگوییم می ما این مطلبی را که

 م،گوی این مطالبی را که اآلن من دارم به شما می .کشیم ذهنمان می دراش را  نقشه
آید و  می این اراده و اختیار وار قدر تند و مسلسل آن ، منتهاتبدون اراده که نیس

تواند از یکدیگر جدا  ک نیست و انسان نمیادراکند که قابل  را ردیف می مطالب
قابل  ،این مطالب از نفس من جدا بوداگر  .ولیکن باألخره قائم به نفس است ،کند
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ر جدا بود برای شما قابل اگ !این استماع شما از حقیقت شما جداست؟ .ک نبودادرا
 .ک نبودادرا

یعنی  ؛قائم به خداست ،پس این حقیقت ما که این مطالب به آن قائم است
پس  سّوم؛ ۀدر مرتبو استماع  کالم و م،ّود ۀدر مرتبما  ، وخدا اّول وجود دارد

 .نیستیم  ما هم بدون خداو  شود، استماع نمیبدون ما  و طوری همین
َشِه»ی امعن َف بَ  لنَّجویٰقَُر  «َد ا

ه  » ایاین معن که از  طوری است! خدا نزدیک است به« د  النَّجوى  ق ُرب  ف ش 
دارد  ای که انسان با خودش ت و ارادهاز نّی ا،نه تنها از نجو ؛نجوای هر کس خبر دارد

 د:دار هم خبر
﴿ یا من              ﴾3خبر داری ﴿ ای کسی که» 6؛

ها و  هایی که نگاهش از روی خیانت است و از آن اندیشه از آن چشم
 «.﴾کند فکرهایی که قلب و دل مخفی می

 ،ولی برای مردم بیان نکند داشته باشدهای بدی  انسان ممکن است اندیشه
 .خود خدا خبر دارد و فقط کند مخفی می راهای بدی کند اّما همان خیال بد  خیال

این حرف را چه کسی  !خیلی عجیب است ،مسئله عجیب استخیلی این 
 فرماید: الّسالم می  فهمد؟ امیرالمؤمنین علیه می

أعمال موّکلۀ بر  مالئکۀ  تب   مرا

یّ  ا الک رام  الکاتبی إرت  ب  ئٍة أم  و ُکلَّ س  نّیاثباَت  فظ  ما یکوُن م  لت ُهم ب ح   ،لَّذین  وکَّ
ىلَّ  و لت ُهم شهوًدا ع  ع  ىلَّ  نت  أو ُکنت   ،حیمع جوار  ج  قیب  ع  مم   الرَّ  و ،ن ورائ ه 

 1.هت  ت  ضلک س  یت ُه و بف  خف  أبرمحتک و  ؛نُهمعل ام خفی  الّشاهد  
 یک گناهانی ،خب! گناهان من را بیامرز ۀهم !بیامرز خدایا آن گناهان مرا

 تراشد و میتراش ریشش را  آدم ریش ؛ همه هم خبر دارند و کند ست که انسان میا
                                                      

 .31( آیه 48. سوره غافر )3
 ، فرازی از زیارت علقمه.72، ص 3، ج اإلقبال. 6
 ل.، فقراتی از دعای شریف کمی112، ص 1، ج اإلقبال ؛041، ص 6، ج مصباح المتهّجد .1
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آدمی که  ،دنبین همه می و کند آدمی که انگشتر طال دستش می ،مه خبر دارنده
آقا یک دستمال » :گوید کند و برای صّحت کار خودش هم می کراوات آویزان می

 !شود سر خدا کاله گذاشت نمی بینند. ولی و همه می« است! نظیفی
شیده که ای ک ذهنش یک نقشه دردانند؛ آدم  یک گناهانی است که مردم نمی 

فالن  ،فالن خیانت را بکند  ،ربوی را بکند ۀفالن معامل ،فردا فالن کار را انجام بدهد
مردم  وذهن انسان است  در فقط این نقشه، چون داند کسی هم نمی ،جرم را بکند

 است و ل کردهای که خداوند بر انسان موکَّ آن مالئکه  ،دانند دانند اّما مالئکه می نمی
عالم مثال  و عالم برزخ مال مالئکه. زیرا صورت و فکر انسان خبر دارندآنها از عالم 

ا انسان یک ت ،از آنچه که در عالم صورت باشد خبر دارنداند، و آنها  صورت عالم و
 و برداری در وجود خودشان عکسو  کنند ت بد را ضبط میکند آنها آن نّی ت بد مینّی

 .ردخیال بد هم ندا پس آدم حّق .کنند ضبط می
نقشه  و ت نکرده و فکر نکردههنوز نّی را اتیانسان یک نّی ،از آن گذشته

ای است که آن قّوه  ه ذهنش قّو دراّما  ؛چگونه کاله زید را بردارمکه  است نکشیده
هنوز  ی، وو یک کار فالنی باید بکن یبینداز باید کند که یک شلنگی تحریکش می

 ؛صورت ندارداصاًل  ،کند تحریک می او را اردای که د ه آن قّواست.  هم تصّور نکرده
از آنجا  ،توانند آن موجودات صوری را بنویسند اند و می ای که در ذهن و این مالئکه
دیگر هستند که خود آن مالئکه هم صورت  ۀآنجا یک دسته مالئک ،خبر ندارند

 .دانند یعنی حقیقتشان را می ،کنند یادداشت می وآنها از این خبر دارند  ،ندارند
در خود قلب و دل انسان یک خطاهایی هست که با  ،تر از این باالتر و لطیف

و  ک بزندُسشود که انسان را  دل و مرکز تراوش افکار خمیر شده و آنها موجب می
آن را انجام دهد. چه کسی  که از صورت خارج است را تحریک کند و آن خیانت

 !تواند ببیند؟ اّما خدا هم نمی !د ببینندتوانن آن را مالئکه هم نمیدیگر بیند؟  می
مال انسان  سرشته شده، با قلب که آن گناهی که درحالتی ،خدا نبیند خود چطور

 .پس از خدا مخفی نیست ؟!است و انسان مال خداست
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لت ُهم ب   الکاتبی   ثباَتا الکرام  إب رت  م  أ ئةٍ یّ و ُکلَّ س    ،نّیما یکون م   فظ  ح  اّلذین وکَّ
لت   و ع  قیب    نت  أو ُکنت   ،مع جوارحی هوًدا عىلَّ ُهم ُش ج   هم ومن ورائ   عىلَّ  الرَّ

 .عنهم ی  ف  ام خ  ل   الشاهد  
 فرماید: حضرت امیرالمؤمنین می

الکاتبین خود را  بزرگوار و کرام ۀخدایا بیامرز تمام گناهانی را که مالئک»
قلع و  بین ببر و بیامرز و از ،موکَّل کردی بر من که آنها را ثبت و ضبط کنند

آن گناهانی که در اصل وجود با خمیر و سرشت توأم است  ۀو قمع کن ماّد
و   اشت کننددتوانند آنها را یاد نمی و و مالئکه را به آنها دسترسی نیست

 .«فهمند این مؤمن چه گناهی دارد نمی
تو هم باالی سر این مالئکه بر آنها رقیبی و شاهدی ، بر این مالئکه ۀعالو»
توانند  آن چیزهایی که از نظر این مالئکه مخفی است و اینها هم نمی به

 .«فهمی میاّما تو  ،درک کنند
و به »؛ هت  ت  س   ک  ضل  بف   و .«به رحمت خودت پوشاندی»؛ هیت  خف  أ ک  ت  برمح  و 
روی  خواهد نمی ،کنیم میاز تو تقاضا  کهحاال هم .« کشیدی آنها پرده رویفضلت 
اینکه آتش  بین فرق است! دار آن گناه را بر بلکه اصاًل ،پوشانیب و بکشی آنها پرده

 . اصاًلآتش را خاموش کند اینکه اصاًل یا ،بکشد ی آنانسان یک چیزی رو و باشد
 .هت  ت  س   ک  ضل  بف   و !قلع و قمع کن
ن ُکلِّ و  ن تُ أو  ّظی م  ر  ح  رٍی  فِّ لت هخ   3.ایل آخر ا .أنز 

 اگر انسان برود! هیچ چیز !ا مخفی است؟از نزد خد چه چیزی پس بنابراین
عالم ماّده ، مغرب عالم، مشرق عالم هفتم زمین، ۀبرود زیر طبق ،باالی آسمان هفتم

قمر  ۀدر کر ،در فضا برود ،در عالم طبیعت حرکت کندها سال  ، میلیونرا بگردد
 تواند می ؛ آیارفته است «انسان» ،خواهد برود هرجا دلش می ،مریخ برود ،برود
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تواند بگذارد و  هم نمی را خدا! نه !وقت برود؟ ت خودش را بگذارد و آنانسانّی
 .خدا همه جا هست ،برود

﴿               ﴾ها خدا  ندر باالی آسما» 3؛
 .«روی زمین هم خدا خداست و خداست

 روی هواست ؟ها یین آسمانپا یا هاست اآلن خدا کجاست؟ در باالی آسمان
؟ یا در این مسجد هم نه، از این هم به خود ما ستااین مسجد  یا در ؟روی زمین یا

، به عنصر ما به پوست ما، به گوشت ما، استتر  نزدیک لباس مااز  !تر است نزدیک
خداوند احاطه قدر  ! آنبه حقیقت وجود ما، ما ۀبه اندیش، به فکر ما، های ما به سلول

خدا هست و  ،ما قائم به خدا هستیم !که اصاًل این لفظ احاطه برای تعبیر است دارد
 .غلط است ، اینخدا از خارج احاطه دارد و نه اینکه ما هستیم ؛ما به نور او هستیم

ها  وقتی روی این ستون .ستاوار تساها  اآلن این مسجد روی این ستون
قائم  هم اینها ،شوند می مار قائهای مرمری که روی این دیو این سنگ ،وار استتسا

های مرمر به ذات  توانید تصّور کنید که این سنگ می حاال شمااست.  به مسجد
 از خارج بر اینها ای مسجد یک سیطرهوقت  و نه بنای مسجد، آن خودش قائم باشد
 .غلط است، داشته باشد؟ نه

 ﴿، ییموجود ما قائم به خداست؛ یعنی اّول خداست و ما از شئون خدا

      ﴾.6 یعنی خدا  ؛ما ظهور خدا و مظاهر خدا و مخلوق خدا هستیم
چگونه ما هستیم و خدا بر ما مسیطر و محیط وقت  . آنواجب است و ما ممکن

 قبل از دارد ذات ما نسبت به یعیعنی یک وجود ِس؛ محیط استخدا  !نیست؟
 .ذات ما وجود

                                                      
 .04آیه  (41) زخرف. سوره 3
 :153، ص 1، ج معاد شناسی. 61 آیه (55ن)الّرحمٰ. سوره 6
 .« خاص و شأن جدیدى است ۀهر روز خداوند در اراد»



 مجلس هشتم/  افتتاح یاز دعا یشرح فقرات 022

 

﴿ آیۀ             ﴾راجع به این مطلب است، و ﴿  

              *             ﴾3  کار
 ؛ خدا از اینها جلوترست.مالئکه است
﴿ آیۀ                       

                   ﴾،6 اش راجع به این است همه. 
اگر این حقیقت توحید برای انسان  ،اهلل به برکت خود این خدا شاء نإو 

چه چیز را  . آدمفهمد که خدا قابل دیدن نیست وقت آدم می آن ،منکشف بشود
مثل پر  ،خواهد خدا را ببیند اینکه می !ببیند؟ آدمی نیست که بتواند خدا را ببیند
این پر کاه اگر خودش  .خواهد دریا را ببیند کاهی است که روی دریایی افتاده و می

اّما غیر از آن را  ؛افتاده ی آند که روآن مقداری از آب را ببین تواند می شد فقطبُک را
 !تواند ببیند؟ هم می

 آن آن گلی را ببیند که روی تواند می فقط ،این باغ است دراین بلبلی که 
صد میلیون فرسنگ  بزرگی آن که یاین باغ تواند کجا این بلبل می اّما ؛نشسته است

تواند  اطرافش میآب مقدار  آن در فقط ،دریاست درکه  ای این ماهی !ببیند؟ ،است
 گردش کند؛ نه اینکه بر تمام دریا احاطه داشته باشد.

                                                      
 :07، ص 3، ج یمعاد شناس. 30ـ  32 آیه (58) ق. سوره 3
بزرگوار ما كه  ۀكه دو فرشت در آن هنگامی * تریم و ما نسبت به او از رگ گردن او به او، نزدیك»

هر فعلى كه از نیك و بد  * عمال خیر و شّر او اّطالع دارندأاز طرف راست و چپ نشسته و بر 
 ۀند مگر آن ه آن دو فرشتهیچ گفتارى از او سر نز ، وانجام دهد تلّقى نموده و بگیرند و ضبط كنند

 .«رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند
 :175، ص روح مجّرد. 7آیه  (50مجادله ). سوره 6
گونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در میان سه نفر نیست مگر آن ه خداوند چهارمین  هیچ»

تر از این مقدار هم  ینینهاست؛ و پاآنهاست، و در میان پنج نفر نیست مگر آن ه او ششمین آ
 «نیست و بیشتر از این مقدار هم نیست مگر آن ه او با آنهاست هر كجا كه باشند.
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توانند به قعر دریا  کند، هیچ نمی حرکت می های راکد آب یاین خسی که رو
مثاًل  و آنجا راکد است، داخلمقداری آب رفته آن یک جای  که ای رودخانه بروند؟!

 است، آب ایستاده و آنجاکرده  یک زوایایی پیدا ولی گذرد از وسط رودخانه آب می
مرتبه  بعد دو ،ندنک بعد ترمز می، دوند روی آب می یوقت حیوانات کوچک آن
آن یعنی  خس و خاشاک .گویند میخس اینها را  و آن طرف؛ دوند این طرف می

 ها ها و هرزه آن علف هم خاشاک ،کنند که روی آب حرکت می ریزی حیوانات
؟! خبر پیدا کنند آنجاو از   اقیانوس بروند به قعرند توان ها هیچ می این خساست. 

 ،توانند زیر آب بروند یک سانتیمتر هم نمی و اند ها فقط روی آب این خس
د نبگیر ایک پشه ر روند تا میآن طرف  واین طرف  به ،شان روی آب است زندگی
 .ندنو صید ک

 3اگر رسد خس به قعر دریا ،به کنه ذاتش ِخرد برد پی
که این خس به قعر  ،برد به کنه ذات خدا پی می گامی عقل انسانهن یعنی

هیچ وقت فکر آدم به کنه ذات خدا پس  رسد؛ نمی هیچ وقت ولی برسد. دریا
 ! رسد نمی
 6نقــا شــکار کــس نشــود دام بــازگیرَع
 

 1نجا همیشه باد به دست است دام راکا 
صورتش را  یا ّور کندتص یا انسان خدا را ببیند این نیست کهپس راه لقاء خدا  

                                                      
 :585، ص روح مجّرد. مصرعی از میر مشتاق اصفهانی. 3

 شـود ِطـىّ   ه عقل نازى ح يم تا ِكى، به ف رت اين ره نمـى ب
 

  
 عـِر دريـا  به كنه ذاتش خرد برد پى، اگر رسـد َخـس بـه قَ     

 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  

 
 

 . خ ل: بازچین.6
 .7، غزل دیوان حافظ .1
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ببرد   راه لقاِء خدا این است که انسان پی .ها نیست این حرف ،نه ؛در ذهن بیاورد
 به حیات اوو  به عّزت او، به علم او، ق به ذات اووجودش یکی از مظاهر خدا و معلَّ

یعنی خدا  ؛ذات او هیچ است و در مقابِل ،اوست نوئو وجودش از شاست، 
 .ک کندادرااسد و هیچ موجودی قادر نیست که خدا را شن خودش خودش را می

ٍد   آله  صلی    اهلل علی حمم 
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معّلق توسط  فتتاح  ز دعای شریف ا فقراتی ا  ترجمۀ 

ُدُه،  هرٌی ُیعاض  بیٌه ُیشاک ُلُه و ال ظ  ٌع ُیعاد ُلُه و ال ش  ُه ُمناز  یس  ل  احل مُد هّلِل  الَّذى ل 
ر  ب   ه  شاُء.ق  ت ه  ما ی  ب ل غ  ب ُقدر  ت ه  الُعظ امُء، ف  م  ظ  ع  ل ع  واض  اء  و ت  زَّ ت ه  األ ع  زَّ  ع 

، و  ا اعصیه  ٍة و  أن  ور  َّ ُکلَّ ع  ىل  سُتُ ع  ، و ی  احل مُد هّلِل  الَّذى ُُییُبنی حی  ُأنادیه 
. َّ ف ال ُأجازیه  ىل  ة  ع  ُم النِّعم  ظِّ  3ُیع 

ی است که هیچ ذاتی را یارای نزاع با او نیست پروردگار ستایش مختّص]»
و مانندی برای او نیست که همسان او  ،سنگ شود طراز و هم تا با او هم

 و پشت و پناهی نیست که او را یاری رساند. ،گردد
و بزرگان در قبال  ،گرداند در مقام عّزت خود، عزیزان را ذلیل و خوار می
آیند. بنابراین با قدرت و  یعظمت و بزرگی او به خضوع و خشوع درم
 دسترسی خواهد داشت. ،توانایی خود به آنچه خواست و مشّیت او است

مرا اجابت کند  ،خدایی است که در هنگام خواندن و التماس حمد مختّص
و زشتی کردار و رفتار مرا با کرم و بزرگواری خویش بپوشاند و نعمت 

آیم  شکر و ستایش او برنمی که من در مقام حالی در ،خویش بر من روا دارد
 )معلِّق(.«[ دهم( ادامه می خود )و به رفتار خالف
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جیم براهللر  أعوذ   یطانر الری ّی َن ال  مر
حیم محین الر   بسم اهلل الر 

ٍد    َعلی  اهلل    َصلی  رینآحمم   لرهر الط اهر
َن اآلَن إیلی أعدائرهر  لعنَة  اهللر َعلی    ین م أمَجعنَی مر  قیامر یومر الد 

 
نیئٍة قد أعطاّن؛ ب ٍة ه  وه  ن م  م م  های گوارایی که به  چه بسیار از بخشش» 3ف ک 

 «ای! ما داده
 معنای هنیء

، و است خیلی خیلی گرمهم خسته هستیم، هوا که دیدید بعضی اوقات 
دانم برای  نمی ـدر بیاورد  را از پا ما خواهد قدر شدید است که می اینهم تشنگی 
چنین حالی پیدا نشود  یکچنین حالی پیدا شده یا نه؟ ممکن است برای کسی  شما 

یک  ی فصل تابستان،در بعضی از سفرها پیش آمده است؛ولی برای من کرارًا 
 ـ !از پا در بیاورد انسان را خواهد حّدی که میتا  ،های خیلی خیلی زیاد تشنگی

را که  یخ این آب ،ن بدهدساآب یخ به ان ۀن حال کسی یک کاسوقت اگر در ای آن
چقدر این  ،و در آن حال ؟!گذارد می اوچه اثری روی آن تشنگی  ،خورد میانسان 

یعنی معادل با زندگی است ؛ بخش است این آبی که حیات !گوارا است او آب برای
 .گوارا ء  هنی :گویند دهد. این را می انسان زندگی میو به 
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هایی  مرض ه است!خدا به انسان کرد یی کهها بسیار از این قسم بخشش چه
بست   هایی داشتیم که به بن گرفتاری است؛ برگردانده ،داشتیم تا سر حّد موت

و یک راه و روش  داشت راه و روشی که انسان است؛ کردیم، باز کرده برخورد می
هل معصیت و اهل زندقه و ا ًامسّلم ماند میاگر در آن راه و روش  و خطرناکی بود
. قرار داد را در صراط عدالت و ایمان انسانخدا راه را تغییر داد و  ،اهل کفر بود

وقتی راه  .نشیند یعنی بر روح می ؛های خداست و گواراست اینها نعمت ۀهم
چون  ؛معصیت بسته شد و به راه طاعت تبدیل شد، این طاعت برای او گوارا است

افطار  که انسان اّوِل ای یرهرو ح قبیتهناسبت دارد. مثل طاعت با روح انسان م
افطار برای  اّوِل ؛کنند درست می ای  حریره و کنند افطار شیری داغ می اّوِل .خورد می

گلوی انسان را یا و  شوددندانش دوتا د که نآور نمی 3قند انسان نان خشک با جوز
اّما  ؛الحلقوم راحتاست  ییذایعنی غ ،طاعت هم با روح انسان مناسبت دارد !بگیرد

 کند. خراشد و پاره می گلو را می که معصیت حکم چیزهایی دارد
از  است!  ی که خدا در مّدت عمر به ما دادهیهای گوارا چه بسیار از بخشش

در ها و کیفّیات مختلف،  به صورت ،شب و روز ،آن وقتی که متوّلد شدیم تا به حال
از کجا دارد اصاًل  و فهمد چیست آدم نمی و .ها هستیم ها و بخشش این نعمت

 !فهمد ها واقعًا نمی !آید می
دادم بتوانم ماه  خودم احتمال نمی من درو  ،امروز بیست و یکم ماه رمضان بود

مساعد  محالهم گرفتیم  وقتی که روزه نمی نه روز. آن و نه شب ؛رمضان صحبت کنم
صحبت  یمدار ،گیریم میهم و روزه است ماه رمضان که حاال  نداشتم؛قّوه  و نبود
من  !کنیم خودمان هم تعّجب می آییم! از پا هم در نمی شویم و کنیم و خسته هم نمی می

 مرشد اکبربعد از اینکه  !یک ساعت و بیست دقیقه صحبت کردم تقریبًا امروز روی منبر
 !، حاضرمای دارم که اگر این مقدار بخواهم صحبت کنم چنین قّوه من دیدم یک ،خواند
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دیدید که بنده گاهًا حال  می ؛دادیم اصاًل احتمال نمی رمضان که قبل از ماه درحالی
خواندیم  یک خرده قرآن میو آمدم  آمدم، یا می شنبه نمی های سه بعضی شبو نداشتم 

 .مااز نه  ،خداست ازاین مدد . رفتیم شدیم، می بلند می و حال صحبت کردن نداشتمو 
دست من  ،شل کردن و سفت کردن که آدم نشان دهدخواهد به  خدا می
یک اگر میری!  کنم می رهااگر  ؛ وکنی می یهمه کار ،بدهمچیزی است. اگر من 

این شود!  ، بادش خالی میباد است بخورد از که پر یاین بادکنکبه سوزن 
کند و  می فیسییک  ،کنند ها با آن بازی می بّچه وقتی ،خیابانکنار  یها ماشین
ها  ای وای چرخ :گوید میو آید  خوابد، بعد از مّدتی صاحب ماشین می ها می چرخ

 این قدرت و تمام این .ندا هها بازی کرد بّچهکه داند  دیگر نمیاست! خوابیده 
 است. خدا ۀاز ناحی مددها اینهمۀ  .رود میاز بین شود و  سی میییک ف ها منّیت

تزاحم اساس  ماّده بر  لم   تدوین حقیقت عا

او هستند؛ تمام عالم و تمام کائنات دشمن  که ک موجودی استین انسا
اساس تزاحم است. عینًا مانند حیواناتی که در بیابان هستند  چون این عالم ماّده، بر

مردم و  ۀهم ،همدیگر را پاره کنند ادامه معاش خود، رایخواهند ب همه میو 
و  ر اینکه انسان را از بین ببرنددارند ب عیدانیز در عالم و اجتماع، حیوانات و اینها 

کار  این ،دشمن هستند و اگر دستشان برسد ،حقیقت هستی انسان و با وجود همه
 .کند در میان هزاران دشمن حفظ می انسان راکنند!! ولی خدا  را می

که در هایی  و مرضآن بالها دربارۀ حاال خوب است انسان از مادرش بپرسد 
ند ا قدر لطیف شوند، آن هایی که متوّلد می این بّچهت! اسآمده  شزمان کودکی به سر

یک اختالل  ؛میرند بخورد میآنها  یک باد به اند! آفت مرگ که هر روز در معرض
خدا  !کارشان تمام استشوند  مبتال میاسهال  نند، یا با یک غذای نامناسب بهپیدا ک

 و چه عالقه است! م کردهمنّظ و... را این مادر و این پدر و این دستگاه ،چه قسم به
گذشته از اینها حاال کرده است! طرف  ها را بر چه قسم گرفتاریو عشقی داده، 

 و مناسب قرار داده و امراض مادران به صورتکه خداوند در پستان است شیری 
، برطرف کرده وجود دارد انسان در عالِم کهرا ها و دشمنان و موانعی  گرفتاری
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 دارد! واقعًا شیشه را در میان سنگ نگه می یعنی خدا عینًا و .است
تا  چند لحظه در هر ها تعداد مرض انسان مورد تهاجم هزاران مرض است.

وجود دارد هایی  مرضخواهید گفت: ؟ ستتا چند ها تعداد مرض ،است؟ آقای دکتر
 !چشم چند گونه مرض داردمثاًل این خودمان هم نتوانستیم حساب کنیم که هنوز که 
که نه  یکی است، کسی انسان سالم یکی است؛ه اعضای دیگر!! اّما سالمتی ب یَفَک

وقت خدا انسان را در میان این  آن .نه کلیه و نه گوش، نه دل داشته باشد،چشم  مرض
 .است اراده و توّجه دادهمخاطره،  هزارانبا   به انسان در مقابله سالم کرده و امراض

ن میا ز  ن ا نسا ند در حفظ ا مخاطره موهبت خداو ن   هزارا

 علیِّخداوند ؛ دارد عینًا در آتش نگه میانسان را  که پروردگار است حفظاین 
نگه  در دل سنگ شیشه راخدا داشت.  حضرت ابراهیم خلیل را در آتش نگه اعلیٰ
ها را در  این شیشه، خدا سنگ استاز  ،بینید هایی که می این شیشه! همۀ دارد می

 فرماید: طاهر می دارد. بابا شکم سنگ نگه می
 ک و سنگستان و مـو مسـت  یشب تار

 
 قدح از دسـت مـو افتـاد و نشکسـت     

ــده  ــویاش ن نگهدارن ــت  ک ــه داش  نگ
 

ــت   اّلو ا  ــاده بشکس ــدح نفت ــد ق  3ص
در حال مستی و من هم دارم  ،سنگستان و تاریک است شِب .یعنی من :مو 

باالی طاقچه است قدح که  حالی افتاد و نشکست؛ دردستم از روم، قدح و کاسه  می
 است!بینید که ترک خورده  میو  روید می شما و

ـ  بیم موج وشب تاریک و  ـ اهچنـین   یگرداب  لی
 

  
 6؟!هـا  کجا دانند حـال مـا سـبکباران سـاحل      

و قرار گرفته انسان در آن دریای طوفانی و موج و ابر و تاریکی  کهوقتی  آن 
است و مرگ را جلوی چشم دن شغرق ُشُرف در  کشتی در گرداب افتاده و هر آن 

نماز  ،کند کفن نمی ،دهد سی او را غسل نمیکدیگر  ،بیند که اگر هم بمیرد خود می
                                                      

 .دیوان بابا طاهر .3
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گیرد، باید  نمی  مراسم تشییع جنازه انجام ،گویند نمی اهلل  الّ إ  لهإ  البلند  ،خواند نمی
در  او قبرو ند بخور و تّکه کنند را تّکه که فورًا او ها منتظرند و ماهی، بیفتددر دریا 

کنار به سالمت  به ،این کشتی استوار ، اگر در آن وقتشود ها واقع می دل این ماهی
شود  این می !«هَّلل احلمدُ » بگذارد و بگوید: خاک یرا رو شپایبیاید و انسان  ساحل

و از این مواهب نشان داده خدا چقدر ! ماند مانند آن آب سرد میعینًا  ؛نیئ ةٍ ه   بةٍ ه  م 
 .اهلل  شاء ما یلإاست! 

وف  و ع   فاّنظیمٍة َم   های آمد پیش و سخت و چه بسیار کارهای مشکل» ؛ٍة قد ک 
 «است. خودش کفایت کرده و خدا آدم را گذرانده که یناگوار

ٍة مُ  ج  ٍة ق د و هب  چیزهای  ،چه بسیار مناظر قدرت، آیات خوش»ّن؛ راأون ق 
موجب خوشایند انسان  ب کهُمعَج روائع و مناظری فریب و دلُربا و دل

 «است! خدا به انسان نشان داده ، وبوده
ر نهایت درجۀ کمال خود با دعا و حمد پروردگا ن به  مکا لم ا ت عا موجودا  وصول 

یم عجب خدای خوبی یبنابراین سزاوار است که ما خدا را ثنا کنیم و بگو
 !هستی

ل یه حامًداأُ ف  ؛وی حمدکنم از ر پس من چنین خدایی را ثنا می» 3؛ثنی ع 
 .(«کنم تمجید می و تعریفاو را یعنی )
 گوارایی داده های بخشش ،ستنیکه قابل پاداش است هایی داده  نعمتخدا 

اتی کفایت کرده و ما را از مهالک و مهّم، و توانیم به خدا برگردانیم که نمی است
 با آیات ی کهتوانیم تالفی کنیم. چه بسیار مناظر خّرم که نمیاست نجات داده 

 !که از ما ساخته نیست تالفی کنیماست، خوش به انسان نشان داده 
خواهیم  وقت می آن ؛شماریم میاز خودمان  این چیزهای خوب را ما همۀ

یه  حام  أُ ف  ! »کار کنیم؟ چه ل  ! خدایا کار خوبی کردی ،به به :گوییم ، فقط می«ًداثنی ع 
ی ییک ثنا این است که ال ماکم ۀدرج نهایت !آید نمی براز ما که بیش از این آخر 
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این  ۀپا از دایرتوانیم  نمیما  !ممکن استیک موجود  کماِل جۀنهایت در این ؛کنیم
 کار فراتر بگذاریم و خودمان را به مقام وجود برسانیم.

