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ّل :معن ی و حقیقت دین
اول
مجلس رو ز او

مجلس اوّ ل:

مجلس روز اول

معنی و حقیقت دین

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
             

.           

0

در وهلۀ اوّل باید به معنی «دین» پیبرد ،سپس دانست که حقیقت دین را

فقط در دین مقدّس اسالم میتوان یافت.

خداشناس ی ،معنا ی اوّل ا ز کلمۀ «دین» در فرهنگ قرآن

آنچه از آیات قرآن استفاده میشود [این است که] لفظ دین در قرآن به دو

معنی آمده است:

یکی به معنی خداشناسی؛

 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .03ترجمه:

«بهدرستیکه ح ّقاً دین در نزد خداوند فقط دین اسالم است .و اهل کتاب (در آن) اختالف
نکردند ،مگر بعد از علم و یقینی که به سوی آنان آمد؛ و این اختالف از روی بغی و تجاوزی بود
که در میان آنها وجود داشت .و هر کس به آیات خدا کفر ورزد ،پس (بداند) که خداوند

سریعالحساب است( ».محقّق)
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و دیگری به معنی احکام و قوانینی که پیغمبران از طرف پروردگار برای بشر

آوردهاند.

[معنی] اوّل [از دین] ،مثل آیۀ شریفۀ:

             

.       

0

این همان دینی است که مطابق فطرت است ،و انسان در خود چنین دینی

[را] مییابد و از غرائز اوست .بدین معنی که اگر فرض شود شخصی به سن بلوغ
رسد و دست محیطِ خوب یا بد ،روان او را تربیت ننموده باشد ،پدر و مادر هم

سرپرست او نبوده باشند ،فرضاً از پشت کوه ابوقبیس سر برآرد و نگاهی به آسمان

و زمین کند ،راجع به آفرینش آنها تفکّر بنماید ،در ذات خود قوّهای مییابد که آن

قوّه با او به گفتگو درآمده و میگوید که این عالم وسیع و متغیّر را خدایی ایجاد

کرده است؛ لذا خداشناسی از غرائز است.

در این قسم از اقسام دین ،انبیاء همگی یک راه پیموده و متّحداً مردم را

به سوی خدا دعوت کرده و فرقی با هم ندارند؛ منتهی بعضی از آنها که در معرفت
خدا درجات واالیی را پیمودهاند ،بیشتر توانستهاند مردم را هدایت کنند و

تربیتشدگان و گروندگان به آنها نیز مردان صاحب رتبهای گشتهاند.
در اینجاست که قرآن میفرماید:

﴿              

 .0سوره روم ( )71آیه  .71امام شناسی ،ج  ،2ص :31

«توجه دل خود و چهرۀ باطن خود را به سوی این دین حنیف که بر اساس حق استوار است و از
انحرافات منزّه و مبرّاست ،بگردان .این دین بر پایۀ همان فطرت و سرشتی است که خداوند
انسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و تبدیلی نیست؛ این است
آن دین استوار ،و لکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فروماندهاند».

پایبندی به احکام آسمانی ،معنای دوّم از کلمه «دین» در فرهنگ قرآن
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.﴾

0

در اینجاست که رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود:
ِ 2
ود جولد عَل ِ
«َ ُّل مول ٍ
الفطیر ِة فأبواه ُی ِّودانِ ِه و جن ِِّّصانِ ِه و جم ِّجسانه».
پایبند ی به احکام آسما ن ی ،معنا ی دوّم ا ز کلمه «دین» در فرهنگ قرآن

معنی دوّم از دین ـ همانطوری که گفته شد ـ پایبند بودن به احکام آسمانی

است .در اینجا انبیاء یکسان نبودند؛ بدین معنی که دین همۀ آنها واحد نبود .بشر از

روزی که در این عالم خاکی پای نهاد ،انبیاء عالوه بر خداشناسی هریک به حسب

دستور خدا به مقتضای کمال و استعداد آنها ،قوانینی را برای آنها آوردند.
کمال نسب ی ادیا ن ا لهی

البته هریک از آنها صحیح بوده ،و لیکن چون بهواسطۀ کسالت روحی ،بشر

نمی توانسته در راه کمال قدم بردارد و به درجۀ کمال برسد ،هریک از آنها مقداری
بشر را به راه توحید و تأمین دارَین جلو آوردهاند.

بنابراین نباید گفت که دین عیسی حتّی برای زمان او هم ناقص بوده؛ زیرا،

 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .13نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :033

«ای پیغمبر ،بگو :ای صاحبان کتاب (ملّت یهود و نصاری که صاحبان تورات و انجیل هستند)،

بیایید ما و شما به سوی کلمه و گفتاری که بین ما مشترک است (و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را
پذیرفتهایم) گرد آییم و آن را میزان و معیار کار خود اتّخاذ کنیم؛ و آن گفتار و کلمه این است که:

غیر از خدا را پرستش نکنیم ،و هیچ چیزی را انباز و شریک برای او قرار ندهیم ،و بعضی از افرادِ
ما بعض دیگر را رب و مؤثّر در رشد و پرورش خود نداند و ارباب و صاحب والیت نگیرد و فقط
رب و مؤثّر در رشد و کمال خداوند بوده باشد (زیرا که یهود و نصاری ،علماء و بزرگان خود را

ارباب و مؤثّر میدانستند) .پس ای پیامبر ،اگر آنها از این پیشنهاد تو روی گرداندند ،شما به آنها
بگویید :شما گواه باشید که :ما تسلیم امر خداوندمان هستیم و بدین کلمه حق اعتراف داریم».

 .2بحار األنوار ،ج  ،18ص  .083نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  ،171تعلیقه :7

«هیچ نوزاد آدمی نیست مگر آنکه بر فطرت اسالم متولّد میشود ،و پس از این پدر و مادرش او را

به کیش یهود و نصاری و مجوس میکشانند».
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چون بنیاسرائیل در مادیات فرو رفته بودند ،تغییر و تعادل آنها به یکسره سوق دادن
آنها به راه آخرت بود (مانند شخصی که مواد چربی و پیه و گوشت زیاد خورده

باشد ،طبیب برای دفع صفرا به او فقط ترشی میدهد) ،و چون حضرت موسی در
مقابل فرعون و فرعونیان واقع شد و آنها خود را خدای جهان میپنداشتند ،لذا برای
آنکه بفهماند که چرخ این دنیا و اجتماع ،دست آنها نیست ،سلطنت و اجتماعی در

مقابل آنها ایجاد کرد؛ و البته الزم بود.

گرچه آن دستورات و قوانین برای اهل آن زمان کامل بود ،ولی برای پرورش

انسان کامل و رفاهیت دنیا و آخرت کامل نبود؛ زیرا در آنها نسبت به چنین مردمان

کامل ،افراط و تفریطهایی مالحظه میشد.

دین اسالم ،یگا نه راه منحصر برا ی تر قی و سعادت بشر

پیغمبر اسالم دینش کامل و برای پروراندن بشرِ کامل در او هیچ نقصی نمیتوان

یافت ،و لذا یگانه راهِ منحصر برای ترقّی و سعادت بشر دین اسالم است:
﴿﴾    ؛

0
2

﴿.﴾            
در اینجاست که دیگر قوس صعودِ ترقّی بشر ،به اوج رسید« :ب ِعثت ِألتِّم
ِ
م ِ
األخالق 7».لذا اسالم دستورات پیمبران سلف را که بعضی آنها نیز به درجۀ
کارم
دین اسالم ،اوج ترقّ ی بشر در قو س صعود

کمال بوده ،نقض و نسخ نفرموده بلکه به آنها اضافه نموده است.
تعادل نسبی دستورات و قوا نین حضر ت ابراهیم ،نسبت به ا نبیاء سلف

از میان انبیاء سلف حضرت ابراهیم علیه السّالم دستورات و قوانینش بیشتر

 .0سوره آلعمران ( )7آیه .03

 .2سوره آلعمران ( )7آیه  .81معادشناسی ،ج  ،01ص :070

«و هر کس غیر از اسالم ،دینی را برای خود اتّخاذ کند ،از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از
زیانکاران است».

 .7مکارم األخالق ،ص  .8امام شناسی ،ج  ،2ص :217

«این است و جز این نیست که من برانگیخته شدهام برای آنکه مکارم اخالق را تمام کنم».

تعادل نسبی دستورات و قوانین حضرت ابراهیم ،نسبت به انبیاء سلف

13

به حال تعادل نزدیک است:
﴿             
20

 ﴾         *    ؛

           
             *  
              
            

.﴾         

7

 .0سوره بقره ( )2آیه  071و  .070ترجمه:
«و کدام کسی است که از آئین ابراهیم روی گرداند ،مگر کسی که نفس خود را در جهالت انداخته
باشد؟! * و همانا ح ّقاً او را در دنیا برگزیدیم ،و او در آخرت تحقیقاً از صالحان است .هنگامی
که پروردگارش به او فرمود :تسلیم شو ،گفت :در برابر پروردگار عالمیان تسلیم شدم( ».محقّق)
 .2نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :201
«از این آیه بهدست میآوریم که:
اوّالً :فقط سفهاء و فرومایگانند که از ملّت و آیین و روش ابراهیم اعراض دارند.

و ثانیاً :به قاعده عکس نقیض یعنیُّ ” :
ب یف م َّلة إبراهیم ،یعنی ُک ُّل عاق ٍل
کل من ل یسفه نفس ُه ،یرغ ُ

ب یف م َّلته؛ هر کس که نفس خود را به جهالت نیفکنده باشد ،به آیین و روش ابراهیم روی
یرغ ُ

میآورد ،یعنی هر مرد عاقل به سوی منهاج و روش او روی میآورد»“.
 .7سوره حج ( )22آیه  33و  .38ترجمه:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،رکوع کنید و سجده کنید و پروردگار خود را عبادت نمایید و
کارهای خوب و پسندیده بجا آورید که امید است در اینصورت به فالح و رستگاری فائز گردید* .
و جهاد کنید دربارۀ خدا جهادی که الیق اوست .اوست که شما را اختیار و انتخاب نموده است و
برای شما در دین سختی و مشکلی قرار نداده است .این همان آئین و ملّت پدر شما ابراهیم است
که از زمان پیشین شما را مسلمان نام نهاد ،و این امر به جهت این است که رسول خدا حاضر و
رقیب و گواه بر شما باشد و شما نیز حاضر و رقیب و گواه بر مردم باشید .پس اقامۀ نماز کنید و 
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در ایــن ره انبیــاء چــون ســاربانند

جایگاه رسول خدا نسبت به انبیاء سلف در اشعار مرحوم شبستری

از ایشــان ســیّد مــا گشــته ســاالر

هم او اوّل هم او آخـر در ایـن کـار

احــد در مــیم احمــد گشــته ظــاهر

در ایــن دور ،اوّل آمــد عــینِ آخــر

ز احمد تا احد یک مـیم فـرق اسـت

جهانی اندر آن یک میم غـرق اسـت

بــر او خــتم آمــده پایــان ایــن راه
\

در او منــزل شــده «ادعــوا إلــی اهلل»

مقام دلگشایش ،جمعِ جمـع اسـت
شده او پیش و دلها جملـه از پـی

دلیــــل و رهنمــــای کارواننــــد

جمال جانفزایش ،شمعِ جمـع اسـت
مخا لفت یهود و نصار ی با رسول خدا و و عدۀ ا له ی بر حفظ دین اسالم

گرفتــه دســتِ دلهــا دامــن وی

0

               
                 

2؛ لذا پیغمبر اعالم کرد و اسالم را رواج داد و خدا هم وعده داد که پس از تو
آن را نگاه میدارد.       :
مصطفی را وعـده داد الطـاف حـق

مــن کتــاب و معجــزت را حــافظم

اشعار موال نا در وعدۀ ا له ی به حفظ دین اسالم

7

گــر بمیــری تــو نمیــرد ایــن ورق

3

بیش و کم کـن را ز قـرآن رافضـم

 زکات بدهید و خود را در عصمت و مصونیّت خدا درآورید و از او استمداد بجویید؛ زیرا که او
موال و سرپرست و آقای شماست ،و چه خوب موالیی و چه خوب یاریکنندهای است( ».محقّق)
 .0گلشن راز ،دیباچه.

 .2سوره بقره ( )2آیه  .021امام شناسی ،ج  ،2ص :31
«ای پیغمبر (بر مرام و مسلک خود باش و از راه حقّ تجاوز مکن و تابع افکار و آراء یهود و نصاری
مباش) ،آنها از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه از آنها تبعیّت کنی و از آئین و سنّت آنان پیروی بنمایی؛
بگو هدایت خدا فقط هدایت است .و اگر از افکار و خواستههای آنها پیروی کنی بعد از آنکه به مقام
علم رسیدی و حقایق بر تو مکشوف افتاد ،از طرف خدا هیچ دوست و هیچ یاوری نخواهی داشت».
 .7سوره حجر ( )01آیه  .3نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :703
«ما حقًّا و تحقیقاً قرآن را که ذکر است فروفرستادیم ،و ما حقّاً و تحقیقاً حافظ و نگهبان آن میباشیم».
 .4خ ل« :سبق».

روضه استقامت و عطش شدید سیّدالشّهدا علیه السّالم (ت(

هست قرآن مر تو را همچون عصـا

تــو اگــر در زیــر خــاکی خفتــهای

11

کفرهــا را درکشــد چــون ا دهــا

چون عصایش دان هر آنچه گفتهای

0

ختم سخن با روضۀ مناسب حضرت سیّدالشّهدا ،و استقامت آن حضرت

حتّی به عطش و سحق اسبان.

روضه استقا مت و عطش شدید س یّدا ل شّهدا علیه ال سّالم ( ت(

2

 .0مثنوی معنوی ،دفتر سوّم.
 .2لمعات الحسین ،ص :81

«عبداهلل بن عمّار بن یَغوث میگوید :من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته
باشد و تمام اوالد او و اهل بیت او و اصحاب او کشته شده باشند ،ندیدهام که قلبش محکمتر و
دلش مطمئنتر و گامش استوارتر بوده باشد از حسین بن علی .در اینحال که به لشکر دشمن
حمله مینمود تمام رجال و سپاهیان از مقابلش میگریختند و یک نفر باقی نمیماند.

عمر بن سعد به جماعت لشکر فریاد زد :این فرزند أنزع بطنی (علیّ بن أبیطالب) است؛ این

فرزند کُشنده عرب است! او را در پرّه گیرید و از هر جانب به او حملهور شوید!
حرَمش جدایی انداختند .حضرت
چهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کردند و بین او و بین خیام َ
سیّدالشّهدا علیه السّالم فریاد زدند:
أحیرارا ف دنیاَم! و
جا شیعة آ ِل ِأب سفیان ،إن َل جکن لکم دج رن و َنتم ال َتافون المعاد ،فکونوا
ً
ِ
ارجعوا إل أحسابِکم إن َنتم عیر ًبا َام تزعمون!

”ای شیعیان و پیروان آل أبیسفیان ،اگر برای شما دینی نیست و رویّه شما این است که از معاد نیز
نمیترسید ،پس در زندگانی دنیای خود از آزادگان باشید! و اگر همچنانکه میپندارید از طائفه
عرب هستید ،به حسبهای خود برگردید (و از اعمال ناجوانمردانه احتراز کنید)!“
شمر ،حضرت را صدا زد که :چه میگویی ای پسر فاطمه؟!
حضرت فرمود” :من با شما در جنگ هستم ،بر زنها مؤاخذهای نیست؛ و تا وقتیکه زندهام ،این
لشکریان یاغی و متعدّی خود را از دستبرد به حرم من بازدارید“.
ُال ِ
ُد حان حینی و ُد الحتت لوائِحته
اُصدوین بِنفیس و اتیرَوا حیرمی
”فرمود :حرم مرا رها کنید و سراغ من به شخصه بیایید! و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و
آثار و عالئم آن پدیدار گشته است“.
شمر گفت :این درخواست را میپذیریم .و آن جماعت همگی به طرف خود حضرت روی
آوردند و جنگ شدّت یافت و عطش بر آن حضرت بسیار شدید شد.
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 و برای بار دوّم از برای وداع به خیمه آمد و با اهل حرم وداع نمود ،و سپس به مرکز مبارزه
بازگشت و بسیار میگفت” :ال حول و ال ُوة ّإال بِاهّلل؛ هیچ حرکت و تحوّلی نیست و هیچ قوّه و
قدرتی نیست ،مگر به خداوند عزّ اسمه“.

و أبوالحُتوف جُعفی تیری به پیشانی مبارکش زد؛ آن تیر را بیرون کشید و خون بر چهرهاش
جاری شد و گفت:
بادک هؤ ِ
اللهم إنک تیری ما أنا فِی ِه ِمن ِع ِ
الء العصاة! اللهم ِ
أحص ِهم عد ًدا و اُتلهم بد ًدا ،و ال تذر عَل
رض ِمنهم أحدً ا و ال ت ِ
األ ِ
غفیر َلم أبدً ا!
”بار پروردگارا ،بر این حالِ من که از ناحیۀ این بندگان نافرمان تو میگذرد واقف هستی! بار
پروردگارا ،یکایک آنان را بشمار و آنان را متفرّقاً و متشتّتاً هالک گردان ،و یک تن از آنان را روی
زمین باقی مگذار و ابداً آنها را نیامرز!“

و با صوت بلند فریاد زد:
جا أمة الس ِ
وء ،بِئسام خلفتم ُممدً ا ِف عتتِ ِه! أما إنکم ال تقتلون رج ًال ب ِ
عدی فتهابون ُتله ،بل ُیون
علیکم ذلک ِعند ُتلِکم إجای! و أجم ِ
الل ألرجو أن ج ِ
کیرمنِی الل بِالشهادة ،ثم جنت ِقم ِل ِمنکم ِمن حیث
ّ
ال تشعیرون!

”ای امّت بدسرشت و بدکردار ،با محمّد در عترتش به بدی رفتار کردید! آگاه باشید که شما بعد
از من کسی را نخواهید کشت که از کشتنش نگران باشید و به هراس آیید ،بلکه تمام کشتنها
برای شما سهل و آسان مینماید! و سوگند به خدا که من از خدای خودم امید دارم که مرا به
شرف شهادت برساند ،و از شما انتقام مرا بگیرد از جایی که خود نمیدانید!“
حَصین گفت :ای پسر فاطمه ،به چه چیز خداوند انتقام تو را از ما میگیرد؟
حضرت فرمودند” :بأس و شدّت را در میان شما میافکند تا آنکه خونهای خود را میریزید ،و
سپس چون موجهای دریا عذاب را بر شما خواهد ریخت!“
در این حال ،از کثرت زخمها و جراحات وارده ،ضعف بر آن حضرت آنقدر شدید بود که ایستاد
تا بیارامد؛ که مردی سنگ بر پیشانیش زد و خون بر صورتش جاری شد .و با لباس خود خواست
تا خون را از دو چشمش پاک کند که مرد دیگری به تیر سه شعبه قلب مبارکش را هدف ساخت.
پسر رسول خدا ،به خدا عرض کرد:
الل “.و رفع رأسه إیل السامء و قالِ ” :
ول ِ
الل و بِ ِ
بِس ِم ِ
اهّلل و عَل ِملة رس ِ
إَلی! إنک تعلم إَّنم جقتلون
ُ
َّ
رج ًال لیس عَل و ِ
ِ
األرض ابن نبی غیه!
جه
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شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش

تو خصم بین ،که بـه یغمـا زره بَـرد زتـنش

” به نام خدا ،و به خود خدا ،و بر ملّت و آئین رسول خدا (این شهادت روزی من میگردد)“.
و سرش را به طرف آسمان بلند نموده و گفت” :خدای من! تو میدانی که این قوم میکشند
مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست!“
دست برد و تیر را از پشت خود خارج کرد ،و خون مانند ناودان فوَران میکرد .حضرت دست خود را
زیر آن خون گرفت ،و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت” :این حادثه که بر من نازل شده است
چون در مقابل دیدگان خداست ،بسیار سهل و ناچیز است “.و یک قطره از آن خون بر زمین نریخت.
و برای بار دوّم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد ،با آن سر و صورت و محاسن
شریف را متلطّخ و خونآلوده نموده و گفت” :با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جدّم رسول
خدا را دیدار کنم“.
و آنقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رمقی در تن نمانده بود .نشست بر روی زمین و
با مشقّت سر خود را بلند نگاه میداشت ،که در این حال مالک بن بُسر آمده و او را دشنام داد و با
شمشیر بر سر آن حضرت زد و بُرنُس (یعنی کاله بلندی که بر سر آن حضرت بود) پر از خون شد.
حضرت برنس را انداخت و روی َقلَنسُوَه که کاله عادی بود عِمامه بست ـ و بعضی گفتهاند:
دستمالی بست ـ که زُرعة بن شَریک بر کتف چپ آن حضرت ضربتی وارد ساخت ،و حصین بر
حلقوم آن حضرت تیری زد ،و دیگری بر گردن مبارک ضربهای وارد ساخت ،و سِنان بن أنَس با
نیزه در تَرقُوهاش زد و پس از آن بر سینۀ آن حضرت زد و سپس در گلوی آن حضرت تیری فرو
برد ،و صالح بن وَهب در پهلویش تیری وارد کرد.
هِالل بن نافع میگوید :من در نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان میداد؛ سوگند به خدا که
من در تمام مدّت عمرم ،هیچ کشتهای ندیدم که تمام پیکرش به خون خود آلوده باشد و چون
حسین صورتش نیکو و چهرهاش نورانی باشد! به خدا سوگند لمعات نور چهرۀ او مرا از تفکّر در
کشتن او باز میداشت!
و در آن حالتهای سخت و شدّت ،چشمان خود را به آسمان بلند نموده و در دعا به درگاه
حضرت ربّ ذوالجالل عرض میکرد:
ربا عَل ُضائِک جا ر ِّب! ال إله ِسواک ،جا ِغیاث المستغیثی!
ص ً
”شکیبا هستم بر تقدیرت و بر فرمان جاری تو ای پروردگار من! معبودی جز تو نیست ،ای پناهِ
پناهآورندگان!“»
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زره به غارت اگر بُرد خصم خیره ،چه غـم
که بود جوشن تن ،زلـفهـای پـر شـکنش
چو آب بست به گلـزارِ بـوتراب ،سـپهر؟
که خون چکد همـه از چشـم اللـۀ دمـنش
یکــی بــه حکــم تفــرّج بــه نینــوا بگــذر
پــر از شــقایق و گلنــار زخــم بــین چمــنش
شهی که سندس فـردوس بـود پوشـش او
روا ندیــد بــه تــن خصــم ،جامــۀ کهــنش
لبی که روح قُدُس از دمـش سـخنگو شـد
شگفت بین کـه بریدنـد در دهـن سـخنش
تنی ضعیف که پاسی فزون نمانـد درسـت
صبا به بیهده کردی ز خـار و خـس کفـنش
دگــر بشــیر بــه کنعــان چــه ارمغــان آرد
ز یوســفی کــه قبــا کــرده گــرگ پیــرهنش
چــراغ دودۀ طــه ،فلــک بــه یثــرب کشــت
ز قصـــر شـــام ســـرآورد ،دودِ انجمـــنش
زمانــه گلشــن زهــرا چنــان بــه یغمــا داد
کــه بــار قافلــه شــد ،ارغــوان و یاســمنش
فلک ،سری که سرودش کالم یـزدان بـود
نبود در خـور چـوب جفـا ،لـب و دهـنش
گهش به دیر نشاندی ،گهش به قعـر تنـور
گهی به نیزه و گه بر درخـت و گـه لگـنش
مگــر وفــا بــه مکافــات روز بــدر نکــرد
0
تطاولی که کشـید از تـو جسـم ممتحـنش
 .0دیوان مرحوم نیّر تبریزی.

مجلس رو ز دوّمّم :رسا لت و وظیفۀ انبیاء ا لهی

مجلس دوم:

مجلس روز دوّم

رسالت و وظیفۀ انبیاء الهی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.           

0

باید دانست که وظیفۀ انبیاء دعوت به راه توحید و تنظیم دستورات معاد و
وظیفۀ انبیاء تنظیم عقاید و اخالق و ا فعال بشر است ،نه تبیین علوم طبیعی

معاش بشر و تزکیۀ اخالق است ،و از سه قسمت خارج نیست :اوّل :عقاید؛ دوّم:

اخالق؛ سوّم :افعال.

بنابراین تقاضای علوم طبیعی از آنها بیمورد است؛ لذا وقتی از پیغمبر راجع

به تغییرات هالل سؤال کردند ،حضرت فرمود« :این [تغییرات] برای شناسایی
اوقات است ».با آنکه سؤال [از] علت اختالف بوده ،ولی جواب را مطابق سؤال
نیاورده تا داللت کند وظیفۀ شما از من چنین سؤالی نبوده [است]:
.       

2

 .0سوره سبأ ( )73آیه  .28مهرتابان ،ص  ،780تعلیقه :2

«و ای پیغمبر ،ما نفرستادیم تو را مگر برای تمام افراد مردم برای آنکه بشارت دهنده و ترساننده
باشی ،و لیکن اکثر مردم نمیدانند».

 .2سوره بقره ( )2آیه  .083امام شناسی ،ج  ،1ص :013
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و لیکن گاهگاهی ائمۀ اطهار راجع به علوم مادی ،مطالبی برای اثبات توحید
احاطۀ کامل ا ئمّۀ اطهار بر علوم مادی

بیان فرمودهاند؛ و از آنجا به دست میآید که آنها عالوه بر علوم دینی و معارف الهیّه
بر چنین علومی هم احاطۀ کامل داشتهاند.

در آن زمان که منجّمین ستارگان را به منزلۀ گلمیخهای طالیی برای زینت

دنیا میدانستند ،اسالم میگفت« :آنها شهرهایی هستند مانند شهرهای شما ،و در
0
آنجا موجوداتی مانند شما سکونت دارند؛ ّإَّنا مد رن َمدنِکم».
(« ای پیامبر!) چون از تو دربارۀ کیفیّت هالل ماه پرسش کنند ،بگو :این أشکال مختلف ماه
برای تنظیم اوقات مردم و برای حج است».
 .0این عبارت در مجامع روایی موجود یافت نشد؛ لیکن این مضمون در دو روایت ذیل اینچنین
آمده است:
 بحار األنوار ،ج  ،11ص « :30تفسری عیل بن إبراهیم ،عن أبیه و یعقوب بن یزید ،عن ابن
السالم قالُ :ال أمیالمؤمنی علیه السالم” :ه ِذ ِه
أیبعُم ٍری ،عن بعض أصحابنا ،عن أیبعبداهلل علیه َّ
النُّجوم التِی ِف الس ِ
األرض؛ میربوط رة َ ُّل م ِدجن ٍة إل عم ٍ
ود ِمن ن ٍ
ِ
امء مدائِن ِمثل الم ِ
ور،
دائن التِی ِف
ود ِف الس ِ
طول ذلِک العم ِ
امء م ِسیة ِمائت ِ
ی و َخ ِسی سنة»“.

ترجمه« :امام صادق علیه السّالم فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمود” :این ستارگانی که
در آسمانند ،شهرهایی هستند نظیر شهرهایی که در زمین قرار دارند؛ هر شهری به ستونی از نور
بسته و مرتبط شده است ،و طول این ستونها در آسمان به اندازۀ مسیر دویستوپنجاه سال راه
میباشد( »“.محقّق)
ُممد بن حییی ،عن أمحد بن ُم ّمد ،عن الو ّشاء ،عن عبداهلل بن سنان،
 الکافی ،ج  ،8ص ّ « :270
ٍ
السامء قال” :جا أباَحزة ،هذه
عن أیبمحزة قال :قال یل
السالم لیل ًة و أنا عند ُه و نظر إیل َّ
أبوجعفر علیه َّ
لق ما عصوا الل طیرفة
ُبة أبِینا آدم علیه السالم ،و إن هَّلِلِ عزوجل ِسواها تِس ًعا و ثالثِی ُب ًة فِیها خ ر
عی»“.

ترجمه« :أبوحمزه ثمالی نقل میکند که :شبی در خدمت امام باقر علیه السّالم بودم؛ آن حضرت
به آسمان نگاهی کردند و فرمودند” :ای أبوحمزه این قبّۀ پدرمان آدم علیه السّالم است ،و همانا از
برای خداوند عزّوجلّ جز این قبه سیونه قبّۀ دیگر است ،و در آنها مخلوقاتی هستند که حتّی به
اندازۀ یک چشم برهم زدن خدا را معصیت نکردهاند( »“.محقّق)
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در جایی دیگر حضرت صادق میفرماید« :هرآینه ستارگان سماوی شهرهایی

هستند که اگر آنها به زمین نزدیک گردند ،از سرعت حرکت آنها دهشت عجیبی بر

اهل زمین رخ میداد».

هنوز در آن هنگام نیوتونی به وجود نیامده بود که در اجرام سماوی بحث

کند و حرکت آنها را تحت سه قانون کلّی درآورد و به وجود قوّۀ ثقل قائل گردد.

نیوتون از مکتشفین قرون اخیر است و قوانین جاذبه و دافعۀ بین سیّارات و همچنین

هر ذرّه از ذرّات

m.m
r2

را بهدست آورد؛ لیکن باید دانست که قائد توانای اسالم در

قرنها پیش فرموده :هر جسم از اجسام دارای ذرّاتی هستند که به تنهایی دیده
نمیشوند و در اتصال میتوان آنها را مالحظه نمود .خداوند از هر چیزی برای او
جفت قرار داده؛ بدین معنی که در عالم وجود ،هر قوّۀ فعلی دارای قوّۀ انفعال است.

ذرّات عالم همگی دارای دو قوّۀ جاذبه و دافعه هستند که از جذب و دفع آنها

عالم برقرار است؛ و علماء از سالها در تفسیر معنی     :

 0 در فکر بودند و ﴿ ﴾را به انسان و حیوان و نبات تفسیر میکردند،
و لذا در تفسیر:

﴿         

 2  متحیّر میماندند .حضرت رضا علیه السّالم فرمود :خداوند از هر
شیء ،در آن دو قوۀ جاذبه و دافعه ـ که همان نر و ماده باشند ـ قرار داده که میان

متماثلین جدایی ،و میان متخالفین الفت است:

 .0سوره ذاریات ( )10آیه  .33اهلل شناسی ،ج  ،2ص  ،021تعلیقه:

«و از تمام چیزها ما زوجین (جفت نر و ماده) آفریدیم ،به امید آنکه شما متذکّر خدا و آفرینش
وی شوید».

 .2سوره یس ( )71آیه  .71نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :23

«پاک و منزّه است آنکه تمام جفتها را از آنچه زمین میرویاند ،و از خودشان ،و از آنچه را که
آنها نمیدانند بیافرید».
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فیرجقها عَل مفیر ُِها و بِ ِ
یاِتا؛ دال ًة بِت ِ
ف بی مت ِ
جاِتا ،مفیر رق بی متدانِ ِ
عاد ِ
تألیفها
«مؤ ِّل ر
ِّ
ِّ
0
عَل مؤ ِّل ِفها .و ذلک ُول ِ
الل تعال».﴾      ﴿ :

شرح داستان الکترون و اتم بهطور کامل 2،و تطبیق آن با فرمایشات حضرت
شرح داستا ن ا لکترو ن و ا تم

رضا راجع به قوای جذب و دفع.

 .0عیون اخبار الرّضا علیه السّالم ،ج  ،0ص  .012اهلل شناسی ،ج  ،2ص :023

«خداوند آشتی و الفتاندازنده است در میان چیزهایی که با یکدگر دشمنی و جدایی دارند ،و
دوری و جداییافکننده است در میان چیزهایی که با هم الفت و نزدیکی دارند؛ بهطوریکه آن
اشیائی که از هم جدا میشوند و پراکنده و دور میگردند داللتکننده هستند بر خدایی که آنها را
با وجود قرب و نزدیکی ،جدا کرده و متفرّق گردانیده است ،و آن اشیائی که به هم نزدیک میشوند
و الفت میپذیرند داللتکننده هستند بر خدایی که آنها را با وجود بُعد و دوری و دشمنی ،به هم
تألیف نموده و به هم پیوسته گردانیده است .و آن است معنی کالم خدا عزّوجلّ” :و از تمام چیزها
ما زوجین (جفت نر و ماده) آفریدیم ،به امید آنکه شما متذکّر خدا و آفرینش وی شوید»“.
 .2نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  ،81تعلیقه :0

«سابقاً شیمیستها به کوچکترین قطعه از اجسام که به نام مولکول است رسیده بودند ،و آن
عبارت است از :ذرّه کوچکی که به چشم دیده نمیشود و اگر بخواهیم آن را خرد کنیم خواص
اوّلیۀ خود را از دست میدهد .و این مولکول که اگر آن را بخواهیم قسمت کنیم دیگر آن جسم
نخواهد بود ،خود مرکّب است از ذرّات بسیار ریزی که به آنها اتُم گویند.
تا  31سال قبل دانشمندان فیزیک و شیمی کوچکترین قسمت از مولکول را اتم میدانستند .شیمیستها
در محلولهای رقیق مواد شیمیایی ،و فیزیسینها در عبور جریان برق از داخل محلول شیمیایی،
پیبردند به تقسیمات کوچکتری که اتم از آنها تشکیل میشود؛ و به این نتیجه رسیدند که :یک دانه
اتم که قطر آن از یک دههزارم میلیمتر کمتر است ،خود عالمی است عجیب :در وسط خورشیدی
دارد بنام پروتون که دارای بار الکتریکی مثبت است و دور آن ذرّاتی به نام الکترون با سرعت سرسامآور
در گردش میباشند؛ بار همۀ الکترونها منفی است .و به قدری قدرت اتم باالست که در یک گرم خاک
آنقدر انر ی ذخیره شده است که از حاصل کار یک سال کارخانۀ برق طهران تجاوز میکند.
در چهل سال پیش بنا بر تحقیقات جدید معلوم شد که هسته نیز به نوبۀ خود از ذرّات الکتریکی
مثبت به نام پروتون ،و از ذرّات الکتریکی منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است ،و تمام اینها
مجموعاً بار الکتریکی به معنای انر ی میباشند».

شرح داستان الکترون و اتم

71

در آن موقع هِرشِلی 0نبود که ستاره اورانوس را کشف کند و دوربینهای حسّاس

ساخته ،تمام اجرام سماوی را تحت مطالعه قرار دهد؛ در آن موقع کِپلِر 2و کُپِرنیک

7

نیامده بودند که به اصل اشتقاق زمین از کرات سماوی پیبرند؛ 3ولی قرآن گفت:
﴿﴾         ؛

1

              

. 

1

این کلمات که ابداً با علوم مادّی آن عصر مطابقت ننموده بلکه با علوم

تجربی امروزه مطابق است ،داللت بر اعجاز کالم آن بزرگواران میکند.

در آن موقع پاستوری نیامده و کشف میکروب نکرده بود ،ولی حضرت امیر
فإن ل ِ ِ
میفرماید« :ال تبولن ف ِ
3
لامء ً
الامء ّ
أهال».
.Willam herschel .0

 0130 Jean Kepler .2ـ.0171
 0337 Nicolas Copernic .7ـ .0137

 .3جهت اطّالع بیشتر پیرامون علم هیئت و نجوم و دانشمندان شاخص آن ،رجوع شود به مطلع انوار،
ج  ،1ص  713ـ ( .738محقّق)

 .1سوره أنبیاء ( )20آیه  .71اهلل شناسی ،ج  ،2ص  ،037تعلیقه :7

«آیا ندیدهاند آنان که کفر ورزیدهاند که آسمانها و زمین در ابتدای امر آفرینش به هم چسبیده
بودند و ما آن دوتا را از هم جدا کردیم؟»
 .1سوره فصلت ( )30آیه  .00نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :72
«و پس از آن خداوند بر آسمان درحالیکه به صورت دود بود متمکّن و مستقر شد و سیطره و
احاطه نمود ،و به آسمان و زمین گفت” :بیایید ،خواه از روی رضا و رغبت و خواه از روی عدم
رضا و کراهت!“ آسمان و زمین گفتند :آمدیم ما از روی رضا و اطاعت!»
 .3امام شناسی ،ج  ،00ص  ،701تعلیقه :2
«این حدیث را شیخ صدوق در کتاب خصال در ”أبواب الامئة و ما فوقه“ آورده است؛ و این فقره
از کالم آن حضرت را که ما در اینجا آوردیم ،در ص  107از طبع مطبعه حیدری است.
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[أمزج] ِمیاههم بِالو ِ
باء».
حضرت سجاد دربارۀ قومی میفرماید« :اللهم امَل ِ ْ
ِ 2
قال أمریالمؤمننی« :فِیر ِمن اجلذا ِم [المجذو ِم] فِیرارک ِمن األسد».

0

عدم منا فر ت دین اسالم با علم

 و در وسائل الشیعة ،این حدیث را از خصال در حدیث أربعمائة با این عبارت آورده است که:
واء و ال جبولن ف ٍ
قَال” :ال جبولن أحدَم ف سطحِ اَل ِ
ماء ٍ
جار ،فإن فعل ذلک فأصابه ش رء فال جلومن
ّإال نفسه؛ فإ ّن ل ِ ِ
ِ
ِ
لامء ً
الیرجح( “.از طبع امیر
أهال .و إذا بال أحدَم فال جطمحن بِبوله و ال جستقبل بِبوله ِّ
بهادر ،ج  ،0ص  ،33و از طبع حروفی اسالمیه ،ج  ،0ص  )233در این نسخه نهی از بول کردن در
آب جاری شده است ،و نهی شده است از آنکه :انسان بولش را به باال کند و یا در مقابل باد نماید.

و در مستدرک ،ج  ،0ص  78روایاتی را ذکر کرده است که از بول کردن در آب ،چه جاری و چه
راکد نهی شده است .و از جمله آنکه:
ِ
ِ
از غوالی اللئالی از فخرالمحقّقین از رسول خدا آورده است که” :ال جبول ّن أحدَم ف الامء الدّ ائ ِم؛
نباید یک نفر از شما در آبی که دوام دارد مانند چاه و چشمه و جاری بول کند“.

و نیز از غوالی اللئالی از فخرالمحقّقین آمده است که :در حدیث دیگری است که امیرالمؤمنین
ول و ال غائِ ٍ
ان فال تؤذوهم بِب ٍ
علیه السّالم گفتهاند” :و الامء له س ّک ر
ط؛ برای آب ساکنانی است ،آنها
را به بول و غائط آزار مدهید“.

أن البول ف الامء اجلاری ِ
و نیز از فخر آمده است که” :و روی ّ
الیراَِ ِد جورث
جورث السلس و ف ّ
احل ِّْص؛ بول کردن در آب جاری موجب ریختن ادرار بدون اختیار میشود ،و بول کردن در آب
راکد موجب بند آمدن ادرار میشود“.

و در تهذیب ،شیخ طوسی ،طبع نجف ،ج  ،0ص  ،73در باب االحداث ،خبر  30با سند متصل

خود روایت میکند :از فضیل ،از مِسمَع از حضرت صادق علیه السّالم که امیرالمؤمنین علیه السّالم
إن ل ِ ِ
گفتهاند” :إنّه َّنی أن جبول الیرجل ف الامء اجلاری ّإال ِمن ض ٍ
لامء ً
ورة؛ و قالّ :
أهال»“.
ّ
 .0امام شناسی ،ج  ،00ص :701

«در دعای بیست و هفتم از صحیفه کامله سجّادیّه ،آن حضرت بر اهل ثغور و مأمورین مرزهای کشور

اسالم دعا میکند و سپس کفار را نفرین مینماید” :خداوندا آبهای آنها را به وبا آلوده گردان»“.
 .2من الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص  .713ترجمه:

«امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمود” :از شخص مبتال به جذام بگریز ،چنانکه از شیر میگریزی»“.
(محقّق)
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بنابراین دین اسالم فرضیهای مخالف علوم ندارد ،بلکه جمالتی هم که

استشهاد میشود مؤیّد است.

دین اسالم با علم ،منافرتی ندارد و از یک پستان شیر خورده و توأمین

هستند .آری ،همان دینهای مسیح و بودا است که با عقل و علم منافرت دارد.
روضه زحما ت حضر ت پیامبر اکرم ( ت)

ختم سخن با روضۀ مناسب زحمات پیغمبر.

0

 .0نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :773

«جرجی زیدان شرحی از رنجهای پیغمبر را بیان میکند ،تا میرسد به اینجا که میگوید:

پس از مرگ أبوطالب و خدیجه ،کار بر پیغمبر دشوار شد و قوم قریش از هر سو بر وی

حکَم بن [أبی]عاص و عُقبة بن أبیمُعَیط همسایگان پیامبر
تاختند؛ بهخصوص أبولهب و َ
زیادتر از سایرین او را آزار میدادند و غالباً هنگام نماز ،شکنبه بر سر و روی پیغمبر اکرم

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم خالی میکردند و خوراکش را آلوده میساختند.

پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم از مکّه به طائف رفت تا مگر در آنجا یار و یاوری

بیابد ،ولی در آنجا نیز چیزی جز دشنام و آزار ندید؛ تا آنجا که مردم طائف دستهای از

نادانان و اراذل خود را به طرف حضرت رسول میفرستادند که با او ستیزه کنند و به
رویش داد زنند ،و همینکه پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم از آنان کناره میگرفت و

به گوشهای پناه میبرد ،عدهای میآمدند و فرومایگان را میراندند.

پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم تمام این رنجها را تحمّل میکرد و دعوت خود را ادامه
داده ،فقط پیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه میکرد.
باری ،حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم از طائف به مکّه برگشت و دشمنان

خویش را بدتر از سابق دید؛ به ِقسمی که هر کس از دور و نزدیک با او به ستیزه

برمیخاست و او را تهدید میکرد .پیغمبر با ارادۀ ثابت و محکم بر این مصیبتها صبر
میکرد؛ درصورتیکه حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد ،همه نوع با او
همراهی و مهربانی خواهد شد؛ ولی رسول خدا از دعوت باز نمیگشت ،چون به نبوت
*

خود ایمان کامل داشت و میدانست از طرف خدا مأمور به این دعوت میباشد.

داستان رفتن رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به طائف و مرارتهای حاصل از این سفر

بسیار تکان دهنده است .طبری در تاریخ آورده است که:

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در مکّه پیوسته مردم را در آشکارا و پنهانی به خدا

دعوت میکرد و بر آزار و اذیّت و تکذیب و استهزاءِ ایشان صبر میکرد؛ تا به جاییکه 
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 یکی از کفّار هنگامی که آن حضرت مشغول نماز بود ،رَحِم گوسفند (مشیمه و
بچهدان که در شکم گوسفند ،بچه در آن قرار دارد و آغشته به خون و کثافات است) را بر

پیامبر افکند ،و در وقتیکه ظرف غذای پیامبر بر روی آتش در حال پختن بود نیز بچهدان
گوسفند را در آن انداخت و آلوده ساخت .رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم چون
از منزل خارج میشد ،آن مشیمه و رحمِ افکنده شده در خانه خود را با خود میآورد ،و
بر در خانه آن افکننده (که همسایه او و از ارحام او بود) میایستاد و میگفت” :جا بنِی
ِ ٍ
أی ِج ٍ
وار هذا؛ ای فرزندان عبد مناف!* این چگونه همسایهداری است؟!“ و
عبدمناف! ُّ

سپس آن بچهدان را به دور میافکند.

از این گذشته ،أبوطالب و خدیجه هر دو در یکسال درگذشتند؛ و این ،سه سال قبل از هجرت
بود .و درگذشتن آنها مصیبت عظیمی را بر رسول خدا وارد کرد؛ زیرا قریش توانستند پس از
رحلت أبوطالب علیه السّالم اذیّتهای تازهای را بر آن حضرت وارد سازند که پیش از آن قدرت
نداشتند؛ حتّی بعضی از آنها خاک بر سر آن حضرت پاشید.
رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم با آن حال داخل خانه خود شد و خاکها بر سرش بود.
یکی از دختران او برخاست تا خاکها را بشوید و درحالیکه به شستن اشتغال داشت گریه
میکرد ،و رسول خدا به او میگفت” :جا بنیة! ال تبکِی؛ فإن الل مانِع ِ
أباک!؛ ای نور دیدۀ من! گریه
ر
مکن؛ زیرا خداوند پدرت را حفظ میکند“.
رسول خدا میفرمود” :آزارها و شدائدی که قریش بر من وارد ساختند ،عمدۀ آنها پس از مرگ
**
أبوطالب بود؛ ما نالت ِمنِّی ُیرج رش شیئًا أَیرهه حتی مات أبوطالِ ٍ
ب»“.
* تاریخ تمدّن اسالم (تألیف جرجی زیدان ،ترجمه علی جواهرکالم) ،ص  27و .23

** عبدمناف جدّ اعالی رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است :محمّد بن عبداهلل بن عبدالمطلّب بن
هاشم بن عبدمناف.

نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص  ،773تعلیقه:

«آقای محمّد قزوینی در نامهای که برای آقای علیاصغر حکمت بهعنوان تقریظ بر کتاب ایشان ـ که
دربارۀ شرح و ترجمه احوال جامی میباشد نوشته اند ،مطالبی را در تعصّب جامی در سنّیگری او ،و در
شواهد و ادلّۀ متقنه در ایمان حضرت أبوطالب علیه السّالم آورده اند که شایان مالحظه است .این نامه در
آخر کتاب جامی تألیف علیاصغر حکمت ،از صفحه  731تا صفحه  313آورده شده است .از جمله این

نامه است که:

أبولهب در تمام مدّت عمر خود بعد از بعثت حضرت رسول ،از بزرگترین مستهزئین و
آزارکنندگان حضرت رسول بود .و همیشه کثافات و نجاسات بر در خانۀ آن حضرت 
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 میافکند .و هر شخص یا قبیله را که آن حضرت به اسالم دعوت مینمود ،أبولهب
فریاد میزد که:
”سخن او را باور نکنید! این جوان برادرزادۀ من است و من او را بزرگ کردهام؛ وی
دیوانه است!“

و زن أبولهب (امّجمیل بنت حَرْب ،خواهر أبوسفیان معروف) نیز در عداوت و ایذا ِء
حضرت رسول نیز کمتر از شوهر ملعون خود نبود .و همیشه بوتههای خار میآورد و بر

سر راه حضرت رسول مینهاد .و به همین مناسبت خداوند در قرآن او را ﴿﴾ 

خوانده است.

ولی چنانکه گفتیم :حضرت أبوطالب چهلودو سال با تمام قوا از رسول خدا حمایت
کرد؛ و رسول خدا دربارۀ أبوطالب فرمود” :ما نال ْت ِمنِّی ُیر ر
جش شیئًا أَیرهه حتّی مات

جش َاع ًة عنِّی حتّی مات ع ِّمی أبوطال ِ ٍ
أبوطال ِ ٍ
ب “.و نیز فرموده” :ما زالت ُیر ر
ب “.ـ انتهی
موضع حاجت از کالم آقای محمّد قزوینی ،رحمة اهلل علیه.

أقول :کائع :ترسنده از چیزی و بددل شونده است؛ جمعش :کَاعَة( .منتهی األرب)»

ّم :محفوظ بود ن قرآ ن ا ز هر گو نه تحریف
مجلس رو ز سوّم

مجلس روز سوّ م:

مجلس روز سوّم

محفوظ بودن قرآن از هر گونه تحریف

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
       *  * 

0

نزول تمامی کلمات قرآ ن بهواسطۀ وحی

قرآن کتابی است آسمانی که تمام آن بهواسطۀ وحی بر رسول اکرم صلّی اهلل

علیه و آله و سلّم نازل شد؛ بدون آنکه یک کلمۀ قرآن از کلمات خود پیغمبر باشد:
.     *    

2

بلکه در بعضی از آیات خداوند با لسان تشدید رسول اکرم صلّی اهلل علیه و
تحذیر و تهدید خداو ند ا ز آمیخته شد ن وح ی با کالم رسول خدا

آله و سلّم را از آمیختن وحی به کالم خود منع میکند:

   *        *    

 .0سوره بقره ( )2آیه  0و  .2ترجمه:
«به اسم اهلل که دارای دو صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * .الم * ای پیامبر ،آن است کتاب
منزل آسمانی ،که در آن شک و ریبی نیست؛ و کتاب هدایت است برای پرهیزگاران( ».محقّق)
 .2سوره نجم ( )17آیه  7و  .3مهر تابان ،ص  ،702تعلیقه:

«و رسول خدا از روی میل و هوای نفسانی خود سخن نمیگوید * .نیست سخن او مگر وحی
خداوندی که به او وحی شده است».
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 *       *     *   

.      *     *  

0

سخنان خود پیغمبر در دست است؛ چنانچه آنها را با آیات قرآن قیاس کنیم،

زمین تا آسمان تفاوت دارد.

و عدۀ خداو ند به حفظ قرآ ن ا ز تحریف ،و محرّف بود ن کتب انبیاء سا لفه

خداوند وعده فرموده که قرآن را حفظ کند:
.      

2

بنابراین ،قرآن از تحریف ـ چه زیاده چه نقیصه ـ محفوظ مانده است؛ و

لیکن باید دانست که کتب انبیاء سالفه از تورات و انجیل ـ چه نقیصه و چه زیاده ـ
محرّف است.

برخ ی نقیصهها در تورات و ا نجیل

زیرا اوالً :در قسمت نقیصه ،آیاتی در قرآن داللت دارد بر آنکه موسی و

عیسی مژده به وجود پیغمبر :محمّد بن عبداهلل دادهاند؛ ولی چون در عهدین فعالً

پیدا نمیکنیم یا تصریحاً یافت نمیشود باید گفت از آنها اسقاط شده:
 .0سوره حاقة ( )13آیه  31ـ  .33نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :07

«این آیات نازلۀ قرآنیّه ،گفتار فرستادهای است بزرگوار و گرامی (که از جانب خداوند ،به صورت
وحی بر پیغمبر فرا میخواند) * .و آن گفتار شاعری نیست؛ و بسیار کم است ایمانی که شما
بدین مطلب میآورید * .و گفتار کاهن و غیبگویی که با جنّیان و نفوس خبیثه مرتبط باشد،
نیست؛ و بسیار کم است تذکّر و توجّهی که شما بدین حقیقت دارید * .این قرآن از جانب
پروردگار و خالق جهانیان فروفرستاده شده است * .و اگر این رسول ما ،محمّد ،از نزد خودش
بعضی از گفتارها را بسازد و بپردازد و سپس به ما نسبت دهد * ،ما وی را با دست قدرت و قهر
خودمان درمیگیریم * .و پس از آن البتّه رگ قلب او را که حیاتش بدان بسته است میبُریم * .و
در اینصورت هیچ یک از شما چنان نیرویی را ندارد که بتواند مانع از این کار شود و میان ما و
میان این عمل حاجز و مانع گردد».
 .2سوره حجر ( )01آیه  .3نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :703

«ما حقّاً و تحقیقاً قرآن را که ذکر است فرو فرستادیم ،و ما حقّاً و تحقیقاً حافظ و نگهبان آن میباشیم».

برخی زیادهها در تورات و انجیل
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.  

0

آیات بسیاری را که داللت بر پیغمبر آخرالزمان داشته باشد ،از انجیل برنابا

میتوان یافت ،ولی آن را جمع کردهاند و امروز [حتّی] جزوات معدودی از آن در
دست نیست.

و [ثانیاً] :زیادیهای ننگآوری در کتب عهدین موجود است که بالشک

دست بشر آنها را به آنها افزوده است؛ منجمله :داستان نسبت معصیت دادن به

انبیاء.

با آنکه در چندین جای کتب عهدین تصریح به حرمت زنا و شرب مسکر

شده ،درعینحال تصریح دارد که انبیاء زنا نموده و شرب مسکر کردهاند؛ و با وجود
تسلّم حرمت زنا و مسکر باید گفت آیاتی که راجع به ارتکاب معاصی انبیاء است،

محرّف است.

در اصحاح ،فصل  03از سفر تکوین کتاب تورات ،آیۀ  ،70وارد است که:
برخ ی زیادهها در تورا ت و ا نجیل

حضرت لوط دو دختر داشت؛ یک وقت آن دو دختر با هم مذاکره نمودند که پدر
ما پیر شده ،باید او را مست بنماییم و پهلوی او بخوابیم تا از او نسلی پدید آید .در
حین شب ،دختر بزرگ ظرف مسکری به پدر داد و پدر را مست کرد و پهلوی او
خوابید و حامله شد و اوالدی به وجود آورد که او را «مواب» نام نهادند.

شب دیگر خواهر بزرگتر به خواهر کوچکتر گفت« :ای خواهر امشب

 .0سوره صف ( )10آیه  .1ترجمه:
«و زمانی که عیسی بن مریم گفت :ای بنیاسرائیل ،ح ّقاً که من فرستادۀ خدا به سوی شما هستم؛
درحالیکه آنچه از قبل در برابر من است از تورات ،تصدیق کنندهام و به فرستادهای که پس از من
میآید و نام او احمد است بشارت دهندهام .پس هنگامی که بیّنات و ادلّۀ روشن و قاطع بدانها
رسید ،گفتند :این سحری آشکار است( ».محقّق)
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نوبت توست!» خواهر کوچک پدر را مست کرد و پهلوی او خوابید و
حامله شد و اوالدی به وجود آورد و او را «ابنعمی» نامیدند.

و باید دانست که فعالً موابیان از اوالد مواب ،و بنیعمون از اوالد ابنعمی

هستند.

و در فصل  27از سِفر تثنیه ،آیۀ  ،2چنین وارد است که:

حرام زاده داخل جمعیت خدا نشود ،و تا پشت دهم داخل جمعیت خدا

نگردد ) 7( .عمونی و موابی داخل جمعیّت خدا نشود تا ده پشت (البته
مقصود از عدم دخول ،عدم ورود در زمرۀ پیمبران است).

در فصل نهم از سِفر تکوین ،آیۀ  ،2وارد است که:

حضرت نوح فالحت نموده و تاکستانی غرس نمود؛ سپس مقداری خمر

آشامید و داخل چادر رفته برهنه شد.

انجیل یوحنا ،فصل دوّم ،آیۀ :0

در روز سوّم ،در قانای جلیل ،سوری واقع شد[ .عیسی] با شاگردانش در
آن محل بودند .چون مقداری از روز برآمد ،مریم به عیسی گفت که:

«شراب تمام شده است؛ باید شراب تهیه کنی!»

عیسی گفت« :مادر ،تو را با من چه کار! به کار خود مشغول باش!»

مریم در خانه آمده ،به نوکران گفت« :حاضر باشید که هرچه عیسی گوید

اطاعت کنید!» و در آن منزل شش ظرف سنگی بزرگ بود که هریک ،دو ـ
سه من آب میگرفت و آنها را برای طهارت یهود در آنجا قرار داده بودند.

عیسی به نوکران گفت :ظرفها را پر از آب کرده در مجلسی آوردند ،و میر

مجلس از آن آبها خورد و گفت« :ای عیسی ،این شرابهای خوب را از
کجا آوردهای؟! مردم همه اوّل شرابهای خوب میخورند ،سپس بد را؛
[لیکن شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟!] و آن میرمجلس نمیدانست

که آن شرابها آب بوده و به معجزۀ عیسی شراب شده است؛ لکن
شاگردان چون مطّلع شدند به نبوّت عیسی ایمان آوردند.
نسبت داد ن گناه به انبیاء ،دالّ بر تحریف کتب عهدین

نسبت گناه به انبیاء ،دالّ بر تحریف کتب عهدین است؛ زیرا اگر قائل به عدم

ملزم شدن نصاری به قبول تحریف در کتب عهدین
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تحریف شویم ،الزمهاش آن است که بگوییم :خداوند شخص گناهکار و خائنی را
برگزیدۀ خود نموده ،و الزمهاش عجز خداوند از ارسال رسل مطیع میباشد.
شخص آیا راضی میشود مالالتّجارۀ خود را ـ با علم به خیانت ـ در تحت اختیار

خائنی بگذارد که او را بفروشد؛ ابداً! لذا نصاری باید یکی از پنج امر را قبول کنند:
ملزم شد ن نصار ی به قبول تحریف در کتب عهدین

اوّل :آنکه خداوند قادر بر ارسال رسول غیر عاصی و خائن نبوده؛ تعایل اهلل

کبریا.
عن ذلک ُع ُل ًّوا ً

دوّم :آنکه خداوند به گناه انبیاء جاهل بوده؛ تعایل عن ذلک.

سوّم :آنکه عیسی و نوح و لوط و غیرهم پیغمبر نبودند ،و این خالف فرض

خود آنهاست.

چهارم :آنکه زنا و شرب خمر در زمان انبیاء سلف حرام نبوده ،و با وجود

تصریح عهدین به حرمت آنها این قسم هم باطل [است].

ناچار شقّ پنجم که تحریف باشد آنها را ملزم خواهد کرد.

در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که داللت بر تحریف کتب عهدین میکند:
برخ ی آیات دا له بر تحریف کتب عهد ین

          ؛
و قوله تعایل.       :
ختم سخن با روضۀ مجلس یزید.

0

2

7

روضۀ سر مبارک امام حسین علیه ا ل سّالم در مجلس یزید ( ت)

 .0سوره بقره ( )2آیه  .33والیت فقیه در حکومت اسالم ،ج  ،2ص :31

«پس وای برای کسانی است که کتاب (تورات) را با دستهای خود مینویسند (تحریف میکنند)

سپس میگویند :این نوشته از طرف خداست».

 .2سوره نساء ( )3آیه  .31امام شناسی ،ج  ،01ص :33

«بعضی از کسانی که یهودی هستند ،کلمات خداوند را از جای خود تغییر میدهند».

 .7أنوار الملکوت ،ج  ،2ص :33

«اُسرا را که وارد مجلس یزید کردند ،حضرت سجاد را به غلجامعه بسته بودند ،و دوازده تن از 
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 اُسرا را به یک ریسمان بسته بودند .آنها را با حالتی فجیع و فظیع داخل مجلس نمودند .یزید
رو کرد به حضرت سجاد و گفت” :حمد خدایی را که کشت پدر تو را!“

حضرت فرمود” :لعنت بر کسی باد که پدر مرا کشت!“

یزید این آیه را خواند.﴾          ﴿ :

حضرت فرمود” :این آیه دربارۀ ما وارد نشده است؛ آن آیهای که درباره ما وارد شده است،
این آیه است                 ﴿ :

“.﴾   

یزید فرمان داد در این حال سر مبارک سیّدالشّهدا را در جلوی او در طشتی گذاردند .در روایت
است که چون نظر حضرت سجاد به آن سر افتاد ،دیگر تا آخر عمر از سر گوسفند غذا نخورد .و
چون نظر حضرت زینب بر آن سر افتاد بیطاقت شد و گریبان پاره کرد و با ناله محزونی که دلها
ول ِ
را مجروح مینمود صدا میزد” :وا حسینا! جا حبِیب رس ِ
الل! جا بن مکة و ِمنی! جا بن زمزم و
هیراء! جا بن سیِدة الن ِ
صفا! جا بن فاطِمة الز ِ
ِّساء! [جا بن بِ ِ
نت المصطفی]!“
یزید در نهایت مستی و غرور و خوشی ،باده میخورد و ابداً به ناله جگرگوشۀ زهرا ،زینب کبری
توجّهی نکرد و مشغول خواندن این اشعار شد:
 .1لیتت أشتتیابی بب ٍ
وقعتتة ازتتزرِ متتن وقتتع ا ستتل
تتدر شتتهدُ وا
الملتتتک فتتتال
تتم ب ُ
 .2لعبتتت هاشت ُ

تتتی نتتتتزل
تتتج جتتتتاء و ال وحت ء
بت ء

 .4قتتتد أبتتتننا متتتن عتتتیل ارنتتتا

و قتلنتتتا الفتتتارَّ ال َّلیتتتل البطتتتل
ٍ
تتتتتدر فانعتتتتتدل
و عتتتتتدلنا ُه بب

 .3لستت ُ متتن بنتتدم إن ل أنتتتقم
 .5و قتلنتتتا القتتترن متتتن ستتتادا م
ٍ
تتتتتدر م لهتتتتتا
ینتتتتتاهم بب
.6فجز
ُ
 .7لتتتتو رأو ُه فاستتتتته ّلوا فر ًحتتتتا

متتن بنتتی أمحتتد متتا کتتان فعتتل

تتتد یتتتوم أح ٍ
و بأح ٍ
تتتد فاعتتتتتدل
ُ
ُ
تتتم قتتتالوا یتتتا یزیتتتدُ ال ت تتتل
ُ ّ

فاتَّبعتت ُ ال َّ تتی فتتیام قتتد ستتأل
 .8و کتتناک ال َّ تتی ُ أوصتتاِ بتته
[ ) 0ای کاش بزرگان و پیران قوم من که در جنگ بدر حاضر بودند و حوادث آن روز را از نزدیک
دیده بودند ،امروز حاضر بودند و حادثۀ خزرج (واقعۀ کربال) که شمشیرهای کشیده شده از
غالف ما کارساز شدند را میدیدند.
 )2فرزندان هاشم ،چند روزی با سلطنت بازی کردند ،پس بدانید که نه خبری از عالم غیب هست 
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 و نه وحیی بر پیغمبر نازل شده است.
 )7از قبیله خِندف نیستم اگر انتقام حوادث گذشته را از فرزندان احمد نگیرم.

 )3ما از علی انتقام خود را گرفتیم و آن تکسوار شیر بیشۀ شجاعت را از پای درآوردیم.

 )1و ما آن سرور و رئیس بزرگان آنان را کشتیم و انتقام کشتههای خود را در جنگ بدر گرفتیم و
اینک کفۀ ترازو مساوی گردید.
 )1و ما آنان را به کشتههای جنگ بدر و جنگ احد معاوضه نمودیم و اینک برابر شد.

 )3اگر بزرگان قبیلۀ من میدیدند آنچه را که بر سر حسین آوردم از خوشحالی هلهله سر میدادند

و میگفتند :ای یزید ،هیچگاه دستانت بیمار نگردد و از کار نیفتد.

 )8و اینچنین شیخ و پیر ما به من سفارش نموده است و من متابعت پیر و بزرگ خود را نمودم و

درخواست او را برآورده نمودم (منظورش أبیسفیان بود) .مترجم]
این اشعار را میگفت و با خیزران خود بر لب و دندان حضرت میزد و میگفت” :ای حسین چه

خوش لب و دندانی داری!“

أبوبُرزِه سلمی که حاضر مجلس بود و از صحابه حضرت رسول اهلل است گفت :وای بر تو یزید،

چوبت را از این لب و دندان بردار! شهادت میدهم که رسول اهلل این لب و دندان را میبوسید ،و
میمکید لب و دندان او و برادرش حسن را و میفرمود” :شما دو نفر سیّد جوانان اهل بهشتید؛
خدا بکشد کشندۀ شما را و مهیّا نماید برای آنها دوزخ را!“»

مجلس رو ز چهارم :داستا ن آدم و حوّا در قرآ ن ،د لیل بر وجود تحریف در تورات و ا نجیل

مجلس روز چهار م:

مجلس روز چهارم

داستان آدم و حوّا در قرآن ،دلیل بر
وجود تحریف در تورات و انجیل

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
داستا ن آدم و حوّا ،یکی از موضوعا ت دالّه بر تحریف تورات و ا نجیل

           
             

.   

0

یکی از موضوعاتی که داللت بر تحریف تورات و انجیل میکند ،شرح

داستان آدم و حوّا با شیطان است که در عهدین مذکور است 2.و برای توضیح این
 .0سوره أعراف ( )3آیه  .23نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  038و اهلل شناسی ،ج  ،7ص :078

«ای فرزندان آدم! البته نباید شیطان شما را به فتنه اندازد؛ همچنانکه پدر و مادر شما را از بهشت

بیرون نمود ،بهطوریکه لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتیها و قبائح آنها را به ایشان

بنمایاند .تحقیقاً او و قبیلۀ او میبینند شما را از آنجایی که شما آنها را نمیبینید .ما شیاطین را،
اولیاء و سرپرستان و رفقای کسانی قرار دادهایم که ایمان نمیآورند».

 .2جهت اطّالع بیشتر پیرامون یکی از مهمترین تحریفات موجود در تورات رجوع شود به اهلل شناسی،
ج  ،7ص031؛ نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص .033
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مطلب باید مقالۀ عهدین ،با مقالۀ قرآن راجع به آدم و حوا با شیطان بیان شود.
در سِفر تکوین چنین وارد است:

داستا ن آدم و حوّا در سِفر تکوین

خداوند آدم را خلق نمود و جنّتی در عدن خلق کرد و آدم را در آن بهشت
قرار داد ،و پس از آن حوّا را ایجاد کرد .و در وسط آن دو بهشت یک
درخت حیات و یک درخت معرفت حسن و قبح خلق کرد ،و نهری
بدانجا جاری کرد که آن به چهار شعبه تقسیم میشد :فیشون ،جیحون،
حَداقِل (دجله) ،فرات.
سپس بدانها فرمود :از شجرۀ معرفت حسن و قبح نخور که خواهی مُرد.
آدم و حوا عریان بودند و ابداً خجالت نمیکشیدند؛ برای آنکه شعور
نداشته و حسن و قبح را تمیز نمیدادند.
مار که از همه حیوانات حیله اش بیشتر بود به حوّا گفت :آیا خدا گفته
است که از این درختها مخورید؟!
حوّا گفت :خدا فرموده از همه درختها بخورید مگر درختی که در وسط
بهشت است؛ زیرا که گفته است اگر بخورید ،خواهید مرد.
مار در جواب گفت :نخواهید مرد ،بلکه چون خدا میدانسته اگر بخورید
مثل او عالم به حسن و قبح شده و چشمهایتان باز میشود ،خدا نخواسته
شما مانند او عالم شوید.
آدم و حوّا از شجره خوردند و آنوقت به حسن و قبح مطّلع شده ،چشمهای
آنها باز شد .خود را عریان دیده و برای خود ساتر عورت ساختند.

عجب از این کالم بیاساس؛ زیرا:

ادلّۀ مرحوم عالّ مه بر تحریف موجود در سِفر تکوین

اوالً :عدن در یمن بوده و بر بوغاز بابُ المَندَب است؛ و دجله از جبال ارمنیه

سرچشمه گرفته و فرات از ارض روم ،و هر دو به خلیج فارس میریزند .و عالوه،

رود جیحون و فیشون در ترکستان واقع و به عدن چه ربطی دارد؟!

ثانیاً :چه نسبتهای پست و جهل به خدا داده ،و شیطان را عالم دانسته

است؛ زیرا میگوید« :خدا گفت” :از این درخت مخورید که میمیرید!“ آدم و حوا

خوردند و نمردند ».پس در خداوند جهل است یا خدعه.

داستان آدم و حوّا در قرآن
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عالوه ،این سخن میرساند که مار از خداوند راستگوتر است؛ زیرا مار

گفت« :بخورید ،نمیمیرید!» و خدا گفت« :بخورید میمیرید!» و خوردند و
نمردند.

عالوه ،خدا در این مرحله که میخواسته از آدم و حوا عالمتر باشد ،از

حریف خود شکست خورد؛ زیرا فیالواقع خدا میخواست که آنها از درخت
معرفت حسن و قبح نخورند و مانند او به حسن و قبح اطّالعی حاصل نکنند و لذا

از روی کذب به آنها گفت« :میمیرید!» اتفاقاً چون آنها خوردند چشمشان باز شده

خود را عریان دیده ،برای خود ساتر ساختند.

و از همه مهمتر آنکه :در تورات وارد است که مار همان ابلیس است؛

دراینصورت ،تمام معایب را برای خدا و محاسن را برای شیطان ثابت میکند .با
این همه فضاحت ،عیسویان در مقام جواب میگویند :مراد موت روحانی است.

تورات میگوید« :قبل از اکل ،روح آنها مرده و معرفت حسن و قبح نداشتند

و بهواسطۀ خوردن شجره ،معرفت پیدا کردند ».این کالم داللت دارد بر آنکه آنها
روحاً زنده شدند!

اگر بگویند خدا میخواست آنها حیات ابدی داشته و بهواسطۀ اکل ،حیات

آنها موقّتی شد ،این هم خالف نصّ تورات است که میگوید« :خدا بذر فنا بر آدم

پاشیده و بر شجرۀ حیات ،موکِّل گماشت تا آدم از آن نخورد».
داستا ن آدم و حوّا در قرآن

بههرحال ،قرآن ابداً از شجرۀ معرفت اسمی نمیبرد؛ فقط میفرماید:
           

         *    
              
     *      * 
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:درست مطالب تورات عکس قرآن است؛ خدا در سورۀ طه میفرماید
   *           

        *      
     *        *    
             * 
             *
      *       *  
   *            

: ترجمه.27  ـ03 ) آیات3(  سوره أعراف.0

 ” ای آدم! تو با جفتت در بهشت منزل گزینید؛ پس از هرجا که میخواهید:«و ما گفتیم که
 آن دو را، و به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد!“ * پس شیطان،بخورید

 برای،وسوسه کرد تا آنچه را که از (عیوب و قبائح و) عورت هایشان بر ایشان پوشیده مانده بود
 مگر برای آنکه، ” پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد:آنان پدیدار گرداند و گفت
:“ * و برای آن دو سوگند یاد کرد که.(مبادا) دو فرشته شوید یا از زمرۀ جاودانگان گردید

”هرآینه من برای شما از خیرخواهان هستم!“ * پس آن دو را به واسطۀ فریب فرود آورد و به
 (لباسهای بهشتی از، پس چون آن دو از (میوۀ) آن درختِ (ممنوعه) چشیدند.سقوط کشانید

 و شروع کردند تا از،تنشان دور شد و عیوب و قبائح و) عورت های آن دو پدیدار گشت

برگهای بهشت چیده و بر روی عورتهای خود ساتری بنهند؛ (دراینحال) پروردگارشان بر
 ” مگر شما را از این درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که ح ّقاً و حقیقتاً شیطان:آن دو بانگ زد
 و اگر تو ما، ” پروردگارا! ما بر نفس خود ظلم کردیم:برای شما دشمنی آشکار است؟!“ * گفتند

)“» (محقّق. مسلّماً از زیانکاران خواهیم بود،را نیامرزی و به ما رحم نکنی

داستان آدم و حوّا در قرآن

         ـ الخ.
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قرآن میگوید :قبل از خوردن شجره ،ساتر عورت داشتند و بهواسطۀ خوردن

از آن درخت ،عورت آنها نمایان شد؛ تورات به عکس.

قرآن ،کذب و خدعه را به شیطان نسبت میدهد ،زیرا که خدا میگوید :اگر

از شجره نخوردید گرسنگی و تشنگی و گرمی آفتاب و عریان بودن نصیب شما

نخواهد شد ،و خوردن از شجره موجب این مشقّات میگردد ،چنان هم شد؛
 .0سوره طه ( )21آیات  001ـ  .023ترجمه:
«و ما با آدم عهدی بستیم (که فریب شیطان را نخورد) پس فراموش کرد و ما او را ثابت قدم و
استوار نیافتیم .و هنگامی که به فرشتگان گفتیم” :به آدم سجده کنید“ و سجده کردند مگر ابلیس
که ابا و امتناع ورزید * .و آنگاه گفتیم” :ای آدم! این شیطان دشمن تو و دشمن جفتت میباشد؛
متوجّه باش که شما را نفریبد و از بهشت بیرونتان ننماید که در آن صورت دچار سختی و
مشکالت خواهید شد! * از برای تو در بهشت (همه چیز مهیّاست) جایی است که گرسنه
نمیشوی و برهنه نمیگردی! و ح ّقاً تو در آنجا تشنه نمیشوی ،و آفتاب گرم بر تو اثری
نمیگذارد!“ * با همه این سفارشها شیطان در آدم وسوسه کرد و گفت” :ای آدم ،آیا (دوست
داری) تو را بر شجرۀ خلود و درخت ابدیّت که هیچگاه کهنه و فرسوده نگردد داللت نمایم؟!“ *
(آدم از شیطان پرسید” :آن درخت کدام است؟“ گفت” :همان شجرهای که خدا تو را از آن منع
کرد؛ از آن تناول کن تا عمر ابد بیابی!“) پس آدم و جفتش از آن درخت (به فریب شیطان)
خوردند ،و بدین جهت (لباسهای بهشتی از تنشان دور شد و عیوب و قبائح و) عورتهای آن
دو پدیدار گشت و شروع کردند تا از برگهای بهشت چیده و بر روی عورتهای خود ساتری
بنهند .و آدم نافرمانی پروردگارش را نمود و گمراه شد * .سپس پروردگارش او را برگزید و
توبهاش را پذیرفت و وی را هدایت نمود * .فرمود” :همگی از آن (مقام) فرود آیید ،درحالیکه
بعضی از شما دشمن بعضی دیگر است؛ پس ای آدم و حوّایی که به زمین نزول نمودهاید ،اگر
به سوی شما از جانب من هدایتی برسد ،هر کس که از هدایت من پیروی کند ،هیچگاه گمراه
نمیگردد و بدبخت و تهیدست نخواهد شد * .و کسی که از ذکر من و از یاد من روی گرداند،
پس در اثر این إعراض ،زندگانی او ناگوار و سخت میشود و ما او را در روز قیامت نیز کور
محشور خواهیم نمود( »“.محقّق)
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شیطان میگو ید :اگر خوردی در جنّت پایدار خواهی بود ،آدم خورد ،از جنّت

بیرونش کردند.

داستا ن آدم و حوّا به نقل از تفسیر منسوب به امام عسگری علیه ال سّالم

یف التفسیر« :چون خداوند شیطان را از جنّت بیرون کرد ،شیطان از میان ماری

درآمد و به سوی آدم رفت و گفت” :از این درخت بخور تا زندگی جاوید یابی!“ آدم

گفت” :خدا داناتر است “.شیطان به صورت مار پیش حوّا رفت و گفت” :خدا سابقاً

شما را از خوردن این درخت منع کرد ،ولی حاال اجازه داد؛ و عالمتش این است که

اگر بخواهی از این شجره بخوری ،موکّالن حفظ شجره از تو ممانعت نمیکنند “.حوّا

پیش آمد؛ موکّالن خواستند منع کنند ،خدا گفت” :منع نکنید؛ زیرا من به آدم و حوّا
اختیار دادهام و خود باید صالح و فساد امر خود را تشخیص دهند “.حوّا خورد و آدم

را هم به خوردن دعوت کرد و خدا آنها را از بهشت بیرون کرد».

0

از همه عجیبتر آنکه تورات میگوید:
اشکاالتی دیگر پیرا مو ن داستا ن آدم و حوّا در تورات محرّف

«وقتی که آدم و حوا از شجره خوردند و معرفت به حسن و قبح پیدا نمودند

و خود را عریان دیدند ،در این هنگام خدا آهستهآهسته در جنّت قدم میزد و آواز

میداد .همینکه آن دو صوت خدا را شنیدند ،پشت درختی مخفی شدند .خدا به
آدم گفت” :تو کیستی؟“ آدم گفت” :من آدمم! صوت تو را شنیدم ،از شدّت

خجلت چون عریان هستم ،در پشت درخت پنهان شدم “.خدا گفت” :که به تو

گفت عریانی؟ مگر از شجره خوردهای؟!“»

اوالً :تورات نسبت به خدا ،نسبت جسمیّت و قدم زدن میدهد.

دیگر آنکه :خدا از آدم سؤال کرد« :کیستی؟ مگر از شجره خوردهای؟!»

بنابراین خدا جاهل بوده است!

بعداً تورات میگوید« :چون خدا مطلب را بدینگونه دید ،با خود گفت :آنها

هم مثل من شده و از حسن و قبح اطّالع پیدا نمودهاند و هماکنون است که از شجرۀ
 .0التفسیر المنسوب الی اإلمام العسکری علیه السّالم ،ص .222

توسّل جستن حضرت آدم به انوار خمسۀ طیّبه
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حیات بخورند و مثل من همیشه جاودان باشند؛ لذا خدا آنها را از بهشت بیرون کرد

تا دستشان به شجره نرسد».

تورات میگوید« :خدا آدم را در عدن قرار داد»؛ ولی در لسان مسلمانان

چنین مشهور است که آدم در جزیرۀ سیالن و سراندیب 0وارد شد و در آنجا نیز

کوهی است به نام آدمس پیک 2یعنی کوه آدم؛ و بین جزیره و قارۀ آسیا سنگهای

عظیمی در دریاست که عبور کشتیها از آنجا مشکل و آنجا را آدمس بریدج 7یعنی

پل آدم خوانند و اینها داللت بر صحّت کالم مسلمین دارد.

آدم در زمین آمد و سالها از رحمت خدا دور بود .خواست توبه کند ،خدا
حق
ُمم ٍد وأنت المحمود ،و بِح ِّق عَل و أنت العال ،و بِ ِّ
فرمود« :بگو” :إَلی بِح ِّق ّ
توسّ ل جستن حضر ت آدم به ا نوار خمسۀ طیّبه

حق احلس ِن و أنت الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حسن ،و بِح ِّق
اموات و
الس
األرض ،و بِ ِّ
فاطمة و أنت فاطیر ّ
ِ 3
احلس ِ
ی و أنت ُدجم اإلحسان»“.

آدم میگوید« :این شخص آخر که بود که چون اسم او را بردم ،حال من

تغییر کرد؟!»
Sarandib .0

Adam's peak .2

Adam's bridge .7

 .3بحار األنوار ،ج  ،33ص  231و نفس المهموم ،ص  ،10با اختالف:

الثمِینِ یف تفسری قوله تعایل :﴾    ﴿ :أ َّن ُه رأی ساق
«و روی صاح ُب الدُّرِّ َّ
ئیل ُقل” :جا َحید بِح ِّق ُم ّم ٍد ،جا ِ
السال ُم فل َّقن ُه جج ُ
عال بِح ِّق
َّبی و ا ئ َّمة
علیهم ّ
ُ
العرش و أسامء الن ِّ
ع َِل ،جا فاطِیر بِح ِّق فاطِمة ،جا ُم ِسن بِح ِّق احلس ِن و احلس ِ
ی و ِمنک اإلحسان“». ...

ترجمه« :صاحب کتاب الدّر الثمین در تفسیر آیه ﴿ ﴾    روایت میکند که:
حضرت آدم علی نبیّنا و آله و علیه السّالم اسماء پیغمبر اسالم و ائمّه علیهم السّالم را در ساق
عَل،
ُممد ،جا عال ِّ
عرش مشاهده نمود؛ پس جبرئیل به او تلقین کرد تا بگوید” :جا َحید ِّ
بحق ّ
بحق ّ

بحق احلسن و احلسی و منک اإلحسان»“.
بحق فاطمة ،جا ُمسن ّ
جا فاطیر ِّ
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گفت« :او سبط محمّد مصطفی است که شهید تیغ أعداء خواهد شد».
خدا خبر میدهد« :و لو تیراه جا آدم و هو جقول :وا عطشاه! وا ُِلة ِ
ناِصاه!
حتی َیول العطش بینه و بی الس ِ
خان! فلم یِبه أحدر ّإال بِالسی ِ
امء َالدُّ ِ
وف و ُش ِ
ب
ُّ
احلت ِ
وف! فیذبح ذ ْبح ّ
الش ِاة ِمن ُفاه ،و جنهب رحله أعداؤه ،و تشهیر رءوسهم هو و
0
ِ
أنصاره ِف الب ِ
الواح ِد المنّان».
لدان ،و معهم النِّسوان؛ َذلِک سبق ِف ِعل ِم

 .0همان .ترجمه:

«ای آدم ،ای کاش او را میدیدی که میگوید” :وای از تشنگی! وای از کمی یار و یاور!“ تا آنجا
که تشنگی چون دود ،بین او و آسمان حائل گردد! کسی جوابش را نمیدهد مگر با شمشیر و

نوشیدن جرعۀ مرگ! پس او را نظیر ذبح کردن گوسفند ،از قفا سر میبرند ،و دشمنانش بار و بنۀ
او را به یغما میبرند ،و سر مبارک وی و یارانش را ـ همراه با زنان ـ در شهرها میگردانند؛

اینچنین در علم خدای واحدِ منّان گذشته است».

پنجم :عصمت ا نبیاء د لیل ی بر محرّف بود ن تورات و ا نجیل
مجلس رو ز پنجم

مجلس روز پنجم:

مجلس روز پنجم

عصمت انبیاء ،دلیلی بر محرّف بودن
تورات و انجیل

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.      *   

0

نبوّت واسطۀ میان خلق و خالق است و هر کس نمیتواند چنین مقامی را
نبو ت ،واسطۀ میا ن خلق و خا لق

احراز نماید .مگر آنکه قابلیّت رابطه و توسط داشته و به عبارت ساده؛ همانطوری

که با بشر گفتگو و حشر دارد ،با خالق نیز گفتگو داشته و پردۀ حجابِ مادّیت از
دیدگان او برداشته شده باشد؛ نبی باشد [و] دارای درجه والیت باشد.
شخص اگر بخواهد بدین مقام رسد ،باید مراقبه کند:
مرا قبه ،الز مۀ وصول به مقام نبوّت

اوّل عبادات واجبه و اعمال واجبه را اتیان و محرمات را ترک کند؛

سپس مستحبّات را اتیان و مکروهات را ترک کند؛

از نردبان توکل و تسلیم و تفویض و رضا باال رود؛

 .0سوره أنبیاء ( )20آیه  21و  .23نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :317

«بلکه فرشتگان بندگان گرامی و معزّز خدا هستند ،که در انجام مأموریّتِ خود به گفتار از خدا
پیشی نمیگیرند و به امر خدا عمل مینمایند».
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قلبش صاف و زنگار دلش زدوده گردد و قابلیّت آن را پیدا کند که انوار الهی

در او تجلّی پیدا کند.

آ ثار مرا قبه در انبیاء

این اشخاص از خواب بیدار میشوند و معنی «النّاس نِیا رم إذا ماتوا انتبهوا»

0و2

در دنیا برای آنها حاصل میشود؛ زیرا که خواب یعنی فقدان حس [و] مردم همه در

خوابند ،به علّت عدم حسّ قلب.

چون بدین مقام رسند چشم دل باز گردد؛ آنچه را که دگران نمیبینند،

 .0اهلل شناسی ،ج  ،0ص  ،081تعلیقه :2

السال ُم :النّاس نیا رم“.
«شرح منازل السّائرین ،انتشارات بیدار ،ص  ،73باب الیقظة” :کام قال علیه َّ

و مرصاد العباد ،ص  ،318تعلیقه ” :3النّاس نیا رم فإذا ماتوا انتبهوا “.و در ص  111در توضیحش
آورده است که:

روایتی است که در زهر اآلداب به حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ،و در شرح
تعریف به حضرت علی علیه السّالم منسوب است .ر  .ک :احادیث مثنوی ،ص .80

و در اإلنسان الکامل عزیزالدّین نسفی ،در دو جا آمده است :ص  230و ص 321؛ و در احادیث
مثنوی نیز در دو جا:

اوّل در ص  ،80شماره :222

ایــن جهــان وهــم اســت ،انــدر ظـنّ مـهایســت

گـــر رود در خـــواب دســـتی بـــاک نیســـت

مناسب است با مضمون این روایت :النّاس نیا رم فإذا ماتوا انتبهوا .که در زهر اآلداب طبع

مصر ،ج  ،0ص  ،11منسوب به حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله؛ و در شرح تعریف،

ج  ،7ص  38منسوب است به موالی متقیان علی علیه السّالم.

و دوّم در ص  ،030شماره :873

تـــا برآیـــد ناگهـــان صـــبح اجـــل

ن و دغـــل
وا رهـــد از ظلمـــت ظـــ ّ

مستفاد است از مضمون روایت :الناس نیا رم فإذا ماتوا انتبهوا .که شرحش در ذیل شماره

 222مذکور است».

 .2معاد شناسی ،ج  ،7ص:21

«مردمی که در این دنیا زندگی میکنند ،همه خوابند؛ وقتی بمیرند تازه بیدار میشوند».

دو روایت در علت کوریِ چشم باطن
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مالحظه میکنند و معنی «موتوا ُبل أن توتوا»0و 2دربارۀ آنها مصداق پیدا میکند.

دراینحال عالقۀشان به زخارف پوچ و اعتباری دنیا ،کم میگردد.
دو روایت در علت کور یِ چشم باطن

صیل اهلل علیه و آله« :لوال تکثی ِف َ ِ
من طرق العا ّمه ،عن النّبی ّ
المکم و
ر
7
یرجٌ ِف ُلوبِکم لیرأجتم ما أری و لس ِمعتم ما أسمع».
ت ر
 .0توحید علمی و عینی ،ص  ،033تعلیقه :7

«این جمله متن عبارت روایتی است مرسله ،ولی به مضمون آن در خطبه  210از نهج البالغة آمده
است که” :و ِ
أخیرجوا ِمن الدنیا ُلوبکم ُبل أن َتیرج ِمنها أبدانکم“.
سیّد حیدر آملی در جامع األسرار ،طبع سنۀ  ،0733ص  738و ص  733گوید که:
فحین ٍ
ُ
ئن ی ُ
اإلنسان م ِّیتًا باإلرادة ،ح ًّیا بال َّطبیعة؛ کام قیلُ :م
کون
کام روی” :من أمات نفسه ف الدّ نیا أحیاها ف ِ
اآلخیر ِة“.

باإلرادة َتی بال َّطبیعة (و)

و این گفتار بعضی از حکما بود .سپس گوید:

ّبی ّ
صیل اهلل علیه و آله یف قوله” :موتوا ُبل أن توتوا“.
و بالقیقة عن هنا الموت أبج الن ُّ
السالم یف قولهُ” :د أحیا عقله ،و أمات نفسه ،حتّی دق جلیله،
أمریالمؤمننی علیه ّ
و کنلک ُ
ِ
و لطف غلیظه ،و ب ِیرق له الم رع َثی الرب ِق ،فأبان له الطیرجق ،و سلک به السبیل ،و تدافعتْه

تت ِرجاله بطم ِ
أنینة بدنِ ِه ف ُ ِ
باب السالم ِة و ِ
ِ
األبواب إل ِ
األمن و
یرار
دار اإلُام ِة ،و ثب ْ
الیراح ِة بام استعمل ُلبه و أرض ربه“.
ّ

و این کالم امیرالمؤمنین علیه السّالم در خطبه  208از نهج البالغة است؛ و شیخ نجمالدین رازی

در مرصاد العباد از رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله ص  713ذکر نموده است؛ و همچنین در

ص  713و ص  783به عنوان استشهاد آن را آورده است».

 .2معاد شناسی ،ج  ،1ص :011
«بمیرید قبل از اینکه بمیرید».

