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 صّلی اهلل علیه و آله و سّلم:عن الّنبی 
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 فهرست مطالب و موضوعات
 جلد سیزدهم

 صفحه     عنوان
 

 :اّول روز مجلس
 نید قتیحق و یمعن

 52ـ  13
 23   ..................................................   قرآن فرهنگ در «نید» ۀکلم از اّول یمعنا ،یخداشناس

 23   ...............................   قرآن فرهنگ در «نید» کلمه از دّوم یمعنا ،یآسمان احکام به یبندیپا
 23   .........................................................................................   یاله انیاد ینسب کمال

 71   .................................................   بشر سعادت و یترق یبرا منحصر راه گانهی اسالم، نید
 71   ................................................................   صعود قوس در بشر یترّق اوج اسالم، نید

 71   ...............................   سلف اءیانب به نسبت م،یابراه حضرت نیقوان و دستورات ینسب تعادل
 72   ...................................   یشبستر مرحوم اشعار در سلف اءیانب به نسبت خدا رسول گاهیجا

 72   ...............................   اسالم نید حفظ بر یاله ۀوعد و خدا رسول با ینصار و هودی مخالفت
 72   ............................................................   اسالم نید حفظ به یاله ۀوعد در موالنا اشعار
 77   ...........................................   (ت) الّسالم هیعل دالّشهداّیس دیشد عطش و استقامت روضه
 71   ...............................................   الّسالم هیعل أباعبداهلل حضرت یعزا در یزیتبر رّین اشعار

 :دّوم روز مجلس
 یاله اءیانب ۀفیوظ و رسالت

 14ـ  74
 73   ..........................   یعیطب علوم نییتب نه است، بشر افعال و اخالق و دیعقا میتنظ اءیانب ۀفیوظ

 31   .......................................................................   یماد علوم بر اطهار ۀائّم کامل ۀاحاط
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 32   ...................................................................................   اتم و الکترون داستان شرح
 33   ...............................................................................   علم با اسالم نید منافرت عدم

 31   ..................................................................   (ت) اکرم امبریپ حضرت زحمات روضه
 : سّوم روز مجلس

 فیتحر گونه هر از قرآن بودن محفوظ
 74ـ  24

 10   ...................................................................   یوح ۀواسط به قرآن کلمات یتمام نزول
 10   ......................................   خدا رسول کالم با یوح شدن ختهیآم از خداوند دیتهد و ریتحذ
 12   ............................   سالفه اءیانب کتب بودن محّرف و ف،یتحر از قرآن حفظ به خداوند ۀوعد
 12   ..........................................................................   لیانج و تورات در ها صهینق یبرخ
 17   ............................................................................   لیانج و تورات در هاادهیز یبرخ

 13   ...................................................   نیعهد کتب فیتحر بر داّل  اء،یانب به گناه دادن نسبت
 11   ......................................................   نیعهد کتب در فیتحر قبول به ینصار شدن ملزم
 11   ...................................................................   نیعهد کتب فیتحر بر داله اتیآ یبرخ
 11   ........................................   (ت) دیزی مجلس در الّسالم هیعل نیحس امام مبارک سر ۀروض

 :چهارم روز مجلس
 لیانج و تورات در فیتحر وجود بر لیدل قرآن، در حّوا و آدم داستان

 24ـ  34
 10   ................................   لیانج و تورات فیتحر بر داّله موضوعات از یکی حّوا، و آدم داستان
 12   ............................................................................   نیتکو ِسفر در حّوا و آدم داستان

 12   ....................................................   نیتکو ِسفر در موجود فیتحر بر عاّلمه مرحوم ۀادّل
 17   ....................................................................................   قرآن در حّوا و آدم داستان
 11   ...............................   الّسالم هیعل یعسگر امام به منسوب ریتفس از نقل به حّوا و آدم داستان
 11   ...........................................   محّرف تورات در حّوا و آدم داستان رامونیپ گرید یاشکاالت
 13   ............................................................   بهّیط ۀخمس انوار به آدم حضرت جستن توّسل

 :پنجم روز مجلس
 لیانج و تورات بودن محّرف بر یلیدل اءیانب عصمت

 34ـ  13
 30   .............................................................................   خالق و خلق انیم ۀواسط نبوت،
 30   ...........................................................................   نبّوت مقام به وصول ۀالزم مراقبه،
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 32   .............................................................................................   اءیانب در مراقبه آثار
 37   ......................................................................   باطن چشم ِیکور علت در تیروا دو

 33   .......................................................................   یمعنو یمثنو در انسان یکمال مراتب
 33   ...................................................................................   اءیانب عصمت بر لیدل چهار
 31   ....................................................................   اءیانب عصمت بر قرآن اتیآ داللت عدم
 31   ...................................   تّیعبود مقام در آن امکان و تیترب مقام در اءیانب لغزش امکان عدم

 :ششم روز مجلس
 یاله انیاد در خمر شرب ۀمطلق حرمت

 11ـ  11
 81   .....................................................................................   یاله رّیمتغ و ثابت نیقوان