، این تو همه چیز هستی ،به! خدایا یم: بهیگو میو کنیم  پس خدا را حمد می
هالک و مرگ  ۀدّر ف نجات دادی، از پرتگاِهی، ما را از مراحل مخورقدرت داهمه 

موهبت و  ،دهی می به ماو هرچه  ،ردیکو گوارا  یءامور ما را هن ،رهانیدی
 و خرید و فروش نیست. ؛عطاست

داد  میدر مقابل پاداش  داد، میبه انسان  ، هر چیزی را کهخواست اگر خدا می
دهم  میبی را که آ مثاًل اینفروشم!  دهم، به شما می گفت: آقا جنسی را که می و می
باید به من بدهید. را در مقابلش مثل این آب  قلأالفروشم،  میخوری، به شما  می

یا  !پس بدهد ،خواهد بخورد که میرا همان آبی  ، ودانسان آب را نخوَرپس دیگر 
خواست  وقت اگر خدا می آن! چیزی بدهید د، به منکشی سی که مینَفباید در مقابل 

 .دهد مّجانی میرا   اش همهدارد پس  شد؟! پاداش بگیرد وضع چطور می از انسان
 !تواند پس بدهد نمیهم کسی 

ر تسبیح پروردگا  طریقۀ حمد و 

 .«کنم یاد میح تسبیبا من خدا را » 3؛ًحابِّ ُرُه ُمس  ذکُ أو 
کنم و هم  هم تسبیح، هم او را تحمید میو کنم  یعنی هم او را حمد می

 :گویم می .ذکرم با تسبیح است و ثنایم با حمد ؛قصی نداریگویم که عیب و ن می
ه عىل  األ   ُسبحان  ریبِّ  » مد  با  و مقارن کنم و تسبیحم را مالزم یعنی من تسبیح می ؛و ب ح 

 .سملبَّ ،دانم و به صفات کمال ا میاو را از عیوب مبّر .«دهم حمد قرار می
کنم بر  تسبیح می او را و، استهایی که داده  کنم او را بر این نعمت حمد می

هایی را  و تمام این نعمت ،نیست هلجا ،عاجز نیست ،خدا خواب نیستاین اینکه 
پس این خدا سزاوار حمد  است؛ که به ما داده در عین علم و قدرت و اختیار داده

 .توّقع پاداش هم ندارد و دهد دهد، مّجانی می می به انسانهرچه  یی کهخدا ،است
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 054 پروردگار یو صبر و بردبار یزانم

 

جاُبه و ال یُ ذى ال ُی الّ  هَّلل ا حل مدُ  حمد اختصاص به خدا » ؛غل ُق باُبهت ُک ح 
 .«شود شود و درش بسته نمی که حجابش پاره نمی خداییدارد، 
 .«کند را رد نمی شخود ۀخان دِر سائِل و» ؛هدُّ سائ لُ ر  و ال یُ 

ُلهیَّ و ال ُی    پس ؛کند امیدش نمی خدا نا باشد که آرزو داشته هم کسی» ؛ُب لم 
 «د.ده همه را راه می

ن و صبر و بردباری پروردگار  میزا

 َّ ىل  ٍة  ُکلَّ  و یسُتُ ع  ور  یه.ع   3و أنا أعص 
آن حجاب عصمت  ،مقصود .«شود حجابش هتک نمی»که فرمود: اّول 

ات انسان را کند و سرائر و اعمال و مخفّی نمیخداوند هتک حجاب  وقت ؛ هیچاست
و عصیان  وپس مردم هرچه تمّرد  است. یوبالعُ  ارُ ستّ خدا و دائمًا  کند، نمیظاهر 

 و شتم کنند، در راه غیر خدا حرکت کنند ومخالفت کنند، نعره بکشند، خدا را سّب 
است که به این  صیلو ا ای متین و راقی و غنّی این خدا به اندازه ،هر کاری بکنند

 .دهد رود و خودش را مقابل مردم قرار نمی نمی چیزها از میدان در
 .بعضی از افراد هستند که دوست دارند همیشه جنگ و دعوا کنند :گویند می

نزدیک خالصه کارشان این است،  !اند خسته ،کنند یک روز که با آدم دعوا نمی
 ،اندازند جنجالی راه می و یک دعواو  خیابانو کوچه  درآیند  شود می غروب که می
وقت  آن ؛زنند و میقزنند و یک چا خورند و دوتا می دهند، دوتا می دوتا ُفحش می

خواسته  می مداماین بیچاره از صبح تا به غروب  !روند می و به خانه شوند راحت می
دعوا  دخواهد ایجا حاال خودش میاست؛ آمده  پیش نمی ، ولیدعوایی پیش بیاید

ولی  ؛آن هم برای دعوا آماده است وبیند  می خودش قرینکسی را  وقت یک !کند
خواهد این بالها را سر او  می و گیرد آرامی را می عاقِل متیِن ک شخِصوقت ی یک

سرش  کند؟ هرچه این سر به کار می او چه !کند بیاورد و خستگی خودش را سر او در
 !تواند که سر به سر این بگذارد نمیو آن آقاست اّما  ،گذارد می
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 ،کشند بده میآیند عر مردم می که مدام استصبور و بردبار طور  اینهم خدا 
کنیم که  با هزار و یک دلیل ثابت می ؟به چه دلیل خدا هست» :کنند فریاد می وداد 

 چه کسیپیغمبر خدا یعنی چه؟ وحی یعنی چه؟ قیامت یعنی چه؟  !خدا نیست
 «اینها را چه کسی گفته است؟! !؟چیسترفته از آنجا خبر بیاورد؟ نماز 

ــار زد ــارچِی ج ــخره آن ج  مس
 

اااار  زالااااّدُنیا م  ااااُة اآلخ   3رةع 
 جارچِی دانید ! میروزنامه نوشتند در اند ها! گفته جا  همین این مطالب را 

ُة اآلخرةمزنیا الدُّ »که فرمود:  ،پیغمبر اکرم یعنی مسخره کیست؟ ع  روزنامه  6.«ر 
ت به اینجا کشید مشروطّی، به خصوص در دادند دست مردم میو به کردند  چاپ می

هر  ،باالست آنخدا ، آقاجاننوشتند؛  می بر علیه پیغمبر و اینها علنًادر روزنامه و که 
 و جوالن بدهید! خواهید بکنید کاری می
با بدبختی و اینها  ۀهمتا اینکه  دادند و دادند و دادندهایشان را  آمدند و جوالن هااین

 تماشایی است!! و تاریخ اینها خیلی عجیب !به بدترین وضعی مردندفالکت و نکبت، و 
                                                      

 :72، ص 7، ج معاد شناسی. 3
داد سخن  ،قلم و بیان زدگان به نام آزادِى ها و غرب مآب ُفُ لى ،وقتى كه مشروطّیت امضا شد»

اّولین منطق آنان مسخره كردن پیغمبر و امام و  !ىیها شروع كردند به هرزه گو دادند و در روزنامه
كه  ـ ناهید ۀروزنام. نوشتند این زمینه می عى درو هر روز یك فصل ُمشِب ،ایمان و قرآن بود دین و
خود اشعارى علیه پیغمبر  ۀدر روزنام ـ اش زنده است یا مرده است اكنون نویسنده دانم هم نمی

 كرم گفت؛ از آن جمله این بیت است كه:ا
ــخره  ــارچِى مســـ ــار زد آن جـــ  جـــ

 
اااااااارة  ااااااااُة اآلخ  ع  زر  نیا م   الاااااااادُّ

شد و در هر نوبت فصلى در رّد دین و پیغمبر و ایمان و  كل ّته منتشر می حبل  الَمتنیر  ۀروزنام 
آورد؛ حجاب  الّسالم مى خوانى و گریه و عزادارى بر سّید مظلومان حضرت سّیدالّشهدا علیه روضه

گونه چاین اشعار ایرج میرزا است؛ ببینید  .گرفتند هاى مسلمان را به باد تمسخر می و عّفت زن
 !«داند ریان بودن زن را سمبل ترّقى و ت امل و آزادى میمناظر فرنگ شده و لخت و ع ۀشیفت
 :311، ص 6، ج معاد شناسی. 371، ص 33، ج إحیاء العلوم؛ 627، ص 3، ج عوالی اللئالی. 6
 «دنیا محل کشت و کار برای نتیجه و بهره در آخرت است.»
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ب و یچه عجاو اّما این خدا چقدر صبر، چقدر تحّمل، چقدر بردباری 
دهد و به روی  هرچه به او بد بگویند، اصاًل کرامت خود را تکان نمی !غرائبی دارد

العمل  عکس ، بدهید؛خواهید که می النیگوید هر جو آورد و می مبارک خودش نمی
چون من خدای  ؛کنم نمیمن به شما بدی  !شود گیر شما می دامن جوالن خودتان

کند، بدی  از خدا بدی تراوش نمی .زند بدی سر نمی ،خوبی هستم، و از آدم خوب
، ی مکر خداستااین معن ؛آید العمل خود شماست و ببینید چه به سرتان می عکس

﴿           ﴾ .3 
ها انتشار پیدا کرد؟! و از اینها  این حرفکنید که چگونه  حاال شما تعّجب می

هم باالتر! اّما خدا به جای خود اخم و ناله نکرد، هر کس را در موقعّیت و منزلت 
 خودش نگه داشت.

مندان زو آر ی  ی بر تقاضا له ب رحمت ا ن با بود  گشوده 

 «شود. خدا هم بسته نمی و دِر» ؛باُبهُ  ُق غل  و ال یُ 
از کنند و در ساعتی ببندند. انسان، حیوان، دری نیست که در ساعتی باین در، 
چون در  ؛توانند با خدا راز و نیاز کنند در هر ساعتی می و هر جا انس و جماد، َمَلک، جّن

هستی آنها  ،است ای و هستی آنها عاریه، هستند، که باشندو در هر مکانی هر ساعتی 
پس  او وجود دارد،همیشه راه مناجات با آن خدا با شما هست و پس  .هستی خداست

 .خواهد نمیهم هم ندارد، اذن دخول و خروج و حاجب شود، پاسبان  خدا بسته نمی دِر
 .«کند کند رّدش نمی تقاضا میو سؤال از خدا کسی که هر » ؛هلُ دُّ سائ  ر  و ال یُ 

همان و  ،دهد می به او مکافات و پذیرد و جزا شنود و می هر سؤالی کند، می
دهد، یا  یک چیزی به او می فردا امروز نداد،اگر  ؛آورد ست مید دل سائل را بهروز 
 خواهد، به او بدهید. گوید: ببینید دلش چه می می

ُلهلُب یَّ و ال ُی    «کند. امیدش نمی کسی که آرزوی خدا دارد، خدا نا» ؛م 
                                                      

 :180، ص 5، ج معاد شناسی. 54آیه (1) عمران . سوره آل3
 «کنندگان است. خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر مردم مکر نمودند و»
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 مظاهِر قدر از ، آناگر آرزوی خدا دارد. آرزوکننده و یعنی آرزومند :لآِم
خواهد،  میبهشت  ،خواهد می حورالعینیعنی  ؛دهد که سیر شود جمال به او می

، خدا خواهد می از اینهاو مغفرت  ،خواهد میخواهد، حّل مسائل علمی  میعسل 
 .دهد به او می و کند امیدش نمی نا

﴿                      ﴾در خدا » 3؛
ها لّذت  د و چشمند و اشتها داشته باشنخواه ها می که نفسرا شت آنچه به
 .«دهد به انسان می ،دنببر

برد چه باشد؟ هر  و مقدار لّذتی که چشم می ،حاال تا مقدار اشتها چقدر باشد
 و اگر آن .دهد خدا به او می ،لّذتی که چشمش ببرد ۀاشتها و به انداز ۀکس به انداز

 او چون ؛دهد خدا خودش را می ،ستا آرزومند را خوِد خدا ،ستکه امیدوار به خدا
 .دهد به او می وکند  امید نمی نا آرزویی غیر از خدا ندارد و خداوند امید او را

لحین منجی صا نه  ی و یگا  تنها پناهگاه حقیق

ُن اخلائ  ذى یُ  الّ هّلِل حلمدُ ا   ی و ی  ن جِّ و یُ  فی  ؤم  فی  ی الّصاحل  ُع الُمستضع  و رف 
ین و ُی ی   ُع الُمست کِّب   6.رینخ  لو یست خل ُف  اکً ل ُک ُملوض 
و ترسناک را در پناه  خائفحمد اختصاص به خدا دارد، خدایی که افراد »

و  ،دهد ت میکند و به آنها امنّی کند و نگهداری می امن و امان خود آسوده می
آراء مبطله اهواء و   ۀ شراشرصالحین و مردمان صاحب صفا و پاکی را از هم

 .«دهد ات و گزندها و شرور نجات میمضّر ۀو آرزوهای باطله و از هم
رات ُمنَکفحشا و تمام مسائل و با اینکه یعنی  ؛دهد خدا صالحین را نجات می

که در معرض اینها قرار  دانند میهم و آنها  ستدر دسترس آنها فاسد،ها و م و زشتی
 .گرداند می ا برمسیرشان رو  دهد ولی نجاتشان میدارند، 

و بیاید آتش بیرون طرف دیگر از  و آتش وارد شود اگر یکی از آن طرف
 ؟!آن آتش به بدن او هم نخورد، این معجزه نیستحرارت اصاًل 

                                                      
 .73 آیه( 41) زخرف. سوره 3
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.348، ص 3، ج اإلقبال. 6
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﴿                 *              

      ﴾.3 
آن . * این امر حتمی پروردگار است !تمام شما باید وارد در جهّنم شوید»

به و ظالمین با زانو به رو  ،دهیم که دارای تقوا هستند، نجات میرا افرادی 
 «افتند. آتش می

 !قدر گریه کردند پیغمبر آن ،وقتی که این آیه وارد شد
 «؟!شوید شما هم وارد آتش می ،اهلل یا رسول» :از پیغمبر اکرم سؤال کردند

 6«.کنیم عبور می قاّما ما مانند بر ،بله»فرمود: 
مت قیا تش در روز  ی دنیوی، به صورت آ ندگ ت ز ن شهوا نمود  ظهور 

آتش در قیامت از مظاهر همین شهوات زندگی دنیاست، توّجه به عالم کثرت 
افرادی که در این دنیا ی از بعض .آید آتشی است که در آنجا به آن صورت درمی

کنند،  نسیان میو او را کنند  خدا غفلت می شوند و از می دنیا و غرق در اینآیند  می
ندارند، و  یت، هدف دیگرغیر از دنیا و اطفاء شهوت و سیر کردن شکم و ریاَسو 

اینها  ؛ت فاصله استروی چشم دل آنها را حجاب غفلت گرفته و بین آنها و معنوّی
مخّلد در  ووجودشان جهّنمی است روند،  افرادی هستند که در آتش میهمان 
 .اند جهّنم

 بمانند این دنیا خواهند در می آنها دیگرزمانی که آنها را در این دنیا آوردند، 
آنها  ،کرد م مرگ را برای آنها مقّدر نمیاگر خدا عاَل .قصد حرکت ندارندو 
و با همین  ،و با همین غفلت ،هوتبا همین ش ، وخواستند با همین کارها می

دارند دو هایی که اهل جهّنم  و با همین زشتی ،و با همین حّب ریاست ،جنایت
اگر اختیار دست  و ااّل ،برد می و آید منتها مرگ می ؛این دنیا بمانند میلیون سال در

                                                      
 .76و  73 هآی (31) مریم. سوره 3
، 0، ج معاد شناسی. جهت اّطالع بیشتر پیرامون کیفّیت عبور همۀ افراد از جهّنم رجوع شود به 6

 .48ـ  66ص 
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انجام را همین دو، سه روز دنیا این معاصی و به خاطر  .روند خودشان باشد که نمی
و باید در جهّنم زندگی کنند و  3به خاطر نّیتشان مخّلدند،و در آنجا هم  ندداد

 6جا بمانند. همان
مت  حقیقت صراط در قیا

گذارد، خواه از م تب انبيا استفاده كند و يا  انسان در دنيا قدم مي ،بارى]
ه ميرد و در باطنش راهى داشته است كه ب كند و مي سير خود را در دنيا ميو ن ند، 

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 شّ ى نيست.

سوى خدا داشته است، در عالم قيامت ظهور و ه اين راهى كه انسان در دنيا ب
عالم ماّده و طبع و  چون سابقًا دانستيم كه تمام موجودات و افعال اين؛ بروزى دارد

ي ى  1.عالم ُملك و شهادت، در آن عالم غيب و مل وت يك صورت مل وتى دارند
همين سير نفسانى انسان است رو به  ،ى كه در اينجا صورت ُمل ى داردیاز چيزها
 ش همان صراط است.ا كه در آنجا صورت مل وتي ،مبدأ خود

و چون هر كس  ؛ته استو شّ ى نيست كه اين صراط را انسان در دنيا داش
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 ماّده، در عالم شهوت، در عالم غضب، در عالم 

دهد و  كند، و روى امور اعتبارّيه پيوند مي اوهام و اعتبارّيات، دنيا را اداره مي
كند، بايد در قيامت  ق را بر اساس همين اعتبار به هم مّتصل ميموجودات متفّر

 صورت مل وتى كه بروز صورت ُمل ى است داشته باشد.
                                                      

. جهت اّطالع بیشتر پیرامون خلود بهشتیان در بهشت و دوزخیان در جهّنم، رجوع شود به 3
 .171، ص 38، ج شناسی معاد
. قابل ذکر است که ادامۀ سخنرانی به طور کامل، مفهوم نبود، منتها چون مطالب مطرح شده در 6

ـ در کتاب  س اهلل سّرهقّد ادامۀ سخنرانی، قریب به مضمون با قلم حضرت عاّلمه طهرانی ـ
 بود، لذا از آنجا جایگزین شد. )محّقق( 67ـ  63، ص 0، ج شناسی معادشریف 

 .682ـ  683، ص 6، ج معاد شناسی. رجوع شود به 1
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فراد از جهّنم تمام ا  عبور 

اصل ظهور و بروز  ،روند بنابراين تمام افراد بشر كه در دنيا آمدند و از دنيا مي
ا به بهشت دارد صراطى است در دنيا در قيامت، جهّنم است، و راهى كه انسان از دني

چون هر چيزى كه انسان را از خدا  بايد از آن عبور كند و به بهشت برسد.  جهّنم كه
مراد از دنيا زندگى كردن بر روى زمين نيست، بل ه زندگى و  ،دور كند جهّنم است

 ، کهكند آيد تعّلقاتى پيدا مي هر فردى كه در دنيا مى ؛كردن در عالم تعّلقات است
و غافل كننده از خدا در آخرت، جهّنم است.  هظهور و بروز اين تعّلقات جدا كنند

 : در آيه شريفه داريم
﴿                 *              

      ﴾.3 
شود! و اين ح م اى  شما نيست مگر اين ه وارد جهّنم ميو يك فرد از »

خود  ۀپيغمبر، ح م حتمى و قضاء الزمى است كه پروردگارت بر عهد
اند  پيشه ساخته او پس از ورود در جهّنم ما كسانى را كه تقو * نهاده است
 ،گذاريم كه ستمگران در دوزخ به رو به زانو در افتاده و مي ؛دهيم نجات مي

 «رها بمانند.َيله و 
 و آيات قبل از اين چنين است:

﴿                   *            

                 *                       

        *                      *   

                ﴾.6 
يقين زنده از  طور هگويد كه: آيا اگر من بميرم هرآينه ب و انسان چنين مي»

داند كه سابقًا هيچ چيز  آيا اين انسان نمى* است؟ ميان قبر بر خواهم خ
اى پيغمبر! به پروردگار تو سوگند كه * ايم؟  نبوده، و ما او را از هيچ آفريده

                                                      
 .76و  73آيه ( 31) سوره مريم .3
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در  ،افتاده كنيم و سپس همه را به زانو در ما انسان و شياطين را محشور مى
ن اى آ و پس از آن ما از هر گروه و دسته* سازيم  اطراف جهّنم حاضر مي

ن شديدتر باشد بيرون اكس را كه طغيان و سركشى او بر خداوند رحم
البّته ما  ،ندا و آنگاه آن افرادى را كه سزاوارتر به آتش دوزخ * كشيم مى

 «شناسيم. بهتر مى
﴿ ۀبارى، از جمل      ﴾ بل ه نّص در  ،كه نه تنها اطالق دارد

شود كه تمام افراد بشر  و اثبات است؛ استفاده ميتعميم است، و حصر بين نفى 
 شوند. بدون استثناء: كافران، منافقان، مؤمنان، همه و همه وارد جهّنم مي

آرى، ولى »شويد؟ فرمود:  از رسول خدا پرسيدند: آيا شما هم وارد جهّنم مى
 !«كنيم به سرعت عبور مى ،ما مانند برِق خاطف

قدر رسول اهلل گريه كردند كه  ت است كه آنوقتى اين آيه وارد شد، در رواي
  ﴿زمين تر شد. و بعد به دنبالش اين جمله آمد:       

    ﴾برد، و بار تمام اّمت به دوش رسول  . چون تمام اّمت را خدا به جهّنم مي
 كند از روى ترّحم. ها، لذا گريه ميخداست و او حميم و دلسوز است بر آن

 شوند؟ حال بايد ديد سّرش چيست كه همه وارد جهّنم مي
كه جهّنم در آخرت مظهر دنياست در اينجا، و انبيا و ائّمه و  ستا سّرش اين

و از اين جهّنم بايد به بهشت ، اوليا هم در اين دنيا آمدند، پس همه در جهّنم آمدند
و جهّنم پل بهشت است، و رسيدن به بهشت و مقام  ،بروند. چون دنيا پل آخرت

بدون آمدن در دنيا و مجاهدات نفسانّيه مم ن نيست؛ پس همه  ،قرب حضرت حق
 .بايد در اين جهّنم بيايند و سپس خالص شوند

لهی از صراط ا ی  لیا او ن و  مبرا  کیفّیت عبور پیا

شوند،  چ آلوده نمىروند و هي آيند و مي آن كسانى كه مانند پيامبران در دنيا مى
آنها را از  گيرند، و َزن و فرزند و كسب و تجارت  خود نمىه و رنگ و بوى دنيا را ب

 شريفه: ۀكنند. و به مصداق آي سرعت برق از آن عبور مىه دارد؛ آنان ب نمى خدا باز



 005 از صراط یاله یایو اول یامبرانعبور پ یفّیتک

 

﴿                                    

                 ﴾.3 
آنان را از ياد خدا و  ،مردانى هستند كه هيچ خريد و فروش و كسب و كار»

ها در آن  ها و چشم دارد، و از روزى كه دل نمي نماز و دادن زكات باز ۀاقام
 «ند.ا اسشود سخت در هر روز دگرگون مي

خود سوق دهد و گرايش ه اند، و دنيا نتوانسته است آنان را ب أبدًا از دنيا آلوده نشده
 دهد.

اند و  پس در جهّنم آمده ،اند و بنابراين چون از طرفى در دنيا آمده و رفته
خود نخريدند و ه اند؛ و از طرف ديگر چون در اينجا محّبت دنيا را ب خارج شده
 اند و چون برق گذشتند. ر اين دنيا وقوف ن ردهلذا د ،آلوده نشدند

 ـ يعنى در روى زمين ـرسول خدا صّلى اهلل عليه و آله و سّلم در اين جهان 
تعّلق و   شصت و سه سال درنگ فرمود، ولى يك لحظه در دنيا نبود. دنيا يعنى

 ؛هاى آن، و گرايش به عالم غرور و باطل بستگى به زينت محّبت به غير خدا و دل
و چون روى زمين  ،پس پيامبر در روى زمين درنگ كرد ولى در دنيا درنگ ن رد

ر تعّلقات یآمد بدون يك لحظه تأّمل و توّقف بر رياست و جاه و حّب مال و سا
 به سرعت از آن عبور كرد. «َکالَبقر اخلاطرف»دنيوّيه، 

ل شدن، و ق را كنار زدن، و به اعتبارّيات مشغویدنيا يعنى عالم اعتبار، حقا
پشت حجاب ظلمانى ماندن، و از سطح انسانّيت تنازل نمودن و در حدود اف ار 

هيچ  !چنين بوده است؟ بهائم و شياطين زيست كردن. چقدر زندگى رسول اهلل اين
پيامبر اكرم در تمام مّدت عمر  ؛چنين نبوده است زندگانى پيغمبر اكرم اين اصاًل !هيچ

 !ند مردم دنيا روى هدف و مقصد دنيا زندگى ن رديك دقيقه مان ،تا هنگام رحلت
شما  «.گذرند مي کالِّبق  اخلاط ف ،انبيا و اوليا از صراط» :در روايت داريم كه
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رسد و چشم  ايد؟ چگونه آن برق به شما مي زدن آسمان، آسمان را ديده هنگام برق
است و حتمًا كنند. دنيا پل  با همين سرعت آنها از صراط عبور مي ،كند را خيره مي

انبيا كه به عالم اعتبار وارد شدند ولي ن عبورشان زمانى طول  .بايد از جهّنم بگذرند
 گذرند. ن شيد، چون دل ندادند؛ در آنجا هم از صراط چون برق مي

ز صراط ن ا مؤمنا  کیفّیت عبور 

ترى  ينیاز انبيا و ائّمه و اوليا گذشته، افراد ديگر كه در درجات مختلف پا
عبورشان  اند، به حسب اختالف درجات و بستگى آنها به دنيا به دنيا دل داده هستند و

 مختلف است.
ولي ن براى وصول به مقام  ،اند اند و مؤمن هم بوده افرادى در دنيا آمده

اند؛ آنان هم از صراط عبور  شده توحيد و قطع عالقه كّليه از دنيا دچار ابتالئاتى مى
 آن سرعت بل ه به سرعت باد.مر نه به كنند، غاية األ مي

توان آنان را از اشقياء شمرد، بل ه از  افرادى اهل آخرت هستند و نمى
اهل توحيد كه  ۀاند، اهل گناه هم نيستند، ولى آن عشق و شور و جذب اليمين اصحاب
در سرشان نيست، و دنبال خدا هم  ،آتش، اوهام و اعتبارات را بسوزانند ۀچون جرق

اينها از  .نه با آن هّمت ُبرنده و عزم كوبنده و با آن سرعت قاطعاند ولى  گشته مى
رسد؛ اّما به  كنند، آتش هم به آنها نمي سوار عبور مى روى صراط مانند آدم اسب
سوارى از پلى عبور كند و در زير آن آتش باشد به او  همان مقدارى كه چون اسب

گرماى  ،عبور از صراطاليمين در طول  رسد، به همان مقدار اصحاب حرارت مي
 نمايند. آتش را احساس مى

قدر پاك و  اّما اين ،اليمين هستند و بعضى ديگر در عين آن ه از اصحاب
اند و خداوند  قدرى تقصير و خطا هم نموده و گناهانى هم داشتهو پاكيزه نيستند 
 كنند. اينها از روى پل مانند آدم پياده عبور مي ؛آنان را آمرزيده
﴿                             ﴾.3 
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مگر از  ،ورزند آن كسانى كه از گناهان كبيره و قبائح اعمال اجتناب مى»
مغفرتش   مقام ،خطاها و گناهان كوچك. چون پروردگار تو اى پيغمبر

 «بسيار باز و وسيع است.
بدون  3،طور كه بعدًا در بحث شفاعت خواهد آمد چنين افرادى همان اين

پياده از روى چنين  ولى البّته مانند كسى كه بخواهد مثاًل ؛روند شفاعت به بهشت مي
آتش را  ۀالبد منظر رود. تر است از كسى كه با اسب مي البّته مش ل ،پلى عبور كند

 گردد. ّثر ميبيند، و از حرارت آن بيشتر متأ بيشتر مى
ولى چون داراى ايمان راسخ  ،اند بعضى از افراد مرت ب گناهان كبيره شده

 گذرند. اينها آهسته و لنگان مي ؛اند اند مورد شفاعت قرار گرفته بوده
تش نها در آ ز جهّنم و یا خلود آ ن ا فرا ن و کا لما  کیفّیت عبور ظا

خدا  ،شان طول ب شدو چقدر جهّنم ؛افتند و افراد ظالم و كافر به جهّنم مى
قدر بايد بمانند تا آتش آنها را  البّته درجات ظلم و كفر مختلف است؛ آن !داند مي

داند  تطهير كند: يك ماه، دو ماه، يك سال، دو سال، ده سال، هزار سال، خدا مي
قدر بمانند  چون روز قيامت پنجاه هزار سال است و باألخره بايد آن !مانند چقدر مى
طور جاودان بايد بمانند؛  هيعنى ب ،ند. مگر افرادى كه در آتش مخّلدندتا بيرون آي

در بحث جهّنم  اهلل تعالىٰ شاء آنان افرادى هستند كه وجودشان آتش شده است و إن
 6از خصوصّيات احوال مخّلدين در آتش گفتگو خواهد شد.