 .7مسند احمد ،ج  ،1ص 211؛ صریح السّنة ،ص  ،23با اختالف .رسالۀ لب الباب ،ص :73

«از طریق عامه از پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله روایت شده است که” :اگر این گفتار بسیار در

زبانها ،و این اضطراب و آشوب در دلهای شما نبود ،هرآینه میدیدید آنچه را که من میبینم و

میشنیدید آنچه را که من میشنوم»“.
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الشیاطِی َیومون حول ُ ِ
السالم« :لوال ّ
أن ّ
لوب بنی آدم
عن ّ
الصادق علیه ّ
ِ 0
ِ
اموات و األرض».
لیرأوا ملکوت الس
از جمــادی مــردم و نــامی شــدم

مرا تب کمال ی انسا ن در مثنوی معنوی

مـــردم از حیـــوانی و آدم شـــدم

پس چه ترسم کی ز مُردن کم شـدم

حملـــهی دیگـــر بمیـ ـرم از بشـــر

تــا بــر آرم از مالئــک بــال و پــر
ُّ
ء
تتتتتک إالّ وجهتتتتته
تتتتتل ٍء هال
ُک

و ز ملک هـم بایـدم جسـتن ز جـو

بــار دیگــر از ملــک قربــان شــوم
پس عدم گردم عـدم چـون ارغنـون

و ز نمــا مــردم بــه حیــوان س ـر زدم

آن چــه انــدر وهــم نایــد آن شــوم

گویـــدم کـــه إ ّنتتتا إلیتتته راجعتتتون

2

انبیاء که چنین درجهای را حائزند ،حقاً باید گفت معصیت نمیکنند و
چهار د لی ل بر عصمت ا نبیاء

عصمت در آنها ضروری است.

دلیل دیگر برای عصمت انبیاء آنکه :آنها وسائطند و باید امین باشند .سلطان

عادل ،شخص خائن را حکومت شهری نمیدهد؛ تاجر شخص خیانتکار را به

دارالتّجارۀ خود نمیگمارد .چنانچه خدا نبیّ عاصی را رسول خود قرار دهد ،یا باید
گفت :خدا عاجز بوده دیگری را بفرستد ،یا جاهل به معصیت او بوده؛ و هر دو

خالف مقام احدیّت است.

دلیل دیگر :اجماع است 7بر عصمت انبیاء.

دلیل دیگر :اخبار متواتره از ائمّه علیهم السّالم.

با این بیانات روشن شد که انجیل و تورات که نسبت معصیت به انبیاء

 .0عوالی اللئالی ،ج  ،3ص  ،007با قدری اختالف .رسالۀ لب اللباب ،ص :73

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده :اگر شیاطین گرداگرد دلهای فرزندان آدم گردش نمیکردند،
هرآینه آنها ملکوت آسمانها و زمین را میدیدند».
 .2مثنوی معنوی ،دفتر سوّم.

 .7این بنده در رساله اجماع از منظر نقد و نظر ،بحثی مستوفیٰ در عدم حجیّت آن نمودهام( .معلّق)

عدم داللت آیات قرآن بر عصمت انبیاء

میدهد ،باید گفت که محرّفند.
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اگر نصاری و یهود بگویند آیاتی هم در قرآن وجود دارد که داللت بر
عدم د ال لت آیا ت قرآ ن بر عصمت ا نبیاء

معصیت آنها میکند ـ مثل  ؛ 0یا مثل

    

2  ؛  7        ـ جواب هریک
مستلزم مقدمهای است.

امّا اوّل آنکه :انبیاء چون وسائطند دارای دو مقامند:
عدم ا مکا ن لغز ش انبیاء در مقام تربیت و امکا ن آ ن در مقام عبودیّت

 .0مقام تربیت خلق؛

 .2مقام عبودیّت آنها نسبت به خالق.

امّا مقام اوّل آنها ،پس باید گفت :آنها معلم و مربّی بشرند و خدا آنها را امین

مربیٰ باشد؛ لذا با مردم در
دانسته ،و معلم و مربِّی باید دارای درجات تربیتی متعلّم و َّ

أفعال باید فرق داشته باشند.

و امّا در مقام عبودیّت ،در کیسۀ خود جز فقر و عجز و نیستی و مملوکیّت

چیز دیگری ندارند؛ درحالیکه از مخلوق ،أشرفند .هرچه درجۀ آنها بیشتر گردد،
نابودی و عجز و فقر آنها نسبت به خالق زیادتر خواهد شد.
احمــد ار بگشــاید آن پــرّ جلیــل

تــا ابــد مــدهوش مانــد جبرئیــل

3

در این مقام عبودیّت و سیر نفسانی خود ،ممکن است بعضی لغزشهایی از

 .0سوره طه ( )21آیه  .020اهلل شناسی ،ج  ،7ص :038
«و آدم نافرمانی (پروردگارش را) نمود».
 .2سوره أعراف ( )3آیه  .031ترجمه:
« پس چون خداوند به آدم و حوّا فرزندی صالح (سالم و تندرست) عنایت فرمود ،برای خدا ،در
آنچه به آنها عطا کرده بود ،شریکانی قرار دادند( ».محقّق)
 .7سوره فتح ( )38آیه  .2نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص:701
«برای آنکه خداوند گناهان مقدّم و مؤخّرت را بیامرزد».
 .3مثنوی معنوی ،دفتر چهارم.
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آنها سر زند و آن ابداً ربطی به مقام معصیت دربارۀ مخلوق ندارد .این معصیت،

معصیت نفسی خود آنهاست نسبت به خود آنها ،درحالیکه ممکن است همان
المق َّربنی».
نات ا برار س ِّی ُ
معصیت برای مخلوق حسنه باشد« :حس ُ
ئات ُ

0

چنانچه خود آن ذوات مقدّسه در هر دو حال سخنانی دارند:
در مقام اوّل« :ل مع ِ
الت ال جسعها مل رک مقیر رب»2و 7آن شرافت آنهاست.
الل حا ر
3
در مقام دوّمِ « :
إَلی َیف أدعوک و ُد عصیتک».

 .0رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ،ص  ،008تعلیقه :7

«عبارت ”حسنات ا برار“ مضمون روایتی نیست؛ گرچه حکمی است صحیح و مطلبی است

واقعی و حقیقی .در تفسیر المیزان این عبارت را به مشهور نسبت میدهد؛ لیکن در کشف
الخفاء للعجلونی ،ج  ،0ص  713این عبارت را به أبیسعید خرّاز که از اکابر صوفیّه (متوفّی

281ه  .ق) بوده است نسبت میدهد».
 .2رساله لبّ اللباب ،ص 73؛ اسرار ملکوت ،ج  ،2ص  .002بحار األنوار ،ج  ،33ص :237
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم” :ل مع ِ
ر
وُت ال جسعنی ر
«قال ّ
میرسل “.ت ازج».
نبی
الل ر
مقیر رب و ال ٌّ
ملک ّ
االت مع ِ
الل هو فیها نحن،
کلمات مکنونة ،ص  ،003از امام صادق علیه السّالم« :أنّه قال” :لنا ح ر
و نحن فیها هو ،معذلک هو هو و نحن نحن»“.

حاالت مع الل نحن هو و هو نحن»“.
مالّ علی نوری در تعلیقۀ اسفار ،ج  ،2ص « :88و یف الکافی” :لنا
ر
 .7اسرار ملکوت ،ج  ،2ص :003

«برای من در وقت حضور در مقام عزّ و جالل حضرت حق ،یک موقعیّتی است که هیچ ملکی از
مالئکه مقرّب و نه پیامبری از مرسلین ،تحمّل آن مقام را نمیتواند بکند».
 .3األمالی للصدوق ،ص 713؛ مفتاح الفالح ،ص  .700مطلع انوار ،ج  ،3ص :73

«إَلی َیف أدعوک و ُد عصیتک ،و َیف ال أدعوک و ُد عیرفتک؟! حبُّک ف ُلبی و إن َنت عاص ًیا.
جاء َمدود ًة .موالی أنت عظیم العظ ِ
بالذنوب َملو ًة ،و عینًا بِالیر ِ
مددت إلیک جدً ا ّ
امء و أنا أسی األَس ِاء؛ أنا
ِ
ِ
ِ
ِ
األسی بِذنبی المیرِتن بِجیرمی .إَلی لئن طالبتنی بِذنبی ألطالبنک بِکیرمک ،و لئن طالبتنی بِجیرجیریت
ألطالِبنک بِع ِ
فوک ،و ل ِئن أمیرت ب إل الن ِّار أل ِ
ُممدر رسول الل.
خربن أهلها ّأین َنت أُول ال إله ّإال الل ّ
ِ
اللهم ّ
الیراَحی .
ُضک ،جا أرحم ّ
ُسک و اغفیر ل ما ال ج ُّ
ُضک؛ فهب ل ما ج ُّ
ُسک و المعصیة ال ت ُّ
إن ال ّطاعة ت ُّ
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” ای خدای من! چگونه تو را بخوانم درحالتیکه معصیت تو را نمودهام ،و چگونه تو را نخوانم
درحالتیکه تو را شناختهام؟! محبّت تو در دل من است و اگرچه گناهکارم .بلند کردم به سوی تو دستی
را که سرشار از گناه است ،و دوختم به تو چشمی را که کشیده شدۀ به امید است .ای موالی من! تو
بزرگ بزرگانی و من گرفتار گرفتاران؛ من گرفتارم به گناه خودم و گروگانم به جرم خودم .ای خدای
من! هرآینه اگر مطالبه کنی از من به دستاویز گناهم هرآینه مطالبه میکنم از تو به دستاویز کَرَمت ،و اگر
مطالبه کنی از من به دستاویز جریرهام هرآینه مطالبه میکنم از تو به دستاویز عَفوت ،و اگر مرا امر
ُممد رسول اهلل
به سوی آتش کنی هرآینه به اهل آن اعالم خواهم نمود که من حقّاً گویندۀ ال إله ّإال اهلل ّ
بودهام .بار پروردگار من! طاعت تو را خشنود میسازد و معصیت به تو ضرری نمیرساند؛ پس عنایت
الرامحنی»“.
کن به من آنچه تو را خشنود کند و بیامرز بر من آنچه تو را ضرری نمیرساند ،ای أرحم ّ
معاد شناسی ،ج  ،3ص :231

«و همچنین مؤلّف مزار کبیر که سیّد فخارُ بنُ مَعد موسوی و یا بعضی از بزرگان افاضل معاصرین
او میباشد ،میگوید:
برای من روایت کرد شریف أبوالمکارم حمزة بن علی بن زهرة علوی ـ أدام اهلل عزّه ـ و با الفاظ
خود در شهر کوفه در سنۀ پانصد و هفتاد و چهار برای من امالء نمود ،از پدرش ،از جدّش ،از
شیخ أبیجعفر محمّد بن بابَوَیه ـ رضی اهلل عنه ـ از حسن بن علی بیهقی ،از محمّد بن یحیی
صَولی ،از عَون بن محمّد کِندی ،از علی بن میثم ـ رضی اهلل عنه ـ از میثم تمّار که او گفت:
شبی از شبها موالی من امیرالمؤمنین علیه السّالم مرا با خود از کوفه به خارج آن برد ،و به سوی
صحرا میرفتیم؛ تا آنکه چون به مسجد جُعفی رسید ،رو به قبله نمود و چهار رکعت نماز گذارد،
و چون سالم داد و تسبیح گفت ،دستهای خود را برای دعا گشود و چنین گفت:
” ِ
إَلی َیف أدعوک و ُد عصیتک ،و َیف ال أدعوک و ُد عیرفتک و ح ُّبک ف ُلبی مکیر ؟! مددت
نوب َملو ًة و عینًا بِالیرج ِ
الذ ِ
إلیک جدً ا بِ ُّ
اء َمدود ًة .إَلی أنت مالِک العطاجا و أنا أسی اخلطاجا ،و ِمن َیر ِم
ِ
ِ
أسی بجیرمی میرِت رن بِعم َِل .إَلی ما أضیق الطیرجق عَل من َل تکن دلیله،
العظامء ِّ
الیرفق بِاالَساء و أنا ر
و أوحش المسلک عَل من َل تکن أنیسه!*“ ـ تا آخر دعائی که خواندند.

و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حال إخفات دعائی کردند ،و سپس سجده نمودند و
چهرۀ خود را به خاک میمالیدند و صد مرتبه در آن حال العفو العفو گفتند ،و سپس برخاستند و
از مسجد جُعفی بیرون آمدند و راه صحرا را در پیش گرفتند. ...
* این دعا طویل است و قریب یک صفحه از صفحات کتاب بحار األنوار طبع کمپانی است ،و معنای این
فقرات ذکر شده این است:
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خدا هم در قرآن ،اشاره به دو مقام میکند:
در مقام ّاول0           :؛

و گاهی نسبت به مقام دوّم آنها ،کوتاهی آنها را یادآور میشود؛ مثل:

.   

2

 معصیت در مقام دوّم ابداً ربطی به معصیت در مقام اوّل ندارد؛ زیرا که آدم

به دنیا نیامده و واسطه واقع نشده بود؛ فقط رابطۀ میان خود و خالق را بهواسطۀ اکل
شجره ضعیف کرد .پس قیاس عصیان آدم با عصیان عیسی و لوط و نوح که در

عهدین وجود دارد ،قیاس معالفارق است.

 و امّا جواب از آیۀ    آن است که شرک دو قسم است:
اول :شرک در عبادت که در مقام بندگی غیر از خدای را مدخلیّت دادن

است؛ صاحب این شرک نجس است و به جهنّم خواهد رفت.

دوّم :شرک در طاعت است؛ یعنی در مقام ایجاد مخلوقات ،غیر خدا را هم

دخالت دادن بهطور توهم؛ و صاحب این شرک نجس نیست و به جهنّم نمیرود.

و اگر کسی بخواهد در این مقام هم مقصد و تأثیر را یکباره با اطمینان قلب

” خدای من! چگونه تو را بخوانم درحالیکه معصیت تو را کردهام ،و چگونه تو را نخوانم درحالیکه

تو را شناختهام و محبّت تو در دل من جای گرفته است؟! من دستهای پر از گناهان خود را به سوی تو

گشودهام ،و چشمان پر از امید را به سوی تو دوختهام .پروردگار من ،تو مالک بخششها هستی و من اسیر
لغزشها ،و از اخالق کریمانۀ بزرگان است که با اسیران مدارا میکنند و من اسیر جرم و جنایت خود
هستم و گروگان عمل .خدای من! چقدر تنگ است آن راهی که تو راهبرش نباشی ،و چقدر ترسناک

است آن طریقی که تو در آن مونس نباشی!»

 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .77امام شناسی ،ج  ،01ص :720

«ح ّقاً خداوند برگزیده است آدم و نوح و آلابراهیم و آلعمران را بر عالمیان».

 .2سوره طه ( )21ذیل آیه  .020اهلل شناسی ،ج  ،7ص :033
«و آدم نافرمانی پروردگارش را نمود و گمراه شد».
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راجع به سوی خدا داند ،زحمات زیادی الزم دارد.

آدم در مقام عبودیّت جز خدا ،دیگری را عبادت نکرد ،و لیکن چون خدا به

او فرزند داد ،توهّم نمود که ما هم در ایجاد او دخالت داریم؛ لذا در این مقام مشرک

شد و این شرک ابداً به شرک اوّل ربطی ندارد.

 و امّا جواب از آیۀ  0    آنکه:
پیغمبر چون پیوسته باید دارای ترقّیات روحی و سیر درجات نفسانی باشد،

در مواقع غذا خوردن و نزدیکی کردن که خواهینخواهی توجه به دنیا زیاد و به

خالق کم میشد ،مقام سیر حضرت در این حاالت متوقف میماند؛ لذا حضرت
برای جبران هر روز هفتاد مرتبه استغفار میکرد 2.و آیه راجع به این جهت است ،و

 .0سوره فتح ( )38آیه  .2نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :701
«برای آنکه خداوند گناهان مقدّم و مؤخّرت را بیامرزد».

 .2اهلل شناسی ،ج  ،0ص  ،220تعلیقه:

ُ
رسول اهلل
«شرح منازل السائرین ،مالّ عبدالرّزّاق کاشانی ،انتشارات بیدار ،ص ” :011و ِلنا قال
هلل علیه و آله و س َّلم :إنه لیغان عَل ُلبی؛ و ّإین ألست ِ
ص َّیل ا ُ
غفیر الل ف الیو ِم سبعی میرةً“.

و در تعلیقه آورده است” :حسین بن سعید در کتاب زهد ،باب توبه ،ص  37از حضرت امام
أبوعبداهلل جعفرٌ الصّادق علیه السّالم روایت کرده که فرمود ... :و َان رسول ِ
الل صَل الل علیه و

آلِ ِه جتوب إل ِ
َل جو ٍم سبعی میر ًة ِمن غ ِی ذ ٍ
الل ف ِّ
نب“.

و تِرمِذی در کتاب تفسیر ،باب  ،38ج  ،1ص  287از رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله تخریج
حدیث کرده است که فرمودّ ” :إین ألست ِ
غفیر الل ف الیو ِم سبعی میر ًة“.
و ابنماجَه در کتاب األدب ،باب اإلستغفار ،ج  ،2ص  0213تخریج حدیث نموده است کهّ ” :إین
ألست ِ
غفیر الل و أتوب إلی ِه ف الیو ِم سبعی میرةً“.
و بخاری در کتاب الدّعوات ،ج  ،8ص  ،87تخریج کرده است که” :و ّإین ألست ِ
غفیر الل و أتوب
إلی ِه ت خ ف الیو ِم أَثیر ِمن سبعی میر ًة“.
ایضاً أحمد در مسند ،ج  ،2ص  282روایت نموده است.
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االّ تمام دنیا اجماع دارند بر آنکه محمّد بن عبداهلل صلّی اهلل علیه و آله در تمام مدّت

عمر ،گناهی گرچه کوچک انجام نداد.

قرآن همۀ انبیاء را تقدیس نموده؛ دربارۀ یوسف میگوید:
 و مسلم در کتاب الذّکر ،باب اإلستغفار ،ج  ،3ص  2131تخریج کرده است که” :إنه لیغان عَل
ُلبی ،و ّإین ألست ِ
غفیر الل ف الیو ِم ِمائة میر ٍة“.
و در مرصاد العباد ،ص  213گوید” :چنانکه خواجه علیه الصّالة در کمال مقام محبوبی و دولتِ

﴿ ﴾         هنوز توبه را کار میفرمود و میگفت :إنه لیغان عَل
ُلبی ،و ّإین ألست ِ
غفیر الل ف َ ِّل جو ٍم سبعی میر ًة“.
و در ص  721گوید” :آنچه خواجه علیه السّالم میفرمود :إنه لیغان عَل ُلبی ـ تا آخر ،یعنی از
اختالط خلق و تبلیغ رسالت و اشتغال به معامالت بشری ،هر نفس وجودی میزاید و ابر کردار

در پیش آفتاب حقیقی میآید؛ من به استغفار ،نفی آن وجود میکنم روزی هفتاد بار“.
و در ص  123در تعلیقه آورده است که” :این حدیث در کشف المحجوب هُجویری و صحیح
مسلم و صحیح بخاری موجود است“.

و سمعانی در رَوح األرواح ،ص  302با عبارت” :و إنه لیغان عَل ُلبی“ ذکر نموده است و معلّق
آن ،نجیب مایل هروی ،در ص  133گفته است” :حدیث نبوی است“.

ابنأثیر در نهایة ،ج  ،7ص  317ذیل مادّۀ غین به همین حدیث استناد جسته و گفته است” :الغنی:
ً
غوال باهلل تعایل ،فإن
البر؛ ّن قلبه أبدً ا کان م
السهو ا ّلنی ال خیلو منه
الغیم .أراد ما یغ ا ُه من ّ
ُ
تقصریا
عارض بری ی غ ُله ،من ُأمور ا ُ ّمة و الم ّلة و مصالها ،عدَّ ذلک ذن ًبا و
عرض له وقتًا ّما
ء
ً

فیفز ُع إیل اإلستغفار“.

و ایضاً در مختار الصّحاح ذیل غین ،و در األصول العشرة ،ص  ،88و لوائح منسوب به عین
القضاة ،ص  021وارد است.

و در احادیث مثنوی ،تحت شماره  ،321این بیت موالنا را آورده است:

توبـــه آرم روز ،مـــن هفتـــاد بـــار
همچـــو پیغمبـــر ز گفـــتن وز نثـــار
والل ّإین ألست ِ
ِ
غفیر الل و أتوب إلی ِه ف الیو ِم سبعی میرةً،
و گفته است” :ناظر است به حدیث ذیل:

که در صحیح بخاری و مسند أحمد و جامع صغیر با اندک تفاوتی موجود است»“.
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.

0

از حضرت صادق روایت است که مقصود از برهان ،نبوّت است.

2

مالحظه کنید که اسالم و قرآن چگونه نفی معصیت از آنها میکند و عهدین

اثبات آن را.

انبیاء و اولیاء به مقامی رسیدهاند که هیچ لذّتی جز انس با پروردگار برای آنها

لذّت ندارد؛ چگونه با این حال برای لذّت دنیا معصیت کنند؟!

داستان سیّدالشّهدا و حاالت آن حضرت و گفتوگوی در قتلگاه.

تتترا یف هواکتتتا
ترکتتت ُ ازلتتتق ُط ًّ

تتتب إر ًبتتتا
ل ِّ
فلتتتو ق َّطعتنتتتی یف ا ُ

7

و أیتمتتت ُ العیتتتال لکتتتی أراکتتتا

تتتن ال ُفتتتؤا ُد إیل ستتتواکا
لتتتام ح َّ

3و1

 .0سوره یوسف ( )02آیه  .23ترجمه:
« و هرآینه آن زن آهنگ وی کرد ،و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده بود ،آهنگ او

مینمود .اینچنین کردیم تا هرگونه زشتی و بدی و عمل شنیعی را از او دور گردانیم( ».محقّق)
 .2مجمع البیان ،ج  ،1ص :733

«إنّه الن ُب َّو ُة الامنع ُة من ارتکاب الفواحش و الکم ُة الصارف ُة عن القبائحُ .روی ذلک عن الصادق
علیه السالم».

 .7رجوع شود به همین مجلد ص  ،77تعلیقه.
 .3اهلل شناسی ،ج  ،0ص :021

رت ازلق ُط ًّرا یف هواکا“ از ابراهیم أدهم میباشد؛ و اینکه در منابر به حضرت
«ابیات ”هج ُ
سیّدالشّهدا علیه السّالم نسبت میدهند ،زبان حال است نه زبان قال».

 .1اهلل شناسی ،ج  ،0ص :021

«من در راه میل و هوای تو از جمیع خالئق کناره گرفتم؛ و برای دیدار و لقای تو عیالم را یتیم نمودم.

بنابراین ،اگر تو درباره محبّتت مرا قطعهقطعه کنی ،ناله و آه دل من به سوی غیر تو بلند نمیشود».

ششم :حر مت مطلقۀ شر ب خمر در ادیا ن ا لهی
مجلس رو ز ششم

مجلس روز ششم

حرمت مطلقۀ شرب خمر در ادیان الهی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
          
       *    

.            

0

قوانین ثابت و متغیّر ا لهی

احکام و قوانین خدا دو قسم است:

اول :قوانینی است که به مقتضای محیط و مردم تفاوت میکند؛ مثل نماز

خواندن به سوی بیتالمَقْدِس.

 .0سوره مائده ( )1آیه  31و  .30نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :383

«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،استعمال خمر و شراب و قمار زدن ،و برای بتها قربانی کردن ،و
شتر را به طور قرعه و قمار قسمت کردن ،پلید است و از عمل شیطان است؛ پس اجتناب کنید به
امید آنکه به فالح و رستگاری فائز گردید! * این است و غیر از این نیست که شیطان بهواسطۀ
خمر و قمار میخواهد در میان شما تخم عداوت و کینه و دشمنی را بپاشد ،و شما را از یاد خدا و
ذکر او و از نماز باز دارد؛ آیا در اینصورت از شرابخواری و قمار دست بر میدارید؟!»
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دوّم :قوانینی است که تغییر محیط و مکان و زمان در مصلحت و مفسدهاش

دخالتی ندارد؛ مانند :حرمت چیزهایی که برای مزاج و عقل بشر مضر باشد ،و

وجوب اعتقاد به معاد که نظام بشر منوط به آن است.

خمر خوردن و زنا کردن از قبیل ثانی است و برای همۀ مردم مضر و حرام

است .تا وقتیکه خمر خمر است و مسکر ،خدا او را بر احدی جایز نکرده؛ و در
انبیاء سلف هم جایز نکرده و از محرّمات ابدیّه محسوب میشود.

البته باید دانست که بعضی از نصاری میگویند در انجیل آیهای که داللت بر
مستند برخ ی از نصار ی بر عدم حر مت خمر

حرمت خمر کند ،وارد نشده و بنابراین بر عیسویان جایز است.

برای ابطال این سخن باید گفت که :عیسی علیه السّالم تورات را نسخ نکرده؛
مسیح تکمیل کنندۀ تورات است نه ناسخ آن

زیرا خود حضرت مسیح علیه السّالم میفرماید (فصل  1انجیل متی ،آیه :)03
تصور نکنید من برای ابطال تورات و رسائل انبیاء آمدهام؛ بلکه اینطور
نیست و من برای تکمیل آنها آمدهام )08( .و به شما میگویم تا آسمان و
زمین زائل نشود ،یک نقطه یا یک همزه از تورات زائل نخواهد شد؛ بلکه
تمام آن واقع خواهد شد.

فصل  27انجیل متی ،آیه :0

در آنوقت عیسی به شاگردان فرمود که )2( :نویسندگان و فریسیان بر کرسی
نشستهاند )7( .هرچه شما را امر کنند فراگیرید و بکار برید ،ولی مطابق عمل
آنها عمل نکنید؛ زیرا آنها مطابق گفتههای موسی عمل نمیکنند.

با این مقدمه واضح شد که :احکام تورات بر نصاری حجّت است و تمام
حجّیت احکام تورات بر نصاری

نصاری باید به قوانین تورات که در انجیل نسخ نشده عمل کنند؛ اگر از تورات

استدالل کنیم بر حرمت خمر ،راه فرار بر مسیحیّون باقی نمیماند.

آیاتی که در تورات صراحت در حرمت خمر دارد به طریق ذیل است:
تصریح آیات ی ا ز تورات بر حر مت خمر

 .0اصحاح دوّم حبقوق ،آیۀ :1

«و ح ًّقا ّ
إن ازمر غادر ءة؛ یعنی ثابت و پابرجاست که خمر هالککننده است».

(در ترجمه فارسی چاپ لندن همینطور ترجمه شده)

تصریح آیاتی از تورات بر حرمت خمر

14

 .2اصحاح  27از امثال سلیمان ،آیۀ :21
مکن».

«و ال تکُن بنی َیبی ازمر؛ یعنی با کسانی که خمر میآشامند مجالست

 .7اصحاح  ،27آیۀ :23

رح بال
المخاص ُ
رب؟ لمن اجل ُ
امت؟ لمن الک ُ
«لمن الو ُیل؟ لمن ال َّ قا؟ لمن ُ

سب ٍ
هرار العیننی؟ (آیه  )71ل َّلنین ُیدمنون ازمر!»
ب؟ لمن ازم ُ

0

 .3اصحاح  ،27آیۀ :70

حباُبا یف الکأَّ و ساغ مرقوق ًة».
مر إذا امح َّرت حنی تُط ِّه ُر ُ
«ال تن ُظر إیل از ُ

 .1اصحاح  ،27آیۀ :72

«تلس ُع کال َّیة و تلد ُغ کا فغوان».

2

7

 .1اصحاح  1اشعیا ،آیۀ :00

«وای بر آنان که سحر برخیزند و در صدد شرب مسکر باشند ،که مسکر آنها

را تا هنگام شب مست کند».

 .3اصحاح  1اشعیا ،آیۀ :02

«و در مجالس خود بربط و شراب و دف و نای موجود دارند».

 .8اصحاح  1اشعیا ،آیۀ :07

«وای بر آنانی که به نوشیدن شراب پهلوان و در مزج شراب قوّتمندند».

 .0ترجمه« :عذاب مضاعف و شقاوت از آن چه کسی است؟ آن کیست که دائم مخاصمه و
مشاجره بهپا میکند و بیجهت زخمی میشود و چشمانش قرمز و تار میگردد؟ * کسی که
پیوسته شرب خمر می کند و به دنبال میگساری میرود( ».محقّق)
 .2ترجمه« :پس فریفتۀ شراب گلگونی که در جام به تو چشمک میزند و به مالئمت از گلویت
پایین میرود ،مشو و بدان نگاه مکن!» (محقّق)
 .7ترجمه(« :زیرا) مانند مار کشنده تو را نیش خواهد زد و همچون افعی تو را خواهد گزید!»
(محقّق)
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این آیات در تورات بوده و بر نصاری هم حجت است .عالوه ،در انجیل
تصریح آیات ی ا ز ا نجی ل بر حر مت خمر

آیاتی وجود دارد که داللت بر حرمت شرب خمر میکند.
 .0اصحاح  ،20سِفر تثنیه ،آیۀ :21

«و به مشایخ شهرش بگویند این میر ما یاغی شده و به قول ما گوش

نمیدهد؛ زیرا او میخواره است».

 .2اصحاح  ،20سفر تثنیه ،آیۀ  20میفرماید که:

«به مردمان شهر بگویید که :جمع شوند و او را سنگسار نمایند».

انجیل عالوه بر حرمت خمر ،مجازات سختی هم برای مرتکبین به آن قائل شده.

 .7باب اول ،انجیل لوقا ،آیۀ :01

«مدح مینمایند مالئکه ،یوحنا را برای پدرش زکریا؛ زیرا او در نزد خدا

بزرگ است و شرب خمر نخواهد نمود».

مسیحیان با تمام این آیات در تورات ،نسبت شرب خمر به عیسی و نوح
پاسخ به توجیه مسیحیا ن در جواز شرب خمر

میدهند و درعینحال عهدین را هم محرّف نمیدانند .در مقام مکالمه میگویند:
این آیات را قبول داریم ولی این آیات یا قبل از شراب خوردن عیسی بوده یا بعد؛

اگر قبل بوده فعل عیسی ناسخ آن است ،اگر بعد بوده پس عیسی گناه نکرده.
در جواب میگوییم :هر دو شقّ باطل است:

در اوّل آنکه :در احکام عقلی که مستقل باشد ـ مثل قبح ظلم ـ نسخ معنا

ندارد؛ کما آنکه در اوّل سخن اشاره شد که شرب خمر حرمتش مختصّ به زمانی

دون زمانی نیست.

و از دوّم جواب میدهیم که :پیغمبر قبل از بعثت هم نباید به کارهای زشت

و نکوهیده و بهخصوص کارهایی که مزیل عقل است دست زند.

ختم سخن با روضۀ سر سیّدالشّهدا در مجلس یزیدِ می خواره.

 .0رجوع شود به همین مجلّد ص  77تعلیقه.

0

هفتم :اهمّیت امر به معروف و نه ی ا ز منکر
مجلس رو ز هفتم

مجلس روز هفتم:

مجلس روز هفتم

اهمّیت امر به معروف و نهی از منکر

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
         

. 

0

از واجبات شریعت اسالم ،امر به معروف و نهی از منکر است و اهمیّت
واجب کفای ی بود ن امر به معروف و نه ی ا ز منکر

بسیاری دارد؛ بهطوریکه خداوند با آنها معرّفی بهترین امت را کرده است ،و به
مقتضای کریمۀ

﴿         

 2﴾   باید گفت که وجوب آن کفایی است.
وابستگی حیا ت اسالم و اجتماع اسالم ی ،به ا مر به معروف و نهی از منکر

 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .001امام شناسی ،ج  ،07ص :701

«شما بهترین امّتی بودید که برای مردم برگزیده شد ،که به شایستگی و نیکی و امور شناخته شده
و پسندیده امر میکردید ،و از زشتی و پلیدی و امور ناشناخته و نکوهیده نهی مینمودید و ایمان
به خدا میآوردید».
 .2سوره آلعمران ( )7آیه  .013امام شناسی ،ج  ،07ص :701

«و باید در میان شما امّتی باشند که به سوی خیر بخوانند ،و امر به معروف کنند و نهی از منکر
بنمایند ،و آنها هستند آنان که البتّه رستگارند».
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باری ،اسالم بهترین ادیان است؛ زیرا دین اجتماع است .برای حفظ اجتماع

باید عالوه بر اتّحاد صوری ،دلهای مردم متّحد باشد و زنجیری قلبهای آنان را

بههم پیوسته سازد.

جامعهای زنده است که مردم آن در اثر «تعاون بقاء» زندگی کنند؛ حیات

هریک در اثر حیات دیگری باشد .فرضاً مانند بدن انسان؛ چون اعضاء مختلف آن

دارای روح واحد هستند ،عالوه بر آنکه هر دستگاه که کار مستقلی انجام میدهد،

مزاحم با کار دستگاههای دیگر نیست ،آمادۀ ترمیم و نواقص دیگری هم هست.

و جامعه هنگامی میمیرد که افراد آن روی قانون «تنازع بقاء» به وجود آیند؛

چون بدن مرده که بهواسطۀ عدم جهت جامع متالشی گردیده ،تبدیل به کرمهایی

میشود که آن کرمها یکدیگر را خورده و همه از بین میروند.

اسالم وقتی زنده است که تمام افراد برای حفظ روح اسالم همدست باشند و

برای نگاهداری ایمان و توحید و حفظ نظام معاد و معاش یار و یاور باشند؛ این
حاصل نیست مگر آنکه هریک دیگری را امر به معروف و نهی از منکر کند.
السالم« :من تیرک إنکار المنک ِیر بِقلبِ ِه و ج ِد ِه و لِسانِ ِه ،فهو
عن أمریالمؤمننی علیه ّ
ِ 0
م ِّی رت بی األحیاء».
ا ثر تر ک نه ی از منکر ،در کالم امیرا لمؤ منین

جامعهای که افراد آن یکدیگر را دوست داشته باشند و در رفع حوائج

یکدیگر بکوشند ،زندگانی سالم و خوشی خواهند داشت؛ به آمال خود خواهند

رسید؛ درهای سعادت به روی آنان گشوده خواهد شد.
بنـــیآدم اعضـــای یکدیگرنـــد

کــه در آفــرینش ز یــک گوهرنــد

 .0تهذیب األحکام ،ج  ،1ص  .080ترجمه:

«از حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم روایت شده که فرمود” :کسی که امر منکر و زشت را با
قلب و دست و زبانش انکار ننماید ،مردهای است بین زندگان!“» (محقّق)

آثار ترکِ امر به معروف و نهی از منکر در کالم رسول خدا

چو عضوی به درد آورد روزگـار
تو کز محنـت دیگـران بـیغمـی

41

دگــر عضــوها را نمانــد قــرار
آ ثار ترکِ ا مر به معروف و نه ی ا ز منکر در کالم رسول خدا

نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی

0

صیل اهلل علیه و آله« :ال جزال النّاس بِخ ٍی ما أمیروا بِالمعیر ِ
عن رسول اهلل ّ
وف و
الرب [و التقوی]؛ فإذا َل جفعلوا ذلِک ن ِزعت ِمنهم
َّنوا ع ِن المنک ِیر ،و تعاونوا عَل ِ ِّ
ِ 2
ِ
ِ
الربَات ،و س ِّلط بعضهم عَل ب ٍ
األرض و ال ِف السامء».
ناِص ِف
عض و َل جکن َلم ر
اگر کسی شرب خمر کند ،بعد از به هوش آمدن از مستی ،هر کس به او

برسد بگوید چرا مست کردی و او را سرزنش کند ،دیگر مرتکب نمیگردد؛ و اگر
کسی ترک فریضه کند ،به همین طریق او را وادار کنند ،آن عمل را انجام خواهد

داد؛ لذا این دو قانون در اسالم صورت قانونیّت دارد.
پیشر فت اسالم و نجا ت مردم ا ز جها لت و بربریّت ،با دو شمشیر نیکو یِ ا مر به معروف و نهی از منکر

اسالم در دنیا پیشرفت نکرد و مردم را از جهالت و بربریّت نجات نداد ،مگر

این دو شمشیر نیکوی آنها.

 *            
              
             
         *    
        *     

 .0گلستان سعدی ،باب اول.

 .2تهذیب األحکام ،ج  ،1ص  .080ترجمه:

«از حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله روایت شده که فرمود” :پیوسته امر مردم بر خیر و صالح

خواهد بود تا وقتیکه امر به معروف و نهی از منکر نمایند و به یکدیگر در کار نیک و تقوا یاری
رسانند؛ هرگاه این عمل را ترک کنند ،برکتها از آنها گرفته میشود ،و بعضی از آنها بر بعضی

مسلّط میگردند درحالیکه هیچ یاوری برای آنها در آسمان و زمین نخواهد بود( »“.محقّق)

مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز هفتم

47

.     

0

لزوم مساوات فرد مسلما ن با دیگران

مسلمان باید بین خود و دیگران تفاوت نگذارد و در سرّاء و ضرّاء با مردم

شریک باشد .خطاب پروردگار به موسی است:
«جا مویس! ِّإین اع ِّلمک أربع َلِ ٍ
امت فِیها اخلی َ ُّله؛ األول ِل ،و ال ّثانیة لک ،و
ٰ
ِ
ّاس .أما التِی ِل ،فاعب ِ
دین فال ت ِ
رشک ِب
الیرابِعة بینک و بی الن ِ ّ
ال ّثالثة بینی و بینک ،و ّ
شی ًئا .و أ ّما التِی لک ،أنّک ُمزی لِعملِک [بِعملِک] فاعمل ما ِشئت .أ ّما التِی بینِی و
بینک ،علیک بالدُّ ِ
ّاس ،فتض لِلن ِ
عاء و عَل باإلجاب ِة .أ ّما التِی بینک و بی الن ِ
ّاس ما
ّاس ما تکیره لِن ِ
تیرض لِن ِ
فسک و تکیره للن ِ
فسک».

2

 .0سوره آلعمران ( )7آیات  012ـ  .011امام شناسی ،ج  ،07ص  713و :701

«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،تقوای خدا را آنطور که باید و شاید و سزاوار مقام تقوای اوست
بجای آورید؛ و مبادا مرگ شما را فراگیرد ،مگر آنکه شما در درجۀ أعالی اسالم و تسلیم باشید!
* همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و تفرقه نکنید ،و نعمت خداوند را که بر شما ارزانی داشت
به خاطر بیاورید در آن زمانی که شما دشمنِ هم بودید و خداوند در میان دلهای شما الفت افکند
و بنابراین در سایۀ نعمت خدا برادر شدید؛ و شما در لب پرتگاه گودال آتش بودید و خداوند شما
را از آن برگرفت .اینطور ای پیامبر ،خداوند آیاتش را بر شما مردم ،روشن و مبیّن میدارد به
امید آنکه شما راه را پیدا کنید! * و باید در میان شما امّتی باشند که به سوی خیر بخوانند ،و امر به
معروف کنند و نهی از منکر بنمایند ،و آنها هستند آنان که البتّه رستگارند * .و نباید بوده باشید
مانند آنان که تفرّق پیدا کردند ،و اختالف نمودند پس از آنکه بیّنات و ادلّۀ واضح و آشکارا بدانها
رسید؛ و آن جماعت برای ایشان است عذاب عظیم».
 .2من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص  311با قدری اختالف .ترجمه:

«ای موسی! من به تو چهار چیز میآموزم که تمام خیر در آن نهفته است؛ اوّلی از آن من ،و دوّمی
برای تو ،و سومی مربوط به من و تو ،و چهارمی در مورد تو و مردم است.

امّا آنچه که از آن من است اینکه :مرا پرستش کن و چیزی را شریک من قرار مده .و امّا آنچه که
برای تو است اینکه :همانا تو در مقابل عمل خود جزا داده میشوی؛ پس هر کاری میخواهی
انجام بده .امّا آنچه که مربوط به من و تو است اینکه :بر تو باد به دعا نمودن و بر من است که 
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سیّدا ل شّهدا علیه ا ل سّالم ،یگا نه پرچمدار ا مر به معروف و نهی از منکر

یگانه پرچمدار امر به معروف حضرت سیّدالشّهدا:

«أشهد أنک ُد أُمت الصالة و آتیت الزَاة و أمیرت بِالمعیر ِ
وف و َّنیت ع ِن
المنکیر».

0

ختم سخن با روضۀ مناسب.

 اجابت کنم .امّا آنچه که در مورد تو و مردم است اینکه :برای مردم بپسند آنچه را که برای خود

میپسندی ،و برای آنها مکروه و ناگوار بدار آنچه را که برای نفس خود مکروه میداری( ».محقّق)
 .0الکافی ،ج  ،3ص  .133ترجمه:

«شهادت و گواهی میدهم که تو نماز را بپاداشتی و زکات را پرداخت نمودی و امر به معروف و
نهی از منکر فرمودی( ».محقّق)

هشتم :ا مر به معروف و نه ی از منکر ،آب حیات در گلستا ن اسالم
مجلس رو ز هشتم

مجلس روز هشتم:

مجلس روز هشتم

امر به معروف و نهی از منکر ،آب حیات در
گلستان اسالم

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
ا مر به معروف و نهی از منکر ،مراد ا ز قیام به قسط در قرآن

.﴾          
المنکر.
هی عن ُ
مر بالمعروم و الن ُ
القیا ُم بالقسط هو ا ُ

0

2

﴿              

.﴾          

7

ا مر به معروف و نهی از منکر ،یگانه ستو ن مانع ا ز ا نحطاطِ جا معۀ اسالمی

 .0سوره نساء ( )3آیه  .071ترجمۀ رسالۀ بدیعه ،ص :031

«ای مردم با ایمان ،بپادارندگان عدل و داد ،و شاهدان برای خدا باشید؛ گرچه به ضرر شما یا پدر
و مادر و خویشان شما باشد».

 .2ذیل آیۀ شریفۀ:

﴿﴾   

رجوع شود به احکام القران ،ج ،3

ص 31؛ تفسیر آیات األحکام ،ص 713؛ زبدة التفاسیر ،ج  ،2ص 223؛ محاسن التأویل ،ج  ،3ص .38

 .7سوره نساء ( )3آیه  .003ترجمه:
« در بسیاری از نجواهایشان هیچ خیری وجود ندارد؛ مگر کسی که (از این طریق) به صدقه یا کار
پسندیده یا اصالح میان مردم ،فرمان دهد .و هر کس برای بهدست آوردن رضای خدا چنین کند،
پس البته به زودی به وی اجر و پاداش عظیمی عنایت خواهیم نمود( ».محقّق)
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روز گذشته سخنانی راجع به امر معروف و نهی از منکر ذکر شد؛ امروز

میخواهم بگویم که امر به معروف و نهی از منکر یگانه ستونی است که جامعه
اسالم را از انحطاط باز داشته ،بلکه دائماً سیر به سوی ترقّی میدهد .مانند آب
حیاتی است که در گلستان اسالم جاری است؛ چنانچه آب قطع گردد ،درختان

خشک و گلها از بین میرود.

گناها نِ ا فراد جا معه را گناه خود ندید ن ،منشأ ترک نه ی ا ز منکر

مسلمانان در این هنگام به بالی سختی دچار میشوند؛ زیرا این دو صفت

ناشی از حسّ یکدلی و مهربانی نسبت به یکدیگر ،و خود را با جامعه پیوند دادن
است ،و ترک آن ناشی از آنکه خود را از جامعه جدا دانستن و گناهان آنها را گناه

خود ندیدن؛ دراینصورت محرّمات و فجایع زیاد گردد ،و بال دامنگیر همه شود،

و تمام مردم از خاص و عام در شعلههای آتش شهوات خواهند سوخت.
برخ ی آثار تهاو ن نسبت به ا مر به معروف و نه ی ا ز منکر در احادیث

 قیل لرسول اهلل َّ
صیل ا ُ
الصالون؟» قال:
هلل علیه و آله« :أ ُ ل ُک القری ُة و فیها ّ
ِ 0
کوِتِم عن م ِ
«نعم!» قیل« :بم یا رسول اهلل؟» قال« :بِتهاو ِ َِّنم و س ِ
عاص الل».

هلل علیه و آله« :لتأمیرن بِالمعیر ِ
 قال ر ُ
سول اهلل َّ
صیل ا ُ
وف و لتنهن ع ِن المنک ِیر،
2
أو لیس ِّلطن [لیست ِ
عملن] الل علیکم ُِشارَم فیدعو ِخیارَم و ال جستجاب َلم».
السال ُم« :أوحی الل إل شع ٍ
السالمِّ ” :أین مع ِّذ رب
یب النبِ ِّی علیه ّ
 قال الباق ُر علیه ّ
 .0جامع السعادات ،ج  ،2ص  .230ترجمه:

«به رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله گفته شد” :آیا ممکن است قریهای نابود شود درحالیکه در آن
افراد صالحی وجود دارند؟!“ حضرت فرمودند” :بله!“ گفته شد” :بهواسطۀ چه چیزی ،ای رسول
خدا؟!“ رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند” :بهسبب تهاون و سکوت آنها در برابر
معاصی خداوند( »“.محقّق)
 .2الکافی ،ج  ،1ص  .11ترجمه:
«رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمود :باید همۀ شما امر به معروف و نهی از منکر کنید ،وگرنه
خداوند بَدان شما را بر خوبانتان مسلّط مینماید و بر اساس این اهمال ،هرچه خوبان دعا کنند
دعایشان مستجاب نمیگردد( ».محقّق)

جهاد بودن امر به معروف و نهی از منکر
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ومک مائة ٍ
ِمن ُ ِ
ألف :أرب ِعی أل ًفا ِمن ُِش ِار ِهم و ِستِّی أل ًفا ِمن ِخ ِ
یار ِهم “.فقال علیه
السالم” :جا رب! هؤ ِ
ِ
األخیار؟!“ فأوحی الل تعال إل ِیه” :داهنوا
الء األُشار ،فام بال
ِّ
ّ
0
أهل الم ِ
عاص و َل جغضبوا لِغضبِی»“.
جهاد بود ن ا مر به معروف و نه ی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یک نوع از جهاد است؛ منتهی جهاد با لسان .و

در این حال بر انسان مشکل میآید و مردم همیشه میل دارند دیگران را از خود
ناراضی ننموده بلکه مطابق میل آنها رفتار کنند؛ روی اینهمه مُهر سکوت در برابر

فجایع مردم بر زبان خود زده و برای مماشات با آنها از گفتن خودداری مینمایند.
ترک امر به معروف و نه ی ا ز منکر ،اوّ لین کلید فحشا

در این حال میتوان گفت که مردم هم رادع و مانعی از عمل زشت پیدا

نمیکنند ،شهوات باال میرود؛ بنابراین اولین کلید فحشاء ترک امر به معروف و نهی
از منکر است.

کالم نبو ی دربارۀ ا ثر عا فیت طلبی در ا مر به معروف و نهی از منکر

ّاس بِام ج ِ
هلل علیه و آله« :من طلب میرضاة الن ِ
عن رسول اهلل َّ
صیل ا ُ
سخط الل
حامده ِمن النّاس ذاما؛ و من آثیر طاعة ِ
ع ّزوجلَ ،ان ِ
الل ع ّزوجل بِام ج ِ
غضب النّاس،
ًّ
َفاه الل ع ّزوجل عداوة َ ِّل عدو و حسد َ ِّل ِ
حاس ٍد و بغی َ ِّل با ٍغ ،و َان الل له
ِ
ناِصا و ظ ِه ًیا».
ً

2

 .0الکافی ،ج  ،1ص  .11ترجمه:

«امام باقر علیه السّالم فرمود :خداوند متعال به شعیب نبی علیه السّالم وحی کرد که” :من از
قومت صد هزار نفر را عذاب میکنم :چهل هزار نفر از اشرار و بدان و شصت هزار نفر هم از

اخیار و خوبان “.حضرت شعیب عرض کرد” :پروردگارا! آنان را که عذاب میکنی اشرارند ،پس
آخر چرا اخیار عذاب میشوند؟“ خداوند عزّوجلّ به او وحی کرد که” :آنها با اهل معصیت

مداهنه و سستی نمودند و به خاطر غضب و خشم من خشمگین نشدند( »“.محقّق)

 .2الکافی ،ج  ،1ص  .12ترجمه:

«از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله روایت شده که فرمود :کسی که رضا و پسند مردم را به چیزی
طلب کند که موجب سخط و غضب خدای عزّوجلّ شود ،مدحکنندگان و ستایشگران او از مردم،
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عز ت و سعادت در پر تو ا مر به معروف و نهی از منکر

عزّت و سعادت در این امر است:

وف و النهی ع ِن المنک ِیر خ ِ
عن الصادق علیه السالم« :األمیر بِالمعیر ِ
لقان ِمن
ّ
ّ ُ
0
لق ِ
خ ِ
الل؛ فمن نِّصُها أعزه الل و من خذَلام خذله الل».
بیبهرهگ ی تارکا ن ا مر به معروف و نهی از منکر ،ا ز روح اسالم

مردمانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند ،میتوان گفت که از

روح اسالم بیبهرهاند؛ مردگان هستند که در میان مردم حرکت دارند .لذا در آخرالزمان
2
که در روایات وارد است که« :ال جبقی ِمن اإلسال ِم ّإال اسمه و ِمن الق ِ
یرآن ّإال رسمه».
در چنین حالیکه از اسالم جز پوستی بیشتر باقی نمانده ،پیغمبر میفرماید:
«”َیف بِکم إذا فسدت نِساؤَم و فسق شبابکم و َل تامیروا بِالمعیر ِ
وف و َل تنهوا ع ِن
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم” :و یک ُ
المنک ِیر؟“ فقیل ل ُه ّ
ُون ذلک یا ر ُسول اهلل؟!“ فقال:
”نعم ،و ُش ِمن ذلِک؛ َیف بِکم إذا أمیرتم بِالمنک ِیر و َّنیتم ع ِن المعیر ِ
وف؟“ فقیل ل ُه:
ٌّ
”یا ر ُسول اهلل و یک ُ
ُش ِمن ذلِک؛ َیف بِکم إذا رأجتم
ُون ذلک؟!“ قال” :نعم ،و ٌّ
المعیروف منک ًیرا و المنکیر معیرو ًفا؟“ و یف روایة” :و ِعند ذلک جبتَل النّاس بِ ِفتن ٍة ،ج ِصی
7
احللِیم فِیها حیا ًنا»“.
در مقام مذمّت و نکوهش او برمیآیند؛ و کسی که طاعت خدای عزّوجلّ را به چیزی ترجیح دهد

که موجب غضب و ناراحتی مردم شود ،خداوند او را از دشمنی هر دشمنی و حسادت هر حسودی

و ستم هر ستمکاری کفایت میکند ،و پیوسته خداوند یاور و پشتیبان وی خواهد بود( ».محقّق)
 .0الکافی ،ج  ،1ص  .13ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده که فرمود :امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق از
مخلوقات خداوند هستند؛ پس هر کس آن دو را نصرت و یاری کند خداوند او را عزیز گرداند ،و

هر کس آن دو را خوار و زبون سازد خداوند او را خوار نماید( ».محقّق)

 .2بحار األنوار ،ج  ،71ص  .283امام شناسی ،ج  ،8ص :211

«از اسالم جز اسمی ،و از قرآن جز رسمی و درسی باقی نماند( ».محقّق)

 .7جامع السعادات ،ج  ،2ص  .230ترجمه:
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ختم سخن با روضۀ مناسب.

”« چگونه است حال شما هنگامی که زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق گردند و امر به
معروف نکنید و نهی از منکر ننمایید؟“ گفتند” :ای رسول خدا ،آیا اینگونه خواهد شد؟!“ فرمود:
” آری ،و بدتر از این؛ چگونه است حال شما آنگاه که امر به منکر کنید و نهی از معروف نمایید؟“

گفتند” :ای رسول خدا ،آیا اینگونه خواهد شد؟!“

فرمود” :آری ،و بدتر از این؛ چگونه است حال شما وقتیکه معروف را منکر ،و منکر را معروف
ببینید؟!“ و در روایتی ادامۀ مطلب اینگونه آمده است” :و در آن موقع مردم دچار امتحانی
میشوند که در آن شخص حکیم ،حیران و سرگردان میگردد( »“.محقّق)

نهم :شرا ئط و مرا تب امر به معروف و نه ی ا ز منکر
مجلس رو ز نهم

مجلس نهم

مجلس روز ن هم:

شرائط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
لزوم رعایت موا زین اخالق ی در مسئلۀ ا مر به معروف و نه ی ا ز منکر

.          

0

دعوت رسول اکرم و مواعظ حضرت و مجادالت آن حضرت ،از حدود و

موازین اخالقی خارج نمیشد .در دو روز گذشته سخنانی راجع به امر به معروف و

نهی از منکر معروض داشته شد؛ اینک باید دانست که این قانون با خشونت و
تندی ،عملی نمیشود.

علّت تبدّل جایگاه معروف و منکر در جا معه

و همچنین بیان شد که در جامعه چنانچه امر به معروف و نهی از منکر از میان

برود و راه معاصی باز گردد ،کمکم عمل جلّ آن اجتماع منکر شده؛ و اگر کسی کار

معروفی انجام دهد ،مردم بر او خرده میگیرند و او را از آن معروف نهی میکنند.

2

معرف ی مؤمنین در قرآ ن به آ مر به معروف و ناه ی ا ز منکر ،و معرف ی منا فقین به ضدّ آن

 .0سوره نحل ( )01آیه  .021اهلل شناسی ،ج  ،7ص :283

«ای پیغمبر ،بخوان به سوی راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ حسنه ،و با آنان با طریقهای که از
همۀ راهها و طریقهها نیکوتر است ،به مباحثه و مجادله در گفتار قیام کن!»

 .2رجوع شود به همین مجلّد ،ص .012
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 و تعریف منافقین،پروردگار معرّفی مؤمنین را به امر به معروف و نهی از منکر

:را به ضدّ آن فرموده است

        
*          
           
0

.   

        
         
        *     
             
2

. 

: ترجمه.18  و13 آیه)3(  سوره توبه.0

 بعضی از آنها از جنس بعضی دیگرند؛ مردم را به کار منکر و زشت امر،«مردان و زنان منافق

. و دستهای خود را (از انفاق) فرو میبندند،میکنند و از کار معروف و پسندیده نهی مینمایند

 و خداوند هم بر اثر این فراموشی خودشان را از یادشان برد؛،ایشان خدا را فراموش کردند

 * خدا به مردان و زنان منافق و.بهدرستیکه منافقان حقیقتاً از گروه فاسقان و متجاوزان میباشند
 آتش جهنّم را وعده داده است که در آن بهطور جاودان و دوام زیست خواهند نمود؛،کافران

 و خدا آنها را مورد لعنت و دورباش از رحمت خود قرار داده و از،همان برای ایشان کافی است

)» (محقّق.برای آنان عذابی ابدی و پیوسته است

: ترجمه.32  و30 آیه)3(  سوره توبه.2

 بعضی از ایشان اولیاء بعضی دیگرند (صاحب امر و نهی و متولّی،«مردان مؤمن و زنان مؤمنه

تربیت دیگرانند)؛ مردم را امر به کار پسندیده میکنند و از ورود در افعال زشت و قبیح برحذر

  خداوند. و از خدا و رسولش اطاعت مینمایند، و زکات میدهند، و إقامۀ نماز میکنند،میدارند

وابستگی کامل سایر قوانین اسالم به امر به معروف و نهی از منکر
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وابستگی کامل سایر قوانین اسالم به ا مر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر دو قانون است که بقیّۀ قوانین اسالم به او

بستگی کامل دارد:

آخ ِیر الز ِ
عن جابر ،عن أیبجعفر قال« :جکون ِف ِ
مان ُو رم جنبع [جتبع] فِ ِیهم ُو رم
جیراؤون [میراؤون] ت إیل أن قال :ت و لو أض ِ
ت الصالة بِسا ِئ ِیر ما جعملون بِأموا َِلم و
ِ
عیروف و النهی
أبدا ِ َِّنم ،لیرفضوها َام رفضوا أسمی الفیرا ِئض و أُشفها .إن األمیر بِالم
ع ِن المنک ِیر فیرجض رة عظِیم رة ِِبا تقام الفیرا ِئض؛ هنال ِک جتِم غضب ِ
الل عزوجل عل ِیهم
ُّ
الصغار ِف دا ِر الکِ ِ
ِ
بار .إن األمیر
فیع ُّمهم بِ ِعقابِ ِه ،فیهلِک األبیرار ِف دا ِر
األُشار ،و ِّ
ِ ِ
ِ
الصلحا ِء؛ ف ِیرجض رة عظِیم رة ِِبا
بِالمعیروف و النهی ع ِن المنک ِیر سبیل االنبیاء ،و منهاج ُّ
ت ُّل الم ِ
ذاهب ،و ِ
تقام الف ِ
یرائض ،و تأمن الم ِ
کاسب ،و تیر ُّد المظا َِل ،و تعمیر األرض ،و
ِ
0
األعداء ،و جست ِقیم األمیر». ...
جنتصف ِمن
 البته ایشان را به زودی مورد رحمت واسعه و زائدۀ خود قرار خواهد داد؛ ح ّقاً خداوند دارای
مقام عزّت و اقتدار و دارای حکمت و استواری بیپایان است * .خداوند به مردان مؤمن و زنان
مؤمنه وعده داده است که آنان را در بهشتهایی که در زیر درختانش نهرهایی جریان دارد ،وارد

کند که در آن بهطور مخلّد و ابدی میمانند؛ و در منازل و مسکنهای پاک و طیّب سکنی دهد در

بهشتهای عَدن .و رضای خداوند شامل حال آنان گردد که آن ،از آن بهشتها بزرگتر است؛ و
این است رستگاری و فوز بزرگ( ».محقّق)

 .0الکافی ،ج  ،1ص  .11ترجمه:

«از جابر از امام باقر علیه السّالم روایت شده است که” :در آخرالزمان مردمی خواهند بود که در

بین آنان افرادی پیدا میشوند متظاهر و ریاکار (خ ل :که در بین آنان افرادی متظاهر و ریاکار مورد
پیروی قرار میگیرند)“ـ تا آنجا که میفرماید:

”و اگر نماز هم مایۀ ضرر به سایر کارهای آنان شود و به اموال و ابدان آنان آسیب رساند ،هرآینه
آن را نیز ترک مینمایند؛ همانگونه که واالترین و شریفترین واجبات (امر به معروف و نهی از

منکر) را ترک نمودند .بهدرستیکه امر به معروف و نهی از منکر فریضۀ بزرگی است که فرائض و

واجبات دیگر بدان اقامه میگردد.



مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز نهم

330
وابستگی کامل آباد ی زمین و ر فاهیّت مردم ،به ا مر به معروف و نهی از منکر

و خالصه ،قطع نظر از درجات اخروی ،آبادی زمین و رفاهیّت مردم بستگی

کامل به این دو صفت دارد؛ و لیکن باید دانست که با زبان خوش امر به معروف نمود:
دو داستا ن در کیفیّت ا مر به معروف و نهی ا ز منکر

داستان پیغمبر و یهودی که خاشاک به سر حضرت میریخت؛

0

داستان حسنین علیهما السّالم و امر به معروف کردن پیرمردی را که اشتباه

وضو میگرفت.

2

برخ ی ا ز شرا ئط ا مر به معروف و نه ی ا ز منکر

 در این هنگام غضب خداوند عزّوجلّ بر آنان تمام گشته و عقوبت الهی همه را در بر میگیرد،
و در نتیجه ابرار در دارِ اشرار و صغار در دارِ کبار هالک میگردند .بهدرستیکه امر به معروف و
نهی از منکر راه انبیاء و منهاج و رویّۀ صالحان است؛ فریضۀ بزرگی است که بهواسطۀ آن فرائض

دیگر اقامه میشود ،و راهها امن میگردد ،و کسبها حالل میشود ،و مظالمِ مردم باز میگردد ،و

زمین آباد میشود ،و از دشمنان انتقام گرفته میشود ،و امور استوار میگردد( »“.محقّق)

 . 0جهت اطّالع بیشتر پیرامون صبر و تحمّل پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بر اذیت و
آزارهای کفّار قریش رجوع شود به نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص ( .778محقّق)

 .2المناقب ،ج  ،7ص :311
ٍ
أن السن و السنی م ّرا عیل شی ٍ یتو َّض ُأ و ال ُحیس ُن؛ فأبنا یف التَّنازُ ع ی ُ
« ّ
نهام” :أنت
قول ُک ُّل واحد م ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ال تسن الوضوء!“ فقاالُّ ” :أُیا الشیخ َن حک ًام بیننا جتوضأ َ ُّل واحد منّا سوج ًة!“ ُ َّم قاال” :أ ُّجنا
ِ
الوضوء و لک َّن هنا ال َّ ی اجلاهل هو ا َّلنی ل یکُن ُحیس ُن؛ و قد تع َّلم
َیسن؟“ قال” :کال ُکام َُتسنان ُ
اآلن منکُام ،و تاب عیل یدیکُام بجکتکُام و شفقتکُام عیل ُأ َّمة جدِّ ُکام»“.

ترجمه« :حسنین علیهما السّالم مرورشان بر پیرمردی افتاد که در حال وضو گرفتن بود ،ولی

به خوبی وضو نمیگرفت؛ لذا برای اینکه او را متوجّه نمایند ،مشغول وضو گرفتن و منازعه در این
امر شدند و هر یک از آنها به دیگری میگفت” :تو خوب وضو نمیگیری!“ آنگاه به آن پیرمرد

گفتند ” :ای پیر مرد ،تو بین ما حکَم باش و قضاوت کن که کدامیک از ما دو نفر درست و صحیح

وضو میگیرد!“ سپس وضو گرفتند و گفتند” :حال بگو کدامیک از ما خوب وضو میگیرد؟“
پیرمرد (که متوجّه اشتباه خود شده بود) گفت” :شما هر دو خوب و نیکو وضو ساختید ،ولیکن
این پیرمرد جاهل کسی است که نیکو وضو نمیگرفت؛ و بهدرستیکه اکنون وضو گرفتن را از
شما آموختم ،و به دست شما ـ به واسطۀ برکت و شفقّت و مهربانی شما نسبت به امّت جدّتان ـ
توبه نمودم( »“.محقّق)

درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

333

امر به معروف شرائطی دارد:

اوّل :آنکه آمر و ناهی عالم به منکر و معروف باشد؛

دوّم :علم داشته باشد به مسائل خالفیه؛
سوّم :اشتغال به معصیت نداشته باشد؛

چهارم :تجویز تأثیر داشته باشد؛

پنجم :مأمون از ضرر باشد نفساً و عرضاً و ماالً.

0

درجا ت و مراتب ا مر به معروف و نهی از منکر

و امر به معروف و نهی از منکر دارای درجات و مراتبی است:

اوّل :إنکار قلبی؛

مرتبه دوّم :اظهار کراهت؛

سوّم :قول لیّن؛

چهارم :قول غلیظ؛

پنجم :ضرر رساندن؛
ششم :جرح؛

هفتم :قتل.

ختم سخن با روضۀ مناسب.

 .0جهت اطّالع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت ،ج  ،0مجلس پنجم :لزوم تحصیل خبرویّت
و بصیرت در آمرِ به معروف.

دهم :دو قوّۀ مضادّه در انسان
مجلس رو ز دهم

مجلس روز ده م:

مجلس روز دهم

دو قوّۀ مضادّه در انسان

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
مو قعیّت آدم ابوا لبشر قبل ا ز خورد ن ا ز شجره و ب عد از آن

  *     *    *   

. 

0

آدم ابوالبشر ،قبل از خوردن از شجره ،دارای درجۀ ثابت و الیتغیّری بود

مانند مالئکه ،و دارای روحانیّت صِرف بود .چون از شجره خورد ،بهواسطۀ مادیّت

در او و اختیاری که پروردگار به او داده بود ،میان دو قوّۀ مختلفالجهة گرفتار شد.

اگر بنیآدم قوای مادیّت را تقویت دهد و روحانیّت خود را منکوب کند ،از

اوج ر فعت و حضیض د نائت در انسان

اوج رفعت به حضیض دنائت رسیده ،و اگر روحانیّت خود را غلبه دهد ،مقامش از

مقام اوّلیِ خود واالتر خواهد بود؛ چون در اوّل وهله بهواسطۀ نداشتن قوّۀ مضادّه
 .0سوره شمس ( )30آیات  3ـ  .01نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  ،313و رسالۀ لب اللباب ،ص ،07

تعلیقه :0
«و سوگند به نفس انسان و آن که او را تسویه نمود و خلقتش را بیاراست * ،و سپس راه فجور و
فسق و تعدّی ،و نیز راه تقوا و پاکی و طهارت را به او الهام کرد * .بهراستیکه هر کس نفس خود
را تزکیه کرد به رستگاری رسید * ،و هرکه آن را بیالود زیانبار گشت».
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درجۀ ثابتی داشت ،و حال با وجود چنین قوّهای در سیر کمال قدم گذارده است.

لذا میتوان گفت :از شجره خوردن آدم ،موقعیت حساسی برای او به وجود

آورد و به صالح او تمام شد.

از جمــادی مُــردم و نــامی شــدم

مُــردم از حیــوانی و آدم شــدم

حملــۀ دیگــر بمیــرم از بشــر
و ز ملک هم بایدم جستن ز جـو
بار دیگـر از ملـک قربـان شـوم

سیر کما لی انسا ن در مثنو ی معنوی

و ز نما مُـردم بـه حیـوان سـر زدم
پس چه ترسم کی ز مُردن کم شدم

تــا بــر آرم از مالئــک بــال و پــر
ُک ُّ
تتتتل ٍء هالتتتتک إالّ وجهتتتته
آنچتته انتتدر وهتتم نایتتد آن شتتوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویتتدم کتته إنّتتا إلیتته راجعتتون
روی این زمینه ،خدا در انسان دو قوّه قرار داده است :یکی انسان را به سمت
0

دعو ت کرد ن قوۀ عق ل به آخر ت ،و قوا ی وهم و غضب و شهو ت به دنیا

دنیا و مادیّت دعوت میکند که از عوالم دیگر ،شیطان معین این قوّه است؛ و دیگری

انسان [را] به حبّ پروردگار و تزکیۀ روح میخواند که خود خدا به او افاضه میکند.

قوّهای که شخص را به آخرت میخواند ،عقل است؛ و قوّهای که به دنیا

میخواند ،وهم و غضب و شهوت است .اگر انسان عقل را غلبه داد و زمام سه قوّۀ
دیگر را به دست عقل داد ،از مالئک که فقط دارای عقلند برتر میگردد؛ و اگر سه

قوّه را غلبه داده عقل را از بین برد ،از بهائم که فقط دارای شهوتند پایینتر میآید.

           
               

. 

2

 .0مثنوی معنوی ،دفتر سوّم.

 .2سوره أعراف ( )3آیه  .033نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :712

«هرآینه تحقیقاً ما بسیاری از جنّ و انس را برای جهنّم واگذاردیم؛ آنان که دلهایی را دارند که با
آنها نمیفهمند ،و چشمهایی را دارند که با آنها نمیبینند ،و گوشهایی را دارند که با آنها 

کالم خواجه نصیرالدین طوسی در افضلیّت انبیاء بر مالئکه
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فیهم العقل ،و خلق الب ِ
إن الل خلق الم ِ
الئکة و رَب ِ
ففی حدیل النبویّ « :
هائم
و رَب فیها الشهوة ،و خلق بنی آدم و رَب ِ
فیهم العقل و الشهوة؛ فمن غلب عقله
0
عَل شهوتِ ِه فهو أعَل ِمن المالئِک ِة ،و من غلب شهوته عَل عقلِه فهو أدین ِمن الب ِ
هائ ِم».
کالم خواجه نصیرا لدین طوس ی در ا فضلیّت انبیاء بر مال ئکه

از اینجاست که خواجه نصیرالدین طوسی در جواب بعضی از معتزله که قائل

المضا ِّد».
به عدم افضلیت انبیاء از مالئکه بودند ،میگوید« :و ا نبیا ُء أفض ءل ل ُ
وجود ُ

2

ا فضلیّت انسا ن عاق ل بر مال ئکه ،در مثنوی معنوی

 نمیشنوند .ایشان همانند چهارپایانند ،بلکه گمراهتر؛ به علّت اینکه آنها البتّه غافل هستند».
 .0این روایت شریف در مجامع روایی با قدری اختالف به نقل از امیرالمؤمنین علیه السّالم آمده

است .علل الشرائع ،ج  ،0ص :3

«أیب ت رحم ُه ا ُ
هلل ت قال :حدَّ نا سعدُ ب ُن عبداهلل ،عن أمحد بن ُُم َّمد بن عیس ،عن ع ِّیل بن الکم عن
ٍ
ٍ
السالم ،ف ُقل ُ  :المالئک ُة
عبداهلل بن سنان ،قال :سأل ُ أباعبداهلل جعفر بن ُمُ َّمد الصادق علیه ّ
السالم” :إن الل عزوجل رَب ف
عَل بن أبطالب علیه ّ
أفض ُل أم بنُو آدم؟ فقالُ :ال أمیالمؤمنی ّ
قل ،و رَب ف بنی آدم َِل ِ
قال بِال شهو ٍة ،و رَب ف البهائِ ِم شهو ًة بِال ع ٍ
المالئِک ِة ع ً
یهام؛ فمن غلب
ِ ِ
ِ
ُش ِمن البهائِم»“.
عقله شهوته فهو خ ری من المالئکة ،و من غلبت شهوته عقله فهو ٌّ
ترجمه« :شیخ صدوق در علل الشرایع روایت کرده است از پدرش با اسناد خود از عبداهلل بن سِنان
که او گفت :از حضرت أباعبداهلل ،امام جعفر صادق علیه السّالم سؤال کردم که مالئکه افضل
هستند یا بنیآدم؟ آن حضرت فرمود که امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمود” :خداوند عزّوجلّ برای

مالئکه عقل را بدون شهوت ،و برای حیوانات شهوت را بدون عقل ،و برای بنیآدم هم عقل و هم
شهوت را قرار داده است؛ پس هر کس که عقلش بر شهوتش غالب گردد ،از مالئکه بهتر و افضل
است ،و هر کسی شهوتش بر عقلش زیادتی کند از حیوانات بدتر و پستتر است( »“.محقّق)

 .2کشف المراد ،ص :388

المضا ِّد لل ُق َّوة العقل َّیة و
السالم؛ ل ُوجود ُ
غریه من ا نبیاء علیهم ّ
«و هو أفضل من المالئکة و کنا ُ
قهره عیل اإلنقیاد علیها».

ترجمه« :و رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و همچنین سایر انبیاء علیهم السّالم از مالئکه
افضل و برتر میباشند؛ به دلیل وجود تضاد بین قوّۀ عاقله با سایر قُوا و سلطنت عقل بر قوای
دیگر برای تبعیّت از آن( ».محقّق)
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عقل اگر غالب شود پس شـد فـزون

از مالئـــک ایـــن بشـــر در آزمـــون

آن دو قوم آسـوده از جنـگ و حـراب

و این بشـر بـا دو مخـالف در عـذاب

از بهــائم ایــن بشــر زان کــابتر اســت

شهوت ار غالب شود پس کمتر اسـت

آدمــی شِــکلند و ســه امّــت شــدند

وین بشر هم ،ز امتحان قسمت شدند
یــک گُــرُه ،مســتغرقِ مطلــق شــده

همچو عیسی بـا مَلـک ملحـق شـده
رسته از خشم و هوی و قـال و قیـل

نقـــش آدم لیـــک معنـــی جبرئیـــل

خشم محض و شهوت مطلـق شـده

قســم دیگــر بــا خــران ملحــق شــده

نــیم حیــوان نــیم حــیّ بــا رشــاد
مانــد یــک قســم دگــر در اجتهــاد
بعضی قوای انسان را به خوک و سگ و شیطان و ملک تشبیه نمودهاند:

گــر در نگــری بــه دیــدۀ بینــایی

0

یابی تـن خـویش را عجـب مـأوایی

جمــع آمــده در بســاط هــر انســانی
کانجا سگ و خوک و ملک و شیطانی
سعادت و شقاوت انسان بستگی به مناسبت هریک از این دو قوّه دارد و
نتیجهاش راجع به اوست.       :

2

ختم سخن با اشعار عمر بن سعد راجع به قتل سیّدالشّهدا و روضۀ مناسب.
اشعار عمر بن سعد راجع به قتل سیّدا ل شّهدا علیه ا ل سّالم

7

 .0مثنوی معنوی ،دفتر چهارم.

 .2سوره إسراء ( )03آیه  .3نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :710

«اگر نیکی کنید ،برای خودتان نیکی کردهاید! و اگر بدی کنید ،برای خودتان بدی کردهاید!»
 .7ظاهراً اشعار ذیل منسوب به عمر بن سعد ـ لعنة اهلل علیه ـ است؛ زیرا در أمالی صدوق ،ص ،017

شاعر را سنان و در بحار األنوار ،ج  ،31ص  ،081شاعر را حامل رأس مطهّر سیّدالشّهدا علیه السّالم

در قصر یزید میداند؛ و در کشف الغمّة ،ج  ،2ص  ،10میگوید:

ٍ
ٍ
ٍ
ُ َّم َّ
الرأَّ بنی یدی
الرأَّ إیل ابنزیاد مع ُبر بن مالک؛ ف ّلام وضع ّ
إن ُعمر بن سعد أرسل ب ّ
عُبید اهلل بن ٍ
زیاد ،قال:

امتتتتتأ رکتتتتتایب ف َّضتتتتت ًة أو ذهبتتتتتا

المح َّجبتتتتتتا
إ ِّ قتلتتتتتت ُ الملتتتتتتک ُ

و متتتتن ُیصت ّ
و بتتتتت ُری ُهم إذ یتتتتتنکرون النستتتتتبا
تتتیل القبلتتتتتنی یف الصتتتتبا
قتلتتتتتت ُ بتتتتتتری النتتتتتتاَّ ُأ ًّمتتتتتتا و أ ًبتتتتتتا
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 فغضب عبیدُ اهلل من قوله ُ َّم قال له« :إذا علم
منّی ب ًریا و لقنَّک به!» ُ َّم قدمه و َضب ُعنُق ُه.

أ َّن ُه کنلک فلم قتلته؟! واهلل ال نل

ترجمه« :عمر بن سعد رأس مبارک سیّدالشّهدا علیه السّالم را بهواسطۀ بُشر بن مالک به سوی

ابنزیاد فرستاد؛ چون سر مبارک حضرت را پیشروی عبیداهلل بن زیاد قرار داد ،گفت:
” رکاب مرا از نقره و طال پر کن؛ چرا که من َملِک و پادشاه مُحجَّبی را به قتل رسانیدم .بهترین
مردم از جهت پدر و مادر را کشتم و با شمشیر خود او را مضروب ساختم تا اینکه منقلب و

وا گون گردید“.

عبیداهلل بن زیاد از گفتار او به غضب درآمد و گفت ” :اگر تو میدانستی که چنین است ،پس چرا
او را کشتی؟! واهلل که از ناحیه من هیچ خیری به تو نمیرسد و هرآینه تو را هم بدو ملحق

مینمایم!“ و گردن او را زد».

لیکن در مقتل أبیمخنف ،ص  17اشعار ذیل از عمر بن سعد نقل شده است:
تتری منیتتتتی
تتری و الت ُّ
أ أتتتترک ملتتتک الت ِّ

أم أصتتتتبح مأ و ًمتتتتا بقتتتتتل حستتتتنی

و متتتا عاقت ء
تتتل بتتتاع الوجتتتتود بتتتتدین
عجتتتتتل
أال إنّتتتتتام التتتتتدّ نیا زتتتتتری ُم ّ
«آیا حکومت ری را درحالیکه آرزوی من است ترک نمایم ،یا گنهکاری گردم که مرتکب قتل
حسین علیه السّالم گشته است؟! آگاه باشید که حقیقتاً دنیا برای خیری نقد است ،و هیچ انسان
عاقلی نقد را به نسیه نمیفروشد( ».محقّق)

زدهم :عقل موهبت ی ا لهی برای تشخیص صالح از فساد
مجلس رو ز یا زدهم

مجلس روز یا زدهم:

مجلس روز یازدهم

عقل موهبتی الهی برای تشخیص صالح از فساد

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
            

.    

0
عبادت و پاکی روح ،الزمۀ حرکت در قو س صعود

دیروز بیان شد که علّت وجود قوای متضاد در انسان ،تضادّ مبادی خلقت
اوست؛ روح انسان از خدا 2،    :و جسم او از عالم خاک
است .بنابراین ،انسان از قوس نزول فعالً در نقطۀ حضیض واقع شده و باید در اثر

عبادت و پاکی روح ،قوس صعود را پیموده و به اوجی واالتر از اوج اوّل برسد.
غز ل ی ا ز حا فظ در تبیین جایگاه ا نسان

 .0سوره طه ( )21آیه  .027ترجمه:
«خداوند به آدم و حوّا فرمود :هر دو با هم از آن مقام بهشتی فرود آیید ،درحالیکه بعضی از
شما دشمن بعضی دیگر خواهید بود؛ پس اگر از جانب من به سوی شما هدایتی برسد ،هر کس
که از هدایت من پیروی کند ،هیچ گاه گم و گمراه نمی گردد و بدبخت و تهیدست نخواهد

شد( ».محقّق)

 .2سوره حجر ( )01آیه  .23معاد شناسی ،ج  ،7ص :011

«و من از روح خودم در او دمیدم».
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فــاش مــیگــویم و از گفتــۀ خــود دلشــادم

[بنـــدۀ عشـــقم و از هـــر دو جهـــان آزادم

نیست بر لوح دلم جـز الـف قامـت دوسـت

چــه کــنم ،حــرف دگــر یــاد نــداد اســتادم

طایر گلشـن قدسـم چـه دهـم شـرح فـراق

کــه در ایــن دامگــه حادثــه چــون افتــادم

من ملک بودم و فـردوس بـرین جـایم بـود

آدم آورد در ایــــن دیــــر خــــراب آبــــادم

کوکــب بخــت مــرا هــیچ مــنجّم نشــناخت

یــا رب از مــادر گیتــی بــه چــه طــالع زادم

تا شدم حلقـه بـه گـوش در میخانـۀ عشـق

هــر دم آیــد غمــی از نــو بــه مبــارک بــادم

گر خورد خون دلم مردمـک دیـده سزاسـت

کــه چــرا دل بــه جگرگوشــۀ مــردم دادم

سایۀ طوبی و دلجویی حـور و لـب حـوض

بــه هــوای ســر کــوی تــو برفــت از یــادم

پاک کن چهره حافظ به سـر زلـف ز اشـک

ور نــه ایــن ســیل دمــادم ببــرد بنیــادم]

0

عق ل ،وسیله ای برای تشخیص صالح از فساد

خدا برای تشخیص و تمییز این دو راه ،برای انسان عقل قرار داده؛ عقل
تشخیص صالح و فساد میدهد و برای عملی کردن هریک از دو راه ،اراده داده که
مسبوق به اختیار است.
 .0دیوان حافظ ،غزل .712

قوا ی پنجگا نۀ موجود در انسان

اشعاری از موالنا در تبیین جایگاه انسان
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لذا انسان برای هر فعلی در خود پنج چیز مشاهده میکند:

اوّل :قوّهای که انسان را به شیطان دعوت میکند؛

دوّم :قوّهای که انسان را به راه خدا میخواند؛

سوّم :قوّهای که تشخیص صالح و فسادِ هریک را میدهد؛

چهارم :قوّهای که انسان را مخیّر بین دو امر میکند؛

پنجم :قوّهای که موجب عملی کردن یکطرف میگردد.

مریضی که در بستر افتاده باشد ،چون کاسۀ دوا به دستش دهند ،آناً پنج قوّه

را در خود میبیند؛ اگر کام خود را با دوا تلخ کرد ،شیرینیهای آتیه به دستش

میرسد و اگر شربت بهلیمو را ترجیح داد ،برای همیشه خود را از شیرینیها ممنوع

خواهد کرد.

لذا انسان باید متوجه سیرش گردد:
0
«ر ِحم الل امیر ًءا علِم ِمن أجن و ف أجن و إل أجن».
اشعار ی ا ز موالنا در تبیین جایگاه ا نسان

روزها حرف من اینست و همه شب سـخنم

کــه چــرا غافــل از احــوال دل خویشــتنم

از کجــا آمــدهام ،آمــدنم بَهــر چــه بــود

بــه کجــا مــیروم آخــر ننمــایی وطــنم

مــرغ بــاغ ملکــوتم نِــیَم از عــالم خــاک

دو ســه روزی قفســی ســاختهانــد از بــدنم

 .0الوافی ،ج  ،0ص :001
فسه و استعد لِیر ِ
«ر ِحم الل امیرءا أعد لِن ِ
مسه ،و علِم ِمن أجن و ف أجن و إل أجن».
ً
ترجمه« :خدا رحمت کند کسی را که برای نفس خویشتن آنچه را که الزم است مهیا نموده و
برای قبر خویش ،خود را آماده ساخته؛ و بداند از کجا آمده و اآلن در کجاست و به کجا خواهد

رفت!» (محقّق)
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خُنُک آن روز که پرواز کنم تـا بـر دوسـت

بــه هــوای ســر کــویش پــر و بــالی بــزنم

من به خود نامدم اینجا که به خود بـاز روم
﴿.﴾     

2

آنکـــه آورده مـــرا بـــاز بـــرد در وطـــنم

0

سفر إلی اهلل سفر مادّی نیست که احتیاج به مادّه داشته باشد؛ چون هر
اخالق پسندیده و تقوا ،زاد و توشۀ مناسب در سیر إلی اهلل

سفری که شخص میکند ،احتیاج به لوازماتی دارد که در خصوص آن سفر بهکار

میخورد.

چون سیر روحانیّت ،ملکۀ اخالق پسندیده و تقوا الزم دارد ،اگر زاد و توشه

تهیّه نمود ،چون مرغ از تنگنای قفس مادّه پریده؛ و اگر با آلودگیهای دنیا خود را

مبتال ساخت ،دگر مرغ روح بالهایش ضعیف و قادر بر طیران نمیگردد.

   *     *    *   

.    *      

7

محقّق طوسی گوید :مشاعری که انسان با آنها از لذائذ دنیا استفاده کرده و
کالم مح قّق طوس ی در ار تباط مشاعر هفتگا نۀ انسا ن با ابوا ب سبعۀ جهنّم

مادّیت خود را کامل میکند ،هفت است :پنج حسّ ظاهر ،و دو حسّ باطن که
 .0مثنوی معنوی ،پایان دفتر چهارم.

 .2سوره بقره ( )2آیه  .011امام شناسی ،ج  ،7ص :073
«ما مِلک خدا هستیم و به سوی او بازگشت میکنیم».

 .7سوره نازعات ( )33آیات  73ـ  .30معاد شناسی ،ج  ،01ص :713

«و بنابراین هر کس طغیان و سرکشی و تمرّد و تجاوز کرده باشد * و حیات دنیا و زندگی حیوانی
و وهمی و شهوی را (بر حیات آخرت و زندگی عقالنی و معنوی و روحی) ترجیح داده و آن را
انتخاب نموده باشد * ،مأوی و منزل او دوزخ است؛ * و هر کس از مقام و منزلت و ربوبیّت
پروردگارش در خوف و هراس بوده و نفس خود را از هویٰ و میل به شهوات بازداشته است* ،
مأوی و منزل او بهشت است».

کالم محقّق طوسی در ارتباط مشاعر هفتگانۀ انسان با ابواب سبعۀ جهنّم
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واهمه و متخیّله باشد؛ چون حافظه و ذاکره و مفکّره از مشاعر نیستند .لذا اگر

انسان بهواسطۀ این مشاعر دنبال دنیا و زخارف آن برود ،هریک از این مشاعر
مانند دری از درهای جهنماند.        :

0

[و اما دیگر] راهی که انسان بهواسطۀ آن راه خدا را طی میکند ،عالوه بر

این هفت حسّ ،عقل هم هادی و راهنماست؛ لذا این هشت مشاعر به مثابۀ

هشت در بهشتند».

2و7

دنیا کامالً مانند یک فضائی است که یکطرف آن ساز و آواز و خوشی و

لذّت و باغ و گل است ،و در طرف دیگر سوزش آفتاب و مار و خارِ مغیالن است؛

انسان در هنگام تولد در جلوی این فضا واقع شده است .و در آخر این فضا در
طرف باغ ،درب جهنّم است ،و در آخر بیابان سوزان ،درب بهشت است؛ خدا

میگوید :این دو راه ،خود دانی.       :

3

ختم سخن با روضۀ مناسب.

 .0سوره حجر ( )01آیه  .33معاد شناسی ،ج  ،01ص :011

«از برای دوزخ هفت در است ،و از برای هر دری ،از کافران و معاندان مقدار قسمت شدهای معیّن

گردیده است».

 .2آغاز و انجام ،خواجه نصرالدّین طوسی ،فصل  ،03ص .13

 .7مرحوم عالّمه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ در معاد شناسی ،ج  ،01ص  ،017روایتی را از پیامبر
اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به عثمان بن مظعون پیرامون هشت در داشتن بهشت ،و هفت در

داشتن جهنّم آوردهاند( .محقّق)

 .3سوره انسان ( )31آیه  .7نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :711

«بهدرستیکه ما راه سعادت و طریق وصول و قرب حق را به انسان نمودیم ،و لیکن او یا در مقام
شکر برآمد و یا در صدد کفران شد».

دوازدهم :عق ل ،ملکۀ قدسیۀ تنظیم غرا ئز
مجلس رو ز دوازدهم

مجلس روز دو ازدهم:

مجلس روز دوازدهم

عقل ،ملکۀ قدسیۀ تنظیم غرائز

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
  *           

.         

0

اختالف باطن ی حیوا نات ،عالوه بر اختالف ظاهر ی

حیوانات عالوه بر اختالف ظاهری دارای اختالف باطنی هستند؛ و در

حقیقت اختالف باطنی ،هریک را نوع جداگانهای قرار داده است؛ زیرا مثالً انسانِ
سیاه و زرد و سفید و سرخ با وجود اختالف آداب و ظاهر ،درعینحال بهواسطۀ

اتّحاد معنوی آنها یک نوعاند.