ها  ىكنند و آن تاري  آيند، در حوض كوثر غسل مى كسانى كه از آتش بيرون مى
 روند. رود و پاك و پاكيزه به بهشت مي ها به بركت واليت از بين مي و خرابى

قيامت از صراط در  مردم  تب عبور   مرا

ما در  ،ستا شود و يا در داخل آن آيا اين صراط بر روى جهّنم زده مي
مجمع ولي ن روايتى را كه شارح مطالب مذكوره است در  ؛باره روايتى نداريم اين

 :  كند كه مسعود نقل مي ابناز  البيان
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ُد النّاُس النّار  ُثمَّ ی صدون  »قاَل:  ،لرهر   َسلیمَ آَعن َرسولر اهللر َصلی اهلل  َعَلیهر    ر  ی 
، ُثمَّ  س  ر  رض  الف  ح  ، ُثمَّ ک  یح  رِّ الرِّ م  ، ُثمَّ ک  ق  ل مع  الِّب  ُم ک  َل  أ وَّ م؛ ف  ،  ب أ عامَل   الّراک ب  ک 

دِّ ا ش  .ُثمَّ ک  شی ه  م  ، ُثمَّ ک  ُجل   «لرَّ
 كند كه فرمودند: از رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله و سّلم روايت مي»

شوند و سپس از آتش خارج  اعمالشان داخل در آتش مي ۀواسط همردم ب
شوند؛ پس اّوِل آنان به سرعت برق چشم، از آن گذشته مانند سرعت  مي

تندرو در حال دويدن، و پس وزش باد، و از آن گذشته مانند سرعت اسب 
دود، و  از آن مانند شخص سواره، و پس از آن مانند سرعت كسى كه مي

 6[3«رود. پس از آن مانند سرعت كسى كه راه مي
د   آله   سل م می صلِّ علی حمم   الَله 
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 001 افتتاح توسط معّلق یفشر یاز دعا یفقرات ۀترجم

 

معّلق توسط  فتتاح  ز دعای شریف ا فقراتی ا  ترجمۀ 

م  اجل بّ  ،ُمبری   ،ارین  احل مُد هّلِل  قاص  بی   الظالمی  ک  اَلار   ،الّظال می    ن کال   ،ُمدر 
خی   یخ  الُمست ِص  ع  حاجات  الّطال بی   ،َص  وض  نی   ،م  د  الُمؤم   .ُمعت م 

امُء و ُسّکاُّنا رُعُد السَّ شی ت ه  ت  ن خ  و ت رُجُف األرُض و  ،احل مُد هّلِل  الَّذى م 
وُج الب حاُر  ،ُعاّمُرها سب ُح و َت  ن ی  ا  و م  راَت  م   3.یف غ 

کنندۀ  حمد مختّص خدایی است که در هم شکنندۀ زورگویان و هالک]»
خانه  ،که از ستم و جفای ظالمان است فریاد رس افرادی ستمکاران است،

اند و در اطراف و اکناف به دنبال پناهگاه و  خود را رها نموده ۀو کاشان
رساند  ای کردارشان میزظالمین را به س که ؛ آنندا آواره و سرگردان ،مأمنی

و تنها جایگاه طلب و  ،سپارد رسان گوش می و به فریاد و التجاء فریاد
 است. و نیز مورد اعتماد مؤمنین ،تقاضای حاجتمندان و دردمندان

آسمان ها و ساکنین آن به لرزه  ،خدایی است که از مهابت او ستایش از آِن
و دریاها و جانداران در آن  ،ه اضطراب درافتندو زمین و اهالی آن ب ،درآیند

 )معلِّق(«[ به حرکت و تالطم درآیند.
ُلُق و مل  ُیل ق ُق  ،احل مُد هّلِل  الَّذى ی  رُزُق و ال ُیرز  مُ  ،و ی  و   ،و ُیطع ُم و ال ُیطع 
وت یی ال  ُیمیُت األحیاء  و ُیی  الم  ىل ،ی موُت  و هو  ح  ه  اخل رُی و هو  ع  ُکلِّ   بی د 

 6.ٍء ق دیرٌ  یش  
که خود مخلوق  حالی کند در خدایی است که خلق می وصحمد مخص]»

و طعام بخشد  ،که خود مرزوق نیست و روزی دهد درحالی ،نیست
طعام است، زندگان را بمیراند و مردگان را زنده کند  که خود بی درحالی
ستی بر قامت که خود پیوسته زنده و حّی الیزال است و مرگ و نی درحالی
سوی بندگان و  هو خیر و برکت فقط از دستان مفیض او ب، نشیند او نمی
 )معلِّق(«[ مری قادر و توانا است.او بر هر  ،قش ساری و جاری استیخال
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ىل   لِّ ع  ُهمَّ ص  ت ک   الل  بیب ک  و خری   فیِّک  و ح  سول ک  و أمین ک  و ص  ک  و ر  بد  ٍد ع  ُم مَّ
لق ک  و حاف ظ   ن خ  ساالت ک   م  ک  و ُمب لِّغ  ر  ِّ ل   ،رس  ن  و أج ل  و أکم  ل  و أحس  أفض 

ُر و أسنی   و أنمی   و أزکی   ت   و أکث ر   و أطی ب  و أطه  محَّ ر  کت  و ت  لَّیت  و بار  ما ص 
ىل   لَّمت  ع  نَّنت  و س  ت ک  و أهل   و ح   فو  باد ک  و أنبیائ ک  و ُرُسل ک  و ص  ن ع  ٍد م  أح 

ة   رام  لق کالک  ن خ  ل یک  م   . ع 
بار پروردگارا! درود خویش را بر محّمد، بنده و پیامبر و امین بر وحی و ]»

و بهترین مخلوق تو در عالم  ت،خالئقجمیع رسالت و برگزیده از میان 
 رسالت ۀکنند و تبلیغ ،دارنده و پاسبان بر سّر و رمز عالم کون و نگه ،وجود

تر و نیکوتر و زیباتر و  با فضیلت یددرو ؛بفرست ،سوی مردم هو پیامت ب
تر و بیشتر از هر  تر و عالی تر و طاهر شایسته تر و تر و متعالی پاک تر و کامل

یت و سالمی که بر یکی از ندرود و صلوات و برکات و رحمت و تح
عظام و پیامبران و برگزیدگان و اهل کرامت و  یبندگان خالص و انبیا

 )معلِّق(«[ بر او مقّرر بفرما. ،فرستی بزرگواری از میان خالئقت می
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جیم یطان الری ّی ن ال  أعوذ  براهلل مر
حیم مَحن الر   بسم اهلل الر 

د    َصلی اهلل  َعلی     لره الط اهرینآحمم 
ن اآلَن  لعنة  اهلل َعلی    ین إیلی أعدائرهم أمجعنی مر  قیام یوم الد 

 
ىل  الل   لِّ ع  ىل   ُهمَّ و ص  صِّ أ ع  بِّ العال می   مریالمؤمنی و و  سول  ر  ک  و   ،ر  بد  ع 
لیِّ  ىل  و  ت ک  ع  سول ک  و ُحجَّ لق ک  و لیت ک  الُکِّبى   ک  و أخی ر  ظیم خ    3.و النَّب إ الع 
 و وصّیرحمت خود را بفرست بر علی كه امیرمؤمنین  !بار پروردگارا»

، و بنده و ولّیت و برادر پیغمبرت و حّجتت بر العالمین است   رسول رّب
 «ترین آیت تو و خبر بزرگ! تمام خلق و بزرگ

لمؤمنین»لقب  معنای میرا  «وصی»و « ا

، صاحب أمر، یعنی حاكم :امیرالمؤمنین ؛أی َحَکمَ  :أَمرَ  ؛یعنی حاكم :امیر
این لقبی است كه پیغمبر به و  .و صاحب اختیار بر مؤمنین صاحب فرمان

خم حضرت را به امیرالمؤمنین  همه بعد از غدیر و ،الّسالم دادند امیرالمؤمنین علیه
یعنی ح ومت  :امارت ؛و با آن حضرت هم به امارت، بیعت كردند 6،كردند یاد می
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 ،با آن حضرت بر همین امارت بیعت كردند از جمله افرادی كه آمدند و .بر مؤمنین
 3.كه اینها با همدیگر آمدند و بیعت كردندبودند چند نفر دیگر  واباب ر  ُعَمر و

 گوید:    أسَلمی می بریدۀ
در  ،در مدینه نبودماهلل علیه و آله و سّلم  صّلیمن بعد از رحلت رسول خدا 

دیدم كه ابوب ر باالی منبر است و جماعتی هم در و وقتی آمدم  .شام بودم
 !كجاست؟ ارد مسجد شدم و گفتم: پس علیو !خیلی تعّجب كردم ،مسجد

 !گفتند: علی نیست
 !مسلمین است ۀگفتند: خلیف !باالی منبر؟است گفتم: چرا ابوب ر رفته 

 قضایا چنین و چنان شد و ،گفتند: بله ؟!مسلمین است ۀخلیف چگونهگفتم: 
 !مسلمین است ۀاین خلیف

من خودم  !كردید؟گفتم: مگر شما نبودید كه رفتید با علی به امارت بیعت 
الم »در آن خیمه بودم كه شما با علی به امارت بیعت كردید و گفتید:  الس 

هفت نفر  شما ،ای اباب ر و عمر و پنج نفر دیگر !«المؤمننی یا أمی کعلی
 !هم آمدید بیعت كردید با

اساس  م برعاَل ؛قضایای دیگری واقع شد و ،گفتند: آن قضایا گذشت
 !جدیدی پیدا شد ۀیك حادث ،حوادث است

شما در مقابل پروردگار خیانت  ،سم به خداپیدا شد؟ َق ای گفتم: چه حادثه
 ،رفتید در مقابل رسول خدا با امیرالمؤمنین بیعت كردید !جنایت كردیدو 

 «!َع  اقع    َ قَ   ث  َث حادر حدَ »ید: یگو بعد می
 . از مسجد بیرون كردند وزدند من را  ،خالصه

 6شده است.ن ذكر كنند و در تواریخ اهل تسّن ها نقل می این روایت را سّنی
                                                      

الّسالم در روز غدیر خم  . جهت اّطالع بیشتر پیرامون بیعت ابابکر و عمر با امیرالمؤمنین علیه3
 .14، ص 0، ج اسیشن امامرجوع شود به 

. جهت اّطالع بیشتر پیرامون روایت بریدۀ أسلمی و ایراد او بر خالفت ابابکر رجوع شود به 6
 . 334ـ  333، ص 0، ج شناسی امام
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بِّ العال می وصِّ  سول  ر  خدایا درود خود را بفرست بر علی که » ؛ر 
 «امیرالمؤمنین و وصّی رسول رّب العالمین است.

مت ّفل  او،گویند كه بعد از انسان به وصایت و سفارش  آن كسی می به وصی
 شود.امور انسان 

در آن سال اّولی كه در ماه مبارك  ،ن باشد ما پنج سال پیشاگر نظر آقایا
ی ی  ؛چند مطلب را مفّصل بیان كردیم ،رمضان بنا بود از والیت صحبت كنیم

 ،شاید هفت. الّسالم وصایت امیرالمؤمنین علیهراجع به اخّوت حضرت بود و ی ی 
سّنی نقل  و باره از شیعه تی كه در ایناروای ،ده جلسه با طرق مختلفو یا هشت 
صُّ »: است شده یّ  و  سول  اهلل، س  صیّ ر  یّ ُد الو  صیّ  ُد األوصیاء، خات مُ ی، س   ی، خاتمُ الو 

در موارد مختلفی به عنوان و كه پیغمبر آن حضرت را به عناوین مختلف  «األوصیاء
 ،خصوص فقراتی كه به آن حضرت وصیت كردندهمچنین در و  ،وصی یاد كردند

که بیش از هفتاد، هشتاد صفحه است، را  مطالب و بنده اینم. مفّصل صحبت کردی
 3ام. هنوشت

الیت مقام و مقام عبودّیت بر   تقّدم 

بد   ؛ و ک  ع  لیِّک   .«است تو تو و ولّی ۀبنداو » و 
ٍد » طور كه آنجا فرمودند: هماناست، اینجا عبد بر مقام والیت مقّدم شده  ُم مَّ

سول ک ک  و ر  بد   .«ع 
ت آن حضرت مقّدم اینجا مقام عبودّی ،ت مقّدم بر رسالت بودودّیآنجا مقام عب

 .ت است و بعد والیتیعنی اّول عبودّی ؛بر والیت است
ک   بد  لیِّ . كردیم بیانسابقًا را ی عبد امعن: ع  یعنی  :تو ولّی ؛تو ولّی :کو و 

این  .مر در تمام عالم وجود به اراده و اختیار تواأل نافذ صاحب اختیار از طرف تو و
 .ت استمقام عبودّی ۀشود ولی، كه الزم می

                                                      
. جهت اّطالع بیشتر پیرامون وصایت امیرالمؤمنین از جانب رسول خدا صلوات اهلل علیهما 3

 .675ـ  681، ص 6، ج شناسی امامرجوع شود به 
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تجّلی تمام انوار پروردگار  ،فناء مطلق ۀالزم و ؛یعنی فناء مطلق :تعبودّی
 قلب ولّی ۀاز ناحی ،فیض است بر عالم وجود ۀافاض ،تجّلی انوار خدا ۀالزم و ؛است
 خدا.

بدى  ثىل أع  ل ک  م  ّتی أجع  ث ىل :و)أط عنی ح  تو مرا اطاعت  ،من ۀای بند» 3؛(م 
 (!«َمَثل خود قرار بدهم :یا)كن تا من تو را ِمثل خودم قرار بدهم 

تهذیب  و و این در اثر همان تزكیه قرار داد. خود یعنی به عنوان نمونه و مثاِل
ی نیست و یای از خودنما   شخص شائبه كه دیگر در ،شود و صفای قلب می
طلوع انوار  ،دانمای محض شدنمثال خدا و خ ۀو الزم ،شود خدانمای محض می

 انوار وجودِی ؛ بلکهنیست یمّهتولی و و آن انوار، انوار تخّی ،در دل است پروردگار
كند و از آن دل بر تمام عالم  در دل طلوع می ،و بساطت ّردمطلق است كه به نحو تج

 .شود وجود می ۀوجود افاض
جَهـةٍ  6الَمحبوب  ىف  ََتَل  یلَ   ک لِّ  ر

ٍٍ 
 1  صـوَرةٍ  ک لِّ َمعنیا   ه  ىفت    شاَهد 

و  یٰای تجّلی كرد و من او را در هر معن حبوب برای من از هر وجههم» 
 .«صورتی مشاهده كردم

كه این مقام از مقامات امیرالمؤمنین  ،مطلقه ۀیگویند والیت كّل این را می
 الّسالم است. علیه

منین علیه لمؤ میرا ت پیغمبر با ا اخّو مدینه درالّسالم  ماعهد   مّکه و در 

سول  أ و  .«و برادر پیغمبر تو»؛ کخی ر 
ی ی در  ؛الّسالم عهد اخّوت بستند ماپیغمبر دو مرتبه با امیرالمؤمنین علیه

و راجع به اخّوت هم در همان ماه رمضان مفّصل صحبت  4.مّ ه و ی ی در مدینه
                                                      

 ، با قدری اختالف.384، ص مشارق أنوار الیقین. 3
 .عن. خ ل: 6
 .670، ص 6، ج الجوهرة المضیئة. 1
 .500، ص 1، ج أسد الغابة؛ 3810، ص 1، ج اإلستیعاب. 4
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جای شك و اخّوت امیرالمؤمنین هیچ  در 3است. هم نوشته شده مطالب كردیم و آن
كس ان ار اخّوت  هیچاست که ای نیست و این حدیث، حدیث متواتر  شبهه

 .حّتی ابوب ر هم ان ار ن رد !كس هیچ !امیرالمؤمنین را ن رد جز عمر
 عقدبین مهاجر و انصار در مدینه  پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله و سّلموقتی كه 

سلمان را با ابوذر  ، والّرحمن بن عوفعثمان را با عبد ،ابوب ر را با عمر ،اخّوت بستند
 لیتمام مهاجر و انصار با هم برادر شدند و ؛ همۀ اینها از اّتحاد افق است!برادر كردند

اخّوت  هایعقدو تمام شد  اینکه تا ،ن ن ردندالّسالم برادری معّی امیرالمؤمنین علیهبرای 
 .ن ن ردندمن برادری معّیر شدند كه پیغمبر برای و امیرالمؤمنین هم متأّث ،بسته شد

الّسالم در بین راهی خوابیده بودند و گرد و غبار  یك روز امیرالمؤمنین علیه
با  ،پیغمبر سراغ امیرالمؤمنین آمدند ،هم آمده و به صورت امیرالمؤمنین نشسته بود

 «؟!ای ُتراب چرا اینجا خوابیده باأیا  !برخیز !علی برخیز» و فرمودند: پا زدند
أنت   ؛من تو را برای خود گذاشتم ،یا علی»: پیغمبر فرمودند ،استندحضرت برخ

نیاأ ر  اآل و خی یف الدُّ  .د اخّوت بستندقبا آن حضرت عو  6«ة.خ 
امیرالمؤمنین  سّلم كه آله و اهلل علیه و یبعد از رحلت حضرت رسول خدا صّل

ّسالم با ابوب ر بیعت ال امیرالمؤمنین علیه ،فاق افتادرا به مسجد آوردند و آن قضایا اّت
 حضرت فرمودند: !«زنیم اگر تو بیعت ن نی گردنت را می»و عمر گفت:  ،ن ردند

 .«زنی خدا و برادر رسول خدا را می ۀبنابراین گردن بند»
اّما ُاخّوتت را نسبت به  ،تت را نسبت به خدا قبول داریمعبودّی»عمر گفت: 

 1!«رسول خدا نه
كس ان ار اخّوت امیرالمؤمنین را ن رد  كه هیچ اند سّنی نوشته شیعه و ۀو هم

                                                      
 .304، ص 6، ج امام شناسی. رجوع شود به 3
 .264، ص 1، ج تفسیر نور الثقلین؛ 147، ص 10، ج بحار األنوار؛ 167، ص 3، ج کشف الغّمة. 6
 .18، ص 3، ج اإلمامة و السیاسة. 1
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نكار اخّوت ا» و پیغمبر فرمودند كه: 3كه مانند آفتاب روشن بود درحالتی ،جز عمر
 .كافر یعنی: من ر و «!دحكند مگر شخص مجا  تو را نمی

یق منین بر جمیع خال لمؤ میرا  حّجیت ا

ىل  ُحجَّ  و لق ک ت ک  ع   .«تمام خلق و امیرالمؤمنین حّجت توست بر» ؛خ 
 برای محاکمه مثاًل انسان را ؛گویند می است، حّجت قابل احتجاجآنچه را 

چرا این كار را  ، کهگویند: حّجت و دلیل خودت را بگو میو مح مه  درآورند   می
عمال أافراد بشر با أعمال  .گویند  می حّجت ،آورد انسان می ؟! به دلیلی کهكردی

عمال امیرالمؤمنین احتجاج أود و در روز قیامت خدا به ش می داده امیرالمؤمنین تطبیق
 کند. مؤاخذه می عمال امیرالمؤمنینو أفرمان والیت  بر اساسیعنی  6؛كند  می

 .و نهی او نهی من است ،یعنی امر او امر من :حّجت قرار دادمبرای شما 
 او امر که گوید  می و گذارد   كند یك نفر را جای خودش می    پادشاهی كه مسافرت می

برگردم مطابق فرمان این از شما که من  ،امر من و فرمانش هم فرمان من است
 .گویند: حّجت  این را می ؛كنم  مؤاخذه می

امر او  ،فرمان او را فرمان خود علیٰأ یعنی آن كسی كه خدای علّی :حّجت الهی
 رفاز طاین حّجت است  قرار داده است. نهی او را نهی خود ، ورا امر خود
و خداوند بر  شود حّجت ، این میاست حّجت اونهی و افعال  و امر لذا و ،پروردگار

مردم در پیشگاه  هر عملی که و کند، بندگان خود به اوامر آن حّجت، احتجاج می
 ؛گرفتار ،و اگر نه ندعمل حّجت تطبیق كند آزادآن  اگر با ،پروردگار انجام بدهند
 .آن چیزی كه انسان با او بتواند احتجاج كندیعنی  :حّجت !چون حّجت است دیگر

تمام آینۀ  لمؤمنین  میرا ت حق أ  نمای حضر

 «توست! ترین آیت بزرگ و آیت بزرگ تو » ؛ِّبى  ک الکُ ت  لی   و
 ۀهم ،دهد را نشان می و ای است كه ت علی یك آینه ؛یعنی نشانه و عالمت :آیه

                                                      
اهلل صلوات اهلل  جهت اّطالع بیشتر پیرامون انکار عمر نسبت به اخّوت امیرالمؤمنین با رسول .3

 .310، ص 6، ج امام شناسیعلیهما رجوع شود به 
 .310، ص 6، ج أنوار الملکوت؛ 376، ص 0، ج معاد شناسی. رجوع شود به 6
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 .یك صفت و یك اسم فقط ، نهدهد نشان می تو راوجود 
 نشان دادن ولی ن در سعه و دید و مقداِر ،دهند  م موجودات خدا را نشان میتما
ی ی  وی ی مستطیل  وع ی ی بزرگ است، ی ی مرّب وكوچك  هیك آین کنند؛ فرق می

ی ی پشتش  ،ی ی تیره استاست، ی ی سبز  وی ی قرمز  ویك آینه زرد  ،لوزی است
 است قد تمام ۀولی یك آین هستند،لف ها مخت آینهاین  ۀهم .اش ریخته جیوه و زنگ زده

این آینه هم در  رنگ و ،دهد  و تمام بدن انسان را نشان می ،نما تمام ۀگویند آین می که
نه  ،دهد ت را نشان میواقعّی ،و هیچ زردی و قرمزی و سبزی ندارد است نهایت لطافت

ای انسان را نشان ه جلو و عقب و پهلو اعّم ازتمام اطراف بلکه این ه تنها جلوی انسان 
را هم نشان  روح و مغز و عقل بلکه دهد و این آینه نه تنها جسم را نشان می ،دهد می
 .ای برای خدا است امیرالمؤمنین چنین آیه !عجیبی است ۀاین یك آین !دهد می

اهلل علیهما لمؤمنین صلوات  میرا اًل در پیغمبر و تفصیاًل در ا اجما نور وجود   ظهور 

 ؛«لیتک الکِّبى»گوید:  می .مؤنث است «آیتک»چون  ؛ستمؤنث ا «کبیال»
تو در میان  ۀدهند ترین نشان طالب بزرگ یعنی علی بن أبی .دنگوی اكبر هم می ۀآی

و امیرالمؤمنین  دارد استادی ۀه بعد از پیغمبر! پیغمبر جنبالبّت ،عوالم است
 .دهد  گیرد و نشان می الّسالم از پیغمبر می علیه

كما این ه بعضی  ـكند كه امیرالمؤمنین از پیغمبر باالتر است اگر كسی خیال 
 ؛خیلی غلطی است این حرِف ـ كنند ها تصریح به همین حرف می از درویش

بین مقام پیغمبر و  و 3،پیغمبر است دۀبن والّسالم شاگرد پیغمبر  امیرالمؤمنین علیه
 ست،باال ۀپّلدر روز قیامت پیغمبر در آن  !امیرالمؤمنین خیلی تفاوت است

. یلصپیغمبر مقام اجمال دارد و امیرالمؤمنین مقام تف؛ تر  ینیه پاامیرالمؤمنین یك پّل
كه همان  ،و مقام فناء ماءِع نور وجود از مقام ،آنچه امیرالمؤمنین دارد از پیغمبر دارد

                                                      
 :01ص ، 3، ج الکافی .3
الم، قال:  عبداهلل علیه عن أیب» المؤمنی علیهالس  ٌِّب من األحبار  إیل أمری  الّسالم ... فقال: یا  جاء  ح 

، أ المؤمنی  ن بیی أنت؟ فقال:  أمری  ن عبید  مّمٍد صىّل اهلل علیه و لله و سّلم.”ف  یل ک! أنا عبٌد م   “«و 



  مجلس دهم/  فتتاحا یاز دعا یشرح فقرات 043

 

قلب  ۀتجّلی كرد و اّولین تجّلی در آین ،اسم اعظم خداست وذات مقّدس پیغمبر 
قلب امیرالمؤمنین تفصیلی است و جزئیات را نشان ۀ و آین ،مؤمنین شدامیرال
نمای  تمام ۀنور به این آین ،قلب پیغمبر كّلی است و از آن كّلی ۀو آین ،دهد می

خصوصیاتی  اینها دیگر 3.و تا او نباشد این نیست ،كند می سرایت عالم كائنات جزئیاِت
 .كشد یاست كه اگر بخواهیم بیان كنیم خیلی طول م

آن درست نیست، اّما ع س  ؛نبود هم امیرالمؤمنین ،یعنی اگر پیغمبر نبودند
چون پیغمبر حجاب اقرب است و  .پیغمبر بود باز اگر امیرالمؤمنین نبودند یعنی

 .بامیرالمؤمنین حجاب بعد از حجا
بین  هاّول یك ذّر ،بینند ها را می ی كه با آنها ستارهیها گویند: این تلس وپ می

بین  افتد در یك ذّره بین نور می از آن ذّره ؛شود ها دیده نمی وچ ی دارد كه در او ستارهك
ولی  ،شود بین كوچك ستاره دیده نمی آن ذّرهولو اینکه در  .بینند می آنبزرگ كه در 

او  ؛شود بین بزرگ دیده نمی واسطه برای نور و فیض است و تا او نباشد در آن ذّره
 .بیند و انسان می دهد می بین بزرگ گیرد و به این ذّره او می ،ردمبدأ دا وح م معدن 

 .كرد او بیان می ودادند  می به امیرالمؤمنین وگرفتند  از خدا می در مقام اجمال پیغمبر
ی كه یها خطبه ،در تمام مّدت عمر ؛خواند رسول خدا هیچ وقت خطبه نمی

 م، در حدود دو، سه خط است.و ک پیغمبر خواندند چندتا بیشتر نیست و همه كوتاه
 البالغه نهج ؛خواندند های یك ساعته می خطبه بودند واّما امیرالمؤمنین اهل بیان 

 كرد. گرفت و بیان می او می و داد پیغمبر میت. های آن حضرت اس خطبه
پیغمبر در تمام مّدت عمر شمشیر به روی كسی ن شید، اّما امیرالمؤمنین 

، تمام این كشتارها كشتار پیغمبر تشُك ه این ه پیغمبر نمین ؛شمشیر از دستش نیفتاد
نظر  بود!علی دست پیغمبر  و امیرالمؤمنین با پیغمبر بود ،اّما در تمام غزوات ،است

پیغمبر مقام جمع دارد و امیرالمؤمنین مقام  گونه این بود!پیغمبر و امر پیغمبر 
                                                      

 .320، ص 4ج ، امام شناسی. جهت اّطالع بیشتر رجوع شود به 3
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این نهر جاری از . پیغمبر سرچشمه است و امیرالمؤمنین نهر جاری ؛تفصیل
اّما از آن  ،آب كرده از ررا ُپ هاتمام دنیا و نهر جاری است شود؛ پیدا می سرچشمه
دریای علوم از قلب آن وقت  ،كند امیرالمؤمنین به قلب پیغمبر توّجه می! مبدأ است

 .جوشد كند و می زند و فوران می سر می او
فاضۀ علوم  ئیل ا لمؤمنین جبرا میرا  از ا

 :حضرت فرمودند اتر از شیعه و سّنی داریم كهروایات متو
الّسالم هزار در از علم آموخت كه از هر دری  پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه
 3.شد هزار باب از علم منفتح می

پیغمبر مبدأ  ! قلب؟ستتا چی هزار ؛تا بوده نه این ه هزار ،است تعبیر فقطاین 
آنچه هر  ؛شود می فصیلتو  افتد ن میوقت به قلب امیرالمؤمنی تراوش علم است و آن

جبرائیل هم بخواهد علم یاد بگیرد  اگر وقت آن !شما فرض كنید اینجاستکه علوم از 
چون مقام پیغمبر و امیرالمؤمنین از جبرائیل باالتر  ؛امیرالمؤمنین یاد بگیرد ازید اباید بی
مبر به قلب مقام علم را از حقیقت پیغ ، وفیض است ۀواسطفقط  جبرائیلو  است

تفّ ر  ،كنید مثل این ه شما كناری نشستید و با خودتان تصّور میرساند.  میپیغمبر 
ف ری حل  ۀیك مسئل ،كنید آورید، حدیث نفس می ی در نظر مییها چیزیك  ،كنید می
 و دهید تفصیل می ،ستاكشف مجهوالت  ۀآنچه را كه در نفس شما از قّو ، وكنید می

 شود و روشن  ،از مقام حقیقتآن مسئله كنید تا  عمال میإای  هقّو ،ن مسئلهآنسبت به 
 جبرائیل است. ،بر قلب مبارك پیغمبر ۀآن واسط ؛شود مجهول حل آن 

 ای كه آیه است اّما آیه هم پیغمبر ،الّسالم آیه است وقت امیرالمؤمنین علیه آن
قام پیغمبر كار مگر رسیدن به م !تواند ببیند مگر امیرالمؤمنین او را نمی کسی هیچ

 ؟!شناسند مگر همه پیغمبر را می ؟!آسانی است
                                                      

 :186، ص 3، ج بصائر الدرجات. 3
الم، قال:  عبداهلل علیه عن أیب» لَّم  رسوُل ”الس  لی ا علیه ع  الّسالُم ألف   اهلل صىّل اهلل علیه و لله و سّلم ع 

ن کلِّ باٍب ألُف باب. ُفت ح  له م   «“باٍب، ف 
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لمؤمنین عهده پیغمبر عهده میرا ن و ا قرآ ل  تنزی ار  قرآن د ل  تأوی ار   د

به قرآن  ،ای مردم»گوید:  به تمام افراد می یعنی ؛پیغمبر مقام تنزیل قرآن است
 پیغمبر را كجا ! ولیگویند: چشم همه می !«به من هم ایمان بیاورید و ایمان بیاورید

لو این ه در باطن  و ،كند قبول می ، پیغمبرهر كس بگوید ایمان آوردم ؟!شناسند می
شناسد مگر  اّما پیغمبر را نمی .بر این اساس است پیغمبر چون كار ؛منافق باشد
 ،كند شناسد و آن حقایقی كه از پیغمبر ظهور می او پیغمبر را می 3!امیرالمؤمنین

 ، ولی6كند جدا می و شناسد او منافق را می شود، تفصیل می منینامیرالمؤ ۀواسط هب
 .امیرالمؤمنین است نیست، بلکه وظیفۀپیغمبر  ۀچون وظیف کند؛ پیغمبر جدا نمی

 .كند والیت مثل محك است كه هرجا بخورد جدا می
 م فرمودند:پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّل

ىل  التَّ أ ،یا عىلُّ  لُت ع  ىل  التَّ  ،نزیلنا قات   4 1.أویلو أنت  ُتقات ُلُهم ع 
                                                      

 :671، ص 31، ج روضة المتقین. 3
الم: طالب علیه   آله   سل م لرَعلِّ بن أیب قال رسول  اهلل صل  اهلل علیه» ُف اهلل  ” الس  ، ال ی عر  یا عىلُّ

ُفک إاّل اهلُل و أنا. ُفنی إاّل اهلُل و أنت، و ال ی عر  عر   “«تعایل إاّل أنا و أنت، و ال ی 
 ای علی،»حضرت رسول اهلل صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به امیرالمؤمنین علیه الّسالم فرمودند: ”

شناسد مگر خدا و تو، و تو را  شناسد مگر من و تو، و مرا نمی خداوند تبارک و تعالیٰ را نمی
 )محّقق(«“ شناسد مگر من و خدا. نمی
 :303، ص تفسیر فرات الکوفی. 6
ف عدوُّ اهلل.” ...  قال[ رسول اهلل صل  اهلل علیه   آله   سل م:»] زُب اهلل، و بک ُیعر  ف ح   «“لوالک مل   ُیعر 
اگر تو نبودی، »رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به امیرالمؤمنین علیه الّسالم فرمودند: ”

 )محّقق(«“ شود. واسطۀ تو، دشمن خدا شناخته می شد! و به حزب خدا شناخته نمی
 :116، ص 1ج  ،نور ملکوت قرآن، با قدری اختالف. 688، ص 1، ج ریاض األبرار. 1
شرك براى اصل پذیرش قرآن كارزار نمودم، و تو براى پذیرش ُمفاد و مقصود من با این مردم م»

 « .كنى از قرآن كارزار می
 :6، تعلیقه 113، ص 1، ج نور ملکوت قرآن. 4
  اى را به این مضمون نقل ، روایات مستفیضه452و  455ص  ،0ج  طبع كمپانى، ،بحار األنواردر »
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؟ تأویل ستاست كه تنزیل چی و مطالب خیلی مفّصلی  ها اینجا دیگر بحث
؟ امیرالمؤمنین ت ّفل چه قسم از ست؟ ظاهرش چیست؟ حقیقت قرآن چیستچی

 ؟پیغمبر مت ّفل چه امری بود ؟این علوم تفصیلی را داشتند
تری لمؤمنین به باال میرا ا مقام عبودّیت و شاگردی پیغمبروصول  لیه، با حفظ  ت عا  ن درجا

 امیرالمؤمنین که اجمااًل این ه امیرالمؤمنین شاگرد پیغمبر است و اگر كسی بگوید
 فهمند و نمی ها ولی بعضی !آید امیرالمؤمنین خیلی خوشش می ،شاگرد پیغمبر است