عق ل ،ملکۀ قدسیّه و نیرو ی تنظیم کنندۀ غرا ئز حیوان یِ موجود در ا نسان

خداوند در هریک از حیوانات غریزهای قرار داده است :در شیر و گرگ،

 .0سوره بقره ( )2آیه  1و  .3نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :213

«ح ّقاً و تحقیقاً آنان که بدین گفتار ما (از ایمان به غیب و اقامۀ نماز و ایتاء زکات و ایمان به تمام
آنچه را که بر تو و بر پیامبران پیش از تو فرود آمده است ،و به آخرت و عالم علوی و فرشتگان)
یقین ندارند ،کسانی میباشند که کفر ورزیدهاند؛ و برای آنها تفاوتی ندارد که تو آنها را بترسانی و
یا نترسانی ،آنها ایمان نخواهند آورد * .خداوند بر دلها و بر گوش آنان مُهر زده است و بر روی
دیدگانشان پرده و حائل فراگرفته ،و از برای ایشان عذاب عظیمی است».
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درندگی؛ در شغال ،ترس؛ در روباه ،حیله و مکر؛ در سگ ،غضب و وفا؛ در میمون

و خوک ،شهوت؛ در گربه ،تملّق؛ در خروس ،غیرت؛ در اسب ،حیا و نجابت؛ در

مورچه ،جمعآوری مال .ولی در انسان تمام این صفات به نحو جمعالجمعی وجود
دارد؛ منتهی خدا یک ملکۀ قدسیّه و نیروی ربّانی که عقل است ،برای تنظیم این
غرائز قرار داده است .و در واقع عقل ،حکم رگالتور را دارد؛ هرچند إعمال قوّۀ
عاقله بیشتر باشد ،تنظیم این دستگاه بهتر ،و اگر ضعیف گردد ،دستگاه مُختل

خواهد شد.

کمال حیوا نات به غرا ئز مختصّۀ به آنها ،و کمال انسا ن به عقل

باید دانست که هریک از غرائز مختصّۀ حیوان برای خود او کمال است ،و

عقل کمال انسان است.

ا تّحاد انسا ن با حیوا ن ،در صور ت غلبۀ غریزۀ حیوان ی بر عقل

اگر هریک از غرائز بر عقل ترجیح پیدا کرد ،انسان در معنی با آن حیوان

تفاوتی ندارد :شخص شهوتران چون خوک ،و حریص چون مورچه ،و مکّار
چون روباه است؛ لذا چون پردۀ مادّه از دست برود ،در عالم برزخ و قیامت ،انسان
به صورت حیواناتی که غریزۀ مختصّۀ آنها را بر عقل خود ترجیح داده ،متشکل

میگردد.

داستان حضرت امام محمّدباقر علیه السّالم و أبوبصیر در حج بیتاهلل.

0

 .0معاد شناسی ،ج  ،2ص  ،231تعلیقه :2

«در مناقب ابن شهرآشوب ،طبع سنگی ،ج دوّم ،ص  231آورده است:

الضجیج!“ فقال” :بل ما أَثیر
السال ُم” :ما أک ر الجیج و أعظم َّ
قال أبوبصری للباقر علیه َّ
ِ
ِ
ب أن تعلم صدق ما أُوله و تیراه عیانًا؟“ فمسح عیل عینیه و
الضجیٌ و أُل احلجیٌ! أ ت ُّ
دعا بدع ٍ
وات فعاد بصریا ،فقال” :انظیر جا أباب ٍ
صی إل احل ِ
جیٌ!“
ً
المؤم ُن بین ُهم کالکوکب ال ّالمع یف
قال” :فنظ ُ
نازیر ،و ُ
رت فإذا أک ُر النّاَّ قرد ءة و ب ُ

ال َّظلامء!“ فقال أبوبصری” :صدق
بدع ٍ
وات فعاد َض ًیرا.

الضجیج!“ ُ َّم دعا
یا موالی ،ما أق َّل الجیج و أک ر َّ

فقال أبوبصری یف ذلک ،فقال علیه السالم” :ما ب ِ
خلنا علیک جا أباب ٍ
صی ،و إن َان الل تعال ما
َّ ُ

قلب وارونه گنجایش فهم معارف الهی را ندارد

311
قلب وارو نه گنجایش فهم معارف ا له ی را ندارد

این چنین مردمی مقام کمال انسانیّت خود را وارونه کردهاند؛ و قلب آنها
چون وارونه است ،هیچ گنجایش معارف ندارد     :

.    

0
چگو نگی تأ ثیر ایما ن و کفر در غرا ئزِ فطریِ بالقوه در قلب انسان

قبل از آنکه دست تربیتِ محیط در انسان اثر کند ،قلب انسان به غرائز فطری

خود متّصف است؛ ولی این غرائز به مقام کمال نیامده بلکه در مرحلۀ قوّه است.

چون ایمان در او اثر کند ،مرکز تجلیّات پروردگار میگردد؛ و چون کفر و معصیت
ّاس بِنا و أن یهلوا فضل ِ
ظلمک و إنام خار لک ،و خشینا فِتنة الن ِ
الل علینا ،و یعلونا أربا ًبا
دون ِ
ِمن ِ
الل و نحن له عبیدر ال نست ِ
کرب عن ِعبادتِ ِه و ال نسأم ِمن طاعتِ ِه و نحن له مسلِمون“.

و این روایت را مجلسی در بحار األنوار ،ج  ،31ص  210از طبع حروفی از مناقب نقل کرده است.

أبوبصیر به حضرت امام محمّدباقر علیه السّالم عرض کرد” :چقدر حاجی زیاد است و چقدر ناله
و فریاد بسیار است!“ حضرت فرمود” :بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار است و چقدر حاجی کم
است! آیا دوست داری که راستی گفتار مرا دریابی و آنچه را که گفتم با دیدگان خود ببینی؟!“
حضرت دست به چشمان او مالیدند و دعائی خواندند ،چشمان أبوبصیر که سابقاً نابینا بود بینا
شد؛ حضرت فرمودند” :ای أبوبصیر ،نگاه کن به سوی حاجیها!“
أبوبصیر میگوید” :من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمونها و خوکها هستند ،و مؤمن در
میان آنها همچون ستارۀ تابان در شب تاریک میدرخشید “.أبوبصیر گفت” :راست گفتی ای
موالی من! چقدر حاجی کم است و چقدر ناله و فریاد بسیار است!“ و پس از آن حضرت دعائی
خواندند و چشمان أبوبصیر به حالت اوّلیه درآمد و نابینا شد.
أبوبصیر از علّت نابینایی خود سؤال کرد؛ حضرت فرمودند” :ما بر تو بخیل نیستیم ،و خدا به تو
ستم ننموده است و اینطور دربارۀ تو پسندیده است؛ و ما ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل
خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را ارباب خود شمرند و خدا را فراموش کنند ،و حال آنکه ما
بندگان خدا هستیم و از عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او ملول نمیشویم و سر تسلیم
فرود آوردهایم»“.
 .0سوره أعراف ( )3آیه  .011ترجمه:
«اگر ما بخواهیم ،آنان را به گناهانشان میگیریم و مأخوذ میداریم ،و بر دلهایشان مُهر میزنیم تا
دیگر نشنوند( ».محقّق)
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در او راه پیدا کند ،آن قوّۀ خود را از دست داده و بههیچوجه قابلیّت ندارد.
سه روایت در بیا ن ا قسام قلوب

السالمّ « :
إن اإلجامن لیبدو لمع ًة بیضاء ،فإذا ع ِمل العبد
عن أمریالمؤمننی علیه ّ

الصاحلات [نام و] زاد حتّی جبیض القلب َ ُّله؛ و ّ
إن النِّفاق لیبدو نکت ًة سوداء ،فإذا
0

انتهک احلیرمات زادت حتّی جسود القلب َ ُّله ،فیطبع عَل ُلبِه ،فذلک اخلتم».
السالمّ « :
وس ال ج ِعی شی ًئا ِمن
لب منک ر
إن القلوب ثالث رة ُ :ر
عن الباقر علیه ّ
فیه جعتلِ ِ
فیه نکت رة سوداء ،فاخلی و الرش ِ
اخلی ِ،و هو ُلب الکافِ ِیر؛ و ُلب ِ
جان ،فأ ُُّیام
ر
ُّ
فیه مصابیح تزهیر و ال جطفأ نوره إل جو ِم ِ
َانت ِمنه غلب عل ِیه؛ و ُلب مفتوح ِ
القیام ِة،
ر
ر
ِ ِ 2
و هو ُلب المؤمن».
فاق و ر
لب فیه نِ ر
إجامن ،إذا أدرک
در روایت دیگر وارد است« :القلوب أربع رة ُ :ر
ِ
ِ ِ
نکوس و هو ُلب
لب م
ر
الموت صاحبه عَل نفاُه هلک و إن أدرَه عَل إجامنه نجا؛ و ُ ر
رش ِک؛ و ُلب مطبوع و هو ُلب المنافِ ِق؛ و ُلب أزهیر و هو ُلب الم ِ
الم ِ
ؤم ِن فیه
ر
ر
ر
 .0محجة البیضاء ،ج  ،0ص  .233ترجمه:

«از امیرالمؤمنین علیه السّالم روایت شده که فرمود” :بهدرستیکه ایمان در قلب بهصورت یک
نقطۀ سفید و نورانی ظاهر میشود ،و چون بنده اعمال صالحه انجام دهد ،این نقطه افزایش و
گسترش مییابد تا اینکه سراسر قلب او را فرا میگیرد؛ و بهدرستیکه نفاق بهصورت یک نقطۀ
سیاه در قلب پیدا میشود ،و چون عبد هتک محرّمات الهی کند ،این سیاهی گسترش مییابد تا بر
تمام قلب مستولی میگردد و بر قلب او مهر زده میشود؛ و این است معنای ”ختم“ که در قرآن
میفرماید( »“.﴾        ﴿ :محقّق)

 .2بحار األنوار ،ج  ،01ص  73به نقل از معانی األخبار؛ الکافی ،ج  ،2ص  .327ترجمه:

«از امام باقر علیه السّالم روایت شده که فرمود” :قلبها سه گونهاند :قلبی وارونه که هیچ خیری
در آن جای نگیرد ،و آن قلب کافر است؛ و قلبی که در آن نقطۀ سیاهی است و همواره خیر و شر
در آن در حال جنگ و کشمکشند ،پس این قلب با هریک از آن دو همراه باشد ،بر دیگری غلبه
مییابد؛ و دیگر قلبی است باز و گشاده که در آن چراغهای پرفروغی است که تا روز قیامت
خاموش نگردد ،و آن قلب مؤمن است( »“.محقّق)

ب فروزنده بر کائنات
تسلّط صاحب قل ِ
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ِ
الُس ِ
اج ،إن أعطاه الل شکیر و إن ابتاله صرب».
َهیئة ِّ

0و2

تسلّط صاحب قل بِ فروز نده بر کا ئنات

چنین شخصی به مقامی میرسد که بر کائنات مسلّط میگردد و به عوالم
 .0مجمع البحرین ،ج  ،2ص  .033ترجمه:

«قلبها چهار گونهاند :قلبی که در آن نفاق و ایمان است ،درصورتیکه مرگ صاحب این قلب را
در حال نفاق دریابد هالک گشته و اگر در حال ایمان دریابد نجات یافته است؛ و قلبی که وارونه
است و آن قلب شخص مشرک است؛ و قلبی که بر آن مهر خورده و آن قلب منافق است؛ و دیگر
قلبی تابناک که در آن چیزی چون چراغ میدرخشد ،و آن قلب مؤمن است که اگر خداوند به او
عطائی دهد شکر گزارد و اگر مبتال و گرفتارش سازد صبر نماید( ».محقّق)
 .2رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ،ص  ،211تعلیقه :2

«این روایت را در ج  2اصول کافی ،ص  322با اسناد متّصل خود از سعد ،از حضرت أبیجعفر
علیه السّالم بدین کیفیّت آورده است:
قال علیه السالم” :إن القلوب أربع رةُ :لب فِ ِ
ر
یه نِ ر
ُلب
فاق و
نوس ،و ر
ُلب مک ر
إجامن ،و ر
ر
ّ
ِ
ِ
ِ
الُساج .فأ ّما المطبو ِع
طبوع ،و ر
م ر
ُلب أزهیر أجیرد “.ف ُقل ُ ” :و ما ا زه ُر؟“ قال” :فیه َهیئة ِّ
ِ
ِ
ِ
المؤمن ،إن أعطاه شکیر و إن ابتاله صرب؛ و أ ّما
فقلب المناف ِق؛ و أ ّما األزهیر فقلب
المنکوس فقلب الم ِ
رش ِک“.

ُ َّم قرأ هنه االیة      ﴿” :

*﴾    ؛ فأما القلب الذی فِ ِ
إجامن و نِف ر
ر
ُو رم َانوا
یه
اق فهم ْ
ائف ،فإن أدرک أحدهم أجله عَل نِ ِ
بال ّط ِ
فاُ ِه هلک و إن أدرَه عَل إجامنِ ِه نجا“.

و عین همین روایت را در بحار األنوار ،ج  ،01جزء  ،2ص  73از معانی األخبار روایت کرده
است ،ولی به جای لفظ ”أزهیر أجیرد“ لفظ ”أزهیر أنور“ آورده است.

 ...و نیز در ص  ،322از ج  2اصول کافی ،از حضرت صادق علیه السّالم آورده است که:

َتد الیرجل ال ُیطِئ بال ٍم و ال ٍ
واو خطی ًبا ِمصق ًعا و لقلبه أشدُّ ظلم ًة ِمن ال ِ
لیل المظلِم ،و
ُلبه بلِسانِ ِه و ُلبه جزهیر َام جزهیر ِ
َتد الیرجل ال جستطِیع جعرب عام ف ِ
المصباح.
ِّ
ْ

و در ص  71از ج  ،01جزء  2بحار ،از اسرار الصّالة آورده است که:

ِ ِ ِ
ِ
النبی ّ
اج جزْ هیر ». ...
صیل اهلل علیه و آله و س ّلمْ ُ :لب المؤم ِن أجیرد و فیه َس ر
قال ّ

* سوره الملک ( )13آیه .22
** معاد شناسی ،ج  ،1ص :028

**

«دل مؤمن پاک و خالی است و در آن چراغی میدرخشد ،و دل کافر سیاه و وا گون است».
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دیگر راه پیدا میکند و دنیا را بیارزش میداند .حیات خود را به حیات خدا و بقای

خود را به بقای او میداند .در واقع به مرحلۀ انسان کامل میرسد.
اشعار موال نا دربارۀ اشخاص ی که در راه خدا برا ی خود وجود ی قائل نیستند

اگــر دل از غــم دنیــا جــدا تــوانی کــرد

نشــاط و عــیش بــه بــاغ بقــا تــوانی کــرد

اگــر بــه آب ریاضــت بــرآوری غســلی

همــه کــدورت دل را صــفا تــوانی کــرد

ز منــزل هوســات ار دو گــام پــیش نهــی

نـــزول در حـــرم کبریـــا تـــوانی کـــرد

درون بحـــر معـــانی ال ،نِـــه آن گهـــری

که قدر و قیمـت خـود را بهـا تـوانی کـرد

به همـت ار نشـوی در مقـام خـاک مقـیم

مقــام خــویش در اوج عُــال تــوانی کــرد

اگر به جَیب تفکّـر فروبـری سـر خـویش

گذشـــتههـــای قضـــا را ادا تـــوانی کـــرد

و لیکن این عمـل رهـروان چـاالک اسـت

تــو نــازنینِ جهــانی ،کجــا تــوانی کــرد

نه دست و پای اَمـل را فـرو تـوانی بسـت

نه رنگ و بـوی جهـان را رهـا تـوانی کـرد

چو بوعلی ببُر از خلق و گوشـهای بنشـین

مگر کـه خـوی دل از خَلـق وا تـوانی کـرد

تــو رســتم دل و جــانی و ســرور مــردان

اگــر بــه نفــسِ لئیمــت غــزا تــوانی کــرد

مگر کـه درد غـمِ عشـق ،سـر زنـد در تـو

بـــه درد او ،غـــم دل را دوا تـــوانی کـــرد

اشعار موالنا دربارۀ اشخاصی که إعمال غرائز حیوانی میکنند و عقل را کنار گذاشتند

314

ز خا ِر چون و چرا ،این زمان چو درگذری

بــه بــاغ جنّـتِ وصــلش ،چــرا تــوانی کــرد

اگر تو جـنسِ همـایی و جـنس زاغ نـهای

ز جان ،تو میل بـه سـوی همـا تـوانی کـرد

همای سایۀ دولت ،چو شمس تبریزیست

نگــر کــه در دل آن شــاه ،جــا تــوانی کــرد

0

چنین اشخاصی که در راه خدا از خود وجودی قائل نیستند ،در واقع کاری

خدایی میکنند؛ همینطور کسانی هم که غرائز خود را زیاد إعمال کنند ،بهطوریکه
عقل را زمین گذارند ،متوغّل در شیطان بلکه شیطان میشوند.
دیــو ســوی آدمــی شــد بَهــر شــر

اشعار موال نا دربارۀ اشخاص ی که إعمال غرا ئز حیوان ی می کنند و عق ل را کنار گذاشتند

ســوی تــو نایــد کــه از دیــوی بَتَــر

تا تو بـودی آدمـی ،دیـو از پـیات

می دوید و مـی چشـانید او مِـی ات

چون شدی در خویِ دیوی اسـتوار

مــیگریــزد از تــو دیــو نابکــار

همچو امرد کـه خـدا نـامش کننـد

تا بـدین سـالوس در دامـش کننـد
دیــو را ننــگ آیــد از تفتــیش او

چــون بــه بــدنامی برآمــد ریــش او

2

تغییر صور ت ظاهر ی ا نسانی ،بهواسطۀ إعمال غرا ئز حیوانی

چه بسا بهواسطۀ إعمال غرائز ،صورت ظاهر هم تغییر پذیرد؛ چنانکه دربارۀ

شمر وارد است که:

السالم” :إذا َان البد
السالم ،فقال السنی علیه ّ
«وقع عیل صدر السنی علیه ّ
سقنی ُشب ًة ِمن ِ
ِمن ُ ِتَل ،فا ِ
الامء!“ فقال له” :هیهات ،ما ت ُ
نوق الامء أو تنوق الموت

ُغ َّص ًة بعد ُغ َّص ٍة و ُجرع ًة بعد ُجرع ٍة!“ فقال” :یا بن أیبتُراب ،ألس تزع ُم ّ
أن أباک عیل
السالم له” :سئلتک
الوض یسقی من
َّ
أحب؟! اصج حتّی یسقیک أبوک!“فقال علیه ّ

 .0دیوان شمس ،غزل .313
 .2مثنوی معنوی ،دفتر اول.
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ِ
ِ
وز کبوز
ص له ُب ء
بِاهّلل ّإال ما َشفت لثامک ألنْظیر إلیک!“ فک ف عن ل امه ،فإذا ُهو أبر ء
0

عر ک عر ازنزیر!»
الکالب ،و ش ء
ختم سخن با روضۀ مناسب.

َ .0موسوعَة کلمات اإلمام الحسین علیه السّالم ،ص  103با اختالف؛ اسرار الشهادة ،آخوند
فاضل دربندی ،منشورات اعلمی طهران ،طبع خطی ،ص  .321ترجمه:

«شمر بر روی سینۀ حضرت سیّدالشّهدا علیه السّالم نشست؛ حضرت فرمود” :اگر چارهای جز

کشتن من نیست ،پس مرا به جرعهای آب سیراب نما!“ گفت” :هیهات! محال است جرعه آبی
بچشی مگر اینکه مرگ را جرعهجرعه و بهصورتی دردناک بچشی!“ گفت” :ای پسر أبوتراب ،آیا

اینگونه نیستی که گمان میکنی پدرت بر حوض کوثر ایستاده و آب مینوشاند به کسی که
دوست دارد؟! صبر کن تا پدرت تو را آب بنوشاند!“

حضرت فرمود” :تو را به خدا سوگند میدهم که لثام و روبند خود را از چهره بگشا تا تو را
ببینم!“ پس شمر لثام از چهره کشید و صورت خود را نمایان کرد ،که روی او دچار برص و پیسی
بود و پوزهای چون پوزۀ سگ ،و مویی چون موی خوک داشت!» (محقّق)

سیزدهم :جایگاه انسا ن در عا لم هستی
مجلس رو ز سیزدهم

مجلس روز س یزدهم:

مجلس روز سیزدهم

جایگاه انسان در عالم هستی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدِّ ین
.        

0

غریزه در هر ح یوا ن ی ،تراو ش و ا ثری از روح آ ن حیوان

همانطوری که دیروز معروض داشته شد ،هریک از حیوانات دارای

غریزهای هستند که با یکدیگر اختالف دارند .این غرائز الزمۀ روح آنهاست که

هیچگاه از آنها منفک نمیشود .البته نمیتوان گفت که روح مرکّب از غرائز است،
زیرا روح بسیط است؛ ولی از تراوشات و آثار غیر منفکّۀ هر روح ،یک غریزۀ

جداگانه است.

روح انسان عالوه بر اینکه دارای تمام غرائز است ،برای تعدیل و تنظیم آنها
عق ل ،معدِّل و منظِّمِ تمام غرا ئز حیوان یِ موجود در انسان

دارای عقل است که از همه مهمتر و واالتر است؛ لذا انسان از حیوانات اشرف است.
کمال الحدّ ی ،مراد ا ز فص ل ناطق در انسا ن

انسان از مالئک و جن هم اشرف است؛ چون سعادت و شقاوت آنها محدود

 .0سوره حجر ( )01آیه  .23افق وحی ،ص :013

«زمانی که از جهت خلقت مادی و معنوی او را استوار نمودم و به مرتبۀ استواء تام رسانیدم و از
روح و ذات خود در آن دمیدم ،آنگاه در برابر او سجده آرید».
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است ـ بلکه در مَلک ترقّی و کمال هم وجود ندارد ـ ولی انسان دارای نفس ناطقه
یعنی مقام الحدّی است ،لذا انسان اشرف مخلوقات است.

انسان دارای قابلیّتی است که هرچه بخواهد راه کمال بپیماید ،حدّ یَقِفی

ندارد؛ و معنی ناطق که فصل انسان است ،همان مقام الحدّی است.
خلقت تمام موجودات ز مینی و آسما ن ی ،به جهت کمال و معرفت انسا ن به پروردگار

آنچه در زمین است برای انسان آفریده شده:

    

 0.عالوه بر موجودات ارضی ،تمام آسمانها نیز برای مقام کمال انسان که
معرفت پروردگار و فنای در ذات اوست ،پدید آمده:
.﴾      

     

2

البته مقصود از انسان که میگوییم ،این جسم محدود و ضعیف نیست؛ بلکه

روح انسان است که هیچگاه به مقام سیری نمیرسد ،و خود را از کمال و ترقّی

بینیاز نمیبیند.

اختــران پرتــو مشــکاة دل انــور مــا

اشعار ی ا ز مرحوم حاج مال هاد ی سبزوار ی در مقام انسان

نه همین اهل زمین را همه باب اللّهـیم

بر ما پیر خـرد طفـل دبیرسـتان اسـت
 .1دوائُتتتتک فیتتتتک و متتتتا ت تتتت ُع ُر
تتتتغری
 .2أ تتتتتزع ُم أ ّنتتتتک جتتتتر ءم ص
ء
تتنی ا َّلتتتنی
المبت ُ
 .3و أنتتت الکتت ُ
تتاب ُ

دل ما مظهر کل ،کل همگی مظهـر مـا

نُــه فلــک در دوراننــد بگــرد ســر مــا
اشعار منسو ب به امیرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم در حقیقت انسان

فلســفی مُقتبِســی از دل دانشــور مــا

7

و دا ُئتتتتتتک منتتتتتتک و ال تبتتتتتتت ُ ُ
تتتج
و فیتتتتک انطتتتتوی العتتتتال ُ ا کت ُ

المضتتتتتتم ُر
أحرفتتتتتته یظه
تتتتتتر ُ
ُ
ب ُ

 .0سوره بقره ( )2آیه  .23نرمافزار کیمیای سعادت ،متن سخنرانیهای عالّمه طهرانی ،ص :333

«خدا آنچه در روی زمین است برای شما خلق کرده».

 .2سوره طالق ( )11آیه  .02امام شناسی ،ج  ،00ص :21

«خداست آن که هفت آسمان را آفرید ،و از زمین نیز همانند آن آسمانها بیافرید؛ امر خود را
پیوسته در میان آسمانها و زمینها نازل میکند ،تا شما بدانید».

 .7دیوان أسرار ،ص .03

انسان ،روح و جان تمام عوالم

 .4فتتتتال حاجتتتتة لتتتتک یف بتتتتارِ

371

انسا ن ،روح و جا ن تمام عوا لم

ج عنتتتتتتک بتتتتتتام ُستتتتتت ِّطر
ُخیتتتتتت ِّ ُ

0

در انسان نمونهای از تمام عوالم مادّه (یعنی ناسوت) و مجرّد (از ملکوت و

جبروت و الهوت) وجود دارد؛ و در حقیقت انسان روح و جان تمام عوالم است.

حتّی پروردگار نمونهای از خود در انسان ایجاد فرموده که مقام خالقیّت باشد؛
منتهی در خدا بیواسطه و در انسان بهواسطه است.
دل انسا ن ،مظهر تجلیّا ت ا لهی

دل انسان مظهر تجلیّات خدا و انوار اوست .تمام عوالم چهرۀ خود را در

آستان پر تجلّی دل به خاک میسایند ،و نسبت به اوامر او سر تعظیم فرود میآورند.
فلــک دوران زنــد بــر محــور دل
بر آن نقشی که از لوح و قلم رفـت

وجــود هــر دو عــالم مَظهــر دل

تمام عوا لم در حکم ریشه و شاخ و بر گِ درخت ،و ا نسا ن در حکم میوۀ آ ن درخت

نوشــته دســت حــق بــر دفتــر دل

2

تمام عوالم حکم ریشه و شاخ و برگ درخت ،و انسان در حکم میوه اوست.

غرض و مقصود از غرس شجر ،ثمر است.

قدرت ایجاد ی انسا ن در عا لم بر زخ و قیا مت

این انسان که منغمر در عالم طبیعت است ،خلقتش محدود و موجوداتش

ضعیف است؛ ولی وقتیکه از این عالم رفت و روح مجرّد شد ،همانطور که با
ذهن خود در این دنیا هرچه میخواست ایجاد میکرد ،در آن دنیا ایجاد میکند .در

 .0دیوان االمام علی علیه السّالم ،ص  .038معاد شناسی ،ج  ،2ص :032

« )0دوای تو ای انسان در خود توست ،و لیکن نمیفهمی؛ و درد تو از خود توست ،و لیکن

نمیبینی.

 )2تو چنین میپنداری که جِرم کوچک و تنها بدنی هستی؛ درحالیکه عالم اکبر پروردگار در تو
گنجانیده شده است.

 )7تو آنچنان کتاب آشکارای خدای خود هستی که به یکیک از حروفش ،حقائق و اسراری را
نشان میدهد.

 )3بنابراین تو به خارج از وجود خودت نیازی نداری تا بدانچه در تو قلم پروردگار نوشته است،
تو را آگاه کند».
 .2دیوان اسرار ،ص .03
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عالم برزخ و قیامت هرچه بخواهد موجود میکند:
.

    

0
قدرت ایجاد ی انسا ن در عا لم طبیعت ،در ا ثر صیق ل روح و کسب نورانیت

اگر کسی در اثر پیروی از احکام ،بتواند خود را به مقام شامخ انسانیّت

برساند ،زنگار دل خود را بزداید ،قلبش نورانی گردد ،در این عالم همچون ائمۀ

اطهار ،میتواند هرچه بخواهد ایجاد کند.

شمشیر اگر زنگ زند ،قدرتش چون چوبی برای سرکوبی است؛ چون صیقل

یابد ،بسیار کارهای دیگر میکند .آنچه را که روح انسان ایجاد میکند ،در اثر قوّت

و نورانیّت اوست.

چون در سرای مادّه گرفتار آمد و صافی دل خود را به کدورات این عالم تیره

ساخت ،در این عالم نمیتواند موجودی خارجی به وجود آورد؛ ولی در عالم غیر

طبیعت که عالم ذهن باشد ،میتواند ایجاد کند .اگر زنگار دل از کدورت جدا کرد،

در این عالم هرچه بخواهد بکند ،میتواند.

اشعار حاج ی سبزواری در حقیقت انسان

جمله عالم چون تـن و انسـان دل اسـت

هرچه میجویی ز انسان حاصـل اسـت

هر دو عـالم جسـم و جـانش آدم اسـت

ز آنکــه آدم اصــل جملــه عــالم اســت

هســـت انســـان مرکـــز دور جهـــان

نیســـت بـــیانســـان مَـــدار آســـمان

هــر دو عــالم گشــته اســت اجــزای او

برتـــر از کـــون و مکـــان مـــأوای او

 .0سوره زخرف ( )37آیه  .30معاد شناسی ،ج  ،01ص :077

«در آن بهشتها از هر چیزی که نفوس بخواهند و اشتها کنند ،و دیدگانشان از آن لذّت بَرد،
موجود است».

صفای دل انبیاء و اولیاء ،بهواسطۀ عبادت و تضرّع
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المکـــان انـــدر مکـــان کـــرده مکـــان

بـــینشـــان گشـــته مقیّـــد در نشـــان

صــد هــزاران بحــر ،در قطــره نهـــان

ذرّهای گشـــته جهـــان انـــدر جهـــان

ایـــن ابـــد عـــین ازل آمـــد یقـــین

0

بــاطن اینجــا عــین ظــاهر شــد ببــین
خلوص و عبادت ،صفای دل است .عبادت انبیاء و تضرّع اولیاء برای این
صفا ی دل انبیاء و اولیاء ،بهواسطۀ عباد ت و تضرّع

جهت بوده است.

ختم سخن با روضۀ مناسب.

 .0دیوان اسرار ،ص .03

چهاردهم :فضیلت علم و عا لم
مجلس رو ز چهاردهم

مجلس روز چهار دهم:

مجلس روز چهاردهم

فضیلت علم و عالم

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿.﴾        

0

وجود انسا ن عالِم ،علّت غائ ی آ فرینش

در روزهای گذشته سخن به اینجا رسید که کمال حقیقی برای انسان حاصل

نمیشود ،مگر با پاکی روح و جلوۀ روان ،که قابلیّت پیدا کند [و] از انوار الهی در او
[جای] بگیرد و متجلّی گردد .و واضح است که مهمترین صفات خدا علم است؛
زیرا سمع و بصر و اراده و ادراک ،جز علم چیز دیگری نیست .بنابراین ،بهترین

مظهر خدا عالِم است؛ بلکه میتوان [گفت] وجود عالِم علت غائی آفرینش است:
.           

2

 .0سوره مجادله ( )18آیه  .00نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :223

«خداوند مقام و منزلت افرادی را که از شما ایمان آوردهاند ،به یک درجه ،و افرادی را که به ایشان

علم داده شده است ،به چندین درجه باال میبرد!»

 .2سوره طالق ( )11آیه  .02امام شناسی ،ج  ،00ص :21

«خداست آن که هفت آسمان را آفرید ،و از زمین نیز همانند آن آسمانها بیافرید؛ امر خود را
پیوسته در میان آسمانها و زمینها نازل میکند ،تا شما بدانید».
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روی این زمینه ،عالِم علت آفرینش موجودات است.

در شرافت عالِم ،عالوه بر آیۀ قرآن دلیل عقلی و اخبار هم وجود دارد.
د لیل عقل ی بر شرا فت عالِم

دلیل عقلی پس آنکه :موجود اشرف است از معدوم ،و موجود منقسم

می شود به دو قسم :نامی و جماد؛ پس نامی اشرف است .و نامیّ نیز به دو قسم
منقسم میگردد :حسّاس و غیر حسّاس؛ و واضح است که حسّاس اشرف است .و
حسّاس نیز به دو قسم منقسم میگردد :عاقل و غیر عاقل؛ و البته عاقل اشرف
است .و عاقل نیز منقسم به دو قسم میگردد :عالم و غیر عالم؛ و عالم افضل است.

پس عالِم اشرف مخلوقات است.

عالِم ،اختر شب در تاری بربریّت

جهل ،تاریکی و علم ،روشنی است .وجود عالِم ،مانند اختران شب در

فضای تار بربریّت نورافشانی میکنند ،و با پرتو خود پردههای تاریکیها را دریده و
با فروغ خود مردم را روشن مینمایند .لذا انسان بدون علم ،چون مُرده است؛ چون
تاریک است .و شخص عالمِ مُرده ،چون شخصیّتی زنده است؛ چون روشن است.
عالم را روی این زمینه نباید با جاهل قیاس کرد؛ زیرا قیاس بین وجود و عدم یا نور

و ظلمت است.

عن امیرالمؤمنین علیه السّالم:

اشعار منسو ب به امیرا لمؤمنین در فضیلت علم ا

اَّ متن جهتة ال ِّتم تال أکفتا ءء
 .1النّ ُ
 .2و قیم ُة المرء ما قتد کتان ُحیستنُه
 .3ال فضتتل ّإال هتتل العلتتم َّأنُ تم
 .4ف ُق تم بعل ت ٍم و ال نبغ تی ل ته ب تد ًال
 .0دیوان اإلمام علی علیه السّالم ،ص  .23ترجمه:

أبتتتتتتتوهم آد ءم و ا ُ ُّم حتتتتتتت ّوا ُء
ُ

و اجلتتاهلون هتتل العلتتم أعتتدا ءء
عتتیل اِلُتتدی لمتتن استتتهدی أد َّال ُء

اَّ موت و ُ
أهتل العلتم أحیتا ءء
فالنّ ُ

0

« )0مردم از جهت تمثال و ظاهر با یکدیگر برابرند؛ پدرشان آدم و مادرشان حوّا است.
 )2و ارزش و قیمت هر کس به قدر علم و عمل نیکوی اوست .و جاهالن ،دشمنان اهل علم و
صاحبان دانش هستند.


ادلۀ نقلی بر شرافت عالِم
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***

تن مُرده و جان نادان یکـی اسـت

ز دانش به اندر جهان هـیچ نیسـت

0

لم یف البدن کالامء یف ا رض 2».چون حیات زمین به آب
و لنا قیل« :الع ُ

است ،حیات هر ذیروحی به علم است.

اد لۀ نقلی بر شرافت عالِم

.     

7
3

یضا.        :
وأ ً
عن عبداهلل بن م ٍ
السالم ،قال« :قال ر ُ
سول اهلل
یمون  ،...عن أیبعبداهلل علیه ّ
ُ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم” :من سلک ط ِیرج ًقا جطلب ِ
ّ
فیه ِع ًلام ،سلک الل بِ ِه طیرج ًقا إل
ب ِ
العل ِم ِر ًضا بِ ِه .و إنه جست ِ
ب ِ
اجلن ِة .و إن الم ِ
غفیر لِطال ِ ِ
الئکة لتضع أجنِحتها لِطال ِ ِ
العل ِم
األرض ،حتی احل ِ
ِ
وت ف الب ِ
ِ
العاَلِ عَل العابِ ِد
حیر .و فضل
من ف الساموات و من ف
در .و إن العلامء ورثة األ ِ
ضل القم ِیر عَل ِ
سائ ِیر النُّجو ِم لیلة الب ِ
َف ِ
نبیاء ،إن األنبیاء َل
جورثوا ِدجنارا و ال ِدرُها و لکِن ورثوا ِ
العلم[.فمن أخذ ِمنه أخذ بِحظ وافِ ٍیر»“].
ً
ً
ِّ

1

 )7 فضیلت و شرافتی نیست مگر برای اهل علم؛ زیرا که ایشان بر راه هدایت برای جویندگان
سعادت ،راهنمایانند.
 )3برخیز و کمر ببند برای طلب علم ،و ما به عوض علم ،چیزی را نمیجوییم؛ زیرا که مردمان
مردگانند و اهل علم زندگانند( ».محقّق)
 .0گرشاسب نامه.

« .2علم در بدن ،همانند آب در زمین است( ».محقّق)

 .7سوره فاطر ( )71آیه  .28نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :17

«فقط از میان بندگان خداوند ،علما و دانشمندان هستند که از وی خوف و خشیت دارند».

 .3سوره عنکبوت ( )23آیه  .37اهلل شناسی ،ج  ،7ص  ،32تعلیقه :1

«این مثالها را ما برای آدمیان میزنیم و لیکن آنها را تعقّل نمیکنند مگر عالمان».

 .1الکافی ،ج  ،0ص  .73افق وحی ،ص :10

«امام صادق از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم نقل میکنند که فرمودند” :کسی که راهی را 
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فضیلت عا لم بر عابد در اشعار سعد ی

لذا عالم از عابد بسیار أفضل است.

صــاحبدلی بــه مدرســه آمــد ز خانقــاه

بشکســت عهــدِ صــحبتِ اهــل طریــق را

گفتم میـان عـالم و عابـد ،چـه فـرق بـود

تــا اختیــار کــردی از آن ،ایــن فریــق را

گفت آن گلیم خویش به در میبَرد ز مـوج

ویـن جَهــد مــیکنـد کــه بگیــرد غریــق را
«ُشف الم ِ
ِ 2
یرء بِ ِ
ب ،ال بِ
العل ِم و األد ِ
ِ
األصل و النسب».

از علم شریف تـر نـدان هـیچ هنـر

0

بــر آدم بــیعلــم شــرف دارد خــر

7

فرزند هنـر بـاش نـه فرزنـد پـدر
از دائــرۀ علــم منــه پــای بــه در
عن أصبغ ابن نُباتة عن أمریالمؤمننی علیه السالم« :تعلموا ِ
العلم؛ فإن تع ُّلمه
ّ
ُ
یح ،و البحث عنه ِجها رد ،و تعلِیمه لِمن ال جعلمه صدُ رة .و هو
حسن رة ،و مدارسته تسبِ ر
روایت ی غریب در شرافت طا لب علوم ا لهی و معارف حقۀ ربّا نی

 انتخاب کند که به معرفت و علم منتهی شود ،خداوند راه بهشت را برای او هموار خواهد
ساخت .و بهدرستیکه مالئکه بالهای خود را برای جویندگان معرفت و بینش میگسترانند؛ زیرا
به این مسئله رضایت دارند و این راه را میپسندند .و بهدرستیکه هر آنچه در آسمان و زمین

است ،برای جویندۀ علم طلب مغفرت و آمرزش میکنند؛ حتّی ماهیان در قعر دریا .و برتری عالم

بر عابد همچون برتری ماه تمام است بر ستارگان در شب چهاردهم .و بهدرستیکه علماء وارثان
پیامبرانند ،و پیامبران درهم و دینار از خود به جای نگذاردند ،و لکن علم و معرفت از خود به

یادگار نهادند؛ پس هرکه از علم و دانش نصیبی برده باشد ،حظ و بهرهاش بسیار عالی و افزون

خواهد بود»“.

 .0گلستان سعدی ،ص  ،010حکایت .31

 .2روح البیان ،ج  ،3ص  ،338به نقل از امیرالمؤمنین علیه السّالم .ترجمه:
«شرف و ارزش انسان به علم و ادب است ،نه به اصل و نسب( ».محقّق)

 .7قابوسنامه ،باب .1

علم ،چراغ روشنگر راه عقل
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الل و احلیرا ِم و سال ِ رک بِطالِبِ ِه سبیل الن ِ
ِعند الل ألهلِ ِه ُیرب رة؛ ألنه م ِ
عاَل احل ِ
جاة [اجلنّة] .و
ِ
األعداء ،و زجن ِ
ِ ِ
ِ
ِ
األخ ّال ِء.
الح عَل
ب ف الوحدة ،و س ر
أنیس ف الوحشة ،و صاح ر
هو ر
جیرفع الل ِبه أُوا ًما یعلهم ف اخل ِی أئِم ًة جقتدی ِِبِم ،تیرمق أعامَلم و تقتبس آثارهم،
الِتِم؛ ألن ِ
تیرغب الم ِ
الئکة ف خلتِ ِهم ،جمسحوَّنم بأجنِحتِ ِهم ف ص ِ
العلم حیاة
األبدان ِمن الض ِ
ِ
ِ
القل ِ
وب ِمن اجل ِ
عف ،و ج ِنزل الل
األبصار ِمن العمی ،و ُوة
هل ،و نور
اآلخیر ِة .بِ ِ
األخیار ف الدُّ نیا و ِ
ِ
ِ
ِ
حامله م ِ
العل ِم جطاع الل و
األبیرار ،و جمنحه ُمالسة
نازل
العل ِم جعیرف الل و جوحد ،و بِ ِ
جعبد ،و بِ ِ
العل ِم توصل األرحام ،و بِ ِه جعیرف احلالل و
ِ
احلیرام .و ِ
قل و العقل تابِعه؛ ج ِ
العلم إمام الع ِ
األشقیاء».
السعداء و َی ّیرمه
لهمه الل ُّ

0

علم ،چراغ روشنگر راه عقل

 .0األمالی للصدوق ،ص  .101ترجمه:

«اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السّالم نقل میکند که فرمودند ” :علم و دانش را بیاموزید که
آموختن آن حسنه و نیکی ،و مذاکره و گفتگو دربارۀ آن تسبیح خدا ،و بحث و بررسی آن جهاد
در راه خدا ،و تعلیم آن به کسی که آن را نمیداند صدقه است .و علم برای دارندگانش موجب
تقرّب و نزدیکی به خداوند است؛ چراکه علم معیار شناسایی حالل و حرام است و طالبش را به
راه نجات رهنمون میباشد .و علم انیس و همدمی است در وحشت و هراس ،و مصاحب و
همنشینی است در تنهایی ،و سِالحی است برای مقابله با دشمنان ،و زیور أخالّء و دوستان است.
خداوند به جهت علم ،مردمی را رفعت بخشیده تا جایی که آنان را در امور خیر پیشوایانی قرار
میدهد که از ایشان پیروی شود؛ به کارهایشان نگریسته میشود و مورد توجه مردم قرار
میگیرند؛ آثارشان اقتباس و بهره برده میشود؛ مالئکه راغب و خواهان دوستی با ایشان هستند؛
مالئکه هنگام نماز خواندن آنان ،بالهایشان را به ایشان میمالند؛ زیرا علم مایۀ حیات قلوب از
جهل ،و روشنی دیدهها از کوری ،و توانایی ابدان از ضعف و ناتوانی است ،و خداوند حامل آن را
در منازل ابرار فرود میآورد و مجالست اخیار و برگزیدگان را نصیب او میگرداند .بهوسیلۀ علم،
خداوند اطاعت و عبادت میشود ،و به سبب علم خدا شناخته و یگانه بودنش ثابت میگردد ،و
بهوسیلۀ علم صلۀ رحم انجام میگیرد ،و بدان حالل و حرام شناخته میشود .و علم ،امام و
پیشوای عقل است و عقل پیرو آن؛ خداوند آن را به سعداء الهام نموده و از اشقیاء محروم
مینماید( ».محقّق)
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علم چون چراغی است که راه عقل را روشن میکند .علم دارای این درجه

از کمال است؛ و لذا اوّل آیه که به رسول اکرم نازل شد ـ بعد از حمد بر ایجاد و

خلقت ـ توصیف نمود پروردگار را به صفت تعلیم انسان:

 *    *     *     

.     *  

0

لذا در وجه تناسب آیات ،گفته شده است که« :اوّل خدا خلقت انسان را از

عَلَقه که أخسّ موجودات است ،گفته؛ سپس قدرت خود را به این قسم نشان داده

که این انسان را ما عالم گردانیدیم و از آن خِسّت به مقام رفعت رسانیدیم».
ختم سخن با روضه مناسب.

 .0سوره علق ( )31آیات 0ـ  .1امام شناسی ،ج  ،02ص :010

«بخوان به اسم پروردگارت ،آن کسی که خلق کرده است * .انسان را از خون منجمد و بسته شده
خلق نموده است * .بخوان و پروردگار تو بخشندهتر و عطایش از همه افزونتر است * .آن
کسی که با قلم تعلیم نمود * .و به انسان تعلیم نمود آنچه را که نمیدانست».

نزدهم :جایگاه علم و عا لم در اسالم
مجلس رو ز پا نزدهم

مجلس روز پانزد هم:

مجلس روز پانزدهم

جایگاه علم و عالم در اسالم

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.           

0

شرا فت و ا فضلیت عالِم

دیروز آیات و اخباری راجع به شرافت علم بیان شد؛ و ثابت شد که هیچ

موجودی جز عالِم دارای رتبۀ افضلیّت نیست:

.           

2

ترغیب شدید اسالم به فراگیر ی علم

در اسالم ترغیب شدیدی شده است به فراگرفتن علم:
عن أیبعبداهلل ،عن رسول اهلل ،قالُ« :ال :طلب ِ
العل ِم ف ِیرجض رة عَل َ ِّل مسلِ ٍم
 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .08امام شناسی ،ج  ،00ص :00

«گواهی میدهد خداوند سبحانه درحالیکه قیام به قسط و عدل دارد ،بر آنکه هیچ معبودی جز او
نیست ،و فرشتگان و صاحبان علم نیز شهادت به وحدانیّت او میدهند».

 .2سوره زمر ( )73آیه  .3امام شناسی ،ج  ،00ص :073

«بگو (ای پیامبر) آیا مساوی هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟! این است و غیر از
این نیست که صاحبان خرد و عقل متذکّر میشوند و از آیات خدا مطلب را ادراک میکنند و
فرا میگیرند».
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و مسلِم ٍة».

مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز پانزدهم
0

 .0رسالۀ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ،ص  ،031تعلیقه:

«بدانکه روایت ”طلب العل ِم فیرجض رة عَل ِّ
َل مسلم“ از روایات مشهوره و مستفیضه است؛ ولیکن

با لفظ « ُمسلمة» عطف بر لفظ «مسلم» ،فقط در چند مورد معدودی مرفوعاً روایت شده است.
اول :در مصباح الشریعة در دو مورد:

صیل اهلل علیه و آله و س ّلم :طلب ِ
یکی در باب سوّم که فرموده است” :قال رسول اهلل ّ
العل ِم فیرجض رة
عَل ِّ
َل مسلِ ٍم و مسلِم ٍة؛ و هو علم النفس“.

صَل الل علیه و آله و س ّلم :طلب ِ
ّبی ّ
العل ِم
و دیگری در باب شصتودوّم که فرموده استُ” :ال الن ّ
فیرجض رة عَل ِّ
َل مسلِ ٍم و مسلِم ٍة؛ أی علم التقوی و الیقنی“.
دوّم :در مقدمه کتاب معالم األصول که از کلینی روایت مینماید ،ولی معلوم نیست که این لفظ را

نسّاخ اضافه کردهاند یا به خطّ خود صاحب المعالم بوده است؛ زیرا در نسخههای کافی بدون لفظ

«مسلمة» روایت شده است.

سوّم :در ج  ،0ص  ،3از محجة البیضاء از غزالی نقل کرده است؛ گرچه در خود إحیاء العلوم،

ج  ،0ص  ،7از این لفظ خالی است.

چهارم :روایتی است که در ج  ،0بحار األنوار ،ص  ،13از غوالی اللئالی نقل کرده است که” :قال
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم :طلب ِ
العل ِم فیرجض رة عَل ِّ
النّبی ّ
َل مسلِ ٍم و مسلِم ٍة“.
صح عن النّبی ّ
صیل اهلل علیه و آله
پنجم :در صفحه اوّل از مقدمۀ تفسیر مجمع البیان گوید” :و قد ّ

و س ّلم یف ما رواه لنا ال ّقات با سانید الصحیحة مرفو ًعا إیل إمام اِلدی و کهف الوری أیبالسن
السالم ،عن آبائه سی ٍد عن س ّید و إما ٍم عن إمام إیل أن اتّصل به علیه و آله
عیل بن مویس الرضا علیه ّ
ّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
السالم إنّه ُال :طلب العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل مسل ٍم و مسلمة فاطلبوا العلم من مظانِّه ت الدیل“.
ّ

و امّا طرق دیگر از این روایت ،از لفظ «مسلمة» خالی است؛ چنانکه در همین جلد از کتاب

بحار األنوار ،در ص  11از امالی شیخ با اسناد خود از حضرت رضا از پدرانش از امیرالمؤمنین
علیه السّالم روایت کرده است که” :قال :س ِمعت رسول ِ
الل ّ
صَل الل علیه و آله و س ّلم جقول:
العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل مسلِ ٍم فاطلبوا ِ
طلب ِ
العلم ِمن مظانّه  ...الدیل “.و ظاهراً متن این روایت
ٍ
متن همان روایتی است که از تفسیر مجمع البیان آوردیم ،ولیکن در آنجا با عطف کلمه و ُمسلمة 
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ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی
چنــین گفــت پیغمبــر نیــکخــوی
ّاس بِاأل ِ
ِ ِ 2
یف نج البالغة« :إن أول الن ِ
نبیاء أعلمهم بِام جاءوا به».

0

چند روایت در فضیلت عالِم

 آمده است و در اینجا بدون عطف.
و در ص  11از امالی شیخ با سند مجاشعی از حضرت صادق ،از پدرانش ،از رسول خدا صلّی اهلل
ِ
العاَل بی اجل ِ
علیه و آله و سلّم روایت کردهاندُ” :ال رسول الل ّ
هال
صَل الل علیه و آله و س ّلم:
األموات  ...ت ایل أن قال :و إن طلب ِ
ِ
العل ِم فیرجض رة عَل ِّ
َل مسلِ ٍم“.
َاحل ِّی بی
و در همین صفحه از بصائر الدرجات روایت کرده است از حضرت صادق علیه السّالم ،قالُ” :ال
ِ
ِ
رسول الل ّ
ب بغاة
صَل الل علیه و آله و س ّلم :طلب العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل مسلِ ٍم .أال إ ّن الل َی ُّ
ِ
العل ِم“.
و در همین صفحه از بصائر الدرجات ایضاً نقل میکند از حضرت صادق علیه السّالمُ” :ال
صَل الل علیه و آله و س ّلم :طلب ِ
السالمُ :ال رسول الل ّ
العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل
أمیالمؤمنی علیه ّ
مسلِ ٍم“.
الش ِ
و ایضاً در ص  03از روضة الواعظین ،از امیرالمؤمنین علیه السّالم روایت میکند ،قالّ ” :
اخص
الل .إن طلب ِ
یل ِ
ب ِ
العل ِم َالم ِ
ف طل ِ
جاه ِد ِف سبِ ِ
العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل مسلِ ٍم “. ...

و ایضاً در ص  10از روضة الواعظین ،از رسول اهلل روایت میکند که فرمود” :اطلبوا ِ
العلم و لو
ی؛ فإن طلب ِ
الص ِ
العل ِم فیرجض رة عَل َ ِّل مسلِم“.
بِ ِّ
باری ،با آنکه در این روایات لفظ «مسلمة» نیامده است ،ولیکن بهطور مسلّم ،مراد زنهای مسلمان
نیز هستند؛ چون لفظ «مسلم» برای جنس آمده است در مقابل کافر ،نه آنکه مراد مرد مسلمان باشد
در قبال زن مسلمان .و البته در این قسم تعبیر که جنس مراد است ،نظر به تذکیر ندارد؛ چنانکه در
اشباه و نظایر آن ـ که احکام شریعت را بر موضوع جنس آورده است ـ همین معنی مراد است .مثل
آنکه میفرماید” :المسلِم من سلِم المسلِمون ِمن لِسانِ ِه و ج ِده“ یا آنکه میفرماید” :الم ِ
هاجیر من هجیر
السیِ ِ
ئات“ ،که نظر به تمام افراد جنس مسلمان و مهاجر است بدون مدخلیّت ذکوریّت و إناثیّت».
 .0شاهنامۀ فردوسی.

 .2نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص  .013والیت فقیه در حکومت اسالم ،ج  ،2ص :11

«نزدیکترین مردم به انبیاء (کسی که به انبیاء والیتش بیشتر است و مقرّبتر است) آن کسی است
که داناترین مردم است به آنچه که پیغمبران آوردهاند».
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ب ِ
السالم قال« :لو جعلم النّاس ما ف طل ِ
العل ِم ،لطلبوه
لسنی علیه ّ
عن ع ِّیل بن ا ُ
و لو بِس ِ
فک المه ٌِ و خ ِ
وض ال ُّلج ٌِ .إن الل تبارک و تعال أوحی إل دانِیال :أن أمقت
العل ِم ،الت ِّارک ل ِإلُتِ ِ
داء ِ ِِبم؛ و أن أحب عبِ ِ
أهل ِ
اجلاهل المست ِ
ع ِ
بیدی إلِ ،
ف بِح ِّق ِ
یدی
خ ُّ
امء ،التّابِع لِلحل ِ
الال ِزم لِلعل ِ
ِ 0
إل الت ِق ُّی ال ّطال ِب لِلث ِ
واب اجل ِز ِ
جلّ ،
امء ،القابِل ع ِن احلکامء».
عابِ ٍد».

لم ِه أفضل ِمن س ِ
عاَل جنتفع بِ ِع ِ
ِ
بعی ألف
عن أیبجعف ٍر علیه ّ
السالم أنّه قال « :ر

2

کدام علم شرا فت دارد

باید دانست که کدام علم شرافت دارد:

داستان ورود پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله در مسجد و سؤال از مرد سخنگو و
7
عادل رة أو سن رة ِ
فرمایش حضرت« :العلم ثالث رة :آج رة ُمکم رة أو ف ِیرجض رة ِ
ُائم رة».
 .0الکافی ،ج  ،0ص  .71ترجمه:

«اگر مردم میدانستند که چه فضیلتی را در طلب علم حائز میگردند ،هرآینه آن را طلب میکردند؛
گرچه مستلزم ریختن خون ها با شمشیر و امثال آن ،و فرورفتن در گردابهای رف دریاها
باشد  .خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی فرمود که” :مبغوضترین بندگانم نزد من ،جاهل و
نادانی است که حقّ اهل علم را سبک شمرد و از ایشان پیروی نکند؛ و محبوبترین بندگانم نزد
من ،فرد با تقوایی است که طالب ثواب جزیل و مالزم علماء و پیرو حلماء و پذیرندۀ حکماء
باشد( »“.محقّق)
 .2الکافی ،ج  ،0ص  .77ترجمه:

«عالمی که از علمش نفع برند ،از هفتاد هزار عابد افضل است( ».محقّق)

 .7الکافی ،ج  ،0ص :72

ٍ
ٍ
ُممد بن عیس ،عن عُبید اهلل بن عبد اهلل
ُممد عن سهل بن زیاد ،عن ّ
عیل ب ُن ّ
« ّ
ُممدُ بن السن و ُّ
السالم ،قال:
الدِّ هقان ،عن ُد ُرس الواسط ِّی ،عن إبراهیم بن عبد المید ،عن أیبالسن ُمویس علیه ّ
دبل ر ُس ُ
ول اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم المسجد ،فإذا جامع ءة قد أطا ُفوا بر ُج ٍل فقال” :ما هذا؟“

فقیل :ع ّالم ءة! فقال” :و ما الع ّالمة؟“ فقا ُلوا ل ُه :أعل ُم النّاَّ بأنساب العرب و وقائعها و أ ّیام اجلاهل َّیة
ِ
و ا شعار العرب َّیة .قال” :فقال النبِ ُّی ّ
ُض من ج ِهله 
صَل الل علیه و آله و س ّلم :ذاک ع ر
لم ال ج ُّ

نفوذ کلمۀ علماء اسالم
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بنابراین ،برای کِپلر و کپرنیک و گالیله و پاستور و ادیسون بهواسطۀ اختراعات

خود هیچ شرافتی نیست؛ زیرا متاع آنها خریدارش خدا نبود .بلی ،اگر این زحمات
آنها به قصد قربت باشد ،نتیجه دارد؛ و االّ فال.
نفوذ کلمۀ علماء اسالم

مقام منیع و نفوذ کلمۀ علماء بود که هزار سال کشور را از حضائض نجات

داد .وجود خواجه نصیرالدین طوسی بود که ایران را از چنگال خلفای جور نجات

داد.

0

صیل اهلل علیه و آله و س ّلم” :إنام ِ
و ال جنفع من علِمهَّ ُ “.م قال النَّب ُّی ّ
العلم ثالث رة :آج رة ُمکم رة أو
ف ِیرجض رة ِ
عادل رة أو سن رة ُائِم رة و ما خالهن فهو ف ر
ضل»“.
والیت فقیه در حکومت اسالم ،ج  ،2ص :278

«رسول خدا داخل مسجد شدند و دیدند گروهی از مردم گرداگرد مردی را گرفته ،به دور او

اجتماع کردهاند .حضرت فرمودند” :این چیست؟!“ گفتند :عالّمه است! حضرت فرمودند:

”عالّمه چیست؟“ گفتند :داناترین مردم است به انساب عرب و تاریخ و وقایع آنها و جریاناتی که
در عصر جاهلیّت واقع شده است ،و به اشعار عرب .حضرت موسی بن جعفر علیهما السّالم

فرمودند” :در این حال رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند :این علمی است که با
ندانستن آن کسی را ضرری نمیرسد ،و با دانستن آن کسی را منفعتی عائد نخواهد شد .سپس
رسول خدا فرمودند :علم منحصر در سه چیز است :آیۀ محکم ،و یا فریضۀ عادله ،و یا سنّت
قائمه؛ و غیر از این سه چیز ،هرچه باشد زیادی است»“.

 .0نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص :223

«در اینجا الزم است مدح و تمجیدی را که آیۀ الهی در ادبیّت و عربیّت و فقه و اصول و حکمت،
نادرۀ زمان ،آیة اهلل حاج میرزا أبوالفضل طهرانی ،فرزند آیة اهلل میرزا أبوالقاسم کالنتر (صاحب
تقریرات مباحث الفاظ شیخ انصاری) و پدر آیة اهلل حاج میرزا محمّد ثقفی (صاحب تفسیر فارسی
روان جاوید) ـ أعلی اهللُ مقامَهم ـ در کتاب نفیس و پر مایۀ خود :شفاء الصّدور فی شرح زیارة

عاشور در ذیل فقرۀ” :و العن یزید بن ُمعاویة در ص  713و  711بالمناسبه دربارۀ خواجه
نصیرالدین طوسی ذکر کرده است ،بیاوریم؛ تا حال خواجه که یکی از فالسفۀ اسالم است؛ روشن
گردد .او میگوید:
استاد البشر خواجه نصیر ـ رضی اهلل عنه ـ مؤالف و مخالف طوعاً و کرهاً او را به استادی 
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 مسلّم دارند .گاهی افضل المحقّقین لقبش میدهند ،و وقتی عقل حادیعشرش
میخوانند ،و جایی سلطان الفقهاء و الحکماء و الوزرائش مینامند؛ چنانچه در اجازۀ
شهید ثانی برای حسین بن عبدالصّمد والد شیخ بهائی است .و موضعی در حقّ او
میگویندُ ” :
أفضل أهل ع

ه یف ال ُعلوم العقل ّیة و النَّقل َّیة“؛ چنانچه عالّمه و محقّق ثانی در

حقّ وی شهادت دادهاند .و گاهی دربارۀ او میگویندُ ” :
أفضل من شاهدناه یف ا بالق“؛

چنانچه عالّمه در اجازه بنیزُهره فرموده.
و مصنّف زیج خاقانی ـ که به نام میرزا اُلُغ بیک تصنیف کرده ـ ثنایی بلیغ بر او کرده که
علم و علماء را از خود مسرور و خرسند نموده .و چه خوب میگوید استاد اعظم آقای
أن َّ
تاِ إیل التّعریف ،لغایة ُشهرته؛ مع ّ
کل ما
بهبهانی (قدّه) در تعلیقۀ رجال میرزا” :ال حی ُ

ُی ُ
قال فیه فهو دون ُرتبته“.

و الحق هزار غزالی و بهتر از غزالی ،خوشهچین خرمن تحقیقات آن محقّق نامدار و
عالّمۀ بزرگوار باید باشند .بلکه اگر به انصاف نظر کنی و عصبیّت را به جانبی بگذاری
توانی گفت که :حضرت خواجه ـ رضی اهلل عنه ـ افضل علمای بنیآدم است از بَدو دنیا
إلی یومِنا هذا.
و بس است در فضل او که علمای فرنگ در ردّ اسالم و انکار اعجاز قرآن بهجهت عجز
از اتیان به مثل او ،نقض کردهاند که مثل خواجه در مِجَسْطی نیامده.
و در کشف الظّنون و غیر او ،وی را اوّل مرتبۀ طبقۀ اولَی از مصنّفین قرار داده؛ و اعتراف
کرده که او را بر جمیع اهل علم از هر ملّتی ،حقی است ظاهر که رعایت او واجب است.
و درجۀ فضل و تحقیق او به جایی رسیده که به یک اشکال بر عبارت تجرید او در
مبحث ماهیّت که توهّم کردهاند ،مالّسعد تفتازانی راضی نشده که کلمۀ مخالفِ تحقیق از
او صادر شود ،و میگوید” :این مصدِّق نسبت این کتاب است به غیر آن محقّق؛ با اینکه
شأن کتاب تجرید اجلّ از آن است که منسوب به غیر او شود “.این کالم تفتازانی است
با ظهور عداوت و منافست او با حضرت خواجه که هنوز أتباع او از صدمۀ بنان و بیان و
ضرب سیف و سنان او در ناله و خروشند؛ و المدُ هَّلِل عیل ُوضوح الُ ّجة.

و صفدی در شرحُ المیّةِ العجم خواجه را از کسانی شمرده که هیچکس به رتبۀ ایشان
نرسیده در فنّ مِجسطی؛ و تخصیص به جهت عناد است.

خجســـــته رهنمـــــونی ذو فنـــــونی
لمؤ ّلفه

که در هر فن بـود چـون مـرد یـک فـن

ِّ
ل یتَّختتتتتتتتن ستتتتتتتتوا ءء ّإال فنَّتتتتتتتت ُه
تتتتتتل فتتتتتتن بتتتتتتار ءع کأنَّتتتتتت ُه
یف ُک
بالجمله فضائل این بحر موّاج که در ظلمات جهالت سراج وهّاج است ،بیش از آن است 
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شرح تتلمذ عالّمه نزد یک نفر از علماء عامه و بهدست آوردن کتاب در ردّ

شیعه و جواب نوشتن الفین را.

0

ترجمۀ احوال شهید اوّل رضوا ن اهلل علیه ( ت)

که در این صفحه بگنجد:

و یتتتا عج ًبتتتا منّتتتی احتتتاو ُل وصتتتف ُه
و نعم ما قیل:

ف
تح ُ
و قتد فنیت فیتته الق
الصت ُ
تراطیا و ُّ
ُ

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیسـت

که تر کنی سرانگشت و صفحه بشماری»

 .0مجالس المؤمنین (طبع اسالمیه) ج  ،0ص137؛ قصص العلماء ،ص :718

«در کتاب مجالس (المؤمنین) قاضی نوراهلل مذکور است و در السنه و افواه مشهور است که:

یکی از علماء اهل سنّت که در بعضی از فنون علمی استاد عالّمه بود ،کتابی در ردّ مذهب
شیعۀ امامیه نوشته بود و در مجلس ،آن را برای مردمان میخواند و ایشان را اضالل و
گمراه میکرد؛ و از بیم اینکه مبادا کسی از علماء شیعه ردّ آن نماید به کسی نمیداد که
استنساخ نماید ،و عالّمه همیشه حیله میانگیخت که آن را بهدست آورد تا ردّ آن نماید.

الجرم عالّمۀ استاد شاگردی را وسیلۀ التماس خود کرده ،عاریه کتاب مذکور نمود .چون
آن شخص نخواست که یکباره دست رد بر سینۀ التماس او نهد ،گفت که :سوگند یاد
کردهام که این کتاب را زیاده از یک شب پیش کسی نگذارم.
عالّمه همانقدر را نیز غنیمت دانسته ،کتاب را بگرفت و به خانه برد که در آن شب
به قدر امکان از آنجا نقل نماید .و چون به کتابت آن اشتغال نمود و نصفی از شب

بگذشت ،خواب بر جناب عالّمه غلبه نمود؛ پس ناگاه حضرت صاحباألمر علیه السّالم
پیدا شد و به عالّمه فرمود” :کتاب را به من واگذار و تو خواب کن!“ پس عالّمه به
خواب شد؛ چون بیدار شد ،آن نسخه به کرامت حضرت صاحب األمر علیه السّالم تمام
شده بود!

و مؤلّف ،این حکایت را از والد ماجدم و بعضی دیگر بدین قسم شنیدم که :مؤلّف آن کتاب ،یکی
از معاصرین عالّمه بود و از عامه .و عالّمه به یکی از تالمذۀ خود فرمود که در نزد آن عالم سنی

تلمّذ کرده تا اطمینان از او حاصل کرده و یک شب کتاب را به او عاریه داد .و عالّمه در استنساخ

و یا رد آن شروع نمود تا وقت سحر شد که بیاختیار او را خواب ربوده و قلم از دست او افتاد.
چون صبح شد بیدار شد و افسوس بسیار خورد که چرا خوابید و کتاب را ا نجام نداد ،و چون به

کتاب نگاه کرد دید که مجموع کتاب نوشته شده و در آخر آن نوشته استَ ” :کَتَب ُه م ح م د ابن
الحسن العسکری علیه السّالم صاحبالزمان»“.
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شرح حاالت شهید اول؛

0

 .0أبوعبداهلل ،شمسالدین ،محمّد بن مکی بن محمّد شامی عاملی جزینی ،معروف به شهید اوّل
در سال 373هجری در جِزین ،از قرای جبل عامل متولد شد؛ شهید اوّل و ثانی ،هر دو از آن منطقه
هستند .هنگامی که در اصطالح فقها کلمۀ «شهید» بیقرینه ذکر گردد ،مقصود همان شهید اوّل
است.
شهید اوّل شاگرد فخرالمحققین (فرزند عالّمۀ حلی) بوده است .ایشان ،از بزرگان فقهای امامیه و
از اعاظم مجتهدان تاریخ اسالم میباشد .عالم عامل ،محدّث ،رجالی ،اصولی ،ادیب و شاعر و در
اصطالح رجال «امام الفقه» نامیده شده است .شاید از نظر نداشتن همتا و نظیر در رتبه و منزلت
فقهی و علمی ،او را شهید اوّل گفتهاند؛ و االّ در سلسلۀ علماء ،شهدای بسیاری وجود دارند که از
حیث تاریخی وی از آنها بسیار عقبتر است.
ایشان پس از محقّق اوّل بهعنوان سرآمد فقها است و اهل فن در استادی و فقاهتش کوچکترین
تردیدی به خود راه ندادهاند .همۀ کتابهای شهید ـ باألخص اللمعة الدمشقیة ـ از آثار ارزشمند
فقهی محسوب میشوند.
خاندان ایشان خاندان علم و فضل است .شهید سه پسر داشت که هر سه از علماء و فقهاء بودهاند
و همسرش امعلی و دخترش امالحسن نیز فقیهه بودهاند .وی زنان را در پارهای از مسائل ،به این
دو بانوی فاضله ارجاع میداده است .در ریحانة األدب آمده است:
برخی از بزرگان ،فاطمه دختر شهید را «ستة الم ای » و برخی «س
*

«سیدة المشایخ» لقب دادهاند.

الم ای » یعنی

ایشان عالوه بر مشایخ خود در بین علمای شیعه ،از حدود  31نفر از علمای اهل سنّت نیز اجازۀ
روایت دریافت کرده است؛ مانند شیخ محمّد بن یوسف قرشی شافعی که از قاضی عضدالدین
ایجی روایت نقل میکند.
سرانجام ایشان در روز پنجشنبه ،نهم جمادی األولی سال  381هجری قمری در عهد سلطنت
برقوق ،با فتوای قاضی برهانالدین مالکی و عباد بن جماعه شافعی ،پس از تحمّل یک سال حبس
و زندان در قلعۀ شام به شهادت رسید .در همان ایام حبس بود که کتاب ارزشمند اللمعة الدمشقیة
را در مدّت  3روز تألیف کرد؛ درحالیکه از منابع فقه تنها المختصر النافع را در اختیار داشت .به
دلیل کینهها و عداوتهای دیرینهای که از تشیّع و علمای شیعه و آن بزرگوار داشتند ،بدن
شریفش را به دار کشیده و سنگسار کردند و مورد اهانتها قرار دادند( .محقّق)
* ریحانة االدب ،ج  ،8ص .233

ترجمۀ احوال شهید ثانی رضوان اهلل علیه (ت)

و شهید ثانی؛

0

332
ترجمۀ احوال شهید ثانی رضوا ن اهلل علیه ( ت)

 .0شیخ زینالدین بن علی بن احمد عاملی جبعی ،معروف به شهید ثانی ،در سیزدهم شوال 300
هجری قمری در خانوادۀ علم و فقاهت زاده شد .ایشان از اعیان و مفاخر فقهای نامدار شیعه و
اکابر متبحّر در علوم اسالمی و استوانههای فقهی و اجتهادی در طول ادوار فقه اسالمی میباشد
که از نظر آثار و برکات وجودی کمنظیر است.
شهید ثانی با مسافرتهای متعدد ،در صدد یافتن اساتیدی بود که بتواند بیشترین بهرههای علمی
را از محضر آنان بهدست آورد؛ و بر این اساس از محضر درس اکثر اساتید برجسته در مذاهب
پنجگانه اسالمی استفاده کرده است .ایشان پس از سفرهای متعدد تحصیلی در سال  317هجری
قمری به جبع بازگشت و اقامت دائمی در موطن اصلی خویش را برگزید و در آنجا به تدریس و
تألیف آثار علمی مشغول گردید.
فضالی آن دیار از دوردستترین بالد برای استفاضۀ علمی به محضر او روی آورده و از برکات
علمی و اخالقی او بهره میگرفتند .وی در بعلبک ،تدریس جامعی را آغاز کرد؛ به این معنی که
چون نسبت به مذاهب پنجگانه (جعفری ،حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلی) از لحاظ علمی کامالً
محیط و مسلّط بود ،بر اساس تمام این مذاهب پنجگانه تدریس مینمود ،و در حقیقت فقه مقارن
و عقائد تطبیقی را تدریس میکرد.
صاحب روضات الجنات دربارۀ شهید ثانی چنین میگوید:
تا کنون در جمع دانشمندان بزرگ و برجستۀ شیعه ،کسی را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه
شخصیت ،سعۀ صدر ،خوش فهمی ،حسن سلیقه ،داشتن نظم و برنامۀ تحصیلی ،کثرت
اساتید ،ظرافت طبع ،معنویت سخن و پختگی و بینقص بودن آثار علمی به پای او برسد؛
*
بلکه در تخلّق به اخالق الهی و قرب منزلت ،چنان مینمایاند که تالیتلو معصوم است.

شهید ثانی با داشتن چنین مقام و شخصیتی در تأمین پارهای از ضروریات معاش شخصاً تالش
میکرد؛ از جمله نوشتهاند:
وقتی هوا تاریک میشد و شب فرا میرسید ،با االغی که مرکب سواری او بود ،به خارج
**
شهر میرفت و هیزم مورد نیاز خانوادهاش را فراهم میکرد.

در أمل اآلمل آمده است که:

شهید ثانی پس از شهادت ،دو هزار جلد کتاب از خود بهجای گذاشت که دویست عدد
آن به خط خود ایشان بوده و تعدادی از آنها از آثار علمی او و مقداری نیز از مؤلّفات
دیگران بوده است.

تألیفات شهید ثانی از لحاظ تاریخ تألیف از روض الجنان آغاز و به الروضة البهیّة پایان میگیرد .
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 باید گفت که این کتب همچون روضه و بوستانی است که طالب علوم دینی را با مناظر
دلانگیز خود بر سر نشاط آورده تا گمشدۀ خود را در میان آنها بیابد و قلب خود را با آبشخورهای
آن سیراب گرداند و نسیم ایمان و عقیده را در سطور این تألیفات استنشاق نماید.
شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی ،پدر شیخ بهایی میگوید:

روزی بر شهید ثانی وارد شدم و او را متفکر و در خویشتن فرو رفته یافتم .علت این

حالت را از او جویا شدم؛ به من گفت« :برادرم! چنین میپندارم که من دومین شهید

باشم؛ زیرا در عالم رؤیا سیّد مرتضی علمالهدی را دیدم که مجلس ضیافتی تشکیل داده و
علماء و دانشمندان امامیه و شیعه در آن شرکت داشتند .وقتی من وارد مجلس شدم ،سیّد

مرتضی از جا برخاست و به من تهنیت گفت و دستور داد که در کنار شهید اوّل بنشینم».

شهید ثانی نیز قربانی مطامع دنیوی فردی فرومایه گشت .جریان چنین بود که :دو نفر از مردم

جبع برای مرافعه و محاکمه به شهید ثانی مراجعه کردند .او نیز طبق موازین دینی و ضوابط

شرعی ،دعوا را فیصله داد .شخص محکوم از این داوری به خشم آمد و نزد قاضی صیدا رفت و
شهید ثانی را به رافضی و شیعه بودن متّهم نمود.

قاضی جریان را به سلطان سلیم ،حاکم روم (عثمانی) اطّالع داد و از طرف او شخصی برای
دستگیر کردن شهید مأمور گردید؛ امّا موفّق به یافتن ایشان نشد .سلطان سلیم وزیرش رستم پاشا
را برای دستگیری شهید مأمور ساخت و گفت« :باید او را زنده دستگیر کنی و به اینجا بیاوری تا

مذهب او برای ما روشن گردد».

رستم پاشا که مطلع شد شهید ثانی به سفر حج رفته به طرف مکّه رفت و در اثناء راه مکّه به شهید ثانی

رسید و او را دستگیر کرد .شهید ثانی از او برای انجام سفر حج مهلت خواست و او هم موافقت نمود.

در راه وقتی وارد کشور روم شدند ،رستم پاشا بهواسطۀ تحریک شخصی در کنار دریا ایشان را

شهید کرد و سر بریدۀ او را به حضور سلطان آورد .سلطان بر او برآشفت و سخت او را مورد

توبیخ قرار داد .امّا خون شیخ شهید هدر نشد و با تالش سیّد عبدالرّحیم عبّاسی ،رستم پاشا به
جرم این قتل بزرگ محکوم به مرگ گردید.

جریان شهادت آن بزرگوار در سال  311هجری قمری رخ داد که البته بزرگانی همچون سیّد

محسن امین در اعیان الشیعه تاریخ شهادت ایشان را  311هجری دانستهاند .مدّت سه روز جسد

ایشان بر روی زمین ماند و سرانجام پیکر شریفش را به دریا افکندند( .محقّق)
* روضات الجنات ،ج  ،7ص .712

* همان.
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 .1متکلّم ،مفسّر ،فقیه ،اصولی ،شاعر و ادیب ،آیة اهلل محمّدجواد بالغی در سال  1121هجری

قمری در نجف اشرف چشم به جهان گشود.

مرحوم عالّمه آیة اهلل حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسَه الزَّکیة ـ در تعلیقۀ

کتاب شریف نور ملکوت قرآن ،ج  ،1ص  69میفرمایند:
المه حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی در اعالم الشیعة در قسمت نقباء البشر ،ج  ،1ص 313
عّ

ال آورده است ،و ما در اینجا
صً
تا  319در تحت شمارۀ  993ترجمۀ احوال او را مف ّ
مختصر از آن را میآوریم:
”حیاتش بین سنۀ  1121تا  1351هجری قمری بوده است؛ از أعالم علماء اسالم در عصر
خود و مجاهدی کبیر و مؤلّفی کثیر التّألیف بوده است .از افراد نادر دهر بوده است که
حیات خود را وقف خدمت به دین و حقیقت نمودهاند.

چنان در برابر مسیحیان و موج غرب ایستاد و عل ّو اسالم را بر جمیع ملل عالم به ثبوت
رسانید که در میان علماء نصاری و فضالی آنها دارای شأنی عظیم و مکانی رفیع گردید.
بزرگان از اروپا در مشکالت علمی و دینی خود به او مراجعه مینمودند؛ و بزرگان

لورندره و غیر آنجا ،ملجأ و پناهشان در مسائل مشکله شیخ محمّدجواد بالغی بود.
مستر خالد شردراک در مشکالت خود به او رجوع میکرد .بسیاری از مؤلّفات او را در
زمان حیات او به انگلیسی ترجمه و طبع کردند؛ چون مورد نیاز مسیحیان غرب بود.

ن المصطفی ،و انوار الهدی ،و الرِّحل ُة المَدرسیّة ،و نصائح
از مؤلّفاتش :الهَدی إلی دی ِ
ال ُهدی ،و أعاجیب األکاذیب ،و التوحید و التثلیث ،و إبطالُ فتوی الوهابیّین بهَد ِم قبور
البقیع ،و رسالۀ دیگری نیز در ابطال فتوای وهابیها ،و البال ُغ المُبین در الهیّات ،و تفسیر
آالء الرّحمان و بسیاری از کتب دیگر است که مطبوع است“.

المه [حاج شیخ آقا
و امّا آنچه که طبع نشده است نیز بسیار است که نام آنها را مرحوم ع ّ
بزرگ] طهرانی ذکر کرده است.

بالجمله وفاتش در  11شعبان واقع شد ،و عالم تشیّع و اسالم و حوزۀ نجف را به فقدان
خود در سوگ نشاند .رحمةُ اهلل علیه رحمةً واسع ًة!

پدر ایشان شیخ حسن بالغی ،چنانکه ایشان در نامهای به صاحب اعیان الشیعه مینویسد ،از اهل

علم و دانش بوده است .خانواده بالغی از خانوادههای مشهور به فضل و علم ،و اجداد او همه از
مردان علم و ادب شناخته شده است که از جمله آنها مؤلّف کتاب مشهور تنقیح المقال است.

عالّمۀ بالغی در زادگاهش ،به خوشهچینی معارف از محضر بزرگان حوزۀ علمیۀ نجف اشرف 
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 پرداخت .دروس مقدماتی را در آنجا فرا گرفت و در سن بیست و چهار سالگی (0711
هجری قمری) به کاظمین رفت و شش سال در آنجا ماند .در این مدّت به خاطر ارتباط با پیروان
ادیان و مکاتب مختلف ،با افکار آنها آشنا شد.

در سال  0702هجری قمری به حوزۀ نجف برگشت .دورۀ اقامت دوبارۀ ایشان در نجف چهارده
سال به درازا کشید؛ سپس راهی شهر سامرا شد تا در حوزۀ درس میرزای شیرازی ،توشۀ علم و

عمل را به نهایت برساند .او ده سال در سامرا ماند و در این مدّت به تحقیق و تألیف پرداخت و
بخشی از آثار گرانسنگ خود را در این شهر نگاشت.

این شهر به دست نیروهای انگلیسی اشغال شد؛ از اینرو ایشان دوباره به کاظمین رفت و در آنجا

مبارزه عملی خود را در جهت مقابله با اشغالگران آغاز نمود .پس از دو سال جهاد علمی بر ضد
استعمار انگلیس به شهر نجف برگشت و تا پایان عمر به دفاع از ارکان دین اسالم در برابر

مخالفان مسیحی ،یهودی ،مادیگراها و فرقههای انحرافی قادیانیّه ،بهائیّه ،بابیّه و وهابّیه پرداخت
و علوم اسالمی را تبیین و ترویج نمود.

از عالّمه بالغی در علوم مختلف اسالمی :فقه ،اصول ،تفسیر ،کالم و عقاید ،و ادیان و مذاهب،
آثار ذیقیمتی باقی مانده است که به بیش از شصت کتاب و رساله میرسد .در این مختصر به ذکر

کتابهایی میپردازیم که در موضوعات ادیان ،فرق و مکتبهای مادیگری نگارش یافته است:

 )0الهدی الی دین المصطفی :این کتاب از مهمترین کتابهایی است که در گفتگوی ادیان
نگاشته شده است .ایشان در نقد و بررسی چند کتاب مسیحیان بر ضد اسالم ـ که در آنها بدون

حفظ ادب و تحقیق نسبتهای ناروا به اسالم داده و اعتراضاتی به قرآن کریم کرده بودند ـ این

کتاب را نگاشته است.

روش برهانی در این کتاب به بدیهیات عقلی و مسلّمات نزد خود آنها منتهی میگردد و حتّی از
سخنانی که افراد خاصی از پیروان ادیان به آن معتقدند ،استفاده نشده است .این کتاب گواهی

روشن بر تبحّر مرحوم بالغی در مباحث ادیان ،رموز و اصطالحات آن است.

 )2الرحلة المدرسیة أو المدرسة السیّارة :این کتاب به صورت مناظرهای تحریر شده است که در
آن با رد ادیان دیگر به صورت استداللی ،حقانیت دین اسالم با بیانی روشن اثبات گردیده است.

این شیوه یکی از ابتکارات ایشان در این فن محسوب میشود .این کتاب به قلم خود مرحوم

بالغی به فارسی به نام مدرسۀ سیار ترجمه شده است.

 )7أعاجیب األکاذیب :این کتاب نیز در ابطال دین مسیحیت و بیان دروغهای آنها نگاشته شده 
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 است ،و به فارسی با نام شگفتآور دروغ بهوسیلۀ عبداهلل ایرانی ترجمه شده است که ظاهراً
نام مستعار خود ایشان است.

 )3التوحید و التثلیث :رسالهای است که در پاسخ به رسالۀ یکی از مسیحیان سوریه نوشته شده است.

 )1داعی اإلسالم و داعی النصاری :این کتاب نیز در ابطال ادعاهای مسیحیّت و اثبات حقانیت
دین مقدّس اسالم نگاشته شده است.

 )1رسالة فی الرد علی ینابیع االسالم :نقد کتابی است که مسیحیان با همین نام نوشتهاند.
 )3المسیح و األناجیل :در ردّ مسیحیّت کنونی نوشته شده است.

 )8رسالة فی الرد جرجیس سایل و هاشم العربی :در رد مسیحیّت است.

 )3نصایح الهدی :این کتاب در نقد و ردّ فرقۀ ضالّۀ بابیّه نگاشته شده است که به فارسی نیز با نام
نصیحت به فریبخوردگان باب و بها ترجمه شده است.

 )01الشهاب :این کتاب در نقد کتاب حیاة المسیح قادیانیها است.
 )00المصابیح :در ردّ فرقۀ قادیانّیه ،بابیّه و بهائیّه است.
 )02الرد علی الوهابیّة :در ابطال مذهب وهابیّت.

ی :در نقد فتوای علمای وهابی به انهدام قبرهای
 )07دعوی الهدی إلی الورع فی األفعال و الفتو ٰ
امامان علیهم السّالم در بقیع است.

 )03أنوار الهدی :این کتاب در اثبات وجود خدا و رد مادیگراها است.
 )01البالغ المبین :در بیان اعتقادات و مباحث اعتقادی است.

آنچه گذشت مختصری بود در ذکر کتب ایشان در موضوعات ادیان و فرق؛ امّا در موضوع تفسیر،

مرحوم عالّمۀ طهرانی ـ قُدّس سرُّه العزیز ـ در کتاب شریف امام شناسی ،ج  ،03ص 031

میفرمایند:

فقیه علیم و عالم عَیْلم عالّم در عصر أخیر ما ،افتخار شیعه و جامعۀ انسانیّت ،آیة اهلل
معظّم ،شیخ جواد بالغی نجفی ،بحثی بسیار نفیس و جامع و گسترده در اطراف و

جوانب تحریف قرآن فرموده است؛ و چون بحث ما پیرامون این موضوع میباشد ،دریغ

است که صفحات این نوشته را به تحریر و ایراد آن مطالب زرافشان که پس از سالها
هنوز چون اشعۀ خورشید تابان بر صفحات افق و آسمان نیلگون علم و معرفت میتابد،
آراسته ننمائیم ،و از باب و بتا ُم ُه مسک به مشام جان از رائحۀ طیّبۀ این شراب بهشتی با

این طعم خاص و ذوق مخصوص چیزی واصل و عائد نگردد.
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 یکی از ویژگیهای ایشان اخالص در نیت و عمل بود .این ویژگی به گونهای ظهور و نمود
داشت که ایشان راضی نمیشد نامش بر کتابهایش نوشته شود ،و همواره میگفت:
*

هدفی جز دفاع از حق ندارم! برایم تفاوت نمیکند که به نام من باشد یا به نام کسی دیگر.

ویژگی دیگر تواضع و فروتنی ایشان است .با اینکه یکی از بزرگترین شخصیتهای جهان اسالم

بود ،برای خرید ضروریات زندگی به بازار میرفت و به کسی اجازه نمیداد به ایشان کمک کند.
ویژگی دیگر ،تالش علمی کم نظیر ایشان است؛ به گونهای که در روزهای پایانی عمر که از
بیماری سختی رنج میبرد ،از تحقیق و تألیف دست نکشید .در نامهای به سیّد محسن امین دربارۀ
تفسیر قرآن کریم ،میگوید:
آنچه مرا وادار میکند به سرعت دادن در تفسیر قرآن ،ضعف جسمانی ،بسیاری بیماریها
و تنها بودن در جستجو ،تصحیح روایات ،نوشتن نامهها و انجام دادن امور معاش است.
این را بیان کردم به امید دعای شما برای توفیقم!

مرحوم عالّمه طهرانی ـ قُدّس سرُّه الشریف ـ در کتاب شریف مهر تابان ،ص  33میفرمایند:

مرحوم آیة اهلل شیخ جواد بالغی نجفی که فخر اسالم بود و علوم و مؤلّفات او جهان
دانش را روشن کرد ،در نجف اشرف در خانۀ محقّری روی حصیر زندگی میکرد و
برای طبع کتابهای خود علیه مادیّین و طبیعیّین و یهودیان و مسیحیان ـ که ح ّقاً سند
مباهات و افتخار عالم اسالم بود ـ مجبور میگردد خانۀ مسکونی خود را بفروشد.