 گویند: می و برند مقام امیرالمؤمنین را باالتر می
 ،خدا بریزد ۀها را از خان سی است كه وقتی پیغمبر خواست بتعلی آن ك

امیرالمؤمنین رفت  «بایست!من  ۀبیا روی شان ،یا علی»ایستاد و گفت: 
هر نبّوت پس ُم ؛هر نبّوتپیغمبر و پای خود را گذاشت روی ُم ۀروی شان

 !این است مقام علی !زیر پای علی است
كوچ ش را هم بغل  ۀانسان بّچ یا موقعی کهآ ! پسهم استدالل است؟ این

بیا  ،علی !من ستونم»گوید:  می و پیغمبر ایستاده !باالتر است؟ ۀ بّچهدرج ،كند می
قوام این كعبه به  ،وام تو به من استیعنی ِق !«برو بش ن ها را ، و بتمن ۀروی شان
و خود را بلند كردند  علِی ! پیغمبرها به من است قوام این ش ستن و من است

 !فف هستم و او معرَّمن معرِّ ند کهی كردمعرف
 ریسمانشیعنی  ؛ف ر خودش دست و به دانسان بیفت که مطلبخدا ن ند آقا 

                                                      
  حمد خوارزمى در ا، از طریق عاّمه از موّفق بن 38دیث ، ح11ص  ،غایة المرامنموده؛ و در

 گوید: 313در پاورقى ص  ،7، ج الغدیرمینى در امه و عاّل ؛ضمن حدیث طویلى ذكر كرده است
و با این عبارت و خطاب، معّرفى كرد رسول خدا صّلى اهلل علیه و آله و سّلم موالى ما 

ىل  إ”الّسالم را با گفتارش كه:  امیرالمؤمنین علیه ن ُیقات ُل ع  ىل  لت أویل  الُقر نَّ فیُکم م  ام قات لُت ع  ، ک   ن 
! نزیل ه  :  “ال!”قاَل:  “أنا هو یا َرسوَل اهللر؟”قاَل أبوَبکٍر:  “ت  َمر   ،ال”قاَل:  “أنا هو یا َرسوَل اهللر؟”قاَل ع 

ُف النَّعل   ها.   کاَن أعطیی  !“و ل ک ن خاص  ف   َعلیًّا َنعَله  ََیصر
طور كه خواهد آمد، حاكم و َذَهبى و  و همان ،اند یث را جمعى از ُحّفاظ تخریج كردهاین حد

 «اند. َهیَثمى آن را صحیح شمرده
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 و َشَطحات، طامات ازهرچه هست  !بافد می او دیگروقت  آن ود،بریده شبا حقایق 
 وجود دارد! ف ر انسان درقدر از این مزخرفات  این بافد می چرندیات

 گوید:   می خود امیرالمؤمنین
كردم، و  دویدم و از علوم او استفاده می شتر دنبال پیغمبر می كّرهمن مثل 

 3.شد هر روز بر من یك باب علمی به وسیلۀ آن پیغمبر گشوده می
انسان وقتی  .غلط است دیگر !علی از او باالتر است که ییگو حال تو می

اگر  !مدح تنقیص او باشد قدر مدح كند كه آن نباید آن ،مدح كند کسی را خواهد می
 و ضایع كردیم او را در نتیجه کنیم، مدح به باالتر از پیغمبر ما امیرالمؤمنین را

 .یص كردیمقتن بلکه او را تعریف ن ردیم ،ش ستیم
درس  پای درس آقایان و آمدند ها می طلبه که هیفیض ۀمدرس درسابقًا 

كرد و كتاب و...  پهن می طبسا در کناری بعضی اوقات که شیخی بود ،خواندند می
 هیچ و ُخل بود معنا تمام و به ،فروخت هیچ نمی هم ها فروخت و بعضی وقت می

تا ی ی از آقایان  ،با یك مداد همراهش بود قطوریك دفتر ! همیشه نداشت یسواد
 وصحبت  و نشستند ها می طلبه ، وشد   می خارج مشغول درس و رفت منبر می

نه  ؛نوشت گفت می  آن آقا می هرچه را کهنشست و  می این هم ،كردند اش ال می
آورند، او  ها كه روی صفحه یك چیزی می مثل بّچه بلکه را بنویسد، آن مطالباین ه 
 .ر كرده داشتطور ُپ همینرا  دفترها و چند تا از این !كرد ر میحه را ُپفاین ص هم

از  که هرچه شیخ است نابجل َثشان َم ل نوشتهَثَم ،افتند ها كه به خودشان می بعضی
 .گویند زبانشان بیاید می

به والیت پیغمبر مّت ی  هم تمام افراد مؤمنین به والیت امام مّت ی هستند و امام
 فرماید:    آن روایت عجیب را كه چند روز پیش در منبر خواندم كه امیرالمؤمنین می .است

                                                      
 :357، ص 6)عبده(، ج نهج البالغة. 3
ه  » ر  ُأمِّ باع  الف صیل  أث  ب ُعُه اتِّ د ُکنُت أتَّ ق  ل اًم  ،و ل  ن أخالق ه  ع  رف ُع یل یف ُکلِّ ی وٍم م  أمُ  ،ی  قت داء  ب هو ی   « .ُرّن ب اال 
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عاق پدر و مادر كسی كه  :برو به مردم بگو ،یا علی» :پیغمبر به من گفت
 3«.من و تو پدر این اّمت هستیم»بعد فرمود: و  !«لعنت خداست مورد ،باشد

مقّدس  ۀم از ناحین هم نور وجود در تمام عاَلاآل ؛ یعنیطور است ن هم همیناآل
از امام به مراتب و  رسد می از پیغمبر هم به قلب امام ،پیغمبر است ۀوسیل  هپروردگار ب

 .گیرند همه دارند از این طریق فیض میو  رسد، می هیوال ه وماّده تا آن عالم جزئّی
ظیم إبو النَّ  «است. خبر بزرگاو  و» ؛الع 
﴿     ﴾كنند؟ از كجا سؤال می» 6؛» ﴿      ﴾از خبر » 1؛

 «بزرگ!
 گوید:  نباته می ابن

بل ه یك  ؛نشد د،هرچه سعی كردند كه نور علی را خاموش كننمردم 
 4!قیامت اضافه شد ۀصیحه به صیح

﴿همان  او خواسته   ﴾ اش خیلی بزرگ  قیامت صیحه .را معنا كند
 وبهشت ؛ عجیب است ! قیامتها هست جالل وها  جمال ،صداها ! در قیامتاست

در میان علی را  وقتی یعنی ،قیامت اضافه شد ۀیك صیحه بر صیح! اینکه جهّنم دارد
خودش  ، ولی مکّررخواستند مخفی كنند مدامرها نِ همان ُم، مردم معرفی كردند

 محّبین بهشت مؤمنین و . اور كردم را از بهشت و جهّنم ُپآمد و ظاهر شد و تمام عاَل
یك  و یك دستش آتش است ،دو دست دارد. او جهّنم كافرین و مشركین است و

و !« بهشتبه برو  و بفرما بو كن ؛دهد گل می بوی»گوید:  به مؤمنین می ؛دستش گل
لطیف  امیرالمؤمنین یك آدم دلسوِز !بگیر بر ، او را درای جهّنم» گوید: آتش میبه آن 

                                                      
 .316شاذان قمی، ص  الّسالم، ابن علیهماطالب  الروضة فی فضائل أمیرالمؤمنین علّی بن أبی .3
 .6ـ  3( آیه 70) أنب. سوره 1و6

1 

 نباتة: ابن: » 153، ص 6، ج طالب مناقب آل أبی. 4
ـــه   ـــریٍه فزاَدت ـــة  ق  لَی ت حر َ ــــرشر  ن 

 
ـــــت ال  ـــــةر َف ـــــیَحةر القیاَم  «إیل َص
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 3.بهشت و جهّنم است ۀكنند قسمت !نیست ها ...و
ت خضر ن حضر لمؤمنین در بیا میرا ت ا  صفات و خصوصّیا

صبح روز بیست و حضرت خضر صفات امیرالمؤمنین را خوب بیان کرد؛ 
ی م كه فرزندان امیرالمؤمنین از سر خاك برگشته بودند، دیدند كه پیرمردی آمد و 

بر مؤمنین »گوید:  می آن جمالت كه با ،ایستاد و مشغول سالم به امیرالمؤمنین شد
و بعد .( ی والیت استامعن )که این!« بود تو سخ ظپدر مهربان و بر كافرین به غی

 6.«خضر استاین حضرت » گفتند: ،پرسیدند که ًابعد .هم غایب شد
                                                      

 :358، ص 3، ج امام شناسی؛ 138، ص 6، ج کشف الغمة. 3
الّسالم از مجلس مأمون به منزل خود مراجعت  گوید: چون حضرت رضا علیه ابوصلت مى»

 حضرت فرمود: !چقدر خوب پاسخ مأمون را دادید ،فرمود، عرض كردم: فدایت شوم
د بر زبان من جارى شد، مرتبه  صلت! این كالمى بود كه بدون تأّمل قبلى یك باأاى ” ق  و ل 

عُت  م  مُ یب ُی دِّ أس  ل یه  ّ ع  ىل  ن ع  ن لبائه  ع  الُم   ُث ع  سوُل اهلل  صىّل أالسَّ ُّ :  اهلل علیه و للهنَُّه قال  ر  ىل   ،یا ع 
یأ وم  الق  : هذا یل  و هذا ل ک  ت قوُل ل   ؛مة  انت  ق سیُم اجل نَّة  و النّار  ی   !لنّار 

على  ۀى اهلل علیه و آله درباركرد كه رسول خدا صّل ه از پدرانش نقل مىمن از پدرم شنیدم ك
به آتش  ؛بهشت و جهّنمى در روز قیامت ۀكنند تو قسمت ،الّسالم فرموده است: اى على علیه
 !“«ى: این براى من است، و آن براى تویگو می
 :76، ص 4ج  ،امام شناسی؛ 147، ص 6، ج طالب مناقب آل أبی؛ 454، ص 3، ج الکافی. 6
 :اند كه روایت كرده كافىو كلینى در كتاب  إَحن و ِمَحنصفوانى در كتاب »

:  ،چون امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند ة  الیَوَم انَقطََعت عرالَقة النُّب  ”جاَء َشیخ  َیبکی   هو َیقول  َحتیی  !“وی
ننیَ  المؤمر َمَک اهلل  ” البابر َفقاَل: ضاَدىَت   أخَ  برعر  ،َ َقَف بربابر البَیتر الی ی فیهر أمی  َل أَفَلَقد ک نَت  !َرحر  ی

م الن اسر إسالما  م َیقینا یامنا إا،   أخَلَصه  ه  م ا،   أَشدی م لرنَبریِّ اهللر،   أفَضَله  َن اهللر،   أطَوَعه  م مر ا،   أخَوَفه 
م م َسوابرَق،   أشبََهه  لقا برهر َخلقا   َمناقرَب،   أکثََره  م َصوتا ا   سیاما   خ  .   ک نَت أخَفَضه  ا،   ءا   َفضالا

م َطودا  م َکالما أعاله  م َقلبا ا،   أصَوهَب م َمنطرقا ا،   أقَدَمه  م َیقینا ا،   أشَجَعه  ،   أقواه  م َعَمالا  ا.ا،   أحَسنَه 
ظَت ما َضییعوا رَت إذ اجَتَمعوا،   َعَلوَت إذ َهَلعوا،   َ قَ  ،َحفر فَت إذ   َرَعیَت ما أمَهلوا،   َشمی

عوا،   أدَرکَت أ تاَر ما َظَلموا. ک نَت َعَل الکافرریَن َع ابا  با ََشَ ننَی َکهفا ا  اصر ؤمر صنا ا،   لرلم  ا، ا   حر
نَت لرلطِّفلر کاأل . ک  ف  ه  الَعواصر ک  رِّ َ خر ال ُت  اسر فیقر کنَت کاجلََبلر الر  ّی لر کالَبعلر   لرأل ،بر ال رامر

ة ویی . َقَسمَت برالسی عییة،   أطَفأَت الن یانَ الَعطوفر  صناَم،   أذَللَت   َکََسَت األ ،،   َعَدلَت ىف الری
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درد  به ،محض باشد ظیا غی و محبت محض که هر كس را شما ببینید
 ۀیات همكامل آن كسی است كه در تحت تجّل .یعنی كامل نیست ،خورد نمی

                                                      
 مَحنَ األ  .ىف َکالٍم َله  َکثیٍ .“  ثاَن،   َعَبدَت الری
ئرَل امحََسنَ  ،اَیَر ا أَحدا  توا َفَلمففالتَ  الم علیه َفس  ؟ قاَل:  :الس  ل  ج  رُض علیه”َمن کاَن الری  “الّسالم. اخل 
 گفت: كه مى حالى كنان آمد در پیرمردى گریه ،الّسالم رحلت كردند امیرالمؤمنین علیهچون ”

 !امروز زنجیرهاى نبّوت پاره شد
تا ایستاد َدِر اطاقى كه حضرت در آنجا مرغ روحش پرواز نموده بود و با دو دست خود دو بازوى 

 دو طرف در را گرفت و گفت:
آنها بودى از  ترین با اخالصكسى بودى كه اسالم آوردى، و  حّقًا كه اّولین !خدا تو را رحمت كند

جهت ایمان، و یقینت از همه شدیدتر بود، و خوفت از خدا نسبت به همه بیشتر، و طاعتت به پیغمبر 
تر، و سوابقت از همه زیادتر، و شباهتت به  تر، و مناقب و فضائلت از همه عالی خدا از همه افزون

ات و از جهت  بیعى و اخالق معنوى و از جهت عالئم روحانى در چهرهرسول خدا از جهت قواى ط
تر بودى، و از جهت استقامت و  فضل و شرافت از همه بیشتر بود. و از جهت سر و صدا از همه آرام

تر،  تر، و منطقت از همه صحیح تر بودى. كالم و سخنت از همه مقبول مرتبه ثباتت از همه باالتر و رفیع
 تر بود. تر، و كردارت از همه نی وتر، و یقینت از همه قوی ه شجاعو قلبت از هم

حفظ كردى آنچه را كه ضایع كردند، و رعایت كردى آنچه را كه مهمل گذاشتند، و دامن هّمت به 
كمر زدى در وقتى كه آنها اجتماع كردند، و نفس خود را بلند داشتى هنگامى كه آنها حرص زدند، 

 ى كه نمودند.یها ه آنها بدعت نهادند، و دادخواهى كردى نسبت به ظلمو توّقف كردى در وقتى ك
تو نسبت به كافران عذاب سخت و مداوم بودى، و نسبت به مؤمنان پناهگاه و َملجأ و  !اى على

هاى سخت  ِحصن. تو مانند كوهى عظیم و ثابت بودى كه تند بادهاى اهواء و آراء باطل و طوفان
بدًا مختصر حركتى و ت انى در تو به وجود نیاورد. نسبت به كودكان مانند اف ار مخالفین أ امیال و

المال را به طور تساوى  زنان چون شوهر رئوف و عطوف. بیت پدر مهربان، و نسبت به بیوه
هاى كفر و شرك و  مردم به عدالت رفتار نمودى، و آتش ۀتقسیم كردى، و در رعّیت و تود

هاى ظاهر و  وز و تجاسر به حقوق را خاموش كردى، و ُبتكشى و تجا ستمگرى و بیداد و حق
 قدام كردى.إخداوند عّزوجل قیام و  هم ش ستى و ذلیل نمودى، و در مقام بندگِى باطن را در

كرد، و ناگهان ناپدید شد،  آن حضرت را بیان ۀو بسیار از این قبیل سخنان گفت و صفات عالی
 فرمود: ،الّسالم سؤال كردند از حضرت امام حسن علیه و ،مردم كه التفات كردند كسى را ندیدند

 «“الّسالم بود. خضر پیغمبر علیه ،آن مرد پیر
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 نتقام استاإل خداوند هم غضب دارد هم رحمت، هم شدیُد ؛ت پروردگار باشداصف
 ، صفت الیق اوست!نالراحمی رحمأ و هم اینکه

مهربانی ت و  مرّو لمؤمنین در عین  میرا غضب ا  سخط و 

 ر اّول دعای افتتاح خواندیم:د
مح ة   ]أرحم الرامحی[ فو  و الرَّ ع  الع  وض  ع  النَّکال   ،یف م  وض  دُّ الُمعاق بی  یف م  أش 

ة   م  ة   ،و النَّق  ظ م  ع  الک ِّبیاء  و الع  وض  ین  یف م  ِّبِّ ُم الُمت ج   .أعظ 
 !چنین است اینامیرالمؤمنین 

در ركاب  !حساب ندارد ریرِِّهال ةین در لیلكشتن امیرالمؤمنین در جنگ صّف
افرادی كه  ؛ چونشدُك معاندین را می ،شدُك مشركین را می ،شدُك كافر را می ،پیغمبر

و باید  اند هبشر را گرفت ۀجامع زخم و سیاه مانند سرطانو ند ا كثیف ،اهل عناد هستند
شود  ست كه نمیا ای رحم و مرّوت و لطفش به اندازه از آن طرف، !یندایرون بیب

 !حساب كرد
 گوید: َعدی بن حاتم در صفات امیرالمؤمنین به معاویه می

میر ن حضرت أ ن علیه توصیف یارا ت را مؤمنا ن حضر لّسالم آ ت( ا ( 

و  اال ی   دلهعیأُس الض  ال ی   ه وُظلم   ىُّ ُف الق  ن ع   ؛یُف م 
؛ و مظلوم هم از ترسید از ظلم علی نمی، كرد كه به كسی ظلم می ظالمی»

 3«شد. گرفتن حّق خودش مأیوس نمی
                                                      

 :640، ص 6، ج انوار الملکوت؛ 304، ص 2، ج سفینة البحار. 3
! أیَن الطیَرفات بنر أیب یی بَن حاترٍم دخَل عَل معا یةَ  َی أن  َعدر ر  » فیاَن؛ َفقال: یا َعدیُّ  َبنیهر  :)یعنی ؟س 
فاا   َطرَفةطَ  ا   طارر ف نی بنَی یَدی َعلِّ بنر أیب.ریفا ترلوا یوَم صر الم. فقال:  طالٍب علیه ( قال: ق  الس 
! قال: َبل ما أنَصَفَک ابن  أیب ما ر بنیهر م َبنیَک   أخی !َصفت  علیًّ نَ  طالٍب إذ قدی  ا إذ ق تل   َبقیت 

 ام دور از حریم كـوى تـو شـرمنده مانـده    
 

 ام ام كـه چـرا زنـده مانـده     ده مانـده شرمن 
ف یل َعلیًّا! َفقاَل:  *قاَل:   عفیَک!أ نی! قاَل: الیَ ن َرأیَت أن ت عفر إصر

دیی  کَمة  ، َشدیَد القویی قاَل: کاَن  اهللر َبعیَد الم  ر  امحر ، َیَتَفجی م  َفصالا ن َجوانربهر  ، َیقول  َعدالا   ََیک      مر
، َیسَتوحر  ن َنواحیهر االعرلم  مر نیا   َزهَرِتر َن الد  .   کاَن  اهللر َغریَز  ،ه  مر ترهر َّ   َیسَتأنرس  براللییلر   َ ح

کَرة معة، َطویَل الفر ب َنفَسه  إذا خالَی   .الدی یهر عل ما مضی  ،اسر َقلِّب  َکفی َن اللِّباسر القصی    ی  ب ه  مر ، ی عجر
ن   ّر نا .  من المعاش اخلَ ی ،  کاَن فینا َکأَحدر   قریبه لنا    نحن َمَع تَ  ؛ب نا إذا َسألناه    ی دنینا إذا أَتیناه  ُی 
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   ال ال ،ربه من اق   ، َیَبترهر ه  َلر ؤر الَمنظومر  .نا إلیه لرَعَظَمترهر َنرَفع  أعی نَ  ن َکلِّم  َم فعن اللُّؤل  َعظِّم  أهَل  .َفإن َتَبسی ی 

ینر  . فَیاف القَ  تحبیب إیل الَمساکنَی، ال  یَ  ،الد  ن َعدلرهر یُّ ظ لَمه،   ال َییأس  الضعیف  مر َلَقد  م  قسر أ  ور
ه تتحادر َعلی   قد َمث   َرأیت ه  لیلةا  ،   دموع  ه  باَله   غاَرت ن جوم  َیترهر   هو  ل ىف حمرابه   أرَخی اللییل  رسر محر

، َفَکأنِّ اآلَن أسمَ  لیمر   َیبکی ب کاَء امحَزینر َل السی : َیَتَملَمل  ََتَلم  ه    هو َیقول  ضت  أم ”ع  رَّ ع  یا ُدنیا! إیلَّ ت 
ى! ال ری  ى غ  ؟ ُغرِّ َّ أقب لت  لَّقُتک  ث الًثا ؛حان  حینُک   إیل  ط ُرک   ال ،ق د ط  قرٌی و خ  یُشک  ح  ع  ! ف  ة یل فیک  جع  ر 

! .ی سریٌ  ر  و ق لَّة األنیس  ف  ن ق لَّة الّزاد  و ُبعد  السَّ  “له  م 
عا َیة   قاَل: َفَوَکَفت َعینا می قاَل: َیرَحم  اهلل  أبا م  ، ث  هر مِّ ام برک  ه  ف  ِّّ نَ کاَن َکَ لرَک! َفَکیَف  !امحََسنَ    َجَعَل ی 

؟ َك َعنه  ها، ال !َصب  جرر ها ىف حر برَح َ َلد  ا. قاَل: َکیَف  َدمَعت ها   ال َترَقی قاَل: َکَصبر َمن ذ  ن  َعَبِت  َتسک 
؟ قاَل:   َهل َیت   ك  َله  ؟ذرکر  هر  أن أنساه   «ک نی الدی

كجا هستند طرفات؟ ، معاویه گفت: اى عدى ،نقل شده است كه عدّى بن حاتم پیش معاویه رفت”
 پاسخ داد: در جنگ صّفین در ركاب علّى، ( عدى.)یعنى سه فرزند عدى: طریف، طارف و طرفه

زیرا فرزندان  ،صاف ننمودالّسالم به شهادت رسیدند. معاویه گفت: على با تو ان طالب علیه بن أبى
عدى گفت: بل ه من با  !را به جلو انداخت و فرزندان خود را در پشت لشگر محفوظ داشتو ت

معاویه گفت: اوصاف على را  !ام زیرا او به شهادت رسید و من هنوز زنده ،على انصاف ننمودم
 !كنم نمى معاویه گفت: معاف .برایم نقل كن. عدى گفت: اگر مم ن است مرا معاف دارى

اى  داراى افقى بس بعید و مقامى غیر قابل وصول بود، و داراى اراده !عدى گفت: قسم به خدا
مقام  راند، و در سخن به عدل مى ،نمود( متین و استوار )در مسیر حق با قّوت و شّدت حركت مى

ز نمود و علم ا ح مت از تمام وجودش تراوش مى .داشت واقع را منظور مى ح م و قضاوت 
هاى آن انس  و به شب و تاری ی ،گشت، از دنیا و زخارف آن گریزان بود آثارش جارى مى ۀهم
وقتى  .و دائمًا در حال تفّ ر و تأّمل بود ،ورزید. اغلب اوقات اشك از چشمانش سرازیر بود مى

 ۀاندیشید و بر گذشت عمال و كردارش مىأكشید و به  با خود تنها بود نفس خود را به حساب مى
آمد و غذاى خشن را  از لباس كوتاه خوشش مى .داد دستان خود را به حال ندامت ت ان مى ،خود

كردیم اجابت  اگر او را به منزل دعوت مى ؛داشت. در میان ما چون ی ى از ما بود دوست مى
رنگى  كرد. و با وجود احساس یك رفتیم ما را به خود نزدیك مى و هنگامى كه نزد او مى ،كرد مى
و از عظمت و  ،بین ما چنان هیبت و جاللى داشت كه قادر بر ت ّلم با او نبودیم ،میمّیتو ص

هاى سفیدش مانند لؤلؤ  دندان ،گفت رفعتش قدرت نگاه به او را نداشتیم. هنگامى كه سخن مى
و مساكین را مورد لطف و محّبت  ،داشت ملتزمین به دین را گرامى مى .شد مىئ درخشنده متألل

  گردید. و ضعیف از عدل او مأیوس نمى ،داد. شخص قوى از ظلم او در امان بود مى خود قرار
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اگر حقد و  ،خواهد یك ظالم را گوشمالی بدهد یعنی وقتی خود انسان می
 و كند او را دو برابر عقوبت میـ  ظلمشلو به خاطر  و ـحسد و... داشته باشد 

هر ظالمی كه به كسی ظلم  ؛طور نبود این ولی علی !دهد می یگوشمالی بیشتر
 ؛ترسید پس هیچ ظالمی از ظلم علی نمی .كرد به همان مقدار عقوبت می ،كرد می

استحقاقشان  ۀكشید به انداز انتقامی كه از كّفار و ظالمین می و چون علی ظلم نداشت
                                                      

 تاری ى شب  ،شبى او را دیدم كه در محراب عبادتش به راز و نیاز مشغول بود !خداه قسم ب
جا را فراگرفته بود و ستارگان پنهان شده بودند، اشك از چشمانش بر محاسن جارى بود  همه

ى اآلن یكرد، تو گو پیچید و مانند شخص داغدار گریه مى مار گزیده به خود مى كه همچون درحالی
 گفت: شنوم كه مى صداى او را مى

اى؟ از  اى و یا به من روى آورده اى و در مسیر زندگى من قرار گرفته آیا متعّرض من شده !اى دنیا»
طالقه  را سهو است. من تزمان دسترسى تو به من هنوز نیامده  !پیش من برو و دیگرى را بفریب

و خطر  ،ارزش است زندگى با تو چقدر پست و بى !ام و دیگر رجوع و برگشتى نخواهد بود گفته
 !«آه از كمى توشه و طول مسافت و قّلت همدم و مونس !تو چه آسان و سهل است

الحسن  أباكرد. سپس گفت: خدا  در این هنگام اشك معاویه سرازیر شد و با آستین خود آن را پاك مى
گفت: مانند كسى كه فرزندش  !كنى؟ چگونه در فراق او صبر مى ،اى عدى !چنین بود را بیامرزد كه این

معاویه  !اش ساكن نخواهد شد كه اش ش تمامى ندارد و گریه درحالی ،را در دامنش سر بریده باشند
  )تعلیقه(!“ كنم؟گذارد كه فراموشش  گفت: چگونه به یاد او هستى؟ گفت: آیا روزگار مرا مى

طبع قدیم آورده است، ولى راوى را  ،317 ، صعربى الّدین محیى محاضراتاز اینجا تا آخر روایت را در *. »
از ضرار بن ضمرة  البالغة نهجاز  271، ص غایة المرامو در  ؛عدّى بن حاتم نگفته، بل ه ِضرار نام برده است

 التنزیل علىٰاز كتاب عبداهلل بن اسماعیل فى  الشرحلحدید فى ا أبى و از ابن ؛“السادس”الضبابى تحت عنوان 
و  ؛از ضرار استیعابعبدالبر در كتاب  الحدید از ابن أبى از ابن “السابع”و نیز تحت عنوان  ؛از ضرار البالغةنهج 

طالب مو نیز در  ؛كند نقل مى “الثانى”آشوب از ضرار تحت عنوان  شهر از طریق خاّصه از ابن 274نیز در ص 
صالح از ضرار نقل مى كند؛ و در  از أبى 314...، ص  درر ۀكند؛ و در نسخ از ضرار نقل مى 11، ص السئول
ینابیع كند؛ و در  صالح روایت مى با إسناد خود از محّمد بن السائب ... از أبى 04، ص 3، ج ولیاءحلیة األ
، طبع بحار األنوارل مى كند؛ و نیز در نیز روایت را از ضرار نق 173صدوق، ص  امالىو  344، ص المودة

 70، ص ةالمحرق الصواعقكند؛ و نیز در  دیلمى از ضرار روایت مى إرشاد القلوباز  368ص ، 43ج آخوندى، 
 )تعلیقه(« كند. از ضرار نقل مى 3380و  3387، ص 1عبدالبر، ج  ابن استیعابكند؛ و در  از ضرار نقل مى
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 وهم از گرفتن حّق خودش نسبت به علی مأیوس نبود  یو هیچ ضعیف .بود
، او چون ح ومت یرد؛گ را می او برود پیش علی، علی حّقکه اگر ست دان می

 .ح ومت خداست والهی  ح ومت
ی روایت:  یٌّ»معن لَج قسیُم عل لّنار ِةنَّا ا  «و 

دل من گرفته »الّسالم گفت:  حضرت صادق علیه نزدُمفّضل بن عمر آمد 
 3«؟است ة و النّاراجلنّ  سیمُ عىل ق  برای من بیان كن كه چگونه است! 
 كردند و یبیان یک حضرت هم (این حدیث را چند روز پیش خواندیم)
 !«مرا راحت كردی ،خدا پدرت را بیامرزد» گفت:مفّضل 

والیت امیرالمؤمنین  .بودمفّضل آن بیان حضرت مطابق سلیقه و ف ر خود 
بگیر آن  ،بهشتای گوید:  می و ایستد امیرالمؤمنین در روز قیامت می ؟!كجاست
 !ای جهّنم بگیرو  ی!ببر كه باید در كام خود افرادی را

 !خداست والیت او !امیرالمؤمنین در قیامت یك انسان یك متر و نیمی نیست
                                                      

 :600، ص مشارق أنوار الیقین. 3
َمرَ  اهَر ما » ل  بن  ع  َفضی یب :قاَل  ،الم  اهللر علیه ق لت  ألر الم َعبدر ل  اجلَنیَة  إذا کاَن َعلٌّ علیه :الس  الم ی دخر الس 

ه   بیه    الن اَر َعد ی ر ضوان  إذا  ،حم   ؟اَفأیَن مالرک    رر
ُل ” :َفقاَل  ضَّ ة  ب أم أ !یا ُمف  وم  القیام  دٍ ل یس  اخل الئ ُق ُکلُُّهم ی  ىلی علیه” :قاَل  !َبَل  :ق لت   “؟!ر  ُم مَّ وم   ف ع  الّسالم ی 

دٍ  ة  ق سیُم اجل نَّة  و النّار  ب أمر  ُم مَّ یه   ،القیام  ضواُن أمُرُُها إل  ضَّ  !و مال ٌک و ر  کنون  الع لم  و  ؛ُل ُخذها یا ُمف  ن م  ا م  ف إّنَّ
زون ه    «!“َم 

الّسالم عرض کردم: اگر چنین  ضرت صادق علیهمفّضل بن عمر روایت کرده است که به ح”
کند، پس  الّسالم دوستدار خود را وارد بهشت، و دشمن خود را وارد جهّنم می است که علی علیه

 مالک )فرشتۀ پاسدار جهّنم( و رضوان )فرشتۀ خازن بهشت( کجا هستند؟
صّلی اهلل علیه و آله و ای مفّضل! آیا تمام خالیق در روز قیامت به امر محّمد »حضرت فرمودند: 

 «سّلم نیستند؟
الّسالم به امر محّمد صّلی اهلل  پس در روز قیامت علی علیه»عرض کردم: بلی! حضرت فرمودند: 

دست آن حضرت  کنندۀ بهشت و دوزخ است و امر مالک و رضوان نیز به  علیه و آله و سّلم، قسمت
 «“از علم مخفی و مخزون است! باشد. ای مفّضل، این مطلب را بگیر و نگه دار که می
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و محّل تجّلی او پروردگار و اسم اعظم  ۀو اختیار و اراد ،تمام عوالم را گرفتهکه 
 صفات پروردگار است. ۀهم

فقیه حقیقی مل و  ن کا نسا  صفات ا

جای در داشته باشد،  عفو باید ،جای خوددر است كه  انسان كامل آن كسی
باید به  ،باید اخم داشته باشد ،باید خنده داشته باشد ،داشته باشد ، باید لطفخود
باید برای  ،خطبه بخواندمردم  باید برای ؛گوشمالی هم بدهد ،بدهد شکالت بّچه
امل نیست، یك نداشته باشد ك اینها را اگر .هم داشته باشد چوب و فلک زدن  حد

مثل  است، در تحت یك اسم از صفات پروردگار وارد شده ؛ یعنیطرفه است
 یا رجاء و ،رجاء در آنها نیست ولیكنند  گریه می از خوف خدا افرادی كه همیشه

انسان كامل آن  .اینها كامل نیستند ،خوف ندارند ولی نسبت به خدا دارند یزیاد
بعضی اوقات  ممکن است در او باشد؛ خوف و رجاء ۀجنب هر دو كسی است كه
 :هر دو جهت باید باشد ، ولیكند غلبه  ءخوف یا رجا

کم با»الّسالم:  عن أمریالمؤمنی علیه ُ قیه أال ُأخِّب  قیه لِّ کُ لف  ط  نِّ ق  یُ  م ن مل   3؟!الف 
مح ة  اهلل   ن ر  ن  و مل   ،النّاس  م  نُهم م   ،كمال فقاهت را داردی که فقیه» 6عذاب ه.یؤم 

رحمت خدا مأیوس نکند و هم آنها را از مردم را از  هم ن كسی است كهآ
قدر به آنها رجاء ندهد که در معصیت  عذاب خدا ایمن نکند، یعنی آن

 «تجّری کنند.
د ههم جهّنم را نشان د ؛ بایدمردم را بین این دو جهت نگاه دارد همیشه باید

هم  ،دنلحلقوم قسمت كا هم ش الت و راحت و  شدبهم شمشیر ، هم بهشت راو 
 بخنداند.هم  بیندازد ومردم را گریه 

مرتبه گفت: آقا نگاه  یك ،پرسید مسئله می و آمد پیش ما پریروزیك جوانی 
ازدواج  خب گفتم: خوب شود؟ كار كنم هچ !كنید صورت من پر از جوش است
                                                      

 .حّق الفقیه. خ ل: 3
 ، با قدری اختالف.12، ص 3، ج الکافی. 6
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ین قدر از ا این !گفتم: بله ؟!آقا همین اآلن :گفت و مرتبه تعّجب كرد یك !كن
گفتم: نه  !ام گفت: آقا من حاال بّچه! ای كه ما برایش نوشتیم خوشش آمد نسخه
 .بّچه هم نیستی ،آقاجان

به همه چیز احتیاج  ردنزندگی ك برایما  !طور است ها همین همۀ عاَلم
، نداشته مظهر رحمت است را کههم آتش، اگر آب  و هم آب احتیاج داریم ؛داریم
 ولی اگر آب باشدخواهیم.  ! برای طهارت هم آب میممیری دیگر همه می باشیم،

سحری و  وغذا را باید بپزیم، نان سنگك ؛ چون توانیم باز هم نمی ،آتش نباشد
 !ماست بخورند و نان توانند مردم كه نمی ۀهم ،افطاری را باید با آتش درست كنیم

تنور  در خرهنان هم باأل و ،شیر را گرم كردباید خود آن ماست هم  برایحاال 
امیرالمؤمنین نبأ عظیم  که پس این .الزم است هم آتشاست، پس درست شده 

حقیقت آن حضرت  است؛كه تمام عوالم را گرفته  ییعنی صدای بزرگ ،است
 است! جا را گرفته همه

ىل  الصدّ  لِّ ع  ةو ص  ر  ة  الّطاه  رحمت بفرست بر  ، درود وای پروردگار» 3؛یق 
 «ۀ طاهره.ِصّدیق

یَقة ؛ غیر از صدیقه و یا صادقه، كننده یعنی آن زن راستگو و تصدیق: الصد 
بر این ه خودش صادق است  گویند، فّعیل صیغۀ مبالغه است؛ یعنی عالوه صّدیق می
رَ َالط   است!! خیلی خیلی راستگو ،كذب در وجودش نیست ۀو هیچ جنب  : یعنیةاهر

﴿ ،پاك                     ﴾اینها 6؛ 
و  ،كند خدا كسی را كه پاك كند دیگر كثیف نمی ؛ ودست خدا هستنده ب ۀشد پاك
 .چون محتاج نیست ،گیرد  مدالی را كه بدهد دیگر پس نمیخدا 

ةُ الصدّ » ر  الطّ  یق   است: شیعیان خود از جهّنم ۀكنند قطع ،كیست؟ آن فاطمه «ةاه 
                                                      

 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.343، ص 3، ج اإلقبال. 3
 .11( آیه 11. سوره أحزاب )6
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الم، قال: طالب علیهام ]عن عل  بن أیب عُت رسول  اهلل  صىّل اهلُل علیه  الس  م  س 
ُتها و »و لله و سّلم یقول:[  ت هی و شیع  ی ت فاطمُة فاطمًة، ألّّنا ُفط م  إّنام ُسمِّ

ُتها من النّار.  3«ذریَّ
را از  اش و ذرّیه شیعیان خودش و فاطمه نامیده شد برای این ه ،فاطمه»
 .«كند تش جدا میآ
اصاًل آتش  و با آتش ربط ندارد ،هر كس كه شیعه او باشد .قاطع ییعن :فاطم

فاطمه و  ۀشیع بگیرد؟! به چه مناسبت ! او رابیاید به سمت ویكند  ت نمیئجر
 !با هم مناسبت ندارد کهآتش 

یّ  ة  ن ساء  العال میس  خانم و رئیس نسبت به تمام زنان عالمیان  ،فاطمه» 6؛د 
 .«است
 :روایت داریم

زنان خودش  ۀدحضرت آسیه سّی ،زنان خودش بود ۀدحضرت مریم سّی
و در روز قیامت كه تمام زنان  است، ها زن ۀهم ۀدسّی فاطمه ولیكن ؛بود
 1.ستوده اسّی ،شوند م جمع میعاَل

یعنی خانمی كه  ة:دو سّی ،یعنی آقا و بزرگ :سّید ؛ث سّید استمؤّن ةدَسی  
 .ت استاست دارد و از هر جهت دارای مزّیبزرگ است و ری

                                                      
 .340، ص دالئل اإلمامة. 3
 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.343، ص 3، ج اإلقبال. 6
 :20، ص 17، ج ربحار األنوا .1
َن » تیةر   مر حاحر السِّ ن  اجلَمعر بنََی الصِّ نَنر أیبمر دَ  س  برإسنادرهر َعنر النیبیِّ صل  اهلل علیه   آله   سل م،  دا  

ة  ن ساء   ال أ”قاَل: إنی النیبیی صل  اهلل علیه   آله   سل م ساری فاطرَمَة   قاَل ََلا:  یِّد  ی  أن ت کوّن س  ت رض 
؟!ال ة  ه  األُمَّ ذ  ة  ن ساء  ه  یِّد   “عال می  أو س 

؟”َفقاَلت:  ون  أُة ف رع  مران  و لسی ُة امر  ُم ب نُت ع  ری   “ف أین  م 
ها.”َفقاَل:  م  ُة ن ساء  عال  یِّد  ها و لسی ُة س  م  ُة ن ساء  عال  یِّد  ُم س  ری   «“م 
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ىل   و صلِّ  بط ی   ع  مح ة س   ،درود بفرست بر دو فرزند دختر پیغمبر ،خدایا» ؛الرَّ
 .«ندا كه اینها دو سبط رحمت یدو اوالد

 .گویند فرزند دختر می : بهسبط
ی   دو نه دو پیشوای دنیا،  نه اّما)دو پیشوا  و و دو امامند» ؛اَلُدى و إمام 

دو پیشوایند در ؛ بلکه دو پیشوای جاه و جاللنه  و وای قتل و غارتپیش
 .(«عالم هدایت

ی ن  و احلُس   .«ی ی حضرت امام حسن و ی ی حضرت امام حسین»  ؛احل س 
تر  اّما چون امام حسین كوچك ؛حسین هم یعنی نی و ،حسن یعنی نی و

مام حسن را لذا اسم حضرت ا ،تر است ش نسبت به او كوچكا یینی و ،بودند
 ه است.تصغیر همان ماّد ۀصیغهم  حسین و حسن گذاشتند
یّ  باب  أهل  اجلَّن ة  س  ى ش   «اند. حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشت» 3.د 

یعنی .« اند دوتا سّید پیران بهشت 6؛أهلر اجلینَةر  یابر شر  ادنی أبابکر   عمر َسی  إ»
قوای خودش را از دست  ۀمی كه همیعنی آد ،آدم پیر !بهشت كه پیر نداردچه؟! 
، ها خواستند روایت درست كنند   این بیچاره !بهشت جای پیرها نیستاست. داده 
 .شود چشان گرفته میغافل بودند كه ُم اّما

یك روز به یك پیرزنی گفتند:  ؛كردند پیغمبر بعضی اوقات یك مزاحی می
                                                      

 ، فقراتی از دعای شریف افتتاح.343، ص 3، ج اإلقبال. 3
کند که در ضمن آن، امام جواد  ، روایتی را نقل می442، ص 6، طبرسی، ج تجاجاالح. 6

دهند. ِمن جمله دربارۀ این  الّسالم به سؤاالت یحیی بن أکثم پیرامون روایات عاّمه پاسخ می علیه
 فرمایند: روایت جعلی می

ا أَّنی ام َسیِّدا ک هولر أهلر اجلَنی »...  َی أیضا ؟ َفقاَل علیهقاَل ََیَیی:   َقد ر  ر ؛ َفام َتقول  فیهر الم:  ةر و هذا ”الس 
ُه  ع  ض  ُ و  هٌل، و هذا اخل ِّب  م ک  نَّ أهل  اجل نَّة  ُکلَُّهم ی کونون ُشّباًنا و ال ی کوُن فیه  ُ ُماٌل أیًضا؛ أل  اخل ِّب 

سوُل اهلل  صىّل اهلل علیه و لله و ب نو ُه ر  ة  اخل ِّب   الَّذى قال  یَّة  ل ُمضادَّ ی   ُأم  ن  و احلُس  سّلم یف احل س 
باب  أهل  اجل نَّة. علیهام یِّدا ش  اُم س   «“الّسالم ب أّنَّ
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بعد حضرت  ،منقلب شداین پیرزن خیلی  «!شوند  ها وارد در بهشت نمی پیرزن»
این  3«!كند وقت وارد در بهشت می كند و آن را جوان می   خدا آنها ،نه»فرمودند: 
 .خیلی خوب است ،كننده همتنّب هم لطافت دارد و هم ی كهیها شوخی

پیغمبر گوش  ،كرد از شوهرش ش ایت می و یك روز زنی آمد پیش پیغمبر
ست كه سفیدی چشمش بیش از تو همان كسی نی شوهر» :بعد گفتند و دادند

برو  پس» حضرت فرمودند: !«دانم نمی ،اهلل یا رسول» :گفت «؟اش است سیاهی
آن نگاه  و کرد این نگاه ،كرد صورت شوهرش نگاه می به و مدام این آمد «!نگاه كن

 6.آشتی بدهد آنها را خواست بله پیغمبر می .آشتی شد ! و باألخرهكرد
یّ » باب  أهل  اجلَّ  ى  د  س  درد  اینها به ،پیرزن نیست ،در بهشت نیستآقا، پیر  1!«ن ةش 

 و خمیده حوریحال ه تا بنیست!  عجوزه کهبهشت خورند! حورِی  بهشت نمی
خصوص اگر عجائز با همان  به ؛شود این بهشت دیگر جهّنم می! ایم دار نشنیده غوز

وقت  ! آنكنند قیامت می بهشت را دیگر ،صفات خودشان در بهشت طلوع و ظهور كنند
 معده خوب کار کند که تبدیل می نشاط با و استعداد با ،خدا آنها را به دختران جوان

 كند. شنود و از لّذات بهشتی استفاده می گوش خوب می ،بیند چشم خوب می ،كند می
ن  أبابکر  عمر إ»: که طور بوده خواستند جعل كنند این شاید روایتی را كه می

 و دردها دارها و كمر چون در آتش از این پیرمردها و غوز !«ن اررئیسا شیابر أهلر ال
ر از ستون نخاعشان ُپ و بیند گیرد و چشمشان نمی ن میگوششان تعّفهایی که  این

! ]هر جهّنم است دیگر درها  تمام خرابی ]زیاد است[، چون چرك و آتش است
 .ال جهّنم استهرچه در مقابلش قرار بگیرد م است و مال بهشت خوبی و ُحسنی[
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 014 نان مؤمن و منکراطهار بر تمام مسلما ۀائّم ییشوایپ

 

منکر من و  مؤ ن  نا مسلما تمام  اطهار بر  ئّمۀ  ی ا  پیشوای

لِّ  و ىل   ص  درود بفرست بر ائّمه و پیشوایان  صالت و» ؛الُمسل می    ة  أئمَّ  ع 
 !«مسلمین

 مسلمین ۀهای هم امام بلکه ؛های شیعه نیستند امام و اینها تنها پیشوایان مؤمنین
 ند.ستهامام  هااین ،هند ن نندخوا خواهند قبول كنند می می ،هستند

اسمشان محّمد  که حضرت باقر»؛ عىل   بن   د  و ممّ « امام چهارم» ؛بن احلسی عىلِّ 
 ؛بن موس عىلِّ  و جعفرٍ  و موس بن   «حضرت صادق» ؛مّمدٍ  بن   و جعفر   «است

بن  و عىلّ  «امام تقی حضرت» ؛بن عىل   و مّمد   «امام رضا امام کاظم و حضرت»
حضرت امام حسن » ؛و احلسن بن عىل   «النقی حضرت امام علّی»؛ مّمدٍ 

ّى؛ى اَلاد   و اخل ل ف   «عسگری هد  دنبال حضرت امام حسن عسگری  آن ه» 3الم 
 .«شده است هدایت مهدی و ،كننده كه هدایت ،و جانشین اوست

 .شده یعنی هدایت :مهدی؛ یعنی جانشین :َخَلف
 .تواند هدایت كند می کهست به هدایت خدا ۀشد هدایتحضرت مهدی 

ت ولّی لقاب حضر نسبت به سایر ا مهدی  اهمّیت لقب   عصر عّلت 

حضرت مهدی هدایت مگر گویند؟  اصاًل چرا حضرت مهدی را مهدی می
 ؟! چونشده هدایت و گویند مهدی   چرا می ؛ ولیباید بگویند هادیپس  ،كند نمی

 :نیست هم دیچون تا مهدی نباشد ها ؛تر است از هادی مهم ،مهدی
﴿                             ﴾6؟ 
بهتر است كه انسان از او  ،كند آیا آن كسی كه مردم را به حق هدایت می»

این ه اّول خودش هدایت  كند ااّل ت كند یا آن كسی كه هدایت نمیتبعّی
 .(«تواند هدایت كند می شده هدایت آن) !؟شود به هدایت خدا

كسی كه خدا او را هدایت كرده و زمام او را در  ؛باهلل یعنی مهدّی :مهدیپس 
وقتی این  .ون سلوك او در دست پروردگار استئدست گرفته و اداره كرده و تمام ش

خیلی آسان  و كردن مردم كار مهّمی نیست هدایت ، دیگرسم از هدایت پیدا شودِق
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  مجلس دهم/  فتتاحا یاز دعا یشرح فقرات 013

 

و لذا حضرت مهدی به لقب مهدی بیشتر معروف  .شدن است هدایت ،عمده ؛تاس
ف  لَ اخلَ ، هادی .با این ه هادی هم از القاب آن حضرت است ،است تا به هادی

 در مرحوم نوری و ،القاب آن حضرت استاز اینها  ۀهم مقر نتَ الصالح، الم  ، الصالح
 3است،رسانده و دو لقب  هشتادالقاب آن حضرت را به صد و  ،نجم الثاقبكتاب 

در دست  ۀشد مهدی یعنی هدایت که به این جهت ؛ولی مشهورترین آنها مهدی است
 !داردنعیبی  هیچ ،كسی را كه خدا درست كند و درست كرده او را خدا .پروردگار

تمام عیب داشته باشد؟ پس  خدا شود می ! آیاهم عیب دارد او ،اگر خدا عیب دارد
 .، همه طهارت محض استاو ِسّر و ظاهر، باطن، اراده؛ است هم پاكجهات او 

مین د های خدا در شهرها و حّجت و ا  بال

باد ک ىل  ع  ک  ع  ج   .«های تو هستند بر بندگان تو ینها حّجتا»؛ ُحج 
نائ    .«های تو هستند در شهرها و بالد تو و امین» 6ب الد ک؛ یف کو ُام 

ک و»: که گفتیم ٍد عبد  ىل  ُممَّ سول ک  و  صلِّ ع  ؛ جمع امین است ءُامنا !«مین کأر 
پیش آدم اگر  .هستند ء در بالد تواینها هم ُامنا ،پیغمبر امین است طوری که همین
برود، پیش غیر اینها آدم اگر  ؛ اّماكنند را حفظ می و آنها اومأمون است بیاید، اینها 
چون اینها مخالف  ،ندشُك میو كنند  فله میرا ِناو كنند و بعد  میخالی را او جیب 

 .خائن هستند ُامناء یعنی
كه شما را به مقصد  ،بیت من سوار شوید كشتی اهلدر ید یبیا»فرمود: پیغمبر 

 ای كشتییک نفر در این طوفان  و كشتی سوار نشددر آن حاال اگر انسان  !«رساند می
 که ، همینستدای روی آن میو رود  آدم می ،انداختدر دریا را  ای تختهو یا نشان داد 

كه آدم را  ای كشتی !ندارد ای فایده ، و آن کشتیرود زیر دریا میاو زند  یك موج می
كشتی چنین  ، باید ضخامتهایش بلند باشد دیواره : بایدكند شرایطی دارد حفظ می

 سوار شود.تواند  كه نمی ای هر كشتی ، انسان درنگهبانش نوح باشدباید  ،باشد
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 011 بتیدر عصر غ یحضرت مهد امیق یمعنا

 

ث ُل  فین ة  نوحب یتی فیأهل   م  س  ک ب  فیها ن ج   ؛ُکم ک  ن ر  ر  م  نها غ  ّلف  ع   3.ق  ی و م ن َت 
كسی كه سوار شود ؛ بیت من در میان شما مثال كشتی نوح است مثل اهل»

 .«شود ف كند غرق میتخّل ، و کسی کهكند نجات پیدا می
ای  كشتی، كشتی حضرت نوح .كرده است دهد چون نظر آن كشتی نجات می

همه  ،سوار شود  كس در این كشتی حاال هر شده، مر خدا ساختهكه به ا است
 و شیش، مالش، دنیاا اش، زندگی خودش، زنش، بچه ؛كند نجات پیدا میچیزش 
اگر  . اّمابرد می تمّتع همواهب الهّی ۀاز همو همچنین عقل و سّر و قیامتش  .عمرش

 .شود یشود و كسی كه غرق شود هالك م به این كشتی سوار نشود غرق می
اگر پیش ؛ حاال امین نیست او ،خواهد برود می ی غیر از اینهاسراغ هر كسآدم 

بگوید یا  !كند؟   كار می هاو چ ،بگوید مال مرا نگه دارو كسی برود كه امین نیست 
او منتظر است كه جیب انسان را خالی كند و  !كند؟ كار می هچ ،جان مرا حفظ كن

 ،او گرسنه است ! چونتواند از انسان استفاده كند    گردن انسان را بزند و هرچه می
كند برای  میاو ح ومت پیدا  ؛امام امین است ، اّمااو خائن است ؛اّما امام سیر است

شأنش در جامعه زیاد شود  که كند امام ح ومت پیدا نمی ، اّمااین ه شأن پیدا كند
خیلی بین این و بین آن  ؛ا كندكند تا بتواند امر خدا را اجر   امام ح ومت پیدا میبلکه 

 .اینها ُامناء تو هستند در بالد تو !فرق است
ال ةص  ثریًة دائ م  رحمت داری  ههرچ ی و اصاًلوان و دائمارحمت فر» 6.ًة ک 

 .«بفرستبرای اینها 
مهدی در عصر غیبت ت  قیام حضر  معنای 

لِّ  ُهمَّ الل   ىل   و ص  یلِّ  ع  ک  القائم  أ و  او که  ،امر خودت ولیِّدرود بفرست بر » 1؛مر 
 !«ایستاده استو اآلن والیت امر دارد 

 قائم است اآلناین نیست که بعدًا َیقوم، و بعدًا قائم خواهد شد؛ بلکه حضرت 
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  مجلس دهم/  فتتاحا یاز دعا یشرح فقرات 013

 

 !فهمیم  بعد میو فهمیم  بینیم و نمی منتها نمی ،دنیا به دست اوست ۀاآلن امور هم و
واسطۀ  بهمل وت است و  لك وُمسیطر بر عالم ُماو ست كه: ا امام اینمعنای 

و بدون اراده و اختیار او سنگ  ،شود  توحید می ۀافاض م ای از ذّرات عاَل در هر ذّرهاو 
این مطلب  ،حضرت ظهور كنند وقت که پس آن .خورد از جای خودش ت ان نمی

و حاال ندارند، و نه كنند  پیدا میبر آن کار وقت قدرت  آندر نه این ه  شود، ظاهر می
امر به دست  ،در هر دو حال ؛كنند طور می حاال اینو كنند  وقت چنین می آناینکه 
شود كه  یعنی بر ما من شف می ؛نه عالم قدرت ،عالم ظهور است وقت، آن .اوست

قدرت پیدا وقت  آننه این ه  ،حاال من شف نیستولی  ،آید می بر اماماین كار از 
بعد بروید دنبالش  بود، یك اشاره این ؟!كردید خوب توّجه .كند و حاال ندارد  می

 .كنید ببینید چه پیدا میو بگردید 
ؤمَّ   .«آن كسی كه مورد امید و آرزوهای همه است»؛ لالمُّ

 .«عادلی كه مورد انتظار مردم است مو آن اما» ؛رظ  نت  المُ  دل  الع   و
مهدی به ت  ن حضر نمود مداد  مقّرب و روح ا ئکۀ  مال لقُُدس وسیلۀ   ا

ال و ُه ب م  بیُحفَّ رَّ ت ک  الُمق   او را محفوف كنو دور و اطراف او را بگیر » 3؛ئ ک 
 .«م او هستندَشم و َحَدآنها َخۀ بین خود كه هممقّر ۀمالئ وسیلۀ  به

سال  هم ، سن دور او را مقداری از افرادی كه با او هم ،رندبَ عروسی را كه می
خواهد  كه می یپادشاهیا  ،كنند گیرند و او را در وسط حفظ می اند می زی همو 
 ؛كنند یك إسُ رتی درست می و گیرند و بزرگان اطراف او را می وزرا ،جا برود یك

خدایا او را حفظ كن و دیگر از اینها ندارد، خواهد بیاید  حاال امام زمان كه می
بیمحفوف كن  رَّ ت ک  الُمق  الئ ک   ،می ائیل طرف  آن ،ایستد ئیل میاجبر طرف  این! ب م 

عوالم در دست اینهاست و اینها مال  آن تمام ،طرف عزرائیل آن و ف اسرافیلطر آن
، شوند م تبدیل به دو ملك میها در آن عاَل هر كدام از این َمَلك هستند؛ یعنی این دنیا

 شوند: در نتیجه هشت ملک می
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 018 الُقُدس مقّرب و روح ۀمالئک ۀلیوس به یامداد نمودن حضرت مهد

 

﴿                    ﴾پروردگارت را و آن روز، عرش » 3؛
 «دارند. مى بر سر خود بر  هشت فرشته

 ،تفصیل دارد و خیلی طولچون  ؛اش را بیان كنیم توانیم همه ما حاال نمی
 .یم و بگذریمیاجمااًل بگو
هُ ُح  و» بی فَّ رَّ ت ک  الُمق  الئ ک  كارگردان و مأمور  ،بین تومقّر ۀتمام این مالئ  ؛«ب م 
اینها اطاعت  ،از آنجا صادر شود ای هر امر و نهی زنگ هستند كه هب گوش، او هستند

 .كنند
ُه ب روح  الُقُدس؛ و د   «[القدس مؤّید گردان! و او را به روح]» 6أیِّ

بین پروردگار مقّر ۀمالئ  ها! خدا خیلی مهم است ولّی !خیلی مهم است ها
تحت  دیگر در ۀمالئ ! البّته در تحت اطاعت هیچ پیغمبری نبودند غیر از پیغمبر ما

 ، وعالم تغییر كردو حضرت یونس گرفت قلب دیشب ذكر كردیم كه  ؛امر بودند
 . پسحضرت لوطیا حضرت هود یا صالح یا حضرت موسی و همچنین نسبت به 

كنند  آنها اطاعت می ؛مالئ ه است ،شود این تغییری كه در عالم پیدا میباعث و بانی 
جبرائیل است و  ،مالئ ه باالتر است ۀهمعظم كه از أاّما آن َمَلك  .دهند و تغییر می

اّما اینها تسلیم آن  !شوند زودی تسلیم كسی نمیه اینها كه ب القُدس. از آن باالتر روح
و آن مقام كسی است كه با  ،است العظیم إبنّ الو  لیتک الکِّبى   اوكسی هستند كه 

 .پیغمبر اكرم موازنه دارد
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 011 افتتاح توسط معّلق یفشر یاز دعا یفقرات ۀترجم

 

ت فتتاح  ز دعای شریف ا فقراتی ا معّلقترجمۀ   وسط 

لُه الّداعی  إیل   ُهمَّ اجع  ام  ،القائ م  ب دین ک  و   ک تاب ک   الل  است خل فُه یف األرض  ک 
بل ه   ن ق  ذین  م  هُ  ،است خل فت  الَّ یت ُه ل  ُه دین ُه الَّذى ارت ض  ن ل  کِّ وف ه   ،م  ن ب عد  خ  لُه م  أبد 

یئاً  ،أمناً  ُک ب ک  ش  عُبُدک  ال ُیَش   3.ی 
سوی کتاب خود قرار بده، و پاسدار و نگهبان  کنندۀ به او را دعوت الهٰا! بار]»

دین و شریعتت بگردان. حکومت و والیت بر زمین را نصیب او بفرما، 
که پیش از او نیز به بعضی از بندگانت سلطنت و مکنت عطا نموده  چنان هم

 بودی.
پس از  دین و آیینی که مورد رضا و پسند تو است برای او مقّرر بفرما، و

خوف از معاندین و ظالمان  او را در مأمن و جایگاه امن و امان متمّکن 
بگردان؛ تا تو را به حقیقت عبودّیت پرستش نماید و از هیچ حادثه و مانعی 

 )معلِّق(«[ در راه عبودّیت تو نهراسد و بیم به خود راه ندهد.
ز ب ه   ُه و أعز  زَّ ُهمَّ أع  زیًز انُِصُه ن ًِص  ، وه  و انُِصُه و انت ِص  ب   ،الل  و افت ح له  اا ع 

ُدنک  ُسلطاًنا ن صرًیا. ن ل  ل لُه م   فتًحا یسرًیا، و اجع 
ر ب ه  دین ک   ُهمَّ أظه  بیِّک   ُسنَّة  و   الل  ست خف   ،ن  تَّی ال ی  ٍد  ب َش    ی  ح  ة  أح  اف  ن  احل قِّ َم  ٍء م 

ن  اخل لق    .م 
ول   یک  یف د  ُب إل  ُهمَّ إّنا ن رغ  ةٍ الل  ریم  ا النِّفاق   ،ٍة ک  لُّ هب  ُه و ُتذ  ا اإلسالم  و أهل  ُتع زُّ هب 

هُ  بیل ک   ،و أهل  ة  إیل  س  ت ک  و القاد  عاة  إیل  طاع  ن  الدُّ ُلنا فیها م  ع  ا  ،و َت  رُزُقنا هب  و ت 
ة   ر  نیا و اآلخ  ة  الدُّ رام   .ک 

را عّزت ده، و بار پروردگارا! ما جميع گروه شيعيان، از تو خواهانيم که وی 
ما را به نيروی امامتش عّزت 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 

از نزد خودت قدرت با ای را در خود نپروراند! و  کن تا رنجی و مشکله
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 ای بدو نصيب فرما تا فتور و سستی از دنبالش نباشد! پشتوانه
بار پروردگارا! دينت و سّنت 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 

 3خالیقت پنهان نماند!
از سويداى  ،درگاه توه با تضّرع و ابتهال ب ،وه شيعيانبار پروردگارا! ما جميع گر

اسالم و ياورانش  ،آورى كه در آن دوران اى پسنديده پيش دل خواهانيم كه دوره
ه و ما را از داعيان ب ،را سربلند فرموده و نفاق و پيروانش را ذليل و خوار گردانى

بدين سبب از مواهب و  ؛راه خودت قرار دهىه بردارى و از رهبران آنها ب فرمان
 6!«ىیجودت در دنيا و آخرت روزى ما فرما ۀعاليه و نفائس خزان

لناهُ  مِّ ن  احل قِّ ف ح  فت نا م  رَّ ُهمَّ ما ع  ب لِّغناهُ  ،الل  نُه ف   .و ما ق ُِصنا ع 
عث نا ُهمَّ الُمم ب ه  ش  نا ،الل  دع  ب ب ه  ص  نا ،و اشع  تق  ت ن ،و ارُتق ب ه  ف  ثِّر ب ه  ق لَّ و  ،او ک 

زَّ  ت نا 4أع  نا ،ب ه  ذ لَّ نا ،و أغن  ب ه  عائ ل  م  غر  ن م  نا ،و اقض  ب ه  ع  و ُسدَّ  ،و اجُِّب ب ه  ف قر 
ت نا لَّ نا ،ب ه  خ  نا ،و ی ِّسِّ ب ه  ُعِّس  نا ،و ب یِّض ب ه  ُوجوه  ح ب ه   ،و ُفکَّ ب ه  أرس  و أنج 
ل ب ت نا نا ،ط  واعید  ز ب ه  م  ب ب ه   ،و أنج  نا و است ج  ت  عو  غب ت نا ،د   .و أعط نا ب ه  ف وق  ر 

نسبت به حقایقی که ما را آشنا کردی، پایدار و پابرجا بدار  بار پروردگارا!]»
 ایم، آشنا و آگاه بگردان. و از آنچه که جاهل و غافل گشته

هم ریختۀ ما را انسجام  واسطۀ وجود او، امور متشّتت و در به پروردگارا!
تفّرق ما را منتظم بدار، و اختالف و نقار بین ما را بخش، و گسیختگی و 

واسطۀ او از میان بردار، و اندکِی جمعّیت ما را فزونی بخش، و ذّلت ما را به  به
نیاز گردان، و  عّزت بدل نما، و خاندان ما را به برکت و رحمت او بی

کن، خسارات ما را جبران کن، و فقر ما را برطرف نما، و نقایص ما را ترمیم 
و گرفتاری ما را از میان بردار، و در قبال مردم  ما را روسفید گردان، و 

                                                      
 .52، ص رسالۀ نکاحّیهترجمه از  .3
 .15، ص وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسالم. ترجمه از 6
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و تقاضاهای ما را برآورده بفرما، و  گرفتاران ما را رهایی بخش، و مطالبات
های ما را به منّصۀ اجابت  های ما را جامۀ عمل بپوشان، و خواست وعده

ای ما است عنایت برسان، و بیشتر از آنچه مورد رغبت و اشتیاق و تقاض
 )معلِّق(«[ بفرما.