این فاضل معاصر در عصری میزیست که جامعه اسالمی با مشکالت گوناگون درونی و بیرونی
درگیر بود :از یک سو بیشتر کشورهای اسالمی در اشغال و استعمار غربیها بود ،و از سوی دیگر
مردم مسلمان در غفلت ،اختالف و نادانی بسر میبردند و به لحاظ علمی نسبت به جوامع غربی
در وضعیت اسفناکی قرار داشتند .مهاجمان غربی با استفاده از این اوضاع آشفته ،تالش
گستردهای را برای از بین بردن هویت دینی و فرهنگی مسلمانان آغاز کردند؛ و به این منظور
مبلّغان مسیحی به سراسر سرزمینهای پهناور اسالمی پراکنده شدند و با بهرهگیری از قدرت
سیاسی و تبلیغاتی به خدشهدار کردن و از بین بردن مبانی فکری و باورهای دینی مسلمانان
پرداختند .در این جهت دروغها و شبهههای بسیاری را دربارۀ اسالم و رسول خدا صلّی اهلل علیه
و آله و سلّم نشر کردند تا اعتقاد جامعۀ اسالمی را نسبت به دین و باورهای دینیشان متزلزل و
زمینۀ تسلط فرهنگی را برای همیشه فراهم کنند.
مرحوم بالغی خطر اصلی برای جامعۀ اسالمی را از بین رفتن هویت فرهنگی و دینی مردم
مسلمان احساس کرد؛ فلذا با تمام وجود در برابر این خطر و توطئه ایستاد و تا پایان عمر برای
اسالم خدمت کرد.
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حکو مت علماء و پیش برد ن ا مور به دست آ نها

داستان حکومت علماء و ترویج دین اسالم و پیش بردن امور به دست آنها.
 سرانجام ،این فخر اسالم و تشیّع ،پس از عمری جهاد و تالش شب دوشنبه بیست و دوّم
شعبان  0712هجری قمری ندای حضرت دوست را لبیک گفت ،و مرغ جانش به سرای ابدی
پرکشید و پس از تشییع باشکوهی در صحن مطهّر حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم به خاک

سپرده شد .رحمةُ اهلل علیه رحمةً واسعة! (محقّق)
* نقباء البشر ،ج  ،0ص .723

 .0المحاسن ،ج  ،0ص  .277ترجمه:

«از حضرت امام صادق علیه السّالم روایت شده است که :امیرالمؤمنین علیه السّالم میفرمود:
”بهدرستیکه از جمله حقوق عالِم آن است که از او زیاد سؤال نکنی ،و جامۀ او را نگیری (و در طلب
خود الحاح نورزی) ،و چون بر او وارد شدی و عدّهای نزدش بودند بر همۀ آنان سالم کنی و عالوه بر
این او را بر ایشان به تحیّتی مخصوص گردانی ،و پیش روی او بنشینی نه پشت سرش ،و در نزد او با
گوشۀ چشم و با دستت اشاره مکنی ،و پُرگویی مکنی که فالنی و فالنی بر خالف نظر او چنین
گفتهاند ،و از طول صحبت و مجالست با او منضجر و ملول نشوی؛ زیرا تحقیقاً مَثل عالِم مَثل درخت
خرماست که باید در انتظار باشی تا چیزی از آن بر تو فروریزد .و پاداش عالم از روزهدارِ شبزندهداری
که در راه خدا جهاد کند بیشتر است .و هرگاه عالمی از پویندگان طریق هدایت و مکتب راستین اهل
بیت عصمت (آنان که در وصفشان امام أبیجعفر الصادق علیه السّالم فرمود” :أنتم والل نور ف ظل ِ
امت
ر
ِ
األرض؛ شما قسم به خدا نور الهی و چراغ هدایتید در تاریکیهای عالم ماده و ظلمات کثرات دنیا)“.

بمیرد ،شکافی در اسالم پدید آید که هیچگاه ترمیم و اصالح نخواهد شد( ».محقّق)
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داستان میرزای بزرگ شیرازی و تنباکو.

0

عدم تفکیک دین ا ز سیاست

قضیۀ تفکیک روحانیت از سیاست؛ خانهنشین کردن علماء؛ تسلط کفر.
تسلط معاویه بر حضر ت امام حسن علیه ا ل سّالم

تسلّط معاویه بر حضرت امام حسن علیه السّالم.

2

7

 .0رجوع شود به مطلع انوار ،ج  ،7ص  280ـ ( .730محقّق)

 .2امام شناسی ،ج  ،8ص 010؛ مطلع انوار ،ج  ،02ص .211
 .7امام شناسی ،ج  ،8ص :217

«زبیر بن بکار میگوید :شنیدم که مدائنی میگفت :مُطرف بن مُغیرة بن شُعبه گفت:
من با پدرم مغیرة بن شعبه بهعنوان ورود و میهمان بر معاویه وارد شدیم .پدرم نزد معاویه
میرفت و با هم گفتگو داشتند ،و پس از آن به نزد من میآمد و مطالب گفته شده نزد معاویه را
برای من میگفت؛ و از عقلش سخن میگفت و از سخنانی که از او شنیده بود در شگفت میماند.
تا شبی پدرم از نزد معاویه بازآمد و از خوردن شام امتناع کرد .من او را غمگین یافتم و ساعتی به
انتظار ماندم و چنین میپنداشتم که غصّۀ او دربارۀ ما و یا عملی است که از ما سر زده است .من
به او گفتم :ای پدر ،چرا تو را از شب تا به حال غمناک مینگرم؟!
گفت :ای فرزند من ،من از نزد خبیثترین و فاسدترین مردم آمدهام!
گفتم :چگونه!
گفت :من درحالیکه با او خلوت کرده بودم ،به او گفتم :ای امیر مؤمنان ،مرتبه و مقام تو از میان
ما به درجه و منزلت عالی رسیده است که از هر جهت در ما تأثیر شدید داری! چه خوب بود که
اینک عدل و داد خود را نمایان مینمودی و خیر خود را گسترده میکردی؛ زیرا که در این وقت
تو پیر شدهای! و چه خوب بود که به برادران خودت از بنیهاشم نظر محبّت میکردی و صلۀ
رحم مینمودی! سوگند به خدا که امروز چیزی در دست ایشان نیست که تو از آن ترس داشته
باشی! معاویه در پاسخ من گفت:
هیهات هیهات! ملک ُ
کر ُه
أبو تی ٍم ،فعدل و فعل ما فعل؛ فو اهلل ما عدا أن هلک ،فهلک ذ ُ
ّإال أن ی ُقول قائ ءل :أ ُبوبکرَّ ُ .م ملک ُ
أبو عدی ،فاجتهد و ش َّمر عر سننی؛ فو اهلل ما عدا
کر ُه ّإال أن ی ُق ُ
أبونا ُع ُ
ول قائ ءلُ :عم ُرَّ ُ .م ملک ُ
امن ،فملک ر ُج ءل ل یکُن
أن هلک فهلک ذ ُ

کر ما
کر ُه و ذ ُ
أحدء یف م ل نسبه ،فعمل ما عمل (و ُعمل به)؛ فو اهلل ما عدا أن هلک فهلک ذ ُ
کل یو ٍم بما مر ٍ
أن ُمُ َّمدً ا ر ُس ُ
إن أبا هاش ٍم ی ُخ به یف ِّ
ات :أشهدُ َّ
ُفعل به .و َّ
ول اهلل.
ّ
*
فأی عم ٍل یبقی مع هنا؟ ال أ َّم لک! واهلل ّإال دفنًا دفنًا!
ُّ
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« دور است ،دور است (باقی ماندن نام من در این حال ،و یا صلۀ رحم کردن با بنیهاشم).
برادر تیمی ما (أبوبکر) حکومت کرد و در بین مردم به عدالت رفتار کرد و بجا آورد آنچه را

بجا آورد؛ و سوگند به خدا همینکه مُرد ،یاد او و نام او هم مُرد مگر اینکه گویندهای در وقتی
نام او را ببرد و أبوبکر بگوید .و پس از آن برادر بنیعدی ما (عُمر) حکومت کرد ،کوشش
کرد و ده سال کمر بست؛ و سوگند به خدا همینکه مُرد ،یاد او و نام او هم مُرد مگر اینکه
گویندهای در وقتی نام او را ببرد و لفظ عُمَری بر زبان آرد .و سپس برادر ما عثمان حکومت
کرد ،و هیچ کس در نَسَب همطراز و همانند او نبود و کرد آنچه را که کرد( ،و نیز گذشت
آنچه که دیگران با او کردند)؛ و سوگند به خدا همینکه مُرد ،یاد او و نام او هم مُرد و یاد

آنچه بر او بجای آوردند نیز مُرد .ولی این برادر هاشمی ما (مراد رسول اهلل است) در هر روز

أن ُم َّمدً ا ر ُ
پنج مرتبه با صدای بلند نامش را به ”أشهدُ َّ
سول اهلل“ میبرند .کدام عملی من

انجام دهم که با وجود این اعالن و این بانگ محمّد رسول اهلل ،برای من باقی بماند! ای
بیمادر! سوگند به خدای که من از پای نمینشینم تا این نام را در اعماق زمین دفن کنم!»

یعنی با وجود این صدا و این بانگ ،هر عمل خیری من انجام دهم ،نامم نمیماند و با مُردن من

میمیرد .من تمام کوشش و همّت خود را مصروف داشتهام که نام محمّد را از روی زمین بردارم،
و با وجود بقاءِ نام او برای کسی در دنیا ارج و ارزشی نیست و در برابر این ندا هیچ کردار خیری
ظهور ندارد .و برداشتن این نام از فراز مأذنههای مساجد ،متوقّف است بر سختگیری بر

بنیهاشم و آنها را از قید حیات ساقط کردن و از حس و نفَس انداختن.
ابنأبیالحدید پس از بیان صلح امام حسن علیه السّالم با معاویه گوید:

اعمش از عَمرو بن مُرَّه ،از سعید بن سُوَید ،روایت کرده است که :معاویه در ُنخَیله نماز
جمعه خواند و در خطبه چنین گفت:

ِّإِ واهلل ما قاتل ُتکم لتُص ُّلوا و ال لتُصوموا و ال لت ُح ّجوا و ال لتُز ّکوا؛ إنَّکم لتفعلون
ذلک! إنَّام قاتلتُکم تأ َّمر علیکم و قد أعطاِ ا ُ
هلل ذلک و أنتُم کار ُهون.

”سوگند به خدا ،من با شما جنگ نکردم برای اینکه نماز بخوانید و نه برای اینکه روزه
بگیرید و نه برای اینکه حج کنید و نه برای اینکه زکات دهید؛ شما اینها را انجام میدهید!
فقطوفقط من با شما جنگ کردم برای آنکه امارت و حکومت شما را داشته باشم ،امیر
شما باشم ،و خداوند با وجودی که شما این را مکروه داشتید ،به من عطا کرد“.
عبدالرّحمن بن شریک ،هروقت این قضیه را بیان میکرد ،میگفت” :واهلل هنا ُهو

التَّه ُّتک؛ سوگند به خدا ،این کلمات پردهدری حجاب خداست“.

معاویه در روزی که مردی به او جمالت تندی گفت و او در مقام تالفی برنیامد ،چون به 
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 او ایراد کردند ،گفت” :ما با مردم کاری نداریم ،تا زمانی که آنها با ریاست و امارت ما
**

کاری ندارند“.

از آنچه گفته شد بهدست آمد که معاویه بر اساس سنّت عمر ،نبوّت رسول اهلل را به حکومت و
امارت تبدیل کرد و تمام مقدّسات را به دیدۀ تمسخر نگریست ،و بعد از آن طبق رویۀ پادشاهان،
یزید را به امارت نشانده و برای او از مردم بیعت گرفت .و اسالمی را که با جهاد رسول اهلل و افرادی
همانند حمزه و جعفر و علی بن أبیطالب علیه السّالم بر پا ایستاده بود ،منهدم و مضمحل کرد و به
کلّی آئین محمّدی و سنّت احمدی را برانداخت .و طبق گفتار خودش روزه و نماز و حج و زکات
را برای مردم دانست ،و سیاست امپراطوری و کسرائی را بر عرب و عموم مسلمین جاری ساخت.
و حتّی کار به جایی رسید که نه تنها مردم شرف و فضل علی را نمیشناختند و سوابق او را در اسالم
نمیدانستند ،بلکه او را یک مرد متجاوز و متعدّی تلقّی کرده و به دیدۀ مُنکَر بر او مینگریستند.
حقیقت نبوّت که در والیت متجّلی بود ،دستخوش نسیان شد و از اسالم جز اسمی و از قرآن جز
رسمی و درسی باقی نماند .یعنی در واقع امر ،زمینه اینطور پیش میرفت که اسالم بهصورت یک
پدیده و حادثۀ تاریخی آمده و به مرور زمان محو شده و اثر خود را از دست داده است».
* مروج الذهب ،ج  ،3ص  31و ص .30
** بحار األنوار ،ج  33ص 38؛ شرح نهج البالغة ،ابنأبیالحدید ،ج  01ص .31
 .0جهت اطّالع بر برخی حاالت امام حسن علیه السّالم رجوع شود به مطلع انوار ،ج  ،3ص 277؛
انوار الملکوت ،ج  ،2ص :71

ُممد بن یعقوب کلینی گوید بإسناد بود ً
السال ُم
ُممد بن مسلم ،قال :سمع ُ أباجعف ٍر علیه ّ
نقال از ّ
« ّ
ی علیه السالم” :جا ِ
ِ
أخیِّ ،إین أ ِ
السالم الوفاةُ ،ال لِلحس ِ
ی ُق ُ
وصیک
ّ
ول :لام حُض احلسن بن عَل علیهام ّ
الل ص َّل الل علیه و آلِه و س ّلم أل ِ
ول ِ
بِو ِصیة فاحفظها! إذا أنا ِم ُّت فه ِّیئنِی ثم و ِّجهنِی إل رس ِ
حدث بِ ِه
اِصفنِی إل أمی؛ ثم رد ِین فادفِنِّی بِالب ِقیعِ .واعلم أنه س ِ
عهدً ا؛ ثم ِ
یصیبنِی ِمن عائِشة ما جعلم الل و
ِّ
*
غضها و عداوِتا هَّلِلِ و لِیرسول ِ ِه و عداوِتا لنا أهل الب ِ
النّاس [صنِیعها] من ب ِ
یت “.ت الدیل.

السالم:
و روایت کرده صدوق در کتاب امالی بإسناده عن عیل بن السنی علیه ّ
ِ
ِ
َّ
عیل بن أیبطالب دبل عیل السن؛ فل ّام نظر إلیه بکی ،فقال” :ما جبکیک جا أباعبدالل؟“
أن السنی بن ّ
فقال :أبکی لِام صنِع بِک .فقال له احلسن” :إن ال ِذی جؤیت ل فس ٌّم جد ُّس ل فأُتل به؛ و لکن ال جوم
بد ِ
َیو ِمک جا أباع ِ
الل! جزدلِف إلیک ثالثون ألف رج ٍل جدعون أَّنم ِمن أمة جدِّ نا ُمم ٍد [ ّ
صَل الل علیه 
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و آله و س ّلم] و جنت ِ
حلون ِدجن اإلسال ِم فیجت ِمعون عَل ُتلِک و سفک د ِمک و انتِهاک حیرمتِک و

**
بی ذ ِ
س ِ
رارجک و نِسائِک و انتِ ِ
هاب ثِقلِک “.ت الدیل.
و قال یف المناقب ابنشهرآشوب:

و قال السنی ّلام وضع السن یف لده:
 )1أ أدهتتتن رأ ِیس أم تطِیتتتب ُماستتتنِی
 )2فتتال ِزلتتت أبکتتی متتا تغنتتت َحامتتة
 )3بکتتتائِی ط ِو ر
جتتتل و التتتدُّ موع غ ِزجتتتیرة
 )4فلتتتیس ح ِیرجبتتتا متتتن أ ِصتتتیب بِاملِت ِ
تته
ً

یب
تتتور و أنتتتتت ستتتتلِ ر
و رأستتتتک معفت ر
تتتوب
علیتتتک و متتتا هبتتتت صتتت ًبا و جن
ر
جتتتتب
و أنتتتتت ب ِعیتتتتدر و المتتتتزار ُ ِیر
ر
***
تتب»
و لکتتتن متتتن واری أختتتاه ح ِیرجت ر

* انوار الملکوت ،ج  ،2ص  ،71تعلیقه :0

«شنیدم از امام باقر علیه السّالم که میفرمود :هنگام رحلت امام حسن علیه السّالم حضرت به برادرش امام
حسین علیه السّالم فرمود” :ای برادر ،من تو را وصیّت میکنم به امری که باید در حفظ و رعایت آن

اهتمام ورزی! وقتیکه من از دنیا رفتم مرا تجهیز کن ،سپس به سوی قبر رسول خدا حرکت بده تا اینکه
دیدارم را با او تازه کنم؛ سپس مرا به سوی قبر مادرم برگردان؛ آنگاه به سوی بقیع حرکت ده و در آنجا

دفن کن .و بدان عنقریب از عایشه بهواسطۀ بغض و کینهای که در دل نسبت به خدا و رسولش و دشمنی
که با ما اهل بیت دارد ،حادثهای برای من پیش خواهد آمد که خدا میداند و مردم».

** انوار الملکوت ،ج  ،2ص  ،70تعلیقه :0

«سیّدالشّهدا علیه السّالم بر امام حسن علیه السّالم وارد شد و تا چشمش به برادر افتاد گریست؛ امام مجتبی
فرمود” :از چه گریه میکنی؟“ عرض کرد :به جهت این حادثهای که برای شما پیش آوردهاند .امام مجتبی
فرمود” :این حادثهای که پیش آمده است بهواسطۀ سمّی است که با حیله به من خورانیدند ،و من با آن سمّ
از دنیا میروم؛ امّا هیچ روزی مانند روز تو نخواهد بود! روزی که سیهزار سوار شمشیر زن برای نابودی

تو گرد آیند و همه ادّعا میکنند که از امّت جدّ ما رسول خدا هستند و به دین اسالم مسلمان میباشند؛

اینان بر کشتن و ریختن خون تو بر زمین اجتماع میکنند و برای شکستن حرمت و اسارت ذرّیه و زنان تو
و تاراج نمودن اموال تو به حرکت در میآیند»“.

*** انوار الملکوت ،ج  ،2ص  ،70تعلیقه :3

« )0آیا روغن به سر بمالم و محاسنم را به بوی خوش معطّر نمایم ،درحالیکه سر تو را بر خاک گذارده و
کفن بر بدنت پوشاندهاند.

 )2پیوسته بر فراق تو گریه کنم تا وقتیکه کبوتری بنالد و نسیم صبا و وزش باد در جریان باشد.
 )7گریه من طوالنی و اشک چشمانم سرازیر خواهد بود ،درحالیکه تو از ما فاصله گرفتی ولی دیدار ما 
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روضۀ حضر ت قاسم علیه ا ل سّالم ( ت)

روضه حضرت قاسم و ختم سخن.
 نزدیک خواهد بود.

 )3غارتزده آن نیست که مالش را برده باشند ،بلکه غارتزده آن است که برادری چون تو را درون خاک

میگذارد».

 .0لهوف ،ص :001

الراوی :و برِ ُغال ءم ک ّ
أن وجه ُه ُش َّق ُة قم ٍر ،فجعل ُیقات ُل ،فرضب ُه اب ُن ُفضیل ا زدی عیل رأسه
«قال ّ
قرّ ،م شدَّ
السالم کام ییل َّ
الص ُ
ففلق ُه ،فوقع ال ُغال ُم لوجهه و صاح” :یا ع ّامه!“ فجیل السنیُ علیه ّ
ٍ
الساعد فأطنَّ ُه من لدُ ن المرفق ،فصاح صیح ًة
شدَّ ة لیل أغضب ،فرضب ابنفضیل بالسیف فأتقاها ب ّ
أهل العسکر ،و محل ُ
سمع ُه ُ
أهل الکوفة لیستنقنو ُه ،فوطئت ُه از ُیل ح ّتی هلک.

ص برجلیه و
قائام عیل رأَّ ال ُغالم ،هو یفح ُ
السالم ً
قال :و انجل ال ُغج ُة فرأی ُ السنی علیه ّ
لسنیُ علیه السالم یقول” :بعدً ا ل ِقو ٍم ُتلوک ،و من خصمهم جوم القیام ِة فیک جدُّ ک و أبوک!“ ّم
ا ُ
ِ
والل َثیر واتِیره و
قال” :عز والل عَل ع ّمک أن تدعوه فال ییبک أو ییبک فال جنفعک صوته هذا جو رم
ِ
السالم الغالم عیل صدره ح ّتی ألقا ُه بنی القتیل من أهل بیته».
ُل ناِصهّ “.م حمل علیه ّ
«راوی گوید :نوجوانی که گویا صورتش چون پارۀ ماه میدرخشید بیرون آمد و به قتال پرداخت،
ابن فضیل ازدی ضربتی بر سر مبارکش فرود آورده و آن را بشکافت ،نوجوان با صورت به زمین
افتاده و فریاد زد” :یا عمّاه!“
حسین علیه السّالم همچون باز شکاری ،تیز نگاه کرد و همانند شیر خشمگین شتاب نمود،
ضربت شمشیری بر ابنفضیل وارد آورد و او دستش را سپر جان کرد و شمشیر امام دستش را از
آرنج قطع نمود ،ابنفضیل فریادی برآورد ،لشکر فریادش را شنیده و حمله نمودند تا نجاتش
دهند ،در این هنگام بدن ابنفضیل زیر سم اسبها قرار گرفت تا کشته شد.
گوید :بعد از فرو نشستن غبار جنگ ،حسین علیه السّالم را دیدم که بر بالین وی ایستاده و آن
نوجوان پایش را بر زمین میکشید ،در این هنگام امام علیه السّالم میفرمود” :دور باشند از
رحمت خدا آنان که تو را کشتند ،آنان که روز قیامت جدّت با آنان مخاصمه کند“.
بعد فرمود ” :به خدا قسم بر عمویت ناگوار است که او را بخوانی لیکن نتواند جوابت بدهد ،یا
پاسخت را بدهد ولی سودی برایت نداشته باشد! به خدا این روزی است که دشمن او زیاد ،و
یاور او اندک است“.
بعد نوجوان را به سینهاش گرفته و حملش نموده و در میان شهدای اهل بیت قرار داد».

نزدهم :لزوم مالز مت علم با عمل
مجلس رو ز شا نزدهم

مجلس روز شانزدهم:

مجلس روز شانزدهم

لزوم مالزمت علم با عمل

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.     

0

علم ،مقد مۀ تهذیب و شرا فت انسان

باید دانست که علم بدون عمل نتیجه ندارد؛ زیرا که اوّالً شرافت انسان به

تهذیب اخالق است و علم مقدّمۀ تهذیب است.

[ثانیاً] بلکه میتوان گفت که مَشاعر انسان هیچوقت از علم خالی نیست (هر

فرد در هر حال دارای فکر و علم است ،و تمام مردم در هر حال عالمند؛ منتهی یکی
عالم به اصول عقاید و دستورات دینی ،و دیگری علم به نجّاری و آهنگری ،و

سوّمی علم به صحّت حیات و باغ خود ،و چهارمی علم به اوهام و خیاالت پوچ و

واهی)؛ لذا علم را فیحدّنفسه نمیتوان میزان کمال قرار داد:
.    

0

 .0سوره فاطر ( )71آیه  .28نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :17

«آری ،اینچنین است که فقط از میان بندگان خداوند ،علماء و دانشمندان هستند که از وی خوف
و خشیت دارند».

مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز شانزدهم

310
علم بدو ن عم ل ،علم نیست

بلکه میتوان گفت :علم بدون عمل ،علم نیست .چون علم روشنایی و راهنمای

عقل است؛ چگونه میتوان گفت که شخصی در روشنی قرارگیرد و درعینحال

کورکورانه در چاه افتد؟!

آری ،اشخاصی که علم میآموزند ،روشنی ایجاد کردهاند ،ولی روشنی با آنها

مالزم نشده و دور از آنها قرار دارد .آنها اطّالع به علم و روشنی دارند مانند کسانی

که در روز روشن در برابر آفتاب ایستاده ،ولی پرده به روی دیدۀ آنهاست .اگر علم

در کسی حقیقتاً حاصل شد ،تخلّف او از عمل غیر معقول است.
سه روایت در وجوب تال زم علم با عمل

لذا در تفسیر آیۀ       وارد شده:
عن الصادق علیه السالم« :جعنی بِالعل ِ
امء من صدق فِعله ُوله ،و من َل جصدِّ ق
ّ
ّ ُ
ِ ِ 2
فِعله ُوله فلیس بعاَلٍ».
عن أیبعبداهلل علیه السالم ،قالِ « :
العلم مقیر ر
ون إل العم ِل؛ فمن علِم ع ِمل و
ّ ُ
7
من ع ِمل علِم».
ون بِالعم ِل؛ فمن علِم ع ِمل .و ِ
یف نج البالغة« :ال ِعلم مقیر ر
العلم ُیتِف بِالعم ِل
 .0سوره حجرات ( )33آیه  .07نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :071

«حقّا و حقیقتاً گرامیترین فرد از افراد شما در نزد خداوند ،آن کسی است که تقوای او افزونتر

باشد».

 .2الکافی ،ج  ،0ص  .71ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :مراد از علماء در آیۀ    

 ، کسی است که فعل او ،قول او را تصدیق کند؛ پس کسی که کردارش ،گفتارش را
تصدیق نکند ،عالم نیست( »“.محقّق)

 .7الکافی ،ج  ،0ص  .33ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده که فرمودند” :علم قرین و عدیل عمل است؛ پس هر کس
که بداند عمل میکند ،و هر کس که عمل کند میداند( »“.محقّق)

اشعار سعدی در وجوب تالزم علم با عمل

فان أجابه و ّإال ارتل عنه».
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0

از سعدی شیرازی است:

اشعار سعد ی در وجو ب تال زم علم با عمل

از من بگـوی عـالم تفسـیر گـوی را

گر در عمل نکوشـی نـادان مفسـری

بار درخت علم ندانم بـه جـز عمـل

با علم اگر عمل نکنی شاخ بـی بـری

چون کبر کردی از همه دونان فروتری

دعوی مکن که برترم از دیگران به علم

ور نه ددی به صورت انسان مصوّری

علم آدمیّت است و جـوانمردی و ادب
از صد یکی بجای نیاورده شرط علم

هر علم را که کار نبنـدی چـه فایـده
بود.

وز حبّ جاه در طلب علـم دیگـری

فزون ی معصیت عالِم بر معصیت جاهل

چشم از برای آن بود آخر که بنگـری

2

اگر کسی عالماً معصیت کند ،گناهش از جاهل عاصی بسیار فزونتر خواهد

لعاَلِ ذنب ِ
لجاه ِل سبعون ذنبا ُبل أن جغفیر ل ِ ِ
«جغفیر ل ِ ِ
واحد».
ر
ً

7

الاُبالیگر ی مردم نسبت به ا مور دین ی ،در ا ثر عامل نبود ن فرد عا لم

عالم که خود علمدار تقوا و راه آخرت است ،باید خود در وهلۀ اوّل عامل

باشد؛ و االّ عالوه بر عدم تأثیر سخن ،مردم نسبت به امور دینی الاُبالیگری را پیش

میگیرند.

شاخصۀ عالِم حقیق ی در کالم ا مام صادق علیه ا ل سّالم

هلل علیه و آله« :النظیر ِف و ِ
السال ُم یف تفسری قوله ص ّیل ا ُ
جه
عن ّ
الصادق علیه ّ
جوه العل ِ
امء] ِعباد رة» ،قال« :هو العا َِل ا ّل ِذی إذا نظیرت إل ِیه ذَیرک ِ
العا َِلِ [و ِ
اآلخیرة؛ و من
 .0نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص  .220ترجمه:

«علم قرین و مالزم عمل است؛ پس هر کس که بداند ،عمل میکند .و علم عمل را با صدای بلند

میخواند؛ اگر پاسخ داد و پذیرفت (علمش برقرار میماند) ،و گرنه کوچ میکند و میرود( ».محقّق)
 .2مواعظ ،سعدی شیرازی.

 .7الکافی ،ج  ،0ص  .33ترجمه:

«از حضرت امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :هفتاد گناه فرد جاهل آمرزیده

میشود ،پیش از آنکه یک گناه فرد عالِم آمرزیده شود( »“.محقّق)

315

َان عَل ِخ ِ
الف ذلک فالنظیر إل ِیه فِتن رة».
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هرکه با پاکدالن صـبح و مسـائی دارد

شعر ی ا ز پروین اعتصام ی در مذ مّت عا لما ن ب ی عمل

زهد با نیت پاک است ،نه با جامۀ پاک

دلــش از پرتــو انــوار ،ضــیائی دارد
ای بس آلوده کـه پـاکیزه ردائـی دارد

هیزم سوخته ،شمع ره و منزل نشـود
عن ُسلیم بن ق ٍ
السال ُم ُحیدِّ ُ
ث عن
ریالمؤمننی علیه ّ
الیل ،قال :سمع ُ أم ُ
یا اِل ِّ
عاَل ِ
ِ
ِ
النَّب ِّی ص ّیل ا ُ
آخ رذ بِ ِعل ِم ِه،
هلل علیه و آله أ َّن ُه قال [یف کالم له]« :العلامء رجالن :رج رل ر
تار رک ل ِ ِع ِ
ِ
ِ
عاَل ِ
العاَلِ
لم ِه ،فهذا هال ِ رک .و إن أهل الن ِّار لیتأذون ِمن ِرجحِ
فهذا ٍ
ناج؛ و ر
أهل الن ِّار ندام ًة و حُس ًة ،رج رل دعا عبدً ا إل ِ
ّار ِک ل ِ ِع ِ
الت ِ
لم ِه .و إن أشد ِ
الل فاستجاب له
اعی النّار بِتَِ ِه ِعلمه و ات ِ
و ُبِل ِمنه فاطاع الل فأدخله الل اجلنة ،و أدخل الدّ ِ
ِّباع ِه
سه روایت در مذ مّت عا لما ن بیعم ل

باید افروخت چراغی که ضـیائی دارد

2

نیس ا ِ
ول األم ِل؛ أما اتِّباع اَلوی فیصدُّ ع ِن احل ِّق و طول األم ِل ج ِ
اَلوی و ط ِ
آلخیرة».
ّ

7

 .0مجموعة ورام ،ج  ،0ص ( 83با قدری اختالف) .ترجمه:

«از حضرت امام صادق علیه السّالم در تفسیر این کالم رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم:
”نگاه کردن به صورت عالم عبادت است“ ،روایت شده است که فرمودند” :مقصود آن عالمی
است که هرگاه به او نگاه کنی ،تو را به یاد آخرت بیندازد؛ و هر کس که بر خالف این مسئله
باشد ،نگاه کردن به او فتنه و فساد است( »“.محقّق)
 .2دیوان پروین اعتصامی.

 .7الکافی ،ج  ،0ص  .33ترجمه:
«سُلیم بن قیس هاللی گوید :شنیدم از امیرالمؤمنین علیه السّالم که از رسول خدا صلّی اهلل علیه و
آله نقل میکرد که آن حضرت میفرمود” :علماء دو دستهاند :عالمی که علم خود را به کار بسته،
پس این فرد اهل نجات است؛ و عالمی که علم خود را کنار گذاشته ،پس این فرد هالک شده
است .و همانا اهل آتش از بوی بد عالمی که به مقتضای علم خود عمل نکرده است ،به شدت در
آزار و اذیت هستند .و همانا شدیدترین ندامت و حسرتِ اهل آتش از آن کسی است که در دنیا
بندهای را به سوی خدا دعوت کرده و او استجابت کرده و پذیرفته و اطاعت خدا کرده و بر این
اساس خدا او را به بهشت درآورده است ،ولی خود آن دعوتکننده را به سبب ترک عمل و
پیروی از هوای نفس و درازی آرزویش به دوزخ درآورده است؛ امّا پیروی از هوای نفس ،راه 

سه روایت در مذمّت عالمان بیعمل
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عن الباقر علیه السالم أنّه قال« :من طلب ِ
العلم لِی ِ
باهی بِ ِه العلامء أو ج ِ
امری بِ ِه
ّ ُ
ِ
ِّصف بِ ِه وجوه الن ِ ِ
السفهاء أو ج ِ
الیرئاسة ال تصلح
ّاس إلیه ،فلیتب ّوأ مقعده من الن ِّار .إن ِّ
ُّ
0
ّإال ألهلِها».
عن أیبعبداهلل علیه السالم« :إذا رأجتم ِ
العاَل ُِم ًّبا لِدنیاه ،فاِتِموه عَل ِدجنِکم؛ فإن
ّ ُ
ِ ِ ٍ
2
السالم” :ال َتعل
َل ُمب لشء َیوط ما أحب ».و قال « :أوحی الل إل داود علیه ّ
بینِی و بینک عال ِ ًام مفتونًا بِالدُّ نیا ،فیصدک عن ط ِیر ِجق ُمبتِی؛ فإن اول ِئک ُ ّطاع ط ِیر ِجق
بادی الم ِیر ِ
ِع ِ
أنزع حالوة م ِ
جدجن .إن أدین ما أنا صانِ رع ِِبِم أن ِ
ناجایت عن ُل ِ
وِبِم»“.

7

ختم سخن با روضۀ مناسب.
 رسیدن به حقّ را میبندد و درازی آرزو ،آخرت را از یاد میبرد( ».محقّق)
 .0الکافی ،ج  ،0ص  .33ترجمه:

«از امام باقر علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :هرکه طلب علم کند برای اینکه بر علماء
مباهات نماید ،یا بر سفهاء و فرومایگان مِرآء و مجادله کند ،یا وجوهِ مردم را متوجّه خود کند،
پس فرض است که نشیمنگاه خود را از آتش اتّخاذ کند؛ همانا ریاست جز برای اهلش شایسته
نیست( ».محقّق)

 .2در الکافی ،ج  ،0ص  31و مرآة العقول ،ج  ،0ص  033در این قسمت از روایت ،عبارت
« ّ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم» آمده که بیانگر آن است که ادامۀ عبارت از حضرت رسول میباشد؛
السالم» مذکور است( .محقّق)
لکن در سایر نسخ یا هیچ نیامده و یا عبارت «علیه ّ

 .7الکافی ،ج  ،0ص  .31ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :هرگاه دیدید که عالِمی محب و
دوستدار دنیا است ،او را نسبت به دینتان متّهم سازید؛ زیرا هر کسی که چیزی را دوست بدارد،
برگِرد محبوب خود میگردد و از آن صیانت و مراقبت مینماید “.و فرمود” :خدا به داود علی
نبینا و آله و علیه السّالم وحی فرمود که :میان من و خودت عالِم مفتون و فریفته به دنیا را واسطه
قرار مده تا تو را از طریق محبّت من بازدارد؛ زیرا شأن آنها شأنِ قطّاعُالطریق و دزدان چاپندهای
است که راه را بر مریدین و سالکین راه قرب من میبندند .همانا کمتر کاری که من دربارۀ آنها
انجام میدهم این است که حالوت و شیرینی مناجات با خود را از قلوب آنها میگیرم( »“.محقّق)

هفدهم :مالزمۀ بین علم و تقوا
مجلس رو ز هفدهم

مجلس روز ه فده م:

مجلس روز هفدهم

مالزمۀ بین علم و تقوا

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
            

.

0
بی ار زش ی زینتها ی د نیایی در آخرت

دنیا که سرای مادّه و تجمّالت است ،لذا اشیاء و زینتهای دنیا ارزش دارد و

در دنیا خریدار دارد؛ ولی در سرای آخرت خداوند خریدار زینت دنیا نیست .خدا

فقط در ازای اعمال صالحه ،بهشت عنایت میکند و خریدار عمل است:

.         

2

بی قیمتی تحصی ل علم برای دنیا

مردمانی که تحصیل علم برای دنیا میکنند ،در نزد پروردگار قیمتی ندارند؛

 .0سوره قصص ( )28آیه  . 87امام شناسی ،ج  ،8ص :071

«ما این خانه و سرای آخرت را قرار میدهیم برای آن کسانی که در روی زمین راه علوّ و سرکشی
و فساد و فتنهجویی را نمیپیمایند ،و دارِ عاقبت برای پرهیزگاران است».

 .2سوره توبه ( )3آیه  .000نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص :011

«بهدرستیکه خداوند از مؤمنین جانهایشان را و مالهایشان را خریداری کرده است که در مقابل
آن به ایشان بهشت عطا نماید».
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زیرا مقصود آنها دنیا بوده و دنیا به آنها رسیده است.

السال ُم ،قال« :من أراد احل ِدجث لِمنفع ِة الدُّ نیاَ ،ل جکن له ِف
عن أیبعبداهلل علیه ّ
ِ ِ 0
اآلخیر ِة ن ِصیب؛ و من أراد بِ ِه خی ِ
ِ
اآلخیر ِة ،أعطاه الل خی الدُّ نیا و اآلخیرة».
ر
هرکــه کــارد قصــد گنــدم بایــدش

روایت ی عجیب در بیقیمت ی سخاو ت برای دنیا

کــاه خــود انــدر تبــع مــیآیــدش

2

لذا در خبر است که« :در روز قیامت بعض از مردمان سخی را میآورند و به

جهنّم میاندازند و سخاء آنها در دنیا ابداً به درد آنها نمیخورد؛ ّنُم جا ُدوا حتّی
7
قیل إ ّن ُه جوا ءد ،و ُد ُیل ذلِک».
 .0الکافی ،ج  ،0ص  .31ترجمه:

«از حضرت امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :کسی که حدیث را برای
منفعت دنیا بخواهد ،دیگر در آخرت برای او هیچ نصیب و بهرهای نخواهد بود؛ و کسی که آن را

برای خیر آخرت بخواهد ،خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطاء مینماید( »“.محقّق)

 .2مثنوی معنوی ،دفتر دوّم.

 .7بحار األنوار ،ج  ،13ص :711

«و عنه ص ّیل اهلل علیه و آله و س ّلم :إن أول من جدعی جوم ِ
القیام ِة رج رل َجع القیرآن ،و رج رل ُتِل ِف
ُ
یل ِ
الل ،و رج رل َثِی ِ
سبِ ِ
الامل.
فیقول الل عزوجل ل ِ ِ
لقاری” :أ َل أع ِّلمک ما أنزلت عَل رس ِ
ول؟!“ فیقول :بَل جا ر ِّب! فیقول” :ما
ع ِملت فِیام علِمت؟“ فیقول :جا ربُ ،مت بِ ِه ِف ِ
ِ
أطیراف الن ِ
آناء الل ِ
هار .فیقول اللَ” :ذبت!“ و
یل و
ِّ
ِ
ِ
ِ
تقول المالئِکةَ” :ذبت!“ و جقول الل تعال” :إنام أردت أن جقال :ف ر
الن ُار رئ ،فقد ُیل ذلک“.

و جؤیت بِ ِ
ب ِ
صاح ِ
الامل ،فیقول الل تعال” :أ َل أو ِّسع علیک الامل حتی َل أدعک تتاج إل أح ٍد؟!“ فیقول:
بَل جا رب! فیقول” :فام ع ِملت بِام آتیتک؟!“ ُالَ :نت ِ
أصل الیر ِحم و أتصدق .فیقول اللَ” :ذبت!“ و
ِّ
ِ
ِ
ِ
تقول المالئکةَ” :ذبت!“ و جقول الل سبحانه” :بل أردت أن جقال :ف ر
الن جوا رد ،و ُد ُیل ذلک“.
اجل ِ
یل ِ
الل ،فیقول الل” :ما فعلت؟“ فیقول :أمیرت بِ ِ
و جؤیت بِال ِذی ُتِل ِف سبِ ِ
هاد ِف سبِیلِک فقاتلت
حتی ُتِلت .فیقول اللَ” :ذبت!“ و تقول المالئِکةَ” :ذبت!“ و جقول الل سبحانه” :بل أردت أن
جقال :ف ر
جاع ج ِیری رء! فقد ُِیل ذلِک“.
الن ش ر
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لذا عالم باید خود متحلّی باشد ،تا اوّالً سخنش اثر داشته باشد و ثانیاً أعمالش

خراب نشده و زحماتش هدر نرود:

قال اهلل تعایل     :؛

0

صیل اهلل علیه و آله وسلم” :أولئِک خلق ِ
َّ ُ م قال ر ُس ُ
ول اهلل ّ
الل تسعیر ِِبِم نار جهنم»“.
ترجمه« :از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمودند” :نخستین کسی
که در روز قیامت خوانده میشوند ،مردی است که قرآن را جمع کرده و مردی است که در راه
خدا کشته شده و مردی است که مال فراوانی داشته است.
خداوند متعال به قاری قرآن میفرماید” :مگر آنچه را که بر رسول خود فرو فرستادم ،به تو تعلیم
ننمودم؟!“ او میگوید :بله ای خدای من ،تعلیم فرمودی .خداوند متعال میفرماید” :پس دربارۀ
آنچه که علم و اطّالع پیدا کردی ،چه عملی انجام دادی؟!“ او میگوید :بار خدایا ،من در ساعات
هر شب و آغاز و انجام هر روز با خواندن قرآن به عبادت تو برخاستم .خداوند میفرماید” :دروغ
میگویی!“ و مالئکه نیز میگویند” :دروغ میگویی!“ و خداوند در این هنگام میفرماید” :همانا
مقصود تو آن بود که بگویند :فالنی اهل قرآن است و همین را هم گفتند“.
بعد از آن فرد متموّل و صاحب مال را میآورند؛ خداوند از او سؤال میکند” :مگر من از جهت
مالی تو را در وسعت و گشایش قرار ندادم و تو را از دیگران بینیاز نکردم؟!“ او میگوید :آری
ای خدای من! خداوند میفرماید” :پس بهواسطۀ آنچه به تو دادم ،چه عملی انجام دادی؟!“
میگوید :من همیشه صلۀ رحم بجای میآوردم و صدقه میدادم .خداوند میفرماید” :دروغ
میگویی!“ و مالئکه نیز میگویند” :دروغ میگویی!“ و خداوند سبحان در این هنگام میفرماید:
”تو این کارها را میکردی تا بگویند :فالنی جواد و بخشنده است و این را هم گفتند“.
بعد از آن فردی که در راه خدا کشته شده است را میآورند؛ خداوند به او میفرماید” :تو چه کردی؟!“
او میگوید :بار خدایا ،تو امر به جهاد در راهت فرمودی و من هم جنگ کردم تا در راه تو کشته شدم.
خداوند میفرماید” :دروغ میگویی!“ و مالئکه نیز میگویند” :دروغ میگویی!“ و خداوند در این
هنگام میفرماید” :بلکه تو میخواستی مردم بگویند :فالنی شجاع و بیباک است و همین را هم گفتند“.
سپس رسول خدا فرمودند” :این افراد مخلوقاتی هستند که آتش جهنّم بهواسطۀ آنها ملتهب و گداخته
میگردد( »“.محقّق)
 .0سوره بقره ( )2آیه  .33امام شناسی ،ج  ،01ص  ،703تعلیقه :0

«آیا شما مردم را امر به نیکی میکنید و خودتان را فراموش میکنید؟!»
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«الم ِ
لب وُعت ِف الق ِ
وعظة [الکلمة] إذا خیرجت ِمن الق ِ
لب ،و إذا خیرجت ِمن
ال ّلسا ِن َل جتجاوز اآلذان؛»

0

عن عیل بن السنی علیه السالم ت بعد کال ٍم ت قال« :فإن ِ
العلم إذا َل جعمل بِ ِه،
ّ ُ
ُ
ِّ
2
صاحبه إال َفیرا و َل جزدد ِمن ِ
ِ
الل إال بعدً ا؛»
َل جزدد
ً
ِ
یف نج البالغة« :أوضع ِ
اللسان ،و أرفعه ما ظهیر ف
العل ِم ما وُف عَل
ِ
اجل ِ
األرَان».
وارح و

7

پایدار ی دنیا به عا لم با عمل

تقوا مالزم با علم ،و علم مالزم با تقوا است .اگر عالمی از عمل دست بدارد،

دنیایی را خراب خواهد کرد و مردم را بیدین تربیت خواهد نمود:
3
«إذا فسد ِ
العاَل فسد العاَل».

 .0شرح نهج البالغة ابن أبیالحدید ،ج  ،21ص ( ،283حکمت  233از حِکَم منسوب به
امیرالمؤمنین علیه السّالم) .ترجمه:
«هنگامی که سخن و موعظه از دل بیرون آید ،بر دل مینشیند؛ و آنگاه که از زبان بیرون آید ،از

گوشها تجاوز نمیکند( ».محقّق)
 .2الکافی ،ج  ،0ص  .33ترجمه:

«از حضرت امام سجاد علیه السّالم روایت شده است که بعد از کالمی چنین فرمودند” :همانا اگر به
علم عمل نشود ،برای صاحب آن جز کفر و ضاللت و جز دوری از خدا چیزی نمیافزاید( »“.محقّق)
 .7نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص  .011ترجمه:

«وضیعترین علم آن است که بر زبان بایستد (و به عمل مؤدّی نگردد)؛ و رفیعترین علم آن است

که در اعضاء بدن و ارکان آن (چون قلب و مغز) ،ظاهر و هویدا گشته است( ».محقّق)

.3گرچه این عبارت کالمی صحیح و مطابق حکمت و تجربه است ،و لیکن در مجامع روایی شیعه با

این لفظ از ائمّه طاهرین علیهم السّالم وارد نشده است .در شرح غُرَر الحکم و دُرَر الکلم ،ج  ،3ص 013
از امیرالمؤمنین علیه السّالم تعبیر« :زلة ِ
العاَلِ تفسد العاَل ».و در بحار األنوار ،ج  ،33ص  031عبارت:
أی النّاَّ َ! قال ص ّیل اهلل علیه و آله و س ّلم” :العلامء إذا فسدوا »“.وارد شده است.
«و قیلُّ :
ترجمه« :هنگامی که عالِمی فاسد شود ،عالَمی فاسد و تباه میگردد( ».محقّق)

کالم امیرالمؤمنین علیه السّالم در چهار امرِ قوامدهندۀ دنیا

343

لذا پایداری دنیا به عالم با عمل است.

یف نج البالغة :أنّه قال جلابر بن عبداهلل ا نصار ِّی« :جا جابِیر! ُِوام الدُّ نیا
جاه ٍل ال جستنکِف أن جتعلم؛ و ج ٍ
عاَلٍ مست ِ
عم ٍل ِعلمه؛ و ِ
بِأربع ٍةِ :
واد ال جبخل بِمعیروفِ ِه؛
و ف ِق ٍی ال جبِیع ِ
ِ
ِ
اجلاهل أن جتعلم ،و إذا
العاَل ِعلمه ،استنکف
آخیرته بِدنیاه .فاذا ضیع
کالم امیرا لمؤ منین علیه ا ل سّالم در چهار امرِ قوامدهندۀ دنیا

آخیرته بِدنیاه .جا جابِیر! من َثیرت نِعم ِ
خل الغنِی بِمعیروفِ ِه ،باع الف ِقی ِ
ب ِ
الل عل ِیهَ ،ثیرت
ُّ
هَّلِل فِیها بِام یِب عیرضها لِلدوا ِم و الب ِ
قاء ،و من َل جقم هَّلِلِ
ّاس إل ِیه؛ فمن ُام ِ
ح ِ
وائٌ الن ِ
فِیها بِام یِب عیرضها لِلز ِ
وال و الفناء».

0
غریزۀ تأسّ یِمردم نسبت به خرد مندا ن و دانشمندا ن

مردم دارای غریزهای هستند که روی دست بزرگتر خود عمل میکنند .اگر

خردمندان و دانشمندان منحرف گردند ،دیگر از تودۀ جاهل چه توقّع باید داشت؟!
در اینجا خطبۀ نهج البالغه« :ال تکن َِمن جیرجو ِ
اآلخیرة بِغ ِی عم ٍل ،و جیر ِّجی
موعظۀ ا میرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم نسبت به خردمندا ن و دانشمندا ن منحرف

التوبة بِط ِ
ول األمل ،»...با شرح مفصّل آن بیان شد.

2

 .0نهج البالغة (عبده) ،ج  ،3ص  .223ترجمه:

«امیرالمؤمنین علیه السّالم به جابر بن عبداهلل انصاری فرمودند” :ای جابر! قوام و دوام دنیا به چهار امر
است :عالمی که علم خود را به کار گیرد؛ و جاهلی که نسبت به تعلّم و فراگیری علم استنکاف ننماید؛
و جواد و بخشندهای که در نیکی و احسان خود ،بخل نورزد؛ و فقیری که آخرتش را به دنیای خویش
نفروشد .پس هرگاه عالم ،علم خود را ضایع و تباه سازد و بدان عمل نکند ،جاهل از فراگیری علم
استنکاف نماید؛ و هرگاه فرد غنی و بینیاز در نیکی و احسان خویش بخل ورزد ،فقیر آخرتش را به
دنیا بفروشد .ای جابر! هر آن کسی که نعمت خدا بر او بسیار باشد ،حوائج و نیازهای مردم نیز به او
بسیار است؛ پس هر کسی که در آن نعمتها به امور واجب و مورد رضای الهی قیام نماید ،آن
نعمتها را در معرض دوام و بقاء قرار داده است؛ و هر کسی که در آن نعمتها به امور واجب و مورد
رضای الهی قیام ننماید ،آن نعمتها را در معرض زوال و فناء قرار داده است( »“.محقّق)
 .2نهج البالغه (عبده) ،ج  ،3ص :033

السالم لر ُج ٍل سأل ُه أن یعظ ُه:
«و قال علیه ّ
ِِ
”ال تکن َِمن جیرجو ِ
ول األم ِل .جقول ِف الدُّ نیا بِق ِ
اآلخیرة بِغ ِی العم ِل و جیر ِّجی التوبة بِط ِ
ول الزّ اهدجن و 

345
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جعمل فِیها بِعم ِل الیر ِ
اغبِی .إن أعطِی ِمنها َل جشبع و إن منِع ِمنها َل جقنع .ج ِ
کیر ما أ ِ
عجز عن ش ِ
ویت

ّ
و جبت ِغی الزِّ جادة فِیام ب ِقی .جنهی و ال جنت ِهی ،و جأمیر بِام ال ج ِأیتَ .یِب الص ِ
احلی و ال جعمل عملهم ،و
ُّ ّ
ِ
ج ِ
بغض المذنِبِی و هو أحدهم .جکیره الموت لکثیر ِة ذنوبِ ِه و ج ِقیم عَل ما جکیره الموت له .إن سقم ظل
الهیا .جعجب بِن ِ
ِ
ِ
ِ
فس ِه إذا ع ِ
وف و جقنط إذا ابت َِل .إن أصابه بال رء دعا مضط ًّیرا و إن
ناد ًما و إن صح أمن ً
غتا .تغلِبه نفسه عَل ما تظ ُّن و ال جغلِبها عَل ما جست ِیقنُ .یاف عَل
ناله رخا رء اعتض [أعیرض] م ًّ
ِ
ِ
ِ
ِ
غ ِی ِه بِأدین ِمن ذنبِ ِه و جیرجو لِن ِ
ِ
ِ
فس ِه بِأَثیر من عملِه .إن استغنی بطیر و فتن ،و إن افتقیر ُنط و وهن.
جقِّص إذا ع ِمل و جبالِغ إذا سأل .إن عیرضت له شهو رة أسلف الم ِ
عصیة و سوف التوبة ،و إن عیرته
ِّ
العربة و ال جعت ِرب ،و جبالِغ ِف الم ِ
المل ِة .ج ِصف ِ
ط ِ
ُِمن رة انفیرج عن ُشائِ ِ
وعظ ِة و ال جت ِعظ؛ فهو بِالق ِ
ول
م ِد ٌّل و ِمن العم ِل م ِق ٌّل .جنافِس فِیام جفنی و ج ِ
سامح فِیام جبقی .جیری الغنم مغیر ًما و الغیرم مغن ًامُ .یش
عصی ِة غ ِی ِه ما جست ِق ُّل أَثیر ِمنه ِمن ن ِ
الموت و الج ِ
بادر الفوت .جستعظِم ِمن م ِ
فس ِه ،و جستکثِیر ِمن
ِ ِ
ِ ِ ِ
طاعتِ ِه ما َی ِقیره ِمن طاع ِة غ ِی ِه؛ فهو عَل الن ِ ِ
ِ
ب إل ِیه
ّاس طاع رن و لنفسه مداه رن .اللغو مع األغنیاء أح ُّ
َیر مع الفق ِ
فس ِه و ال َیکم علیها لِغ ِی ِه ،و ج ِ
یراءَ .یکم عَل غ ِی ِه لِن ِ
یرشد غیه و ج ِ
الذ ِ
ِمن ِّ
غوی نفسه؛ فهو
وف .و ُیش اخللق ِف غ ِی رب ِه و ال ُیش ربه ِف خ ِ
جطاع و ج ِ
وف و ال ج ِ
عص .و جست ِ
لق ِه“.
ِّ
الرض رحمه اهلل تعایل]” :و لو ل یکُن یف هنا الکتاب ّإال هنا الکال ُم لکفی به موعظ ًة ناجع ًة و
[قال َّ
حکم ًة بالغ ًة و بصری ًة ل ُمب ٍ و عج ًة لناظ ٍر ُمفک ٍِّر»“.

ترجمه« :امیرالمؤمنین علیه السّالم به مردی که از آن حضرت تمنّای موعظه نمود چنین فرمود:
”از آنان مباش که بدون عمل ,به آخرت امیدوار است و به آرزوی دراز ،توبه را به تأخیر میاندازد.
گفتارش دربارۀ دنیا گفتار زاهدان و عملش عمل راغبان به دنیا است .اگر از متاع دنیا به او داده شود
سیر نگردد و اگر از آن منع شود قناعت نکند .از شکر آنچه به او داده شده عاجز است و زیادتی را در
آنچه باقی مانده و به او داده نشده طلب میکند .دیگران را از کار ناپسند نهی کرده و خود از آنچه نهی
میکند دست برنمیدارد ،و نیز دیگران را به آنچه خود بجا نمیآورد فرمان میدهد .صالحان را
دوست دارد و عمل آنان را انجام نمیدهد ،و گناهکاران را دشمن میدارد و حال آنکه خود یکی از
آنهاست .از مرگ به جهت کثرت گناهانش کراهت داشته و بر آنچه (گناهانی) که سبب کراهت از
مرگ شده ایستادگی میکند .اگر بیمار شود نادم و پشیمان گردد و چون صحّت یابد احساس امنیت
کرده و به لهو میپردازد .هنگامی که به او عافیت داده شود دچار عُجب و خودپسندی شده و هنگامی که
مبتال و گرفتار شود نومید گردد .اگر بال و محنت به او برسد در حال اضطرار و بیچارگی دعا کند 
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ختم سخن با روضه مناسب.

شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش
تو خصم بین ،که به یغمـا زره بـرد ز تـنش
زره به غارت اگر بُرد خصم خیره ،چه غـم
که بود جوشن تن ،زلـفهـای پـر شـکنش
 و چون راحتی و خوشی به او دست دهد از روی غرور اعتراض کرده و روی گرداند .نفس او
بر اساس آنچه گمان و خیال میکند بر او غالب و مسلّط گشته و حال آنکه او بر اساس آنچه یقین
دارد بر نفس خویش غالب نمیگردد (و به یقین خود عمل نمیکند) .بر دیگران به گناهی کمتر از
گناه خود میترسد و برای خویش بیش از آنچه عمل کرده توقّع دارد .اگر مستغنی و بینیاز شود
مدهوش و سرمست شده ،در فتنه و گمراهی افتد ،و چون فقیر گردد نومید شده ،سست و
ضعیفاالعتقاد گردد .اگر عملی انجام دهد تقصیر و کوتاهی کرده ،و هنگامی که سؤال و درخواست
کند در آن مبالغه نماید .اگر شهوتی بر او عارض شود معصیت را مقدّم داشته و توبه را به تأخیر
اندازد ،و اگر محنت و بالیی به او برسد از حدود شریعت و دین دوری گزیند .عبرت گرفتن از
دیگران را توصیف و بیان میکند و خود عبرت نمیگیرد ،و در موعظه کردن میکوشد و خود موعظه
نمیپذیرد؛ پس او به سبب گفتارِ خود بر دیگران توفّق و بلندمنشی نموده و از نظر عمل فقیر و
بیبهره است .در مورد آنچه فانی و هالک شدنی است تنافس و سبقت کرده و در اموری که باقی و
جاودان است مسامحه و مساهله میکند .غنیمت و سود را غرامت و زیان ,و غرامت را غنیمت
میبیند .از مرگ میترسد و پیش از آنکه فرصت را از دست دهد به سوی اعمال صالحه نمیشتابد.
معصیت و گناه دیگری را بزرگ میشمارد درحالیکه بزرگتر از آن را در مورد خود کوچک
به حساب میآورد؛ و نیز طاعتی را که از دیگری کوچک میشمرد ،نسبت به خودش بسیار میداند؛
بنابراین او نسبت به مردم طعن میزند و ایراد میگیرد و نسبت به خود سهلانگار است .به لغو
گذراندن با أغنیا نزد او از ذکر خدا با فقرا محبوبتر است .به نفع خود علیه دیگری حکم میکند و
هرگز علیه خود به نفع دیگری حکم نمیکند .دیگری را ارشاد و راهنمایی میکند و نفس خود را
گمراه میسازد؛ پس دیگران از او پیروی میکنند و خود معصیت مینماید .حق خود را تمام و کمال
میستاند و حق دیگری را تمام نمیدهد .از خلق خدا میترسد در غیر امر پروردگارش (از ترس آنان
کاری انجام میدهد که مورد پسند خداوند نیست) و در امرِ خلقِ او از پروردگار خود نمیترسد“.
سیّد رضی ـ علیه الرّحمة ـ میفرماید” :اگر در کتاب نهج البالغه جز این کالم نبود ،همان برای موعظۀ
نافع و حکمتِ بالغه و بصیرتِ شخصِ بصیر و عبرتِ شخصِ تفکّرکننده ،کافی بود( »“.محقّق)
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چو آب بست بـه گلـزار بـوتراب سـپهر؟

که خون چکد همـه از چشـم اللـۀ دمـنش

یکــی بــه حکــم تفــرّج بــه نینــوا بگــذر

پــر از شــقایق ،گلــزارِ زخــم بــین چمــنش

شهی که سندس فـردوس بـود پوشـش او

روا ندیــد بــه تــن ،خصــم جامــۀ کهــنش

لبی که روح قدس از دمـش سـخنگو شـد

شگفت بین کـه بریدنـد در دهـن سـخنش

تنی ضعیف که پاسی فزون نمانـد درسـت

صبا به بیهُده کردی ز خـار و خـس کفـنش

دگــر بشــیر بــه کنعــان چــه ارمغــان آرد؟

ز یوســفی کــه قبــا کــرده گــرگ پیــرهنش

چــراغ دودۀ طــه ،فلــک بــه یثــرب کُشــت

ز قصـــر شـــام ســـر آورد دود انجمـــنش

زمانــه ،گلشــن زهــرا چنــان بــه یغمــا داد

کــه بــار قافلــه شــد ارغــوان و یاســمنش

فلکسری که سـرودش کـالم یـزدان بـود

نبــود در خــور چــوب جفــا لــب و دهــنش

گهش به دیر نشاندی ،گهش به قعـر تنـور

گهی به نیزه و گه بر درخـت و گـه لگـنش

مگــر وفــا بــه مکافــات روز بــدر نکــرد

تطاولی که کشـید از تـو جسـم مُمتحـنش
اشعار سوز نا ک مرحوم نیّر تبریز ی در مرثیۀ حضر ت سیّدال شّهدا علیه ا ل سّالم

 .0دیوان اشعار مرحوم نیّر تبریزی.

0

مجلس رو ز هجده مم :ضرور ت عقلی و شرع ی پرداختن به ا مور دنیوی

مجلس روز هجده م:

مجلس روز هجدهم

ضرورت عقلی و شرعی پرداختن به امور دنیوی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.   

0

اختالل در ا مور دنیو ی ،موجب اختالل در سیر تکا مل ی انسان

دنیا مکانی است که انسان باید مدتی در آن زندگی کند؛ گرچه مقدّمۀ آخرت

است ،ولی عنایت به آن به اندازۀ مدّت زندگی که در خور مقدّمه است ،الزم است.

لذا اسالم با آنکه مردم را به آخرت دعوت نموده و ترغیب به زهد میکند ،راضی

نیست امور دنیوی مردم مختلّ باشد؛ زیرا که این اختالل موجب اختالل در سیر

تکامل خواهد گشت.

قوانین اسالم در جهت سال مت ز ندگ ی مردم

قوانین اسالم عالوه بر جنبۀ آخرت و تکامل روح ،برای سالمت زندگی

مردم قوانینی جعل کرده است .معامالت ،احکام بالمعنی األخص ،حدود و سیاسات

برای نظام دنیوی است.

مبنا ی اسالم بر بهدست آورد ن مال و ادارۀ ا مور ز ندگی است ،نه رهبانیّت

دین اسالم غیر از دین مسیح است که رهبانیّت را بر مردم واجب کند

 .0سوره منافقون ( )17آیه  .8نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص : 33

«عزّت با تمام مراتب و درجاتش ،اختصاص به خدا و پیغمبرش و مؤمنین دارد».
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(ال رهبانِیة ِف اإلسالم) 0و آنها را به ترک ازدواج و معاشرت امر نموده و مسکن آنها
را در بیغولهها قرار دهد:

سول اهلل ص ّیل اهلل علیه و آله و س َّلم]« :أخی مویس جنظیر بِع ٍ
[قال ر ُ
ی و أخی
2و7
عییس جنظیر بِع ٍ
ی أخیری و أنا أنظیر بِعینی».
لذا بهدست آوردن مال و ادارۀ امور زندگی بهطور کفاف ،جزء برنامۀ دین

اسالم شمرده میشود.

کم قیمت ی مسلما نِ محتاج ،با لبا س پاره و ظاهر ی آ لوده

 .0دعائم اإلسالم ،ج ،2ص 037؛ مستدرک الوسائل ،ج  ،03ص  .011ترجمه:
«رهبانیّت و اعتزال در دین اسالم نیست( ».محقّق)

 .2نص این عبارت در مجامع روایی یافت نشد؛ لیکن در تفسیر بیان السعادة ،ج  ،3ص  ،011و ج ،3
ص  023اینچنین آمده است:

« ّ
إن أخی مویس علیه السالم َان عینه الیمن ٰی عمیا ًء و إ ّن أخی عییس علیه السالم َان عینه الیُس ٰی
عمیا ًء و أنا ذو العین ِ
ی».
ترجمه« :همانا برادرم موسی چشم راستش نابینا بود و برادرم عیسی چشم چپش نابینا بود؛ و
لیکن من دارای هر دو چشم هستم( ».محقّق)
 .7ذات اقدس الهی دارای دو صفت جمال و جالل است که همگی صفات از آن دو نشأت
میگیرند ،و در عالم وجود به مظاهر مختلف ظهور و بروز مییابند ،و هر مظهر و فردی در عالم
از جهت نصیبی که از این دو صفت دارا میباشد مختلف است ،و یک فرد در عالم وجود با فرد
دیگر از هر جهت مساوی و همطراز نمیباشد .در این میان برخی از موجودات در صفات جمالیّه
و برخی دیگر در صفات جاللیّه ظهور بیشتری دارند؛ مانند نسیم بهار و گلها و دشت و مرغزار
معطّر و شاداب ،و طوفان و زلزله و صاعقه و آتش و باد.
این مسئله در مورد نفوس بشر نیز به أشکال مختلف ظاهر میگردد؛ در بعضی حالت انبساط و
سرور غالب ،و در بعضی دیگر جنبۀ حزن و انقباض بیشتر است .در این میان ،وجود مبارک
رسول گرامی اسالم صلوات اهلل و سالمه علیه ،که مقام جمع بین احدیّت و واحدیّت را واجد
است و واسطۀ انبساط نور وجود ذات و بسیطالحقیقة بر تمامی مظاهر جمال و جالل است ،قطعاً
واجدیّت این دو صفت را بتمام معنیالکلمه دارا میباشد ،و بدین جهت شایستگی تحقّق به تجلّی
اعظم را برای نفس قدّوسی خویش احراز نمود است( .معلّق)
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بعضی گمان میکنند که شخص مسلمان باید دارای لباس پاره و ظاهری آلوده و

برای نان خود محتاج باشد؛ این غلط است! چنین مردی در نزد اسالم کم قیمت است:
سه روایت در مذ مّ ت فقر

0

[قال ر ُ
فیرا؛»
سول اهلل ص ّیل اهلل علیه و آله و س َّلم]َ« :اد الفقیر أن جکون َ ً
ِ 2
سول اهلل ص َّیل اهلل علیه و آله و س َّلم]« :الفقیر سواد الو ِ
[قال ر ُ
جه ِف الدّ ارجن؛»

حضرت صادق میفرمایند« :اگر صبح کنم درحالتیکه طعام برای اهل و

عیال خود نداشته باشم ،بدتر است از آنکه صبح کنم و فرزند من مرده باشد».
باز ما ند ن ا ز سیر کمال ی ،بهواسطۀ د لبستگی به د نیا بیش ا ز مقام ظر فیّت دنیا

آنچه بهطور مسلم از اسالم بهدست میآید آن است که :مال و زندگی نباید

انسان را از خدا مشغول کند و از سیر ترقّی باز بدارد؛ و دلبستگی به دنیا بیش از مقام

ظرفیّت دنیا مانع از تکامل میگردد:

ب الدُّ نیا رأس َ ِّل خطِیئ ٍة».
السال ُم]« :ح ُّ
[عن ع ّیل بن السنی علیه ّ

7

مرادف دانستن عا لم با زاهدِ فقیر ،پندار نادرست عوام النا س

بدبختانه امروز در نزد قاموس لغت ،معنی عالم با معنی فقیر و بدبخت

مرادف گشته و فقر یکی از لوازم علم است؛ زیرا که مردم میپندارند عالم باید زاهد

باشد و زاهد یعنی فقیر:

ِ
الامل و ال ت ِیرج ِم
الزهد ِف الدُّ نیا بِإضاع ِة
السال ُم« :لیس ُّ
عن ّ
الصادق علیه ّ
3
احل ِ
الزهد ِف الدُّ نیا أن ال تکون بِام ِف ج ِدک أوثق ِمنک بِام ِعند الل».
الل؛ ب ِل ُّ
 .0الکافی ،ج  ،2ص  .713ترجمه:

«چهبسا نزدیک است که فقر و تنگدستی به کفر بینجامد( ».محقّق)

 .2عوالی اللئالی ،ج  ،0ص  .31ترجمه:

«فقر ،روسیاهی در دو دار دنیا و آخرت است( ».محقّق)

 .7الکافی ،ج  ،2ص  .071معاد شناسی ،ج  ،1ص  .83ترجمه:
«محبّت دنیا سرمنشأ تمام گناهان است».

 .3الکافی ،ج  ،1ص  .31ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :زهد در دنیا ،به اضاعۀ مال و حرام 
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در میان علماء مردان ثروتمندی دیده شده و در میان ائمّه بسیاری دارای شوکت
ثروت و شوکت بسیاری از ا ئمّه علیهم ا ل سّالم

و جالل بودند .حضرت باقر و حضرت سیّدالشّهدا و حضرت رضا ،داستانهایی از

کثرت مال و انفاق در راه خدا دارند:

داستا ن ا مام صادق علیه ال سّالم با سفیا ن ثوری

داستان حضرت صادق با سفیان ثوری.

0

 نمودن حالل نیست؛ بلکه زهد در دنیا آن است که به آنچه در دست داری از آنچه در نزد
خداوند است ،مطمئنتر نباشی( ».محقّق)
 .0الکافی ،ج  ،1ص :332

ُممد بن عیل رفع ُه قال :م َّر ُس ُ
فیان ال َّوری یف
ُممد بن ُبندار عن أمحد بن أیبعبداهلل ،عن ّ
«عیل بن َّ
یاب ک ری ُة القیمة ح ء
سان؛ فقال :واهلل آلتینَّ ُه و
السالم و علیه ء
المسجد الرام ،فرأی أباعبداهلل علیه ّ
ُو ِّبخنَّ ُه! فدنا من ُه ،فقال” :یا ابن ر ُسول اهلل ،ما لبا ر ُ
سول اهلل ص ّیل اهلل علیه و آله و س ّلم م ل هنا

السالم و ال أحدء من آبائک!“
ال ِّلباَّ و ال عیل علیه ّ
فقال :له أبوعبداهلل علیه السالمَ” :ان رسول ِ
صَل الل علیه و آله و س ّلم ِف ز ٍ
مان ُ ٍت م ِ ٍ
الل ّ
قت ،و
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان جأخذ لق ِته و ِ
إُتاره؛ و إن الدُّ نیا بعد ذلک أرخت عزالیها ،فأح ُّق أهلها ِِبا أبیرارهاَّ ُ “.م تال:
”﴿ *.﴾          و نحن أح ُّق من أخذ ِمنها ما أعطاه

الل .غی ِّأین جا ث ِ
وری ما تیری عَل ِمن ث ٍ
وب إنام ألبسه لِلن ِ
ّاس“.

ذلک عیل جلده غلی ًظا؛

ُ َّم اجتنب ید ُسفیان ،فج َّرها إلیهَّ ُ ،م رفع ال َّوب ا عیل و أبرِ و ًبا َت
فقال” :هذا ألبسه لِن ِ
فیس و ما رأجته لِلن ِ
ّاسَّ ُ “.م جنب و ًبا عیل ُسفیان ،أعال ُه غل ء
یظ ب ءن و داب ُل
ِ ِ
نی؛ فقال” :لبِست هذا األعَل لِلن ِ
ُسها»“.
وب ل ّ ء
ذلک ء
ّاس و لبِست هذا لنفسک ت ُّ
ترجمه« :مرحوم کلینی به اسناد خود از علی بن محمّد بن بُندار ،از احمد بن أبیعبداهلل ،از محمّد بن
علی بهطور مرفوع نقل میکند که :سفیان ثوری در مسجد الحرام به امام صادق علیه السّالم رسید و
دید آن حضرت لباسهای گرانقیمت و زیبایی پوشیده است؛ گفت :به خدا قسم میروم و او را
توبیخ و سرزنش میکنم! پس به حضرت نزدیک شد و گفت” :یا بن رسول اهلل ،رسول خدا صلّی
اهلل علیه و آله و علی بن أبیطالب علیه السّالم و هیچیک از پدرانت چنین لباسی را نپوشیدهاند!“
امام صادق علیه السّالم به او فرمود ” :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله در زمان فقر و تنگدستی
مردم زندگی میکرد و به مقتضای همان فقر و تنگدستی ،گذران مینمود؛ درحالیکه بعد از آن
باران نعمت دنیا فزونی یافت و روزگار به وسعت گرایید ،و بنابراین سزاوارترین افراد به 

ضرورت عقلی پرداختن به امور دنیوی و مراد اخبار از لزوم ترک دنیا
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ضرور ت عقل ی پرداختن به ا مور د نیوی و مراد اخبار ا ز لزوم ترک د نیا

شخصی که میخواهد مسافرتی بکند ،به منزل و کاروانسرا و سیّارۀ خود به

اندازۀ طول مدّت سفر ـ نه زیاده از آن ـ اهمیّت میدهد؛ ممکن است سیّاره شکسته
و او را در بین راه برای مدّت متمادی متوقّف کند و از مقصد باز دارد؛ یا طاق

کاروانسرا پایین آمده او را هالک کند.

آنچه را که در اخبار مردم را به ترک دنیا دعوت میکنند ،دنیا معنیش مال

نیست ،بلکه عالقۀ به دنیا و انصراف از آخرت است؛ چهبسا میشود که مال ،راه

آخرت را برای انسان باز میکند.

اسالم میگوید به اندازۀ مدّت حیات ،اندوخته کنید؛ هیچگاه زحمت نکشید و

عمر خود را تلف نموده و بگذارید و بروید .این از دست دادن عمر ،بالنتیجه است.
در اینجا خطبۀ نهج البالغه« :احلمد هَّلِلِ
ِ
الواص ِل احلمد بِالنِّع ِم و النِّعم بِ ُّ
الشکیر»
خطبۀ ا میرا لمؤمنین در با ب تقوا و لزوم إعراض ا ز تعلّق به د نیا

با شرح مفصل آن بیان شد.

0

 نعمتهای دنیا ابرار و نیکان هستند “.و پس از آن حضرت این آیه را که میفرماید﴿ :بگو چه
کسی حرام کرده است زینت خداوندی را که برای بندگانش بیرون آورده است﴾ ،تالوت نمود و
فرمود” :و ما از هر فردی که از این عطایا و نعمتهای الهی استفاده میکند ،سزاوارتریم .ای
ثوری ،بدان که این لباسهایی را که بر تن من میبینی لباسهایی است که برای مردم پوشیدهام“.
آنگاه حضرت دست سفیان را گرفت و به طرف خود کشید و لباس روی خود را کنار زد و لباس
غلیظ و ضخیمی را که در زیر آن بر روی پوست پوشیده بود ،نشان داد و فرمود” :این را برای
خود و آنچه را که میبینی برای مردم پوشیدهام “.سپس لباس سفیان را که در رو لباسی غلیظ و
خشن و در زیر لباسی نرم بود ،کنار زد و فرمود” :امّا تو این لباسِ رو را برای مردم و این لباس
نرم را برای خوشی نفس خود پوشیدهای( »“.محقّق)
* سوره أعراف ( )3آیه .72

 .0نهج البالغة (عبده) ،ج  ،0ص :222
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«احلمد هَّلِلِ
ِ
الش ِ
الواص ِل احلمد بِالنِّع ِم و النِّعم بِ ُّ
کیر .نحمده عَل آالئه َام نحمده عَل بالئه .و نستعینه
وس البِ ِ
طاء عام أ ِمیرت بِ ِه ،الُسا ِع إل ما َِّنیت عنه .و نست ِ
عَل ه ِذ ِه النُّف ِ
غفیره َِمّا أحاط بِ ِه ِعلمه و
ِّ
ّ
غاد ٍر .و ن ِ
ُاِص و َِتاب غی م ِ
ِ
ِ
لم غی ِ ٍ
ر
ؤمن بِ ِه إجامن من عاجن الغیوب و وُف عَل 
أحصاه َتابه؛ ع ر
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الموع ِ
الرشک و ج ِقینه الشک.
ود؛ إجام ًنا نفی إخالصه ِّ

یت ِ
صع ِ
ُشجک له و أن ُممدً ا عبده و رسوله؛ شهادت ِ
و نشهد أن ال إله ّإال الل وحده ال ِ
دان القول و
یزان تیرف ِ
یزان توض ِ
تیرف ِ
عان فیه و ال جثقل ِم ر
ف ِم ر
عان عنه.
عان العمل ،ال ُیِ ُّ
أ ِ
وصیکم ِعباد الل بِتقوی الل التِی ِهی الزّ اد و ِِبا المعاد [المعاذ]؛ زا رد مب ِّل رغ و معا رد [معاذ]؛ م ِ
نج رح.
داعیها و فاز ِ
دعا إلیها أسمع دا ٍع و وعاها خی وا ٍع؛ فأسمع ِ
واعیها.
ِعباد الل! إن تقوی الل َحت أولِیاء الل ُم ِ
ارمه و ألزمت ُلوِبم َمافته حتی أسهیرت لیالِیهم و
ِ
الیراحة بِالنص ِ
الیری بِالظمإ ،و استقیربوا األجل فبادروا العمل ،و
ب ،و ِّ
أظمأت هواجیرهم؛ فأخذوا ّ
َذبوا األمل فالحظوا األجل.
ِ
ناء و ع ٍ
ثم إن الدُّ نیا دار ف ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ناء و غ ٍی و ع ٍرب .فمن الفناء أن الدهیر موت ریر ُوسه ،ال َتطئ سهامه و
یرمی احلی بِالم ِ
ال تؤیس ِجیراحه .ج ِ
وت ،و الص ِحیح بِالسق ِم ،و الن ِ
ّاجی بِالعط ِ
ب .آَِ رل ال جشبع و
ِ
شار رب ال جنقع.
و ِمن الع ِ
ناء أن المیرء یمع ما ال جأَل و جبنِی ما ال جسکن ثم ُییرج إل الل تعال ال ً
ماال َحل و ال بِنا ًء
نقل.
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤسا نزل.
و من غ ِیها أنک تیری المیرحوم مغبو ًطا و المغبوط میرحو ًما؛ لیس ذلک ّإال نع ًیام زل و ب ً
و ِمن ِع ِربها أن المیرء ج ِ
رشف عَل أملِ ِه فیقتطِعه حضور أجلِ ِه؛ فال أم رل جدرک و ال مؤم رل جتک.
فسبحان الل ما أغیر [أعز] َسورها و أظمأ ِرُیا و أضحی فیئها .ال ٍ
ٍ
ماض جیرتدُّ .
جاء جیر ُّد و ال
حاُ ِه بِ ِه ،و أبعد المیت ِمن احلی ِال ِنق ِ
ت لِلِ ِ
فسبحان الل ما أُیرب احلی ِمن المی ِ
طاع ِه عنه.
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الرش ّإال ِعقابه ،و لیس ش رء بخی من اخلی ّإال ثوابه .و َ ُّل شء من الدُّ نیا
إنه لیس ش رء بِرش من ِّ
کفکم ِمن ِ
امع ِه؛ فلی ِ
اآلخیر ِة ِعیانه أعظم ِمن س ِ
سامعه أعظم ِمن ِعیانِ ِه ،و َ ُّل ش ٍء ِمن ِ
الع ِ
یان السامع و
ِمن الغ ِ
یب اخلرب.
اآلخیر ِة خی َِمّا نقص ِمن ِ
و اعلموا أن ما نقص ِمن الدُّ نیا و زاد ف ِ
اآلخیر ِة و زاد ف الدُّ نیا؛ فکم ِمن
ر
وص رابِحٍ و م ِز ٍ
جد ِ ٍ
منق ٍ
خاَس.
إن ا ّلذی أ ِمیرتم بِ ِه أوسع ِمن ا ّلذی َِّنیتم عنه ،و ما أ ِحل لکم أَثیر َِمّا ح ِّیرم علیکم؛ فذروا ما ُل لِام َثیر
و ما ضاق لِام اتسع.
ُد تکفل لکم بِالیر ِ
زق و أ ِمیرتم بِالعم ِل؛ فال جکونن المضمون لکم طلبه أول بِکم ِمن المفیر ِ
وض
ِّ
ِ
ِ
ِ
علیکم عمله .مع أنه والل لقد اعتض الش ُّک و دخل الیقی حتی َأن ا ّلذی ضمن لکم ُد ف ِیرض 

خطبۀ امیرالمؤمنین در باب تقوا و لزوم إعراض از تعلّق به دنیا
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 علیکم و َأن ا ّلذی ف ِیرض علیکم ُد و ِضع عنکم.
ف ِ
بادروا العمل و خافوا بغتة األج ِل؛ فإنه ال جیرجی ِمن رجع ِة العم ِیر ما جیرجی ِمن رجع ِة الیر ِ
زق.
ِّ
ما فات الیوم ِمن الیر ِ
ِ
أمس ِمن العم ِیر َل جیرج الیوم رجعته .الیرجاء مع
زق ر ِجی غدً ا ِزجادته و ما فات
ِّ
ِ
ِ
اجلائی و الیأس مع الامض ف ﴿».﴾        
ترجمه« :تمام مراتب حمد و سپاس اختصاص به خداوندی دارد که حمد را به نعمتها و نعمتها

را به شکر متّصل و پیوند فرموده است .بر آالء و نعمتهایش او را حمد میکنیم همچنانکه بر

بالیش او را حمد مینماییم .و بر این نفوس کُند و کاهل نسبت به آنچه که مأمور به انجام آن شده
است و بر این نفوس شتابکننده به آنچه که از بجا آوردن آن نهی شده است ،از او کمک و یاری

درخواست مینماییم .و غفران و آمرزش از او میطلبیم برای گناهانی که علم او به آنها احاطه
دارد ،و کتاب او همۀ آنها را إحصاء و شمارش کرده؛ علمی که قاصر و کوتاه نیست و کتابی که

چیزی را ترک نکرده و جا نینداخته است .و به او ایمان میآوریم ایمان کسی که امور غیبی و
پنهانی را بالعیان مشاهده کرده ،و به آنچه که وعده داده شده واقف گردیده است؛ ایمانی که

اخالص آن شرک را زدوده و یقین و باور آن شک و تردید را از بین میبرد.

و شهادت و گواهی میدهیم که معبود و مؤثّری نیست غیر از اهلل که تنها و واحد است و شریکی
برای او نیست ،و شهادت میدهیم که محمّد صلّی اهلل علیه و آله ،بنده و فرستاده او است .و این

دو شهادت ،قول و گفتار را باال میبرند و عمل و کردار را اوج داده و به درگاه الهی میرسانند.
کفّۀ میزانی که شهادتین را در آن مینهند سبک نمیشود و کفّۀ میزانی که شهادتین را از آن بردارند
سنگین نمیگردد.

ای بندگان خدا! من شما را به تقوای خداوند وصیت مینمایم ،تقوایی که زاد و توشه آخرت

است و عود و بازگشت انسان به سوی خدا به سبب آن است؛ تقوا زادی است که انسان را به
سرمنزل مقصود میرساند و عود و بازگشتی است که حاجت و نیاز انسان را برآورده میکند.

شنوانندهترین دعوتکننده و بهترین کسی که میتوانست مردم را به تقوا دعوت کند ،دعوت
فرمود و بهترین حفظکنندۀ آن را حفظ کرد و در خود فرا گرفت؛ پس دعوتکنندۀ آن ،آن را به

گوش رساند و حفظکنندۀ آن رستگار گردید.

ای بندگان خدا! تحقیقاً تقوای الهی اولیاء خدا را از ارتکاب محارم مانع شد و قلوب آنان را مالزم
خوف و ترس از خدا نمود تا آنکه خواب شبهای ایشان را از چشمشان ربود و روزهای گرم

آنان را به روزه و تشنگی واداشت؛ بنابراین آسایش آخرت را به رنج و خستگی دنیا و سیرابی آن 
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 روز را به تشنگی در دنیا بهدست آوردند ،و اجل و مرگ را نزدیک دانسته پس به انجام عمل
نیکو مبادرت و شتاب نمودند ،و آمال و آرزوها را تکذیب کرده و اجل و بهسر رسیدن عمر را

مالحظه نموده و در نظر گرفتند.
پس حقًّا که دنیا خانۀ فانی شدن و مصیبت کشیدن و محل تغییر و عبرت گرفتن است.
و از فناء دنیا همین بس است که روزگار تیرش را به کمان نهاده ،تیرهای آن به خطا نمیرود و
جراحتهای آن مداوا نمیشود .تیر مرگ را به زنده ،و تیر بیماری را به صحیح ،و تیر هالکت را
به نجاتیافته میاندازد .خورندهای است که سیر نمیشود ،و نوشندهای است که سیراب
نمیگردد.
و از مصائب و مشکالت دنیا همین بس است که انسان گرد میآورد چیزی را که نمیخورد و
میسازد خانههایی را که در آن نمینشیند ،و پس از آن به سوی خدا بیرون میرود درحالیکه با
خودش نه مالی را برده است و نه بنایی را منتقل نموده است.
و از تغییر و دگرگونی دنیا همین بس است که میبینی شخصی را که به او رحم میکردند اکنون به
او غبطه میبرند و دیگری را که به او غبطه میبردند اکنون به بیچارگیاش رحم مینمایند؛ این
نیست مگر به جهت نعمتهایی که به سرعت از بین رفته و سختیهایی که نازل گردیده است.
و از عبرتهای دنیا همین بس است که انسان بر آرزوی خود نزدیک میشود و ناگهان حضور
مرگ او را از امیدش قطع میکند؛ پس در آن حال نه به آرزویی دست یافته و نه آرزومند رها
میگردد .پس سبحان اهلل! سرور و خوشی دنیا چه فریبنده و سیراب شدنش چه عطشآور و سایۀ
آن چه گرم و سوزنده است! نه آنچه میآید رد میشود و نه گذشته بازمیگردد .پس سبحان اهلل!
چه بسیار نزدیک است زنده به مرده بهجهت ملحق شدن به او ،و چه بسیار دور است مرده از زنده
بهجهت جدایی همیشگی از او!
تحقیقاً هیچ چیزی از شر و بدی بدتر نیست مگر عقاب آن ،و هیچ چیزی خوبتر از خوبی
نیست مگر ثواب آن .و هر چیزی از امور و شئون دنیا شنیدنش از دیدن آن بزرگتر و هر چیزی
از امور آخرت دیدنش از شنیدن آن بزرگتر است؛ پس (اینک در این دنیا) باید بهجای دیدن امور
آخرت ،شنیدن آن و بهجای امور غیب و پنهان ،خبر آن ،شما را کفایت کند.
و بدانید که حقًّا آنچه از دنیا کاسته شود و در آخرت افزوده گردد بهتر است از آنچه از آخرت بکاهد و
در دنیا افزوده گردد؛ پس چهبسا کمشدهای که سودمند است و چهبسا زیادشدهای که زیانآور است.
بهتحقیق آنچه که به آن امر شدهاید وسیعتر و گستردهتر است از آنچه که از آن نهی شدهاید ،و
آنچه که برای شما حالل گشته بیشتر است از آنچه که بر شما حرام گردیده؛ پس آنچه اندک است 
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اگر انسان مال نمیداشت ،حج نمیتوانست بنماید؛ انفاق نمیتوانست بنماید؛
مال دنیا ،شرط وجود ی فریضۀ حج و انفا ق به نیاز مندان

جهاد نمیتوانست بکند.

داستا ن انفا ق سیّدا ل شّهدا علیه ال سّالم به مرد اعرابی

داستان حضرت سیّدالشّهدا و اعرابی و اعطاء چهار هزار دینار و عذر خواستن

از اعرابی 0و ختم سخن با روضۀ مناسب.