ع  الُمعطی   سئولی  و أوس  ری  الم  یظ   !یا خ  ب ب ه  غ  نا و أذه  اشف  ب ه  ُصدور 
ن  احل قِّ ب إذن ک   ،ُقلوب نا نا ب ه  ل ام اخُتل ف  فیه  م  ن ت شاُء إیل   ،و اهد  دى م  إنَّک  َت 

اٍط ُمست قیمٍ  ىل   ؛َص  د و انُِصنا ع  ک  و ع  دوِّ ناع  ه  احل قِّ  .وِّ  !لمی   ،إل 
شدگان بهترین هستی، و از میان عطاکنندگان   ای کسی که از میان تقاضا]»

واسطۀ وجود آن حضرت  تر و بیشتر است! به بذل و بخششت وسیع
ها را  دیدۀ ما را التیام بخش، و حقد و کینه و کدورت بین دل های غم سینه

واسطۀ  رت و شّک و تردید، بهبرطرف بفرما، و در مواقف سرگشتگی و حی
وجود او ما را به راه راست و حّق مستقیم داللت بفرما؛ زیرا فقط ذات 
اقدس تو است که هر که را بخواهی به راه راست و صراط مستقیم هدایت 

نمایی! و ما را بر دشمنانت و دشمنانمان نصرت عنایت کن. ای  می
 )معلِّق(«[ پروردگار بر حق، آمین!

ُهمَّ  بیِّنا الل  قد  ن  یک  ف  نا صلواتک علیه و لله، إّنا ن شکو إل  یب ة  إمام  ة   5و غ  ثر  و ک 
نا دوِّ ة   ع  ددنا،  و ق لَّ ت ن  ع  ة  الف  دَّ ینا ب نا،  و ش  ل  مان  ع  ىل   !و ت ظاُهر  الزَّ لِّ ع  ٍد  ف ص  ُم مَّ

دٍ  ل ک   ،و لل  ُم مَّ ىل  ذ  نّا ع  تٍح   و أع  نک   ب ف  ُلهُ  م  جِّ ُفهُ  ،ُتع  هُ  ،و ب رُض  ت کش  و  ،و ن ٍِص ُتع زُّ
ُرهُ  ق  ُتظه  ُلناها ،ُسلطان  ح  لِّ نک  َُت  ٍة م  مح  نک  ُتلب ُسناها ،و ر  ٍة م  مح ت ک  یا  ؛و عافی  ب ر 

ی م  الّرامح   0 .أرح 
ما در فقدان پیامبرمان که درود تو بر او و آلش باد، و غیبت  بار پروردگارا!]»

آوریم، و از کثرت دشمنانمان و  ه تو التجاء و شکوه میامام و پیشوایمان، ب
                                                      

 .ولّیناخ ل: . 3
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کردن زمانه، به تو التماس  های زمان و پشت قّلت تعدادمان و شّدت فتنه
نماییم. پس بر محّمد و آل او درود فرست، و ما را بر فتح و پیروزی بر  می

اعداء کمک و مساعدت بنما، و ضرر و زیان را از ما بردار، و نصرت و ظفر 
با عّزت و شوکت نصیب ما بگردان، و سلطان حق را ظاهر و آشکار بنما، را 

و لباس رحمت واسعۀ خود را بر قامت ما بپوشان، و عافیت و صالح امور را 
 )معلِّق(«[ الّراحمین. رداء ما قرار ده! به رحمت خود، ای ارحم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 فهارس عامه
 

 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 3فهرست آیات
 

 (3تحه )الفا
 

 صفحه رقم آیه آیه
﴿          ﴾ 6 383 
﴿     ﴾ 1 383 
 

 (6ة )البقر
 

﴿                 ﴾... 54 14 ،*14 ،*15 
﴿                      ﴾ 371 67 
﴿     ...    ﴾ 308 16 
﴿         ﴾ 301 16 
﴿                          ﴾... 681 *12 
﴿                     ﴾... 602 11 
 

 (1آل عمران )
 

﴿              ﴾  54 635 
                                                      

 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«عالمت:  .3
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﴿                     ﴾ ... 311 325 
﴿              ﴾ 342 16 
﴿               …﴾ 324 65 
 

 (5المائدة )
 

﴿     ﴾ 1 *51 
 

 (2األنعام )
 

﴿              ﴾... 317 *51 
 

 (7األعراف )
 

﴿        ﴾ 308 10 
 

 (0األنفال )
 

﴿                 ﴾ 15 *26 
 

 (1الّتوبة )
 

﴿                         ﴾... 28 56 ،55 
 

 (38يونس )
 

﴿                      ﴾ 15 651 
 

 (31الّرعد )
 

﴿                   ﴾ 33 21 



 038 فهرست آیات

 

 (32النحل )
 

﴿                   ﴾ 18 18 ،58 
﴿                     ﴾ 23 378 
﴿              ﴾ 23 373 
 

 (37)اإلسراء 
 

﴿                         ﴾... 70 384 
 

 (31مریم )
 

﴿                ﴾ 22 631 
﴿                  ﴾ 27 631 
﴿               ﴾ ... 20 631 
﴿                  ﴾ 21 631 
﴿                ﴾ 78 631 
﴿                 ﴾ 73 637 ،631 ،668 
﴿               ﴾ 76 631 ،668 
﴿             ﴾... 11 361 
 

 (64الّنور )
 

﴿                         ﴾... 17 663 
 

 (65الفرقان )
 

﴿                        ﴾ ... 45 348 ،346 
﴿          ﴾ 42  
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 (61العن بوت )
 

﴿              ﴾ 41 385 
 

 (11األحزاب )
 

﴿                ﴾... 11 641 
 

 (12یس )
 

﴿                      ﴾... 34 08 
﴿                       ﴾... 35 03 
﴿               ﴾ 32 03 
﴿             ﴾ 37 03 
﴿             ﴾﴾ 30 03 
﴿                      ﴾... 68 03 
﴿                ﴾ 63 03 
﴿                 ﴾ 62 06 
﴿                  ﴾ 67 06 
 

 (11الّزمر )
 

﴿                  ﴾... 51 366 
 

 (48غافر )
 

﴿           ﴾ 31 312 
﴿             ﴾... 28 366 ،361 ،364 



 031 فهرست آیات

 

 (41الّزخرف )
 

﴿                           ﴾ 13 71 
﴿                ﴾ 73 632 
﴿                   ﴾ 04 311 

 

 (45) ثيةالجا
 

﴿                     ﴾ 61 318 
 

 (47محّمد )
 

﴿             ﴾ 36 48 
 

 (40الفتح )
 

﴿                        ﴾... 62 26 
 

 (58ق )
 

﴿             ﴾ 32 688 
﴿                  ﴾ 37 688 
﴿               ﴾ 30 688 
﴿     ﴾ 15 306 

 

 (51الّنجم )
 

﴿                     ﴾... 16 666 
 

 (54القمر )
 

﴿       ﴾ 46 378 
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 (55الّرحمن )
 

﴿        ﴾ 70 303 
﴿      ﴾ 61 311 
 

 (57الحدید )
 

﴿        ﴾ 4 317 
 

 (50مجادلة )
 

﴿                     ﴾... 7 317 ،*316 ،688 
 

 (27الملک )
 

﴿               ﴾ 68 341 
 

 (20لم )الق
 

﴿         ﴾ 32 74 
 

 (21الحاقة )
 

﴿             ﴾ 37 65 
 

 (74المّدّثر )
 

﴿     ﴾ 61 71 
﴿            ﴾ 64 71 
﴿         ﴾ 65 71 
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﴿      ﴾ 62 71 
﴿       ﴾ 67 71 
﴿      ﴾ 60 71 
﴿    ﴾ 61 71 
﴿       ﴾ 18 71 
 

 (70النبأ )
 

﴿       ﴾ 3 643 
﴿        ﴾ 6 643 
 

 (13الّشمس )
 

﴿      ﴾ 3 *383 
 

 (17القدر )
 

﴿    ﴾ 3 385 
 

 (336اإلخالص )
 

﴿    ﴾ 3 384 ،385 ،*382 ،301 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 

 یاتروا فهرست
 

 :افتتاح یدعا فقرات .الف
 

ک إّّن  ا لل همّ بسم اهلل الرمحن الرحیم.   27، 47، 64  و أنت مسّدد للصواب بمنّک أفت ت ُح الّثناء  ب حمد 
نُت  محة یف ی  أّنک  أرحُم الّرامح و أیق   644، 01، 27، 21، 40، 65  ...م وضع  العفو  و الرَّ

دُّ الُمعاقب و مة یف ی  أش   644، 21، 28، 52، 11، 17، 65  م وضع  النَّکال  و النَّق 
ِّبِّ أعظ ُم الُمت   و وضع  الکِّب یف ین  ج  ظ مة یاء  م   21، 41، 11، 62  و الع 

سألت ک   یف أذ نت  یل الل ُهمّ   360، 366، 331 ،387، 11، 18، 01   ...ُدعائ ک  و م 
ذمل   ىهّلِل  اّلذ احل مدُ  ًدا و مل   یتَّخ  ل  ب ًة و ال و  ُه رش   یُکنصاح   312، 315 الُملک   یف یٌک ل 
م احل مدُ  ىل   یع  هّلِل  ب ج  ه  ُکلِّها ع  د  ام  ه  ُکلِّها یع  ج   م  م   351 ...ن ع 
ث یالً أسأُلک  ق ل إّّن  الل ُهمَّ  ن ک  ٍة یب ریٍ م  ع  حاج  ظ یه  إل   م  ةٍ ع   351  ...یم 
نب الل ُهمَّ  ن ذ  ک  ع  فو  ط یإنَّ ع  ن خ  ک  ع  اُوز  ن ُظلم یئ تیو َت  ک  ع  فح   351  ...یو ص 

ُت  نًا و أسألُ  ف ِص  اًل أدعوک  لم  ج   354  ...ک  ُمست أن ًسا، ال خائ ًفا و ال و 
، إنَّک  ت دعوّن یا بِّ یّل  ر  ُأو  بَُّب إیل   ف  ، و ت ت ح  نک  ُض إل   ع  ب غَّ أت   354  ...یک  ف 

ر  الرّ  ىهّلِل  مال ک  الُملک  َُمر احل مدُ  خِّ  355 ...یاح  الُفلک  ُمس 
ىل   ا حل مدُ  ه   هّلِل  ع  لم  ه  ب عد  ع  لم  ه بعد  ُقدرته  حلمُد هّلِل  عىل  ا وح   321، 327، 324، 351  عفو 

ضبه   طول  أنات ه یف احلمُد هّلِل  عىل   و  321  غ 
، فالق  اإلصباح   احلمدُ  ، باسط  الّرزق   303، 377، 371، 373  ...هَّلل خالق  اخل لق 
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ُعد  ف ال  الَّذى د  النَّجو یرى  ب  ه  ،و ق ُرب  ف ش   312، 307، 301، 370، 377  تبارک و تعایل   ى 
دُ  ذ   احل  م  ٌع  یس  ل   ىهّلِل  الَّ ُه ُمناز  ب   یعاد ُلهُ ل   681 ...یشاک ُلهُ  یهٌ و  ال ش 

ذ   ُد هّلِل  الَّ ىل   یسُتُ  یه  وُأناد   ی  ح   ُُی یُبن ی ىاحل  م  ٍة و أنا أعص   ع  ور   631 ،681 یهُکلَّ ع 
م ن ف ک  ب ٍة ه  وه  ن م  فاّن یمةٍ ظع   ، وقد أعطاّن یئةٍ م  ٍة قد ک  وف   636، 633، 687  ...َم 
جاُبه و ال  یت ُک ال  ىهَّلل اّلذ ا حل مدُ   635، 631  ...باُبه یغل ُق ح 
نُ  ىهّلِل اّلذ ا حلمدُ  یو  ی  اخلائ ف یؤم   632 یالّصاحل   ین جِّ
م  اجل ّبار احل مدُ  ،هّلِل  قاص   665  ...ی  الظالم ری  ُمب ین 
ُق و ال  یرُزُق و  یل ق،و مل   یُلُق  ىذهّلِل  الَّ  احل مدُ   665 ...یرز 
ىل   الل ُهمَّ  لِّ ع  سول ک  و أم ص  ک  و ر  بد  ف ین ک  مّمد ع   654، 613، 662 ...یک  و ص 
ىل   اللَُّهمَّ  لِّ ع  ىل و ص   655، 614، 616، 613، 661  ...و وّص رسول رّب العالمی ریالمؤمنیأم ع 

 657، 643، 615، 614  یملعظو النّبإ ا ى  الکِّب یتکل و
ىل   و لِّ ع  د ص  ة  الصِّ ة یق  ر   658، 641 ین ساء  العال م فاطمة سّیدة الّطاه 
ىل   و بط   صلِّ ع  مح ة و إمام   یس  ن  و احلُس   ىاَلُد یالرَّ  656، 653  ...یاحل س 
ىل   و لِّ ع  ة   ص   654 ،651   ...و مّمد بن  عىل یبن احلس عىلِّ  ی  الُمسل م  أئمَّ

ىل   الل ُهمَّ  لِّ ع  یل و ص  ل  الُمنت ظ ر و  د  ل و الع  ؤمَّ ک  القائم  المُّ  657، 652، 655  ...أمر 
لُه الّداع الل ُهمَّ   651  ...ین ک  و القائ م  ب د  ک تاب ک   إیل   یاجع 
، و انُِصُه و انت ِص  ب ه   الل ُهمَّ  ز ب ه  ُه و أعز  زَّ  651  ...أع 
ُب  الل ُهمَّ  ر یف یک  إل   إّنا ن رغ  ٍة ک  ول  ةٍ د   651، 31   ...یم 
ب لِّغناهُ  الل ُهمَّ  نُه ف  لناُه، و ما ق ُِصنا ع  مِّ ن  احل قِّ ف ح  فت نا م  رَّ  628 ما ع 
نا الل ُهمَّ  دع  عث نا، و اشع ب ب ه  ص   628  ...الُمم ب ه  ش 

ع  الُمعطی   سئولی  و أوس  ری  الم   623 ...یا خ 
 623  و لله یهصلواتک عل یناف قد  ن ب یک  إل  إّنا ن شکو  الل ُهمَّ 
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 :یاتروا سایر .ب
 
 658*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...ی  العال م ن ساء   ة  سّید ت کوّن أن ی  ت رض   ال أ

الم یهعل صادق امام) یحالتاو یف اجعله  381*  (الس 
ن   الم( ...باهلل الّظنَّ  أحس   11*  )امام رضا علیه الس 

ُجالن   یک  إل ت قاض   إذا ل   ت قض   فال ،ر  ر   من   ت سمع   ی  حتّ  ل ألوَّ الم( علیه )امیالمؤمننی ...اآلخ   322*  الس 
رٌ  و أّوٌل .ی  وقت   صالةٍ  لُکّل  أنّ  إعل م الم یهعل رضا امام) ...اهلل رضوانُ   الوقت فأّوُل ؛ لخ   12*  (الس 
ُکم أال ق ُأخِّب  ق ُکلِّ  یهباالف  الم یهعل یالمؤمننیام)! ؟یهالف   640  (الس 

نّ  أماط   ىاّلذ هّلِل ا حل ُمد نَّأّن و ى  األذ یع  الم یهعل صادق امام) یطعام ه   381  (الس 
ام أنت   یإَل   ّب  ک  لن، ُأح  الم) ُح ّب  کام یفاجع   313، 318  (امیالمؤمننی علیه الس 
ف یإَل   ا یب ی  ک  ز  بًدا ل ک   اکون   أن ع  المامیالمؤمن) ع   361، 360  (نی علیه الس 
والنا اهلل ویل   ال و م   76  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) لکم م 
ر   ة   النّاُس  ُأم  راء  الة   یف ب الق  هجورا  الُقرلنُ   یکون   ل ئ اّل  الصَّ الم یهعل رضا امام) م   384  (الس 

ج ال و إمض   ر   15  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ح 
ن دٌ عب أنا الم یهعل یالمؤمننیام) ...لله و یهعل اهلل صىّل  مّمد ید  عب م   615*  (الس 

الُمؤمنی ُجلٍ  إیل بع ث الّسالم یهعل إنَّ أمری  ة   ر  مس  الم یهعل صادق امام) ...أوساق ب خ   331*  (الس 
ل تعایل   و تبارک الربَّ  إنّ   12*  الم()امام صادق علیه الس   ...ُجُعةٍ  یلة  ل کلَّ  أمُره ینز 
ا یتهب من یُرج یح المؤمن   العبد   إنَّ  الم( ...حاج   12*  )امام صادق علیه الس 
ض   إنَّام ت عایل   اهلل   إنَّ  ىل   ف ر  ة    سبع   یل ة  اللَّ  و یوم  ال یف النّاس   ع  َش  ةً  ع  کع  الم یهعل رضا امام)...ر   16  (الس 
الم( ...أصحاب ه یُؤمُّ  یومٍ  ذات   کان   لله و یهعل اهلل صىّل  یالنب إنّ   383*  )امام صادق علیه الس 
ىل   یقات ُل  م ن یُکمف إنَّ   611*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...الُقرلن یل  ت أو ع 
الم یهعل یالمؤمننیام) قومه إیل   رجع و  یقاتالم إیل   خرج لاّم  موس إنّ   14* (الس 
تن ىاّلذ أنا مَّ ةح    یُأمّ  یس  ر  ر غاباٍت  ل یث  ک   ...ید  نظ رة یه  ک  الم( الم   58  )امیالمؤمننی علیه الس 

ن یف یأخ أنت   ة و یاالدُّ ر   611  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) اآلخ 
 386* )رسول اهلل صل  اهلل علیه   آله( ...القرلن قراءةُ  و یُح الّتسب و ریُ الّتکب یه[ الّصالة] إّنام
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ُتهاش و یه ُفط م ت ألّّنا، فاطمةً  فاطمةُ  یتُسمِّ  إّنام الم) النّار من ...یع   658  (امیالمؤمننی علیه الس 
 08، 77، 72  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) قاتلوک إذن إّّنم
رُ  و، اهلل رضوانُ  الوقت اّوُل  الم یهعل رضا امام) اهلل غفرانُ  الوقت لخ   12  (الس 

تُ  ن ساُؤهم و، ُبطوُّنم لَل  ُتهم  318  (رسول اهلل صل  اهلل علیه   آله) همق بل 
ظُ  ،ب ىل   ىل   یف  ا ع  بُت  م  نهُ  غ  الم) ع   385*  (امیالمؤمننی علیه الس 
ت ...یحتّ  م ض   ثمّ  ض   11*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) صالةً  مخسون الّصالةُ  یهعل ُفر 
ِّبٌ  جاء   المؤمنیأم إیل األحبار   من ح  الم یهعل صادق امام) ...الّسالم یهعل ری   615*  (الس 

ل ت    332  (لله و یهعل اهلل صىل اهلل رسول) ط هوًرا و مسجًدا األرُض  یل ُجع 
ن   اُم الّسالم یهامعل ی  احلُس   و احل س  باب   اسّید ب أّنَّ  653  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) اجل نَّة أهل   ش 
 52* (ل  اهلل علیه   آله)رسول اهلل ص ذا مع احلّق ، ذا مع احلّق 
ت هُ  یبُلغُ  ال ىالَّذ هّلِل   احل مدُ  دح  الم یهعل یالمؤمننیام) ...القائلون   م   313*  (الس 
ٌل  ة ال یاءاألش یف داخ  ج  الم یهعل یالمؤمننیام) ...ب الُمامز   310  (الس 
نیا ةُ  الدُّ ع   634  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) اآلخرة مزر 

ه و األ عىل   ریبِّ  ُسبحان   مد  الم یهعل صادق امام) ب ح   636  (الس 
لوّن لوّن! ت فق دوّن أن ق بل   س  ن س  الم( ...اهلل   ک تاب   ع   385*  )امیالمؤمننی علیه الس 
 388  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...استقلَّ  شاء   فمن، م وضوعٍ  ریُ خ   الّصالةُ 
لم   طال ب   الماٍت  ث الث   ل لعامل    إنّ ! الع  الم یهعل یالمؤمننیام) ...ع   321*  (الس 
بدى تّ  یأط عن ع  ل ک   یح  ثىل أجع  ث ىل أو م   616  (قدیس یثحد) م 
 48*  (قدیس یثحد) ...ألجلک یاء  األش خلقُت ! عبدى
لةُ  ج  ن   الع  الم یهعل باقر امام) یطانالشَّ  م   325 (الس 
لَّم   الم یهعل صادق امام) ...باٍب  ألف   الّسالم یهعل ی الع   لله و یهعل اهلل صىّل  اهلل رسوُل  ع   617*  (الس 

 345  (آله   یهعل اهلل صل   رسول اهلل) األعظ م اإلسم   ُعلِّمت  
لِّمنی الم یهعل یالمؤمننیام) ُدعاءً  ع   345  (الس 
 647 ،21 (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) النّار و اجلنّة یمُ ق س عىل
 52*  )رسول اهلل صل  اهلل علیه   آله( ...احلّق  و، لسانه عىل و معه احلّق  و احلّق  مع عىل
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ل مل أنا فإذا ن أعد  ل فم   56*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...یعد 
ن تبُذُل  بام ت عتاض   ل ن فا نَّک   ک   م  ًضا ن فس  و  الم) ع   337  (امیالمؤمننی علیه الس 

ت ه ل ک  بف ض یت ه وأخف   ف ِّبمح ت ک   ت  الم یهعل یالمؤمننیام) ...س   310  (الس 
بِّ  و ُفزُت  الم) الکعبة ر   365  (امیالمؤمننی علیه الس 
ة  الق یوم   الّسالم یهعل ف ع ىل الم یهعل صادق امام) مّمد ب أمر   النّار   و اجل نَّة   یمُ ق س یام   647*  (الس 
عُ  مّا ریّب  من ییُت است ح قد  11*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) یهإل أرج 
ة   ال! ث ال ًثا ط لَّقُتک   ق د جع  الم) یک  ف یل ر   361  (امیالمؤمننی علیه الس 
 15*  (قدس یثحد) لکم اهللُ  تاب فقد! القتل   إرف عوا: موس یا َلم ُقل  
 13  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ُتفل حوا، اهلل إاّل    ه  إل   ال لوا قو

فی   ا یب ک  ز  بًدا ل ک   أکون   أن ع  الم) ...ع   318  (امیالمؤمننی علیه الس 
ةُ  ح  لُّ  ال دٍ  ىب عد یالمؤمن إمر   361  (لله و یهعل اهلل صىل اهلل رسول) ریهغ   أل  ح 
 381  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) الکتاب بفاحة إاّل  صالة   ال
ثَّر   ال ب ک ی  المؤمن یف اهللُ  ک  الم) َض   368 ،111 ،330  (امیالمؤمننی علیه الس 
نَّ   653*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...ُشّباًنا یکونون ُکلَُّهم اجل نَّة   أهل   أل 

ف مل    لوالک زُب  یعر  ف بک و، اهلل ح   610*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) اهلل عدوُّ  یعر 
ث ُل  ف یُکمف یتیب   أهل   م  س   655  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...نوح ین ة  ک 
جر   طلوع   مع الم یهعل صادق امام) الفجر قران و: یقوُل  عّزوجّل  اهلل   إنَّ ! الف   384*  (الس 
ع   م ن ناه یل غن ت واض  د، ل غ  ر ف ق  ف  الم) ک   41  (امیالمؤمننی علیه الس 
دٌ  یومٌ  به م ض   من ىّل   واح  مس   یه  ف ف ص  ل   ب خ  الم یهعل صادق امام) ...واٍت ص   382*  (الس 

لوا ما أعداءُ  النّاس ه  الم) ج   57*  (امیالمؤمننی علیه الس 
م و ک    أکر  ن  ن فس  ن ُکلِّ  ع  غائ ب   إیل ساق تک   إن و یةٍ د  الم) ...الرَّ  337  (امیالمؤمننی علیه الس 
هد عىل   مسجدٍ  یف یُؤمّ  ُمعاذٌ  کان و الم یهعل صادق امام) ...اهلل   رسول   ع   383*  (الس 
رت   یئةٍ س   ُکلَّ  و الم یهعل یالمؤمننیام) ...ی  الکاتب الکرام   بإثباَتا أم   310 ،312 (الس 
د و   ق  ب ُعهُ  ُکنُت  ل  باع   أتَّ ر   یل  الف ص اتِّ ه   أث   648*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...ُأمِّ
ُتق واهلل  ! الطائف أهل   یا ُتؤُتنَّ  و ة  الّصال یُمنَّ ل   78*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) الّزکاة   ل 



  فهارس عامه/  افتتاح یاز دعا یشرح فقرات 086

 

ضت   إیل! یاُدن یا رَّ ع  ىغ   ىُغرِّ ؟ أقب لت   إیل   أم ت  الم یهعل یالمؤمننیام) ...ینُک  ح حان   ال! ری   645  (الس 
 646* (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...یا عىل انت قسیم اجلنّة و النّار

لُت  أنا ،عىل یا ىل   قات  ىل   ُتقات ُلُهم أنت   و ،یلالتَّنز ع   610  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) یلالتَّأو ع 
 50*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) اجلهل من أشدّ  فقر ال ،عىل یا
ُف  ال ،عىل یا  610*  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) ...أنت و أنا إالّ  تعایل اهلل   یعر 
ُل مُ  یا ضَّ ة  الق یوم   ُکلُُّهم اخل الئ ُق  یس  ل   أ! ف  الم یهعل صادق امام)؟! مّمد ب أمر   یام   647*  (الس 
الم یهعل خرض حرضت) هو إاّل  هو ال م ن یا، هو یا  345  (الس 

ُعکم  78  (آله   یهعل اهلل صل   اهلل رسول) یف  بالس یقص 
لم   یمُزُج  المال یهعل یالمؤمننیام) ب الع لم  احل   324  (س 
ط ع ت الیوم   الق ة انق  ةُ  ع  الم یهعل خرض حرضت) ...النُُّبوَّ  646*  (الس 
دُ  ر  م ی صدون   ُثمَّ  النّار   النّاُس  ی  ُم؛ ب أ عامَل   َل  أ وَّ ل مع   ف  ق   ک   664  (آله   یهعل اهلل اهلل صل   رسول) ...الِّب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 اشعار فهرست
 

 58  یَدَرةَح   یأ م   یتنَسمی  یال   أنا
 347  اوست که آنجا خود ز یدنا سر به او
 23  یدیمخند و دل در یمساخت بت

 346  موج به یادر تو یشپ است بزرگ
 346  برترند آن از هسـتند چـه هر ،بله
 344  اوست از  خّرم  جهان  که آنم از  خّرم  جهان به
 344* است یساق شاهد كه زهر بخورم حالوت به
 344*  صبح یسیع دم دوست یا شمر یمتغن به

 344*  است ی سان ما بر ییگدا و پادشاهی
جَهةٍ  الَمحبوب  ىف  یل ََتَل    616  ک لِّ  ر

 17 ترّحم بر پلنگ تیز دندان
 356  چاکرت من شوم تا ییکجا تو

 343  شناس حق با نکته ینا گفت توان
 634  مسخره یجارچ آن زد جار
 346  کشـد در َعَلم عـّزت سـلـطاِن چـو

 342  اسـت مطلق پـادشـاه او دائـمـًا
 356  یـکتپا بمالـم بوسـم دسـتکت

 644* ام مانده شرمنده تو یكو یمحر از دور
 343  یستن یچپ در یچپ جز عقل ره

 344*  باشد به نشود به اگر ینمخون زخم
 344*  دل ۀخان فنا یلس ب ند گرچه سعدیا
 638  یلها ینچن یدابگر و موج یمب و یکتار شب
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 638  مست مو و سنگستان و یکتار شب
 387  یرمگ یمجاز است یقیحق عشق
 683  یربازگ دام نشود کس شکار َعنقا

 311  بود او با خدا احوال همه در غافلی
 344*  دارد تفاوت چه عارف بر یشاد و غم

 342  الوجود  عنَدهم الَفهَلویونَ 
 346  ؟یستندچ ینزم و آسمان پـس کـه
 346  یستن ذّره یک است آفتاب گر که

ت َ ل ن ـرشر  643*  فزاَدته   یهٍ ق ر یة  حر
 638  داشت نگه یکون اش نگهدارنده

 344*  حاصل را َملك نه مسّلم راست فلك نه
 43* ور مثالی خواهی از علم نهان

 346  بنگـرند کـجا صـورت اهل ولی
 مشهوره کلمات فهرست

اب    َربُّ األ أینَ  ؟!الت   18  ربابر
 387  یرنگ یاست به باز یردم ش این

 17  بَود بر گوسفندان کاری یزدندان ... ستمبر پلنگ ت ترّحم
م  قد  یکبوقد  اجلَواد   ارر  325  ینبو  الص 
 618    َ َقَع  اقع    حادرث   حَدَث 
 360  باش! کور باش دور

لوا لوا برالتیوبة قبَل  َعجِّ الةر قبَل الَفوت! َعجِّ  325 الَموت!  برالص 
 222، 221، 222 گذرند، مانند برق خاطف چون برق میکالبق اخلاطف، 

 11  سر شما بگذارد کاله
 362  یو نه کتاب یحساب نه، حساَب   ال کتاَب  ال
 331*  أنَت  هّلِلر 

 653  شود یگرفته م ُمچشان
 43  از علم نهان یخواه یمثال ور

 642*  پیچید یبه خود م یدهمار گز همچون
لَنوافل ه    یرجیی   331*، 330 نائرل ه یؤمی

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 اشخاص فهرست
 

 الف. انبیاء و معصومین )صلوات اهلل علیهم اجمعین(:
 

، ، پيغمبرخدا ، رسولاهلل حضرت رسول
، النَّبی، اكرم پیامبر، پيامبر، اکرم پیغمبر

، 65 :صّلی اهلل علیه و آله محّمدرسول، 
، 320، 322، 364، 335، 385 ـ 53، 16، 13
377 ،302 ،634 ،637 ،631 ،668 ،663 ،
، 656، 653، 658، 646 ـ 618، 661، 664
654 ،657. 