 را به خاطر آنچه بسیار است و آنچه تنگ و محدود است را به خاطر آنچه وسیع و گسترده
است ،رها کنید و انجام ندهید.
حقًّا که خداوند روزی شما را بر عهده گرفته و شما را به عمل صالح امر فرموده؛ پس طلب روزیِ
ضمانت شده برای شما ،هرگز نباید اولی باشد از بجا آوردن عمل صالح که بر شما فرض و
واجب گردیده است .با اینحال سوگند به خدا که شک و تردید بر شما عارض شده و یقینتان
متزلزل گشته تا به مرتبهای که گویا آنچه که برای شما ضمانت شده (روزی) واجب گردیده و
آنچه که بر شما واجب بوده (عمل صالح) ساقط گشته است.
پس به انجام دادن اعمال صالحه سبقت بگیرید و مبادرت کنید ،و از ناگهان رسیدن اجل و مرگ
بترسید؛ زیرا که به بازگشت عمر چنانکه به بازگشت رزق امید است ،امیدی وجود ندارد.
آنچه از روزی امروز فوت شود امید به فزونی آن در فردا است ،و آنچه از عمر دیروز انسان
گذشت و فوت گردید ،امروز امیدی به بازگشت آن وجود ندارد .امیدواری با آینده (روزی فردا)
است و نومیدی با گذشته (گذشتن عمر) است؛ بنابراین:

﴿       

” *﴾تقوای خدا را آنطور که باید و شاید و سزاوار مقام تقوای اوست بجای آورید ،و
مبادا مرگ شما را فرا گیرد مگر آنکه شما در درجۀ اعالی اسالم و تسلیم باشید( »“.محقّق)

* سوره آلعمران ( )7ذیل آیه .012

 .0المناقب ،ج  ،3ص :11

السالم .فدبل المسجد،
لسنی علیه ّ
«و قدم أعرایب المدینة ،فسأل عن أکرم النّاَّ ُبا؛ فدُ َّل عیل ا ُ
فوجد ُه ُمص ِّل ًیا ،فوقف بإزائه و أن أ:

ل خیتتتتب اآلن متتتتن رجتتتتاک و متتتتن

أنتتتتت جتتتتتوا ءد و أنتتتتت ُمعتمتتتتتدء

تتتترک متتتتتن ُدون بابتتتتتک اللقتتتتتة
حت َّ

أ ُبتتتتوک قتتتتد کتتتتان قاتتتتتل الفستتتتقة

تتتتیم ُمنطبقتتتتتة
کانتتتت علینتتتتتا اجلح
لتتتو ال ا َّلتتتنی کتتتان متتتن أوائلکتتتم
ُ
مال ِ
قال :فس َّلم السنیُ و قال” :جا ُنرب هل ب ِقی شء ِمن ِ
احل ِ
جاز؟“

ر
ُ
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 قال :نعم ،أربع ُة آالم د ٍ
ینار.
فقالِ ” :
هاِتاُ ،د جاء من هو أح ُّق ِِبا ِمنّا!“
ف الدَّ نانری فیها و أبرِ ید ُه من ش ِّق الباب حیا ًء من ا عرایب و أن أ:
ُ َّم نزع ُبردیه و ل َّ
ِ
و اعلتتتتم بِ
تتتتأین علیتتتتک ذو شتتتتفقة
تتتتتذ رر
ختتتتتذها فتتتتتإ ِّین إلیتتتتتک معت
ِّ
لتتتو َتتتان ِف س ِ
أمستتتتتت ستتتتتامنا علیتتتتتک مندفِقتتتتتة
تتتینا الغتتتداة ع ًصتتتا
ِ
ٍ
تتتتتی
متتتتتان ذو ِغ
لکتتتتتن رجتتتتتب الز

الکتتتتتف ِمنِّتتتتتی ُلِیلتتتتتة النفقتتتتتة
ُّ
و

قال :فأبنها ا عرایب و بکی؛ فقال ل ُه” :لعلک استقللت ما أعطیناک!“
قال :ال ،و لکن کیف یأ ُ
اب ُجودک!»
کل ُّ
الُّت ُ

ترجمه« :روایت شده است که یک مرد اعرابی به مدینه آمد و از کریمترین مردم مدینه سؤال کرد؛

پس حسین بن علی علیه السّالم را به او معرفی کردند .او در جستجوی حضرت داخل مسجد شد

و آن حضرت را در حال نماز یافت؛ در مقابل ایستاد و این اشعار را انشاء نمود:

” )0آن کسی که اآلن به تو امید دارد و حلقۀ درب خانۀ تو را حرکت میدهد ،ناامید و محروم
نخواهد شد.

 )2ح ّقاً که تو جواد و بخشنده هستی و معتمَد و ُمتّکای مردم میباشی .پدر تو قاتل افراد فاسق و

فاجر بود.
 ) 7اگر نبود دین حقی که از گذشتگان شما وجود دارد و به ما رسیده است ،هرآینه آتش جهنّم ما
را احاطه مینمود“.

راوی میگوید :چون حضرت از نماز فارغ شد و سالم نماز را گفت ،به قنبر فرمود” :ای قنبر ،آیا
از مال حجاز چیزی باقی مانده است؟“

عرض کرد :آری ،چهار هزار دینار باقی است.

فرمود” :آنها را بیاور که تحقیقاً کسی که از ما به آنها سزاوارتر است ،آمده است!“

سپس حضرت ردای یمانی خود را از تن بیرون آورد و آن دینارها را درون آن پیچید و از روی

حیاء از مرد اعرابی ،دست مبارک خود را از شکاف در بیرون آورد و این اشعار را انشاء فرمود:

” )0این دینارها را بگیر که حقیقتاً من از (کمی آن) به سوی تو شرمنده و عذر خواهم! و بدان که
ح ّقاً من نسبت به تو شفقّت و مهربانی دارم.

 )2اگر امروز ما در سیرِ زندگی خود عصایی در دست داشتیم (و حق ما را نگرفته بودند) ،هرآینه 
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 آسمان جود و رحمت ما بر تو فرو میریخت.

 )7و لیکن حوادث روزگار امور ما را متغیّر گردانید ،و فیالحال دست من خالی و قلیلُالنفقه است“.

راوی میگوید :اعرابی آن دینارها را گرفت و شروع به گریه کرد؛ حضرت به او فرمود” :گویا
عطای ما را کم به حساب آوردی!“
عرض کرد :نه ،بلکه بر این گریه میکنم که چگونه خاک ،جود و سخاوت تو را میخورد و در

خود پنهان مینماید!» (محقّق)

نوزدهم :وحشت غریب معصیت کارا ن از مرگ و مالزمت ابد ی معاص ی با آنها
مجلس شب نوزدهم

مجلس شب نوزدهم:

مجلس شب نوزدهم

وحشت غریب معصیتکاران از مرگ و مالزمت ابدی معاصی با آنها

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
بدیه ی بود ن مسئلۀ مرگ

﴿     *         
       *       * 

.﴾    

0

مرگ امری است بدیهی ،منتهی عقیدۀ ملیّون عالم بر آن است که تبدیل و

تبدّلی است و تغییر منزلی؛ هنگام مرگ حیات انسان به آخر نرسیده بلکه لباس خود

را عوض میکند.

عظمت عا لم آخر ت و ظهورِ مالز مت ابد ی معاص ی ،دو علّت برای وحشت غریب ا نسا ن از مرگ

 .0سوره ق ( )11آیه  03ـ  .22معاد شناسی ،ج  ،0ص :83

«و سکرات مرگ به حق و واقعیت خود خواهد رسید؛ و این همان است که از او دوری
میگزیدی * .و در صور دمیده خواهد شد (و اعالن احضار خالیق در پیشگاه مقدّس خدا زده
خواهد شد)؛ و این همان میعاد روز معهود و موعود است * .و هر صاحب نفسی و انسانی در
پیشگاه خدا و محضر عدل او بیاید درحالیکه با او یک راهنما و یک گواه خواهد بود *.سوگند
که ح ّقاً تو از این مسئله غافل بودی و ما پردۀ غفلت را از برابر دیدگان تو برداشتیم و حجاب
بصیرت را کنار زدیم ،و امروز دیدگان تو بسیار تیزبین و حساس شده (و بصیرت تو تمام عوالم و
منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک میکند و به حقیقت آنها پی میبرد)».
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علّت وحشت از مرگ ،دو چیز است:

اوّل :از بزرگی آن عالم؛ که چون در این عالم موجودات بسیار محدود و

ضعیف بوده ،لذا وقت رؤیت موجودات آن عالم که به مراتب اقوی از این
موجوداتند ،وحشت غریبی بر انسان حاصل میشود.

دوّم :معاصی که انجام داده و آنها در آن عالم ظهور و بروز پیدا کرده ،برای

ابد مالزم با انسان خواهند بود.

انسان فرار از مرگ نمیتواند بنماید:
عدم ا مکا ن فرار ا ز مرگ

       ؛

0

.        

2

مرگ به اندازهای سخت است که اولیاء خدا از خوف آن مینالند ،تا چه رسد
سخت ی مرگِ مردما ن معصیت کار

به مردمان معصیتکار:

          
             
          *  
            

.     

7

 .0سوره أعراف ( )3آیه  .73معاد شناسی ،ج  ،0ص :17

«چون زمان آنها برسد و اجل ،آنان را دریابد ،نمیتوانند آن اجل و مدّت را به عقب ببرند یا به
جلو بیاورند و بالنّتیجه یا خود زودتر از اجل بمیرند یا پس از اجل مرگ را دریابند».

 .2سوره نساء ( )3آیه  .38اهلل شناسی ،ج  ،0ص :730

«هر کجا بوده باشید ،مرگ شما را درمیگیرد و گرچه در قلعهها و قصرهای مستحکم باشید!»

 .7سوره أنعام ( )1آیه  37و  .33معاد شناسی ،ج  ،0ص :213

«و ای کاش میدیدی آن وقتی را که ستمکاران در سکرات و غمرات مرگ فرو رفته و غوطه 
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نابودی اعمال د نیوی در ز نجیر تغیّرا ت زما ن ،و پایدار ی آنها در ثبو ت عا لم بر زخ

اعمالی که انسان در دنیا انجام میدهد ،پس از انجام دادن از بین میرود،

چون انسان در زنجیر تغیّرات زمان واقع است؛ ولی در عالم برزخ که عالم ثبوت

است ،یکیک در آنجا محفوظ و وقت مرگ [آنها را] مالحظه میکند.
تج سّم شک ل وا قعی انسا ن در عا لم بر زخ و ا ز بین رفتن شک ل ظاهر ی در زیر خاک

و از طرف دیگر روح انسان دارای هر صفتی باشد ،چون در عالم طبیعت

است ،گرفتار بدن است؛ شکل واقعی او مجسّم و مصوّر نبوده بلکه بدن مرئی

است .در عالم برزخ که بدن در زیر خاک میپوسد و روح بدان عالم میرود ،به

صورت هر حیوانی که خوی آن حیوان را گرفته ،مجسّم میگردد.
فناء عم ل در د نیا و بقاء و مالز مت ابد ی آ ن در آخرت

عالوه ،اعمال انسان که در این دنیا نیز پس از وقوع از بین میرود ،چون اثری

در روح باقی میگذارد ،در آن دنیا خود وجود مستقلی به خود گرفته ،برای همیشه

انیس و مونس انسان است.
شد.

0

حکایت حاج مالّ مهد ی نراقی و د فن کرد ن جنا زۀ عر ب در وادیا ل سّالم نجف

داستان حاج مالّ مهدی نراقی و دفن کردن جنازۀ عرب در وادی نجف ،بیان

 میخورند ،و فرشتگان قبض روح دستهای خود را برای ربودن جان آنها باز کرده و به آنها
بدین کلمات خطاب میکنند” :خارج کنید جانهای خود را! امروز است که در مقابل گفتار غیر
عادالنهای که دربارۀ خدا گفتهاید و بهواسطۀ استکبار و بلندپروازی که در برابر آیات الهیّه
نمودهاید ،به عذاب سختی که جان شما را ذلیل و حقیر و پست گرداند ،جزا داده خواهید شد* .
و به تحقیق که شما به نزد ما تنها آمدهاید ،همچنانکه در اوّل وهله که شما را خلق کردیم تنها
بودید .و آنچه را که ما به شما از روی تفضّل در دنیا عطا کردیم ،همه را پشتسر انداختهاید .و
آن یاران و مددکارانی که چنین میپنداشتید که با شما شرکت میکنند ،نمیبینیم با شما آمده
باشند .بهتحقیق که بین شما و آنها بریدگی و شکاف ایجاد شد ،و آنچه را که گمان میکردید به
فریاد شما برسد ،از شما فاصله گرفته و در وادی انفصال و جدایی نابود و گم شد»“.
 .0معاد شناسی ،ج  ،2ص :220

«داستان عجیبی در همین دنیا اتّفاق افتاده از حضرت آیة اهلل رئیس الملّة و الدّین ،شیخ الفقهاء و

المجتهدین ،مرحوم آخوند مالّ محمّدمهدی نراقی أعلی اهللُ تعالی مقامَه الشّریف.
مرحوم نراقی ،از علماء بزرگ و جامع علوم عقلیّه و نقلیّه و حائز مرتبۀ علم و عمل و عرفان الهی 
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 بوده ،و در فقه و اصول و حکمت و ریاضیّات و علوم غریبه و اخالق و عرفان از علماء
کم نظیر اسالم است .مرحوم نراقی جدّ مادریِ مادربزرگِ ما ،یعنی پدرِ مادر مادر مادر مادر حقیر
است؛ و فرزند ارجمندش حاج مالّ احمد نراقی که دایی ما میشود ،استاد مرحوم شیخ انصاری و
از علماء برجسته و صاحب تصانیف عدیده است .شیخ انصاری از عتبات عالیات در هنگام
تحصیل به ایران آمد و به اصفهان رفت و سپس به کاشان آمد و چهار سال تمام از محضر و درس
آخوند مالّ احمد نراقی بهرهمند شد و سپس به نجف اشرف معاودت نمود.
این داستان در میان علماء و طالب نجف اشرف مشهور است و در بین اقوام و ارحام مادری ما از
مسلمیّات احواالت مرحوم نراقی محسوب میگردد .مرحوم نراقی در نجف اشرف سکونت
داشته و در آنجا وفات میکند ،و مقبرۀ او نیز در نجف متّصل به صحن مطهّر است.
ایشان در همان ایامِ اقامت در نجف ،در ماه رمضانی که بر او میگذرد ،یکروز در منزلشان برای
صرف افطار هیچ نداشتند؛ عیالش به او میگوید” :هیچ در منزل نیست ،برو بیرون و چیزی تهیه
کن!“ مرحوم نراقی درحالیکه حتّی یک فَلس پول سیاه هم نداشته است ،از منزل بیرون میآید و
یکسره به سمت وادیالسّالم نجف برای زیارت اهل قبور میرود؛ در میان قبرها قدری مینشیند
و فاتحه میخواند تا اینکه آفتاب غروب میکند و هوا کمکم رو به تاریکی میرود.
دراینحال میبیند عدهای از اعراب جنازهای را آوردند و قبری برای او حفر نموده و جنازه را در
میان قبر گذاشتند ،و رو کردند به من و گفتند” :ما کاری داریم ،عجله داریم ،میرویم به محلّ
خود؛ شما بقیّۀ تجهیزات این جنازه را انجام دهید!“ جنازه را گذاردند و رفتند.
مرحوم نراقی میگوید:
من در میان قبر رفتم که کفن را باز نموده و صورت او را به روی خاک بگذارم و بعد
به روی او خشت نهاده و خاک بریزم و تسویه کنم ،ناگهان دیدم دریچهای است! از آن
دریچه داخل شدم ،دیدم باغ بزرگی است؛ درختهای سرسبز سربههمآورده و دارای
میوههای مختلف و متنوّع است .از دَرِ این باغ یک راهی است به سوی قصر مجلّلی که
در تمام این راه از سنگریزههای متشکّل از جواهرات فرش شده است.
من بیاختیار وارد شدم و یکسره به سوی آن قصر رهسپار شدم ،دیدم قصر با شکوهی است
و خشتهای آن از جواهرات قیمتی است .از پلّه باال رفتم ،در اطاقی بزرگ وارد شدم ،دیدم
شخصی در صدر اطاق نشسته و دورتادور این اطاق افرادی نشستهاند .سالم کردم و نشستم،
جواب سالم مرا دادند .بعد دیدم افرادی که در اطراف اطاق نشستهاند ،از آن شخصی که در
صدر نشسته پیوسته احوالپرسی میکنند و از حاالت اقوام و بستگان خودشان سؤال میکنند
و او پاسخ میدهد ،و آن مرد مبتهج و مسرور به یکایک از سؤاالت جواب میگوید.
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 قدری که گذشت ناگهان دیدم که ماری از در وارد شد و یکسره به سمت آن مرد

رفت و نیشی زد و برگشت و از اطاق خارج شد .آن مرد از درد نیش مار ،صورتش متغیّر

شد و قدری بههم برآمد ،و کمکم حالش عادی و بهصورت اوّلیه برگشت .سپس باز
شروع کردند با یکدیگر سخن گفتن و احوالپرسی نمودن و از گزارشات دنیا از آن مرد
پرسیدن.

ساعتی گذشت ،دیدم برای مرتبۀ دیگر آن مار از در وارد شد و به همان منوال پیشین او
را نیش زد و برگشت .آن مرد حالش مضطرب و رنگ چهرهاش دگرگون شد و سپس به

حالت عادی برگشت.

من در این حال سؤال کردم” :آقا شما کیستید؟! اینجا کجاست؟! این قصر متعلّق به

کیست؟! این مار چیست؟! چرا شما را نیش میزند؟!“

گفت” :من همین مردهای هستم که هماکنون شما در قبر گذاردهاید ،و این باغ بهشت
برزخی من است که خداوند به من عنایت نموده است ،که از دریچهای که از قبر من به

عالم برزخ باز شده است پدید آمده است .این قصر مال من است؛ این درختان باشکوه و

این جواهرات و این مکان که مشاهده میکنید ،بهشت برزخی من است؛ من آمدهام

اینجا .این افرادی که در اطاق گرد آمدهاند ارحام من هستند که قبل از من بدرود حیات

گفته و اینک برای دیدن من آمدهاند و از بازماندگان و ارحام و اقربای خود در دنیا

احوالپرسی نموده و جویا میشوند ،و من حاالت آنان را برای اینان بازگو میکنم“.

گفتم” :این مار چرا تو را میزند؟!“
گفت” :قضیّه از این قرار است که من مردی هستم مؤمن ،اهل نماز و روزه و خمس و
زکات؛ و هرچه فکر میکنم از من کار خالفی که مستحقّ چنین عقوبتی باشم سر نزده
است ـ و این باغ با این خصوصیّات نتیجۀ برزخی همان اعمال صالحه من است ـ مگر
آنکه یکروز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت میکردم ،دیدم صاحب
دکانی با یک مشتری خود گفتگو و منازعه دارند .من رفتم نزدیک برای اصالح امور آنها،
دیدم صاحب دکان میگفت :سیصد دینار (شش شاهی) از تو طلب دارم ،و مشتری
میگفت :من پنج شاهی بدهکارم .من به صاحب دکّان گفتم :تو از نیم شاهی بگذر ،و به
مشتری گفتم :تو هم از نیم شاهی رفعِ ید کن و به مقدار پنج شاهی و نیم به صاحب
دکّان بده .صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت؛ ولی چون حق با صاحب دکّان بوده
و من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود ـ که صاحب دکّان راضی بر آن نبود ـ حقّ او را
ضایع نمودم ،به کیفر این عمل خداوند عزّوجلّ این مار را معیّن نموده که هریک ساعت
مرا بدین منوال نیش زند ،تا در نفخ صور دمیده و خالئق برای حساب در محشر حاضر 
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القمی و الع ّیا
روی ّ

تمثّ ل ا موال ،او الد و اعمال انسا ن در هنگام رحلت از د نیا

یف تفسریهیام و الکلینی یف الکایف و المفید یف ا مایل

السالم قال:
بأسانیدهم عن ُسوید بن غفلة عن
أمریالمؤمننی علیه ّ
ُ
آخ ِیر جو ٍم ِمن [أجام] الدُّ نیا و أو ِل جو ٍم ِمن [أجام] ِ
«إن ابن آدم إذا َان ِف ِ
اآلخیر ِة
ِ
ِِ
ِ
جصا
م ِّثل له ماله و ولده و عمله؛ فیلتفت إل ماله فیقول” :والل ِّإین َنت علیک حل ِیر ً
ِ
یحا ،فام ِل ِعندک؟“ فیقول” :خذ ِمنِّی َفنک“.
شح ً
والل ِّإین َنت لکم لم ِ
لد ِه فیقولِ ” :
ثم جلت ِفت إل و ِ
ح ًّبا و ِّإین َنت علیکم
لم ِ
حام ًیا ،فامذا ِل ِعندَم؟“ فیقولون” :نؤ ِّدجک إل حفیرتِک و ن ِ
وارجک فِیها“.
ثم جلت ِفت إل عملِ ِه فیقولِ ” :
والل ِّإین َنت فِیک ل ِ
زاهدً ا و إنک َنت عَل لث ِق ًیال،
فامذا ِعندک؟ فیقول” :أنا ُ ِیرجنک ِف ُ ِربک و جو ِم ح ِ
رشک حتی أعیرض أنا و أنت عَل
ر ِّبک“.
 شوند ،و به برکت شفاعت محمّد و آل محمّد علیهم السّالم نجات پیدا کنم“.
چون این را شنیدم برخاستم و گفتم” :عیال من در خانه منتظر است ،من باید بروم و
برای آنان افطاری ببرم “.همان مردی که در صدر نشسته بود ،برخاست و مرا تا در بدرقه
کرد .از در که خواستم بیرون آیم یک کیسۀ برنج به من داد؛ کیسۀ کوچکی بود ،و گفت:
”این برنج خوبی است ،ببرید برای عیاالتتان “.من برنج را گرفته و خداحافظی کردم و
آمدم بیرون باغ .از دریچهای که داخل شده بودم خارج شدم ،دیدم داخل همان قبر
هستم و مرده هم به روی زمین افتاده و دریچهای نیست.
از قبر بیرون آمدم و خشتها را گذارده و خاک انباشتم و به صوب منزل رهسپار شدم و
کیسه برنج را با خود آورده و طبخ نمودیم .و مدّتها گذشت و ما از آن برنج طبخ
میکردیم و تمام نمیشد ،و هر وقت طبخ میکردیم چنان بوی خوشی از آن متصاعد
میشد که محلّه را خوشبو میکرد .همسایهها میگفتند :این برنج را از کجا خریدهاید؟!
باألخره بعد از مدّتها یکروز که من در منزل نبودم ،یک نفر به میهمانی آمده بود ،و
چون عیال از آن برنج طبخ میکند و آن را دَم میکند ،عطر آن فضای خانه را فرا میگیرد؛
میهمان میپرسد” :این برنج از کجاست که از تمام اقسام برنجهای عنبر بو خوشبوتر
است؟!“اهل منزل ،مأخوذ به حیا شده و داستان را برای او تعریف میکنند .پس از این
بیان ،آن مقداری از برنج که مانده بود ،چون طبخ کردند ،دیگر برنج تمام میشود».
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فإن َان ِ
هَّلِل ول ِ ًّیا أتاه أطیب الن ِ
َیا و أحسنهم منظ ًیرا و أزجنهم ِر ً
جاشا،
ّاس ِر ً
الل و ر ٍ
وح ِمن ِ
فیقولِ ” :
أبرش بِیر ٍ
َیان و جن ِة ن ِعی ٍم؛ ُد ُ ِدمت خی مقد ٍم!“ فیقول” :من
عیرف ِ
أنت؟“ فیقول” :أنا عملک الصالِح؛ ِ
ارتل ِمن الدُّ نیا إل اجلن ِة!“ و إنه لی ِ
غاسله و
ّ
ناشد ِ
ج ِ
حامله أن جع ِّجله [جعجلوه].
ان أشعارُها و جبح ِ
کان و ُها فتّانا الق ِرب ییر ِ
دخل ُربه أتاه مل ِ
فإذا أ ِ
ثان األرض
ّ
ف ،فیق ِ
ف [العاصف] و أبصارُها َالرب ِق اخلاطِ ِ
القاص ِ
أنیاِبِام و أصواِتام َالیر ِ
ِ
بِ ِ
والن
عد
له” :من ر ُّبک؟ و من نبِ ُّیک؟ و ما ِدجنک [و ما إمامک]؟“ فیقول” :الل ر ِّب ،و ُممدر
ِ ِ
عَل و األئمة صلوات الل علیهم إمامی“].
نبِ ِّیی ،و اإلسالم دجنی[ ،و ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ب و تیرض!“ و هو ُول الل ﴿  
فیقوالن له” :ثبتک الل فیام ت ُّ
 .﴾     ت 0اآلیة .فیفس ِ
حان له ِف ُ ِرب ِه مد ب ِ
ِّص ِه ،و
الشاب الن ِ
حان له بابا إل اجلن ِة ،و جق ِ
جفت ِ
والن له” :نم ُ ِیرجیر الع ِ
ّاع ِم!“ و هو ُوله
ی نوم ّ ِّ
ً
2

﴿.﴾      
لق ِ
و إذا َان لِیر ِّب ِه عد ًّوا فإنه جأتِ ِیه أُبح خ ِ
الل ِر ً
َیا ،فیقول له:
جاشا و أنتنه ِر ً
ناشد ِ
غاسله و ج ِ
عیرف ِ
” ِ
أبرش بِنز ٍل ِمن َحِی ٍم و تصلِی ِة ج ِحی ٍم!“ و إنه لی ِ
حامله أن َیبِسه.
فإذا أ ِ
دخل ُربه أتیاه َمت ِحنا [مقتحام] الق ِرب ،فألقیا عنه أَفانه ،ثم ُاال له” :من
أدری “.فیق ِ
ر ُّبک؟ و من نبِ ُّیک؟ و ما ِدجنک؟“ فیقول” :ال ِ
والن له” :ما درجت و ال
 .0سوره ابراهیم ( )03آیه  .23امام شناسی ،ج  ،01ص :271

«خداوند استوار میدارد کسانی را که ایمان آوردهاند ،به قول ثابت در زندگانی دنیا».

 .2سوره فرقان ( )21آیه  .23معاد شناسی ،ج  ،7ص :3

«بهشتیان که امید لقاء ما را داشتند ،در آن روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرمیده و در
مکان راحت استراحت میکنند».
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ُضبانِ ِه بِ ِمیرزب ٍة ضب ًة ما خلق الل داب ًة إال و تذعیر َلا ما خال الثقل ِ
هدجت “.فی ِ
ی.
حان [جفتح الل] له بابا إل الن ِّار ،ثم جق ِ
ثم جفت ِ
والن له” :نم بِرش ٍ
حال!“ فهو ِمن
ً
ِّ
الز ِّج حتی إن ِدماغه ُییرج ِمن ب ِ
ی ظف ِیر ِه و حل ِم ِه ،و جس ِّلط
الض ِیق ِمثل ما فِ ِیه القنا ِمن ُّ
الل عل ِیه حی ِ
األرض و ع ِ
ِ
قارِبا و هوامها فتنهشه حتی جبعثه الل ِمن ُ ِرب ِه ،و إنه
ات
ّ
0
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
الرش».
لیتمنی ُیام ّ
الساعة َمّا هو فیه من ِّ
 .0الکافی ،ج  ،7ص 270؛ تفسیر القمی ،ج  ،0ص 013؛ تفسیر العیاشی ،ج  ،2ص 223؛ األمالی
للطوسی ،ص  .733معاد شناسی ،ج  ،2ص :082

«حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمود :در وقتیکه فرزند آدم میخواهد از دنیا رحلت کند و
آخرین روز از روزهای دنیای او و اوّلین روز از روزهای آخرت اوست ،سه چیز برای او به
صورت مثالیّۀ خود مجسّم میگردد :مال او ،فرزندان او ،و عمل او.
پس او التفات میکند و نظر مینماید به مالش و میگوید” :سوگند به خدا که من برای گرد آوردن
و جمع آوری تو بسیار حریص بودم و نسبت به از دست دادن و رها نمودن تو بسیار بخیل بودم؛
در این هنگامِ تنگدستی و بیچارگی ،از دست تو برای من چه بر میآید؟“ مال در جواب میگوید:
فقط کفن خود را از من میتوانی دریافت کنی“.
و پس از آن ،التفات میکند و نظر مینماید به سوی فرزندان خود و میگوید” :سوگند به خدا که
من نسبت به شما بسیار دوست بودم ،و در هر حال مُحامی و محافظ شما بودم از هرگونه گزند و
ناراحتی که بر شما وارد میشد؛ اکنون در این موقع خطیر از دست شما برای من چه کاری ساخته
است؟“ آنها در پاسخ میگویند” :ما تو را به سوی حفیره و قبرت میبریم و در میان خاک پنهان
میکنیم“.
و سپس نظر میافکند به سوی اعمال صالحه و حسناتی که انجام داده و میگوید” :من نسبت به
بجا آوردن شما بسیار بیرغبت بودم و شما برای من بسیار سنگین بودید؛ امروز از شما برای
نجات من چه کاری ساخته است؟“ عمل در پاسخ میگوید” :من رفیق تو و قرین تو هستم در
میان قبر تو و در روز حشر تو ،و از تو دور نمیشوم تا من و تو ،هر دو در مقام عرض در پیشگاه
حضرت پروردگار حاضر شویم“.
و اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است ،مطیع و ولیّ خدا باشد ،کسی به نزد او
میآید که از تمام مردم بویش معطرتر و منظرش زیباتر و لباسش فاخرتر است و به او میگوید :

تمثّل اموال ،اوالد و اعمال انسان در هنگام رحلت از دنیا
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” بشارت باد تو را به نسیمهای جانفزا که از جانب خدا میوزد ،و گلهای خوشبو و بهشت
پر نعمت؛ وارد شدی به عافیت ،قدمت مبارک باد ،خوش آمدی!“ ولیّ خدا میگوید” :تو

کیستی؟“ او در پاسخ میگوید” :من عمل نیکوی تو هستم که از دنیا به سوی بهشت میآیم “.و او

میشناسد کسی را که او را غسل میدهد ،و قسم میدهد افرادی را که جنازه او را حمل میکنند
که به سرعت ببرند و زودتر به خاک بسپارند.
و وقتیکه او را وارد در قبرش میکنند ،دو ملک به نزد او میآیند و آن دو ،دو فرشتۀ بازپرسی و
بازجویی کننده از عقاید و کردار او هستند؛ و بهطوری به سمت او نزدیک میشوند که موهای
بلند خود را به زمین میکشند و زمین را با دندانهای نیشِ خود میکَنند و شخم میکنند ،و صدای
آنها چنان مهیب و زننده است که گویی صدای غرّش تند و شدید آسمان است ،و چشمان آنان
چنان دهشتانگیز و وحشتآور است که گویی مانند برقِ زنندۀ ابرهای سیاه آسمان است .و آن
دو میپرسند” :پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و امام تو کیست؟“
او در جواب میگوید” :پروردگار من اهلل است خدای واحد ،و محمّد پیامبر من است ،و دین من
اسالم است ،و علی بن أبیطالب و ائمّه صلوات اهلل علیهم امامان من هستند“.
آنها میگویند” :خداوند ثابت بدارد تو را به آنچه موجب خشنودی و محبّت تو است “.و این
گفتار آنان ،گفتار خداست که میفرماید” :ثابت و برقرار میدارد خداوند کسانی را که ایمان
آوردهاند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت “.پس تا جایی که شعاع چشم او برسد و نور دیدگان او
بدانجا راه یابد ،قبر او را برای او توسعه میدهند ،و دری را از بهشت به روی او باز میکنند و به
او میگویند” :به خوابِ خوش بخواب ،با چشمهای تازه و خنک و شادمان؛ بخواب مانند خوابِ
جوان سالم برومند متنعّم “.و این گفتار آنان ،گفتار خداست که میفرماید” :بهشتیان در آن هنگام
بهترین جایگاه و بهترین استراحتگاه و خوابگاه را خواهند داشت“.
و اگر آن شخص تازه مرده ،از دشمنان خدا باشد ،کسی به نزد او میآید که از تمام افراد مردم
لباسش زنندهتر و زشتتر و بوی بدنش از همه متعفّنتر است؛ و به او میگوید” :بشارت باد تو را
به آشامیدنیهایی که چون فلزّ گداخته پر حرارت است ،و به نزدیک شدن و مَس کردن آتش
دوزخ!“ و او نیز کسی را که او را غسل میدهد میشناسد ،و افرادی را که جنازه او را میبرند
سوگند میدهد که قدری نگهدارند و از بردن خودداری کنند.
پس چون در قبرش وارد گردد ،آن دو فرشتۀ واردشونده میآیند و بندهای کفن او را میگشایند،
و سپس به او میگویند” :پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟“ او در
جواب میگوید” :نمیدانم “.آنان میگویند” :ندانستی و در راه هدایت قدم ننهادی؟!“ و چنان با 
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 گرزِ گران ضربهای به او میزنند که تمام جنبندگان غیر از جنّ و انس از آن ضربه میترسند.
و سپس خداوند دری از جهنّم به روی او باز میکند و سپس آن دو ملک به او میگویند” :بخواب
به بدترین حاالت!“ و آن قبر به اندازهای برای او تنگ است و دارای فشار است ،مثل تنگی و

فشاری که نیزۀ فرورفته در پیکانِ سرِ خود دارد ،تا به حدّی که مغز سر او از میان ناخنها و

گوشتهایش خارج شود ،و در این حال نیز مارهای زمین و عقربهای زمین بر او دست یابند و
سایر گزندگان بر او چیره شوند و پیوسته او را بگزند تا وقتیکه خدا او را از قبر خارج کرده و
برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث گرداند؛ و او دائماً تمنّا میکند که
زودتر قیامت برپا گردد ،و از شدّت گرفتاری خیال میکند که با برپا شدن قیامت عذاب او تخفیف

خواهد یافت.

تا اینجا که ذکر کردیم ،این روایت در کتبی که ذکر شد مسطور است ،ولی در تفسیر عیّاشی و در

کافی یک تتمّه دارد ،و آن این است که:
السال ُمُ” :ال النبِ ُّی صَل الل علیه و آلهِّ :إین َنت أنظیر إل اإلبِ ِل و
و قال جاب ءر :قال أ ُبوجعف ٍر علیه َّ
الغن ِم و أنا أرعاها؛ و لیس ِمن نبِی ّإال و ُد رعی الغنم ،و َنت أنظیر إلیها ُبل النُّبو ِة و ِهی متمکِّن رة
ف المکِین ِة ،ما حوَلا ش رء ُی ِّیجها حتی تذعیر فتطِی .فأُول :ما هذا! و أعجب ،حتی حدثنِی جربئِیل
علیه السالم” :إن الکافِیر جُضب ضب ًة ما خلق الل شیئًا ّإال س ِمعها و جذعیر َلا ّإال الثقل ِ
ی “.فقلت:
ذلِک لُِضب ِة الکافِ ِیر! فنعوذ بِ ِ
الل ِمن ع ِ
ذاب الق ِرب!“
”و جابر که در سلسلۀ راویان این حدیث است میگوید :حضرت امام محمّدباقر علیه السّالم

فرمودند که :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود :عادت من چنین بود که من به شتران و
گوسفندان نظاره میکردم در وقتیکه آنها را میچرانیدم؛ و هیچ پیغمبری را خدا مبعوث ننموده

است مگر آنکه گوسفند چرانیده است .من نیز قبل از زمان پیغمبری ،گوسفند و شتر را به چرا

میبردم ،و درحالیکه آنها در جای محفوظی مستقر و متمکن بودند و در اطراف آنها چیزی نبود

که آنها را تهییج کند ،چه بسیار میدیدم که آنها ناگهان میترسند و از جای خود جستن میکنند.
با خود میگفتم :این چه داستانی است! و تعجّب مینمودم ،تا آنکه جبرائیل علیه السّالم برای من
خبر آورد که” :چون کافر از دنیا برود ،او را با ضربهای چنان بکوبند که تمام موجوداتی که
خداوند آفریده است ـ غیر از جنّ و انس ـ همگی بترسند “.پس گفتم :آن وحشت و اضطراب

شترها و گوسفندان برای همین ضربههایی بوده است که در هنگام مردن بر کافران زده میشده

است! پس پناه میبریم به خدا از عذاب قبر!“»

شرح حاالت امیرالمؤمنین در شب نوزدهم (ت)

ختم سخن با شرح حاالت حضرت امیرالمؤمنین در شب نوزدهم.
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«امیرالمؤمنین خبر دارد که در پس این پرده چه خبر است؛ او امام است؛ عالِم السّر و الخفیّات
است؛ عالَم غیب و شهادت مشهود اوست.

ابنحجر هیثمی مکی مینویسد:

لسنی و لیل ًة
و کان عیل یف شهر رمضان ا َّلنی ُقتل فیه یف ُط ُر لیل ًة عند السن و لیل ًة عند ا ُ
ِ
ِ
عند عبداهلل بن جعف ٍر ،و ال یزیدُ عیل الث ُلق ٍم و ی ُ
یص“.
ب أن ألقی الل و أنا َخ ر
قول” :أح ُّ
میگوید” :حضرت در ماه رمضانی که در آن ضربت خورده و شهادت یافت ،اینطور
بود که یک شب در نزد حضرت امام حسن علیه السّالم افطار مینمود ،و یک شب در
نزد حضرت امام حسین علیه السّالم ،و یک شب در نزد عبداهلل بن جعفر (که برادرزادۀ
آن حضرت و شوهر حضرت زینب بود) .و هیچگاه از سه لقمه تجاوز نمیکرد و

میفرمود :من دوست دارم که در هنگام رحیل گرسنه باشم“.
فل ّام کان اللیل ُة ا َّلتی ُقتل یف صبیحتها [ع ُّیل ب ُن أیبطال ٍ
السامء،
ب] أک ر ا ُ
زروِ و النَّظر إیل َّ
و جعل ی ُ
دت!
قول :واهلل ما کنب ُ و ما ُکنب ُ ؛ و َّإنا اللیل ُة ا َّلتی ُوع ُ

”در آن شبی که در صبحش علیّ بن أبیطالب ضربت خورده و به شهادت رسید ،زیاد از
اطاق خارج میشد و نگاه به آسمان میکرد و میفرمود :قسم به خداوند نه من دروغ
میگویم و نه دروغ به من گفته شده است؛ این شب همان شبی است که به من وعده داده
شده است!“

آری ،این شب ،شب وصال است؛ شب مالقات و زیارت محبوب است .حضرت در آن شب

بسیار منقلب بود .انقالب آن حضرت روی سعۀ نفس و عظمت ظرفیّت و استعداد بود .ظرفیّت او
همۀ موجودات است؛ چون امام قلب عالم است و بر هر موجودی إفاضۀ وجود از ذات مقدّس

پروردگار بهوسیلۀ او میشود ،بنابراین رحلت او تکان به همۀ موجودات ارضی و سمائی خواهد
داد و در سرِّ هر موجودی انقالب مشهود خواهد بود؛ و این است معنای انقالب امام در هنگام
رحلت.

سیمای مبارک و چهرۀ مُنیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم حکایت از ظهور همۀ موجودات

میکند ،و قلب مبارکش به طپش قلب همۀ موجودات میطپد .سعه و ظرفیّت هیدجیها و
طالقانیها به اندازۀ ظرفیّت خودشان بوده است؛ همینکه پیمانهشان سرآمد ،لبریز میگردد و از
شادی و شَعف در پوست نمیگنجند ،ولی سعۀ امیرالمؤمنین از آسمانها و زمین و تمام قلوب 
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 بنیآدم و قلوب جنّ و ملک بیشتر است .او حائزِ جمیع مقامات مُلک و ملکوت است؛ او
دارای مقام والیت کلیّۀ الهیّه و متصرّفِ در عالم امکان است؛ و چنین حرکتی لرزه به عالم وجود
خواهد انداخت.

﴿﴾   ؛* وسعت تخت حکمرانی پروردگار به اندازۀ آسمانها و زمین
است ،و این سعه و گشایش نسبت به سعه و گشایش عرش خدا ناچیز است ،و عرش خدا دل

مؤمن است؛ آنهم چه مؤمنی! امیرالمؤمنین علیه السّالم که میوۀ عالم خلقت و نتیجه و عصارۀ
آفرینش و جوهرۀ وجود است.

امیرالمؤمنین میخواهد رحلت کند ،رحلت مطلقه به سوی حبیب؛ در آن شب چه خبر است؟
خدا چه اقتضائی پیش آورده است؟ چه قِسم میخواهد از یگانه وزیرش و خلیفهاش در روی
زمین و از افتخار بنیآدم پذیرایی کند؟ حوریّهها و فرشتگان سماوی در چه حالند؟ در مرغان هوا

و ماهیهای دریا و جنبندگان روی زمین ،این هیاهو و غوغا چیست؟ سنگها چرا بهجای اشک
روان ،خون میگریند؟ انبیاء عظام و پیامبران مرسل در چه حالی هستند و چگونه انتظار مقدم علی
را دارند؟ حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در چه حالی است؟
ســـخن سربســـته گفتـــی بـــا حریفـــان

* سوره بقره ( )2آیه .211

خـــدا را زیـــن معمّـــا پـــرده بـــردار»

زدهم :ضرور ت فطر ی و شرعیِ کمک به مستمندا ن
مجلس رو ز نو زدهم

مجلس

روز نوزده م:

مجلس روز نوزدهم

ضرورت فطری و شرعیِ کمک به مستمندان

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿               

.﴾    

0

یکی از اموری که در اسالم زیاد بر آن ترغیب شده ،کمک به بینوایان است.
اسالم ،دین فطرت و تشییدکنندۀ غریزۀ طبیع یِ کمک به بینوایان

این عمل نهتنها فقط از نقطهنظر اجر اخروی ،بلکه از احکام نظام معاش نیز
محسوب میگردد؛ و میتوان گفت که امر فطری است .شخص نمیتواند ببیند
دیگری گرسنه و خود سیر ،یا تشنه و خود سیراب است .مقام وحدت انسانیت

اقتضای دستگیری را دارد؛ اسالم نیز که دین فطرت است ،این غریزۀ طبیعی را

تشیید میکند.

چهار نتیجۀ حاص ل از کمک به فقرا

و بهطور کلی در کمک به فقرا چند نتیجه حاصل میگردد:
گوارایی نعمت برخود ا نسا ن بهواسطۀ انفا ق به فقرا

 .0سوره بقره ( )2آیه  .213معاد شناسی ،ج  ،3ص :83

«ای کسانی که ایمان آوردهاید ،انفاق کنید از آنچه را که ما روزی شما قرار دادهایم قبل از اینکه
روزی برسد که در آن روز خرید و فروشی نیست و دوستی و شفاعت هم نیست؛ و کافران
ایشانند ستمگران».
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اوّل :گوارایی نعمت بر خود انسان .اگر شخص ببیند در مقابل دیدگانش

مردم گرسنه هستند ،طعام بر او گوارا نخواهد بود.
ت حاص ل ا ز انفا ق به فقرا
صحت و برک ِ

دوّم :صحت و سالمت .زیرا که ارواح در اجسام و ارواح تأثیر دارند ـ کما

آنکه اجسام در اجسام تأثیر دارند ـ و در اثر انفاق ،روح فقیر [نسبت] به انسان

خشنود شده دعای خیر میکند و «طول عمر» و «برکت» برای انسان میخواهد:

داووا َمرضاکُم
رب َم َف ُ
 این ،موجب دفع بال میگرددَّ « :
الم َ
الصدَ َق ُة تَد َف ُع ال َبال َء [ ُ
ِ 1
الصدَ َقة]؛»
بِ َّ
 و انسان به مالش افزوده میگردد       :
         
        

.

2

البتّه نباید این معنی را انکار کرد؛ زیرا این مطلب ،امروزه پوشیده نیست.

داستان تطیّر زدن ،یا با القائات روحی شخصی را کشتن ،یا مریض را شفا دادن از

مسلّمات است .برای این قسم أعمال ،کمال الزم است که روح تأثیرکننده اقوی
باشد؛ و برای این منظور کسانی که روحشان فیح ّد نفسه از طرف اقوی نیست،

سعی میکنند که روح دیگری را تضعیف کنند ،و اگر اقوی باشد احتیاج به این
جهت نیست .قضیۀ تصدّق دادن ،توجه دادن ارواح بینوایان است به روح انسان؛ لذا

از آثار صدقه دفع بال و طول عمر است.

تعادل در سطح ز ندگی انسانها و بر قراری جا معه ،بهواسطۀ انفا ق به فقرا

 .1وسائل الشیعة ،ج  ،2ص  .433ترجمه:

«صدقه بالء مبرم و قطعی را دفع میکند؛ بنابراین بهواسطۀ صدقه بیماران خود را مداوا نمایید( ».محقّق)
 .2سوره بقره ( )2آیه  .261نور ملکوت قرآن ،ج  ،4ص :62

«مَثل آنان که مالهای خود را در راه خدا انفاق میکنند ،مانند دانهای است که از آن هفت خوشه
میروید ،و در هر خوشهای صد دانه است (مجموعاً هفتصد دانه) .و خداوند نیز به هر کس که
بخواهد بیشتر از این مقدار میدهد؛ زیرا رحمت خداوند گسترده و به هر چیز علم و اطّالع دارد».
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سوّم :تعادل سطح زندگی و عدم تفاوت کلی بین ثروت مردم .و این موجب

برقراری جامعه ،و نبود دزدیها و سرقتها و چیرهشدن فقراء بر اغنیاء 0و کینه

ورزیدن هریک به یکدیگر خواهد شد.

در اینجا معنی اسالم از نقطهنظر مساعدت به فقرا ـ بهواسطۀ خمس و زکات

و نذر و صدقات واجبه و مستحبه ـ و از طرفی حفظ قانون مالکیت بیان شد؛ و
قیاس با مالکیت صرفه و کمونیست شد و ثابت شد که دین اسالم دین وسط است.
ذخیرهسا ز ی سود ی گزاف برای روز واپسین ،بهواسطۀ ا نفاق به فقرا

چهارم :آنکه انفاق ،مجانی دادن نیست ،بلکه معامله با خدا و ذخیره برای روز

واپسین است؛ و بسیار پروردگار با قیمت گزافی صدقۀ انسان را خریداری میکند:
.         

2

خداوند صدقه و کمک به مستمندان را از درجات بزرگ انسانیت شمرده و
ار تقاء از مر تبۀ پست حیوان منشی به درجات بزر گ انسانیّت ،بهواسطۀ کمک به مستمندا ن

این عمل را موجب ارتقاء انسان از مقام پست و حیوانمنشی او قرار داده است:

 *     *     *    
 *      *      * 

    * ؛

7

 .0قابل ذکر است که در نسخه خطی حضرت عالّمه ـ قدّس سرّه ـ کلمه «فقراء» بر «اغنیاء» مقدم
است ،لیکن آنچه با متن سازگارتر است تقدیم اغنیاء بر فقراء است( .محقّق)
 .2سوره توبه ( )3آیه  .000نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص :011

«بهدرستیکه خداوند از مؤمنین جانهایشان را و مالهایشان را خریداری کرده است که در مقابل
آن به ایشان بهشت عطا نماید».
 .7سوره معارج ( )31آیات  03ـ  .21مهر تابان ،ص  ،080تعلیقه:

«بهدرستیکه انسان بیصبر و ثبات و بیتحمّل و حریص آفریده شده است * .زمانی که به او بدی
و شرّی اصابت کند ،سخت جزعکننده و فریادبرآورنده است * .و زمانی که به او خوبی و خیری برسد،
بهشدّت منعکننده و بازدارنده است * .مگر نمازگزاران؛ * آنان که در نماز خود بهطور پیوسته
دوام دارند * ،و آنان که در اموال خود حقّی برای فقیر سائل و فقیر محروم معیّن میکنند * ،
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سورۀ الذاریات میفرماید:

  *      

.     * 

0

ائمۀ اطهار در انفاق در راه خدا داستانهایی دارند:
نزول آیاتی از سورۀ «هل أت یٰ» بهواسطۀ انفا ق اهلبیت علیهم ال سّالم

داستان مریض شدن حسنین و نذر کردن حضرت امیر و حضرت فاطمه

برای سالمت آنها ،و روزه گرفتن حضرت امیر و فاطمه و حسنین و فضه ،و پشم

ریستن حضرت فاطمه هر روز یک جزّه ،و آمدن مسکین موقع افطار و در شب
دیگری یتیم و در شب سوّم اسیر ،و انفاق آنها قرصهای [نان] خود را ،و آمدن

حضرت امیر خدمت حضرت رسول ،و آمدن مائدۀ آسمانی و نزول آیات



      *       
    *        * 

.          *   

2و7

 و آنان که به روز پاداش و جزا تصدیق دارند».

 .0سوره ذاریات ( )10آیات  03ـ  .03رسالۀ لبّ اللباب ،ص  ،071تعلیقه؛ مهرتابان ،ص  ،080تعلیقه:

«و چنین بودند که پاسی کوتاه از شب را میخوابیدند * ،و در سحرها استغفار میکردند[ * ،و]
در اموالشان حقّی برای فقیر سائل و فقیر محروم [قرار میدادند]».
 .2سوره انسان ( )31آیات  1ـ  .3ترجمه:
«بهدرستیکه ابرار از کاسههایی میآشامند که در آن کافور ریخته و ممزوج شده است* .
چشمهای است که از آن ،مقرّبان از بندگان خدا میآشامند ،و آن چشمه را بهطور متین و استوار
شکافته و منفجر میکنند و آبش را ظاهر میسازند * .و به نذرهای خود وفا میکنند ،و از روزی
که شر و گزندِ آن فراگیر است می ترسند * .و بر اساس محبّت خداوندی مسکین و یتیم و اسیر را
اطعام مینمایند * (و میگویند) ما فقط برای رضای خدا و برای وجه خدا شما را اطعام
مینماییم ،و از شما نیز پاداش و سپاسی نمیخواهیم( ».محقّق)
 .7بحار األنوار ،ج  ،71ص  .237انوارالملکوت ،ج  ،0ص :11

*
«در تفسير مجمع البيان آورده است كه خاص و عام روايت نمودهاند كه سورۀ ﴿ ﴾ از قوله 
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 تعالى ﴾  ﴿ :الى قوله تعالى **﴾  ﴿ :دربارۀ على و فاطمه

و حسن و حسين و كنيز آنها كه نامش فضّه بود ،نازل شده است.
و مجمل قصّه آنكه :حسنين عليهما السّالم مريض شدند .جدّشان رسول اكرم و وجوه عرب به
عيادت آمدند و گفتند به اميرالمؤمنين” :یا أباالسن ،لو ننرت عیل ولدیک!“ حضرت نذر فرمود

كه اگر خدا شفا دهد آنان را ،سه روز روزه بگيرد؛ و همچنين فاطمه نذر كرد و همچنين فضّه نذر
كرد .و آنها خوب شدند و شفا يافتند ،درحالیكه از خوراك در نزد آنان هيچ نبود .حضرت امير
سه من جو از يهودى قرض كرد ـ و در روايت ديگر تا آنكه براى او پشم ببافد ـ جو را نزد فاطمه

آورد .يك منِ آن را آسيا كرد و نان پخت ،و هنگامى كه نماز مغرب را بجاى آوردند نان را در
پيش آنان گذارد كه ناگهان مسكينى درب خانه آواز برآورد:
السال ُم علیکُم یا أهل بی
ّ

ٍ
المسلمنی ،أطع ُموِ ِمّا تأ ُک ُلون
ُُم َّمد! أنا مسکنیء من مساکنی ُ

أطعمک ُُم ا ُ
هلل عیل موائد اجلنَّة.

[سالم بر شما اى اهل بيت محمّد ،من مسكينى از مساكين مسلمين هستم .از آنچه
مىخوريد مرا نيز اطعام كنيد .خدا شما را از غذاهاى بهشت اطعام كند .مترجم]

على سهميۀ خود را داد و فاطمه داد و فضّه نيز داد ،چيزى نخوردند مگر آب؛ و در بعضى از

روايات حسنين نيز چيزى نخوردند و دادند .چون روز دوّم شد فاطمه يك من از جو برداشت،

آرد و خمير نموده نان پخت و شبانگاه نزد على گذارد:

تیم بالباب یستطع ُم و ی ُ
السال ُم علیکُم یا أهل بی
قولّ ” :
فإ ًذا ی ء

المسلمنی أطع ُموِ أطعمک ُُم ا ُ
هلل عیل موائد اجلنَّة“.
ُ

ٍ
تیم من یتامی
ُُم ّمد! أنا ی ء

[در اين هنگام يتيمى مقابل درب منزل آمده و طلب طعام نمود درحالىكه مىگفت:
”سالم بر شما اى اهل بيت محمّد ،من يتيمى از ايتام مسلمين هستم؛ مرا اطعام كنيد! خدا
شما را از غذاهاى بهشت اطعام كند!“ مترجم]

همگى نانهاى خود را بدان يتيم سپردند؛ فلم ینو ُقوا َّإال الامء.

چون روز سوّم فرا رسيد بقيّه را حضرت فاطمه عليها السّالم آرد نموده نان پخت؛ هنگام شب
اسيرى به پشت در آمد و فرياد برداشت:

السال ُم علیکُم یا أهل بی
المرکنیّ ،
أنا أس ءری من اَساء ُ

ال تُطع ُموننا.

ٍ
أَسوننا و ت ُ دُّ وننا و
ُُم َّمد! ت ُ

[من اسيرى از اسراء مشركين هستم .سالم بر شما اى اهل بيت محمّد .شما ما را اسير
مىكنيد و ما را در بند مىكنيد و غذا نمىدهيد؟ مترجم]


مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز نوزدهم

510

ختم سخن با مقداری شرح حاالت حضرت امیرالمؤمنین و معاهدۀ ابنملجم

و برک بن عبداهلل و عمر بن بکر 0و روضۀ مناسب.

 همگى سهام خود را از قرصهاى جو دادند و چيزى جز آب نچشيدند.
چون روز چهارم رسيد و نذرهاى خود را ادا كرده بود ،حضرت اميرالمؤمنين به خدمت رسول
اكرم آمد و با خود حسن و حسين را بردند؛ و در آن دو نور ديده اثر ضعف بود ،پس پيغمبر گريه
كرد و جبرائيل سورۀ ﴿ ﴾ نازل فرمود دربارۀ آنها.

عجبى نيست از نزول اين سوره دربارۀ اهل بيت از اميرالمؤمنين و فاطمه و حسنين ،عجب از
نزول اوست دربارۀ فضّۀ خادمه؛ زيرا اين سوره دربارۀ جميع آنان نازل شده است .آرى ،كسى كه
در اثر تقوا و تبعيّت از اعمال آنان به دنبال آن بزرگواران حركت كند چگونه جزء آنان نگردد؟!

خداوند در قرآن مجيد سگ اصحاب كهف را جزء آنان شمرده؛ در جایى كه فرمايد:

﴿

              

 ***،﴾                چگونه
فضّه جزء آن خاندان نگردد ،همچنانكه سلمان فارسى جزء آنان شد».
* تفسير مجمع البيان ،ج  ،01ص .213

** سوره انسان ( )31آيه .22
*** سوره كهف ( )08آيه .22

 .0امام شناسی ،ج  ،02ص :218
«ابن شهرآشوب گوید:

آنگاه گوید:

عبدالرّحمَانِ بن ملجم َتجَوبِی مُرادی :ابنعباس گفته است” :او از اوالد قدّار پیکنندۀ
ناقۀ صالح بود ،و داستان هر دو به یک شکل است .چون قدّار عاشق زنی شد که به وی
رَباب میگفتند همچنانکه ابنملجم عاشق قَطام شد“.

أبومخنف أزدی و ابنراشد و رفاعی و ثقفی همگی گفتهاند که” :چند نفر از خوارج در
مکّه مجتمع شدند و با خود گفتند :ما جانهای خود را به خدا میفروشیم؛ و ای کاش
میرفتیم به سوی امامان ضالل ،و عزّت را از آنها میربودیم و شهرها را از آنان راحت
میساختیم .عبدالرّحمان بن ملجم گفت :من علی را کفایت میکنم ،و حجّاج بن عبداهلل
سعدی که به بَرَک معروف بود ،گفت :من معاویه را کفایت میکنم ،و عمرو بن بکر
تمیمی گفت :من عمرو بن عاص را کفایت میکنم .و میعاد ضربت خود را نوزدهم ماه 
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 رمضان قرار داده و متفرّق شدند“.
ابنملجم به كوفه آمد و مردى را از خوارج از اهل تَيم (تَيمُ الرَّباب) نزد قطام تيميّه ديدار
كرد؛ و اميرالمؤمنين عليه السّالم پدر قَطام (أخضر تَمى) ،برادر قطام (أصبَغ) را در جنگ
نهروان كشته بود .چون نظر ابنملجم به قطام افتاد ،عاشق او شد و از او خواستگارى
كرد .قطام خواهش او را بدين امور كه عبدى در شعر خود آورده است ،اجابت نمود:

هتتتترا ستتتتاق ُه ُذو ستتتتامحة
فلتتتتم أر م
ً
ٍ
ٍ
ال تتتتتتة آالم و عبتتتتتتد و قینتتتتتتة

کمهتتتر قطتتتا ٍم متتتن قصت ٍ
تتیح و أعجتتتم
تتتتمم
و َضب ع
المس َّ
لستتتتام ُ
تتتتیل با ُ
ّ

و ال قتتتتل ّإال ُدون قتتتتل ابتتتن ُملجتتتم
تتیل و إن غتتال
فتتال مهتتر أغتتیل متتن ع ّ
” )0من نديدهام مهريهاى را كه صاحب بخشش و عطا و بذل مال ،براى زوجهاش

*

بفرستد مثل مهريۀ قطام از ميان جميع عرب و عجم (آنان كه به لسان فصيح عربى سخن
مىگويند و يا آنان كه به لسان غير عربى تكلّم دارند):

 )2سه هزار درهم ،و يك بنده ،و يك كنيز ،و زدن على بن أبىطالب را با شمشير برّان
زهرداده شده.
 )7بنابراين ،هيچ مهريهاى گرانتر از خون على نيست و اگرچه هم آن مهريه گران باشد،
و هيچ كشتنى نيست مگر اينكه از كشتن ابنملجم پایينتر است“.
ابنملجم قبول كرد و گفت” :اى واى بر تو! كه قدرت بر كشتن على دارد با آنكه در ميان
اسبسواران يگانه اسبتاز است ،و در ميان شجاعان پيروز و غالب ،و در ميان نيزه و
شمشيرزنان يگانه پيشرو؟! و امّا مال ،مهم نيست؛ من آن را مى پردازم“.
(و چون كيفيّت كشتن را بهصورت فَتك و ترور ،قطام مطرح كرد ،آنگاه ابنملجم او را از
نيت خود آگاه كرد و گفت” :من در كوفه نيامدهام مگر براى قتل على)“.
بنابراين ،قطام فرستاد دنبال وَردان بن مُجالد تميمى كه از خوارج بود ،تا او ابنملجم را
در اين امر يارى كند؛ و ابنملجم نيز خودش از شبيب بن َبجَره كمك خواست و او
كمك نمود؛ و نيز يك نفر از وكالى عمروعاص در نامهاى به خط خودش يكصدهزار
درهم حواله كرد تا آن را مهريه قطام قرار دهند.
قطام در شب نوزدهم براى ابنملجم و شبيب غذاى لوزينه و جوزينه (غذایى كه با بادام
و با گردو درست مىكنند) پخت و به آن دو نفر شراب عكبرى نوشانيد .شبيب به خواب
رفت و ابنملجم با قطام همبستر شد و تمتّع گرفت؛ سپس قطام برخاست و هر دو را
بيدار كرد و سينههاى آنها را با پارچه ابريشمى محكم بست .آنها شمشيرها را برداشتند و
در كمين على نشستند در مقابل درِ سَدَّه .أشعَث بن قَيس هم براى معاونت آنها در مسجد
بود و به ابنملجم گفت” :النَّجا ،النَّجا :بشتاب ،بشتاب براى برآوردن حاجتت؛ اينك 
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إخبار رسول خدا به کیفیّت شهادت امیرا لمؤمنین

روزی حضرت رسول به علی فرمودند”«:أ تعلم من أشقی األولی؟“
قال” :نعمِ ،
عاُیر النّاُ ِة“ .فقال له”:أ تعلم من أشقی اآلخیرجن؟“ قال” :ال!“
0
ُضبک هاهنا فی ِ
قال” :من ج ِ
خضب ه ِذه“».
 صبح خنده مىزند و تو را رسوا مىكند“.
حُجر بن عدى كه از اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّالم بود ،مكنون خاطر و نيت اشعث
را احساس كرد و گفت” :اى اشعث ،تو على را مىكشى؟“ و با سرعت از مسجد بيرون
آمد تا خود را به اميرالمؤمنين برساند و خبر دهد كه در اين بين اميرالمؤمنين عليه السّالم
**
داخل مسجد شده بود و ابنملجم مبادرت نموده و فرقش را با شمشير شكافته بود!

ابن شهرآشوب گوید که حضرت امام حسن علیه السّالم را در مرثیۀ پدر بزرگوار خود این اشعار
را میخواندند:
المصطفی للنّتاَّ بابتا
أین من کان لعلم ُ

ّتاَّ ستحابا
أین من کان إذا ما قحتط الن ُ

أیتتن متتن کتتان ُدعتتا ُه ُمستتتجا ًبا و ُ ابتتا
أین من کتان إذا نتودی یف الترب أجابتا
” )0کجاست آن که برای علم مصطفی از برای مردم در بود؟ کجاست آن که چون به
مردم خشکی و فقدان باران میرسید ،ابر باراندار بود؟
 )2کجاست آن که چون در جنگ او را صدا میزدند ،فوراً اجابت میکرد؟ کجاست آن
که دعایش مستجاب بود و جوابش داده میشد“؟
* مناقب ،ج  ،2ص  81و  .80ابنحجر هيتمى در الصواعق المحرقة ،ص  81از مستدرك ،از سدّى روايت

كرده است كه” :کان ابن ملجم ع ق امرأة من ازوارِ یقال ِلا نظام ،فنکحها و أصدقها الث آالم درهم
و قتل عیل .و یف ذلک یقول الفرزدق:

هتتتترا ستتتتاق ُه ذو ستتتتامحة
فلتتتتم أر م
ً
ٍ
ال تتتتتت ُة ٍ
بتتتتتتد و قینّتتتتتتة
آالم و ع

***

کمهتتتر نظتتتام بتتتنی غتتتری معجتتتم

المصتتتت َّمم
لستتتتام ُ
و َضب عتتتت ّیل با ُ

و ال فتتتک ّإال دون فتتتک ابتتن ملجتتم“.
فتتال مهتتر أعتتیل متتن عتت ّیل و إن عتتال
و در صواعق ،حروفى ص  071در هر دو مورد «قطام» ضبط نموده است.
** مناقب ،طبع سنگى ،ج  ،2ص .80
*** و یف روایة :من فصیح و أعجم».

 .0شرح نهج البالغة ،ج  ،3ص  .003امام شناسی ،ج  ،02ص :038

جزَرى در كتاب اسدُالغابة ،از اميرالمؤمنين عليه السّالم روايت مىكند كه رسول خدا صلّى
ابنأثير َ
اهلل عليه و آله و سلّم به من گفت” :شقىترين پيشينيان كيست؟“ من گفتم” :آن كس كه از قوم 

إخبار رسول خدا به کیفیّت شهادت امیرالمؤمنین
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 ثمود بود و شتر صالح پيامبر را پى كرد و او را كشت “.رسول خدا گفت” :راست گفتى؛ اينك
بگو :شقىترين پسينيان كيست؟“ گفتم” :اى رسول خدا ،من نمىدانم “.رسول خدا گفت” :آن
كسى كه بر اينجا بزند!“ و با دست خود اشاره كرد به يافوخ اميرالمؤمنين (يافوخ را در فارسى
مالج گويند و آن محلّى است در جلوى سر ميان استخوان جلوى سر و استخوان مغز سر ،و در
اطفال اين موضع از سر نرم است ،و چون بر آن دست گذارند ،فرو مىرود).
و اميرالمؤمنين عليه السّالم مىگفت” :ح ّقاً دوست دارم كه شقىترين امّت برانگيخته شود و اين را
از اين خضاب كند “.و اشاره به سرش و محاسنش مىنمود».

بیستم :ضرور ت خلوص در ا نفاق
مجلس رو ز بیستم

مجلس

روز بیستم:

مجلس روز بیستم

ضرورت خلوص در انفاق

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.      

0

کمک به فقراء از قوانین ضرور ی در اسالم

روز گذشته مطالبی راجع به کمک [به] فقرا معروض شد؛ و بیان شد که این

جهت ،جنبۀ نظام اجتماع مردم را از اختالل محفوظ داشته و لذا اسالم جزء قوانین

خود قرار داده است:

          

.

2

عن أبیجعفر الباقر علیه السّالم ،قال« :إن الل ع ّزوجل ُیرن الزَاة بِالص ِ
الة

 .0سوره آلعمران ( )7آیه  .32روح مجرّد ،ص :088

«شما هیچگاه به نیکی و خوبی نخواهید رسید ،مگر آن وقتیکه از آنچه را که دوست میدارید ،در
سبیل وصول بدان نیکی انفاق کنید!»
 .2سوره توبه ( )3آیه  .73معاد شناسی ،ج  ،2ص :231
«و آن کسانی که طال و نقره را اندوخته و ذخیره مینمایند و در راه خدا انفاق نمیکنند ،پس ای
پیغمبر آنان را از عذاب سخت و دردناک خدا بترسان!»

511

فقال:
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الصالة».

0

فمن أُام الصالة و َل ج ِ
ؤت الزَاة َل ج ِق ِم

2

داستان انفاق عایشه یک گوسفند را به جز یک کتف از آن ،و مکالمه او با
داستا ن انفا ق عایشه

حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله.

7

مقرو ن بود ن ا قا مۀ صالة و ایتاء زکات در قرآن

           

.    

3

 .0سوره بقره ( )2آیه .37

 .2الکافی ،ج  ،7ص  .111ترجمه:

«از حضرت امام باقر علیه السّالم روایت است که فرمود” :خداوند تبارک و تعالی زکات را با نماز
مقرون کرد و فرمود﴿ :نماز را بهپای دارید ،و زکات را بدهید!﴾ پس آن کسی که نماز را اقامه
کند و از دادن زکات خودداری ورزد ،نماز را نیز اقامه نکرده است( »“.محقّق)

 .7السنن الکبری للبیهقی ،ج  ،3ص :211

ُممد بن
ُممد بن ُسلیامن ت رحم ُه اهلل ت إمال ًء ،أنبأ أبوعمرو َّ
«(حدَّ نا ) اإلمام أبوالط ِّیب سهل بن َّ

ُممد بن ُع امن بن أیب ُسوید الب
ُممد بن مطر العدل ،نا َّ
جعفر بن َّ

ی ،نا عبداهلل بن رجاء ،أنبأ

إَسائیل عن أیبإسحاق عن عمرو بن َحبیل عن عائ ة ت رض اهلل عنها ت قال  :کان لنا شا ءة
أرادت أن توت؛ فنبحناها فقسمناها .فجاء النَّبی ص َّیل اهلل علیه و س َّلم فقال” :جا عائِشة ،ما فع ِ
لت
ُّ
ف “.قال” :الشاة
شاتکم؟“ قال ” :أرادت أن توت فنبحناها فقسمناها؛ و ل یبق عندنا منها إ ّال کت ء
َ ُّلها لکم إ ّال الکتِف»“.

«عایشه میگوید :برای ما گوسفندی بود که در حال مردن بود؛ پس آن را ذبح نموده و گوشتش را
تقسیم کردیم .پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم آمد و فرمود” :ای عایشه ،گوسفندتان را چه
کار کردید؟“ گفت” :در حال مردن بود ،پس آن را ذبح کرده و تقسیم نمودیم؛ و چیزی از آن در
نزد ما باقی نمانده مگر کتفی “.رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود” :تمام آن گوسفند
برای شماست مگر همان کتف( »“.محقّق)
 .3سوره بقره ( )2آیه  .001نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص 722؛ امام شناسی ،ج  ،00ص :038

«و نماز را بهپای دارید و زکات را بدهید ،و هر عمل خیری که انجام دادهاید و زودتر از خودتان 

تعبیر روایات از میزان جود رسول خدا

514
تعبیر روایات از میزا ن جود رسول خدا

«و قد ورد ّ
أن رسول اهلل ص َّیل اهلل علیه و آله و س َّلم کان أجو ُد ازلق؛ و کان یف

المرسلة ،ال ُیمس ُک فیه شی ًئا».
کالریح ُ
رمضان ِّ

0

فضیلت اعال ن صد قات واجبه در صور ت ایمن بود ن ا ز ریا

لذا برای نشر این قانون اسالم در صدقات واجبه چنانچه شخص ،مأمون از

ریا باشد ،اخفاء آن را بر اعالن ترجیح نداده بلکه مرجوح دانسته:

السالمُّ َ ...« :ل ما فیرض الل علیک فإعالنه أفضل ِمن
قال [أبوعبداهلل] علیه ّ
ِ
إَسار ِه ،و َ ُّل ما َان تط ُّو ًعا فإَساره أفضل ِمن إعالنِ ِه .و لو أن رج ًال َی ِمل زَاة مال ِ ِه
2
عَل عاتِ ِق ِه فقسمها عالنِی ًة َان ذلِک حسنًا َجِ ًیال؛»
[ع ُّیل ب ُن إبراهیم عن أبیه ،عن ابن أیب ُعم ٍری ،عن إسحاق بن ع ّام ٍر ،عن أیبعبداهلل

السالم] یف قول اهلل ع ّزوج َّل ،      
علیه ّ
3
فقالِ « :هی ِسوی الز ِ
َاة؛ إن الزَاة عالنِی رة غی َِس».

7

 به نزد خدا فرستادهاید ،آنجا موجود است و آن را خواهید یافت با آن موجودیّت فعلی و حتمی
که ذخیرۀ اخروی است؛ بهدرستیکه حقّاً خداوند به آنچه انجام میدهید بینا است( ».محقّق)
 .0جامع السعادات ،ج  ،2ص  .33ترجمه:

«و در روایات وارد شده است که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بخشندهترین خالئق بود؛
و همواره در ماه مبارک رمضان همچون بادِ وزنده ،هیچکس را بیبهره نمیگذاشت و چیزی برای
خود نگه نمیداشت( ».محقّق)

 .2الکافی ،ج  ،7ص  .110ترجمه:

«حضرت امام صادق علیه السّالم فرمود ...” :هر فریضهای را که خداوند بر تو واجب میکند،
پس آشکارش بهتر از پنهان است؛ و هر طاعتی که مستحبی باشد ،پس پنهانش بهتر از آشکار
است( .زکات نیز فریضه است؛ بنابراین) اگر کسی زکات مالش را بر دوش بگذارد و آشکارا بین
مستمندان تقسیم کند ،کار خوب و پسندیدهای انجام داده است( »“.محقّق)
 .7سوره بقره ( )2آیه .230
 .3الکافی ،ج  ،7ص  .112ترجمه« :حضرت امام صادق علیه السّالم پیرامون تفسیر این گفتار
خداوند عزّوجلّ که میفرماید﴿ :و اگر در پنهان بدهید و مستمندان را در معرض ظهور در 
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منّت در انفا ق ،باطل کنندۀ عم ل تقرب ی انسا ن

باید دانست که اگر کسی برای خودنمایی انفاق کند ،بهرهاش فقط همان خواهد

بود و بس .لذا برای آنکه روی قاعدۀ طبیعی ،گیرنده شرمنده و دهنده در مواقع اداء در

خود استیالئی مالحظه میکند ،اسالم دستور داده که :ا ّوالً الزم نیست به فقرا ذکر کنند
که این مال ،از زکات یا فطریه یا خمس یا صدقه است 1،و درعینحال نباید بر گیرنده

منّت گذارد؛ زیرا مال خود اوست و منّت ،عمل تقرّبی انسان را باطل میکند.

              
      *         
       *      
  
         
    
    
         
        *      
          
   

.      

2

 نیاورید ،برای شما بهتر است﴾ ،فرمودند” :مراد زکات فریضه نیست؛ زیرا زکات فریضه باید
بهطور علنی و آشکارا پرداخت گردد ،نه پنهانی( »“.محقّق)
 .1نسبت به زکات و صدقه و یا تبرّع الزم نیست که ذکر شود ،ولی از آنجا که خمس متعلّق به امام

علیه السّالم است و ارتباطی به مؤدّی ندارد ،نباید بهنحوی داده شود که تصوّر شود آن شخص از نزد
خود میدهد ،و باید بهنحوی به دست او برساند که تصوّر نکند از جیب خود داده است( .معلّق)
 .2سوره بقره ( )2آیات  262ـ  .262نور ملکوت قرآن ،ج  ،4ص :66

«آنان که مالهایشان را در راه خدا انفاق میکنند و پس از انفاق منّتی نمیگذارند و آزاری نمیدهند،

اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است و نسبت به وقایع آتیه از فقدان مال ترسی ندارند .و در برابر

مال از دست رفته ،غصّه و اندوهی در وجودشان راه نمییابد * .گفتار خوش و مالیم و عذرخواهی
از سائل ،بهتر است از انفاق و صدقهای که در پی آن آزار باشد .و خداوند از اینگونه انفاق بینیاز 

اشعار خاقانی در باب خلوص در انفاق

573
اشعار خا قانی در باب خلوص در ا نفاق

خاقانیــا ،بــه ســائل اگــر یــک ِدرَم دهــی

خواهی جزای آن ،دو بهشت از خدای خویش

پس نام آن کرم کنـی ای خواجـه؟! بَـر مَنِـه

نــام کــرم بــه دادۀ روی و ریــای خــویش

بــر دادۀ تــو نــام کــرم کِــی بــوَد ســزا؟!

تــا داده را ،بهشــت ســتانی سِــزای خــویش

تا یک دَهی به خلق و دو خواهی ز حق جـزا

آن را ربا شـمر کـه شـمردی عطـای خـویش

دانی کـرم کـدام بُـوَد؟ آنکـه هرچـه هسـت

بدهی به هرکه هست و نخواهی جزای خویش

0

داستا ن انفا ق خا لصا نۀ امیرا لمؤ منین علیه ا ل سّالم

داستان انفاق حضرت امیرالمؤمنین هفتصد خانه واقع در شهر کوفه را بدون

آنکه مردم بدانند علی است.

ختم سخن با روضۀ مناسب.

 است و در برابر عصیان و گناه اینگونه انفاقکنندگان شکیبا است * .ای کسانی که ایمان آوردهاید،

انفاقات و صدقات خود را به منّت نهادن و آزار رساندن تباه و خراب نکنید؛ مِثل آن کسی که مال خود را
برای خودنمایی انفاق کرده و به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است .مَثَل چنین انسانی مانند دانهای

است که آن را بر روی تختهسنگی که بر روی آن خاک ریختهاند بکارند ،و تند بارانی بر آن ببارد و تمام

خاکها را شسته ،ببرد ،و تخته سنگ به صورت قطعهای سخت درآید؛ در اینصورت بههیچوجه
نمیتوانند از کشت خود بهرهای گیرند .و خداوند گروه کفران نعمت کننده را هدایت نمینماید * .و
مَثل کسانی که مالهای خود را در راه رضا و خشنودی خدا و در ثَبات و اطمینان خودشان انفاق

میکنند ،مانند باغی است که در زمین شایسته و حاصلخیز احداث شده است ،و تند بارانی بر آن ببارد و
حاصلش را دوچندان دهد؛ و اگر احیاناً باران تند به آن زمین نرسد و باران اندکاندک ببارد ،باز هم

حاصل میدهد و بهره از آن برمیدارند .و خداوند به آنچه شما انجام میدهید بیناست».
 .0دیوان خاقانی ،قطعات.

یکم :علل تر س ا ز مرگ
مجلس شب بیست و یکم

مجلس شب بیست و یک م:

مجلس شب بیست و یکم

علل ترس از مرگ

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
.        
.     
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عال قه به عا لم طبع و جه ل به عا لم آخر ت ،یکی از علل تر س از مرگ

انسان از آنجا که به این عالم طبیعت عالقه دارد و انس گرفته ،پیوسته از

مرگ گریزان است؛ به عالم ماوراء این عالم اطّالع پیدا ننموده و حیات را منحصر

در این حیات میداند ،ولی غافل از آنکه سرای دیگر اوسع و اقوی از این عالم
است .اگر به بچۀ در شکم مادر گفته شد باید در دنیای بزرگی بروی و غذای

دیگری بخوری ،راضی نمیشود؛ چون این دنیا را ندیده و به لذّات این دنیا اطّالعی
 .0سوره ق ( )11آیه  .03معاد شناسی ،ج  ،0ص :83

«و سکرات مرگ به حق و واقعیّت خود خواهد رسید ،و این همان است که از او دوری می ُگزیدی».
 .2سوره ق ( )11آیه  .22معاد شناسی ،ج  ،0ص :88

«و ما پردۀ غفلت را از برابر دیدگان تو برداشتیم و حجاب بصیرت را کنار زدیم؛ و امروز دیدگان
تو بسیار تیزبین و حساس شده (و بصیرت تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک
میکند و به حقیقت آنها پی میبرد»).
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ندارد .همچنین مسافرت مرگ ،برای انسان همینطور است ،ولی باألخره انسان
باید دنیا را فراموش کند؛ زیرا حیات دنیا ابدی نیست.

            
           
            

.    

0

ظهور و برو ز ا فعال انسا ن در آخر ت ،علّت دیگر تر س ا ز مرگ

علّت دیگر که مردم از مرگ میترسند آن است که در عالم برزخ و قیامت که

عوالم بروز و ظهور است ،افعال انسان یکایک بهطور کامل جلوه میکند و شخص

عاصی میداند چه سرگذشتی بر او اتفاق خواهد افتاد؛ به خالف مؤمنین که آنها
مرگ را با آغوش باز استقبال میکنند.

حکایا ت مال قات امام هادی علیه ال سّالم با بیمار خا ئف از مرگ

السالم ،قال« :دخل ع ِ َُّل بن
[معاِ ا ببار] ُبنا اإلسناد عن السن بن عیل علیه ّ
جض ِمن أصحابِ ِه و هو جبکِی و یزع ِمن الم ِ
ٍ
السالم عَل م ِیر ٍ
وت؛ فقال له” :جا
ُممد علیه ّ
اللَ ،تاف ِمن الم ِ
عبد ِ
وت ِألنک ال ت ِ
عیرفه! أ رأجتک إذا اتسخت و تقذرت و تأذجت ِمن
ِ
َحا ٍم ج ِزجل
وح و جیر رب و علِمت أن الغسل ِف ّ
َثیرة القذ ِر و الوس ِخ علیک و أصابک ُیر ر
 .0سوره یونس ( )01آیه  .23معاد شناسی ،ج  ،0ص :11

«همانا مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که ما آن را از آسمان به پایین میفرستیم و گیاهان زمین از

اقسام نباتاتی که خوراک انسان و چارپایان است با آن آب مخلوط شده ،نباتات و گیاهان سرسبز و
شاداب گشته؛ تا سرحدّی که زمین بهرۀ کافی خود را میبرد و به انواع نبات و گیاه مزیّن میگردد و
صاحبان و ساکنان زمین چنین میپندارند که دیگر یکباره تمام قدرت و مُکنت آنها بر زمین متمرکز
شده و دیگر عاملی نیست که بتواند این بهرۀ کافی و این وفور نعمت و خرّمی و شادابی را از آنان

بگیرد ،که ناگهان امر ما در شب یا روز بدان زمین میرسد و چنان آنها را از بین میبرد و همه را درو
شده و از زمین جدا شده قرار میدهد که گویی اصالً دیروز در این زمین چیزی نروییده بود .اینطور

ـ ای پیامبر گرامی ـ ما آیات خود را مفصّالً بیان میکنیم برای مردمی که تفکّر کنند و بیندیشند».

حکایات مالقات امام هادی علیه السّالم با بیمار خائف از مرگ
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ذلِک َله ،أ ما ت ِیرجد أن تدخله فت ِ
غسل ذلِک عنک ،أو تکیره أن تدخله فیبقی ذلِک علیک؟!“
ول ِ
ُال” :بَل جا ابن رس ِ
الل!“
ُال” :فذلِک الموت هو ذلِک احلامم .هو ِ
آخیر ما ب ِقی علیک ِمن ت ِح ِ
یص ذنوبِک
ّ
و ت ِنقیتِک ِمن س ِّیئاتِک؛ فإذا أنت وردت عل ِیه و جاورته فقد نجوت ِمن َ ِّل غم و هم و
أ ًذی ،و وصلت إل َ ِّل َس ٍ
ور و فیر ٍح“.
فسکن [ذلک] الیرجل و ن ِشط و استسلم و غمض عی ن ِ
فس ِه و مَض لِسبِیلِ ِه».
 .0معانی األخبار ،ص  .231معاد شناسی ،ج  ،0ص :010

0

در کتاب معانی األخبار روایت میکند از محمّد بن قاسم مفسّر ،از احمد بن حسن حسینی ،از حضرت
امام حسن عسکری علیه السّالم که آن حضرت فرمود :پدرم حضرت امام علی بن محمّدٍ النّقی
علیهما السّالم به عیادت یکی از اصحابش که در بستر مرض افتاده بود تشریف آورد؛ دید آن مرد گریه
میکند و از ترس مرگ در جزع و فزع است .حضرت فرمود” :ای بندۀ خدا ،تو از مرگ در هراس و
گریهای برای آنکه معنای مردن را نمیدانی “.و سپس فرمود” :من از تو سؤالی میکنم جواب مرا بگو!
اگر فرضاً تمام بدن تو را چرک و کثافات فرا گیرد و از بسیاریِ این چرکها و کثافات و پلیدیهایی که
بر تو نشسته در رنج و آزار باشی ،و در عین حال قَرحه و دُملهایی در بدن تو پدیدار شود و مرض
جرب و سودای خشک پیکر تو را فرا گیرد ،و بدانی اگر در حمام بروی و تمام اینها را بشویی تمام این
مرضها و کثافات از بین میرود و بدن تو پاک و پاکیزه میشود ،آیا دوست داری که به حمام بروی و
شستوشویی بنمایی و تمام این چرکها و آفات را از خود دور کنی یا آنکه رفتن به حمام را ناپسند
داری و حاضر نیستی بدانجا گامی نهی و با تمام این آفات و عاهات صبر میکنی و میسازی؟“
مریض عرض کرد” :یا بن رسول اهلل ،دوست دارم به حمام بروم و تمام این آلودگیها و پلیدیها
را بزدایم“.
حضرت فرمود” :مرگ برای انسان مؤمن در حکم همین حمام است ،و برای تطهیر و شستشو
است .آنچه از گناهانی که انجام دادی و بهواسطۀ طول مرض و سایر امور هنوز از بین نرفته و باقی
است ،بهواسطۀ مرگ تمام آنها از بین میرود و از بدیها و گناهان پاک و پاکیزه بیرون میآیی .ای
مرد ،بدانکه چون بر مرگ وارد شوی و از این دریچه عبور نمایی ،از هرگونه اندوه و غصّه و آزار و
رنجی نجات خواهی یافت ،و در دامان هرگونه سرور و فرح و انبساطی قرار خواهی گرفت“.
دراینحال چنان این سخنان در آن مریض اثر کرد که دلش آرام گرفت و از طپش ایستاد ،و با نهایت 
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کالم سیّدا ل شّهدا علیه ال سّالم در حقیقت مرگ

السالم] ،عن آبائه ،عن عیل بن السنی ،قال حسنی
یف المعاِ عن اجلواد [علیه ّ

بن عیل یف یوم العاشورا بعد کالم له:
ربا بنِی الکِیرا ِم! فام الموت ّإال ُنطیر رة تعرب بِکم ع ِن الب ِ
الُض ِاء إل
ؤس و
«ص ً
ّ
ِ
اجل ِ
ِ
جن إل ُ ٍ
الواسع ِة و الن ِعی ِم الدّ ائِم ِة .فأ ُّجکم جکیره أن جنت ِقل ِمن ِس ٍ
ِّص؟! و ما هو
نان
ول ِ
ِ
ذاب .إن ِأب حدثنِی عن رس ِ
ألعدائکم ّإال َمن جنت ِقل ِمن ُ ٍ
ِّص إل ِس ٍ
جن و ع ٍ
الل
صَل الل علیه و آله و س ّلم” :أن الدُّ نیا ِسجن الم ِ
ّ
ؤم ِن و جنة الکافِ ِیر و الموت ِجُس
ناَّنم و ِجُس هؤ ِ
هؤ ِ
ح ِ
الء إل ج ِ
الء إل ِج ِ ِ
یم ِهم “.ما َ ِذبت و ال َ ِّذبت».

0

داستا ن اختالف صور ت ملکا لمو ت در هنگام قبض روح مؤ من و کا فر

داستان حضرت ابراهیم و آمدن عزرائیل به شکلی که مردم صالح و فاسد را

قبض میکند.

2

خرسندی و نشاط چشمان خود را فرو بست و جان به جان آفرین تسلیم نمود و رحلت کرد».