، طالب أبیّی بن عل الحسن أبا حضرت امام
 یاء، خاَتُماألوص امیرالمؤمنین، الّشیخ، خاتُم

یین، الَوص یاء، سّیداألوص یین، سّیدالَوص
، 10: مالّسال علیهُتراب  ، أبااهلل َرسوِل َوصی
58 ،53 ،55 ،52 ،*50 ،23، 21، 78 ،*73 ،
*14 ،385 ،335 ،330 ،331 ،364 ،365 ،

360 ،361 ،318 ،310 ،345 ،358، *321، 
 .658 ـ 661، 320، 322، 324

علیها  الطاِهَرة حضرت فاطمه، الصِّدیَقُة
 .658، 641: الّسالم

: الّسالم یهعل ، الحسنحسن امام حضرت
332 ،*641 ،653. 

ین، سّید الّشهدا حس امام تحضر
 .653 ،634* :الّسالم علیه

 سّجادین، الحس  بن  یعل امام حضرت
 .61 ،61: الّسالم علیه

 یهعل عبداهلل أبی ،صادق حضرت امام
 ،381*، 383*، 16، 50*، 12: الّسالم

*384، 382، *380، 330، *321، 324، 
*615، 617 ،647. 

 رضا، الّرضا رضا أباالحسن امامحضرت 
 .646*، 384*، 16*، 11، 11: الّسالم علیه
 .653*: الّسالم یهعل جواد امام

ی، هاد، زمان ی، اماممهد حضرت امام
الُمنَتِقم  األمر، ، صاحبالصالح ، الَخَلفقائم
 .654، 651، 307، 30: الّسالم علیه
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: علیهم الّسالمیت، ائّمه ب حضرات اهل
307 ،313 ،666 ،651 ،655. 

*  *  * 
 .638: الّسالم یهعل یلخل یمبراها حضرت
، 08: علیه الّسالم یممر بن یسیع حضرت

03. 
 ،56* ،53: علیه الّسالم حضرت موسی

*11 ،*14 ،*15 ،356 ،657. 
 :الّسالم یهعل یغمبرپ خضر حضرت خضر،

646، *641. 

 .376: الّسالم یهعل یمانسل حضرت
 .657: الّسالم یهعلصالح  حضرت
 .657: الّسالم یهعللوط  حضرت
 .657: الّسالم یهعلهود  حضرت
 .657: الّسالم یهعل یونس حضرت

، 16: انبيا، پیغمبران، پيامبران علیهم الّسالم
11 ،313 ،630 ،668 ،666. 

 .658: ِعمران ِبنت یم، مریممر حضرت
 

 



 064 فهرست اشخاص

 

 ب. سایر اشخاص:
 

 .646*: ابوصلت، صلت أبا
 .618: یأسَلم أبابریدۀ

 .385: أبان
 .385*: ءالَکّوا ابُن

 .643: نباته ]اصبغ[ ابن
 .387 :(یهاد حاجی )ابهر

 .334الّسالم:  یهعل اباالفضل حضرت
 ،365 ،364، 78*: اباب ر، شیخینابوبکر، 

362 ،618 ،611 ،*611 ،653 ،656. 
 .61: یثمال أبوحمزۀ

، 52* ،51: ذر ابوذر، أبیی، غفار ابوذر
*78، 611. 

 .01، 76، 55 ـ 56، 10: ابوسفیان
 .13*: وطالبأب

 .385: کعب بن ُأبّی
 .12: بصیر أبی

 .61: عثمان بن محّمد بن احمد
 .384*: َعّمار بن إسحاَق
 .652، 318، 371: اسرافیل
 .658امَرأُة ِفرَعوَن:  آسیُةیه، آس حضرت

 آشیخ، (ینمحّمدحس شیخی )کمپانی اصفهان
 .353 ،358 ،341 ،347 ،342 :ینمحّمدحس

 .683: (مشتاق )میری اصفهان
 .611 :[(عاّلمه ]عبدالحسینینی )أم

 .356 :([]همدانی )شیخ محّمدجوادانصاری 
 .31: ی(مهد )مهندس بازرگان

 .01: أرطاة  بن  ُبسر
 .342 :(یلاسماع شیخ) تائب

، 617، 318، 371 ،15*: جبرائیلجبرئیل، 
652 ،657. 

 .611*: ]نیشابوری )محّمد بن عبداهلل([ حاكم
 .11: قارن بن الحسن

 ین(،عاّلمه سّید محّمدحس)ی طهران ینیسح
 .341، 31، 30 :والد
اهلل حاج سّید  یةآ)ی طهران ینیحس

 .332*: (محسن محّمد
 .51: یدول بن خالد

 .347: (محّمدکاظم  مال )آخوندی خراسان
 .30 :(]سّید روح اهلل[ اهلل )آیةینی خم

 .611*: ])محّمد بن احمد([ ذَهبی
 .647*: )خازن بهشت(رضوان 
 .343: یرازیش سعدی

 .328سقراط حکیم: 
 .61: زیاد([ ])اسماعیل بن أبیسکونی 

 .611 ،51 ،10: یفارس ، سلمانسلمان
 .385*: ])بن قیس هاللی([سلیم 

 .646*: صفوانی
 .01: یسق بن ضّحاک
 :)عاّلمه ]سّید محّمد حسین[(یی طباطبا

10 ،343 ،347 ،340 ،358. 
رَفة ابناء و طاِرف و َط یًف)َطرالطََّرفات 

 .644*بن حاتم(:  یِّعد
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 .05: یالیل عبد
 .611: عوف بن عبدالّرحمان
 .52*: یالخدر سعید یأب بن  عبدالّرحمن

، 56، 53: مسعود ابن، مسعود بن عبداهلل
385 ،661. 

 .364: عّباس ]عبداهلل[ ابن
 .385*: عمر ابن[ عبداهلل]

 .611: عثمان
 .645*، 644: عدی، حاتم بن َعدّی
 ،72 ،74 ،71 ،76: یمسعود ثقف بن عروة
71، 08، 06، 01. 

 .652: عزرائیل
 .04، 01الّسالم:  یهعلاکبر  یعل حضرت

 ،365 ،364، 385، 78*: عمر، شیخین
362، 618، 611 ،614، *611، 653 ،656 

 .04: یهُأم بن عمرو
 .58: َعبِدُود بن َعمرو
 .320، 13: عاص عمرو

 .320، 327، 360: الّدوله عین
 .381*: یادز بن ضلالف

 .341: ])آیة اهلل سّید علی([قاضی 
 .340 :(عّباس )شیخی قوچان

 .646*: ])محّمد بن یعقوب([كلینی 
 :احمد (، آسّیداحمد )سّیدی طهرانیی کربال
342 ،347 ،341، 358 ،353 ،356. 
 یگانی(، آسّیدجمال گلپا )سّیدیگانی گلپا

 356 ،345، 344 :جمال

 .01: یَثقف مسعود بن عروة بن ُمّرة دختر لیلیٰ
 .04: عوف بن مالک

 .647*: ])خازن جهّنم([مالک 
 .646*: مأمون

 .654: ]محّدث[ نوری
 .61: قرة یأب بن محّمد
 .61: یعمر یدسع بن عثمان بن محّمد

 .383*: ]بن جبل[ ُمعاذ
، 04، 01: یانُسف یبن أب معاویةمعاویه، 

*644 ،*645 ،*642. 
 .02، 05 :مغیره، شعبه بن مغیرة

 .647: عمر بن ُمفّضل
 .51: مقداد
 .611*: یخوارزم أحمد بن موّفق
، 08: یاسین ۀسور مؤمنیاسین،  آل مؤمن
03 ،06. 

 .652، 318، 371: میکائیل
 .326 ،323 :األطّباء ناظم

 :ی(حسنعل یخش )حاجی اصفهاننخودکی 
327 ،320. 

 .323 :ابوالقاسم(دکتر ) نفیسی
 .343: ُکرَبن هانری

 .611*: ])احمد بن محّمد بن حجر([َثمی َهی
 .74، 71: یرهمِغ بن ولید

 .653*: أکثم بن یحیی
 .04: یزید

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 کتب فهرست
 

: خدا ، کتاباهلِل ید، ِکتاِبمج قرآن، قرآن
 .اکثر صفحات

، 337، 332، 57: البالغه ، نهجالبالغة نهج
361 ،310 ،324 ،313 ،612 ،648 ،642. 

*  *  * 
 .653، 361 ،367: ج،اإلحتجا

 .646: ِمَحن و إَحن
 .634: العلوم إحیاء

 .367: االختصاص
 .642: القلوب إرشاد

 .642، 616: اإلستیعاب، استیعاب
 .616 ،70 :أسدالغابة

 .12: ملکوت اسرار
 .356، 342، 318: أسفار
 .51 ،53 :یالور إعالم

 ،61 :اإلقبال ،الحسنة باألعمال اإلقبال
315 ،351 ،373 ،303 ،312 ،310 ،687 ،
 .655 ،651ـ  641 ،661، 632، 633

 ،348، 310، 312، 315، 18: یشناس اهلل
346، 341 ،341 ،353 ،300 ،311. 

 .16، 78 :االمالی للطوسی
، 310، 11، 13، 21: صدوق األمالی، امالی

642. 
 .367 ،53 :ید، األمالیللمف األمالی

، 26، 23، 51، 56، 48، 16: یشناس امام
، 353، 341، 315، 318، 365، 15، 76 ـ 21
313 ،661 ،618 ،613 ،611 ،614 ،612 ،
646. 

 .611: یاسةالس و اإلمامة
 .01: إمتاع األسماع

 .644 ،614 ،317، 381 ،16 :الملکوت انوار
، 611، 318، 388، 12، 16: األنوار بحار
610 ،642 ،658. 

 .655، 617: الدرجات بصائر
 .346: یسعد بوستان
 .04 ،72، 74 :خلدون ابن تاریخ



  فهارس عامه/  تتاحاف یاز دعا یشرح فقرات 063

 

 .385: اإلسالم تاریخ
 .02 ،72 :یالطّبر تاریخ
 .56: یعقوبیال تاریخ
 .41: العقول تحف
 .328: مؤمن یمحک تحفۀ

 .388: الفقهاء تذکرة
 .328: تشریح األعضاء

 .385: یالصاف تفسیر
 .12: یاشیالع تفسیر
 .14، 71، 76، 56 ،12 ،13: یالقم تفسیر
 .385 ،14، 71 :میزانیزان، الالم تفسیر
 .10: نور یۀآ تفسیر
 .381: السعادة یانب تفسیر
 .610: یالکوف فرات تفسیر
 .611: ینالثقل نور تفسیر

 .642: البالغة نهج یٰعل التنزیل
، 342، 344، 311: ینیع و یعلم توحید
353 ،356. 

 .342، 310: التوحید
 .11: تورات
 .381: األحکام تهذیب

 .50: األعمال عقاب و األعمال ثواب
 .318: األخبار جامع

 .658: السِّتَِّة الصِّحاِح یَنبَ الَجمِع
یة، القدس یثاألحاد یف یةالسن الجواهر
 .41، 48: یهالسن الجواهر
 .616: یئةالمض الجوهرة

 .642، 362: یاءاألول حلیة
 .332: یدجاو حیات

 .360: الخصال
 .328: یونانی خمسۀ

: المنثور ، الّدرأثورالم یرتفس یف المنثور الدرُّ
26 ،73. 

 .56: اإلسالم دعائم
 .658: اإلمامة دالئل
 .23: النبّوة دالئل
 .638: طاهر بابا دیوان
 .23: یاعتصام ینپرو دیوان
 .638، 683، 311: حافظ دیوان
 .628: یهنکاح رسالۀ
 .688: مجّرد روح

 .634: یِنالَمت حبُل روزنامۀ
 .634: یدناه روزنامۀ

 .610: ینالمتق روضة
 .361، 360: ینالواعظ روضة

 بن یعل یرالمؤمنینأم فضائل یف الروضة
 .643: الّسالم یهماعل طالب یأب

 .610: األبرار ریاض
 .60: آگاه سالک

 .04: یةالعلو سّر السلسلة
 .644: البحار سفینة
 .658: داُوَد یأب ُسَنِن

 .385: یالکبر السنن
 .23: یةالنبو الّسیرة
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 .04: األخبار شرح
 .342: المنظومه شرح
 .356، 310: الحکم فصوص شرح
 .310: یمثنو شرح
 [:الحدید یأب ابن]، الشرح البالغة نهج شرح
16 ،58 ،642. 

 .362: یماناإل شعب
 .362، 365، 364: یبخار صحیح
 .58: مسلم صحیح
 .11: یهسجاد  صحیفۀ

 .53الصوارم المهرقة: 
 .642 :المحرقه الصواعق
 .04، 01، 76 ،58 :یالکبر الطبقات

 .342: یالساع نجاح و یالداع عدة
 .634، 381، 386: یاللئال عوالی
 .381: الرضا أخبار عیون
 .642، 611: المرام غایة

 .611: الغدیر
 .361: األخبار غرر
 .56: یالبار فتح

 .326: یسینف فرهنگ
 .342: ، ُفصوصالِحکم ُفصوص
 .367: الفضائل

 .12: الّسالم یهعل الّرضا فقه
 .328: یرکب رابادینق

، 384، 17 ،50 ،11، 62: الکافی، كافی
382 ،330 ،324 ،615 ،646 ،640. 

 .26: یخالّتار یف الکامل
 .385: یالهالل یسق بن یمسل کتاب

 .381: الکّشاف
 ، کشفاألئّمة معرفة یف الُغّمة کشف
 .656 ،646 ،611 ،18: الغّمة

 .362: العّمال کنز
 .365: الفوائد کنز

 .17: گلستان
، 328 ،71، 70 :دهخدا، دهخدا نامۀ لغت
326. 

 .356، 43: یمعنو مثنوی
 .664، 661 .342، 345، 71: یانالب مجمع

 .324، 335: المحاسن
 .642: محاضرات

 .52: یعلیٰ یأب مسند
یرالمؤمنین، ام أسرار یف یقینال أنوار  مشارق
 .647، 616، 376 ،48 :یقینال أنوار مشارق
 .310، 312 ،48 :المتهّجد مصباح

 .362: یبه(ش یاب ابن) المصنف
 .642: السئول مطالب

 .60: انوار مطلع
، 361، 366، 11، 06، 74، 71: یشناس معاد
318 ،341 ،353 ،356 ،306 ،311 ،688 ،
634 ،635 ،637 ،630 ،661 ،664 ،614. 

 .02، 04، 08، 72، 75، 74: المغازی
 .381: المغنی
 .01: ینالّطالب  مقاتل

 .335: علیه الّسالم ینالحس تلمق
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 .388: األخالق مکارم
 ،381  ،384، 16 ،11 :یهالفق یحضره ال من
332 ،325. 

، 365، 73، 52، 53: طالب یأب آل مناقب
361 ،643 ،646 ،656. 

 .367: المناقب )علوی(
 .347: یرالّط منطق
 .362: یةالنبو السّنة منهاج

 .342، 11، 06: تابان مهر
 .654: الثاقب نجم

 .327: ها نشان یب از نشان
، 21، 55 ،40 ،16، 18: قرآن ملکوت نور
74 ،382 ،610. 

 .28: اسالم و یتجاهل در نوروز
 .330: الوافی
 .330، 388: یعةالش وسائل
 .628: اسالم حکومت در مسلمان فرد وظیفه

 .330،، اسالم حکومت در یهفق والیت
 .642: المودة ینابیع

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فرق و یلقبا ن،فهرست اماک
 

 .387*: ابهر
 یعتشر، اسالم یعتشریعت، شر اسالم،

، 28 ،52 ،55، 56، 18 ،60 :سهله ۀسمح
23 ،26 ،73 ،72 ،77 ،70 ،08 ،02، 16، 
 .641، 365، 363، 388 ـ 17

Ü ها، مسلمین مسلمان، مسلمانان، مسلمان :
16 ،58 ،56، 51، 54 ،28، 75 ،72، 77، 
70 ،01، 04 ،05 ،12 ،17، 365، 345. 

 .320، 327، 353: اصفهان
 .611: انصار

 .03 ،08 :أنطاکیه
 .14، 11: یموس قومإسرائیل،  بنی
 .04، 01، 54: امّیه بنی
 .02، 05، 01، 77 ،76 ،73: ثقیف، ثقیف بنی
 .04 ،01 ،54: هاشم بنی
 .77: ولیعه بنی
 .14: المقدس بیت

 .05: العرب جزیرة

 .332: حاِضَرین
 .617، 611 ،23 :سّنی، تسّنن

 .618: شام
 .11: یٰنصار شریعت

 .617، 611، 12 ،23 :شیعه
، 04، 77، 75، 74، 71، 76، 73، 16: طائف
17. 

Ü  04: یالیلمنزل عبد. 
 .326، 323 ،328 ،360، 31: طهران

Ü 326برق:  یابانخ. 
Ü 326: یسعد یابانخ. 
Ü 326مّلت:  یابانخ. 
Ü 326األطّباء:  ناظم ۀکوچ. 
Ü 31قائم:  مسجد. 
Ü 343: دآبا یول. 
Ü 360: الّدوله، ایران ینع خیابان. 

 .643: قریش
 .326، 340، 347، 343: قم
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Ü 648: یضیهف ۀمدرس. 
 .385*: کوفة
 .14: طور کوه

، 17، 02، 05، 08، 70، 72، 76، 16: مدینه
618 ،616 ،611. 

Ü 646(: الّسالم یهعل یرالمؤمنینأم یتب) یِتالَب. 
 .320، 327: مشهد

، 04، 70، 72، 71، 76، 73، 16، 13: مّكه
616. 

Ü 15: عرفات. 
Ü  :15مشعر. 

Ü 11، 73 ،13كعبه: ، کعبه ، خانۀخدا خانۀ ،
611 
 .611: مهاجر
 .340: نجف

 .327: نخودک
 ،76 ،23: یسیع حضرت اّمت، نصاریٰ

10 ،363. 
 .04: هوازن

، 76 ،23 :ها یهود، یهودی، یهودی
11. 



 

 

 
 
 
 
 
 

               3اصطالحات و موضوعات خاصفهرست 
  

 368، 330: 3آبرو
 611، 334اّتحاد: 

 311احاطه: 
 301احسان: 

Ü 65: کرم و احسان 
 345: یاءاح

 12: ادب
 374: آدم
 331، 18: اذن

Ü 368: ّیتعبود اذِن 
 378: اراده

Ü ظهور 
Ü 351، 315: ّیتمش و اراده 

 615استاد: 
                                                      

قابل ذکر است که عالمت: ـ جهت  .3
  عالمت: و عنوان اصلی، ذیل موضوعات

 جهت موضوعات مرتبط لحاظ شده است.

 شاگرد 
 46و صفات:  اسماء
  ،دل، رحمت، غضب، ظهور، عذاب، لعنت

 فضل 
Ü 62: احمینالّر أرحم 
Ü 21: ّیَالَح اسم 
Ü 21: اهلل اسم 
Ü  21: یرقد و یمعلاسم 
Ü 21: ُهو اسم 
Ü 10: حسنا اسماء 
Ü 27: متضاد صفات و اسماء 
Ü 377: جمال و جالل 
Ü 21: جالل 
Ü 21: جمال 
Ü 21: یربص و سمیع 
Ü 17: الحساب سهل 
Ü 20: پروردگار صفات 
Ü 303: جمال صفات 
Ü 10: جالل و جمال صفت 
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Ü 20: یمّیترح و رحمت صفت ظهور 
Ü 641: محض غیظ 
Ü 641: محض محبت 
Ü 635: خدا مکر 

 364: اصحاب
 314 ،13 وجود: اصل

 661: امارت
 652: امام
 مقام تفصیل 

Ü 643: امام قلب 
 .640 انسان کامل:

 استاد 
 16مراقبه:  اهل
 614: آیه

Ü 304: عبرت و آیه 
 630: باطن

Ü 327: یباطن های اراده 
 23، 28، 51: پرستی بت

 06: برزخ
Ü 317: برزخ عالم 

 615: صّلی اهلل علیه و آلهپیغمبر 
 مقام جمع 

 08: تبلیغ
Ü 55: قلوب تألیِف 

 612، 616: تجّلی
Ü 315: ظهور 

 12: تزکیه
 636: تسبیح

 663: تعّلق
Ü 631: تعّلقات 
Ü 637: کثرت عالم به توّجه 

 356: تکامل
 41: تکّبر

Ü 365: استکبار 
Ü 53: یائّیتکبر اظهار 
Ü 60: تجّری 
Ü 616: خودنمایی 

 11: تکلیف
Ü 14: فتکالی 

 18: تکوین
 14، 15: توبه

Ü 67: یمانیپش و شرمندگی 
Ü 18: یشرمندگ و ندامت 

 688: یدتوح
 لقاءخدا، فلسفه، عرفان، فناء مطلق 

Ü 652: یدتوح ضۀافا 
Ü 344: یدیتوح حاالت 
Ü 345 :«هو» ذکِر 
Ü 312: یتناه عدم 
Ü 342: هو إّلا هو ال 
Ü 317: معّیت 
Ü 312: وحدت و هوهوّیت 
Ü 310: بالصرافة واحد 
Ü 310: یدعد واحد 
Ü 312: وجود وجوِب 
Ü  :683کنه ذات خدا. 
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Ü 318: وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
Ü 311: یعدد وحدت 

 64: ثناء
 حمد 

 74، 15، 62: جهالت
 سّنت جاهلی 

Ü 23، 50: جاهلّیت 
Ü 57: جهل 

 40: ّیهاسم جملۀ
 668، 631، 637، 12: جهّنم

Ü ادب، تزکیه، گریه 
Ü 661: مخّلدين 

 631عصمت:  حجاب
 آبرو  

 634ّفت زن: و ع حجاب
 614: حّجت

 312: حّد
Ü 312: محدودّیت 

 312: حدوث
Ü 683: خدا ذات کنه 

 655، 647: حكومت
 امارت 

 321حلم: 
 قضاوت 

Ü 351: علم با حلم جمع 
Ü 320: داری خویشتن 
Ü 321: یبردبار و صبر 
Ü 634: بردبار و صبور 

 636، 344، 64: حمد
 56: ُخمس
 640و رجاء:  خوف
 374: یضح خون

 11: دعا
Ü 366: کردن دعا 

 46: دل
 668، 631: دنيا

Ü 663: اعتبار عالم 
 تعّلق 

 381خدا:  ذکر
Ü 387: محتاج وجود 

 311ربط: 
Ü 310: ربط و تعّلق 
Ü 368: یقیتعل ذاِت 
Ü 37: مخلوق و خالق ینب ربط 
Ü 348، 311: ِظّل 

 378، 78، 47، 14، 16، 65: رحمت
 غیظ محض، محبت محض 

Ü 668: ترّحم 
 373: رزق

Ü 377: روزی 
 12: رضوان

 657: لقدسا روح
 368، 330: سجده
 61: سحر

 01: سخاوت
 351: یضف سریان
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 77: سالم
 30سلوک: 

 تزکیه 
 26: یجاهل سّنت

Ü 71: یمّل سّنت 
 نوروز 

 611: شاگرد
 12جمعه:  شب

 320: شجاعت
 334: شرع
 تکوین، واقعّیت 

Ü 13: تشریع 
Ü 12: سمحه سهِل دین 
Ü 55: دین 
Ü 10سهله:  ۀسمح شریعت 

 661: شفاعت
 53: شهوت

 658 :شیعه
 661، 666، 630: صراط

Ü 367: یممستق صراط 
 65: صواب

Ü 630: مل وتى 
 328: طبابت

Ü 328: طبیب 
 طلبگی 

 328: طلبگی
 51طهارت: 

Ü 654: محض طهارت 

 73: طواف
 .642، 373: ظلم

 67: یکیو تار ظلمت
 652: ظهوِر )امام زمان علیه الّسالم(

 630قيامت:  عالم
 318، 11: عبادت

 616، 613 360، 361، 46 :عبودّیت
Ü 11: مسکنت اظهار 
Ü 651: عبودّیت حقیقت 
Ü 46: مسکنت 
 سجّده 

 324: عجله
 54، 53: عدالت
 10: عذاب

Ü 372: الّزمان آخر عقوبات 
Ü 642، 324: عقوبت 
 جهنَّم 

 342: عرفان
Ü 346: عرفان اهل 
Ü 30: معرفت اهل 

 344: عشق
Ü 632: خدا به امیدوار 
Ü 313: محّبت 

 62و گذشت:  عفو
Ü 321: گذشت 

 322ض: و إغما عفو
 611اخّوت:  عقد
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 363، 334: عقل
Ü 343: عقل راه 

 642: عقوبت
 617، 325، 52، 60: علم
 واسطه فیضحلم، فلسفه، یقین ، 

Ü 313: تصّور 
Ü 375: شعور و حّس 
Ü 358:  یعلم های سرمایه 
Ü 302: صورت 

 644: عناد
 378، 16: غضب

Ü 47: غضب و سخط 
Ü 321: عصبانّیت 

 12: غفران
 306: فضل

 363، 334: فطرت
 15: هافق

 54: فلسفه
Ü 347: یفلسف های برهان 
Ü 342: حکمت 
Ü 342: یکتشک مذهب 
Ü 615: فناء مقام و ِعماء مقام 

 616مطلق:  فناء
 372: قابلّیت
 322: قدرت

 383: قرآن
Ü 382: نماز در خواندن قرآن 
Ü 381: خواندن قرآن 

Ü 384: قرآن شدن متروک 
 67: قصاص
 325، 61: قضاوت

 657: قلب
 643: قیامت

Ü 643: صیحه 
 58: کبریائّیت

Ü 78: پروردگار کبریائّیت 
 668: گريه
 666، 15: گناه

Ü 322: یتمعص و گناه 
Ü 317: گناهان 
Ü 680: معصیت 
 شفاعت 

 10: لعنت
 683خدا:  لقاء
 361: یرالمؤمنینام لقب

Ü 661: امیرالمؤمنین 
 17: مجازات

 قصاص 
 648: مدح
 637، 356: مرگ
 تکامل 

 634كردن:  مسخره
 634: مشروطیت

 356: معاد
 رگ، برزخ، جهّنمم 

 632: معجزه
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 615: یلتفص مقام
 612جمع:  مقام

 306، 387: نعمت
 337: نفس

Ü 305: ّیتشخص و خودّیت 
Ü 315: خودّیت 
Ü 311: خود یقتحق و شخصّیت 
Ü 307: منّیت 

 13، 11: نماز
Ü 386: نماز صورت 
Ü 12: وقت اّول نماز 
Ü 16: نوافل 

 26: نوروز
Ü 51: رفتن در به سیزده 

 سّنت جاهلی 
 651، 653: هدایت
 11: واجب
 21منه إّلا الواحد:  َیصُدرال  الواحُد

 617: یضف ۀواسط
 52، 55: واقعیت
 15در عرفات:  وقوف
 ،646 ،648 ،610 ،613 ،661 ،37 :والیت
647. 

Ü 21: یهکّل والیت 
Ü 643: وجود نور 
Ü 616: مطلقه یۀكّل والیت 

 360، 367: یقین

 



 

 

 
 
 
 
 

 فهرست منابع و مصادر
 

 عثمان طه(.) یمالقرآن الکر
 ج. 4الّسالم، محّقق: محّمد عبده،  یهعل یرالمؤمنین: حضرت أمالبالغة نهج

*  *  * 
ج، انتشارات  6محّقق: محّمدباقر خرسان،  ی،احمد بن عل ی،: طبرساهل اللجاج یعل اإلحتجاج
 .یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3481چاپ اول،  ی،نشر مرتض

ج،  32 ی،حافظ عراق ینبن حس یمد محّمد، محّقق: عبدالرحابوحام ی،: غزالعلوم الّدین إحیاء
 ـ لبنان. یروتچاپ اول، ب ی،انتشارات دار الکتب العرب

 ی،زرند محّرمیو  یاکبر غفار ی: علین(، محّققیدمف یخمحّمد بن محّمد )ش ید،: مفإلختصاصا
 .یرانـ ا ق، قم .  ه 3431چاپ اول،  ید،المف یخالش یةأللف یانتشارات المؤتمر العالم

 یبن عبداهلل بن محّمد، محّقق: عل یوسفعبدالبّر، ابوعمر  : ابنمعرفة األصحاب یف اإلستیعاب
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3460چاپ اول،  یل،ج، انتشارات دارالج 4 ی،محّمد البجاو

 ج، 2بن محّمد،  یابوالحسن عل یرالّدین بن األثعّز ی،: الجزرمعرفة الصحابة یالغابة ف أسد
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3481انتشارات دار الفکر، 

چاپ  ی،ج، انتشارات مکتب وح 1سّید محّمدمحسن،  ی،طهران ینیاهلل حس یة: آکوتلم اسرار
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3465اول، 
 یت،: مؤسسه آل البیقفضل بن حسن، تحق ی،(: طبرسیثة)ط ـ الحد یبأعالم الهد یالور اعالم

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3437چاپ اول،  یت،ل البج، انتشارات آ 6
محّقق: جواد  ی،بن موس یطاوس، عل : ابننةالّس یمرة ف یعملما  یباألعمال الحسنة ف اإلقبال

 .یران، قم ـ اش .  ه 3172چاپ اول،  ی،اسالم یغاتج، انتشارات دفتر تبل 1 ی،اصفهان یومیق
 ی،ج، انتشارات عاّلمه طباطبائ 1 ین،د محّمدحسسّی ی،: عاّلمه آیة اهلل حسینی طهرانیشناس اهلل
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 .یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3461چاپ سوم، 
اکبر  یعل ی،استاد ول ین: حسین(، محّققیدمف یخمحّمد بن محّمد )ش ید،(: مفید)للمف األمالی
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3431چاپ اّول،  ید،مف یخش ۀانتشارت کنگر ی،غفار

، پنجمچاپ  أعلمی،صدوق(، انتشارات  یخ)ش یمحّمد بن عل یه،بابو ابن: )للصدوق( األمالی
 .بیروت ـ لبنانق،  .  ه 3488

: مؤسسه البعثة، انتشارات یق(، تحقیطوس یخمحّمد بن الحسن )ش ی،: طوس)للطوسی( األمالی
 . یرانق، قم ـ ا .  ه 3434دار الثقافة، چاپ اول، 

 ی،ج، انتشارات عاّلمه طباطبائ 30 ین،سّید محّمدحس ی،راناهلل حسینی طه : عاّلمه آیةیشناس امام
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 3460چاپ پنجم، 

ج،  6 یری،ش یابومحّمد عبداهلل بن مسلم، محّقق: عل ینوری،د یبةقت : ابنیاسةو الّس اإلمامة
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3438انتشارات داراألضواء، چاپ اول، 

ج،  35یسی، النم یدمحّقق: محّمد عبدالحم ی،احمد بن عل الّدین یتق یزی،لمقر: ااألسماع إمتاع
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3468چاپ اول،  ّیة،انتشارات دارالکتب العلم

ین، مقّدمه و ترجمه: سّید سّید محّمدحس ی،اهلل حسینی طهران : عاّلمه آیةالملکوت أنوار
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 3461چاپ اول،  ی،مکتب وحج، انتشارات  6 محّمدمحسن حسینی طهرانی،

: یقتحق ی،محّمد باقر بن محّمد تق ی،: عاّلمه مجلساألنوار الجامعه لدرر أخبار أئمة األطهار بحار
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3481، چاپ دّوم ی،التراث العرب یاءج، انتشارات دار إح 333از محّققان،  یجمع

: صفار، محّمد بن حسن، محّقق: یناجمع یهماهلل عل یصّل آل محّمد فضائل یالدرجات ف بصائر
ق، قم ـ  .  ه 3484، چاپ دّوم ی،النجف یاهلل المرعش یةانتشارات مکتبة آ ی،محسن کوچه باغ

 .یرانا
، محّقق: محّمدعلی فروغی، الّدین بن عبداهلل ابو محّمد مصلح یرازی،ش ی: سعدیسعد بوستان
 ل.چاپ اّو

ج، انتشارات  0شهادة،  یل: عبدالرحمن بن محّمد بن خلدون، محّقق: خلونخلد ابن تاریخ
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3480، چاپ دّومدارالفکر، 

 ی،ج، انتشارات دار الکتب العرب 56 ی،محّقق: عمر عبدالّسالم تدمر ی،: الذهباالسالم تاریخ
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3487چاپ اول، 

ج،  33 یم،محّقق: محّمد ابولفضل ابراه یر،ابوجعفر محّمد بن جر ی،: الطبریالطبر تاریخ
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3107، چاپ دّومانتشارات دارالتراث، 

ج، انتشارات دار صادر،  6بن جعفر بن وهب،  یعقوب أبیاحمد بن  یعقوبی، :یعقوبیال تاریخ
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 ـ لبنان. یروتب
 ۀانتشارات جامع ی،اکبر غفار یحّقق: علم ی،حسن بن عل ی،شعبه حّران : ابنالعقول تحف
 .یران، قم ـ اش .  ه 3484، چاپ دّومقم،  یهحوزه علم ینمدرس

: گروه یقتحق ی،بن مطهر اسد یوسفحسن بن  ی،(: عاّلمه حّلیثهـ الحد  )ط الفقهاء تذکرة
اپ الّسالم، چ یهمعل یتمؤسسه آل الب انتشارات ج، 37الّسالم،  یهمعل یتپژوهش مؤسسه آل الب

 .یراناول، قم ـ ا
چاپ ج، انتشارت صدر،  5 محّقق: حسین اعلمی، مال محسن، ی،کاشان یض: فیالصاف تفسیر
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 3435، دّوم

ج، انتشارات  6 ی،محالت یمحّمد بن مسعود، محّقق: هاشم رسول ّیاشی،: عیّاشیالع تفسیر
 .یرانـ ا ق، تهران .  ه 3108چاپ اّول،  ّیة،المطبعة العلم

ج، انتشارات دارالکتب،  6 ی،جزائر یموس یبمحّقق: ط یم،بن ابراه یعل ی،: قمیالقم تفسیر
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3484چاپ سوم، 

: سّید یحمقّدمه و تصح ین،سّید محّمدحس ی،طهران ینیاهلل حس یة: عاّلمه آنور یۀآ تفسیر
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 3416ول، چاپ ا ی،انتشارات مکتب وح ،محّمدمحسن حسینی طهرانی

 یج، مؤسسة األعلم 4سلطان محّمد،  ی،: گنابادمقامات العبادة یالسعادة ف یانب تفسیر
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3480، چاپ دّومللمطبوعات، 

سازمان چاپ و محّقق: محّمد کاظم، انتشارات  یم،فرات بن ابراه ی،: کوفیفرات الکوف تفسیر
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 3438چاپ اول،  ارشاد، انتشارات وزارت

 ی،محاّلت ی: العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة، محّقق: هاشم رسولیننور الّثقل تفسیر
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3435چاپ چهارم،  یلیان،انتشارات اسماع

 خرسان، ی(، محّقق: حسن الموسویطوس یخمحّمد بن الحسن )ش ی،: طوساألحکام تهذیب
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 3487چاپ چهارم،  ّیة،ج، انتشارات دار الکتب األسالم 38

سّید  ی،اهلل حسینی طهران : عاّلمه آیةیو عرفان یحکم یبدر مکات ینیو ع یعلم توحید
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 3437، هفتمچاپ  ی،انتشارات عاّلمه طباطبائ ین،محّمدحس

ین حوزۀ علمّیه انتشارات جامعه مدرس ینی،محّقق: هاشم حس ی،حّمد بن علم یه،بابو : ابنالتوحید
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3110چاپ اّول،  قم،

 .تورات
 یفصدوق(، انتشارات دار الشر یخ)ش یمحّمد بن عل یه،بابو : ابناألعمال و عقاب األعمال ثواب
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3482، چاپ دّوم ی،الرض
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 چاپ اّول، نجف ـ عراق. یدریة،محّمد بن محّمد، انتشارات مطبعة ح ری،ی: شعاألخبار جامع
محّمد بن حسن، انتشارات دهقان، چاپ  ی،حّر عامل یخ: شّیةالقدس یثاألحاد یف ّیةالسن الجواهر
 .یران، تهران ـ اش .  ه 3108سوم، 

جد، محّقق: بن ابوالم یمابراه ی،: الدسوقنصح البرية المضيئة في سلوك الطالب و الجوهرة
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3460چاپ اّول،  ّیة،انتشارات دارالکتب العلم یالی،الک یمعاصم ابراه

ج، انتشارات  38احمد بن عبداهلل، محّقق:  یمأبونع ی،: اإلصبهانیاءو طبقات األصف یاءاألول حلیة
 قاهره ـ مصر. ،ق .  ه 3485 ،چهارم، چاپ الکتب العربیدار 

چاپ اّول،  ی،سّید محّمدمحسن، انتشارات مکتب وح ی،طهران ینیاهلل حس یةآ: یدجاو حیات
 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 3416

ج، انتشارات  6 ی،اکبر غفار یمحّقق: عل ی،صدوق(، محّمد بن عل یخ)ش یهبابو : ابنالخصال
 .یران، قم ـ اش .  ه 3126چاپ اّول،  ین حوزۀ علمّیه قم،جامعه مدرس

 یاهلل مرعش یةج، انتشارات کتابخانه آ 2 ،الّدین جالل یوطی،: سالمأثور یرتفس یفالمنثور  الدّر
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3484 ی،نجف

ج، انتشارات مؤسسه  6 یضی،محّقق: آصف ف ی،نعمان بن محّمد مغرب یون،ح ابن: اإلسالم دعائم
 . یرانق، قم ـ ا .  ه 3105، چاپ دّومالّسالم،  یهمعل یتآل الب

بن رستم، محّقق: قسم  یرمحّمد بن جر یر،صغ یآمل ی(: طبریثة)ط ـ الحد اإلمامة دالئل
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3431مؤسسة البعثة، انتشارات بعثت، چاپ اّول،  ّیةالدراسات اإلسالم

محّقق: الدکتور عبد  ین،أحمد بن الحس یهقی،: البیعةالنبّوة و معرفة أحوال صاحب الشر دالئل
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3485چاپ اّول،  ّیة،ج، انتشارات دار الکتب العلم 7 ی،قلعج یالمعط
 : بابا طاهر.بابا طاهر دیوان
 ین.پرو ی: اعتصامیاعتصام ینپرو دیوان
پژمان، انتشارات  ینالّدین محّمد، محّقق: حس موالنا شمس یرازی،حافظ ش حافظ: دیوان

 .یرانران ـ ا، تهش .  ه 3122چاپ سوم،  ی،فروغ یکتابفروش
 ی،طهران ینیاهلل حس یة: عاّلمه آ(ینمسلم یکربر پ ینسهمگ یا ضربه ّیت)کاهش جمع ّیهنکاح رساله

 .یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3465، چاپ دّوم یی،انتشارات عاّلمه طباطبا ین،سّید محّمدحس
چاپ  یی،مه طباطباانتشارات عاّل ین،سّید محّمدحس ی،طهران ینیاهلل حس یة: عاّلمه آمجّرد روح

 یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3465هشتم، 
: ینمحّقق ی،بن مقصودعل یمحّمدتق ی،: مجلسیهالفق یحضرهشرح من ال  یف ینالمّتق روضة
پور،  کوشان یاسالم یج، انتشارات مؤسسه فرهنگ 34 ی،اشتهارد پناه یعل ی،کرمان یموسو ینحس
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 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3482، دّوم چاپ
ج،  6محّمد بن احمد،  یشابوری،(: فتال نیمة)ط ـ القد ینالمتعظ یرةو بص ینالواعظ روضة

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3175چاپ اّول،  ی،انتشارات رض
ابوالفضل شاذان  ی،شاذان قم الّسالم: ابن یهعل طالب یبن اب ّیعل یرالمؤمنینفضائل ام یف الروضة
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3461چاپ اّول،  ین،تبة األمانتشارات مک ی،شکرچ یمحّقق: عل یل،بن جبرئ
ج، انتشارات  1اهلل بن عبداهلل،  سّید نعمت ی،جزائر مناقب أئّمة األطهار: یاألبرار ف ریاض

 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3467چاپ اّول،  ی،العرب یخمؤسسة التار
: سّید یقاتو تعل مقّدمه ین،سّید محّمدحس ی،طهران ینیاهلل حس یة: عاّلمه آآگاه سالک

 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 3412چاپ اّول،  ی،، انتشارات مکتب وحیطهران حسینی محّمدمحسن
: سّید محّمدصادق بحرالعلوم، یقاتنصر، مقدمه و تعل أبی ی،خاربال :یةالسلسلة العلّو سّر

 ق. .  ه 3431چاپ اّول،  ی،الرض یفانتشارات شر
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3434ج، انتشارات اسوه، چاپ اّول،  0اس، عب یخش ی،: محّدث قمالبحار سفینة
ج،  2 ی،سّید حسن کسرو ری ودانالب یمان: عبدالغفار سلینمحّققی، : النسائیالکبر السنن

 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3433چاپ اّول،  ّیة،انتشارات دار الکتب العلم
 یمالسقا، ابراه ی: مصطفینام، محّققعبدالملک بن هش ی،المعارف یری: الحمّیةالنبو السیرة

 ـ لبنان. یروتج، انتشارات دار المعرفة، ب 6 ی،الشلب یظعبدالحف یاری،األب
ج، انتشارات  1 ی،الجالن ینیالنعمان، محّقق: السّید محّمد الحس یالقاض ی،: المغرباألخبار شرح

 .یران، قم ـ اجامعۀ مدّرسین حوزۀ علمّیه قم
محّقق: مسعود  ی،اهلل حسن زاده آمل یة: آیحو تصح یقاتتعل ی،السبزوار : المحّققالمنظومة شرح
 .یران، تهران ـ اش .  ه 3171ج، انتشارات نشر ناب، چاپ اّول،  5 ی،طالب

انتشارات شرکت انتشارات  یانی،داود، محّقق: سّید جالل آشت یصری،: قفصوص الحکم شرح
 .یرانـ ا، تهران ش .  ه 3175چاپ اّول،  ی،و فرهنگ یعلم

ج، انتشارات سازمان چاپ و  1 ی،بروجرد یمحّقق: مصطف ی،ماّل هاد ی،: سبزواریمثنو شرح
 .یران، تهران ـ اش .  ه 3174انتشارات وزارت ارشاد، چاپ اّول، 

ج،  38 یم،ضل ابراهالفبن هبة اهلل، محّقق: محّمد ابو یدعبدالحم ید،الحد أبی : ابننهج البالغة شرح
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3484چاپ اّول،  ی،النجف یاهلل المرعش یةآ انتشارات مکتبة

زغلول،  یونیبس یب یدهاجر محّمد السع أبیمحّقق:  ین،احمد بن الحس یهقی،الب: یماناإل شعب
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3438چاپ اّول،  ّیة،ج، انتشارات دار الکتب العلم 7
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 ق. .  ه 3483 ،کرانتشارات دار الف ی،: البخاریالبخار صحیح
 ـ لبنان. یروتج، انتشارات دار الفکر، ب 0مسلم،  یسابوری،: النمسلم صحیح

انتشارات  ،الّدین یفنور اهلل بن شر ی،: شوشترنقد الصواعق المحرقة یرقة فهالم الصوارم
 . یرانق، تهران ـ ا .  ه 3127مطبعة النهضة، چاپ اّول، 

ج،  0محّقق: محّمد عبدالقادر عطا،  یع،د بن سعد بن منمحّم ی،البصر ی: الهاشمیالکبر الطبقات
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3438انتشارات دارالکتب، چاپ اّول، 

 ی،قم یاحمد بن محّمد، محّقق: احمد موحّد ی،فهد حّل : ابنیو نجاح الساع یالداع عّدة
 ق. .  ه 3487چاپ اّول،  ی،انتشارات دار الکتب اإلسالم

محّقق:  ،الّدین ینجمهور، محّمد بن ز أبی ابن: ّیةالّدین یثاألحاد یف یزیةلعزا یاللئال عوالی
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3485ج، انتشارات دار سّید الشهداء، چاپ اّول،  4 ی،عر اق یمجتب

 یصدوق(، محّقق: مهد یخ)ش یمحّمد بن عل یه،بابو الّسالم: ابن یهعل أخبار الرضا عیون
 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 3170ت نشر جهان، چاپ اّول، ج، انتشارا 6 ی،الجورد

ما، چاپ اّول،  یلانتشارات دل یغم،ض یلحسن بن محّمد، محّقق: اسماع یلمی،: داألخبار غرر
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3467

 ـ لبنان. یروت، بدّوم چاپحجر، انتشارات دار المعرفة،  ابن الّدین العسقالنی، شهاب :یالبار فتح
، قم ـ ش .  ه 3121، چاپ دّوم ی،انتشارات رض یل،ابوالفضل شاذان جبرئ ی،شاذان قم ابن :الفضائل

 .یرانا
 یهمعل یت: مؤسسه آل البیقالّسالم، تحق یهالرضا عل یبن موس یالّسالم: حضرت عل یهعل الرضا فقه

 .یرانس ـ اق، مشهد مقّد .  ه 3482الّسالم، چاپ اّول،  یهمعل یتآل الب ۀالّسالم، انتشارات مؤسس
ج،  0 ی،و محّمد آخوند یاکبر غفار ی: علینبن اسحاق، محّقق یعقوبمحّمد بن  ینی،: کلالکافی

 .یرانق، تهران ـ ا .  ه 3487چاپ چهارم،  یه،انتشارات دارالکتب االسالم
 ـ ج، انتشارات دار صادر 31الکرم،  أبیبن  یالّدین ابوالحسن عل عّز یر،اث : ابنیخالتار یف الکامل
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3105 یروت،دار ب

 ینی،خوئ یزنجان یمحّقق: محّمد انصار یس،بن ق یمسل ی،: هاللیهالل یسبن ق یمسل کتاب
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3485چاپ اّول،  ی،ج، انتشارات الهاد 6

 ی،ج، انتشارات دار الکتاب العرب 4محمود،  ی،: زمخشریلعن حقائق غوامض التنز الکّشاف
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3487چاپ سوم، 

 یمحّقق: هاشم رسول یسی،بن ع یعل ی،: اربل)ط ـ القدیمة( ةمعرفة األئّم یالغمة ف کشف
 .یرانـ ا یزق، تبر .  ه 3103چاپ اّول،  ی،هاشم یج، انتشارات بن 6 ی،محالت
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ج، انتشارات  32لسبط، صفوة ا یخو الش یانیح یبکر یخ: الشینمحّقق ی،الهند ی: المتقالعّمال کنز
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3481مؤسسة الرسالة، 

ج، انتشارات دار الذخائر، چاپ  6عبداهلل نعمة،  ی، محّقق:محّمد بن عل ی،: کراجکالفوائد کنز
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3438اّول، 

 الّدین بن عبداهلل. أبومحّمد مصلح یرازی،ش ی: سعدیسعد گلستان
 اکبر دهخدا یعل دهخدا: ۀنام لغت

محّقق: سّید حسن  الّدین محّمد، موالنا جالل ی،روم ی(: بلخیرخانی)به خط م یمعنو مثنوی
 ق. .  ه 3174 ج، 2میرخانی، 

ج،  38 ی،فضل بن حسن، مقدمه: محّمد جواد بالغ ی،: طبرسالقرآن یرتفس یف یانالب مجمع
 .انیر، تهران ـ اش .  ه 3176انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم، 

ج، انتشارات دار  6الّدین محدث،  احمد بن محّمد بن خالد، محّقق: جالل ی،: برقالمحاسن
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3173، چاپ دّوم یه،الکتب االسالم

رجب بن محّمد، محّقق:  ی،الّسالم: حافظ برس یهعل یرالمؤمنینأسرار أم یف یقینأنوار ال مشارق
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3466ل، چاپ اّو ی،عاشور، انتشارات أعلم یعل

(، انتشارات مؤسسة یطوس یخمحّمد بن الحسن )ش ی،: طوسالمتهّجد و سالح المتعّبد مصباح
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3433چاپ اّول،  یعة،فقه الش

 3481چاپ اّول،  ،ج، انتشارات دار الفکر 0اللحام،  یدمحّقق: سع ی،الکوف یبةش أبی : ابنالمصّنف
 ق، بروت ـ لبنان. .  ه

مقّدمه و تعلیقات: سّید محّمدمحسن  ین،سّید محّمدحس ی،: عاّلمه آیة اهلل حسینی طهرانانوار مطلع
 .یرانـ ا، طهران ق .  ه 3413، چاپ دّوم ی،وحج، انتشارات مکتب  34 حسینی طهرانی،

ت نور ملکوت ج، انتشارا 38 ین،سّید محّمدحس ی،: عاّلمه آیة اهلل حسینی طهرانیشناس معاد
 .یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3467 یازدهم،قرآن، چاپ 

 ی،ج، انتشارات موسسه األعلم 1محّمد بن عمر، محّقق: مارسدن جونس،  ی،: الواقدالمغازی
 ـ لبنان. یروتق، ب .  ه 3481چاپ سوم، 

 ـ لبنان. یروتب ی،ج، انتشارات دار الکتاب العرب36: عبداهلل بن قدامه، المغنی
علّی بن الحسین، محّقق: سّید احمد صقر، انتشارات دار  الفرج یأب : اإلصفهانی، قاتل الطالبیینم

 المعرفة، بیروت ـ لبنان.
قم ـ  ّیة،انتشارات مطبعة العلم ی،غفار ینابومخنف، محّقق: حس ی،الّسالم: األزد یهعل ینالحس مقتل

 .یرانا
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ق، قم  .  ه 3462چاپ چهارم،  ی،رض یفرحسن بن فضل، انتشارات ش ی،: طبرساألخالق مکارم
 .یرانـ ا

دفتر جلد،  4 محّقق: علی اکبر غّفاری، (،صدوق یخ)ش یمحّمد بن عل یه،بابو : ابنیهالفق یحضرهال  من
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3431، ، چاپ دّومقم ّیهعلم ۀحوز ینوابسته به جامعه مدّرس یانتشارات اسالم

 ی،بروجرد یموسو ینمحّقق: حس ین،بن الحس ید بن علمحّم ی،(: علوی)للعلو المناقب
 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3460ما، چاپ اّول،  یلانتشارات دل

ج، انتشارات  4 ی،محّمد بن عل ی،شهرآشوب مازندران بنالّسالم: ا یهمعل طالب یآل أب مناقب
 .یرانق، قم ا .  ه 3171عاّلمه، چاپ اّول، 

ق،  .  ه 3171چاپ اّول،  ی،انتشارات مرکز نشر دانشگاه ،الّدین دیفر یشابوری،: عطار نیرالط منطق
 .یرانتهران ـ ا

ج،  0محّقق: محّمد رشاد سالم،  یم،احمد بن عبدالحل ی،الحران یمیةت : ابنیةالسنة النبو منهاج
 ق. .  ه 3482انتشارات مؤسسه قرطبة، چاپ اّول، 

چاپ  ی،انتشارات عاّلمه طباطبائ ین،حّمدحسسّید م ی،عاّلمه آیة اهلل حسینی طهران تابان: مهر
 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 3461پنجم، 
 ینانتشارات جامعه مدرسج،  68 ین،سّید محّمدحس ی،عاّلمه طباطبائ: القرآن یرتفس یف المیزان

 .یرانق، قم ـ ا .  ه 3437، چاپ پنجم، قم یهحوزه علم
محّقق:  ی،بن محّمدتق ینحس ی،: محّدث نورالّسالم یهعل الثاقب در أحوال امام غائب نجم

 .یران، قم ـ اش .  ه 3104ج، انتشارات مسجد مقّدس جمکران،  6صادق برزگر، 
ج، انتشارات عاّلمه  4 ین،سّید محّمدحس ی،: عاّلمه آیة اهلل حسینی طهرانملکوت قرآن نور

 .یرانق، مشهد مقدس ـ ا .  ه 3467چاپ سوم،  ی،طباطبائ
 ی،سّید محّمدمحسن، انتشارات مکتب وح ی،طهران ینیاهلل حس یة: آو اسالم ّیتدر جاهل نوروز

 .یرانق، طهران ـ ا .  ه 3415چاپ اّول، 
ج،  18الّسالم،  یهمعل یت: مؤسسه آل البیقمحّمد بن حسن، تحق ی،حّر عامل یخ: شیعةالش وسائل

 .یرانقم ـ ا ق، .  ه 3481الّسالم، چاپ اّول،  یهمعل یتانتشارات مؤسسه آل الب
چاپ  ین،سّید محّمدحس ی،طهران ینیاهلل حس یة: عاّلمه آکومت اسالمحفرد مسلمان در  وظیفه

 .یراناّول، مشهد مقّدس ـ ا
ج، انتشارات عاّلمه  4 ین،سّید محّمدحس ی،: عاّلمه آیة اهلل حسینی طهراندر اسالم یهفق والیت
 .یرانق، مشهد مقّدس ـ ا .  ه 3460چاپ سوم،  ی،طباطبائ
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ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر

 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز
 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 ری از حضرت امام صادق علیه الّسالم: شرح حدیث عنوان بصملکوت اسرار 
 در سیر و سلوک إلی اهلل ای : مقالهقدس حریم 
 رسالۀ اصولّیه در عدم حّجیت اجماع مطلقًانظر و نقد منظر از اجماع : 
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج « تعییًنا و عینًا الجمعة صالة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 ی طهرانی، قّدس اهلل سّرهسّید محّمد حسین حسین
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «الملکوت أنوار»مقّدمه و ترجمه :

 عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 نقد نظرّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛ از  انوار لعمطمقّدمه و تعلیقات بر(

 حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
  نور آیه تفسیرمقّدمه و تصحیح ﴿   ﴾  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید

 سین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّرهمحّمد ح
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین  رستگاری آئینمقّدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الّسالم در حاضرین شرحی بر وصّیت جاوید: حیات 
 حی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعةشر اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصّیت علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  فروزان: مهر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
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  اهلل العظمی حاج  از حضرت عاّلمه آیة روح پرواز بر ناظر الفتوح سّرمقّدمه و تذییالتی بر
 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه سّید
 بصری عنوان 
 تابناک مهر 
 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر

 حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 اسالم از بعد و قبل در آن آداب و وروزن رامونیپ یقیتحقاسالم  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 
  :انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس 
 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید « شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تعلیقات بر

 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
 قاهت در تشیعف 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 3
مرحوم عاّلمه توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار
در مسجد  یقمر یهجر 3118در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران ّیـ طلیه ـ رضوان اهلل ع یطهران

بعد از ها  نوشته دست اینخود ثبت نموده بودند.  یها گآن را در ُجن ۀدیده و چکش رادیقائم طهران، ا
 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میدر دو جلد تنظرحلت ایشان، 
ـ  رضوان اهلل علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عاّلمه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخالقی آیۀ مبارکۀ نور      ﴾ باشد، که  در مسجد قائم طهران می
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج  صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه

 سّید محّمد محسن حسینی طهرانیـ  حفظه اهللـ  به زیور طبع آراسته گردیده است.
برجای مانده از فرمایشات کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ  شرح فقراتی از دعای افتتاح:

قّدس اهلل سّره ـ در شرح دعای شریف افتتاح  حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حسینی طهرانی ـ
های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی خویش، به شرح و  است، که در شب

 د.المضامین پرداخته بودن تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیة
نامۀ  این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّیت جاوید: حیات

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
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 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه
هایی است که حضرت آیة اهلل حاج  تن سخنرانیاین مجموعه مشتمل بر م بصری: عنوان

طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـسّید محّمد محسن حسینی طهرانی 
سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیةاهلل 

ـ بیان فرمودند که شرح  س اهلل نفسه الّزکیهقّد العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارمبسوط آن تحت عنوان 

 اخالق و ادعیه ـ6
این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  رستگاری: آیین

پیرامون ارکان، آداب و امور الزمۀ سیر و  سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ
اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

آن، به همراه مقّدمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن 
 ردیده است.به زیور طبع آراسته گ ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 

های حضرت عاّلمه آیةاهلل حاج سّید  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک
های مختلف  ـ می باشد که در مناسبت قّدس اهلل نفسه الّزکیه محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج  اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مّد ظّله العالی سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کالم،1

الّسالم به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار
ه است که که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بود« عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر باشد.  ـ می رضوان اهلل علیه سلوکی مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

 شده است.
محّمد محسن حسینی ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید  مقاله قدس: حریم

لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمه
این اثر به ـ نگارش یافته است.  قّدس اهلل سّره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ« سلوک اولی األلباب

 زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: زپروا بر ناظر الفتوح سّر

ـ تراوش  رضوان اهلل علیه خامه عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
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یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
مقاله تا زمان ارتحال حضرت عاّلمه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از  است. لیکن از آنجا که این

مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد 
 اند. محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن
 توسط مؤّلف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق
خود دارای باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات،  وحی و رسالت می

برانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظرّیات  نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ4
رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی طهارت ذاتی این  انسان: طهارت رسالۀ

این اند.  نسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهمطلق ا
 اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

متقن به مسئلۀ اجماع، یکی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و این اثر نگرشی است بنیادین و  اجماع:
فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادّلۀ متقنه الهّیه  ای الهی، در اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه

 پرداخته است.
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس  :اجلمعة صالة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة  اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به  رضوان اهلل علیهما نی طهرانی ـاهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسی

 ضمیمۀ تعلیقات معّلق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحّمد حس دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیحس
در  یمثل مرحوم حّل یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس

معّلق محترم با ترجمه،  متحّیر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یآن حوزه و با آن فضا
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و االجتهاد فی النضید الّدراین کتاب با عنوان 
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد در جاهلیت و اسالم:  نوروز

از اسالم که مؤّلف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
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 .اند های وارده در دین مقّدس اسالم پرداخته بدعت تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و
 اجتماعی، تاریخی ـ5

در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین
 الّسالم مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه

 بان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.این اثر به زاست. 
 رجال، تذکره و یادنامه ـ2

از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل این کتاب، نمایی اجمالی  مهرفروزان:
ـ  قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ

 ه رشته تحریر درآمده است.باشد، که توسط مؤّلف محترم ب می
 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

س قّد اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ مرحوم عاّلمه آیة :تابناک مهر
ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هاهلل سّر

حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی ای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شّمه ناسبتم
برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  حاج سّید علی قاضی طباطبایی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ

ر اختیار آوری و د جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده
 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی  انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصّیت عارف کامل حضرت حاج سّید هاشم حّداد 

های اصیل عرفانی به خصوص  ح دقیق آموزهـ ایراد شده است، به طر قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
بحث انسان کامل و حجّیت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معّیت او با ائّمه 

 پردازد. اطهار علیهم الّسالم می
 مواعظ و مراسالت، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ7

مر شریف حضرت عاّلمه ها و ثمرۀ ع نوشته این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دست انوار: مطلع
باشد که تحت  اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ می آیة

آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت  عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  یقهمحّقق، مهّذب و مبّوب در چهارده مجلد به همراه مقدمه، تصحیح و تعل

 حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهللـ  آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
 أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤّلف محترم به قلم خوداحواالت شخص ها و مالقات مراسالت، اّول: جلد
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 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد
 .رگذاریتأث یها تّیشخصو از بزرگان و علماء  یا عّده ۀترجمه و تذکر سّوم: جلد
 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یبالغ و یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤّلف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد
 َمساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کالم هشتم: جلد
 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی هم:د جلد
 .ی؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق 3178و  3121 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف ه مواعظخالص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ این موسوعه ۀفهارس عام چهاردهم: جلد

 
 افزار نرم

 هللا حضرت عاّلمه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  یهکس اهلل نفسه الّزقّد ـ یطهران ینیحس نیمحّمد حس دسّی حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظّله العال ـ مّد یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی
 العظمی اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این ت:سعاد کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمد حس دّیحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل ـ ییطباطبا نیمحّمد حس دّیحضرت عاّلمه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظّل مّد ـ یطهران ینید محسن حسمحّم دسّی حاج اهلل ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسالم ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 تألیف دست در کتب
 صالحان سیره   عاشورا سیمای 
 اسالم در ارتداد   

 
 