 .0معانی األخبار ،ص  .288معاد شناسی ،ج  ،0ص :003

« ...حضرت سیّدالشّهدا به آنها فرمود :ای فرزندان ،عزیزان و بزرگواران ،قدری آرام بگیرید ،صبر و
تحمّل پیشه کنید! چون مرگ ،نیست مگر پلی که عبور میدهد شما را از گرفتاریها و شدائد
به سوی بهشتهای وسیع و نعمتهای جاودانی .کدامیک از شما مکروه و ناپسند دارید که از زندانی
به قصر مجلّلی انتقال یابید؟! آری ،مرگ برای دشمنان شما نیست مگر مانند کسی که از قصری
به سوی زندان و شکنجه انتقال یابد .همانا پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صلّی اهلل علیه و
آله که” :حقّاً دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است؛ و مرگ پلی است که اینها را به سوی بهشت و آنها
را به سوی جهنّمشان میکشاند “.من دروغ نمیگویم و به من نیز دروغ گفته نشده است».
 .2بحار األنوار ،ج  ،02ص :33

السالم لقی ملکًا فقال ل ُه” :من أنت؟“ قال” :أنا ملک
«(غوالی اللئالی) یف الدیل :إ َّن إبراهیم علیه ّ
وت “.فقال” :أ تستطِیع أن ت ِیرجنِی الصورة التِی تقبِض فِیها روح الم ِ
الم ِ
ؤم ِن؟“ قال” :نعمِ ،
أعیرض
ُّ
الرائحة.
الصورة ،حس ُن ال ِّیاب ،حس ُن ال َّ امئل ،ط ِّی ُ
عنِّی!“ فأعرض عن ُه ،فإذا ُهو شاب حس ُن ُّ
ب ّ
ِ
وت ،لو َل جلق الم ِ
فقال” :جا ملک الم ِ
ؤمن ّإال حسن صورتک لکان حسبه“.
ِ
ِ
ِ
الصورة التِی تقبِض فِیها روح
ُ َّم قال ل ُه” :هل تستطیع أن تیرجنی ُّ
الفاج ِیر؟“ فقال” :ال تطیق “.فقال :

عدم کراهت مؤمن در هنگام قبض روح و متمثّل شدن رسول خدا و ائمّه علیهم السّالم
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عدَّ ءة من أصحابنا عن سهل بن ز ٍ
یاد ،عن ُُم ّمد بن ُسلیامن ،عن أبیه ،عن سد ٍیر
عدم کراهت مؤ من در هنگام قبض روح و متمثّل شد ن رسول خدا و ا ئمّه علیهم ا ل سّالم

الصری ِّیف قال:
َّ
« ُقل ُ

السالمُ ” :جعل ُ فداک ،یا ابن ر ُسول اهلل! هل یکر ُه
یبعبداهلل علیه ّ

المؤم ُن عیل قبض ُروحه؟“
ُ
بض ر ِ
الل! إنه إذا أتاه ملک الم ِ
قال” :ال و ِ
وت لِق ِ
وح ِه ج ِزع ِعند ذلِک؛ فیقول له
وت :جا و ِل ِ
ملک الم ِ
الل ال َتزع! فو ال ِذی بعث ُممدً ا ّ
صَل الل علیه و آله و س ّلم ،ألنا
أب ُّیر بِک و أشفق علیک ِمن وال ِ ٍد ر ِحی ٍم لو حُضک .افتح عینک ،فانظیر!“
”بَل “.قال :فأ ِ
عیرض عنِّی!“ فأعرض عن ُهَّ ُ ،م التف إلیه ،فإذا ُهو ر ُج ءل أسو ُد ،قائ ُم ال َّ عرُ ،منت ُن
الرائحة ،أسو ُد ال ِّیاب ،خی ُر ُِ من فیه و من منابره النِّریا ُن و الدُّ با ُن؛ فغُِش عیل إبراهیمَّ ُ .م أفاق و قد
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفاجیر ّإال صورتک هذه لکفته»“.
عاد مل ُک الموت إیل حالته ا ُویل فقال” :جا ملک الموت ،لو َل جلق

ترجمه« :در حدیثی آمده است که حضرت ابراهیم علیه السّالم ملکی از مالئکه را مالقات کرد و
به او گفت” :تو کیستی؟“ آن ملک گفت” :من ملکالموت هستم “.حضرت ابراهیم فرمود” :آیا
میتوانی با آن صورتی که روح مؤمن را قبض میکنی خودت را به من بنمایی؟“ ملک الموت
عرض کرد” :آری ،روی خود را از من بگردان!“ حضرت ابراهیم علیه السّالم روی گرداند و وقتی
دوباره نظر کرد ،او را به صورت جوانی خوشصورت و خوشلباس و خوششمائل و خوشبو
مشاهده نمود و فرمود” :ای ملک الموت ،اگر شخص مؤمن در هنگام موت غیر از اینصورت
زیبای تو هیچ نبیند ،هرآینه از نقطهنظر پاداش برای او بس است.
سپس ابراهیم خلیل علیه السّالم به ملک الموت گفت” :آیا میتوانی با آن صورتیکه روح فاجر را
قبض میکنی خودت را به من بنمایی؟“ ملک الموت عرض کرد” :تو طاقت و تحمّل این را
نداری “.حضرت ابراهیم علیه السّالم فرمود” :بلی ،دارم!“ ملک الموت عرض کرد” :صورت
خود را از من بگردان و سپس مرا ببین!“ حضرت ابراهیم بدین طریق به ملک الموت نظر کرد،
ناگهان دید مرد سیاه چهرهای با موهای راست شده و بوی متعفّن و با لباسهای سیاه بهطوریکه
از دهان و از دو سوراخ بینی او دود و آتش زبانه میکشد در مقابل او حاضر است .ابراهیم غش
کرده و سپس به هوش آمد و فرمود” :اگر شخص فاجر در هنگام موت غیر از این منظره (صورت
تو بدین کیفیّت) نبیند ،هرآینه از نقطهنظر عذاب و شدّت برای او کافی است( ».محقّق)
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صَل الل علیه و آله و س ّلم و ِأمیالم ِ
قال” :و جمثل له رسول ِ
الل ّ
ؤمنِی و
األئمة ِمن ذرجتِ ِهم علیه السالم ،فیقال له :هذا رسول ِ
فاطِمة و احلسن و احلسی و ِ
الل
ّ
ِّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
السالم رفقاؤک!“
و أمیالمؤمنی و فاطمة و احلسن و احلسی و األئمة علیه ّ
ِ ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ب العزة فیقول﴿ :
قال” :فیفتح عینه فینظیر ،فینادی روحه مناد من ُب ِل ر ِّ
ِ
أهل بیتِ ِه ﴾   ﴿ ،بِالوالج ِة،
 ﴾ إل ُمم ٍد و
﴿ ﴾بِالث ِ
واب؛ ﴿ ﴾  جعنِی ُممدً ا و أهل بیتِ ِه.﴾ ﴿ ،
2
وق بِالم ِ
الل ر ِ
وح ِه و ال ُّلح ِ
فام شء أحب إل ِیه ِم ِن استِ ِ
نادی»“.
ر

0

 .0سوره فجر ( )83آیه  23ـ .71

 .2الکافی ،ج  ،7ص  .023معاد شناسی ،ج  ،2ص :011

«مرحوم کلینی روایت میکند از عدّهای از اصحاب ،از سَهل بن زیاد ،از محمّد بن سلیمان ،از
پدرش ،از سُدَیر صیرفی ،میگوید:
عرض کردم به حضرت امام جعفرصادق علیه السّالم” :فدایت شوم ،ای پسر رسول خدا! آیا
مؤمن در وقت قبض روحش ناراحت میشود و در آن حال از مرگ کراهت دارد؟“
حضرت فرمود” :نه سوگند به پروردگار! زمانی که ملکالموت برای قبض روح او حاضر شود،
مؤمن جزع میکند و ناله سر میدهد .ملکالموت میگوید :ای ولیّ خدا جزع مکن! سوگند به آن
خدایی که محمّد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم را به رسالت برانگیخت ،من نسبت به تو از یک پدر
مهربان ،مهربان تر و احسانم بیشتر است؛ اگر فرضاً پدرت در این حال حاضر بود و کاری از دست
او ساخته بود .چشمت را باز کن و نگاه کن!“
حضرت فرمود” :در آن حال متمثِّل میشود برای او رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و
امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه طاهرین از ذرّیۀ حسین علیهم السّالم ،و پس از آن
به مؤمن گفته میشود :این است رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمّۀ
طاهرین علیهم السّالم ،و اینان رفیقان تو هستند!“
حضرت فرمود” :مؤمن دراینحال چشمان خود را باز میکند و نگاه میکند به آنان ،و یک منادی
از جانب حضرت ربّالعزّة روح او را ندا میکند بدین کلمات :ای نفسی که به مقام اطمینان به

نبوّت محمّد و اهل بیت او رسیدی ،بازگرد به سوی پروردگارت درحالیکه راضی هستی به مقام 

حکایت سیّد جواد کربالیی و مالقات او با شیخ عرب سنّی مذهب
حکایت سیّد جواد کربالی ی و مال قا ت او با شیخ عرب سنّ ی مذهب

داستان سیّد جواد کربالیی و مالقات او با شیخ عرب سنّی مذهب.
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 والیت ،و مرضیّ هستی به درجات و پاداشها؛ پس داخل شو در زمرۀ بندگان من یعنی
محمّد و اهل بیت او ،و داخل شو در بهشت من .و در آن حال هیچ چیز برای او محبوبتر از آن
نیست که روحش آزاد شود و از بدن خارج گردیده و به آن ندا کننده بپیوندد»“.

 .0معاد شناسی ،ج  ،7ص :018

«داستانی را حضرت سیدنا االعظم و استادنا االکرم عالّمه طباطبایی نقل میفرمودند که بسیار
شایان توجه است .فرمودند:
”در کربال واعظی بود به نام سیّد جواد از اهل کربال و لذا او را سیّد جواد کربالیی
میگفتند .او ساکن کربال بود ،ولی در ایّام محرّم و عزا میرفت در اطراف ،در نواحی و
قصبات دور دست تبلیغ میکرد :نماز جماعت میخواند ،روضه میخواند و مسئله
میگفت ،و سپس به کربال مراجعت مینمود.
یک مرتبه گذرش افتاد به قصبهای که همۀ آنها سنّی مذهب بودند ،و در آنجا برخورد
کرد با پیرمردی محاسن سفید و نورانی؛ و چون دید سنّی است ،از در صحبت و مذاکره
وارد شد .دید اآلن نمیتواند تشیّع را به او بفهماند؛ چون این مرد سادهلوح و پاکدل
چنان قلبش از محبّت افرادی که غصب مقام خالفت را نمودند سرشار است که آمادگی
ندارد ،و شاید ارائۀ مطلب نتیجه معکوس داشته باشد.
تا در یک روز که با آن پیرمرد تکلّم مینمود از او پرسید” :شیخ شما کیست؟“ شیخ در نزد
مردم عادی عرب ،بزرگ و رئیس قبیله را گویند؛ و سیّد جواد میخواست با این سؤال
کمکم راه مذاکره را با او باز کند تا به تدریج ایمان در دل او پیدا شده و او را شیعه نماید.
پیرمرد در پاسخ گفت” :شیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین خوان ضیافت دارد؛
چقدر گوسفند دارد؛ چقدر شتر دارد؛ چهار هزار نفر تیرانداز دارد؛ چقدر عشیره و قبیله دارد“.
سیّد جواد گفت” :بهبه از شیخ شما! چقدر مرد متمکّن و قدرتمندی است!“
بعد از این مذاکرات پیرمرد رو کرد به سیّد جواد و گفت” :شیخ شما کیست؟“
گفت” :شیخ ما یک آقایی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد برآورده میکند؛ اگر
در مشرق عالم باشی و او در مغرب عالم ،و یا در مغرب عالم باشی و او در مشرق عالم،
اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید ،اسم او را ببری و او را صدا کنی ،فوراً به سراغ تو
میآید و رفع مشکل از تو میکند“.
پیرمرد گفت” :بهبه ،عجب شیخی است! شیخ خوب است اینطور باشد! اسمش
چیست؟“ سیّد جواد گفت” :شیخ علی“.
دیگر در اینباره سخنی به میان نرفت .مجلس متفرّق شد و از هم جدا شدند و سیّد جواد 
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 هم به کربال آمد؛ امّا آن پیرمرد از شیخ علی خیلی خوشش آمده بود و بسیار در اندیشۀ او
بود .تا پس از مدّت زمانی که سیّد جواد به آن قریه آمد ،با عشق و عالقۀ فراوانی که مذاکره را
به پایان برساند و شیخ را شیعه کند ،و با خود میگفت :ما در آن روز سنگِ زیربنا را گذاشتیم و
حاال بنا را تمام میکنیم؛ ما در آن روز نامی از شیخ علی بردیم و امروز شیخ علی را معرّفی
میکنیم و پیرمرد روشندل را به مقام مقدّس والیت امیرالمؤمنین علیه السّالم رهبری مینماییم.
چون وارد قریه شد و از آن پیرمرد پرسش کرد ،گفتند :از دار دنیا رفته است .خیلی متأثّر
شد؛ با خود گفت :عجب پیرمردی! ما در او دل بسته بودیم که او را به والیت آشنا کنیم.
حیف ،از دنیا رفت بدون والیت! ما میخواستیم کاری انجام دهیم و پیرمرد را دستگیری
کنیم؛ چون معلوم بود که اهل عناد و دشمنی نیست؛ إلقائات و تبلیغات سوء ،پیرمرد را از
گرایش به والیت محروم نموده است.
بسیار فوت او در من اثر کرد و به شدت متأثّر شدم .به دیدن فرزندانش رفتم و به آنها
تسلیت گفتم و تقاضا کردم مرا سر قبر او برید .فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند و
گفتم :خدایا ،ما در این پیرمرد امید داشتیم! چرا او را از دنیا بردی؟ خیلی به آستانۀ تشیّع
نزدیک بود؛ افسوس که ناقص و محروم از دنیا رفت! از سر تربت پیرمرد بازگشتیم و با
فرزندان به منزل پیرمرد آمدیم.
من شب را در همانجا استراحت کردم .چون خوابیدم ،در عالم رؤیا دیدم دری است.
وارد شدم ،دیدم داالن طویلی است و در یک طرف این داالن نیمکتی است بلند ،و در
روی آن دو نفر نشستهاند و آن پیرمرد سنّی نیز در مقابل آنهاست .پس از ورود ،سالم
کردم و احوالپرسی کردم ،دیدم در انتهای داالن دری است شیشهای و از پشت آن باغی
بزرگ دیده میشد .من از پیرمرد پرسیدم” :اینجا کجاست؟“
گفت” :اینجا عالم قبر من است ،عالم برزخ من است؛ و این باغی که در انتهای داالن
است متعلّق به من و قیامت من است“.
گفتم” :چرا در آن باغ نرفتی؟“
گفت” :هنوز موقعش نرسیده است؛ اوّل باید این داالن طی شود و سپس در آن باغ رفت“.
گفتم” :چرا طی نمیکنی و نمیروی؟“
گفت” :این دو نفر معلّم من هستند .این دو ،دو فرشتۀ آسمانیاند؛ آمدهاند مرا تعلیم
والیت کنند ،وقتی والیتم کامل شد میروم .آقا سیّد جواد! گفتی و نگفتی (یعنی گفتی
که شیخ ما که اگر از مشرق یا مغرب عالم او را صدا زنند ،جواب میدهد و به فریاد
میرسد ،اسمش شیخ علی است؛ امّا نگفتی این شیخ علی ،علی بن أبیطالب است ).به
خدا قسم همینکه صدا زدم :شیخ علی به فریادم رس ،همینجا حاضر شد“.
گفتم” :داستان چیست؟“


روضۀ وداع امیرالمؤمنین علیه السّالم
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ختم سخن با روضۀ مناسب 0،و احیاء و مناجات با پروردگار.
روضۀ وداع امیرا لمؤ منین علیه ال سّالم

 گفت” :چون من از دنیا رفتم ،مرا آوردند در قبر گذاردند و نکیر و منکر به سراغ من آمدند
و از من سؤال کردند :من ر ّبک و من نب ُّیک و من إما ُمک؟ من دچار وحشت و اضطرابی سخت

شدم و هرچه میخواستم پاسخ دهم ،به زبانم چیزی نمیآمد؛ با آنکه من اهل اسالمم ،هرچه
خواستم خدای خود را بگویم و پیغمبر خود را بگویم ،به زبانم جاری نمیشد .نکیر و منکر
آمدند که اطراف مرا بگیرند و مرا در حیطۀ غلبه و سیطرۀ خود درآورده و عذاب کنند .من
بیچاره شدم ،بیچاره به تمام معنی؛ و دیدم هیچ راه گریز و فراری نیست ،گرفتار شدهام.
ناگهان به ذهنم آمد که تو گفتی :ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار باشد و او را
صدا زند ،اگر او در مشرق عالم باشد یا در مغرب آن ،فوراً حاضر میشود و رفع گرفتاری
از او میکند .من صدا زدم :ای شیخ علی به فریادم رس! فوراً علی بن أبیطالب،
امیرالمؤمنین علیه السّالم حاضر شدند اینجا ،و به آن دو نکیر و منکر گفتند :دست از این
مرد بردارید! معاند نیست ،او از دشمنان ما نیست ،اینطور تربیت شده؛ عقایدش کامل
نیست ،چون سعه نداشته است.
حضرت آن دو ملک را ردّ کردند و دستور دادند دو فرشتۀ دیگر بیایند و عقاید مرا کامل
کنند .این دو نفری که روی نیمکت نشستهاند دو فرشتهای هستند که به امر آن حضرت
آمدهاند و مرا تعلیم عقاید میکنند .وقتی عقاید من صحیح شد ،من اجازه دارم این داالن
را طی کنم و از آن وارد آن باغ گردم“.

این خواب که جهاتی را از دستگیری و عفو از مستضعفین و تکامل برزخی و جهات بسیار دیگر
را میرساند ،داللت بر سؤال از عقاید در عالم قبر نیز دارد .این خواب ،نظیر خوابهای دیگری
که ما در این مباحث بیان میکنیم ،از وقایع مسلّمُالوقوع همین عصر ماست».

 .0معادشناسی ،ج  ،0ص :283

«در روایات کثیری وارد شده است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم بر بالین شخص محتضر در
سکرات موت حاضر میشوند ،و اگر مؤمن و دارای والیت باشد ،او را با خود به بهشت میبرند.
ای کـــه گفتـــی َفمَـــن َیمُـــت َیرَنـــی

جــــان فــــدای کــــالم دلجویــــت

مُردمـــــی تـــــا ببینمـــــی رویـــــت
کــــاش روزی هــــزار مرتبــــه مــــن
امیرالمؤمنین با چشم ملکوتی و گوش ملکوتی و دل ملکوتی انسان تماس میگیرند و او را با خود
به مأل أعلی میبرند .بهبه از این مالقات و زیارت برای مؤمن! حقّاً چقدر شادی آفرین است.
شب رحلت هم از بستر روم تا قصـر حـورالعین

اگر در وقت جان دادن تو باشـی شـمع بـالینم 
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 ز تاب آتش دوری ،شدم غرق عرق چون گل

بیــار ای بــاد شــبگیری ،نســیمی زان عــرق چیــنم

اگر بر جای من غیری گزیند دوست ،حاکم اوست

حرامم باد اگر من جـان بـهجـای دوسـت بگـزینم

صــباحالخیــر زد بلبــل ،کجــایی ســاقیا برخیــز

که غوغـا مـیکنـد در سـر خیـال خـواب دوشـینم
آری ،بر سر بالین خود امیرالمؤمنین هم در وقت مرگ ،ارواح طیّبه آمدند و آن حضرت را دعوت

به ارتحال نمودند .مرحوم مجلسی ـ رضوان اهلل علیه ـ از بعضی از کتب قدیمه در ضمن روایت
طویلی که در باب شهادت آن حضرت بیان میکند میفرماید:
ُ م ُأغمی علیه ساع ًة و أفاق و قال” :هذا رسول ِ
الل صَل الل علیه و آله و ع ِّمی َحزة و
َّ
ول ِ
ِ
أخی جعفیر و أصحاب رس ِ
الل صَل الل علیه و آل ِ ِه ،و َ ُّلهم جقولون :ع ِّجل ُدومک
ر

علینا ،فانّا إلیک مشتاُون!“
ُم أدار عینیه یف أهل بیته ُک ِّلهم و قال” :أست ِ
ودعکم الل َجِی ًعا ،سددَم الل َجِی ًعا ،ح ِفظکم
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الل َجی ًعا! خلیفتی علیکم الل و َفی بِالل خلیف ًة!“ ُ َّم قال” :و علیکم السالم جا رسل ر ِّب!“ ُ َّم
**

قال.﴾       ﴿ *،﴾    ﴿ :

و عرق جبینُ ُه و ُهو ین ُک ُر اهلل ک ًریا؛ و مازال ین ُک ُر اهلل ک ًریا و یت َّهدُ ال َّ هادتنیَّ ُ ،م

استقبل القبلة و غمض عینیه و مدَّ رجلیه و یدیه و قال” :أشهد أن ال إله ّإال الل وحده

ال ِ
السالم.
ُشجک له ،و أشهد أن ُممدً ا عبده و رسولهَّ ُ “.م قَض نحب ُه علیه َّ

امیرالمؤمنین علیه السّالم بیهوش شد؛ چون به هوش آمد فرمود” :اینک رسول خدا صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم با عمویم حمزه و برادرم جعفرطیّار و اصحاب رسول خدا همه حاضرند ،و همه

میگویند :بشتاب به سوی ما؛ ما مشتاق زیارت و دیدار تو هستیم!“ و سپس با اهل بیت و
فرزندان خود خداحافظی نموده و بر فرشتگان آسمانی سالم نمود .و پیشانیش در َعرَق نشست ،و

دائماً ذکر خدا بر زبان داشت ،و تشهّد به شهادتین داده و از دنیا رحلت نمود».

* سوره صافات ( )73آیه .10

** سوره نحل ( )01آیه .028

یکم :جایگاه عدا لت در اسالم
مجلس رو ز بیست و یکم

مجلس روز بیست و یکم:

مجلس روز بیست و یکم

جایگاه عدالت در اسالم

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
          

.    

0

تو قف سعاد ت دارین بر عدا لت در همۀ ا مور

وضع الِشء یف موضعه»؛ لذا میتوان گفت که عدالت تنها
عدالت یعنی «
ُ

منحصر به حاکم و سلطان یا در خصوص قضاوت نیست ،بلکه در هر چیز و نسبت

به هر کس ،در هر امری عدالت مصداق دارد .عدالت در قانون یعنی از آن حدّ مقرر

قدمی جلوتر یا عقبتر نگذارد و خود را از افراط و تفریط مصون دارد.

دین اسالم بر اساس عدالت است؛ زیرا که برای تکامل سعادت دارین آمده و

نظام دنیا که بالنتیجه مولّد راحتی و کامیابی اخروی است ،بدون عدالت منهدم میگردد.
جایگاه عدا لت در کالم ا میرا لمؤمنین علیه ا ل سّالم

حضرت امیرالمؤمنین علیه السّالم میفرماید:

 .0سوره نحل ( )01آیه  .31نور ملکوت قرآن ،ج  ،0ص :033

«حقّاً خداوند شما را به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان امر میکند ،و از هر کار منکر و
زشت و قبیح و فحشاء و ستم نهی مینماید؛ و شما را پند و اندرز میدهد ،به امید آنکه متذکر گردید».
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لطان ِ
الرشجعة؛ و ِ
«العاَل ح ِدجق رة ِسیاجها ِ
الرشجعة س ر
َتب له ال ّطاعة؛ و ال ّطاعة
ر
أعوان جکفلهم الامل؛
ِسیاس رة جقوم ِِبا الملک؛ و الملک نِظا رم جعضده اجلیش؛ و اجلیش
و الامل ِر ر
أساس بِ ِه ُِوام
زق َتمعه الیر ِعیة؛ و الیر ِعیة سوا رد جستعبِدهم العدل؛ و العدل
ر
دل ُِوام العاَلِ ،فبِالع ِ
دل ُِوام العاَلِ ،فبِالع ِ
العاَلِ؛ فبِالع ِ
دل ُِوام العاَلِ».

0

بر قرار ی عدا لت در حکو مت فاضله ،مبتن ی بر لگد مال نمود ن هوای ا مّاره

عمران و آبادی هر کشور بر پایههای عدالت است .حاکم و سلطان باید در
نظرش فقیر و غنی ،و ضعیف و قوی ،و عزیز و ذلیل یکسان باشد؛ حق مظلوم را از
ظالم گرفته و به وی برساند .و البته چنین حاکم و سلطانی باید کسی باشد که هوای

امّارۀ خود را لگدمال نموده و مطیع قانون الهی باشد .این را حکومت فاضله گویند
مثل زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السّالم.

در میان تمام سالطین جهان ،از آدم تا به حال ،این زمین چون امیرالمؤمنین

سلطانی به خود ندیده ،و آسمان بر او سایه نیفکنده است .آن کسی که بر میلیونها

بشر حکمروایی دارد و درعین[حال] سهمیۀ خود را از بیتالمال به اندازۀ یک مرد
 .0بحار األنوار ،ج  ،31ص  87با قدری اختالف؛ مطلع انوار ،ج  ،0ص 38؛ والیت فقیه در
حکومت اسالم ،ج  ،3ص :011

«مرحوم پدر ما ـ رحمة اهلل علیه ـ در ابتدا طلبگی حقیر روزی به من گفتند” :سید محمّدحسین،
بیا این جمالت را بنویس و حفظ کن!“ من نوشتم و حفظ کردم .جمالت این است... :

”عالَم حکم یک باغ و بستانی را دارد که دیوار این باغ شریعت است (شریعت ،دیوار حافظ این
عالم است)؛ و شریعت سلطانی است (یعنی قدرت و قوّتی است) که واجب است از او اطاعت
کنند؛ و اطاعت ،روش و دستوری است که بهواسطۀ آن مُلک و حکومت و والیت برپا و برقرار

میشود؛ مُلک و والیت ،نظامی است که جیش و لشکر ،آن را کمک میکنند؛ جیش عبارت است
از جمعیّتی که با یکدیگر همکاری و همیاری نموده ،و آنها را مال کفالت میکند؛ مال ،روزی و

رزقی است که رعیّت آن را گرد میآورند؛ رعیت توده و عامّۀ مردم هستند که داد و عدالت آنها را
به فرمانبرداری و اطاعت درمیآورد؛ عدل ،اساسی است که بهواسطۀ آن قِوام عالم است؛ پس به
عدل قوام عالَم است ،به عدل قوام عالم است ،به عدل قوام عالم است»“.

داستان ورود طلحه و زبیر خدمت امیرالمؤمنین و تعویض چراغ توسط امام حسن علیهما السّالم
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معمولی برمیدارد ،آن کسی که غریبه و خودی را در برابر قانون یکسان میبیند ،جز

علی نیست.

امیرالمؤمنین فرمود« :به خدا قسم اگر دنیا را به من دهند و بگویند پر کاهی

را از دهان موری خارج کن ،نمیکنم».

0

داستا ن ورود طلحه و زبیر خد مت امیرا لمؤمنین و تعویض چراغ توسط امام حسن علیهما ال سّالم

داستان ورود طلحه و زبیر خدمت حضرت ،و حساب نمودن حضرت

بیت المال را ،و تعویض چراغ توسط امام حسن.

2

بیا ن تمام جها ت سیاست و عدا لت ،در نا مه ا میرا لمؤمنین به ما لک اشتر

تمام حکمروایان باید علی را سرمشق حکومت خود قرار دهند .در خطبهای که

به مالکاشتر والی مصر مینویسد ،تمام جهات سیاست و عدالت را گردآورده است:

 .0نهج البالغة (عبده) ،ج  ،2ص  .201امام شناسی ،ج  ،3ص :31
ٍ
ِ
ٍ
والل لو أعطِیت األُالِیم السبعة بِام تت أفالَِها عَل أن ِ
« ِ
أعص الل ِف نملة أسلبها ِجلب شعیة ،ما
فعلت! و إن دنیاَم ِع ِ
ندی ألهون ِمن ورُ ٍة ِف ف ِم جیراد ٍة تقضمها .ما لِع َِل و لِن ِعی ٍم جفنی و لذ ٍة ال تبقی؟!
”سوگند به خدا که اگر اقالیم هفتگانه را با آنچه در محاذات آنهاست تا کهکشانهای آسمانها به

من بدهند ،در مقابل آنکه عصیان خدا را بجای بیاورم دربارۀ مورچهای ،بدین طریق که پوست

دانۀ جوی را از او بگیرم ،نخواهم کرد! و این دنیای شما در نزد من از یک دانۀ برگی که در دهان
ملخی مشغول جویدن آن است ،پستتر و بیارزشتر است .علی را چه کار با نعمتی که فانی

میشود و لذتی که پایدار نمیماند؟!“»

 .2احقاق الحق ،ج  ،8ص 173؛ المناقب المرتضویّة للکشفی الحنفی ،ص :711

ب قسمة ا موال؛ فورد علیه طلح ُة و زُ ب ُری .فأطفأ
أمریالمؤمننی عیل دبل لیل ًة یف بی الامل یک ُت ُ
کان ُ
الّساِ ا ّلنی بنی یدیه ،و أمر بإحضار َساٍِ آبر من بیته .فسأال ُه عن ذلک ،فقال:
السالم ِّ
علیه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
”َان زجته من بیت ِ
الامل؛ ال جنبغی أن نصاحبکم ف ضوئه»“.
ترجمه« :موال صالح کشفی حنفی گوید :شبی امیرالمؤمنین علی علیه السّالم برای نوشتن تقسیم

اموال به محل بیتالمال رفت که طلحه و زبیر بر آن حضرت وارد شدند .امام علیه السّالم چراغی
را که در برابرش روشن بود ،خاموش کرد و امر فرمود تا چراغ دیگری از خانهاش بیاورند .آن دو

از علت این کار پرسیدند؛ فرمود” :روغن آن از بیتالمال تهیه شده بود ،و سزاوار نبود که در نور
آن با شما صحبت کنم و به کار شخصی شما بپردازم!“» (محقّق)
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«ثم اعلم جا مالِک ِّأین ُد وجهتک إل بِ ٍ
الد ُد جیرت علیها دو رل ُبلک ِمن ع ٍ
دل
ور الو ِ
ثل ما َنت تنظیر فِ ِیه ِمن أم ِ
ور؛ و أن النّاس جنظیرون ِمن أم ِ
وج ٍ
ورک ِف ِم ِ
الة
ُبلک ،و جقولون فِیک ما َنت تقول فِ ِیهم .و إنام جستد ُّل عَل الص ِ
احلی بِام ی ِیری الل
ّ
ِ
ِ
ِ ِِ
الصال ِ ِح .فاملِک هواک
َلم عَل ألس ِن عباده؛ فلیکن أحب الذخائ ِیر إلیک ذخیة العم ِل ّ
و شح بِن ِ
الشح بِالن ِ
فسک ع ّام ال َیِ ُّل لک؛ فإن ُّ
فس اإلنصاف ِمنها فِیام أحبت أو َ ِیرهت.
و ِ
أشعیر ُلبک الیرَحة لِلیر ِعی ِة و المحبة َلم و ال ُّلطف ِِبِم ،و ال تکونن عل ِیهم سب ًعا
ضارجا تغتنِم أَلهم؛ فإَّنم ِص ِ
جن ،و إ ّما نظِی لک ِف اخل ِ
أخ لک ِف الدِّ ِ
نفان :إ ّما ر
لق،
ًِ
ر
0
العلل [و جؤیت عَل أجدُیِم ف الع ِ
عیرض َلم ِ
جفیرط ِمنهم الزلل و ت ِ
مد و اخلطأ]».
چند حکایت از عدل:

2

چند حکایت ا ز عدل

 .0نهجالبالغة (عبده) ،ج  ،7ص  .82ترجمه:

«پس بدان ای مالک! بهدرستیکه من تو را به بالدی فرستادم که پیش از تو دولتهای عادل و

ستمگری در آنها حرکت میکردند؛ و تحقیقاً که مردم به امور و کارهای تو همانگونه نظر میکنند
که تو به کارهای والیان پیش از خود نظر میکردی ،و دربارۀ تو همان را میگویند که تو دربارۀ

آنان میگفتی .و همانا افراد صالح و شایسته را بهواسطۀ ذکر خیری که خداوند بر زبان بندگانش

جاری میسازد ،میتوان شناخت؛ بنابراین باید بهترین ذخیره و اندوختهها در نزد تو ذخیرۀ عمل
صالح باشد .پس بر هویٰ و میل نفسانی خود مسلّط باش و به نفس خویش از آنچه بر تو حالل

نیست بخل بورز؛ زیرا بخل ورزیدن و دریغ کردن به نفس خویشتن ،رعایت انصاف با او است در

آنچه که محبوب یا مکروه انسان است .و قلب خود را به رحمت و محبّت برای رعیّت و لطف در

حق آنان شاعر گردان ،و نسبت به ایشان چون حیوان درندۀ صیّاد مباش که خوردن آنها را غنیمت

شمرد؛ زیرا که آنان دو صنف و گروه هستند :یا با تو در دین برادرند ،و یا در خلقت نظیر و مانند
تو هستند که خطا و لغزش از آنها پیشی گرفته و علّتهایی بر آنان عارض گشته و در نتیجه ،آن

خطا عمداً یا بهطور اشتباه در دستشان قرار گرفته و مرتکب کار خالفی شدهاند( ».محقّق)

 .2امام شناسی ،ج  ،08ص  ،312تعلیقه:

«شیخ الملّة و الدّین ،شیخ بهاءالدّین عاملی ،در کشکول از طبع سنگی ،جلد  ،3صفحه 783؛ و از 
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 طبع محرَّف مصر ،دار إحیاء الکتب العربیّة ،تحقیق طاهر احمد الزّاوی ،ج  ،2جزء  ،7ص 777
و ص  773گوید:

سوده بنت عمارۀ همدانیّه بر معاویه پس از موت امیرالمؤمنین علی علیه السّالم وارد شد .معاویه

شروع کرد به سرزنش و بدگویی از او که در ایام صفین لشگر حضرت را بر علیه او تحریض
میکرده است و سخن بدانجا کشید که به او گفت” :چه حاجت داری؟!“

سوده گفت” :خداوند تو را مورد مؤاخذه قرار میدهد دربارۀ امر ما و آنچه که بر تو واجب کرده است
از حقّ ما! پیوسته از ناحیه تو کسی بر ما گماشته میشود که به علوّ و مکانت تو تکیه زده ،بر ما جفا

میکند؛ و به سلطنت و قدرت تو اعتماد کرده ،ما را همچون سنبل درو مینماید و مانند بوتۀ دانۀ
اسپند لگدمال میکند؛ مصائب و سختیهای ناهموار و غیر قابل تحمّل بر ما فرود میآورد و ما را در
کام مرگ مینهد .و اینک بُسر بن أرطاة بر ما وارد شد ،مردان ما را کشت و اموالمان را مصادره نمود.
و اگر اطاعت تو و بیعت با تو را بر گردن ننهاده بودیم ،عزّت و قوّۀ دفاعیّۀ ما کفایت او را مینمود!

اگر او را معزول نمودی ،سپاست میگزاریم و گرنه سر از طغیان و سرکشی با تو برمیافرازیم“.
معاویه به وی گفت” :إ َّیای ُ دِّ دین بقومک! لقد همم ُ أن أمحلک عیل قت ٍ
ب اشوَّ فأر َّدک إلیه
فینفن فیک ُحکم ُه؛ تو مرا با اتکاء خویشاوندان و اقوامت تهدید میکنی؟! من قصد کردم تو را بر
جهاز شتر سرکش بنشانم و به نزد بُسر گسیل دارم تا او حکمش را راجع به تو انفاذ کند!“
سوده ساعتی سر به زیر افکند و پس از آن گفت:
”صتتت َّیل اإللتتته عتتتیل جستتت ٍم تضتتت َّمنها

ج فأصتتتتبح فیتتتته العتتتتزُّ متتتتد ُفونًا
قتتتت ء

قرونًتتتتا
قتتد حتتالف التت َّق ال یبغتتی بتته بتتتد ًال
فصتتتتار بتتتتال ِّق و اإلیتتتتامن م ُ
درود و سالم خداوند باد بر پیکری که او را قبری در برگرفته است که عزّت و شرف در آن قبر

مدفون گردیده است .او همسوگند با حق بود و بهجای حق ابداً بدلی را جستجو نمیکرد ،و لهذا
او قرین با حق و قرین با ایمان بود“.

معاویه گفت” :کیست آن کس ،ای سوده؟!“

سوده گفت” :قسم به خدا او امیرالمؤمنین ،علی بن أبیطالب علیه السّالم است! قسم به خدا من دربارۀ
مردی که او را به اخذ صدقات ما گماشته بود ،به نزد او رفتم؛ آن مرد بر ما ستم داشته بود .وقتی من به

نزد علی رسیدم ،مصادف بود با حال قیام که نماز بخواند .همینکه مرا دید دست از نمازش برداشت و
با مرافقت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و گفت :آیا حاجتی داری؟! گفتم :آری! و خبر آن مرد
ِ
متولّی صدقات را به او دادم .علی گریست و گفت :ال ّلهم أنت الشاهد عَل و علیهمّ ،أین َل آمیرهم 

535

مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز بیست و یکم

بِظل ِم خ ِ
لقک و ال بِت ِک ح ِّقک؛ بار خدایا! تو گواهی بر من و بر ایشان که من آنها را امر نکردهام به


ستم بر خالیقت و نه به واگذاردن حقّت! سپس قطعه پوستی بیرون آورد و در آن نوشت:

﴿             
*

.﴾             

”به نام اهلل که دارای صفت رحمانیّت عامّه و رحیمیّت خاصّه میباشد .تحقیقاً به سوی
شما از جانب پروردگارتان حجّت و بیّنه آمده است؛ بنابراین واجب است بر شما که
ترازو و پیمانه را بهطور وافی و تمام بدهید ،و بر مردمان در چیزهایی که دارند حیف و
میل ننمایید ،و در روی زمین پس از اصالحش فساد مکنید؛ آن برای شما اختیار و
انتخاب شده است اگر ایمان آوردهاید!“
وقتی مکتوب مرا خواندی ،آن اموالی که از ناحیه ما نزد توست محفوظ بدار ،تا آنکه به
نزد تو آید کسی که آن را از تو قبض نماید .و السّالم.

در این حال رقعه را به من داد .قسم به خدا آن رقعه را در میان گل مُهر نکرد و آن را نبست و نپیچید.

من رقعه را آوردم و به صاحبش رسانیدم .آن مرد به مجرّد قرائت نامه معزول شد و از میان ما رفت“.
معاویه گفت” :آنچه سوده تقاضا دارد برای او بنویسید تا برآورده گردد ،و وی را به شهر خودش
بدون شکایت عودت دهید»“.
نرمافزار کیمیای سعادت ،متن سخنرانیهای حضرت عالّمه طهرانی قدّس سرّه ،ص :180

«داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه السّالم شاهد صدقی بر عدالتورزی و إعراض آن حضرت از
دنیا است .در همۀ تواریخ داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه السّالم مشهور است؛ خودش در
نهج البالغه میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إل من ْ
أن ألقی الل و
والل ألن أبِیت عَل حسک السعدان مسهدً ا و أجیر ف األغالل مصفدً ا ،أح ُّ
العب ِ
عض ِ
فس ج ِ
رسوله جوم القیامة ظال ِ ًام لِب ِ
اد و غاص ًبا لِش ٍء ِمن احلطامِ! و َیف أظلِم أحدً ا لِن ٍ
ُسع إل
البَِل ُفوَلا و جطول ف الثیری حلوَلا؟!

میفرماید” :قسم به خدا! سوگند که اگر من شب را روی خارهای نوکتیز به صبح بیاورم (شب
تا به صبح بدنم روی خارهای سَعدان باشد؛ آن خارهای نوکتیز که خوراک شتران است) و مرا به
زنجیر و سلسله در بیاورند و روی این خارها بکشند ،در نزد من بهتر است از آنکه خدا و رسول
را مالقات کنم درحالتیکه نسبت به حقوق بعضی از بندگان ظلم کرده باشم؛ یا بعضی از امتعۀ دنیا
را غصب کرده باشم و به جور برده باشم .من چگونه به کسی ظلم کنم ،برای نفسی که با سرعت
رو به کهنگی و پارگی میرود و درنگ او در میان قبر زیاد طول میکشد؟!“


حکایت آتش نمودن تنور بیوهزن ،به دست مبارک امیرالمؤمنین علیه السّالم
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حکایت آتش نمود ن تنور بیوهز ن ،به دست مبارک امیرا لمؤمنین علیه ال سّالم

حکایت آتش نمودن تنور بیوه زن.

ِ
ِ
الشع ِ
استامحنی ِمن ب ِّیرَم صاعًا و رأجت ِصبیانه شعث ُّ
ور
 والل لقد رأجت عق ًیال و ُد أملق حتی ْ
ت وجوههم بِ ِ
ِ
األلوان ِمن ف ِ
العظلِم!
غرب
قیر ِهم َأنام س ِّود ْ
”قسم به خدا! عقیل برادر خودم را دیدم که فقر و پریشانی او را از پا درآورده بود ،و بچههای او
را دیدم که از شدت فقر موهایشان ولیده و گرد و غبار بر صورت آنها نشسته و رنگ آنها تاریک
شده ،کأنّه صورت آنها را با نیل رنگ کردهاند؛ آمد پیش من و از گندم شما یک من میخواست“.
و عاودین مؤَِّدً ا و َیرر عَل القول میر ِّد ًدا ،فأصغیت إلیه سمعی فظن ِّأین أبیعه دجنی و أتبِع ُیاده
م ِ
فار ًُا طیرجقتی.
” نه یک مرتبه آمد ،چندین مرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و تأکید کرد .من هم گوش
میدادم؛ استماع میکردم .از این استماع و گوش دادن من چنین پنداشت که من هم راضی هستم
از این گندم مسلمانها یک مَن به او بدهم ،و من از طریقه و روش خودم دست بردارم و دنبال
خواست و گفت او بروم“.
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
فأَحیت له حدجدة ثم أدنیتها من ِجسمه لیعت ِرب ِِبا؛ فضٌ ضجیٌ ذی دنف من ألمها و َاد ْ
أن َی ِتق
ِمن ِمیس ِمها .فقلت له :ثکِلتک الثواَِل جا عقیل! أ تئِ ُّن ِمن حدجدة أَحاها إنساَّنا لِل ِعبِه ،و َت ُّیرین إل ٍ
نار
سجیرها ج ّبارها لِغضبِه؟! أ تئِ ُّن ِمن األذی و ال أئِ ُّن ِمن لظی؟!
”من رفتم یک قطعه آهنی داغ کردم ،آوردم به پوست بدن عقیل برادرم چسباندم؛ یکمرتبه صدای
نالهاش بلند شد و نزدیک بود بدنش محترق شود و بسوزد .گفتم :ای مادر بر تو بگرید! چرا فریاد
میکنی؟! چرا داد و بیداد میکنی؟! فریاد میکنی از آتشی که یک انسانی مانند من برای بازی،
آهنی را گرم کرده و روی پوست بدن تو گذاشته؟! آنوقت مرا دعوت میکنی به آن آتش قیامت
که جبّارش از روی غضب برای مخالفین و سرکشان تهیّه کرده؟! تو از این آهن داغ ناله میکنی و
**
من از آن آتش غضب پروردگار در روز قیامت ناله نکنم؟!“»
* سوره أعراف ( )3آیه .81
** نهج البالغه ،ج  ،2ص .201

 .0المناقب ،ج  ،2ص  .001بحار األنوار ،ج  ،30ص :12
امراة عیل کتفها قرب ُة ٍ
ٍ
ماء ،فأبن منها القربة فحملها إیل موضعها و سأِلا عن حاِلا.
«نظر عیل إیل
فقال ” :بعل ع ُّیل ب ُن أیبطال ٍ
ب صاحبی إیل بعض ال ُّغور ف ُقتل ،و ترک عیل صبیانًا یتامی ،و لیا
عندی

الرضور ُة إیل بدمة النّاَّ“.
ءء؛ فقد أجلأتنی َّ ُ
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عض ُهم” :أعطنی أمحل ُه
 فان م و بات لیلت ُه قل ًقا ،فل ّام أصبح حمل زنب ًیال فیه طعا ءم؛ فقال ب ُ
زری عنِّی جوم ِ
عنک!“ فقال” :من َی ِمل ِو ِ
القیام ِة؟!“
فأت و قرع الباب فقال ” :من هنا؟“
ک ِ
قال” :أنا ذلِک العبد ال ِذی َحل مع ِ
القیربة؛ فافت ِحی فان م ِعی شیئًا لِلص ِ
بیان!“
ِّ
یل بن أیبطال ٍ
فقال ” :رض ا ُ
ب!“
هلل عنک ،و حکم بینی و بنی ع ِّ
ِ
فدبل و قالِّ ” :إین أحببت اَتِساب الث ِ
فاختاری بی أن تعجنِی و َتبِ ِزجن ،و بی أن تع ِّللِی
واب؛
الصبیان ِألخبِز أنا!“
ِّ

أفرغ من ازبز!“
الصبیان ،فع ِّل ُ
فقال ” :أنا بازُبز أب ُ و علیه أقد ُر ،و لکن شأنک و ِّ
لهم حتَّی ُ
الصبیان من
السالم إیل ال َّلحم فطبخ ُه و جعل ُیلق ُم ِّ
فعمدت إیل الدَّ قیق فعجنت ُه ،و عمد عیل علیه ّ
الصبیان من ذلک شیئًا قال ل ُه” :جا بنی ،اجعل ع َِل بن ِأبطال ِ ٍ
ب ِف
ال َّلحم و التَّمر و غریه .ف ُک َّلام ناول ِّ
ِحل َِمّا میر ِف ِ
أمیرک!“
ُّور!“ فبادر لسجره فل ّام أشعل ُه و لفح یف وجهه جعل
فل ّام ابتمر العجنیُ قال ” :یا عبد اهللُ ،سجر ال َّتن ُ
ِ
ی ُ
األرامل و الیتامی!“
قول” :ذق جا ع ِ َُّل! هذا جزاء من ضیع
المؤمننی!“
فرأت ُه امرا ءة تعر ُف ُه فقال ” :وحیک! هنا أم ُری ُ
ول” :وا حیای منک یا أمریالمؤمننی!“ فقال” :بل وا حیای ِم ِ
قال :فبادرت المرأ ُة و هی ت ُق ُ
نک جا أمة
ُ
ِ
الل فِیام ُِّصت ِف ِ
أمیرک!“»
ترجمه« :امیرالمؤمنین علی علیه السّالم زنی را دید که مشکی آب بر دوش خود میکشید .مشک
را از آن زن گرفت و تا جایی که او میخواست برد و (در مسیر) از حال و وضعش سؤال فرمود.
او گفت” :علی بن أبیطالب همسرم را به یکی از مرزها فرستاد و او کشته شد ،و علی برای من
چند طفل یتیم بجا گذاشت ،و من برای ادارۀ امور آنان چیزی ندارم؛ فلذا ضرورت و احتیاج مرا
به انجام کار برای مردم ناچار ساخته است“.
امیرالمؤمنین علیه السّالم بازگشت و تمام شب خود را با اضطراب و دغدغۀ خاطر نسبت به این
مسئله گذراند؛ پس صبح که شد ،با خود زنبیلی از طعام برداشت (تا برای آنها ببرد ).در راه بعضی
از اصحاب از حضرت خواستند که بردن زنبیل را بر عهدۀ آنها گذارد که در جواب فرمود” :در
روز قیامت چه کسی میخواهد بار سنگین مرا حمل کند؟!“
در این هنگام به سوی خانۀ آن زن رفت و در زد.


بحثی پیرامون «المُلک یَبقَی مَع الکُفرِ و ال یَبقَی مَع الظُلمِ» (ت)
بحث ی پیرا مو ن

الملک یبقی مع ال ُکفر و ال یبقی مع ال ُظلم»
« ُ

بیان ...« :فإن الملک جبقی مع الک ِ
فیر و ال جبقی مع الظل ِم».
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 زن پرسید” :کیست که در میزند؟“

فرمود” :من همان بندهای هستم که همراه تو مشک آب را بر دوش کشیدم؛ پس در را باز کن که
چیزی برای کودکان با خود آوردهام!“
آن زن گفت” :خداوند از تو راضی و خشنود باشد ،و میان من و علی بن أبیطالب داوری کند!“
پس حضرت داخل شد و فرمود” :من دوست دارم که به ثواب و پاداشی برسم؛ یا تو آرد را خمیر
کن و نان بپز و من بچهها را سرگرم کنم ،و یا من نان بپزم و تو کودکان را به بازی مشغول کن!“
زن گفت” :من بر پختن نان بیناتر و تواناترم؛ این تو و آن کودکان ،آنان را سرگرم کن تا من از
پختن نان فارغ شوم!“
پس آن زن به خمیر کردن آرد پرداخت و علی علیه السّالم به پختن گوشت مشغول شد ،و با
دست مبارکش لقمههایی از گوشت و خرما و غیر آن را به کودکان میخورانید .هر وقت کودکان
چیزی از آن میخوردند ،میفرمود” :ای نور دیده ،پسرک من! از آنچه در کار تو گذشته است
علی بن أبیطالب را حالل کن!“
هنگامی که آرد خمیر شد ،زن گفت” :ای بندۀ خدا ،تنور را آتش کن!“ پس حضرت به روشن
کردن تنور مبادرت نمود؛ هنگامی که تنور شعلهور شد و حرارت به صورت مبارکش رسید،
میفرمود :ای علی بچش! این است جزای کسی که حقّ بیوهزنان و یتیمان را ضایع گرداند!
پس ناگاه زن دیگری که حضرت را میشناخت حضرت را دید و به آن زن گفت” :وای بر تو ،این
امیرالمؤمنین است!“ آن زن به جانب حضرت شتافت و پیدرپی میگفت” :وای از حیا و
شرمندگی من از تو ای امیر مؤمنان!“ حضرت در پاسخ او فرمود” :بلکه وای از شرمندگی من از
تو ای کنیز خدا ،به جهت کوتاهی و تقصیری که در امور تو داشتم!“» (محقّق)

 .0والیت فقیه در حکومت اسالم ،ج  ،2ص :213

«عالّمه حلّی ـ قدّس اهلل سرّه ـ روایتی را نقل میکند که:

فیهم من جأخذ لِلض ِ
هلل علیه و آله :إن الل ال جقدِّ س أم ًة لیس ِ
ُ
رسول اهلل ص َّیل ا ُ
عیف حقه!“
”قال

3

”خداوند تقدیس نمیکند (مقدّس نمیشمارد ،پاک و منزّه نمیکند ،رشد و طهارت و پاکی
نمیدهد) آن جماعتی را که نبوده باشد در میان آنها کسی که حقّ ضعیف را بستاند“.
زیرا قدس به معنای طهارت و نزاهت و نزاکت است :ال ُیقدِّ َُّ أی ال ُینزِّ ُه ،ال ُیط ِّه ُر.

در یک زندگی اجتماعی باید افرادی باشند که حقّ مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته ،
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 نگذارند پایمال شود؛ این امّت ،امّت مقدّس و مطهّر و پاکیزهای خواهد بود .امّا اگر اجتماعی
فاقد این خصوصیّت بوده و ضعفاء به حقّ خود نرسند ،آن اجتماع دچار هرجومرج خواهد شد؛ و

برای احقاق حقوق و رسیدگی به مستمندان و جلوگیری از اغتشاش ،والی َبرّ و صالح ،و در
صورت عدم ،والی فاجر و فاسق الزم خواهد بود.
و اینکه گفتهاند :حق گرفتنی است نه دادنی ،کالم صحیحی نیست .جماعتی که بر اساس تقوا و
عدالت و طهارت زندگی میکنند ،دنبال میکنند که صاحب حق را پیدا کنند و حق را به او
بسپارند .جماعتی که در سایۀ انسانیّت زندگی میکنند ،ضعیف با شمشیر به دنبال حقّش نمیرود،

بلکه قوی میآید التماس میکند و از ضعیف تقاضا میکند که :بیا حقّت را از من بگیر!
بلی ،در آن جامعهای که ایمان و اسالم و حقیقت و شهادت حکمفرماست ،هر کس به حق خود

میرسد؛ و این جامعه باید جامعۀ انسانیت و اصالت باشد .و باألخره روزی خواهد آمد که
حکومت عدل در همۀ نقاط دنیا گسترده میشود؛ یعنی به اینجا میرسد که برای گرفتن حق،
انسان احتیاج به زور و شمشیر نداشته و حقّ هر ضعیفی به او خواهد رسید .و لذا در روایت

مرسله پیغمبر صلّی اهلل علیه و آله میفرماید:

الملک جبقی مع الک ِ
فیر و ال جبقی مع ال ُّظلم.

*

”ریاست و سلطنت و ملک و حکومت و مملکتداری ،با کفر پایدار میماند ،ولی با ظلم
پایدار نمیماند“.

زیرا شخص کافر که در مملکتی بر افراد کافر مسلّط است ،میخواهد بر همان اساس عدالت مردم

را حرکت دهد؛ امّا اگر سرکرده و رئیس ،ظلم و ستم کند ،به رعیّت ستم میشود و به حقّ ضعیف

رسیدگی نمیشود ،و افرادی که در آنجا زندگی میکنند نمیتوانند به حقّ خودشان برسند .افراد
ضعیفی که بخواهند به حق برسند ،نمیتوانند به آسانی بدان دسترسی پیدا کنند؛ بلکه دچار
دغدغه و وسوسه و گرفتگی میشوند .گرفتن حق برای آنها موجب زحمت میشود و شکایت

به سوی حاکم برای آنها ایجاد زحمت میکند و کسی به حرف آنها رسیدگی نمیکند .بسیاری از
حقّ خود میگذرند؛ چون میبینند نمیتوانند به آن دسترسی پیدا کنند ،و محکمۀ حاکم هم باعث
تعطیل امور است ،و به اندازهای خسته میشوند تا اینکه باألخره از آن حق صرفنظر میکنند.
در اینصورت این جماعت روی خوش نخواهند دید.
* آنچه در ذهن خلجان میکرد آن بود که این روایت از روایات مشهوره و معروفه و مضبوطه در کتب
حدیث و مجامیع اخبار است؛ ولی پس از فحص ،به غیر از کتاب نصیحة الملوک محمّد غزّالی و مرصاد

العباد نجمالدّین رازی ،در کتابی یافت نشد.
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 توضیح آنکه :بدواً به المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث النّبوی مراجعه شد ،آنجا یافت نشد؛ پس از آن به
جامع الصّغیر سیوطی و کنوز الحقائق مَناوی که دربارۀ احادیث حضرت رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم

است مراجعه شد ،در آنجا هم نبود؛ سپس به مُروج الذّهب از طبع ثانی سنۀ  7631هجری قمری ،ج  ،2از

ص  222تا  606که بعضی از کلمات قصار حضرت را آورده است و میگوید :این کلمات اختصاص به
ال به آن لب نگشوده است مراجعه شد ،آنجا هم نبود؛ و حتّی به
حضرت دارد و احدی از افراد بشر قب ً
نهج الفصاحة أبوالقاسم پاینده که  6221کلمه ،و به وهج الفصاحة عالءالدّین اعلمی که  6226کلمه را به رسول

خدا منسوب داشته و بدون سند ذکر کردهاند مراجعه شد ،آنجا هم نبود؛ و چون احتمال میرفت که :از

امیرالمؤمنین علیه السّالم باشد ،به نهج البالغة باب خطب و رسائل و حکم آن حضرت مراجعه شد ،آنجا هم
نبود؛ به آخرین مجلّد از شرح نهج البالغة ابن أبیالحدید که در پایان شرح خود ،هزار کلمه از کلمات قصار

حضرت را ذکر کرده است مراجعه شد ،آنجا هم نبود؛ به شرح غُرر و ُدرَر آمدی ،و شرح صد کلمه از حضرت
امیرالمؤمنین علیه السّالم که جاح انتااب نموده و کمالالدّین میثم بحرانی و عبدالوهّاب و رشید وطواط شرح

کردهاند مراجعه شد ،آنجا هم نبود؛ به ابواب مناسب کتاب إحیاء العلوم مراجعه شد ،آنجا هم نبود؛ به ابواب جهاد
با نفس و امر به معروف و نهی از منکر وسائل الشّیعة و مستدرک الوسائل که قسمت معظمی از کتاب را تشکیل

میدهند و احتمال میرفت به مناسبت بیان صفات نفسانیّه و عدل و ظلم و غیرهما در آنجا آمده باشد مراجعه
شد ،آنجا هم یافت نشد؛ در سفینةالبحار محدّث قمی در باب ظلم نیز نبود؛ امّا چون به خود بحار األنوار مجلسی
از طبع کمپانی ،ج  ،71کتاب عشرت ،ص  ،202و از طبع حروفی مطبعه حیدری ،ج  ،11ص  667مراجعه شد،

مالحظه شد که :این عبارت را در خاتمۀ بیان خود ضمن شرح روایتی آورده است .روایت این است:
از کافی از عدّه ،از برقی ،از ابنمحبوب ،از اسحاق بن عمّار ،از حضرت صادق علیه السّالم،
أن ِ
ارینِ ” :
هلل عَزوج َّل أوحی َإَل نَبِی ِمن انبیائه ِِف ََم َلک َِة جب ٍ ِ
قال :إ َّن ا َ
ائت َهذا
جلب ِ َ
َ
َ
َ
ار م َن ا َ
ٍّ
ِ
ِ
اجلبار َف ُقل َله :یإِّن ََل أست ِ
ِ
َعم َ
ُف
َعملت َُک ل ِ َتک َّ
ُ
لک ع َََل َسفک الدی ماء و یاِّتاذ األموال ،و إنَّام است َ
َ َ
ِ
َ
ُ
کانوا کُف ًارا“.
َعنیی
َ
المظلومنیَ ؛ فإ یِّن لن أ َدع ُظال َمت َُهم و إن ُ
أصوات َ
و شرحش این است:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نک .و فیه َدال َل ٌة ع َََل َّ
َب ٌ
اسم ما ُأخ َذ م َ
أن
یان :ال ُّظال َم ُة بِ َّ
الض ِّم ما تَط ُل ُب ُه عندَ ال ّظاِل ِ؛ و ُه َو ُ
ِ
جل ّب ِ
أیضا بِت ِ
َعاَل َح ُ
َقدیر ِه ت َ
سباَبا .و ال ُینایف َذل ِ َک
اری َن ً
یث َم َّکن َُهم منها ،و َه ّیأ ََلُم أ َ
َسل َطنَ َة ا َ
ِ ِ
ظه ُر ِم َن ال ِ
خبار أ َّن ُه َ
کان یف
َری ََمبوری َن علیهاَ .م َع أ ّن ُه َی َ
َک ُ
وُنُم ُمعا َقبنیَ ع َََل أفعاَلم؛ ل َُّنُم غ ُ
ِ
ِ
ِ
السل َطنَ ُة احلَ َّق ُة لغ ِ
أیضا؛ َلکن َُّهم کانوا مأموری َن بِأن
َری النبیاء و الوصیاء ً
السابِ ِق َّ
الزَّ َم ِن ّ
ِ
ِ
ِ
ار بِزَ ِ
لج ّب ِ
وال
روُنُم بِه .و َقو ُل ُه” :فإ یِّن َلن أ َدع ُظال َمت َُهم“ََ ،تدیدٌ ل َ
ُیطی ُعوا النبیا َء فیام یأ ُم َ
ِِ
لک َیب َقی َم َع الک ِ
الم َ
ُفر و ال َیب َقی َم َع ال ُّظل ِم.
ُملکه؛ فإ َّن ُ

از اینجا چهبسا به ذهن خطور میکرد که شاید این عبارت ،عبارت خود مجلسی است که در مقام استدالل 
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ختم سخن با روضۀ مناسب.

 و برهان بر گفتار خودش انشاء نموده است؛ و لیکن با پیگیری و فحص بیشتری که توسط بعضی از
احبّه و اعزّه دوستان انجام گرفت ،معلوم شد در کتاب نصیحة الملوک غزّالی ،باب اوّل (که در عدل و

سیاست و سیرت ملوک و ذکر پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکی از آنهاست) ص  82از طبع چهارم (که به
تصحیح استاد عالّمه جاللالدّین همایی صورت پذیرفته است) وجود دارد .عبارت غزّالی چنین است:
و سلطان به حقیقت آن است که عدل کند در میان بندگان او ،و جور و فساد نکند که

سلطانِ جائر شوم بوَد و بقاء نَبوَدش؛ زیرا که پیامبر صلّی اهلل علیه گفت” :الملک جبقی مع
الک ِ
فیر و ال جبقی مع ال ُّظل ِم“.
بعد از اطّالع یافتن بر وجود روایت در کتاب نصیحة الملوک با فحص مجدّدی که به عمل آمد ،این روایت

در کتاب مرصاد العباد رازی ،طبع بنگاه ،ترجمه و نشر کتاب سنۀ  ،0712باب چهارم ،فصل دوّم ،ص 371

بهدست آمد .روایت در تعلیقهای است که ذیل این عبارت از متن” :خواجه علیه السّالم چنین فرمود که:
ِ
وأمان “.آمده و چنین است:
العدل و الملک ت
جای دیگر فرمود” :الملک جبقی مع الک ِ
فیر و ال جبقی مع ال ُّظلم“.

و همچنین در باب پنجم ،فصل سوّم ،ص ( 311که در بیان سلوک وزراء و اصحاب قلم و نوّاب است) میگوید:
و خواجه علیه السّالم از اینجا فرمود” :الملک جبقی مع الک ِ
فیر و ال جبقی مع ال ُّظل ِم“.

از کسانی که تصوّر نمودهاند این روایت از انشائات عالّمه مجلسی است ،عالم معاصر لبنانی ،مفخر شیعه،

با زحمات ارزنده و تألیفات ممتّعه و تصنیفات نفیسۀ خود ،شیخ محمّدجواد مغنیه ـ قدّس اهلل سرّه ـ
میباشد که در کتاب الشّیعة فی المیزان طبع اوّل ،دارالتّعاریف للمطبوعات بیروت ،ص  73در تحت

عنوان” :نح ُن أعدآ ُء ال ُّظلم“ ،چنین گوید:

لک یبقی مع الکُفر و ال یبقی مع ال ُّظلم “.نطق ُبنه الکمة ّ
الم ُ
س یف کتابه
” ُ
العالم ُة المجل ُّ

اإلسالمی.
بحار ا نوار و ُهو أحدُ أئ َّمة الدِّ ین
ّ

آنگاه برای اثبات این قانون ،یعنی بقاء مُلک و حکومت با کفر و عدم بقاء آن با ظلم ،از شواهد تاریخ
استفاده نموده است .و ملک فاروق را شاهد آورده است که در عین آنکه مسلمان بود و پدر و مادرش
مسلمان بودند و از تبار ملوک و امراء بودند ،در مساجد برای نماز حضور مییافت و در ماه مبارک رمضان

برای روزهداران سفرههای افطاریّه میگسترد و آیات قرآن را استماع مینمود؛ معذلک چون حکومتش بر

اساس وثوق و اتّکاء به ملّت نبود ،از هم پاشید و اینک اثری از آن باقی نیست ».ـ پایان متن منقول از

والیت فقیه در حکومت اسالم.

دوم :وضعیت ا نسا ن در عا لم برزخ
بیست وو دوم
روزز بیست
مجلس رو
مجلس

مجلس بیست و دوم:

مجلس روز بیست و دوّم

وضعیت انسان در عالم برزخ

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
     *        

.          

0

پس از مرگ که جسم انسان در زیر خاک میرود ،روح انسان باقی و در
مقد مات ی در معنا ی آیۀ« :رَبِّ ارجِعو ن لَعَلِّ ی أعم لُ صا لحًا فیما تَرَک تُ»

عالمی به نام برزخ است.

عالم برزخ از این عالم اوسع و موجوداتش اقوی است .نسبت عالم برزخ به

این عالم ،نسبت روح به جسم است؛ نه میتوان گفت داخل و نه میتوان گفت

خارج است ،و قوّه و احاطۀ آنجا به اینجا نیز مانند روح به جسم است.

آن عالم مادّی نیست و زمان نیز ندارد ،به خالف این عالم .تمام عملیاتی که

 .0سوره مؤمنون ( )27آیه  33و  .011افق وحی ،ص :32

«تا اینکه مرگ یکی از ایشان را فرا میگیرد ،فریادش بلند گشته میگوید که :پروردگارا ،مرا
بازگردان شاید بتوانم جبران گذشته و مافات بنمایم! ابداً اینطور نخواهد بود و بازگشتی در کار
نمیباشد! و این سخنی است که از دهان تجاوز نمینماید درحالیکه در پیشاپیش آنان عالم برزخ
تا روز قیامت امتداد یافته است (و آنان در عالم برزخ به نتیجه کردار خود در دنیا خواهند رسید)».
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شخص در دنیا انجام میدهد چون در غلطک تدریج واقع است ،با هم جمع نمیشود؛
بلکه مانند گام زدن ،یکی از بین میرود و دیگری هویدا میگردد.

انسان هیچ از زمان فارغ نیست و هیچ زمان از فعل خالی نیست .هر فعل

انسان منطبق بر ح ّد محدودی از زمان است ،لذا انسان تمام افعال خود را نمیبیند؛

ولی عالم برزخ که عالم ثبوت و استقرار است ،در آنجا تمام افعال انسان آنًا واحداً
موجود است.

یک علت از عدم قدرت انکار عُصاة ،رؤیت افعال خود آنهاست؛ لذا چون پرده

.      * 
برداشته شد ،فریاد بر میآورد   :
ولی از آنجایی که سیر بشر از اینجا به آنجا سیر تکامل و ترقّی است ،دیگر
عود کردن او به این عالم محال و جواب  میشنود.
روایت ی از ا میرا لمؤمنین در معذّ ب یا متنعّم بود ن انسا ن در عا لم بر زخ

انسان قبل از اینکه در قیامت برود ،در عالم برزخ نیز معذّب یا متنعّم است:

«ففی تفس ری الن ر
السالم َ
الر ُّد
ُّعامن ،بإسناده َعن
َ
قال” :و أ ّما َّ
أمیالمؤمننی علیه ّ
وت َق َبل ِ
العقاب ِِف الدُّ نیا بعدَ الم ِ
َع ََل من أنکَر الثَّواب و ِ
القیا َم ِة ف َق ُ
ول ا ُ
وج َّل:
هَلل َع َّز َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
     *   
     
      
        
       *    
           *    

ِ
ِ 1
األرض َق َبل َیو ِم
اموات و
الس
َ
َ .        یعنی َّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
األرض.
اموات و
الس
ُ
ُ
القیا َمة؛ فإذا کانَت القیا َم ُة ُبدِّ َلت َّ
و ِم ُثل َقول ِ ِه ت َ
َعال.      :
نی الدُّ نیا و ِ
ِ
أمر ِ
اآلخ َر ِة.
قاب َب َ
أمر َب َ
واب و الع ُ
ین و ُه َو ال َّث ُ
نی َ
و ُه َو ٌ
 .1سوره هود ( )11آیه  101ـ .101
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و ِمثله ُوله تعال 0.        :و
ود ،و إنام جک ِ
القیام ِة التِی ِهی دار اخلل ِ
ونان ِف ِ
الغدو و الع ِش ال جک ِ
ونان ِف الدُّ نیا.
ُّ
ُّ
و ُال الل تعال ِف ِ
أهل اجلن ِة 2.     :و البکیرة و
ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

یل و الن ِ
ش إنام جکونان من الل ِ
هار ِف جنة احلیاة ُبل جو ِم القیامة؛ ُال الل تعال﴿ :
الع ُّ
7

.﴾    
ِ
و مثله ُوله سبحانه           :
“.﴾      *  ت 3اآلیة».

1

 .0سوره غافر ( )31آیه .31
 .2سوره مریم ( )03آیه .12
 .7سوره انسان ( )31آیه .07
 .3سوره آلعمران ( )7آیه  013و .031

 .1بحار األنوار ،ج  ،1ص  .231ترجمه:

«در تفسیر نعمانی بهواسطۀ اسنادش به امیرالمؤمنین علیه السّالم میگوید” :امّا پاسخ به کسی که
ثواب و عقاب در عالم بعد از مرگ و قبل از قیامت (عالم برزخ) را انکار میکند ،قول خداوند
متعال است﴿ :روزی میرسد که هیچ صاحب نفس و جانداری بدون اذن خدا نمیتواند تکلّم کند؛
و در آن روز مردم به دو گروه سعید و شقی قسمت میشوند * .امّا آن کسانی که شقی و بد
عاقبتند ،آنان در آتش خواهند بود؛ و زفیر و شهیق آتش که همان شعلههای فروزان و لهیب و
زبانههای افروخته آن است ،آنان را فرا خواهد گرفت * .آنان در میان آتش تا هنگامی که آسمان و
زمین برپاست ،جاودانه زیست خواهند نمود مگر اینکه پروردگار تو بخواهد؛ و حقّاً که پروردگار
تو به هر کاری که اراده کند تواناست * .و امّا آن کسانی که سعید و پیروزند ،آنان در بهشت
خواهند بود و در آنجا تا هنگامی که آسمان و زمین بر پاست ،مخلّد و جاوید خواهند بود مگر آنکه
پروردگار تو بخواهد؛ و این عطای غیر مقطوعی است که به آنان خواهد رسید ﴾.مراد آیه آسمانها
و زمین قبل از قیامت است؛ زیرا هنگامی که قیامت برپاشود ،آسمانها و زمین دگرگون میشوند.
و نظیر این قول خداوند متعال که میفرماید﴿ :و پیشاپیش آنان ،عالم برزخ تا روز قیامت امتداد
یافته است ﴾.و برزخ امری است بین دو امر که همان ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت است .
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در روز قیامت نار را عرضه نمیدارند ،ولی در برزخ عرضه میدارند و در قیامت
انسان را وارد میکنند .و کالم    اشاره به برزخ است؛ کما اینکه
در بعضی روایات است که دری به قبرش از بهشت یا جهنّم باز میشود ،و همچنین
قوله﴾      *      ﴿ :؛

0

 و نظیر دیگر ،این قول خداوند متعال است که میفرماید﴿ :عذاب آنها آتش است که هر
چاشتگاه و شبانگاه بر آن عرضه میشوند ،و روزی که قیامت برپا شود ﴾.درحالیکه چاشتگاه و
شبانگاه در عالم قیامت که دار خلود است ،نمیباشد؛ بلکه این دو فقط در دنیا (و برزخ که ادامۀ
زندگی دنیاست) وجود دارد.
و خداوند متعال در مورد اهل بهشت میفرماید﴿ :و از برای آنان ،روزی آنان در هر صبح و شبی

خواهد بود ﴾.درحالیکه بامداد و شبانگاه فقط قسمتی از شب و روز در بهشتِ زندگیِ قبل از

قیامت است؛ خداوند متعال میفرماید﴿ :در آنجا شمس نیست که دیده شود ،و زمهریری نیست
تا سرمای آن ابرار را در آزار و اذیّت قرار دهد﴾.

و نظیر دیگر ،این قول خداوند سبحان است که میفرماید﴿ :و البته البته (ای پیغمبر) چنین گمان
مکن که آنان که در راه خدا کشته شدهاند مردگانند؛ بلکه زندگانند و در نزد پروردگارشان روزی

میخورند * .در برابر آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده است ،شاد و مسرورند؛ و نیز در
بشارت و خوشحالی هستند نسبت به افرادی که در زندگی معنوی به آنان ربط و پیوند داشتهاند و

هنوز نمردهاند و بدانها ملحق نگردیدهاند ،که چگونه عنایت خدا شامل حال آنان شده و تمام اقسام
غم و غصّه و اندوه و خوف از آنان برداشته شده و به مقام سکینه و اطمینان رسیدهاند( »“﴾.محقّق)

 .0سوره غافر ( )31آیه  30و  .32معاد شناسی ،ج  ،2ص :233

«”آن کسانی که در آیات خدا مجادله میکنند و تکذیب کتاب خدا را مینمایند و به آنچه خداوند
به پیامبرانش ارسال داشته است تکذیب میکنند ،پس به زودی خواهند دانست؛ * در زمانی که

غلها و سلسلهها در گردنهای آنان آویخته شود و به سوی حمیم کشانده گردند * و سپس در
آتش ،آتش زده شوند“.
حميم چيز گرم را گويند چون آب گرم ،هواى گرم و امثال آن؛ و سَحب به معناى كشاندن است؛ و

سَجر به معناى آتش زدن است :سجر التَّنور ،يعنى تنور را آتش زد؛ و ﴿ ﴾همانطور كه ذكر كرديم

به معناى تراخى و انفصال است ،يعنى پس از مدّت و زمانى .و بنابراين معناى آيه اينطور ميشود :

بهشت و جهنّم برزخی ،به میزان أعمال صالحه و سیّئه
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سحب در حمیم که همان حرارت نار است ،مقدمۀ إنسجار در آتش است.
بهشت و جهنّم بر زخ ی ،به میزا ن أعمال صا لحه و سیّئه

بهشت و جهنّم برزخ به اندازۀ عمل صالح است .کسی که در دنیا عمل

صالحش هرچه بیشتر باشد ،بهشت او وسیعتر و موجوداتش اقوی است؛ و کسی

که در این عالم دل خود را کور و سیاه کرده ،قبرش تنگ و هرچه سیاهتر کرده باشد،

تنگتر خواهد شد .لذا در روایت تعیین نمیکند که وسعت قبر شخص مطیع چقدر
ِ ِ 0
است؛ بلکه میگوید« :ثم جفس ِ
حان له ِف ُ ِرب ِه مد بِّصه».
مردم د نیا نسبت به بر زخ و اهل بر زخ نسبت به قیامت در خوابند و لی در قیامت خواب نیست

موجودات برزخی نسبت به این عالم ،بیدار و نسبت به قیامت ،در خوابند؛

چون هر عالمی باال نسبت به عالم پایین ،ظهور و بروزش بیشتر است .مردمان دنیا
2
نسبت به برزخ در خواب هستند« :النّاس نِیا رم فإذا ماتوا انتبهوا».
مردمان برزخ نسبت به قیامت در خوابند ،ولی در قیامت خواب نیست؛ لذا

در آیۀ شریفه میفرماید:

            
       *      
 *          *   

” اين افراد جدالكننده و تكذيبكننده ،اوّل در هواى گرم و يا آب گرم كشانيده ميشوند و
سپس در آتش افكنده و در آنجا آتش زده ميشوند“.

معلوم است كه مراد از سَحب در حَميم عالم برزخ است كه از گرماى آنجا ناراحتند؛ و مراد از

سَجر در نار ،عالم قيامت است كه در آنجا بتماممَعنىالكلمه ميسوزند و به كيفر نهایى ميرسند».

 .0الکافی ،ج  ،7ص  .270معاد شناسی ،ج  ،7ص :23

«برای آن مؤمن ،به اندازهای که بینایی چشمش کشش دارد ،قبر او را میگشایند و وسعت

میدهند».

 .2عوالی اللئالی ،ج  ،3ص  .37معاد شناسی ،ج  ،7ص :21

«مردمی که در این دنیا زندگی میکنند همه خوابند؛ وقتی بمیرند ،تازه بیدار میشوند».
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.     

0

گِردآ مد ن ارواح مطیعا ن در وادیا ل سّالم ،و ارواح عاصیا ن در برهو ت یمن

در روایات است که ارواح عاصی در برهوت یمن و ارواح مطیع در

وادیالسّالم نجف گِرد میآیند.

2

البته معنیش آن نیست که مکان دارند؛ یعنی عالقه آنها به آن مکان است ،کما

اینکه هر روحی به بدنی علیحدّه عالقه دارد .وادیالسّالم در جوار قبر مطهّر

حضرت امیرالمؤمنین واقع است.

سرّ تشییع شبا نۀ بد ن مطهّر امیرا لمؤ منین علیه ا ل سّالم

حضرت وصیّت فرمود امام حسن جنازۀ مبارکش را شب بردارد و شب به

خاک بسپارد؛ برای آنکه اگر بنیامیّه مطلع گردند ،جنازه را از قبر خارج میکنند ،لذا

حضرت امام حسن ،عمل کرد.

کیفیّت وصیّت امیرا لمؤ منین علیه ال سّالم در برداشتن جنا زه

کیفیّت وصیّت حضرت در برداشتن جنازه.

7

 .0سوره فرقان ( )21آیات  20ـ  .23معاد شناسی ،ج  ،7ص :7

«آن کسانی که امید زیارت و مالقات ما را ندارند ،میگویند :چرا مالئکه بر ما نازل نمیشود یا

چرا ما خدا را نمیبینیم؟ (یعنی به پیغمبر میگویند :اگر تو خدا را به ما نشان دهی یا فرشتگان بر
ما فرود آیند که ما آنها را لمس نموده و مشاهده کنیم ،در آنوقت ایمان میآوریم؛ و تا آن هنگامی
که خدا را ندیدهایم و فرشتهای بر ما نازل نگردیده است ،ایمان نخواهیم آورد ).این سخنی که از
آنها صادر میشود ،بسیار غلط و ناشی از روح متکبّرانه و مستکبرانه آنهاست * .در آن زمانی که

آنان مالئکه را ببینند ،کار آنها یکسره و تمام شده است؛ و چنین مردمانِ معاند و سرکش که به

علّت استکبار نفسی و بلندمنشی زیر بار حق نمیروند ،هیچ بشارتی را از مالئکه دریافت

نمیدارند و بانگ منع و طرد بر آنها زده میشود و از هرگونه ورود در عوالم مسرّت و بهجت
محجور و ممنوع خواهند بود * .آن اعمالی که در دنیا انجام دادهاند چون بر محور رضا و امید
تقرّب به ما نبوده است ،به ارادۀ قاهرۀ خود بر آنها چیره گشتیم و مانند گرد و غبار پراکنده شده در

فضای وسیع ،متفرّق و متشتّت و مضمحل نمودیم .امّا بهشتیان که امید لقاء ما را داشتند ،در آن
روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرمیده و در مکان راحت استراحت میکنند».

 .2رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،7ص .231

 .7المناقب ،ج  ،2ص  .738نرمافزار کیمیای سعادت ،متن سخنرانیهای مرحوم عالّمه طهرانی 

مخفی بودن قبر امیرالمؤمنین تا زمان هارونالرّشید

722
مخف ی بود ن قبر ا میرا لمؤمنین تا ز ما ن هارو ن ا لرّشید

مخفی بودن قبر حضرت تا زمان هارونالرّشید ،و پیدا شدن قبر بهواسطۀ فرار

آهوانی و پناهنده شدن آنها.

1و2

 قُدّس سرّه ،ص .638
«وصیّت کرد که :ای حسن! من که از دار دنیا رفتم ،مرا غسل بده ،کفن کن ،حنوط کن به بقیّۀ
حنوط جدّت که جبرائیل از بهشت آورده است .بعد مرا در میان سریر و تابوت بگذار؛ جلوی
تابوت را کسی نگیرد؛ تو و برادرت حسین عقب تابوت را بلند کنید ،جلوی تابوت بلند میشود.
جلوی تابوت را جبرائیل و میکائیل حرکت میدهند .هرجا تابوت رفت ،بروید.
از کوفه خارج میشوید ،در سرزمینی روی سنگی تابوت به زمین میآید؛ همانجا جایی است که
حضرت نوح پیغمبر برای من حفر کرده است .بر من نماز میخوانی ،بعد جسد مرا از آنجا کنار
میگذاری ،همانجا را حفر میکنی ،میبینی یک قبری ساخته و آماده و لحدی آماده است .در سر
قبر یک تختهچوب بزرگی است که روی آن نوشته شده:
ِ ِ
ِص نَبِ ِّی آ ِخ ِرالزَّ مان.
َهذا ما َح َف َر ُه ن ُ
ُوح النَّبِی ل َو ِّ

”این قبری است که نوح پیغمبر برای وصیّ نبیّ آخرالزّمان هفتصد سال قبل از طوفان
حفر کرده است“.

جنازه مرا در میان قبر میگذارید ،آنجا هفت خشت است .آن خشتها را به روی من میگذارید،
بعد یکی از خشتها را برمیدارید ،در قبر نگاه میکنید ،مرا نمیبینید؛ چون هر وصیّ پیغمبری از
دار دنیا برود ،وقتی او را در قبر بگذارند ،خدا بین روح و جسد پیغمبر و روح و جسد آن وصی را
جمع میکند.
بعد از چند لحظه نگاه کنید میبینید من در میان قبر هستم ،برگشتهام .آن یک خشت دیگر را بگذارید
و قبر را از خاک انباشته کنید و شب به کوفه برگردید و این موضوع را هم مخفی بدارید .فردا که شد،
یک صورت نعشی به ناقه ببندید ،بفرستید برای مدینه که کسی از موضع قبر من اطّالع پیدا نکند».
 .1الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص 233؛ اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج ،1ص .22

 .2مواعظ مرحوم عالّمه طهرانی در شب بیست و دوّم ماه مبارک رمضان سنۀ :1332
«قبر امیرالمؤمنین مخفی بود ،کسی خبر نداشت؛ انسانها خبر نداشتند .سالیانی همینطور
گذشت ،هیچکس خبر نداشت .هارونالرّشید با سگهای شکاری و بازهای شکاری برای صید به
بیرون کوفه آمده بود .مقداری از گلّۀ آهوان را دید؛ سگها را عقب آنها فرستاد و بازها را هم به
دنبال آنها فرستاد ،و خودش هم با لشگریانش که برای صید آمده بودند در اطراف این زمین نجف
با اسب حرکت میکردند که از این آهوها صید کنند.
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 در روایت دارد که مقداری (بیش از یک ساعت) سگها و بازها در این بیابان دنبال آهوها
کردند؛ آهوها خسته شدند [ولی] نتوانستند آنها را بگیرند .آهوان خسته شدند؛ خسته که شدند همۀ
آهوها روی یک تل هجوم کردند و همه به باالی یک تل آمدند .سگها که آمدند از تل باال بروند
آهوها را بگیرند ،نتوانستند و کنار افتادند؛ بازها که آمدند بروند باالی تل نتوانستند و کنار افتادند.
آهوها مدّتی روی تل ماندند؛ هارون هم دارد آن کنار تماشا میکند .بعد دید آهوها کمکم متفرّق
شدند و از تل پایین آمدند .تا از تل پایین آمدند ،این سگهایی که افتاده بودند به دنبال آهوها
برخاستند و بازها هم به دنبال آهوها رفتند .آهوها دومرتبه به سمت تل فرار کردند و سگها
نتوانستند باال بروند ،افتادند؛ بازها هم افتادند.
هارون گفت ”این باید قضیّۀ عجیبی باشد! صبر کنید تا سرّش بر ما منکشف شود!“
آهوها مدّتی ایستادند و بعد باز کمکم از باالی تل متفرّق شدند .همینکه از تلّ پایین آمدند ،سگهایی
که افتاده بودند ،به دنبالشان برخاستند و بازها هم به دنبال رفتند .باز آهوها به تل پناهنده شدند.
هارون به همراهانش گفت” :حتماً در اینجا یک سرّی است؛ ما از اینجا نمیرویم تا این سرّ بر ما
روشن شود .کیست که برود از اطراف و اکناف اینجا شخصی که اهل اینجا باشد بیاورد و ما
داستان این تل را از او بپرسیم؟“
رفتند یک پیرمردی را از بنیأسد آوردند؛ گفتند :این میداند.
او پیش هارون آمد و گفت” :به من امان میدهی من این را برای تو بیان کنم؟“ گفت” :بله ،تو در
امانی“.
گفت” :اینجا قبر علیّ بن أبیطالب است! اینجا قبر علیّ بن أبیطالب است و آهوان پناهندۀ به
علی بن أبیطالب شدهاند؛ نه سگها میتوانند حرکت کنند ،نه بازها“.
هارون وضو گرفت و خودش آمد دو رکعت نماز خواند و گفت” :بایستی که این قبر اثرش ظاهر
شود! کیست که بیاید در روی این تل جای این قبر را معیّن کند؟“
حضرت امام جعفر صادق علیه السّالم آمدند و نقطۀ قبر را مشخّص کردند .از آنوقت دیگر قبر بر
همه ظاهر شد و دائر شد .کمکم ساختند و قبّهای ساختند و ضریحی ساختند و تابوت بر پای یک قبر
مصوّری بود و بعد صحن را بزرگ کردند و بعد دیگر بازاری و شهر نجفی و به این صورت درآمد.
حاال خالصه ،والیت امیرالمؤمنین در دل حیوانات کار میکند ها! والیت در سنگ کار میکند؛
سنگ زیرش خون تازه پیدا میشود! والیت در دل حیوان کار میکند؛ آهوان متوجّه قبر حضرت
میشوند و سگها نمیتوانند بروند و بازها نمیتوانند بروند!»

ّم :تج سّم حقیقت اعمال در عا لم بر زخ و قیامت
بیست وو سسووّم
شببیست
مجلس شب
مجلس

مجلس شب بیست و سوّ م:

مجلس شب بیست و سوّم

عالمدربرزخ
اعمال در
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اعمال
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ُ
َّ

عنیِم َن َ
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مج َ
ِعیلِأعدائهمِأ َ
وِ َلعنَ ُةِاهلل َ
ِِ ِ ِ *ِ ِ  ِ ِ *ِِِ ِ *ِِ ِِ 

*ِ. ِِِ

1

دنیا عالم بسیار غریبی است .موجودات این دنیا غیرثابت و قرین غم و
ت پوچ و اعتباری دنیا
قرین غم و غصّه بود نِ لذّا ِ

غصّهاند ،و همچنین لذّات دنیا پوچ و اعتباری است .مردمان گمراه خود را به لذّات
فانیۀ این جهان مبتال ساخته ،ولی مردان خدا در خالل این فنا و این اعتبار دائماً

 .1سوره قیامت ( )57آیات  62ـ  .03معاد شناسی ،ج  ،1ص :141

«نه ،هرگز چنین نیست که میپندارند و انکار قیامت میکنند؛ بلکه زمانی که جان انسان به سینه برسد
و به استخوانهای ترقوه و گلو که آخرین نفس و دم انسانی است برخورد کند * ،و در آن حال گفته
شود” :کیست که درمان کند و دعا و تعویذی بدهد و رُقیهای بنویسد؟!“ * و در آن هنگام که دیگر
دست از همه چیز کوتاه و امید قطع گردد و فراق و جدایی را نزدیک ببیند * ،و ساقهای پایش به هم
بچسبد و تکان نخورد و دیگر قدرت بر حرکت نداشته باشد( ،یا آنکه همین حال احتضار و سکرات
مرگ که حال افول تن است به ساقۀ آخرت که طلوع عوالم غیب است بپیوندد ،یا آنکه مالئکه
رحمت یا غضب آنقدر زیاد و فراوان گِرد آمده و ساقه (یعنی کوچه) داده و از میان آن ،این بنده را به
مقصد برند) * ،در آنوقت موقع حرکت دادن و سوق دادن به سوی پروردگار تو است ای پیامبر!»
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در صدد تکامل و تعالی روح برمیآیند.

شما صفحۀ ماضی و مضارع را تماشا کنید ،جز یک صفحۀ موهومی بیش
مرهوم بود ن لذّا ت ماضیه ،و خود فریفتن انسا ن غافل به لذّات آ تیه

نیست .و هر زمان که پیش میروید ،بر صفحۀ ماضی اضافه و از صفحۀ مضارع

کسر خواهد شد؛ لذّاتی که در صفحۀ ماضی نمودهاید ،در بوتۀ موهوم سپرده شد.

بنابراین ،انسان غافل به لذّات آتیه خود را میفریبد و از سرای ابدی بازمیدارد،

و چون این دنیا لذّاتش تدریجی است لذا هیچگاه بین لذّاتش جمع نمیگردد؛

به خالف آخرت که چون انسان رفت ،تمام افعال خود را مالحظه میکند.

عالم برزخ و قیامت عالم ظهور و بروز است و حقائق منکشف میگردد:
عا لم بر زخ و قیا مت ،عا لم ظهور و برو ز و ا نکشاف حقا ئق

 0.  و انسان در هر عالم ،حال و صورتی علیحدّه به خود میگیرد؛
مانند کرم ابریشم که در زمانی تخمی بیش نیست ،بعداً خوابهایی میکند و پوست

عوض میکند ،در پیله میرود پروانه میگردد.

2

عالوه بر آنکه صورت انسان در عوالم دیگر به صورت حیوانات یا شیطان یا

انسان درمیآید ،افعال انسان هریک موجودی جداگانه شده و دائماً با انسان قرین و

مالزم است:

               

.         

7

ثبت و ضبط اعمال انسا ن توسط مال ئکه

 .0سوره طارق ( )81آیه  .3معاد شناسی ،ج  ،1ص :023

«در آن روز مخفیّات (نیتهای پنهان) آشکار میشود؛ افکار و عقائد آشکار میگردد».
 .2جهت اطّالع پیرامون نحوۀ تکامل کرم ابریشم رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،0ص .018
 .7سوره آلعمران ( )7آیه  .71معاد شناسی ،ج  ،1ص :207

«در روزی که هر نفسی آنچه را که از اعمال خیر انجام داده است ،حاضرشده مییابد؛ و آنچه را
که از اعمال بد بجا آورده است ،دوست دارد که بین آنها و بین او فاصلۀ دور و درازی بوده باشد.
و خداوند شما را از خودش برحذر میدارد که مبادا کاری کنید که در چنین روزی سرافکنده
باشید؛ و خداوند به بندگانش رئوف و مهربان است».

کیفیّت تلقی و ثبت و ضبط اعمال انسان توسط مالئکه

511

مالئکه بر شانههای انسان واقع و عمل انسان را ضبط میکنند .مضبوطات

آنها در نامۀ عمل قرار گرفته و انسان مالحظه میکند:

            
      *         * 
   *          *  
      *       *   

.     

0

مالئکه اعمال انسان را نمینویسند ،بلکه عین عملیات شخص را به عالم
کیفیّت تلق ی و ثبت و ضبط اعمال انسا ن توسط مال ئکه

دیگر منتقل میکنند .نامۀ عمل که در روز قیامت به دست انسان میرسد ،انسان

خود و عملیات خود را در آنجا مالحظه مینماید:
       ؛

2

 .0سوره ق ( )11آیه  01ـ  .22معاد شناسی ،ج  ،0ص :83
«و سوگند که حقّاً ما انسان را آفریدیم و از اندیشههای او و وساوس نفس او (که پیوسته با او وسوسه
میکند) با خبریم؛ و ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیکتریم * .در آن هنگامی که دو فرشتۀ
بزرگوار ما که از طرف راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شرّ او اطّالع دارند ،هر فعلی که از نیک و
بد انجام دهد ،تلقّی نموده و بگیرند و ضبط کنند * .هیچ گفتاری از او سر نزند مگر آنکه آن دو فرشتۀ
رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند * .و سکرات مرگ به حق و واقعیت
خود خواهد رسید ،و این همان است که از او دوری میگزیدی * .و در صور دمیده خواهد شد ،و
اعالن احضار خالئق در پیشگاه مقدّس خدا زده خواهد شد؛ و این همان میعاد روز معهود و موعود
است * .و هر صاحب نفسی و انسانی در پیشگاه خدا و محضر عدل او بیاید درحالیکه با او یک راهنما
و یک گواه خواهد بود * .سوگند که حقّاً تو از این مسئله غافل بودی و ما پردۀ غفلت را از برابر دیدگان
تو برداشتیم و حجاب بصیرت را کنار زدیم ،و امروز دیدگان تو بسیار تیزبین و حساس شده (و بصیرت
تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک میکند و به حقیقت آنها پی میبرد)».
 .2سوره أنعام ( )1آیه  .28معاد شناسی ،ج  ،8ص :231

«بلکه برای مردم تمام آنچه را که سابقاً (در دنیا) مخفی میداشتند ،ظاهر و آشکار میشود».
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ایضا:
و قال تعایل ً

  *      

      *    ؛
قال اهلل تعایل:

0

            

.          

2

حسر تِ عود به حیا ت دنیا بهواسطۀ مالحظۀ اعمال زشت در قیامت

لذا انسان چون تمام عملیّات خود را مالحظه میکند ،نمیتواند انکار کند:

﴿﴾   ؛ 7لذا انسان در آنوقت حسرت عود به حیات دنیا میبرد و

تمنّا میکند که ای کاش این نامۀ عمل به دستم نیامده بود:

      *      
*    *     *      *   
    *         *  

.    *      

3

 .0سوره زلزله ( )33آیات  1ـ  .8معاد شناسی ،ج  ،1ص : 231

«در روز قیامت تمام مردم صادر میشوند (از کجا؟ از قبرها صادر میشوند) جداجدا و دستهدسته بهطور
متفرّق ،برای آنکه اعمالشان به آنها نشان داده شود * .پس کسی که به اندازۀ سنگینی یک ذره کار خیری

کرده باشد ،آن را میبیند؛ * و کسی که به اندازۀ سنگینی یک ذرّه کار شرّی کرده باشد ،آن را میبیند».
 .2سوره لقمان ( )70آیه  .01معاد شناسی ،ج  ،1ص :711

«ای نور دیدۀ من! اگر به وزن یک حبّه از خردل در سنگی افتاده باشد ،یا در آسمانها باشد و یا
در زمین بوده باشد ،خداوند آن را میآورد .ح ّقاً بهدرستیکه خداوند لطیف و داناست ،و مطّلع از

همۀ جهات».

 .7سوره نساء ( )3آیه  .32معاد شناسی ،ج  ،3ص :031

«و در آن روز هیچ گفتاری را نمیتوانند از خدا پنهان دارند».

 .3سوره حاقّه ( )13آیات  08ـ  .21معاد شناسی ،ج  ،3ص :03

«آن روزی است که جملگی شما عرضه داشته میشوید و هیچ عملی و کاری از اسرار و پنهانیهای 

تغییر مقدّرات انسان ،الزمۀ تطهیر از گناه در شب قدر

512

تغییر مقدّرات ا نسا ن ،الز مۀ تطهیر از گناه در شب قدر

ای مردم ،شب قدر است! مقدّرات سال شما در امشب معیّن میشود! اگر در

امشب خود را پاک نکنید ،خداوند هم مقدّرات را مطابق اعمال قرار میدهد.

یکقدری رو به خدا آورید و از متابعت نفس امّاره خودداری کنید! روزی میرسد
که اعمال ما چون گرگها و مارهایی به ما حملهور میشوند! در آنوقت حسرت و

ندامت ثمری ندارد:

  *           
        *     

.  

0

 شما پنهان نخواهد ماند * .امّا آن کسی که به دست راست او نامۀ عملش داده شود ،آنقدر مبتهج و

مسرور و خوشحال است که پیوسته صدا میزند” :ای مردم بیایید جمع شوید و نامۀ عمل مرا بخوانید!
* من به چنین روز حساب و جزایی اعتقاد و ایمان داشتم!“ * چنین کسی پیوسته در عیش و زندگی

دلپسند و خوشایند ،متنعّم است * و در بهشتهای عالیمرتبه و رفیعالدّرجه زیست میکند؛ * آن

بهشتهایی که میوههایش نزدیک و در دسترس است * .و به آنان چنین خطاب میشود که” :بخورید
و بیاشامید! گوارا باد بر شما این نعمتهای خداوندی که به شما در مقابل آن اعمالی که در دنیا انجام
دادید و سابقاً برای ما فرستادهاید ،ارزانی داشته است! (در آن ایّامی که گذشت و سپری شد؛ در آن
ایّامی که متمرّدین و منکرین چنان میپنداشتند که تُوپُر است ،ولی خالی شد .از همۀ محتویات خالی
شد؛ از شما و از همۀ آنان خالی شد .و آن ایّام ظرفی بود برای تربیت و تکامل شما؛ آن ایّام شما را
خالی کرد و به چنین مقام و موقفی فرستاد .گوارا باد بر شما که بیدار بودید و در آن زمان بدان زمان و

زمانه ،بدان ظرف و مظروف دل نبستید و خود را برای کوچ کردن و بار سفر بستن به این منزلگاه تُوپُر
و پر محتوی آماده نمودید!) * و امّا آن کسی که نامۀ عملش به دست چپ او داده شود ،با نهایت
شرمساری و سرافکندگی و ذلّت میگوید” :ای کاش نامۀ عمل من به من داده نشده بود! * ای کاش

من از حساب و کتاب خود اطّالع پیدا نمیکردم و از سرگذشت خود چیزی نمیفهمیدم!“»
 .0سوره زخرف ( )37آیه  71ـ  .78معاد شناسی ،ج  ،7ص :237

«و کسی که از یاد خداوند رحمان إعراض کند ،ما میگماریم بر او شیطانی را که پیوسته با او
قرین و مالزم است * .و آن شیاطین پیوسته آنان را از راه خدا باز میدارند و آنان چنین گمان 
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حسر ت عمیق انسا ن در قیا مت بهواسطۀ عدم معیّت با انبیاء و او لیاء در د نیا

ای مردم روزی میرسد که ما میگوییم :ای کاش رابطۀ با پیامبر اکرم و ائمۀ

اطهار داشتیم و آنها را به کلّی فراموش نمیکردیم:

﴿ *           
         *     

.﴾ 

0

خدایا! سراپا گناهیم ،ولی به تو ایمان داریم و به ائمۀ خود ایمان داریم:
            

.      

2

مقداری مرثیه و مناجات و روضه و ختم سخن.

 میکنند که راه یافتگانند * .تا زمانی که بر ما وارد شود میگوید :ای کاش فاصلۀ بین من و تو
که شیطان قرین من هستی ،به اندازۀ فاصلۀ مغرب از مشرق بود؛ پس چه بد قرینی هستی!»
 .0سوره فرقان ( )21آیه  23ـ  .23معاد شناسی ،ج  ،7ص :23

«و روزی است که مرد ظالم و ستمگر بهشدّت دست خود را به دندان بگزد و بگوید” :ای کاش

من با پیغمبر خدا راهی برقرار کرده بودم! * ای وای! کاش من فالن کس را دوست و یار خود

نگرفته بودم! * ح ّقاً مرا از یاد خدا محروم ساخت ،و مرا به وادی گمراهی سپرد پس از آنکه ذکر
خدا بر من وارد شده بود؛ و شیطان خذالنکنندۀ انسان است».

 .2سوره آلعمران ( )7آیه  .037نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص :702

«بار پروردگارا! ما شنیدیم که منادی ندا درمیداد” :ایمان بیاورید و به وحدانیّت این پروردگار
عظیم اقرار کنید!“ بار پروردگارا! ما ایمان آوردیم ،و اعتراف به عظمت و وحدت تو داریم؛
بنابراین ،درخواست و دعای ما آن است که :ما را مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی ،و از
گناهان و سیّئات ما درگذری ،و ما را با ابرار و پاکان بمیرانی!»

بیست وو سسووّمّم :اصناف شا هدا ن و گواها ن بر اعمال انسان در قیامت
روزز بیست
مجلس رو
مجلس

مجلس روز بیست و سوّم:

مجلس روز بیست و سوّم

انسان
افعال
اعمال
اعمال و
گواهان بر
گواهان بر
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و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
            

.

0

در روز قیامت پروردگار بر افعال انسان که در دنیا انجام داده ،گواه میآورد؛
شهادت انبیاء و او لیاء ا له ی بر اعمال انسا ن در قیامت

یک دسته از گواهان ،انبیاء و ائمّه اطهار و اولیاء خدا و مؤمنین صالحالعملاند:

         

. 

2

یف الکایف و تفسری العیا

السالم« :نحن االمة الوسط ،و نحن
عن الباقر علیه ّ

 .0سوره نحل ( )01آیه  .83معاد شناسی ،ج  ،3ص :027

«و به یاد آور روز قیامت را که ما از هر گروه و امّتی شاهد و گواهی برمیانگیزیم! و در آن روز به
کافران نه اجازه سخن گفتن و عذر آوردن داده میشود ،و نه توبه و عذر آنها مورد قبول واقع میشود».
 .2سوره بقره ( )2آیه  .037معاد شناسی ،ج  ،3ص :021
«و ما همچنان شما را امّت وسط (گروه میانهرو و معتدل) قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید ،و
رسول اهلل نیز گواه بر شما باشد».
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أرض ِه و س ِ
الل عَل خ ِ
شهداء ِ
لق ِه ،و حججه ِف ِ
امئ ِه».

0

پیغمبر اسالم ،گواه گواها ن

و پیغمبر اسالم گواه گواهان است:

2

           ؛
یف اإلحتجاِ عن أمریالمؤمننی علیه السالم یف ح ٍ
دیل ین ُک ُر فیه أحوال
ّ
ُ

السالم:
الموقف؛ قال علیه ّ

«فیقام الیرسل فیسألون عن ت ِ
أدج ِة ِ
الیرسال ِة التی َحلوها إل أَم ِ ِهم ،فأخربوا أَّنم ُد
ِ
أ ُّدوا ذلک إل أَم ِهم .و جسأل األمم فیجحد [فیجحدون] ت َام ُال الل﴿ :
3

 ﴾    ت 7فیقولون.﴾     ﴿ :
شهد الیرسل رسول الل صَل الل علیه و آل ِ ِه و سلم ،فیشهد بِ ِص ِ
فتست ِ
دق الیرس ِل
ِ

ِ

ٍ ِ

و تکذجب من جحدها من األم ِم ،فیقول لک ِّل أمة منهم” :بَل ﴿   

 1“.﴾    أی مقت ِد رر عَل شهاد ِة ج ِ
وار ِحکم علیکم بِتبلی ِغ الیرس ِل
إلیکم ِرساالِتم.
 .0الکافی ،ج  ،0ص 030؛ تفسیر العیاشی ،ج  ،0ص  .12معاد شناسی ،ج  ،3ص :030
«در کافی و تفسیر عیّاشی از حضرت باقر علیه السّالم روایت است که فرمودهاند:

آن امّت وسط ما هستیم ،و ما هستیم که گواهان خدا بر مخلوقاتش میباشیم ،و حجّتهای
خدا هستیم در زمین او و در آسمان او.

یعنی در عالم ظاهر و باطن ،در عالم غیب و شهادت ،در عالم تحمّل و أداء ،فقط ما هستیم که
دارای این خصائص میباشیم».

 .2سوره نساء ( )3آیه  .30معاد شناسی ،ج  ،3ص :031

«پس چگونه است در آن وقتیکه ما از هر امّتی گواهی بر اعمال آنها میآوریم ،و سپس تو را ای
پیغمبر گواه بر اعمال آن گواهان میآوریم!»

 .7سوره أعراف ( )3آیه .1
 3و  .1سوره مائده ( )1آیه .03

.
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ِ ِ

َذلک ُال الل لنب ِّیه           :

ِ
أفواه ِهم ،و أن تشهد
؟! فال جستطیعون رد شهادتِ ِه؛ خو ًفا ِمن أن ُیتِم الل عَل
علیهم ج ِ
وارحهم بِام َانوا جعملون.
إحلاد ِهم و ِع ِ
ومه و أمتِه و َ ّف ِار ِهم بِ ِ
و جشهد عَل منافِ ِقی ُ ِ
ناد ِهم و ن ِ
قض ِهم عهده
أعقاِبِم و ارتِ ِ
أهل بیتِ ِه و ِ
غیی ِهم سنته و اعتِ ِ
وت ِ
ِ
انق ِ
دائ ِهم عَل ِ
داد ِهم عَل
الِبِم عَل
ِ
ِ
أدبار ِهم و احتِ ِ
ِ
النبیائها؛
اخلائن ِة
ذائ ِهم ف ذلک سنة من تقدمهم ِمن األم ِم الظال ِم ِة
0و2
فیقولون بِأَج ِع ِهم».﴾       ﴿ :
 .0سوره مؤمنون ( )27آیه .011

 .2الوافی ،ج  ،7ص  .333ترجمه:

«در إحتجاج شیخ طبرسی ـ رحمة اهلل علیه ـ از امیرالمؤمنین علیه السّالم در ضمن حدیثی که
احوال اهل موقف را بیان میکند ،وارد است که :امیرالمؤمنین علیه السّالم در ضمن گفتاری طویل
در جواب به زندیقی که میگفت” :اگر در قرآن اختالف و تناقض نبود ،من در دین شما داخل
میشدم“ ،فرمودند:
پس در محشر پیغمبران برپا میشوند و از آنها راجع به تأدیه و تبلیغ رسالتی که آنها به
امّتهایشان داشتند پرسش میشود ،پس خبر میدهند که بهتحقیق رسالت خود را به امّتهایشان
رساندهاند .و از خود امّتها نیز پرسش میشود لیکن آنان انکار میکنند ـ همچنانکه خداوند
تعالی فرموده است﴿ :هرآینه ح ّقاً ما از امّتهایی که پیامبران را به سوی آنها فرستادیم ،پرسش
میکنیم ،و ح ّقاً از خود پیغمبران نیز پرسش خواهیم کرد ﴾.ـ امّتها میگویند﴿ :ابداً به سوی ما
پیامبری که بترساند و بشارت دهد ،نیامده است!﴾

در این حال آن پیامبران از حضرت رسول اهلل گواهی بر اعمال خود نسبت به تبلیغ امّتهایشان
میخواهند؛ پس رسول اهلل گواهی میدهد که” :خداوندا! این رسوالن راست میگویند ،و این
امّتهای منکِر دروغ میگویند “.و رسول اهلل به یکایک از این امّتها میگوید” :آری﴿ ،به سوی
شما پیامبرتان با بشارت و انذار آمد و تبلیغ رسالت خود را نمود؛ و خداوند بر هر کاری
تواناست ﴾.یعنی مقتدر است که جوارح و اعضاء شما را به سخن در آورد؛ و آنان گواهی دهند

که پیامبرانتان به سوی شما آمدند و ابالغ مراتب رسالت خود را نمودند.
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شهادت و گواهی مال ئکۀ نویسنده بر شا نهها ی انسا ن در قیا مت

یک دستۀ دیگر از شهداء ،مالئکه نویسنده به روی شانههای انسان است:
      *        

 ؛

0

ح ِ
إثباِتا الکِیرام الکاتِبی؛ الذجن وَلتهم بِ ِ
«و َل س ِّیئ ٍة أمیرت بِ ِ
فظ ما جکون ِمنّی،
وارحی ،و َنت أنت الیرُیب عَل ِمن و ِ
رائ ِهم و الش ِ
و جعلتهم شهو ًدا عَل مع ج ِ
اهد لِام
2
خ ِفی عنهم».

و همچنین خداوند خطاب به رسول اهلل نموده و میفرماید﴿ :ای رسول اکرم! پس چگونه است
در آن زمانی که ما از هر امّت و جماعت پیامبری را بهعنوان گواهی و شهادت میآوریم ،و تو را
نیز برای گواهی و شهادت عمل آن پیامبران میآوریم؟!﴾
پس قادر به ردّ شهادت او نمیباشند؛ زیرا ترس آن دارند که خداوند بر دهان آنها مُهر زند ،و
اینکه اعضا و جوارح آنها بر اعمالی که مرتکب میشدند شهادت دهند.
و رسول خدا بر علیه منافقین وکفّار قوم و امّت خود بهواسطۀ الحاد و عناد و نقض عهد و تغییر
سنت و دشمنی با اهل بیتش ،و اینکه آنان به اعقاب اصلیۀ خود منقلب شدند و به ادبار ردیّۀ اوّلیۀ
خود مرتد گشتند و در این سیر و حرکت قهقری طابقالنعلبالنعل به سنت امتهای گذشتۀ ظالمه
و خائنه نسبت به انبیاء سالفه ،اقتفاء واقتداء نمودند ،شهادت و گواهی میدهد.
چون آنان شهادت رسول خدا را استماع نمودند و (بر وخامت احوال خود واقف گردیدند) ،همگی
میگویند﴿ :ای پروردگار ما! شقاوت نفوس ما بر ما غلبه کرد ،و ما از گمراهشدگان بودیم( »﴾.محقّق)
 .0سوره ق ( )11آیه  03و  .08معاد شناسی ،ج  ،0ص :83

«در آن هنگامی که دو فرشتۀ بزرگوار ما که از طرف راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شرّ او
اطّالع دارند ،هر فعلی که از نیک و بد انجام دهد تلقّی نموده و بگیرند و ضبط کنند * .هیچ گفتاری
از او سر نزند مگر آنکه آن دو فرشتۀ رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند».
 .2مصباحالمتهجد ،ص  ،833فقرهای از دعای کمیل .معاد شناسی ،ج  ،1ص :237

«خدایا ،بیامرز بر من هر سیّئه و گناهی را که انجام دادهام! آن گناهانی را که تو فرشتگان بزرگوار
نویسندۀ خود را امر فرمودی که آنها را ثبت کنند؛ آن کرام کاتبین که بر حفظ من و اعمال من و بر
ثبت و ضبط آثار من گماشتهای و آنان همه را ثبت کردند ،و تو آنان را به همراه جوارح من
گواهانی بر من قرار دادهای .و همچنین بیامرز گناهانی را که به علّت نهایت دقّت و خفاء ،از

شهادت دست و پا و جلود در قیامت
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شهادت دست و پا و جلود در قیا مت

یکی از اصناف شهداء ،دست و پا و جلود است:
       *   9      
﴿  
9   9 9 9 *      
 
   *   9    3 
  
      
        39       3  3  
 31 3   3 39 *  

 1.﴾   6وجه

تخصیص سؤال آنها از جلود؛ وجه عدول از شهادت به انطاق.

2

گواه ی ز ما ن و مکا ن بر اعمال انسان

دست آن فرشتگان گذشت و آنها نتوانستند ثبت کنند ولی تو ثبت کردی ،از نظر تو پنهان نشد! تو
بر فراز آن فرشتگان مراقب من بودی و شاهد بر آنچه از آنان مخفی بود!»

 .1سوره فصلت ( )11آیات  11ـ  .22معاد شناسی ،ج  ،7ص  111و  ،111و ج  ،5ص :212

«روزی میرسد که دشمنان خدا همه در پیشگاه پروردگار حاضر میشوند ،و حشر نسبت به آنها

برقرار میگردد ،و آنها همه در یک صف بسته میشوند و آماده برای سؤال و جواب قرار میگیرند.

* و چون جملگی محشور شدند و فرقهفرقه و دستهدسته گردیدند و هر صف و گروه و فرقهای

در محلّ خاص و مختصّ خود قرار گرفت ،همه را برای بازپرسی و برای شهادت اعمال میآورند؛
و چون در مقابل آتش قرار گرفتند ،علیه آنان شهادت میدهند گوشهای آنان و چشمهای آنان و

پوستهای بدن آنان ،به آنچه آنان در دنیا کارشان این بود که بجای میآوردند * .به پوستهایشان

میگویند” :چرا بر ضرر ما گواهی میدهید؟!“ آنها در پاسخ میگویند” :خدا ما را به سخن درآورده
است؛ آن خدایی که همه چیز را گویا کرده و به سخن درآورده است؛ همان خدایی که شما را در
ابتدای آفرینش خلق نمود و بازگشت شما هم به سوی اوست * .شما در دنیا چنین قدرتی نداشتید
که بتوانید پنهان کنید که گوشهایتان و چشمهایتان و پوستهایتان علیه شما تحمّل شهادت نکنند؛

و لیکن چنان میپنداشتید که بسیاری از اعمالی که انجام میدهید خدا نمیداند * .و این گمان و
پندار شما که نسبت به پروردگارتان چنین گمان بردید و چنین پنداشتید ،شما را از مقام و منزلت

خود ساقط کرد و به پستی کشانید و بالنّتیجه از زیانکاران شدید!»

 .2جهت اطّالع بیشتر پیرامون نحوۀ شهادت اعضاء و جوارح در قیامت رجوع شود به معاد شناسی،

ج  ،7مجلس چهل و هفتم.
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همچنین زمان و مکان و بقاع و مساجد و غیره نیز بر عمل انسان گواهی

میدهند:

0

﴿           

﴾   ؛

2

و قال تعایل  *     *   ﴿ :

.﴾    * 

7
شهادت یعن ی شهود و حضو ر

البته معنی شهادت همان شهود و حضور است .چون انسان تمام عملیات را

در روز قیامت با دیدگان خود میبیند که فالن کار را در فالن زمان و فالن مکان

انجام داده است لذا زبانش بسته و خموش میگردد.
ختم سخن با روضۀ مناسب.

 .0جهت اطّالع بیشتر پیرامون نحوه شهادت زمان و مکان در قیامت رجوع شود به معاد شناسی،
ج  ،3مجلس چهل و هشتم.

 .2سوره آلعمران ( )7آیه  .031امام شناسی ،ج  ،2ص :012

«ما این ایّام روزگار را پیوسته در میان مردم به اختالف احوال و انقالباتی در گردش میآوریم و
برای هر گروهی نوبتی خاص برای امتحانات خود مقرّر میداریم؛ تا آنکه مقام اهل ایمان به

امتحان معلوم شود و خداوند از شما (مانند علیّ بن أبیطالب را که دارای مقام یقین و وصول به
اعلی درجۀ توحید است) گواه بر اعمال و رفتارتان بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد».

 .7سوره زلزله ( )33آیه  2ـ  .1معاد شناسی ،ج  ،1ص :231

«و آنچه در درون زمین است ،آن را بیرون کند و آشکار نماید( .دستهدسته ،مجتمع و متفرّق ،همه

از قبرها بیرون میآیند؛ برای چه؟ برای اینکه اعمالشان به آنها نشان داده شود * ).انسان میگوید:
چرا چنین است؟! * چرا این زمین از اخبار و داستانها بازگو میکند؟! چگونه از حاالت من خبر

میدهد؟! * آری خداوند به او وحی کرده است!»

چهارم :حقیقت أعراف
مجلس رو ز بیست و چهارم

مجلس روز بیست و چ هار م:

مجلس روز بیست و چهارم

حقیقت أعراف

الرحیم
َّ الرمحن
َّ بسم اهلل
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
َّ و

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
0

.﴾     ﴿
 حاکم بر بهشتیا ن و جهنمیا ن،اه ل أعراف

از آیات شریفه قرآن و تفاسیر استفاده میشود که بین بهشت و جهنّم مکانی

 در روی آن مکان،است مرتفع که مردانی که حاکم بر بهشتیان و جهنّمیان هستند

 آنها ائمّه اطهارند که هر دو دسته را میبینند و.مرتفع با این دو دسته گفتگو دارند
.مقام هریک را در جنت و نار تعیین میکنند
سور و دیوار فاص ل بین مؤمنا ن و منا فقا ن در قیامت

         ﴿
  *            
          
*              

:23  ص،01  ج، معاد شناسی.31 ) آیه3(  سوره أعراف.0

« و بر اعراف مردانی هستند که هریک از بهشتیان و دوزخیان را از عالئم چهره و سیمایشان

».میشناسند
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        *        
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علت اختصاص منا فقین به ظاهر با بِ سور

علت آنکه خداوند علیّ اعلی منافقین را اختصاص به [ظاهر] باب داده ،آن
 .0سوره حدید ( )13آیات  02ـ  .01ترجمه:
«در روز بازپسین میبینی تو ای پیغمبر که نور مردهای مؤمن و زنان مؤمنه در پیشاپیش آنها حرکت
میکند و از طرف راستشان در حرکت است .و برای آنها بشارت است که امروز در بهشتهایی که
در زمین آن نهرهایی جاری است ،جاودانه سکونت خواهید نمود؛ و این فوز و کامیابی بزرگی
است * .روز قیامت روزی است که مردان و زنان منافق ،به کسانی که ایمان آوردهاند میگویند:
”شما به ما نظری کنید و نگاهی بیندازید تا بدینوسیله ما از نور چهرۀ شما ،مقداری برای خود بهره
برداشته و اقتباس کنیم!“ به آنها در پاسخ گفته میشود” :شما به عقب و قهقرا برگردید و از آنجا
طلب نور کنید!“ دراینحال بین این دو دسته ،دیواری زده میشود که دری دارد ،و آن در ظاهری
دارد و باطنی؛ در باطنش رحمت است ،و در ظاهرش از مقابل در ،عذاب است( * .چون بین
منافقان و مؤمنان دیوار زده میشود ،و سور کشیده میشود) منافقان به مؤمنان میگویند” :مگر ما
با شما در دنیا نبودهایم و معیّت نداشتهایم؟!“ مؤمنان در پاسخ میگویند” :آری ،و لیکن شما خود را
به فتنه و فساد انداختید و پیوسته انتظار کشیدید و در شک و تردید بسر بردید و آرزوهای دراز
شما را فریفت تا آنکه امر خدا نازل شد و مرگ گریبانتان را گرفت ،و آن غَرور (و شیطان و نفس
گولزننده و فریبدهنده) شما را گول زد و با خدعه و مکر شما را در غفلت نگاه داشت تا ناگهان
امر خدا آمد و کار از کار گذشت * .پس در امروز از شما و نه از کسانی که کافر شدهاند عوض و
فدا قبول نمیشود (که فدیه بدهید و از آتش برهید) .مأوای شما آتش است؛ آن آتش موالی
شماست و بد بازگشتی است * “.آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دلهای آنان که ایمان
آوردهاند ،به ذکر خدا خاشع شود و در برابر آنچه به حق نازل شده است فروتن و تسلیم باشند؟! و
همانند کسانی نباشند که پیش از این به آنها کتاب آسمانی داده شد و سپس زمان طوالنی بر آنان
گذشت ،و در نتیجه قلوب آنها قسی و سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق شدند!» (محقّق)

سور ،تجسّمِ راه انسان بهسوی خدا
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است که :چون آنها بهواسطۀ نفاق خود ظاهر و باطنشان دوتا بوده است و با مؤمنین
در جهت ایمان ظاهری اشتراک دارند ،لذا از ظاهر باب معذّبند .آنها بر ظاهر واقعند؛

بهطوریکه اگر نظرهای آنها از ظاهر به باطن تجاوز کند ،در رحمت خداوند داخل
میشوند ،و اختالف در ناحیۀ ادراک آنهاست .بنابراین ،دیوار یکی است؛ یک دسته
که در باطن دیوار واقعند در رحمت ،و دستهای که در ظاهرند دائماً معذّب به عذاب

الیم الهی خواهند بود.

آری ،آن سور و دیوار همان راهی است که انسان به سوی خدا طی میکند
سور ،تج سّمِ راه انسا ن بهسو ی خدا

در دنیا ،و در آخرت به صورت دیوار مجسّم میگردد .مردمانی که در دنیا از این

سلوک به باطن دنیا پی برده و آخرت را فراموش ننمودند ،در آخرت در باطن این

سور واقع میشوند؛ و مردانی که در دنیا از ظاهر دنیا تجاوز نکرده و همیشه خود را
به مادیّات مبتال ساختهاند ،در آن دنیا در ظاهر دیوار قرار خواهند گرفت .کما آنکه
در آیاتی از قرآن تلویحًا و تصریحاً اشاره بدین معنی شده است:

﴿   *          
              

﴾   ؛

0

و قال ایض ًا        ﴿ :

.﴾      *      

2

 .0سوره روم ( )71آیه  3و  . 8معاد شناسی ،ج  ،0ص : 33

«این مردم فقط ظاهر حیات دنیا را میدانند و البته از آخرت غافلند * .آیا با خود اندیشه نمیکنند
که خداوند آسمانها و زمین و تمام موجوداتی که در میان آنهاست نیافریده است مگر به حقّ و
زمان مشخّص؟! و همانا بسیاری از مردم به دیدار پروردگار خود کافرند».

 .2سوره یونس ( )01آیه  3و  . 8معاد شناسی ،ج  ،01ص :73

«و حقّاً آن کسانی که امید دیدار و مالقات با ما را ندارند و به زندگی پست دنیوی قناعت کردهاند و 
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بیا ن کیفیّت سور و یا اعراف در قرآن

 بیان، کیفیّت آن دیوار [را] که نامش اعراف است،بالجمله خداوند در قرآن

:میکند

           ﴿
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 و آن کسانی که از آیات،بدان دل داده و اعتماد نموده و سکون و آرامش خود را در آن قرار دادهاند
». آتش است، * حقّاً محل و مأوای آنان در پاداش چنین کرداری که نمودهاند،ما در غفلت هستند

بیان کیفیّت سور و یا اعراف در قرآن

.﴾      
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 .0سوره أعراف ( )3آیات  31ـ  .10ترجمه:

«ح ّقاً کسانی که آیات ما را تکذیب میکنند و از پذیرش آنها ترفّع و بزرگمنشی مینمایند ،درهای
آسمان به رویشان گشوده نمیشود؛ و داخل در بهشت نمیگردند تا آن وقتیکه شتر در سوراخ
سوزن داخل شود ،و اینطور ما مجرمان را جزا خواهیم داد * .و برای آنان از (آتش) جهنّم فراش
و بستری است ،و بر روی آنها نیز پوششهایی (از آتش) است؛ و ما اینگونه ظالمان را جزا

میدهیم * .و کسانی که ایمان بیاورند و عمل نیکو انجام دهند ـ و البتّه ما بیش از وسع کسی به او
تکلیف نمیکنیم ـ آنان اهل بهشتند ،و پیوسته و بهطور جاودان در آن زیست میکنند * .و ما از
دلها و سینههای آنان هرگونه غِل و آلودگی را بیرون کشیدیم .و در بهشت در زیر قصرهایشان
نهرهایی جاری است؛ و میگویند” :سپاس و حمد اختصاص به خداوند دارد که ما را بدین منزل

و مقام رهبری کرد؛ و اگر هرآینه خداوند ما را بدینجا هدایت نمیفرمود ،ما هیچگاه خودبهخود

و در خود چنین نبودیم که بتوانیم بدین مقام و منزل هدایت شویم .همانا رسوالن خدا ما را به
حق هدایت کردند و برای ما حق را نشان دادند “.و آنگاه بر آنان ندایی رسد که” :این است آن

بهشتی که در پاداش اعمالی که شما در دنیا بجای میآوردهاید ،بر سبیل اعطاء و ارث به شما

موهبت شده است * “.و آنگاه بهشتیان به جهنّمیان ندا میکنند که” :آنچه را که پروردگارِ ما به ما

وعده داده بود ،همه را حق و استوار یافتیم؛ آیا آنچه را هم که پروردگار شما به شما بیم داده بود و
بر حذر داشته بود ،حق و استوار یافتید؟!“ در جواب میگویند” :آری!“ و در این وقت

اعالنکنندهای در میان آنها اعالن میکند که” :لعنت و دورباش از رحمت خدا بر ستمکاران باد!“

* ستمکاران کسانی هستند که راه خدا را بر مردم میبندند ،و آن راه را کجومُعوَج میجویند ،و
آنان به روز حشر و قیامت ایمان ندارند * .و بین این دو گروه (بهشتیان و دوزخیان) پرده و

حجابی است .و بر قسمت های باالی آن حجاب که أعراف آن باشد ،مردانی هستند که تمام افراد
را یکایک (چه از بهشتیان و چه از دوزخیان) از سیما و آثار و عالئمشان میشناسند .و افرادی که

(بر قسمتهای پایین آن حجاب قرار دارند و) هنوز خودشان داخل در بهشت نگردیدهاند ولی
امید و انتظار و طمع دخول در آن را دارند ،به بهشتیان ندا میکنند که” :سالم باد بر شما!“ * و

چون نگاه آنان را به طرف دوزخیان برگردانند ،گویند” :بار پروردگارا! ما را با قوم ستمگر ،یکجا
قرار مده و با معیّت آنان ما را مگذار!“ * و صاحبان و مالزمان اعراف ،مردانی را که از سیما و

عالئمشان میشناسند ندا میدهند که” :آنچه را که شما اندوختید و جمع کردید ،و آنچه را به 
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ختم سخن با روضۀ مناسب.

 مباهات و سرافرازی و بلندپروازی و استکبار بدان اتّکاء داشتید ،هیچگونه دستی از شما
نگرفت و سودی نبخشید و شما را در امروز بینیاز ننمود! * آیا نمیبینید این بهشتیان را که شما
در دنیا سوگند یاد میکردید که خداوند آنان را مشمول رحمت خود نمیگرداند و در بهشت
داخل نمیکند (چگونه همگی مشمول رحمت شده و در بهشتها مسکن گزیدهاند!“ و این
اصحاب اعراف به این بهشتیان خطاب میکنند که” ):داخل شوید در بهشت ،بدون هیچگونه

خوف و اندیشه ،و بدون هیچگونه حزن و غصهای که در شما راه نخواهد یافت!“ * و اهل جهنّم

در این حال اهل بهشت را ندا دهند که” :از آب و طعامی که خداوند شما را روزی فرموده است،
قدری هم بر ما افاضه کنید و ما را بهرهمند سازید!“ اهل بهشت در جواب گویند” :آب و طعام
بهشت را خداوند بر کافران و منکران حرام فرموده است * .بر آن کسانی که دین خود را لهو و

لعب پنداشتند و باطل و بازیچه گرفتند ،و حیات و زندگی دنیا آنان را فریفت “.پس به پاداش

آنکه آنان چنین روزی را که روز لقاء و دیدار ماست فراموش کردند و به خاطر نیاوردند ،و آنکه
آیات ما را انکار میکردند ،ما نیز امروز آنها را مورد نظر رحمت قرار نمیدهیم و در بوتۀ نسیان و

فراموشی میاندازیم( ».محقّق)

مجلس رو ز بیست و پنجم
مجلس رو ز بیست و پنجم:

حقیقت معاد جسمانی

مجلس

روز بیست و پنجم:

مجلس روز بیست و پنجم

حقیقت معاد جسمانی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿.﴾   *    

0

معاد جسمان یِ انسا ن در صحرا ی محشر

تمام ملّیین عالم بر معاد اتفاق دارند ،و اسالم نیز به دو چیز بیش از هرچه اهمیت

داده است :یکی توحید و پابند بودن به مبدأ ،و دیگری معاد؛ و لیکن باید دانست که

معاد ،معاد جسمانی است .انسان با همین بدن در صحرای محشر حاضر میشود.
مخا لفت معاد روحان ی با عقل و نقل

کسانی که فقط قائل به معاد روحانی هستند ،کلماتشان مخالف عقل و نقل

است؛ زیرا معاد رجوع اشیاء است بِتمامِذاتِها به مبدئشان﴾  ﴿ :؛

2

 .0سوره نازعات ( )33آیه  07و  .03معاد شناسی ،ج  ،3ص :230

«یک زجره و یک تکان به آنها زده میشود * که ناگهان همه از میان قبرها بیرون ریخته و در
صحرای قیامت حاضر میشوند .در آن زمینی که مسطح و مستوی است ،کوه و تپه ندارد ،پستی و
بلندی ندارد ،در آنجا که هیچ چیز روییده نشده است ،همه حاضر میشوند».

 .2سوره أعراف ( )3ذیل آیه  .23معاد شناسی ،ج  ،1ص :213

«همانطور که خداوند عزّوجل شما را از جایی ابتدا کرد و بَدء و نَشأ شما را از آنجا سرشت و
آفرید و مقدّر فرمود ،به همانجا بازگشت خواهید کرد».
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بنابراین معاد روح ،معاد انسان نیست .لحوق بدن به نفس ،ضروری است؛ زیرا معادِ

اشیاء ضروری است ،و شیء ،بدن و روح است معاً.

0

در احتجاج از حضرت صادق علیه السّالم در کالمی که حضرت با زندیق
کالم امام صاد ق علیه ا ل سّالم با ز ندیق در کیفیّت معاد جسما نی

میفرمایند ،چنین است:

حس ِن ِف ِض ٍ
کاَّنا؛ روح الم ِ
«قال علیه السالم” :إن الیروح م ِقیم رة ِف م ِ
یاء و
ُّ
ّ
فسح ٍة ،و روح الم ِیس ِء ِف ِض ٍیق و ظلم ٍة .و البدن ج ِصی تیرا ًبا [َام] ِمنه خلِق؛ و ما
ِ
ِ
الت ِ
اب ُمف ر
وظ ِعند
السباع و اَلوا ُّم ِمن أجوافِها فام أَلته و مزُته َ ُّل ذلِک ِف ُّ
تقذف بِه ِّ
ِ
من ال جعزب عنه ِمثقال ذر ٍة ِف ظل ِ
ِ
األشیاء و وزَّنا .و إن
األرض ،و جعلم عدد
امت
عث مطِیر ِ
اب؛ فإذا َان ِحی الب ِ
الت ِ
الیروحانِ ِّیی بِم ِنزل ِة الذه ِ
ت األرض مطیر
ب ِف ُّ
تیراب ُّ
شور ،فتبو األرض .ثم تخض َمض الس ِ
الن ِ
قاء ،فی ِصی تیراب الب ِ
رش َم ِص ِی الذه ِ
ب
ِّ
ِ
الز ِبد ِمن اللب ِن إذا َِمض؛ فیجت ِمع تیراب َ ِّل ُال ٍ
الت ِ
ب [إل
ِمن ُّ
اب إذا غ ِسل بِالامء و ُّ
القاد ِر إل حیث الیروح .فتعود الصور بِ ِ
ِ
ُالبه] ،فینقل بِ ِ
إذن المص ِّو ِر َهیئتِها و تلٌِ
إذن
ُّ
ُّ
2
الیروح فِیها ،فاذا ُ ِد استوی ال جنکِیر ِمن ن ِ
فس ِه شی ًئا»“.
ُّ
 .0جهت اطّالع بیشتر پیرامون معاد جسمانی رجوع شود به معادشناسی ،ج  ،1ص .011
 .2اإلحتجاج ،ج  ،2ص  .711ترجمه:

«بهدرستیکه روح در محل خود مقیم است؛ روح فرد محسن و نیکوکار در فسحت و روشنایی ،و

روح فرد مُسیء و بدکار در تنگی و ظلمت .و امّا بدن به صورت همان خاکی درمیآید که از آن آفریده
شده است؛ و همۀ آنچه را که حیوانات درنده و حشرات از بدن انسان خوردهاند و پاره کردهاند و دفع
نمودهاند ،تمامش در خاک در نزد کسی که هیچ ذرهای در ظلمات زمین از او پنهان نیست و کسی که
تعداد و وزن تمام اشیاء را میداند ،محفوظ است .و تحقیقاً خاکِ موجودات ذیروح در میان

خاکهای دیگر به منزلۀ طالیی است که در خاک نهاده شده باشد؛ پس چون زمان قیامت درمیرسد،
آسمان بر زمین میبارد ولی بارش زندگی و حیات و برانگیختگی ،و بر اثر آن زمین حیات به خود
میگیرد و نمو میکند .و سپس مردم مانند مشک آب بههم میخورند ،و تمام ذرّات بدنها که در 
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بارا ن ا له ی در هنگام بعث اجساد

نظیر این روایت زیاد است که در هنگام بعث باران میبارد؛ ولی میتوان

گفت که آن باران شاید با این باران معمولی تفاوتی داشته باشد .این باران زندهکنندۀ

زمین است و آن باران اقتضایش زنده کردن اجساد مردگان است:

﴿ *          

﴾        *    ؛

0

و همچنین در سورۀ حج در وسط آیۀ پنجم میفرماید  ﴿ :
     *           
        *        

.﴾   

2

 زمین منتشر شده است و هر ذرّهاش در یکجا افتاده ،بهواسطۀ زدهشدن جمع میشود؛ مانند ذرّات

طال که به علّت شستشوی با آب از خاک و شن جدا میشود ،و مانند کَرهای که در میان دوغ مخلوط

است و بهواسطۀ حرکت مَشک از دوغ جدا میگردد .پس بنابراین ،خاکِ بدن هر نفسی با هم جمع

شده و به قالب خودش میرود و به اذن خدا به آنجایی که روح مکان دارد انتقال مییابد .پس از آن
صورتها به اذن مصوِّرش به هیئت اوّلیهشان بازمیگردند و روح در آنها داخل می شود ،که ناگهان
انسان خود را مستوی و تمامعیار مشاهده نموده و چیزی را از خودش نمیتواند انکار نماید( ».محقّق)
 .0سوره ق ( )11آیه  3ـ  .00امام شناسی ،ج  ،00ص  ،710تعلیقه :0

«و ما از آسمان آب با برکت را (باران را) پایین آوردیم؛ و با آن آب باغهای میوه و کشتهای درو
شدنی از حبوبات را رویانیدیم * ،و درختهای خرما که سر برافراشته و دارای دانههای ریز َطلْع
است که منظّم و مرتّب بر روی هم در غالف خود چیده شده است ،نیز رویانیدیم * .اینها را
روزی برای بندگان قرار دادیم؛ و بهواسطۀ آن آب باران شهر و زمین مرده را زنده نمودیم .و از

این قبیل است خروج از قبرها و زنده شدن مردگان».

 .2سوره حج ( )22آیه  1ـ  .3معاد شناسی ،ج  ،1ص :30

«(ای رسول ما) میبینی زمین را که فروکش کرده و خاموش و بیاثر شده است! پس چون ما از
آسمان آب باران بر آن میفرستیم ،به حرکت و اهتزاز درمیآید و نمو و رشد میکند ،و از هر 
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معاد ،تبدی ل و تبدّل ی چو ن دیگر تبدّالت در جریا نات رو زانه

معاد یک نوع تبدیل و تبدّلی بیش نیست .هزاران قسم از این تبدّالت را در

جریان روزانۀ خود مالحظه میکنیم ،بدون آنکه نسبت به آنها تعجّبی نموده باشیم.

و علت آن است که ما بهواسطۀ وقوع و مالحظۀ زیادی از آنها ،با آنها انس گرفتهایم؛
مثالً این درختی که اصلش یک تخم بسیار کوچک بوده بعد در زمین درختی تنومند

میگردد ،شاخه میدهد ،سر به آسمان بلند میکند ،میوههای گوناگون میدهد،

ریشههایش در زمین میدود و مواد غذایی با حبابهای ریشهها و همچنین با سبزیِ
برگش مواد حیاتی از خورشید میگیرد ،بسیار شگفتانگیز است؛ ولی به علت

وقوع آن در نزد ما بسیار عادی است.

معاد یک داستان از امثال این تغیّرات است؛ لذا پروردگار در سورۀ حج در

اوّل آیۀ پنجم میفرماید:

﴿               
                
            
              

.﴾        

0

 جفتِ با بهجت و سرشار در روی آن میروید * .و این دلیل بر آن است که فقط خداوند حق
است و او مردگان را زنده میکند و او بر هر چیز قدرت دارد و تواناست؛ * و دلیل بر آن است که
ساعت قیامت فرا می رسد و شکی در آن نیست و خداوند آنان را که در قبرها خوابیدهاند

برمیانگیزاند».

 .0سوره حج ( )22آیه  .1معاد شناسی ،ج  ،1ص :212

« ای مردم! اگر از بعث و برانگیخته شدن انسان ،و زنده شدن و قیام او در پیشگاه خدای عزّوجلّ
در شک هستید ،بدانید که :ما ابتدای آفرینش شما را از خاک قرار دادیم ،و پس از آن از نطفه ،و
سپس از عَلقه ،و پس از آن از مُضغه با خلقت کامل شده یا کامل نشده (و البتّه قبل از اینکه 

تمثیل عوالم پس از مرگ به اطوار تحوّالت کرم ابریشم

104

تمثی ل عوا لم پس ا ز مر گ به اطوار تحوّالت کرم ابریشم

داستان کرم ابریشم ـ از تخم ،و زنده شدن ،و پوست عوض کردن ،و خواب

رفتن ،و پیله بستن ،و پروانه شدن ـ معادهایی است برای او؛ درحالیکه اگر انسان

نمیدید ،هیچ باور نمیکرد که این پروانه هیچ شباهتی به آن کرم طویل داشته

باشد 0.لذا اگر انسان واقعاً قدری در تغیّرات این عالم عمیق شود ،میبیند که معاد
انسان بسیار ساده است:

﴿  *           
       *        
          *    
 *           *    

.﴾      

2

 صورتبندی کنیم ،کامل نبود و بدون صورت بود ،بعد صورت آفریدیم و خلقتش کامل شد)،

تا برای شما (قدرت خویش را) روشن و آشکار کنیم .و آنچه بخواهیم در رحِم مادر مستقرّش

مینماییم تا زمان مشخص و معیّنی که باید پا از رحِم به دنیا گذارد ،و سپس شما را به صورت
طفلی از رحم بیرون میآوریم ،و پس از آن شما را (همینطور مرحله به مرحله جلو میبریم) تا به
مقام رشد و استحکام خود برسید .بعضی از شما (قبل از پیری) وفات مییابد و بعضی دیگر به

پستترین مراحل زندگانی و ضعیف و ناچیزترین دوران عمر بازگشت مینماید ،تا آنجا که بعد

از علم و آگاهی چیزی نداند .و زمین را میبینی ساکت و صامت و بیحرکت و خموش؛ چون ما
بر آن آب از آسمان فرود آریم ،به اهتزاز و جنبش درمیآید و نمو میکند و بارور میگردد ،و از
هر جفتِ با بهجت و طراوتی میرویاند».

 .0جهت اطّالع بیشتر پیرامون مراحل تکوّن کرم ابریشم رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،0ص .018
 .2سوره یس ( )71آیات  38ـ  .87معاد شناسی ،ج  ،1ص  38ـ :12

«(رفت آن مرد عرب از میان قبرستان استخوان پوسیدهای را برداشت و به نزد رسول اهلل آورده و با
دست خود فشار داد؛ استخوان پوسیده خرد شد و به صورت گرد و خاکستر درآمد ).آنها را در

پیش پیغمبر به روی زمین ریخت و گفت” :ای محمّد! تو میگویی خداوند اینها را زنده میکند؟!“ 
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ختم سخن با روضۀ مناسب.

 امّا این مرد مسکین آفرینش خود را فراموش نموده است! * بگو ای پیغمبر” :این استخوان را
زنده میکند آن کسی که در اوّلین وهله آن را ایجاد نموده است .آن قادر متعالی که این استخوان را
از عدم به وجود آورد و از نیستی لباس هستی پوشانید ،آن خداوند دوباره آن را حیات میبخشد ،و

او به هر آفرینشی داناست * .آن خداوندی که برای شما از درخت سبز آتش درست میکند و شما
از آن وَقود و آتشگیرانه میگیرید و آتش درست میکنید * “.آیا آن کسی که آسمانها و زمین را
آفریده است ،قدرت ندارد که مثل این مردم را خلق کند؟! بله ،بله ،میتواند خلق کند! و نه تنها
خالق است بلکه خالّق است (یعنی استاد خلقت است؛ در قدرت و خلقت بدون حصر و اندازه و

حدّ ،توان دارد .قدرتش در خلقت عجیب و علمش نیز حیرتآور است ،و هر دوی آنها بدون حدّ

و نهایت است * ).این است و جز این نیست که امر خداوند برای ایجاد چیزی را که اراده کند،
این است که به او بگوید” :بشو!“ و به مجرّد این گفتار ،میشود .پس پاک و منزه و مقدّس است و
سبّوح و قدّوس است آن پروردگاری که جان و روح و حقیقت و ملکوت هر موجودی به دست

اوست ،و شما همگی به سوی او بازگشت خواهید نمود».

ششم :اد لۀ عقل ی و نقل ی بر معاد جسمانی
بیست وو ششم
روزز بیست
مجلس رو
مجلس

مجلس روز بیست و ششم:

مجلس روز بیست و ششم

ادلۀ عقلی و نقلی بر معاد جسمانی

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
نزول بارا ن در هنگام بعث و حشر ا نسان

﴿            

.﴾        

0

در روز گذشته آیاتی راجع به معاد جسمانی معروض شد که از آیات شریفۀ

قرآن استفاده میشود که خداوند هنگام بعث ،باران میفرستد؛ آن باران مردگان را

زنده میکند .آیۀ عنوان مطلب ،اشاره بدین معنی دارد.
مراد آیا ت قرآ ن ا ز تبدی ل امثال در هنگام حشر

﴿*    *     *    
  *        *     

 .0سوره فصلت ( )30آیه  .73ترجمه:

«و از آیات و نشانههای او این است که تو زمین را فرو افتاده و بیحرکت میبینی؛ امّا چون ما آب
را از آسمان بر آن فرود آوردیم ،به اهتزاز و جنبش درمیآید و نموّ میکند .آری ،تحقیقاً همان

کسی که آن را حیات و زندگی بخشید ،قطعاً زندهکنندۀ مردگان نیز میباشد؛ بهدرستیکه خداوند

بر هر چیزی قادر و تواناست( ».محقّق)
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*       *       
     *      *   
 *     *    *   * 
 *       *      
   *       *   

.﴾    *  

0

 .0سوره واقعه ( )11آیات  11ـ  .33ترجمه:

«این است کیفیّت پذیرایی از شما از جهت خوردنیها و آشامیدنیها در روز پاداش و کیفر! * ما
شما را آفریدیم و از کتم عدم به وجود آوردیم و از نیستی محض لباس هستی در تن نمودیم؛ پس

چرا تصدیق نمیکنید؟! * پس شما به من خبر دهید از مَنیها و نطفههایی که در رحمها

میریزید! * آیا شما آنها را میآفرینید یا ما آفرینندگان آنها هستیم؟! * ما مردن را در میان شما
تقدیر و مقدّر کردیم ،و ما چنان نیستیم که در اراده و امر ما کسی بتواند بر ما پیشی گیرد و سبقت

کند و بالنّتیجه ما عقب بیفتیم و در آنچه اراده نمودیم فتور و سستی پیدا شود؛ ما آنچه را که تقدیر

میکنیم همان خواهد بود * .و ما این مرگ را برای شما معیّن نمودیم تا اینکه امثال شما را تبدیل

نماییم ،و شما را در عالمی و در خلقتی که نمیدانید وارد کنیم و به ایجاد و کیفیّت آفرینشی که

نمیدانید انشاء و ایجاد کنیم * .و تحقیقاً که کیفیّت نشأت یافتن اوّلیۀ خود را شناختید ،پس چرا
متذکّر نمیگردید؟! * پس شما به من خبر دهید از آن زراعتهایی که میکارید؛ * آیا شما آن

زراعتها را رشد میدهید و سرسبز میکنید ،یا اینکه ما رشد دهنده و سرسبز کنندگانیم؟! * اگر

بخواهیم هرآینه (کشت و زرع شما را) خاشاک خرد و ریزریز شده میگردانیم ،آنوقت است که
از سرنوشت کار خود تعجّب کرده و از آفتی که به زراعتتان رسیده متأسّف گردیده و ماجرا را

برای یکدیگر بازگو نموده * و بگویید” :بهراستیکه در غرامت و خسارت سنگینی واقع شدیم؛ *
بلکه ما محروم شدگانیم (و دیگر چیزی نداریم تا حوائج زندگی خود را فراهم سازیم!)“ * آیا

ندیدهاید آبی را که میآشامید؟! * آیا شما آن را از ابرها فرود آوردید یا ما فرود آوردیم؟! * اگر ما

میخواستیم ،آن آب (شیرین و مطبوع و گوارا) را تلخ میکردیم؛ پس چرا شما سپاس خداوند 

معاد یعنی اعاده ،نه خلق مماثل

132

البته مقصود از «تبدیل امثال» اتحاد نوعی و اختالف شخصی نیست؛ زیراکه

«م ُل الِشء ُبنا المعنی غ ُری الِشء» ،و حجت بر منکرین حشر تمام نمیشود .کما
آنکه در آیات دیگر از جمله آیۀ:

﴿      

 0،﴾ و آیۀ[ 2،﴾      ﴿ :مسئله] راجع به اتحاد
شخصی و اختالف صور انسان [است ،که] در هر آنی صورت دیگری به خود

میگیرد .صورت همین انسان ،دائماً عوض میشود ،و غذا بدلِ مایَتَحَلَّل است؛ فقط
یگانه چیزی که به این صور مختلفه اتحاد میدهد ،همان اتحاد روح است.

عکس ماه و عکـس اختـر برقـرار

آب مُبدَل شد در این جو چنـد بـار

7

در حشر هم همان روح به این جسم با صورت دیگری تعلق میگیرد.
معاد یعنی اعاده ،نه خلق مماثل

لذا باید گفت که خلقِ مثلِ آنها ،إعادۀ آنها نیست و معاد عبارت است از

إعاده .خداوند در بعضی آیات تعبیر به مِثل نمیکند ،بلکه میفرماید خود آنها را

زنده میکنیم:

 را بجای نمیآورید؟! * آیا متوجّه هستید آتشی را که میافروزید؟! * آیا شما درخت آن را
ایجاد کردید و پدید آوردید یا ما ایجاد کردیم؟! * ما آن آتش را خلق کردیم؛ و برای نیازمندان

(در رفع سرما و روشنی و طبخ غذا و غیرها) متاعی نیک نمودیم! * پس ای رسول ما ،تو خدایت

را با تسبیح به اسم پروردگار عظیمت یاد کن!» (محقّق)

 .0سوره انسان ( )31آیه  .28معاد شناسی ،ج  ،1ص :013

«ما ایشان را آفریدیم و بنیان وجودی و کیان آنها را استوار نمودیم ،و زمانی که بخواهیم مثلها و
شکلها و مانندهای آنان را البته تبدیل مینماییم».
 .2سوره ق ( )11آیه  .01معاد شناسی ،ج  ،1ص  ،038تعلیقه:

«بلکه ایشان نسبت به خلقتی جدید در اشتباه هستند( .اشتباه ایشان این است که آناًفآناً در خلق
جدیدی هستند و این را ادراک نمیکنند .در عالم خلقت این موجودات همواره در حرکتند و هر
روز یک لباس تازهای میپوشند ،و بل ًقا بعد ٍ
بلق و حالتی بعد از حالتی پیدا میکنند»).

 .7مثنوی معنوی ،دفتر ششم.
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﴿             

﴾ ؛

0

و قال ایضا﴾      ﴿ :؛
و ایضا.﴾  ﴿ :

2

7
داستا ن مکا لمۀ حضر ت ابراهیم راجع به احیاء موت یٰ ،و مسئلۀ رجعت در امم سا لفه ،دو نمو نۀ کامل ا ز معاد

داستان ابراهیم خلیل و مکالمه او با خداوند ،راجع به إحیاء موتیٰ ،این مطلب

را روشن میکند:

3

﴿             
               

.﴾        

1

 .0سوره احقاف ( )31آیه  .77معاد شناسی ،ج  ،1ص :011

«و آیا این منکران و کافران نمیبینند که خداوندی که آسمانها و زمین را بیافرید و در خلقت آنها
عاجز و خسته نشد ،قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟!»

 .2سوره عادیات ( )011آیه  .3معاد شناسی ،ج  ،1ص :021
«آیا انسان نمیداند :آن زمان که قبرها شکافته شود؟!»

 .7سوره انفطار ( )82آیه  .3معاد شناسی ،ج  ،3ص :232

«و آن زمانی را که قبرها شکافته گردد و آنچه در میان آنهاست بیرون آید».

 .3رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،1ص .02

 .1سوره بقره ( )2آیه  .211معاد شناسی ،ج  ،3ص :211

«و یاد بیاور آن زمانی را که حضرت ابراهیم گفت” :پروردگارا! به من نشان بده چگونه زنده میکنی
تو!“ خداوند در پاسخ پرسش ابراهیم میگوید” :آیا تو به این معنی ایمان نداری و نرسیدهای؟“
گفت” :بلی ایمان دارم و رسیدهام ،ولی برای آرامش و سکون نفس خود تقاضا دارم؛ میخواهم آنطور
دریای دل من آرام بگیرد که در آن هیچ موجی مشاهده نشود و هیچ اضطرابی نباشد “.خطاب رسید:
”برو چهار مرغ پرنده بگیر و آنها را بیاور در خانه که با تو انس بگیرند ،و بعد آنها را بکُش و
قطعهقطعه کن و در یک هاون چنان بکوب که همه اجزاء و ذرّات آنها در هم داخل شود ،و 
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و همچنین رجعت در امم سالفه نمونهای از معاد است .و با وجودی که

آیات قرآن بر آن داللت دارد ،انکار معاد جسمانی از متدینین به قرآن مشکل است؛
وز واحدء ».
وز و یف ما ال ی ُ
کم ا م ال یف ما ی ُ
[زیرا] « ُح ُ
حکایت رجعت إر میای پیغمبر

﴿              
                 
            
            

.﴾       

0

ختم سخن.

 سپس در باالی هریک از این کوهها یک جزء از آن را بگذار! و پس از آن ،آنها را یکیک صدا
بزن ،میبینی که آنها با شتاب به سوی تو میآیند؛ و بدانکه خداوند عزیز و حکیم است»“.
 .0سوره بقره ( )2آیه  .213معاد شناسی ،ج  ،3ص :211

«حضرت ارمیا عبورش در میان بیابان به قریهای افتاد .دید که سقفهای این قریه فرود آمده و
خراب شده ،و اهل قریه همه مردهاند و استخوانهایشان از هم متفرّق و جداجدا شده و بدنهای
آنان در این قریه افتاده است .از روی تعجّب و بزرگ شمردن مطلب گفت” :چگونه خداوند این
افراد کثیر را که بدینصورت درآمدهاند ،بعد از مردنشان زنده میکند و حیات جدید میبخشد؟“
خداوند او را صد سال میرانید؛ خداوند جلّوعزّ پس از صد سال او را زنده کرد و به او خطاب
فرمود” :چقدر در اینجا درنگ کردی؟“ ارمیا نگاهی به اینطرف و آنطرف کرد و گفت” :یک روز
یا مقداری از یک روز!“ خداوند به او خطاب کرد” :بلکه درنگ تو در اینجا صد سال است ،صد
سال! نگاهی به خوراکی و آشامیدنی که با خود آورده بودی بینداز و ببین ابداً تغییر نکرده است!
حاال نگاهی به االغت بکن ،و بدانکه ما تو را یک آیت الهیّه برای مردم قرار دادهایم؛ یک آیه و
عالمت برای قدرت و عظمت و جالل خود .و نگاهی به استخوانها بنما ،و ببین چگونه ما آنها را
از زمین بلند کرده و به هم متّصل نموده و سپس گوشت به روی آنها میپوشانیم!“ چون زنده شدن
مردگان بدینطرز برای او واضح و روشن شد ،گفت” :میدانم که خداوند بر هر چیز تواناست»“.

مجلس رو ز بیست و هفتم
مجلس رو ز بیست و هفتم:

جایگاه نیّت در اسالم

مجلس روز بیست و هفتم:

مجلس روز بیست و هفتم

جایگاه نیّت در اسالم

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿.﴾       

0

عباداتی که انسان انجام میدهد ،سه قسم است:
ا قسام عبادات

اوّل :حصول رضای الهی؛

دوّم :حصول ثواب؛

و سوّّم :خوف از عقاب.

کالم امیرا لمؤ منین و امام صادق علیهما ال سّالم در ا قسام عبادت

یف نج البالغة أنّه قال« :إن ُو ًما عبدوا الل رغب ًة فتِلک ِعبادة الت ُّّج ِار؛ و إن ُو ًما
ِ 2
ِ
ِ
ِ
کیرا فتِلک ِعبادة األحیرار».
عبدوا الل رهب ًة فتلک عبادة العبِید؛ و إن ُو ًما عبدوا الل ش ً
 .0سوره بینه ( )38آیه  .1رساله لبّ اللباب ،ص  ،32تعلیقه:

«و مأمور نشدهاند جز اینکه خداوند را به گونهای بپرستند که دین را برای وی خالص کرده باشند».
 .2نهج البالغة(عبده) ،ج  ،3ص  .083امام شناسی ،ج  ،1ص:33
«دستهای از مردم ،خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش عبادت میکنند ،این عبادت
تاجران است؛ و دستهای از مردم خدای را از روی ترس عبادت میکنند ،این عبادت بندگان
است؛ و دستهای از مردم خدای را از روی شکر عبادت میکنند ،این عبادت آزادگان است».
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السالم قال« :إن الع ّباد ثالث رةُ :و رم عبدوا الل ع ّزوجل
و عن الصادق علیه ّ
واب فتِلک ِعبادة االج ِ
خو ًفا فتِلک ِعبادة العبِ ِ
ید؛ و ُو رم عبدوا الل عزوجل طل ًبا للث ِ
یراء؛
ِ 0
األحیرار و ِهی أفضل ِ
ِ
العبادة».
و ُو رم عبدوا الل ع ّزوجل ح ًّبا له فتِلک ِعبادة

البته بعضی قائلند بر بطالن عبادت بر غیر رضای خدا؛ 2گرچه از خوف نار یا
بطال ن عبادت رهبت ی و رغبت ی ،در دیدگاه مرحوم ابن طاوو س و فخر رازی

رغبت به ثواب باشد .مانند ابنطاووس ـ علیه الرّحمة ـ از علماء شیعه ،و امام
فخر رازی 7از علماء تسنّن؛ و استناد آنها آیۀ عنوان مطلب است.
نقد نظریۀ مرحوم ابن طاوو س و فخر را زی در با ب عبادت صحیح

ولی باید گفت که اخالص به دو معنی آمده است:

اول :به معنی عبادتی که در آن رضای خدا فقط منظور شده باشد؛

دوّم :عبادتی که در آن شائبۀ شرک نباشد.

3

 .0الکافی ،ج  ،2ص  .83امام شناسی ،ج  ،1ص :33

«عبادتکنندگان بر سه گروه تقسیم میشوند :گروهی خداوند عزّوجلّ را از روی ترس عبادت

میکنند ،این عبادت بندگان است؛ و گروهی خداوند تبارک و تعالی را از روی خواستن مزد و

پاداش و ثواب عبادت میکنند ،و این عبادت اجیران است؛ و گروهی خداوند عزّوجلّ را از روی

محبّت عبادت میکنند ،و این عبادت آزادگان است ،و این با فضیلتترین اقسام عبادت است».

 .2جواهر الکالم ،ج  ،0ص .371

 .7الوافی ،ج  3ص  713و 711؛ مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر فخر رازی) ج  ،03ص :283

«ذهب ک ءری من ُعلامئنا إیل بطالن العبادة إذا قصد بفعلها َتصیل ال ّواب و ازالص من العقاب .و
المتک ّلمنی عیل ّ
أن من عبد اهلل جل ازوم من العقاب أو
الرازی یف تفسریه الکبری اتّفاق ُ
خر ّ
نقل ف ُ

ال َّطمع یف ال ّواب ل تص َّح عبادتُه».

ترجمه« :بسیاری از علماء قائل به بطالن عبادت هستند در هنگامی که قصدِ فرد از انجام عبادت،
تحصیل ثواب و یا خالص از عقاب باشد .و فخر رازی در تفسیر کبیر نقل اجماع میکند بر اینکه

هر کس خدا را به خاطر خوف از عقاب و یا طمع در ثواب عبادت نماید ،عبادت وی صحیح
نخواهد بود( ».محقّق)

 .3جهت اطّالع پیرامون معنای خلوص و اخالص ،رجوع شود به رساله لب اللباب ،ص .008

معنای عمل خالص در کالم امام صادق علیه السّالم
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و مقصود از آیه ،معنی دوّم است؛ و عالوه اجماع قائم است بر صحت عبادت

بر وجهین دیگر.

0و2

معنای عم ل خا لص در کالم امام صاد ق علیه ا ل سّالم

السالم« :العمل اخلالِص ،ال ِذی ال ت ِیرجد أن َیمدک عل ِیه أحدر
عن الصادق علیه ّ

ّإال الل».

7

عسر و حرج بود ن ا نجام عمل صا لح برا ی اکثر مردم عادی

و البته باید دانست که عبادت بر رضای خدا فقط ،برای اکثر مردم عامی موجب

عسر و حرج است .بلی ،اولیاء خدا بر وجه حصول رضا ،خدای را عبادت مینمودند:
عن أمریالمؤمننی یف الدعاءِ « :
إَلی ما عبدتک خو ًفا ِمن ِ
نارک و ال طم ًعا ِف
ُ
أهال ل ِ ِ
جنتِک ،و لکِن وجدتک ً
لعباد ِة فعبدتک؛»

3

 .0مسالک األفهام ،ج  ،0ص .271
 .2اسرار الصالة ،ص :223

ول من ذهب منّا إیل ُبطالن عبادة من تع َّبد من بوم النّار أو لدُ بول اجلنَّة؛ فإنّه إ ًذا ٍ
«و هکنا ق ُ
بال
نصوص عیل جوازه! بل العباد ُة
ب من قائله کیف ذهب إیل هنا القول و هو م
ء
عن التَّحقیق .و العج ُ
غری ُِمکن ٍة غلب النّاَّ بل ُج ُّل ُهم ّإال من ش َّن من أهل
إیل اهلل من ازوم و َّ
الرغبة ا ُبرو ّیتنی ُ

المعرفة الکاملنی».

مرحوم ملکی تبریزی ـ قدّس سرّه ـ در ردّ این نظریه میفرمایند« :و همینطور است گفتار کسی
که از ما امامیه قائل به این باشد که عبادت فرد خائف از آتش و یا طامع به دخول در بهشت ،باطل
است؛ چرا که این گفتار دراینصورت خالی از تحقیق است .و از گویندۀ این نظریّه تعجب است
که چگونه به این قول گرویده درحالتیکه بر جواز آن نص وجود دارد! بلکه میتوان گفت انجام
چنین عبادتی برای اغلب مردم و بلکه کلّ آنها غیر ممکن است ،مگر برای عدۀ شاذی از اهل
معرفت که به مرتبۀ کمال رسیده باشند( ».محقّق)

 .7الکافی ،ج  ،2ص  .01ترجمه:

«عمل خالص آن است که حمد و ستایش هیچ احدی را جز خداوند بر آن عمل اراده ننمایی( ».محقّق)
 .3بحار األنوار ،ج  ،13ص  .081معاد شناسی ،ج  ،3ص  ،13تعلیقه:

«بار پروردگار من! من تو را عبادت نکردم به جهت ترسی که از [آتش] عقاب تو داشتم و نه به جهت
دلبستگی که در بهشت تو در خود یافتم؛ بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم و بنابراین تو را عبادت کردم!»
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حضرت سجاد میفرمایدِّ ”« :إین أَیره أن أعبد الل الغیرض ل ّإال ثوابه
ِ
غیراض ِل و لِثوابِ ِه] فأَون َالع ِ
ٍ
الطام ِع [الط ِم ِع] المطِی ِع ،إن ط ِّمع ع ِمل و ّإال َل
بد
[ ِأل
بد الس ِ
وف ِعقابِ ِه فأَون َالع ِ
جعمل .و أَیره أن أعبده ِخل ِ
وء ،إن َل ُیف َل جعمل “.قیل:

أجاد ِجه عَل و ِ
”فلم تعبدُ ه؟“ قال” :لِام هو أهله بِ ِ
إنعام ِه»“.
ُ ُ

0

تأثیر نیّت حتّی در صور ت عدم مقار نۀ آ ن با عمل

و البته باید دانست که نیت یفحدّ نفسها ،صرف نظر از مقارنۀ آن با عمل،

دارای نتیجه است:

السالم« :النِّیة أفضل ِمن العم ِل؛»
عن الصادق علیه ّ

2

و یف روایة [عن أیبعبداهلل علیه السالم قال« ]:إن العبد الم ِ
ؤمن الف ِقی لیقول جا
ّ
الرب و وج ِ
ِ
ِ
وه اخل ِی .فإذا علِم الل ذلِک ِمنه
ر ِّب ارزُنی حتی أفعل َذا و َذا من ِ ِّ
7
ِ
ِ
ِ ِ
بِ ِص ِ
جم».
دق نِیتِ ِهَ ،تب الل له ِمن
األجیر مثل ما جکتب له [لو] عمله .إن الل واس رع َ ِیر ر
 .0بحار األنوار ،ج  ،13ص :038

«حضرت امام سجّاد علیه السّالم میفرمایند” :بهدرستیکه من کراهت دارم و بیزارم از اینکه خدا را

عبادت کنم درحالیکه هیچ غرضی جز رسیدن به ثواب آن نداشته باشم؛ زیرا در اینصورت همچون
عبد طمعکاری خواهم بود که از روی طمع مطیع و رام و فرمانبردار است ،و چنین بندهای اگر
خواستهاش تأمین گردد عمل میکند و اطاعت مینماید و االّ هیچ کاری انجام نمیدهد .و همانا من

کراهت دارم و بیزارم از اینکه خدا را از روی خوف و هراس از عقابش عبادت کنم؛ زیرا در اینصورت

همچون بندۀ بدی خواهم بود که اگر خوف و هراس نداشته باشد هیچ کاری انجام نمیدهد “.گفته
شد” :پس شما به چه دلیل او را عبادت مینمایید؟“ حضرت فرمودند” :زیرا او با نیکیهایی که بر من
روا داشته و نعمتهایی که عنایت فرموده اهلیّت و شایستگی عبادت را دارد( »“.محقّق)
 .2الکافی ،ج  ،2ص  .01ترجمه:
«نیّت از عمل افضل و بهتر است».

 .7الکافی ،ج  ،2ص  .81معاد شناسی ،ج  ،3ص :718

«بندۀ مؤمن فقیر میگوید” :خداوندا ،به من روزی کن تا فالن و فالن کار خیر و ثواب را انجام
دهم “.پس چون خدا این کالم را از او با صدق نیّت ببیند ،برای او همان اجر و پاداشی را 
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داستا ن م شّاطۀ دختر فرعو ن

داستان مشّاطۀ دختر فرعون و گفتن بسم اهلل.

0

 مینویسد که اگر آن عمل را بجای آورده بود ،آن اجر و پاداش را مینوشت .و خداوند واسع
و کریم است».

 .0النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،ص :211

الرواةُ :کان ح ُ
نج ًارا ،و هو النی نجر التّابوت ّم
«و قال ال علبی” :قال
زقیل من أصحاب فرعون ّ
ّ
مویس حنی قنفته یف البحر “.و قیل” :إنّه کان بازنًا لفرعون مائة سن ًة ،و کان مؤمنًا ُمُ ل ًصا یکت ُُم
ٍ
السالم عیل ال َّسحرة؛ فأظهر ح ُ
یومئن إیامنهُ ،فأبن
زقیل
إیامن ُه إیل أن ظهر مویس عیل نب ّینا و آله و علیه ّ
السحرة صل ًبا “.و أ ّما امرأ ُة حزقیل فإنا کان ماشطة بنات فرعون و کان مؤمن ًة.
و ُقتل مع َّ

و ُروی عن ابنع ّباَّ ّ
أن رسول اهلل ّ
صیل اهلل علیه و آله و س ّلم قالّ :لام ُأَسی یب م َّرت یب رائح ءة طیب ءة،
فقل

جلجئیل” :ما هنه الرائح ُة؟“ فقال :هنه ماشط ُة آل فرعون و أوالدها ،کان

ت ُ ُطها فوقع

رب
ریب و ر ُّبک و ُّ
الم ط ُة من یدها فقال ” :بسم اهلل!“ فقال بن ُ فرعون” :أیب؟“ قال ” :ال ،بل ّ
ُ
ریب و ر َّبک اهللُ! فأمر بتن ٍ
أبیک!“ فأبجت فرعون فدعا ُبا و بولدها و قال” :من ر ُّبک؟“ قال ّ ” :
ّور
إن ّ
ٍ
ُحاَّ ُفأمحی فدعا ُبا و بولدها فقال ّ ” :
إن یل إلیک حاج ًة و هی أن جتمع عظامی و عظام ُولدی
من ن
فتُدفنُها!“ فقال” :ذلک لک لام لک من ٍ
حق “.فأمر بأوالدها فألقوا واحدً ا واحدً ا بالتنّور حتّی کان آب ُر

الق!“ ُفألقی یف التنّور مع ُولدها».
ُولدها و کان صب ًّیا ُمرض ًعا فقال” :اصجی یا أ ّماه! إنّک عیل ِّ

ترجمه« :ثعلبی میگوید” :راویان اینطور گفتهاند که حزقیل از اصحاب فرعون ،نجار بود؛ و او
همان کسی است که تابوت و صندوقی را برای مادر موسی ساخت تا او را در آن قرار دهد و به دریا
بیندازد “.و گفتهاند” :حزقیل مدّت صد سال خزانهدار فرعون بود ،و او مرد مؤمن و مخلصی بود که
ایمان خود را تا زمانی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السّالم بر ساحران غالب گردید،
مخفی میداشت؛ پس در آنوقت حزقیل ایمان خود را آشکار ساخت ،و فرعون او را گرفت و
همراه با ساحران به دار آویخت “.و امّا زن حزقیل ،آرایشگر دختران فرعون و زنی مؤمنه بود.
از ابنعبّاس روایت شده که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود :چون مرا به سوی
آسمان سیر دادند ،بویی بسیار خوش به مشامم رسید؛ پس به جبرئیل گفتم” :این بو از چیست؟“

جبرئیل گفت :این بو از آرایشگر آل فرعون و اوالد اوست .روزی او مشغول آرایش دختر فرعون بود
که شانه از دستش افتاد؛ بالفاصله گفت” :بسم اهلل!“ دختر فرعون گفت” :آیا منظور تو پدر من
است؟“ او گفت” :خیر ،بلکه اهلل پروردگار من و تو و پدر تو است!“ دختر فرعون این خبر را به 
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عذا ب بود ن لذّات بهشت یِ مادو نِ جنّةا لذا ت در نزد اولیاء ا لهی

این لذّات بهشت در نزد اولیاء خدا عذاب است؛ زیرا آنی دوری از خدا را

نمیتوانند تحمّل کنند .لذا میان هفت بهشت موجود ،از همه ارجمندتر جَنّةالذات
است؛ که اولیاء خدا فقط متنعم به نعمت لقای او هستند ،و از دیدار او متلذّذ

میگردند.

علّت خلود در بهشت یا جهنّم ،در کالم ا مام صاد ق علیه ال سّالم

السالم”« :إنام أخلِد أهل الن ِّار ِف الن ِّار ِألن نِ ّی ِاِتِم َانت ِف
عن الصادق علیه ّ
الدُّ نیا أن لو خ ِّلدوا فِیها أن جعصوا الل أبدً ا؛ و إنام خ ِّلد أهل اجلن ِة ِف اجلن ِة ِألن نِ ّی ِاِتِم
الء و هؤ ِ
ات خ ِّلد هؤ ِ
َانت ِف الدُّ نیا [أن لو بقوا فِیها] أن جطِیعوا الل أبدً ا؛ فبِالنِّی ِ
الء“.
ّ
ُ َّم تال قول ُه تعایل 0،﴾    ﴿ :قال” :عَل نِیتِ ِه»“.

2

علت به هالکت رسید ن ذرار یِ قتلۀ سیدا لشهداء در کالم امام رضا علیهما ا ل سّالم

 پدرش رسانید و فرعون نیز او و فرزندانش را احضار نمود و گفت” :پروردگار شما کیست؟“ او

گفت” :حقّاً پروردگار من و تو اهلل است “.آنگاه فرعون دستور داد تنوری از مس را داغ کنند .هنگامی
که تنور گداخته شد ،او و فرزندانش را فراخواند؛ پس آن زن به فرعون گفت” :از تو درخواستی دارم
و آن اینکه استخوانهای من و فرزندانم را جمع کرده و آنها را دفن نمایی!“ فرعون گفت” :به جهت

حقی که تو بر من داری چنین خواهم کرد “.سپس دستور داد فرزندان او یکییکی وارد تنور شدند
تا نوبت به آخرین فرزند او که کودکی شیرخوار بود رسید؛ آن طفل به سخن درآمد و گفت” :ای مادر
صبر کن! بهدرستیکه تو بر حق هستی!“ آنگاه مادر و کودک را با هم در تنور انداختند( ».محقّق)
 .0سوره اسراء ( )03آیه .83

 .2الکافی ،ج  ،2ص  .81ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :همانا اهل آتش بدین جهت در آتش

مخلّد و جاودان هستند که نیّات آنها در دنیا این بود که اگر در آن بهطور جاودانه زیست کنند،
همیشه خداوند را عصیان نمایند؛ و همانا اهل بهشت بدین جهت در بهشت مخلّد و جاودان

هستند که نیّات آنها در این دنیا این بود که اگر در آن بهطور جاودانه باقی بمانند ،همیشه خداوند

را اطاعت کنند؛ بنابراین بهواسطۀ نیّات است که اهل جهنّم و بهشت مخلّد میگردند “.سپس

حضرت این قول خداوند متعال را تالوت نمودند که میفرماید﴿ :ای پیامبر ،بگو :هریک از افراد
بشر طبق شاکله و سازمان صورتبندی و سرشت خود عمل میکند!﴾ و فرمودند” :یعنی بنابر

نیت خویش( »“.محقّق)
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السالم”« :کیف ت ُ
السالم أ َّن ُه
قول یف قول ّ
الصادق علیه ّ
ُسئل عن الرضا علیه ّ
عال ِ
ی علیه السالم بِ ِف ِ
راری ُتل ِة احلس ِ
قال :إذا خیرج القائِم ُتل ذ ِ
آبائها؟!“ فقال علیه
ّ
السالم” :هو َذلِک!“ ف ُقل ُ ” :و ق ُ
ول اهلل ع ّزوج َّل ﴿ 0﴾    ما
ّ
ی جیرضون بِ ِف ِ
رار ُّی ُتل ِة احلس ِ
معنا ُه؟!“ قال” :صدق الل ِف َجِی ِع أُوال ِ ِه؛ و لکِن ذ ِ
عال

آبائ ِهم و جفت ِ
ِ
خیرون ِِبا ،و من ر ِض شی ًئا َان َمن أتاه .و لو أن رج ًال ُتِل بِالم ِ
رش ِق
2
اض ِعند ِ
ب ،لکان الیر ِ
فیر ِض بِقتلِ ِه رج رل بِالم ِ
الل ع ّزوجل ِ
غیر ِ
ُشجک القاتِ ِل!“»
ّ
ختم سخن با روضۀ مناسب.

 .0سوره فاطر ( )71آیه .08

 .2عیون أخبار الرضا علیه السّالم ،ج  ،0ص  .273معاد شناسی ،ج  ،3ص  ،287تعلیقه:

«عبدالسّالم هروی میگوید :به حضرت رضا علیه السّالم عرض کردم” :یا بن رسول اهلل! نظر شما
دربارۀ روایتی که از حضرت صادق علیه السّالم آمده است که :چون حضرت قائم ظهور کنند

ذرّیۀ قاتالن حسین را به سبب کار پدرانشان میکشند ،چیست؟!“

حضرت فرمود” :همینطور است!“

من عرض کردم” :پس معنای گفتار خدای تعالی﴿ :هیچ نفس حملکنندهای بار نفس دیگری را
حمل نمیکند﴾ چیست؟“
حضرت رضا فرمودند” :خداوند در جمیع گفتارش راست میگوید؛ ولیکن ذرّیۀ و فرزندان

قاتالن حسین به کارهای پدرانشان راضی هستند و بدان افتخار میکنند ،و کسی که به کاری

راضی باشد مانند آناست که خود او بجای آورده است .و اگر چنانچه مردی در مشرق عالم کشته
شود و به کشتن او مردی در مغرب عالم راضی باشد ،آن مرد راضی در نزد خداوند عزّوجلّ

شریک قاتل است»“.

روز بیست و هشتم

مجلس رو ز بیست و هشتم
مجلس

 :فضیلت توکل

مجل س

مجلس روز بیست و هشتم

:

فضیلت توکل

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿.﴾               

0

در کلمات امیرالمؤمنین علیه السّالم در نهج البالغه است که برای ایمان چهار
توک ل یکی از ارکا ن چهارگا نۀ ایمان

ستون است و همچنین چهار رکن:

الل؛ و الیرضا بِق ِ
ألمیر إل ِ
أرَان أربع رة :التوَُّل عَل ِ
الل؛ و ت ِ
فوجض ا ِ
ر
ضاء
«و له
ِّ
ِ 2
ِ
الل؛ و التسلِیم ِأل ِ
میر الل».
مراد از توکل ،اعتماد و وثوق به خداست .انسان اگر دارای توکل باشد،
توکّ ل یعن ی اعتماد و و ثو ق به خدا

 .0سوره طالق ( )11آیه  .7رساله نکاحیه ،ص :728

«و کسی که بر خداوند توکل نماید ،خداوند کافی میباشد برای او .تحقیقاً خداوند رسانندۀ امر

خود هست ،و حتماً خداوند برای تمام چیزها اندازهای قرار داده است».
 .2الکافی ،ج  ،2ص  .33ترجمه:

«امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمود« :ایمان چهار رکن و ستون دارد :توکل و وثوق بر خداوند؛
تفویض و واگذار نمودن امور به خداوند؛ راضی و خشنود بودن به قضاء خداوند؛ تسلیم و منقاد

بودن نسبت به اوامر خداوند( ».محقّق)

مطلع انوار  /ج  / 31مجلس روز بیست و هشتم

115

اسباب دنیا را صِرف ادواتی میبیند که پروردگار علیّ أعلی با آنها کار انجام میدهد،

ولی حیات و فعل و قدرت مختص ذات مقدّس اوست؛ ولی شخص بیتوکل ،تأثیر
را برای اسباب قائل بوده و نظر خود را از مسبّباألسباب قطع میکند .بنابراین،

توکل از درجات اولیاء خداست.
[از آیۀ]

تال زم ایما ن و توکل

﴿﴾     

میشود.

0

استفاده تالزم ایمان و توکل

محبت خداو ند بر متوکلین

[آیۀ] ﴿ 2﴾   داللت بر محبّت خدا به متوکلین دارد.
صیل اهلل علیه و آله« :لو أنکم تتوَلون عَل ِ
عن رسول اهلل ّ
الل حق توَُّلِ ِه،
7
ِ
اصا و تیروح بِطا ًنا».
لیرزُکم َام جیرزق الطی تغدو َخ ً
أیضا« :من انقطع إل ِ
اللَ ،فاه الل َل مؤون ٍة و رزُه ِمن حیث ال َیت ِسب؛
عنه ً
روایات ی در فضیلت توکل

و من انقطع إل الدُّ نیا ،وَله الل إلیها».

3

 .0سوره مائده ( )1آیۀ  .27ترجمه:
«و اگر شما از مؤمنان میباشید ،پس فقط بر خداوند توکل نمایید( ».محقّق)
 .2سوره آلعمران ( )7آیه  .013ترجمه:
«بهدرستیکه خداوند توکلکنندگان را دوست دارد( ».محقّق)

 .7بحار األنوار ،ج  ،18ص .010ترجمه:

«از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت شده که فرمودند” :اگر شما بر خداوند آنطور
که شایستۀ توکل است توکل مینمودید ،همانا خداوند همانگونه که به پرندگان روزی میدهد،
به شما نیز روزی عنایت میفرمود؛ صبح میکنند درحالیکه شکم آنها خالی است و شب مینمایند
درحالیکه شکمشان پر است( »“.محقّق)
 .3مجموعة ورام ،ج  ،0ص  .222ترجمه:
«از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمودند” :هر آن کس که به سوی
خداوند منقطع و بریده گردد (و بدو توکل نماید) ،خداوند تمام مؤونه و احتیاجات زندگی او را
کفایت نموده و روزی وی را از جایی که هیچ گمان ندارد عطا میفرماید؛ و هر آن کس که به سوی
دنیا منقطع گردد (و به اسباب دنیا امید داشته باشد) ،خداوند او را به همان دنیا میسپارد( »“.محقّق)

عزت و شرافت متوکالن

111

الناس ،فلیکن بِام ِعند ِ
ِ
الل أوثق ِمنه َما
أیضا« :من َسه أن جکون أغنی
و عنه ً
ِ ِ 0
[بام] ف جده».
العز ی ِ
الغنی و ِ
عن الصادق علیه السالم قال« :إن ِ
والن ،فإذا ظ ِفیرا بِم ِ
وض ِع
ّ
التوَ ِ
ُّل أوطنا».

2

عز ت و شرا فت متوکال ن

واضح است که شخصی که توکل کرد ،خدا کفایت او را مینماید؛ پس او

غنی است .و چون از تمسّک و التجاءِ به خلق خودداری میکند دارای عزّت نفس

میگردد ،و در اثر عزّت نفس شخص با آبرو میشود؛ و در غیر اینصورت رذائل
اخالق پیوسته دامن [او را] میگیرد .خداوند غنی و مردم فقیرند؛ کسی که به دست

مردم نگاه خود را بدوزد ،شرافت خود را از دست داده و افقر فقرا خواهد شد.
السالم قال« :من أعطِی ثال ًثا َل جمنع ثال ًثا :من أعطِی الدُّ عاء،
عن الصادق علیه ّ
7
الزجادة؛ و من أعطِی التوَُّل ،أ ِ
أعطِی ِ
اإلجابة؛ و من أعطِی ُّ
عطی الکِفاجة».
الشکیر ،أعطِی ِّ
دو روایت در آثار توکل

السالم” :ما
و عنه ً
السال ُم« :أوحی الل عزوجل إل داود علیه ّ
أیضا علیه ّ
 .0مجموعة ورام ،ج  ،0ص  .222ترجمه:

«از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت شده است که فرمودند” :هر کس دوست دارد
که غنیترین مردم باشد ،پس باید بدانچه که در نزد خداوند است ،بیش از آنچه که در دست
خود اوست وثوق و اطمینان داشته باشد( »“.محقّق)
 .2الکافی ،ج  ،2ص  .13ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :غنا و عزّت همواره در حرکت و جوالنند؛
پس هنگامی که به موضع و محل توکل دست یافتند ،در همانجا وطن مینمایند( »“.محقّق)
 .7الکافی ،ج  ،2ص  .11ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :به هر کس سه چیز عطا گردد ،از سه
چیز محروم نمیماند :به هر کس دعا کردن عطا شود ،اجابت آن نیز اعطا میگردد؛ و به هر کس
شکرگذاری کردن عطا شود ،فزونی نعمت نیز عطا میگردد؛ و به هر کس توکل (و اعتماد و وثوق
به کفایت خداوند در همۀ امور) عطا شود ،کفایت و بینیازی از دیگران نیز عطا میگردد( ».محقّق)
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بادی دون أح ٍد ِمن خ ِ
اعتصم ِب عبدر ِمن ِع ِ
لقی ،عیرفت ذلِک ِمن نِیتِ ِه ،ثم تکِیده
الساموات و األرض و من فِ ِیهنّ ،إال جعلت له المخیرج ِمن بین ِ ِهن .و ما اعتصم عبدر
ِ
بادی بِأح ٍد ِمن خ ِ
ِمن ِع ِ
اموات ِمن
لقی ،عیرفت ذلِک ِمن نِیتِ ِهّ ،إال ُطعت أسباب الس
0
بال بِأی ٍ
ِِ
ِ
ِ
واد هلک»“.
جدجه ،و أسخت األرض من تته ،و َل أ ِ ِّ
باری ،شخص متوکل درجاتی از کمال را پیموده و خداوند را بهتر شناخته و
درجا ت کمال ی شخص متوکّل

به آن خدایی که قادر و غالب و زمام تمام امور در دست اوست و حکیم و علیم

است ،علم پیدا نموده و قلبش مطمئن شده؛ چراغی پر فروغ در دل او جلوهگر شده

و پردههای ذلت و جهل را از دور قلب خود زدوده .و لذا شخص متوکل همیشه در
خوشی و رفاهیّت است؛ زیرا خدا معین و ناصر اوست.

و شخص بیتوکل که نگاه خود را به اسباب مرده و بیروح دنیا دوخته ،قلب

خود را تاریک نموده؛ چون روح و حیات را در خود میرانیده است .لذا در دنیا

زندگانیش سخت و گرفتاریها بر او زیاد نمودار خواهد شد.
یف الکایف بسنده عن أیبجعف ٍر علیه السالم ،قالُ«[ :ال رسول ِ
الل ّ
صَل الل
ّ
الل و عظمتِی و َِ ِرب ِ
جائی و ن ِ
علیه و آله و س ّلم :جقول الل عزوجل” :و ِعز ِیت و ج ِ
وری
و عل ِّوی و ارتِفا ِع م ِ
کاین ،ال جؤثِیر عبدر هواه عَل هوای ّإال شت ُّت عل ِیه أمیره ،و لبست
دو روایت غریب در مذ مّت انسا ن غیر متوکل

 .0الکافی ،ج  ،2ص  .17ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :خداوند عزّوجلّ به حضرت داود
علیه السّالم وحی فرمود که :هیچ بندهای از بندگان من نیست که بدون توجه به احدی از
مخلوقاتم فقط به من تمسّک جوید و من آن را از نیت و قصد او بدانم و سپس آسمانها و زمین و
هرکه در آنهاست نیز بر علیه او کید و مکر نمایند ،االّ اینکه راه چاره و نجات از میان آنها را برایش
قرار دهم .و هیچ بندهای از بندگان من نیست که به یکی از مخلوقاتم تمسّک جوید و من نیز آن را
از قصدش بدانم ،االّ اینکه اسباب و وسایل آسمانها را از دست او قطع میکنم و زمین زیر پایش
را بهشدّت سخت میگردانم (بهطوریکه هیچ کشت و زرعی در آن نروید و زندگی بر او تنگ و
سخت شود) ،و من دیگر باکی ندارم که او در کدام وادی و بیابانی هالک میگردد( »“.محقّق)
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عل ِیه دنیاه ،و شغلت ُلبه ِِبا ،و َل أوتِ ِه ِمنها ّإال ما ُدرت له ].و ِعزیت و جالل و
عظمتی و نوری و ع ُّلوی و ارتِفا ِع مکاین ،ال جؤثِیر عبدر هوای عَل هواه ّإال استحفظته
اموات و األر ِضی ِرزُه ،و َنت له ِمن و ِ
ِ
م ِ
راء َِتار ِة َ ِّل ِ
تاج ٍیر ،و
الئکتِی ،و َفلت الس
0
أتته الدُّ نیا و ِهی ِ
راغم رة»“.
لسنی بن ُعلوان قال:
َسه ت باسناده إیل ا ُ
عن ّ
ُممد بن یعقوب الکلینی ت قدّ َّ ّ

« ُکنّا یف ل ٍ
عض
ب فیه العلم و قد نفدت نفقتی یف بعض ا سفار .فقال یل ب ُ
ا نط ُل ُ

ف
أصحابنا” :من تُؤ ِّم ُل لام قد نزل بک؟“ ف ُقل ُ ُ ” :فال ًنا “.فقال” :إ ًذا واهلل ال تُسع ُ
حاجتُک و ال تب ُل ُغ أملک و ال تُنج ُح طلبتُک“.
ُقل ُ ” :و ما ع َّلمک رحمک ا ُ
هلل؟“

قالَّ ” :
السالم حدَّ نی أ َّن ُه قرأ یف بعض ُکتُبه أو بعض ال ُکتُب:
إن أباعبداهلل علیه ّ
الل و ُم ِدی و ارتِفا ِع مکاین عَل ع ِ
ول :و ِعز ِیت و ج ِ
أن اهلل تبارک و تعایل ی ُق ُ
َّ
یرش

س ،و ألَسونه ثوب المذل ِة ِعند الن ِ
ألُطعن أمل َ ِّل مؤ ِّم ٍل غ ِیی بِالیأ ِ
ّاس ،و ألن ِّحینه
دائ ِد و الش ِ
یرب ،و ألبعدنه ِمن وصَل [فضَل] .أ جؤمل غ ِیی ِف الش ِ
ِمن ُ ِ
دائد بِی ِدی؟! و
ِّ
ِّ
 .0الکافی ،ج  ،2ص  .771ترجمه:

«از امام باقر علیه السّالم روایت شده که رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند :خداوند
عزّوجلّ میفرماید” :به عزّت و جالل و عظمت و کبریائیّت و نور و علوّ و رفعتِ مکانت و
منزلت خودم قسم که هیچ بندهای هوای نفس و خواست خودش را بر خواست من مقدّم ندارد،
مگر اینکه امور او را متشتّت و پراکنده و خراب میگردانم ،و دنیای او را را برایش مشتبه
میسازم ،و قلبش را بدان مشغول مینمایم ،و از آن به وی چیزی ندهم مگر به آنچه که برایش
مقدّر کردهام .و به عزّت و جالل و عظمت و نور و علوّ و مکانت رفیع خودم قسم که هیچ بندهای
خواست مرا بر خواست خود مقدّم ندارد ،مگر آنکه مالئکۀ من او را محافظت و نگهبانی نمایند،
و آسمانها و زمینها رزق او را متکفّل گردند ،و من همواره از پس تجارت هر تاجرِ سودجویی
برای او پشتیبان باشم ،و دنیا در نهایت ذلّت درحالیکه او نخواهد ،به جانبش رو نماید( ».محقّق)
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جیرجو غ ِیی و جقیرع [بِ ِ
الف ِ
األبواب و ِهی مغلق رة و ِ
ِ
باب
کیر] باب غ ِیی ،و بِی ِدی مفاتِیح
عاین .فمن ذا ا ّل ِذی أملنِی لِنوائِبِ ِه فقطعته دوَّنا؟! و من ذا ا ّل ِذی ر ِ
وح لِمن د ِ
جاین
مفت ر
بادی ِع ِ
لِعظِیم ٍة فقطعت رجاءه؟! جعلت آمال ِع ِ
ندی ُمفوظ ًة ،فلم جیرضوا بِ ِحفظِی؛ و
اموایت َِمن ال جم ُّل ِمن تسبِ ِ
مَلت س ِ
یحی و أمیرِتم أن ال جغلِقوا األبواب بینِی و بی
نائب رة ِمن ن ِ
ول .أ َل جعلم [أن من طیرُته] ِ
ِع ِ
بادی ،فلم جثِقوا بِق ِ
وائبِی أنه ال جملِک َشفها
الهیا عنِّی؟! أعطیته بِج ِ
غ ِیی ّإال ِمن ب ِ
إذین؟! فام ِل أراه ِ
عد ِ
ودی ما َل جسألنِی ،ثم
ً
انتزعته عنه فلم جسألنِی رده و سأل غ ِیی؛ أ فی ِاین أبدأ بِالع ِ
طاء ُبل المسأل ِة؟! ثم
خ ریل أنا فیب ِّخلنِی ع ِ
أسأل فال أ ِجیب سائ َِل؟! أ ب ِ
بدی؟! أ و لیس اجلود و الکیرم ِل؟! أ و
ِ
اآلمال فمن جقطعها د ِ
وین؟! أ فال
لیس العفو و الیرَحة بِی ِدی؟! أ و لیس أنا ُمل
اموایت و أهل ِ
جستحیی [ُیش] المؤ ِّملون أن جؤ ِّملوا غ ِیی؟! فلو أن أهل س ِ
أرض
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
یع ،ما انتقص ِمن ملکِی ِمثل
أملوا َجی ًعا ثم أعطیت َ ّل واحد منهم مثل ما أمل اجلم ٰ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ع ِ
ضو ذر ٍة؛ و َیف جنقص م ر
ؤسا
ؤسا للقانطی من رَحتی! و جا ب ً
لک أنا ُ ِّیمه؟! فیا ب ً
0
صاین و َل ج ِ
لِمن ع ِ
یراُبنی!“»
 .0الکافی ،ج  ،2ص  ،11با قدری اختالف .انوارالملکوت ،ج  ،2ص  ،703تعلیقه:

«در کافی با اسناد خود از حسین بن عُلوان روایت کرده است ،قال[ :ما در مجلسی که مباحث
علمی مطرح میشد حضور مییافتیم درحالیکه قدرت مالی من در بعضی از سفرها به پایان
رسیده بود .بعضی از دوستانم به من گفت” :انتظار داری این مشکل بهواسطۀ چه کسی حل
شود؟“ گفتم” :فالن کس ممکن است مشکل مرا حل کند “.او پاسخ داد” :پس معلوم میشود که
به حاجتت نخواهی رسید و آرزویت برآورده نخواهد شد و درخواستت به اجابت نمیرسد“.
گفتم” :از کجا این مطلب را میگوئی؟“ گفت” :امام صادق علیه السّالم فرمودند :در بعضی از
کتب خواندهام که خدای تبارک و تعالی میگوید :قسم به عزّت و جالل و عظمت و مرتبۀ اعالی
من بر عرش که هرآینه قطع خواهم نمود آرزوی هر آرزوکنندهای را از غیر من ،و بهتحقیق که بر او
لباس مذلّت و پستی را پیش مردم میپوشانم ،و او را از نزدیکی به خود بر کنار میدارم ،و از 
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ختم سخن با روضۀ مناسب.

 فضل و کرم خود دور میسازم .آیا در گرفتاریها به سراغ دیگری جز من میرود درحالیکه
گرفتاریها به دست من است؟! و او غیر مرا میطلبد و در فکر خود درب منزل غیر مرا میکوبد،
و کلیدهای همۀ دربها در دست من است ،درحالیکه همه آنها بستهاند و فقط درب خانۀ من

برای کسی که مرا بخواند باز است .کیست که مرا برای حادثهها بطلبد و من رابطۀ خود را با او قطع

کرده باشم؟! و کیست که در امر مهمّی امید دستگیری مرا داشته است و من امید او را از خود ناامید

کرده باشم؟! من آرزوهای بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم ،امّا آنان به این امر رضایت ندارند؛ و
آسمانهایم را از کسانی که دائم در حال تسبیح مناند و هیچگاه کسالت و ماللت بر ایشان پیش
نمیآید پر نمودهام و به آنان امر کردهام که درهای بین من و بین بندگانم را هرگز نبندند ،ولی این
بندگان به کالم من اعتماد نکردند .آیا کسی که حادثهای از حوادث روزگار بر او وارد شده است

نمیداند که هیچ کس قادر بر رفع آن نمیباشد مگر پس از اذن و اجازه من؟! پس چه شده است که
میبینم از من غفلت ورزیده است؟! از بخشش خود چیزهایی به او عطاء کردهام درحالیکه
درخواست نکرده است ،و سپس از او بازستاندهام ولی او از من درخواست نکرده است که

برگردانم و سراغ دیگری رفته است؛ آیا اینطور میپندارد که من کسی باشم که بدون درخواست
اعطاء نماید ولی هنگام درخواست جوابی ندهم؟! آیا من بخیلم تا بنده من مرا بخیل پندارد؟! آیا

کرم و بخشش اختصاص به من ندارد؟! آیا رحمت و عفو در دست من نیست؟! آیا من محلّ
آرزوها نیستم؟! پس چه کسی میتواند بین من و آن آرزوها فاصله بیندازد؟! آیا آرزومندان

نمیترسند که شخص دیگری را غیر از من آرزو نمایند؟! اگر اهل آسمانها و زمین من همگی
آرزو نمایند سپس به هر کدام از آنها به اندازۀ تمام آرزومندان اعطاء نمایم ،به اندازۀ قسمتی از یک

ذرّه از دارایی من کم نخواهد شد؛ و چگونه منقصت پذیرد سرمایهای که من عهدهدار و مالک آن
میباشم؟! پس چه زشتی و پلیدی خواهد بود برای کسانی که از رحمت من ناامید باشند و برای
کسانی که گناه میکنند و مراقب دستورات من نمیباشند!“ مترجم]
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روز بیست و نهم:
مجلس

حقیقت توکّل

مجلس

روز بیست و نهم:

مجلس روز بیست و نهم

حقیقت توکّل

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
لزوم کوشش در ا مور د نیا و عدم منا فات آ ن با توکل

﴿.﴾          

0

دنیا مکانی است که انسان به اندازۀ وسعت عمر خود باید در آنجا زندگی

کند ،غذا بخورد ،لباس بپوشد؛ و بهطورکلی زندگی خود را بهطور کفاف سپری

کند ،چون عالم مادّه است .این احتیاجات خودبهخود به وجود نیامده ،باید دنبال
آنها برود و با زحمت ،خود تهیه نماید.

بعضی گمان میکنند که چون انسان توکل کرد ،باید در خانه بنشیند و از خدا

استمداد روزی کند؛ یا در بعضی مراحل ،انسان را از کوشش و سعی منع میکنند و
به آیات قرآنیّه:

﴿     *     

 .0سوره قصص ( )28آیه  .33نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :31

« و از این اموال فراوان و ثروت زخّاری که خداوند به تو داده است ،دنبال رسیدن به راه
آخرت و جستجوی آن خانۀ عاقبت باش؛ و درعین حال نصیب و حظ و بهره ات را نیز از دنیا

فراموش مکن».
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 0﴾   متوسل میگردند.
این کالم پوچ و از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زیرا این عالم همانطورکه

دیروز عرض شد ،عالم ماده و اسباب است.

توک ل یعن ی عا لم اسباب و مسبّبات را مؤ ثّر در وجود نپنداشتن

خدای علیّ أعلی روزی را به توسط اسباب میدهد .خدا گندم میدهد ،ولی

باید تخم در زیر زمین بماند و آب بر او بریزد و جوانه زند و خوشه گردد و درو

شود .خدا باران میفرستد ،ولی باد را موکِّل میکند قطعات آب دریا را که در اثر
حرارت شمس تبخیر نموده با خود به آسمان برد و در آنجا در اثر برودت به باران

تبدیل گردد .حیات را خدا میدهد ،بچه را خدا میدهد ،ولی باید زن و مرد نزدیکی
کنند و نُه ماه نطفه در اثر تغییراتی که در او مالحظه میکند در رحم بماند.

توکل یعنی این اسباب را مؤثّر در وجود نپنداری ،و ادواتی بپنداری که

خدای علیّ أعلی آنها را به کار میاندازد.

داستا ن مرد ی که عز لت اختیار کرده و ا ز خدا روز ی می خواست

روزی پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم یکی از اصحاب خود را در

مسجد ندیدند و علت غیبتش را پرسیدند .عرضه داشتند که بدین آیه در منزل

عزلت اختیار کرده و از خدا روزی میخواهد .حضرت متغیّر شدند؛ و فرمودند:

«خدا میدهد ،ولی با سعی و جدیّت؛ برخیز و دنبال کار برو!»

2

 .0سوره ذاریات ( )10آیه  22و  .27معاد شناسی ،ج  ،8ص :211

«و روزیِ شما در آسمان است ،و آنچه به شما وعده داده شده است نیز در آسمان است * .پس
سوگند به پروردگارِ آسمان و زمین که آن روزی حق است و ثابت و روشن است ،همچون

روشنی و ثبوت گفتاری که شما بر سر زبانها دارید!»

 .2الکافی ،ج  ،1ص « :83عن ُه عن ُم ّمد بن عیل ،عن هارون بن محزة ،عن ع ِّیل بن عبدالعزیز ،قال :قال یل
السالم” :ما فعل عمیر بن مسلِ ٍم؟“ ُقل ُ ُ ” :جعل ُ فداک ،أقبل عیل العبادة و ترک التّجارة“.
أبوعبداهلل علیه ّ
سول ِ
أصحاب ر ِ
أن ِ
ِ
تارک ال ّطل ِ
ب ال جستجاب له؟! ّ
فقال” :وَیه! أ ما علِم ّ
الل ص َّل الل
إن ُو ًما ِمن
علیه و آله و س ّلم ل ّام نزلت ﴿ ﴾     *      أغلقوا األبواب 

حکایت کوشش امام باقر علیه السّالم در راه کسب مال حالل و حفظ آبرو و زندگیِ کفاف

171

لذا ائمۀ اطهار خود پیوسته مشغول کار بودند و مردم را به کار دعوت و از
تنبلی منع میفرمودند« :ملع ر
ون من ألقی َله عَل النّاس».

0

حکایت کوشش ا مام با قر علیه ال سّالم در راه کسب مال حالل و حفظ آبرو و ز ندگیِ کفاف

داستان حضرت امام محمّدباقر علیه السّالم در ظهر تابستان با دو غالم که زیر

بازوهای حضرت را گرفته و به کار میرفتند.

2

و أُبلوا عَل ِ
العباد ِة ،و ُالواُ :د َفینا .فبلغ ذلِک النّبی ص َّل الل علیه و آله و س ّلم فأرسل إل ِ
یهم

ِ
ِ
ِ
ِ
فقال :ما َحلکم عَل ما صنعتم؟ ُالوا :جا رسول الل تک ِّفل لنا بِأرزاُنا فأُبلنا عَل العبادة .فقال :إنّه
من فعل ذلِک َل جستجب له! علیکم بِال ّطل ِ
ب!“»
ترجمه« :علی بن عبدالعزیز میگوید :روزی امام صادق علیه السّالم از من سؤال فرمود که” :عمر
بن مسلم به چه کاری مشغول است؟“ عرض کردم” :فدایت گردم به عبادت روی آورده و از
تجارت و کسب و کار دست کشیده است“.

فرمود” :وای بر او! آیا نمیداند که هر کسی که کسب و کار را رها کند دعایش مستجاب نمیگردد؟!
عدّهای از اصحاب رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هنگامی که آیۀ

﴿    

﴾     * ؛ هر کس که تقوای خدا پیش گیرد خداوند برای او راه بیرون

شدن (از مشکالت و حوادث و معاصی) را میگشاید و روزی وی را از جایی که هیچ گمان
ندارد ،عطا میکند﴾ نازل شد ،درب (دکانهای) خود را بستند و به عبادت رو آوردند و گفتند
تحقیقاً که دیگر ما کفایت شدهایم .این مسئله به پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رسید و آن
حضرت آنان را طلبید و فرمود :چه چیزی شما را بدین کار و رویّه واداشته است؟ گفتند :یا
رسول اهلل خداوند روزی ما را متکفّل گردیده و لذا ما به عبادت رو آوردهایم .رسول خدا فرمود:
هر کس چنین کرداری داشته باشد ،دعایش مستجاب نخواهد شد! بر شما باد به طلب روزی!“»

 .0الکافی ،ج  ،1ص  .32ترجمه:

«حقیقتاً هر کس که رنج و زحمت زندگی خود را بر دوش دیگران بیندازد ،ملعون و از رحمت

خدا دور است( ».محقّق)

 .2معاد شناسی ،ج  ،0ص :023

«روزی یک نفر از صوفیان ساکن مدینه به نام محمّد بن منکدِر به حضرت باقر علیه السّالم
برخورد کرد .دید در هوای گرم ،آن حضرت به دوش دو نفر از غالمان خود تکیه نموده و با بدن

فربه به سوی نخلستان میرود .با خود گفت :آیا این معنای زهد است؟! اآلن میروم و او را 
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﴿.﴾    

0
حکایت ترغیب شد ن حضر ت داود به عدم استفاده از بیت ا لمال و کارکرد ن برای ر فع نیاز

السالم:
السالم ،قال« :أوحی الل عزوجل إل داود علیه ّ
المؤمننی علیه ّ
عن أمری ُ
”أنک نِعم العبد لوال أنک تأَل ِمن ب ِ
یت ِ
الامل و ال تعمل بِی ِدک شی ًئا “.قال” :فبکی

جد أن لِن لِع ِ
داود علیه السالم أرب ِعی صباحا .فأوحی الل تعال إل احل ِد ِ
بدی داود
ً
ّ
رعا فیبِیعها بِ ِ
ألف ِدره ٍم.
السالم! فأالن الل له احل ِدجد ،فکان جعمل َل جو ٍم ِد ً
علیه ّ
2
رعا ،فباعها بِثالثِ ِامئ ٍة و ِستِّی أل ًفا و استغنی عن ب ِ
یت ِ
الامل»“.
فع ِمل ثالث ِامئ ٍة و ِستِّی ِد ً
 نصیحت میکنم .پیش آمد و گفت” :در این هوای گرم ،حرکت با این کیفیّت برای وصول به

دنیا سزاوار نیست! اگر در این حال مرگت فرا رسد ،در پیشگاه پروردگار چه خواهی گفت؟“
حضرت توقّف نموده ،رو کردند به آن مرد و گفتند” :اگر مرگم در این حال برسد ،در بهترین
حالی که در راه انجام وظیفه و کسب مال حالل برای خود و عیال و حفظ آبرو و زندگیِ کفاف
میگذرد ،رسیده است؛ و الحمد للّه در پیشگاه خداوند مأجور و مثاب خواهم بود .و من از مرگ
بیم دارم درصورتیکه به من در حال معصیتی از معاصی خدا وارد شود“.
*
گفت” :عجبا! من خواستم در این امر تو را اندرز دهم ،تو مرا نصیحت کردی و اندرز دادی“.
* این روایت را مفید در کتاب ارشاد در باب حضرت محمّد بن علیّ الباقر علیه السّالم آورده ،و از حسن
بن محمّد ،از جدش ،از یعقوب بن یزید ،از محمّد بن أبیعمیر ،از عبدالرّحمن بن حجّاج ،از حضرت
صادق علیه السّالم روایت کرده است .و نیز در کتاب إعالم الوَری بأعالم الهدی در ص  ،217شیخ طبرسی
(ره) در فصل مناقب و خصائص آن حضرت از محمّد بن أبیعمیر با همین سند روایت نموده است».

 .0سوره نجم ( )17آیه  .73معاد شناسی ،ج  ،01ص :018

«و نیست برای انسان مگر آنچه را که خودش سعی و کوشش کرده و برای بهدست آوردن آن
کاری انجام داده است».

 .2الکافی ،ج  ،1ص  .33ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند” :خداوند به
حضرت داود علی نبیّنا و آله و علیه السّالم وحی کرد که :اگر تو از بیتالمال استفاده نمیکردی و
با دست خود کاری انجام میدادی ،چه خوب بندهای بودی!“ سپس فرمودند” :حضرت داود علی
نبیّنا و آله و علیه السّالم چهل روز گریست .خداوند متعال به آهن وحی فرمود که برای بندۀ من
داود نرم شو! پس خداوند متعال آهن را برای داود نرم ساخت ،و او نیز هر روز زرهی 
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کیفیّت ا مرار معا ش امیرا لمؤمنین علیه ال سّالم

امیرالمؤمنین در نخلستان با بیل آبیاری میفرمود و از وجوه مأخوذه معاش

خود را میگذرانید و غالم خریده آزاد میفرمود:

0

السالم یعم ُل یف
عن ع ِّیل بن أیبحمزة[ ،عن أبیه] ،قال« :رأی ُ أباالسن علیه ّ

ٍ
الر ُ
جال؟“ فقال:
أرض ل ُه قد استنقع قدما ُه یف العرق؛ ف ُقل ُ ل ُهُ ” :جعل ُ فداک! أین ِّ
بیل [بِالی ِد] من هو خی ِمنِّی ِف ِ
”جا ع ِ َُّلُ ،د ع ِمل بِال ِ
أرض ِه و ِمن ِأب “.ف ُقل ُ ل ُه” :و من
ر
ِِ
ِ
ِ
السالم و
ُهو؟“ فقال” :رسول الل ص َّل الل علیه و آله و س ّلم و أمیالمؤمنی علیه ّ
آبائی َ ُّلهم علیهم السالم َانوا ُد ع ِملوا بِ ِ
ِ
أجدُیِم ،و هو ِمن عم ِل النبِ ِّیی و المیرسلِی
ّ
األوص ِ
2
یاء و الص ِ
ِ
احلی»“.
و
ّ
7
آلخیرتِ ِه ،و ال ِ
عن الصادق علیه السالم« :لیس ِمنّا من تیرک دنیاه ِ
آخیرته لِدنیاه!»
ّ
ّ
روایت ی از ا مام صادق علیه ا ل سّالم در مذ مّت تارک د نیا

حکایت ا مام صادق و شخص ی که ا ظهار بی پو ل ی کرد

داستان آمدن شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه السّالم و اظهار بیپولی،

 میساخت و به هزار درهم میفروخت .پس از مدّتی سیصدوشصت زره بساخت و آن را به
سیصدوشصت هزار درهم فروخت و از بیتالمال بینیاز گشت( »“.محقّق)
 .0ارشاد القلوب ،ج  ،0ص 011؛ بحار األنوار ،ج  ،17ص .720
 .2الکافی ،ج  ،1ص  .31ترجمه:

«علی بن أبیحمزۀ بطائنی از پدرش نقل میکند ،میگوید :حضرت موسی بن جعفر علیهما السّالم
را دیدم که در زمینی متعلّق به آن حضرت کار میکرد ،بهطوریکه پاهایش در عرق فرو رفته بود.

عرض کردم” :فدایت شوم ،پس کارکنان شما کجا هستند؟“ فرمود” :ای علی ،هرآینه کسی که از

من و پدرم بهتر بود ،در زمینش با بیل و با دست خود کار میکرد!“ عرض کردم” :منظور
کیست؟“ فرمود” :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السّالم و پدرانم
علیهم السّالم ،همگی با دست خویش کار میکردند؛ و این از کارهای انبیاء و مرسلین و اوصیاء و

بندگان صالح خداوند است( »“.محقّق)

 .7من الیحضره الفقیه ،ج  ،7ص  .011ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :کسی که دنیای خود را برای آخرتش
و آخرت خود را برای دنیایش ترک کند ،از ما نیست( »“.محقّق)
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و دستور حضرت که به دکان خالی بنشین؛ اتفاقاً نشست و او را به داللی خواستند و

ثروتمند شد.

0

 .0الکافی ،ج  ،7ص :333

«عدَّ ءة من أصحابنا ،عن أمحد بن ُمُ َّم ٍد ،عن ابن أیبنجران ،عن ص ّباحٍ ال ّناء ،عن ابنال َّط ّیار ،قال:
السالم” :إ َّن ُه کان یف یدی
ُقل ُ یبعبداهلل علیه ّ
وت ِف الس ِ
وق؟“
فقال یل” :أ لک حان ر
ُّ

ءء تف َّرق و ضق ُ ضی ًقا شدیدً ا!“

ُقل ُ ” :نعم و قد ترک ُت ُه“.

فقال” :إذا رجعت إل الکوف ِة فاُعد ِف حانوتِک و اَنسه؛ فاذا أردت أن َتیرج إل س ِ
وُک فص ِّل
ی أو أربع رَ ٍ
رَعت ِ
عات ،ثم ُل ِف دب ِیر صالتِک:
ول ِمنِّی و ال ُو ٍة ،و لکِن بِحولِک و ُوتِک ،أبیرأ إِلیک ِمن احل ِ
توجهت بِال ح ٍ
ول و القو ِة ّإال
ِ
بِک؛ فأنت ح ِ
الواس ِع ِرز ًُا َثِ ًیا ط ِّی ًبا و أنا
ول و ِمنک ُو ِیت .اللهم فارزُنِی ِمن فضلِک
خافِ رض ِف عافِیتِک؛ فإنه ال جملِکها أحدر غیک“.

أبر ُِ إیل ُد ّکاِ حتَّی بف ُ أن ی ُ
أبنِ اجلایب ب ُأجرة ُد ّکاِ و ما عندی
قال :ففعل ُ ذلک ،و ُکن ُ ُ
ب بمتاعٍ ،فقال یل” :تُکرینی نصف بیتک؟“ فأکری ُت ُه نصف بیتی بکری البی
قال :فجاء جال ء

ءء.

ُک ِّله!

قال :و عرض متاع ُه ،ف ُأعطی به شیئًا ل یبع ُه؛ ف ُقل ُ ل ُه” :هل لک إ َّیل ب ءری تبی ُعنی ع ً
دال من متاعک هنا

أبی ُع ُه و ُ
آب ُن فضل ُه و أدف ُع إلیک من ُه؟“
قال” :و کیف یل بنلک؟“

یل بنلک!“ قال” :ف ُخن ع ً
قالُ :قل ُ ” :و لک ا ُ
دال منها!“
هلل ع َّ

نت الفضل .فام
فأبن ُت ُه و رقم ُت ُه و جاء بر ءد شدیدء فبع ُ المتاع من یومی و دفع ُ إلیه ال َّمن و أب ُ

دال ع ً
آب ُن ع ً
دال فأبی ُع ُه و ُ
زل ُ ُ
واب و اشُّتی ُ
آب ُن فضل ُه و ُأر ُّد علیه من رأَّ الامل حتَّی رکب ُ الدَّ َّ

الرقیق و بنی ُ الدُّ ور!“»
َّ

«از أبوالطیّار نقل شده است که میگوید :به امام صادق علیه السّالم عرض کردم :مال و سرمایهای
در دست داشتم که از بین رفته است و اکنون بهشدّت در مضیقه هستم.

فرمودند” :آیا در بازار دکّان داری؟“

عرض کردم” :بله ،ولی ترک کردهام“.
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الکاسب حبیب ِ
در اخبار استِ « :
الل».

0

حتّی در بعضی اخبار وارد است که« :به همان دست که خریدید بفروشید،

خدا برکت میدهد».

در اخبار است خدا دعای شخص تنبل را که دنبال کار نمیرود و از خدا دعای

روزی میکند ،مستجاب نمیکند؛ و دربارۀ چنین شخصی فرمودهاند« :یف ر ُجل قال:
 حضرت فرمودند” :وقتی به کوفه برگشتی ،در دکّانت بنشین و آن را جارو کن؛ پس هنگامی که

خواستی بازار بروی ،دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخوان و سپس در عقیب نمازت این دعا را بخوان:
ول ِمنِّی و ال ُو ٍة ،و لکِن بِحولِک و ُوتِک ،أبیرأ إِلیک ِمن احل ِ
”توجهت بِال ح ٍ
ول و
ِ
القو ِة ّإال بِک؛ فأنت ح ِ
الواس ِع ِرز ًُا
ول و ِمنک ُو ِیت .اللهم فارزُنِی ِمن فضلِک
َثِ ًیا ط ِّی ًبا و أنا خافِ رض ِف عافِیتِک؛ فإنه ال جملِکها أحدر غیک“.
گفت :همین کار را انجام دادم ،و مرتب به دکّان خود میرفتم بهطوریکه میترسیدم خراجبگیران
مطالبۀ اجرت دکانم را نمایند درحالیکه من چیزی نداشتم بپردازم.
روزی فروشندهای با جنسی نزد من آمد و گفت ” :آیا نصف حجرهات را به من کرایه میدهی؟“
پس نصف حجرهام را به مقدار کرایۀ کل حجره ،به او اجاره دادم .آن شخص جنس خود را در
معرض فروش گذاشت و مشتری آن را به مقداری خواست که او نفروخت؛ پس گفتم” :آیا
ممکن است برای من کار خیری کنی ،و یک عِدل از همین جنست را (نسیه) به من بفروشی تا
وقتی فروختم سودش را بردارم و ثمن آن را به تو بدهم؟“
گفت” :چگونه چنین کاری کنم و از کجا بدانم که بعد خواهی داد؟“
گفتم” :خدا را برای تو بر آنچه گفتم گواه میگیرم!“
گفت” :پس یک عِدل از آن را بردار!“
من عِدلی از آن را برداشتم و مقدارش را مشخص کردم و از قضا سرمای شدیدی آمد و در همان
روز تمام آن جنس را فروختم و پولش را به او دادم و اضافۀ آن را برداشتم .بنابراین ،من پیوسته
یک عِدل میگرفتم و میفروختم و اضافه آن را برمیداشتم و رأسالمال را به او برمیگرداندم تا
اینکه مرکبهایی را سوار شدم و بندگانی را مالک گشتم و چند خانه ساختم( ».محقّق)
 .0تفسیر آلوسی ،ج  ،21ص  .013ترجمه:
«فرد کاسب حبیب خداوند است( ».محقّق)
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نی و ُصوم َّن و ع ُبد َّن ر ِّیب ،و أ ّما رزقی فسیأتینی؛ فقال
ق ُعد َّن یف بیتی و ص ِّل َّ
0
السالم” :هذا أحد الثالث ِة ال ِذجن ال جستجاب َلم دعو رة»“.
علیه ّ
قال أمریالمؤمننی علیه السالمِ « :
أعط من ِشئت ،فکن أمیه؛ س ْل عمن ِشئت،
ّ ُ
ُ ُ
2
فکن أسیه؛ است ِ
غن عمن ِشئت ،فکن نظیه».
شیخ عطار گوید:

اشعار عارف شهیر شیخ فریدا لدّین عطار نیشابور ی در فضیلت کسب و کار

ز مشرق تا به مغرب گر امـام اسـت

علــی و آل او مــا را تمــام اســت

چو در ِسرّ عطا اخـالصْ او راسـت

سه نان را هفده آیه خاص او راست

گرفته ایـن جهـان وصـف سِـنانش

چنــان در شــهر دانــش بــاب آمــد
چنان مطلـق شـد انـدر فقـر و فاقـه
اگــر علمــش شــدی بحــر مصــوّر

چــو هــیچش طاقــت منّــت نبــودی

گذشته زان جهان وصف سه نـانش

کــه جنّــت را بــه حــق ب ـوّاب آمــد
کــه زرّ و نقــره بــودش ســه طالقــه
در او یک قطره بـودی بحـر أخضـر

ز همّــت گشــت مــزدور یهــودی

 .0الکافی ،ج  ،1ص  .33ترجمه« :راوی میگوید :به امام صادق علیه السّالم عرض کردم” :نظر
شما دربارۀ مردی که میگوید :هرآینه در خانهام مینشینم و نماز میخوانم و روزه میگیرم و به
عبادت پروردگارم میپردازم ،و امّا رزق من بهزودی خواهد رسید ،چیست؟“ حضرت فرمودند:
”این فرد یکی از همان سه گروهی است که دعای ایشان مستجاب نمیگردد( »“.محقّق)

 .2نصّ این عبارت شریف ،در مجامع روایی موجود یافت نشد ،و در بحار األنوار ،ج  ،31ص 013

اینچنین آمده است:
ِ
ِ
ِ
«تفضل عَل من ِشئت ،فأنت أمیه؛ و است ِ
غن عمن شئت ،فأنت نظیه؛ و افتقیر إل من شئت ،فأنت
أسیه».
ترجمه« :بر هر کس که میخواهی تفضّل و عنایت کن ،پس در اینصورت تو امیر او خواهی بود؛ و
نسبت به هر کس که میخواهی ،بینیازی بجوی ،پس در اینصورت تو نظیر و مانند او خواهی شد؛
و به سوی هر کس که میخواهی دست نیاز دراز کن ،پس در اینصورت تو اسیر او خواهی گشت».
البته این روایت در سایر مجامع روایی نیز با قدری اختالف ذکر شده است( .محقّق)

اشعار عارف شهیر شیخ فریدالدّین عطار نیشابوری در فضیلت کسب و کار

کسی گفتش چرا کردی؟ بر آشـفت

لن ُ
الصتتخر متتن ُقلتتل اجلبتتال
قتتل َّ
ی ُ
عتتار
ّتتاَّ یل یف الکستتب
قتتول الن ُ
ء
ختم سخن با روضه مناسب.
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زبان بگشاد چون شمع و چنین گفت
الرجتتتال
أح ُّ
إیل متتتن متتتنن ِّ
تتتب َّ

َّ
الستتتتؤال
فتتتتإن العتتتتار یف ُذ ِّل ُ

0و2

 .0الهی نامه عطار ،ص .22

 .2دو بیت اخیر از دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیه السّالم ،ص  .731اسرار ملکوت ،ج ،0
ص:702

«انتقال صخرههای مهیب از قلۀ کوههای مرتفع ،برای من گواراترست از منّت کشیدن از افراد.
مردم به من میگویند :اکتساب برای همچو تویی ننگ و عار است! پس من در جواب گفتم :عار
و پستی در شناعتِ درخواست از مردم است ،نه در اکتساب( ».محقّق)

مجلس رو ز سی ام
مجلس رو ز سی ام :دربارۀ قاعدۀ

 :أیب ا ُ
هلل أن ُیری ا ُمور ّإال بأسباُبا

مجلس روز سیام

دربارۀ قاعدۀ:

أیب ا ُ
هلل أن ُیری ا ُمور ّإال بأسباُبا

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
﴿.﴾          

0

جریا ن ا مورِ عا لم ماده ،بهواسطۀ سلسلۀ عل ل و معلوالت

بیان شد که در عالم ماده ،موجودات بالسبب ایجاد نمیشوند« :أب الل أن
ِ
ی ِیری األمور ّإال بِ
أسباِبا [بأسباب]».

2

اگر انسان سیر شود ،خدا سیر نموده ولی غذا خوردن را واسطه برای شبع

قرار داده است .اگر مریض شفا پیدا کند ،خدا شفا داده منتهی اثراتی را که در دوا

موجود است ،واسطه برای شفا معیّن کرده؛ بنابراین ،چون نظام عالم طبیعت بر این

مقرّر شده ،اگر شخصی توقّع داشته باشد که خدای علیّ أعلی بدون اسباب به او
 .0سوره قصص ( )28آیه  .33نور ملکوت قرآن ،ج  ،3ص :31

«و از این اموال فراوان و ثروت زخّاری که خداوند به تو داده است ،دنبال رسیدن به راه آخرت و
جستجوی آن خانۀ عاقبت باش؛ و درعینحال نصیب و حظ و بهرهات را نیز از دنیا فراموش
مکن».

 .2الکافی ،ج  ،0ص  .087نور ملکوت قرآن ،ج  ،2ص  ،002تعلیقه:

«خداوند إبا میکند از اینکه امور را به جریان اندازد ،مگر از راه اسباب مختص به خود آن امور».
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طفل دهد یا روزی دهد یا مریض را شفا دهد یا مال دهد ،توقّعی بیجا و بیموقع

است و لذا دعا در این قسم امور مستجاب نمیگردد.

یف اإلَسائیل ّیاتّ « :
السالم اعت َّل بع َّل ٍة؛ فدبل علیه بنو إَسائیل،
أن مویس علیه ّ
حکایت بیمار ی حضر ت موسی و استفاده نکرد ن ا ز دارو

فعرفوا ع َّلته ،فقالوا له” :لو تداوی بکنا لجئ  “.فقال” :ال أت ِ
داوی ح ّتی جعافینی الل
عزوجل هو ِمن غ ِی د ٍ
واء “.فطال ع َّل ُته 0،فأوحی اهلل تعایل إلیه” :و ِعزیت و جالل ال
أبیر ْأتک ح ّتی تت ِ
داوو ُه فجأ؛
داوی بِام ذَیروه لک “.فقال ِل ُم” :داووین بِام ذَیرتم “.ف ُ
فأوجا یف نفسه من ذلک ،فأوحی اهلل تعایل إلیه” :أردت أن تبطل ِحکمتی بِتو َُّلِک
ِ
األشیاء غ ِیی؟“»
ع َّل؟! من أودع العقاُی منافِع

2

عدم استجابت دعا ی فرد ی که در زیر دیوار شکسته دعا کند دیوار بر سر ش خرا ب نگردد

و همچنین در روایت است« :خدا دعای کسی را که در زیر دیوار شکسته
عروم ُ َّر ءب و إ ّنا نتداوی به فنج ُأ “.فقال” :ال أت ِ
 .0خ ل« :فقالوا لهّ ” :
داوی “.و
ء
أن دواء هنه الع َّلة م

أقام ع َّل ُت ُه( ».محقّق)

 .2إحیاء علوم الدین ،ج  ،03ص 23؛ محجة البیضاء ،ج  ،3ص  .372ترجمه:

«در اسرائیلیّات آمده است که :حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السّالم بهواسطۀ علّت و

مرضی بیمار گردید .بنیاسرائیل به دیدن آن حضرت رفتند ،و بیماریش را تشخیص دادند ،و به او

گفتند” :اگر خود را با فالن دارو مداوا نمایی ،حتماً خوب خواهی شد “.حضرت موسی فرمود:
”خود را مداوا نمیکنم تا اینکه خداوند عزّوجلّ بدون دواء مرا عافیت بخشد“.

پس بیماری آن حضرت طوالنی شد ،و خداوند متعال به او وحی فرمود” :قسم به عزّت و جاللم

که تو را شفا نمیبخشم تا اینکه خود را به آن دارویی که آنها برای تو تجویز نمودند ،مداوا
نمایی!“

حضرت موسی به آن عدّه از بنیاسرائیل فرمود” :مرا به آن دارویی که گفتید ،مداوا کنید!“ و آنها

نیز مداوا نمودند و آن حضرت شفا یافت .حضرت موسی از این قضیه در نفس خود احساس
نگرانی کرد؛ پس خداوند متعال به او وحی فرمود” :آیا میخواهی حکمت مرا بهواسطۀ توکّلت بر

من باطل نمایی؟! مگر چه کسی غیر از من منافع و خواص اشیاء را در عقاقیر و داروها به ودیعت
نهاده است؟!“» (محقّق)

بر خالف قاموس خلقت بودنِ عمل فردی که به دنبال معیشت نرود

بنشیند و دعا کند که خراب نشود ،مستجاب نمیکند».

122
0

بر خ الف قا مو س خلقت بود نِ عم ل فردی که به دنبال معیشت نرود

لذا مردمانی که دنبال معیشت نروند ،بر خالف قاموس خلقت رفتار کردهاند؛

و از مولودات این امر ،احتیاج به مردم و از بین بردن عفت و عزت نفس است:

السالم إنک نِعم
السالم ،قال« :أوحی الل إل داود علیه ّ
عن أمریالمؤمننی علیه ّ
ِ 2
العبد لوال أنک تأَل ِمن ب ِ
یت الامل؛»
عن الصادق علیه السالم« :لیس ِمنّا من تیرک دنیاه آلخیرتِ ِه و ال ِ
آخیرته بِدنیاه
ّ

[لِدنیاه]؛»

7

الیرزق ِف الدُّ نیا استِعفا ًفا ع ِن الن ِ
ّاس و
السالم ،قال« :من طلب ِّ
عن الباقر علیه ّ
جار ِه ل ِقی الل ع ّزوجل [جوم ِ
سع ًیا [تو ِسی ًعا] عَل أهلِ ِه و تع ُّط ًفا عَل ِ
القیام ِة] و وجهه
ِ 3
ِمثل القم ِیر لیلة البدر».
 .0الخصال ،ج  ،0ص :233

صیل اهلل علیه و آلهَ” :خس رة ال جستجاب َلم... :؛ و رج رل میر بِحائِ ٍ
«قال ر ُس ُ
ول اهلل ّ
ط مائِ ٍل و هو جقبِل
إل ِیه و َل ج ِ
ُس ِع المش حتی سقط علیه»“.
ترجمه« :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمودند” :پنج نفر هستند که دعای آنان مستجاب
نمیگردد... :؛ و مردی که از کنار دیوار شکستهای که در حال فروریختن است ،بگذرد و
درعینحال در راه رفتن خود سرعت نکند تا اینکه دیوار بر روی او بیفتد( »“.محقّق)

 .2الکافی ،ج  ،1ص  .33ترجمه:

«از امیرالمؤمنین علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله
و علیه السّالم وحی فرمود که :تو بندۀ خوبی هستی ،اگر از بیتالمال استفاده نمیکردی!“» (محقّق)
 .7من ال یحضره الفقیه ،ج  ،7ص  .011ترجمه:

«از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :کسی که دنیای خویش را برای
آخرتش و آخرت خود را برای دنیایش ترک کند ،از ما نیست( »“.محقّق)

 .3الکافی ،ج  ،1ص  .38ترجمه:

«از امام باقر علیه السّالم روایت شده است که فرمودند” :هر کس که در دنیا به منظور حفظ آبرو و 
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عدم منا فات طلب دنیا با طلب آخرت

و البته باید دانست که طلب دنیا چنانچه از حدود موازین باشد ،منافاتی با

طلب آخرت ندارد ،بلکه در بعضی مواقع طلب آخرت است:

﴿.﴾          

0

حسنۀ دنیا به مالی که در راه خدا مصرف شود تعبیر شده است.

2

بدو ن واسطه ا ز خدا طلب کرد ن ا فراط ،و اسباب را مؤ ثّر دانستن تفریط و شر ک است

و همانطور که طلب از خدا بدون واسطه افراط است ،اسباب را مؤثّر دانستن

و حاجت از اسباب خواستن نیز شرک است و در مرحلۀ تفریط واقع شده است.
تشبیه ی لطیف در جایگاه عل ل و اسباب در عا لم ماده

اسباب ،حکم کلیدی را دارند که شخص با نیروی بازو قفل را باز میکند.

اگر موری در صفحۀ کاغذی حرکت کند ،سیاهی را که قلم بر صفحه مینگارد از
 بینیازی از مردم ،و در وسعت و گشایش قرار دادن خانوادۀ خود ،و عطوفت و مهربانی کردن
به همسایۀ خویش ،به طلب رزق و روزی بپردازد ،روز قیامت درحالیکه صورتش همچون ماه در
شب بدر (شب چهاردهم) میدرخشد ،خدای عزّوجلّ را مالقات خواهد کرد( »“.محقّق)

 .0سوره بقره ( )2آیه  .210ترجمه:

«بار پروردگارا! در دنیا به ما حسنه عنایت فرما و در آخرت نیز به ما حسنه عنایت فرما ،و ما را از
عذاب آتش محفوظ بدار!» (محقّق)

 .2من ال یحضره الفقیه ،ج  ،7ص :011

ٍ
السالم یف قول اهلل عزّ وج َّل﴿ :
بن
«روی السن ُ
ُمبوب عن مجیل بن صال ٍح عن أیبعبداهلل علیه َّ

الل و اجلنة ف ِ
 ،﴾       قالِ ” :رضوان ِ
اآلخیر ِة ،و السعة ف الیر ِ
زق و
ِّ
المعاجِ ِ
ش و حسن اخلل ِق ف الدُّ نیا»“.
ترجمه« :از امام صادق علیه السّالم درباره این گفتار خداوند عزّوجلّ که میفرماید:

﴿  

 ﴾    سؤال شد که منظور چیست؟ فرمودند” :مراد از حسنه در آخرت،

رضوان خدا و بهشت است؛ و مراد از حسنه در دنیا ،گشایش در رزق و وسایل زندگی و حسن
خلق است( »“.محقّق)
ٍ
مجمع البیان ،ج ،0ص « :233قیل هی ُ
السدی».
الامل یف الدُّ نیا ،و یف اآلبرة اجلنَّة؛ عن ابن زید و ُ

ترجمه « :گفته شده است که مراد از حسنه در دنیا مال ،و مراد از حسنه در آخرت بهشت است».
(محقّق)

چهار دسته از مردمان جهان ،در نوع نگرش به عالم وجود

124

قلم میبیند؛ ولی کسی که دیدهاش بازتر و تندتر باشد ،آن حرکت را نه از دست
نویسنده و نه از قلم و مرکّب دانسته ،بلکه از روانِ نویسنده میداند .مرکّب و قلم و

دست ،آلت برای نوشتن هستند.

چهار دسته ا ز مردما ن جها ن ،در نوع نگر ش به عا لم وجود

مردمان جهان به چهار دسته تقسیم میشوند:

اوّل :کسانی که خدا را میشناسند که مؤثّر در عالم وجود است ،و ابداً

تأثیری جز سببیّت برای اسباب قائل نیستند؛ چون پیغمبران و ائمّه و اولیاء خدا؛
دوّم :کسانی که اسباب را مؤثّر میدانند؛ چون طبیعیین و مادیین؛

سوّم :کسانی که از خدا بدون اسباب طلب میکنند؛ اینها مؤمنینی هستند که

معرفت آنها به جهان آفرینش کم است؛

چهارم :آنها که عقیدهای نداشته و از روی دل به هیچ یک از مبانی فوق قائل

نیستند.

مبار زه و مخاصمۀ قا ئلین به مؤ ثّر بود ن اسبا ب با اولیاء خدا

صفی که در مقابل متدیّنین و ائمّه و اولیاء خدا و پیمبران در هر دوره متشکّل

میشد و با آنها مبارزه میکردند ،گروه دوّمند؛ مثل عمر بن سعد از گروه دوّم،
هرچند که ظاهراً در رِبقۀ اسالم بود.

داستا ن مذاکرات حضر ت سیّدال شّهدا با عمر س عد راجع به گندم عرا ق ( ت)

داستان مذاکرات حضرت سیّدالشّهدا با گفتار او راجع به گندم ریّ.

0

 .0مدینة المعاجز ،ج  ،7ص  .380تاریخ قیام و مقتل جامع سیّدالشّهدا علیه السّالم ،ج  ،0ص :300

«ابناعثم پس از نقل پیام امام حسین علیه السّالم جهت گفتگو ،و همراهی طرفین با بیست نفر و

کنارهگیری همراهان طرفین هنگام مذاکره ،مینویسد:

عبّاس بن علی و علی بن الحسین نزد حسین بن علی ،و حَفص فرزند عمر و غالمش

به نام الحق نزد او ماندند .حسین به ابنسعد فرمود” :وای بر تو! آیا از خدایی که
بازگشت تو به سوی اوست ،نمیترسی و با من میجنگی؟! درحالیکه میدانی من
فرزند کیستم و چه نسبتی با پیامبر صلّی اهلل علیه و آله دارم .این گروه را رها کن و با

من همراه شو تا مقرّب درگاه الهی شوی“.

عمر بن سعد گفت” :میترسم خانهام را خراب کنند“.
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ختم سخن با روضه مناسب.

 فرمود” :من برایت خانهای تهیه میکنم“.
گفت” :اموالم را میگیرند“.

فرمود” :من بهتر از آن را به تو میدهم“.

عمر سعد ساکت شد و جوابی نداد .امام درحالیکه آنجا را ترک میکرد ،فرمود” :خدا
به زودی تو را در بسترت بکشد و در روز قیامت نیامرزد! امید دارم از گندم عراق جز
*

اندکی نخوری“.

بوارزمی اضافه میکند که عمر سعد هم گف ” :اگر گندم نباشد ،جو بواهد
بود “.سپا به سوی ل گرش بازگ

**

.

* ابناعثم ،کتاب الفتوح ،ج  ،1ص 32ـ  .37آنچه در منابع آمده است همین ”گندم عراق“ است ،و آنچه

شهرت یافته که امام فرمود از گندم ری نخوری ،درست نیست .از نفرین امام (علیه السّالم) استفاده

میشود که عمر بن سعد نهتنها به حکومت ری نخواهد رسید ،بلکه در خود عراق نیز چندان زنده نخواهد

ماند؛ چنانکه همینگونه شد و پس از حادثۀ عاشورا بههیچیک از آنها نرسید و مختار او را کشت .البته
تعبیر ”گندم ری“ تنها در یک منبع متأخر ،یعنی مدینة المعاجز آمده که با توجه به انفراد و منحصر بودن
مطلب به آن کتاب ،باید اشتباه را متوجه ناسخان یا نویسنده دانست.

** خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج  ،0ص ».231

طر :تفسیر آیه :إ نَّ اهللَ اشتَری مِنَ ا لمُؤ مِنینَ أنفُ سَهُم و أ موالَهُم بِأ نَّ لَهُمُ ا لجَنَّةَ
ید ففطر
روزز ععید
مجلس رو
مجلس

مجلس روز عید فطر

تفسیر آیۀ:

﴾  

﴿      

الرحیم
الرمحن َّ
بسم اهلل َّ
الصال ُة عیل ُُم ّم ٍد و آله ال ّطاهرین
و َّ

و لعن ُة اهلل عیل أعدائهم أمجعنی من اآلن إیل قیام یوم الدّ ین
دو خطبه بیان شد:

هَّلِل ال ِذی ال جبلغ ِمدحته ِ
خطبه اوّل نهج البالغه« :احلمد ِ
القائلون ،و ال َی ِص
درَه بعد ِ
نعامءه العا ُّدون ،و ال جؤ ِّدی حقه المجت ِهدون .ال ِذی ال ج ِ
اَلم ِم ،و ال جناله
غوص ِ
ُت معدو رد ،و ال
عت موجو رد ،و ال و ر
الفط ِن؛ ال ِذی لیس ل ِ ِصفتِ ِه حدٌّ ُمدو رد ،و ال ن ر
ِِ
ِ
ور میدان ِ
الیرجاح بِیرَحتِ ِه ،و وتد بِال ُّصخ ِ
أرض ِه».
أج رل َمدو رد .فطیر اخلالئق بِقدرته ،و نرش ِّ

0

 .0نهج البالغة (عبده) ،ج ،0ص  .03امام شناسی ،ج  ،02ص :733

«تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آنِ خداوند است؛ آن خداوند که به کیفیّت مدح و ثنای او
نمیرسند جمیع گویندگان و سخنسرایان ،و نعمتهای او را به شمارش درنمیآورند عمومِ

حسابگران ،و پاس حقّ او را ادا نمینمایند همه کوششکنندگان .آن خداوند که همّتهای

بلندپرواز با ارادههای تیز و دوربین را توان آن نیست تا او را دریابند ،و فهمهای گران و

اندیشههای عمیق و غوطهور را قدرت آن نِه تا خود را به او برسانند و وی را ادراک کنند؛ آن
خداوند که برای صفات او حدّ و تشخّصی نیست و نعتی موجود نمیباشد ،و وقت و زمان قابل
شمارش نیست ،و مدّت دراز و طوالنی وجود ندارد که بدان منتهی گردد .با قدرت کاملۀ خود 
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الال ِ
«و الصالة و السالم عَل الذی روحه نسخة األحدج ِة ف ّ
هوت ،و جسده
زائن احلی الذی ال جموت؛ طاوس الکِ ِرب ِ
کوت ،و ُلبه خ ِ
لک و المل ِ
صورة معاین الم ِ
جاء
ِّ
و َحام اجلرب ِ
ِ
الطاهیرجن الغ ِّیر المیامی.
وت» 0س ِّیدنا ُممد و عَل آله الط ِّیبی
خطبۀ دوّم :به لسان فارسی ،شامل حمد و ثناء و درود پروردگار ،و صلوات
بر سیّد أنام محمّد و آله الطاهرین؛ سپس شروع به سخن شد.
مبایعه و خرید و فرو ش ،در حقیقت هر فعل ی از ا فعال انسان

﴿.﴾         

2

اگر نگاه عمیقی به جریان روزگار بنماییم ،خواهیم دید افعالی که انسان انجام

میدهد ،به منظور و مقصودی بوده که در حقیقت فعل خود را میدهد و مقصود را
میگیرد؛ و میتوان گفت که فعل خود را میفروشد و مقصود را میخرد .طالب

افعال انسان مختلف است :بعضی طلب رقص میکنند ،و بعضی طلب فحشاء ،و

بعضی طلب عمل خیر ،و بعضی طلب سعی و کوشش در رفع حوائج عمومی.

 عالم نیستی را شکافت و خالیق و موجودات را از آن پدیدار کرد ،و بادهای زندهکننده و
حیاتآفرین را به رحمت واسعۀ خود بپراکند ،و با سنگهای سخت و کوههای صلب ،زمین خود
را میخکوب کرد تا از اضطراب و تکان و لرزش باز ایستد».

 .0ناسخ التواریخ ،ج  ،3ص  ،013با قدری اختالف .ترجمه:

«کالم امیرالمؤمنین هنگام دفن بدن مطهّر حضرت رسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم” :پروردگارا!
این روح مقدّس ،اوّلین تنزّل مقام احدیّت است که تمام نشئات وجود را در دو جنبۀ ازلیّت و
ابدیّت حائز گشته است .او نور تو است که بهواسطۀ آن تمام ظلمات جهل و غوایت و پارههای
عدم و نیستی را محو و نابود میسازی ،و او را راهنمای خلق به ذات تو و از جانب تو و به سوی
تو بر نشئات متنازله از خویش قرار دادی .روح او نسخۀ انعکاس حقیقت هوهویّت و احدیّت تو
است در عالم تجرّد و بهاء ،و جسد او تمثّل معانی و حقائقِ عوالم مُلک و ملکوت است ،و قلبش
مخزن اسرار ذات حیّ فنا ناپذیر .طاووس مقام کبریائیّت و کبوتر مرتبۀ جبروت است( »“.معلِّق)
 .2سوره توبه ( )3آیه  .000نور ملکوت قرآن ،ج  ،7ص :011
«بهدرستیکه خداوند از مؤمنین ،جانهایشان و مالهایشان را خریداری کرده است که در مقابل
آن به ایشان بهشت عطا نماید».

فانی بودن مبایعههای رنگارنگ دنیا و پایدار بودن خرید و فروش با پروردگار

717

در هر حال انسان فعل را فروخته و خریدار ،وجه یا چیز دیگری که میدهد،

به عنوان ثمنالبیع است؛ لذا میگویند :دشمنی و حسد و فتنهجویی و سعایت،
عالوه بر آخرت در دنیا نیز جزا دارد و روزگار اثرات آن را به انسان تحویل میدهد:
قرض است فعلهای بدت نزد روزگار

فانی بود ن مبایعهها ی ر نگار نگد نیا و پایدار بود ن خرید و فرو ش با پروردگار

در هر کدام وقت کـه باشـد ادا کنـد

0

این خرید و فروشها در گیشههای مختلف و رنگارنگ دنیا جزئی است و

فانی .بایع و مشتری و مبیع و ثمن همه فانی میشوند ،و خرید و فروش اعتباری و

موهومی بیش نیست؛ آنچه پایدار و ثابت است ،خرید و فروش با پروردگار است.

خداوند سرمایهای به انسان داده که اسمش را عمر میگذارند .طریق سود و

زیان را هم بهوسیلۀ عقل و پیمبران به انسان نشان داده است و فرموده :با این عمر

خود که مالی تهیه میکنی یا نفسی پاک و با تقوا تهیه میکنی ،خدا میخرد و به شما

بهشت میفروشد.

حکایت شهادت حضر ت حمزه و هفتاد تن از اصحا ب در جنگ اُحد

داستان حمزه و کشته شدن هفتاد نفر در جنگ احد 2و آمدن آیۀ

﴿

 .0دیوان حکیم شفائی (شرفالدین حسن بن حکیم مالّاصفهانی ،از عالمان و طبیبان مشهور زمان
شاه عبّاس صفوی):

هر بد که میکنـی تـو مپنـدار کـان بـدی

قرض است فعلهای بـدت نـزد روزگـار

دوران فــرو گــذارد و گــردون رهــا کنــد

یــک روز اگــر ز عمــر تــو مانــد ادا کنــد

 .2اإلرشاد ،ج  ،0ص  .81امام شناسی ،ج  ،07ص :78

«زید بن وهب جُهَنی ،از احمد بن عمار ،از شریک ،از عثمان بن مغیره ،از زید بن وهب روایت
کرده است که او گفت :ما روزی عبداهلل بن مسعود را سرحال و با نشاط یافتیم و به او گفتیم” :ما

تمنّا داریم از روز اُحد و کیفیّت آن برای ما بیان کنی!“ گفت” :آری “.و شروع کرد به بیان آن تا

رسید به موقع جنگ و گفت:

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمود” :برای نبرد به سوی کفار با اسم خدا بیرون روید!“ و ما

بیرون شدیم و در مقابل کفار صف طوالنی کشیدیم.

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله بر گردنۀ کوه (شِعبِ جَبل) پنجاه نفر از انصار را به ریاست مردی 
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از آنها گماشت و گفت” :ال تربحوا ِمن مکانِکم هذا و لو ُتِلنا عن ِ
آخ ِیرنا ،فإنّام نؤیت ِمن

م ِ
وض ِعکم هذا؛ از اینجا که این مکان شماست به جای دگر نروید ،اگرچه تمام ما یکسره تا آخرین
فرد کشته شویم ،چراکه دشمن به ما فقط از این موضع میتواند حمله کند“.

أبوسفیان صخر بن حرب ،در برابر مسلمین خالد بن ولید را گماشت؛ و لواء کفار قریش در میان
طایفۀ بنیعبدالدّار بود ،و لوای مشرکین با پنجاه نفر به دست طلحة بن أبیطلحه بود که به او

کَبش کَتیبه (قوچ جنگی سپاه) میگفتند.

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله لواء مهاجرین را به علی بن أبیطالب علیه السّالم داد و خودش
آمد تا در زیر لوای انصار توقّف فرمود .و أبوسفیان به نزد لواداران کفار قریش آمد و گفت” :ای

لواداران ،شما میدانید که در هر جنگی حمله به جماعت از سوی لوای آنها میشود ،و در روز

غزوۀ بدر هم که شما بنیعبدالدار لواء را در دست داشتید ،از ناحیۀ لوایتان به شما حملهور شدند؛
بنابراین اگر در خود فتور و ضعفی از جهت نگهداری لواء میبینید ،لواء را به ما بسپارید تا شما را

از نگهداری آن کفایت نماییم“.

طلحة بن أبیطلحه به غضب درآمد و گفت” :آیا به ما چنین نسبتی میدهی؟! سوگند به خدا که
در زیر همین لواء آنها را در آبگیرهای مرگ وارد سازم!“

ابنمسعود میگوید:

این طلحه که قوچ جنگی لشگر کفار بود به پیش آمد ،و علی بن أبیطالب علیه السّالم نیز به پیش

آمد و گفت” :کیستی تو؟!“

گفت” :من طلحة بن أبیطلحهام ،من کبش کتیبهام! پس بگو بدانم تو کیستی؟!“
گفت” :من علی بن أبیطالب بن عبدالمطلّب میباشم“.

در این حال به هم نزدیک شدند و فقط دو ضربه در میانشان ردوبدل شد که ناگاه علی بن

أبیطالب علیه السّالم ضربهای در جلوی سر او زد که چشمش بیرون پرید ،و چنان فریادی زد که
مانند آن شنیده نشده بود ،و لوا از دستش بر روی زمین افتاد.

برادرش مصعب ،لواء را برداشت و عاصم بن ثابت با تیری وی را هدف ساخت و کشت .برادر
دیگرش عثمان ،لواء را گرفت و عاصم نیز او را با تیری کشت.

در این حال غالمی داشتند به نام صواب که شدیدترین مردم در عناد و لجاج و پیکار بود؛ او لواء

را برداشت که علی علیه السّالم دستش را قطع نمود .او لواء را با دست چپ گرفت؛ علی

علیه السّالم آن دست را نیز قطع کرد .لواء را بر سینه گرفت و با دست مقطوع نگه داشت که علی 

حکایت شهادت حضرت حمزه و هفتاد تن از اصحاب در جنگ اُحد
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 علیه السّالم بر فرقش زد و به روی زمین سقوط کرد .و لشکر کفار هزیمت کردند و مسلمین

برای جمعآوری غنایم روی آوردند.
و چون افرادی که رسول خدا در گردنۀ کوه گذارده بودند ،دیدند که مردم به سوی جمعآوری
غنایم میروند ،گفتند :اینها مشغول جمع کردن غنیمت هستند و ما اینجا هستیم! به عبداهلل بن
ُعمَر بن حَزم که رئیسشان بود ،گفتند” :ما میخواهیم مانند سایر مردم به گردآوری غنیمت
بپردازیم!“
عبداهلل گفت” :رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله به من امر فرموده است از این مکان تجاوز نکنم و
به جای دگر نروم“.
گفتند” :رسول خدا که به تو چنین امری کرده است چون نمیدانسته است که کار جنگ بدینجا
منتهی میشود؛ و اینک که میبینی ظفر با مسلمین است ،معنی ندارد ما اینجا بمانیم “.فلذا حرکت
نموده و به سوی گردآوری غنیمت شتافتند و عبداهلل را تنها گذاردند.
عبداهلل در جای خود ماند و خالد بن ولید از گردنه به وی حمله کرد و او را کشت ،و سپس از
ناحیۀ پشت سرِ رسول خدا وارد شد؛ رسول خدا را با جمع قلیلی از اصحابش مشاهده کرد .در
این حال به همراهان خود گفت” :بگیرید! این همان مردی است که شما در طلب او هستید؛
اینک هرچه میخواهید بر سر او بیاورید!“
سواران همراه خالد بن ولید با یک صفّ واحد ،مانند حملۀ مرد واحد ،به پیامبر حملهور شدند؛ با
زدن شمشیر و پراندن تیر و کوبیدن نیزه و افکندن سنگ .و یاران پیامبر در حال دفاع از آن حضرت
برآمدند تا هفتاد تن از آنها کشته شدند و بقیّه فرار کردند ،و امیرالمؤمنین علیه السّالم و أبودُجانه و
حنَیف ثابت بماندند و از پیغمبر اکرم دفاع مینمودند و گروه مشرکین رو به فزونی گذارد.
سهل بن ُ
در این حال که از شدت مصائب و واردات بر رسول خدا حال اغماء به او دست داده بود،
چشمان خود را گشود و فرمود” :یا علی! مردم چه شدند؟“

علی علیه السّالم عرض کرد” :نقضوا العهد و و ّلوا الدّ بیر؛ پیمان شکستند و پشت کرده رو به فرار
نهادند“.

رسول خدا فرمود” :اینک شرّ این دسته را که دارند به من حمله میکنند از من کفایت کن!“

امیرالمؤمنین علیه السّالم به آنها حمله نمود و ایشان را متفرّق کرد و به سوی رسول خدا بازآمد.
در این حال دستهای دیگر به رسول خدا حمله کردند از ناحیه دیگری؛ امیرالمؤمنین علیه السّالم
به آنها نیز حملهور شد و همه را پراکنده ساخت.
در این حمالت فقط أبودجانه و سهل بن حنیف بودند که بر سر پیغمبر اکرم ایستاده بودند و بر 
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 دست هر کدام شمشیری بود که از آن حضرت دفاع میکردند .از اصحابی که فرار کرده
بودند ،چهارده تن به سوی او برگشتند که از آنها طلحة بن عبیداهلل و عاصم بن ثابت بودند ،و بقیه
به باالی کوه رفته بودند.

در این حال صدایی در مدینه زده شد کهُ ” :قتل ر ُس ُ
ول اهلل؛ رسول خدا کشته شد “.در این حال

دلها از جای خود کنده شد و فراریان متحیّر بماندند؛ نمیدانستند چه کنند ،و به راست و چپ

میرفتند.
هند دختر عُتبَه برای وحشی مزدی قرار داده بود که چنانچه رسول خدا و یا امیرالمؤمنین و یا
حمزة بن عبدالمطلّب علیه السّالم را به قتل برساند ،آن مزد را به او بدهد .وحشی گفته بود” :امّا
محمّد ،مرا به وی دسترس نیست؛ چون یارانش گرداگرد او میچرخند .و امّا علی ،در موقع
کارزار از گرگ بیشتر مواظب خود است که بر وی کمین نکنند .و امّا حمزه ،من به او امیدمندم؛

زیرا چون خشمگین شود جلوی خود را نمیبیند “.و حمزه در روز احد برای خود نشانی از پر
شترمرغ بر سینه داشت.
وحشی در پای درختی در کمین وی نشست .حمزه او را دید و شمشیری حوالت کرد که خطا

رفت .وحشی میگوید” :من فوراً حربه خودم را تکان دادم تا همینکه جای مناسبی یافتم پرتاب
کردم؛ در اربیّۀ او (کشران که به شکم پیوسته است) وارد آمد و نفوذ کرد .من حمزه را رها کردم
تا همینکه سرد شد ،به سوی او رفتم و حربهام را برگرفتم درحالیکه همۀ مسلمین در فرار بوده و
توجّهی به من و حمزه نداشتند“.

و هند بر جنازۀ حمزه آمد و امر کرد به شکافتن شکمش و بریدن جگرش و مُثله نمودن او؛ پس

دو گوش و بینیاش را بریدند و او را مثله نمودند .و رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله از توجّه به

حمزه مشغول بود و نمیدانست چه بر سر حمزه آمده است.
راوی حدیث که زید بن وَهَب است ،میگوید:

من به ابنمسعود گفتم” :در آن حال همۀ مردم از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله گریختند و غیر

حنَیف با او کسی نبود؟!“ ابنمسعود گفت:
از علیبن أبیطالب علیه السّالم و أبودُجانه و سهل بن ُ

”همه مردم گریختند و غیر از علی بن أبیطالب علیه السّالم به تنهایی با او کسی نبود! سپس
به سوی رسول خدا چند نفری بازگشتند که اوّل آنها عاصم بن ثابت و أبودجانه و سهل بن حنیف
بودند و به ایشان طلحة بن عبیداهلل ملحق شد»“.

کالم رسول خدا در داستان انفاق عایشه

.﴾ 
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0و2
کالم رسول خدا در داستا ن انفاق عایشه

داستان عایشه و انفاق گوسفند مگر کتف.

7

در بند بود ن جا ن انسا ن ،بهواسطۀ ا فعال و اعمال

لذا پیغمبر در خطبه آخر شعبان میفرمایدُّ « :أُیا النّاس إن أنفسکم میرهون رة
3
بِأعاملِکم ،ففکُّوها بِإستِ ِ
غفارَم».
آخر ت جایگاه مرد ما ن مؤ من و او لیاء خداست ،نه پاستور و ادیسو ن و فالسفۀ حکیم

 .0سوره احزاب ( )77آیه  .27روح مجرّد ،ص :117

« [از میان مؤمنین] مردانی بودند که در آنچه را که با خدایشان عهد بستند به راستی رفتار کردند؛

پس بعضی از آنها شربت مرگ نوشیدند و بعضی در انتظارند .و هرگز در حکم حضرت

خداوندی در این امور تبدیل و تغییری احداث نکردند».

 .2در بسیاری از روایات یکی از مصادیق این آیه شریفه حضرت حمزه علیه السّالم معرفی شده است.
رجوع شود به معاد شناسی ،ج  ،0ص 038؛ تفسیر القمی ،ج  ،2ص 088؛ مناقب آل أبیطالب،

ج  ،7ص .32

 .7السنن الکبری للبیهقی ،ج  ،3ص :211

ُممد بن جعفر بن
ُممد بن ُسلیامن ت رحم ُه اهلل ت إمال ًء ،أنبأ أبوعمرو َّ
«(حدَّ نا ) اإلمام أبوالط ِّیب سهل بن َّ

ُممد بن عُ امن بن أیب ُسوید الب
ُممد بن مطر العدل ،نا َّ
َّ

ی ،نا عبداهلل بن رجاء ،أنبأ إَسائیل عن

أیبإسحاق عن عمرو بن َحبیل عن عائ ة ت رض اهلل عنها ت قال  :کان لنا شا ءة أرادت أن توت؛
فنبحناها فقسمناها .فجاء النَّبی ص َّیل اهلل علیه و س َّلم فقال” :جا عائِشة ،ما فع ِ
لت شاتکم؟“ قال :
ُّ
ِ
ف “.قال” :الشاة َ ُّلها لکم إ ّال الکتف»“.
”أرادت أن توت فنبحناها فقسمناها؛ و ل یبق عندنا منها إ ّال کت ء
«عایشه میگوید :برای ما گوسفندی بود که در حال مردن بود؛ پس آن را ذبح نموده و گوشتش را
تقسیم کردیم .پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم آمد و فرمود :ای عایشه ،گوسفندتان را چه

کار کردید؟“ گفت” :در حال مردن بود ،پس آن را ذبح کرده و تقسیم نمودیم؛ و چیزی از آن در

نزد ما باقی نمانده مگر کتفی “.رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم فرمود” :تمام آن گوسفند

برای شماست مگر همان کتف( »“.محقّق)

 .3الوافی ،ج  ،00ص 713؛ وسائل الشیعة ،ج  ،01ص  .707انوار الملکوت ،ج  ،0ص  ،71تعلیقه:

«ای مردم! بدانید که افعال و اعمال ،جانهای شما را در بند گرفتاریها و عالم شهوات و دنیای دنیّ
درآورده است؛ پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها سازید و از قید عالم شهوت بیرون آورید».
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گیشۀ آخرت ،گیشۀ تقوا و تقرب به پروردگار است؛ لذا عمل صالح میخواهد.

گیشۀ میکروبشناسی نیست که پاستور دارای مقامی باشد؛ گیشۀ برق نیست که
ادیسون دارای کرسی باشد؛ رشتۀ طب نیست که فالسفۀ حکیم در آنها قرار گیرند؛

آنجا محلّ مردمان مؤمن و اولیاء خدا است.

لزوم تقر ب عملی به امیرا لمؤمنین علیه ال سّالم

ای آقایان! اگر نمیتوانید خود را مانند علی بن أبیطالب کنید (و إنکم ال
وین بِور ٍع و اجتِ ٍ
قدرون عَل ذلِک و لکِن ِ
ت ِ
أعین ِ
هاد و ِعف ٍة و سداد) 0،خود را به آن
حضرت نزدیک کنید و او را موالی خود بدانید!
لزوم استمداد ا ز امام ز ما ن و پناهنده شد ن به آ ن حضرت در لجج فتنهها ی آخرا لز مان

ما امروز مردمانی هستیم که دارای امام زنده هستیم؛ او به کارهای ما رسیدگی

میکند؛ در این لجج فتنهها باید به او پناهنده شد و از او استمداد کرد!
گریه و تأ ثّر ا مام ز ما ن علیه ا ل سّالم بر حال تباه ما

وا أسفا که او دنبال ما میآید و بر حال تباه ما گریه میکند و متأثّر میگردد!

ختم سخن با چند فقره از دعای ندبه ،و تحریص مردم بر دعای به آن

حضرت.

 .0نهج البالغة (عبده) ،ج  ،7ص  .31ترجمه:

« ...و شما قدرت و توانایی آن را ندارید که چنین باشید ،ولی در این امر مرا با ورع و اجتهاد و

عفت و پیمودن راه سداد و صواب یاری نمایید( ».محقّق)

آثار منتشره

احواالت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف

ارلحمن ّ
بسم اهلل ّ
ارلحیم

تش ّ
دوره علوم و مبانی اسالم و یع
آثار منتشرۀ حضرت آیة اهلل حاج سّید محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ که
تا کنون به زیور طبع آراسته گردیده ،به شرح ذیل است:

 رساله طهارت انسان :بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسان
 اربعین در فرهنگ شیعه

 اسرار ملکوت :شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّالم
 حریم قدس :مقالهای در سیر و سلوک إلی اهلل

 اجماع از منظر نقد و نظر :رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاً

 تعلیقه بر «رسالة فی وجوب صالة الجمعة عیناً و تعیینًا» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

 مقدّمه و ترجمه «أنوار الملکوت» :نور ملکوت روزه ،نماز ،مسجد ،قرآن و دعا از حضرت
عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
افق وحی :نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی

 مقدّمه و تعلیقات بر مطلع انوار (دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی ،مُراسالت و مواعظ)؛ از
حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

مقدّمه و تصحیح تفسیر آیه نور ﴿ﻸ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه

مقدّمه و تصحیح آئین رستگاری از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین
حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

 حیات جاوید :شرحی بر وصیّتنامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما السّالم در حاضرین
 گلشن اسرار :شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة

 مهر فروزان :نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخالقی حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج
سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه

آثار منتشره

 مقدّمه و تذییالتی بر سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل نفسه الزّکیه
 عنوان بصری
 مهر تابناک

 ترجمه و تعلیقات بر «اجتهاد و تقلید» از حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد
حسین حسینی طهرانی ،قدّس اهلل سرّه
 نوروز در جاهلیت و اسالم تحقیقی پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد از اسالم
 سالک آگاه :بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماء

کتب در دست تألیف
 نفحات انس
 سیمای عاشورا

 سیره صالحان
 ارتداد در اسالم

 0ـ تفسیر (قرآن ـ حدیث)
انوار الملکوت :این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث «أنوار الملکوت» میباشد که توسط

ی سخنرانیهایی در ماه مبارک رمضان  0731هجری
مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ ط ّ

قمری در مسجد قائم طهران ،ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگهای خود ثبت نموده بودند .این
دستنوشتهها بعد از رحلت ایشان ،در دو جلد تنظیم ،تحقیق ،ترجمه و منتشر گردیده است.

تفسیر آیه نور :این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ

پیرامون تفسیر عرفانی ،اخالقی آیۀ مبارکۀ نور ﴿ﻸ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ در مسجد قائم طهران
میباشد ،که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت
آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

حیات جاوید :این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتنامۀ

معجز بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما السّالم
که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقهای به نام حاضرین بیان فرمودند.

عنوان بصری :این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیهایی است که حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری» طی
سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عالّمه آیةاهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ بیان فرمودند که شرح

آثار منتشره

مبسوط آن تحت عنوان اسرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.

2ـ ادعیه و اخالق

آیین رستگاری :این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج

سیّد محمّد حسین حسینی طهران ی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان ،آداب و امور الزمۀ سیر و
سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرمودهاند ،که صوت پیاده شدۀ
آن ،به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن

حسینی طهرانی ـ دامت برکاته ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

سالک آگاه :این کتاب مشتمل بر متن سخنرانیهای حضرت عالّمه آیةاهلل حاج سیّد

محمّدحسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ می باشد که در مناسبتهای مختلف
پیرامون علم و علما ایراد فرمودهاند که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضافات حضرت آیةاهلل حاج
سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.

7ـ کالم ،فلسفه و عرفان

اسرار ملکوت :این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه السّالم به روایت

«عنوان بصری» که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخالق بوده است که
تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است .این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی
سلوکی مرحوم عالّمه طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ میباشد.
حریم قدس :مقالهای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ دامت برکاته ـ به عنوان مقدمهای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف «لب اللباب در سیر و
سلوک اولی األلباب» تألیف حضرت عالّمه طهرانی ـ قدّس اهلل سرّه ـ نگارش یافته است.
سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح :این کتاب مقالهای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از

خامه عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سید محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیه ـ تراوش
یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته
است .لیکن از آنجا که این مقاله تا زمان ارتحال حضرت عالّمه ،به چاپ نرسیده بود و بسیاری از
مباحث آن نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد
محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی بس نفیس نمودهاند.
گلشن اسرار :این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که
توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
افق وحی :این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون

وحی و رسالت میباشد .از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات ،خود دارای

آثار منتشره

نقاطی شبههبرانگیز و حتّی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات
صاحب مقاله میشد ،مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخها نمودهاند.

3ـ فقه و اصول

رسالۀ طهارت انسان :این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی

مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نمودهاند.
اجماع :این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع ،یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و
اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشهای الهی ،در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنه الهیّه
پرداخته است.
صالة اجلمعة :این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است ،تقریرات درس

خارج فقه حضرت آیة اهلل الحجة سیّد محمود شاهرودی میباشد که توسط حضرت عالّمه آیة اهلل
العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ
تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
اجتهاد و تقلید :این کتاب حاوی تقریر بحثها و درسهای مرحوم آیة اهلل العظمی شیخ

حسین حلّی در حوزۀ علمّیه نجف به تحریر حضرت آیة اهلل العظمی عالّمه حاج سّید محمّد حسین
حسینی طهرانی ـ رضوان اهلل علیهما ـ میباشد .صدور چنین مطالبی از شخصی مثل مرحوم حلّی در
آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصههای تحقیق متحیّر کننده است .معلّق محترم با ترجمه،
توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزودهاند.
این کتاب با عنوان الدّر النضید فی االجتهاد و التقلید نیز به عربی منتشر شده است.
نوروز در جاهلیت و اسالم :این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و بعد

از اسالم که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان ،به
تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعتهای وارده در دین مقدّس اسالم پرداختهاند.

1ـ تاریخی ،اجتماعی

أربعین در فرهنگ شیعه :در این رساله عنوان «أربعین» در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف

مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختصّات حضرت سیّدالشهداء علیه السّالم
است.

1ـ یادنامه و تذکره ،رجال

مهرفروزان :این کتاب ،نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل

حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ
میباشد ،که توسط مؤلّف محترم به رشته تحریر درآمده است.

آثار منتشره

این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.

مهر تابناک :مرحوم عالّمه آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس

اهلل سرّه ـ و فرزند بزرگوارشان آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ به
مناسبتهای مختلف از شمّهای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت حضرت عالّمه آیة اهلل العظمی
حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب
عرفان بهره بردهاند ،که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعهای جمعآوری و در اختیار
مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.

3ـ دوره محقق و مهذب مکتوبات خطی ،مراسالت و مواعظ

مطلع انوار :این موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستنوشتهها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عالّمه

آیة اهلل العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ میباشد که تحت
عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمعآوری نموده بودند ،که پس از رحلت ایشان به صورت
محقّق ،مهذّب و مبوّب در چهارده مجلد به همراه مقدمه ،تصحیح و تعلیقههای نفیس فرزند ایشان
حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

جلد اوّل :مراسالت ،مالقاتها و احواالت شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصص و حکایات

اخالقی و عرفانی ،تاریخی و اجتماعی.

جلد دوّم :مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخالق و عرفان مؤلّف محترم.

جلد سوّم :ترجمه و تذکرۀ عدّهای از بزرگان و علماء و شخصّیتهای تأثیرگذار.
جلد چهارم :عبادات و ادعیه و اخالق.

جلد پنجم :ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بالغی.

جلد ششم :اجازهنامههای روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.
جلد هفتم :ابحاث فقهی (فقه خاصّه ،عامّه و مقارن) و مباحث اصولی.

جلد هشتم :ابحاث کالمی (مبدأ ،معاد ،مَساوی).

جلد نهم :ابحاث کالمی (پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم).
جلد دهم :یادداشتها و برگزیدههایی از کتب تاریخی و اجتماعی.
جلد یازدهم :ابحاث رجالی؛ متفرّقات (پزشکی ،لطائف و.)...

جلد دوازدهم و سیزدهم :خالصه مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ  0713و  0731قمری.
جلد چهاردهم :فهارس عامۀ این موسوعه (آیات و روایات ،اشعار و اعالم و.)...

آثار منتشره

نرم افزار

آوای ملکوت :این مجموعه صوتی (در چهار  )DVDسخنرانیهای حضرت عالّمه آیة اهلل

العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ و حضرت آیة اهلل حاج

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ را شامل میشود.

کیمیای سعادت :این مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت عالّمه آیةاهلل العظمی

حاج سّید محمّد حسین حسینی طهرانی و اکثر تألیفات استاد علمی و مربّی سلوکی ایشان،
حضرت عالّمه سّید محمّد حسین طباطبایی ـ رضوان اهلل علیهما ـ و مجموعه تألیفات و بیانات

حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در شرح حدیث عنوان

بصری و دعای ابوحمزه و سایر معارف اسالمی میباشد.

آثار در دست تألیف:

نفحات انس :در این نوشتار ،بیانات حضرت آیة اهلل حاج سیّد محمّد محسن حسینی

طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد
ـ قدّس اهلل نفسه الزّکیه ـ ایراد شده است ،به طرح دقیق آموزههای اصیل عرفانی به خصوص
بحث انسان کامل و حجیّت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معیّت او با ائمّه
اطهار علیهم السّالم میپردازد.
سیمای عاشورا :واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش

نگرشها و دیدگاههای متفاوتی در محتوا و کنه و ماهیّت آن شده است .در این نوشتار سعی بر آن
شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاریخ ،روشن سازد و تعریفی
نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و
پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهرهای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل نظر و
معرفت ترسیم نماید؛ بمنّه و کرمه.
سیره صالحان :این کتاب که محصول سخنرانیهای حضرت آیةاهلل حاج سیّد محمّدمحسن

حسینی طهرانی ـ مدّ ظلّه العالی ـ در جلسات شبهای ماه مبارک رمضان سنه  0377میباشد ،به
تبیین و تقریر حجیّت قول و فعل اولیای الهی و منجزیّت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از
انوار باهره والیت پرداخته است.
ارتداد در اسالم :در این کتاب بحث جامعی از حُکم ارتداد و کیفّیت تحقّق آن و آراء و

دیدگاههای مکاتب مختلف در قبال این موضوع به میان خواهد آمد.