 81   ...............................................................  خمر حرمت عدم بر ینصار از یبرخ مستند
 81   ...............................................................   آن ناسخ نه است تورات ۀکنندلیتکم حیمس
 81   ............................................................................   ینصار بر تورات احکام تیحّج
 81   ....................................................................   خمر حرمت بر تورات از یاتیآ حیتصر
 88   .....................................................................   خمر حرمت بر لیانج از یاتیآ حیتصر
 88   .............................................................   خمر شرب جواز در انیحیمس هیتوج به پاسخ

 :هفتم روز مجلس
 منکر از ینه و معروف به امر تیاهّم

 14ـ  42
 30   .........................................................   منکر از ینه و معروف به امر بودن ییکفا واجب
 30   ...........................   منکر از ینه و معروف به امر به ،یاسالم اجتماع و اسالم اتیح یوابستگ

 32   ................................................................   نیرالمؤمنیام کالم در منکر، از ینه ترک اثر
 37   .............................................   خدا رسول کالم در منکر از ینه و معروف به امر ترِک آثار

 37   .   منکر از ینه و معروف به امر ِیکوین ریشمش دو با ت،ّیبربر و جهالت از مردم نجات و اسالم شرفتیپ
 33   ........................................................................   گرانید با مسلمان فرد مساوات لزوم

 31   .................................   منکر از ینه و معروف به امر پرچمدار گانهی الّسالم، هیعل دالّشهداّیس
 :هشتم روز مجلس

 اسالم گلستان در اتیح آب ،منکر از ینه و معروف به امر
 44ـ  301

 33   .............................................   قرآن در قسط به امیق از مراد منکر، از ینه و معروف به امر
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 33   ............................   یاسالم ۀجامع انحطاِط از مانع ستون گانهی منکر، از ینه و معروف به امر
 011  .......................................   منکر از ینه ترک منشأ دن،یند خود گناه را جامعه افراد گناهاِن

 011  .................................   ثیاحاد در منکر از ینه و معروف به امر به نسبت تهاون آثار یبرخ
 010  ..................................................................   منکر از ینه و معروف به امر بودن جهاد
 010  ...................................................   فحشا دیکل نیاّول منکر، از ینه و معروف به امر ترک
 010  ....................................   منکر از ینه و معروف به امر در یطلبتیعاف اثر ۀدربار ینبو کالم
 012  ..................................................   منکر از ینه و معروف به امر پرتو در سعادت و عزت

 012  ........................................   اسالم روح از منکر، از ینه و معروف به امر تارکان یگبهرهیب
 :نهم روز مجلس

 منکر از ینه و معروف به امر مراتب و طیشرا

 302ـ  333
 013  .................................   منکر از ینه و معروف به امر ۀمسئل در یاخالق نیمواز تیرعا لزوم
 013  .............................................................   جامعه در منکر و معروف گاهیجا تبّدل عّلت
 013  ............   آن ضّد به نیمنافق یمعرف و ،منکر از یناه و معروف به آمر به قرآن در نیمؤمن یمعرف

 013  ....................................   منکر از ینه و معروف به امر به اسالم نیقوان ریسا کامل یوابستگ
 001  .......................   منکر از ینه و معروف به امر به مردم، تّیرفاه و نیزم یآباد کامل یوابستگ

 001  ......................................................   منکر از ینه و معروف به امر تّیفیک در داستان دو
 001  ............................................................   منکر از ینه و معروف به امر طیشرا از یبرخ

 000  ...........................................................  منکر از ینه و معروف به امر مراتب و درجات
 :دهم روز مجلس

 انسان در مضاّده ۀقّو دو

 331ـ  334

 001  ..............................................   آن از بعد و شجره از خوردن از قبل ابوالبشر آدم تّیموقع

 001  ....................................................................   انسان در دنائت ضیحض و رفعت اوج

 001  .........................................................................   یمعنو یمثنو در انسان یکمال ریس

 001  ............................   ایدن به شهوت و غضب و وهم یقوا و آخرت، به عقل ۀقو کردن دعوت

 003  ............................................  مالئکه بر اءیانب تّیافضل در یطوس نیرالدینص خواجه کالم

 003  ........................................................   یمعنو یمثنو در مالئکه، بر عاقل انسان تّیافضل

 008  ...............................................   الّسالم هیعل دالّشهداّیس قتل به راجع سعد بن عمر اشعار
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  :ازدهمی روز مجلس

 فساد از صالح صیتشخ یبرا یاله یموهبت عقل

 353ـ  354

 027  .....................................................   صعود قوس در حرکت ۀالزم روح، یپاک و عبادت

 027  ......................................................................   انسان گاهیجا نییتب در حافظ از یغزل

 023  ............................................................   فساد از صالح صیتشخ یبرا یا لهیوس عقل،

 023  ..............................................................................   انسان در موجود ۀگان پنج یقوا

 021  ...................................................................   انسان گاهیجا نییتب در موالنا از یاشعار

 021  ............................................   اهلل یإل ریس در مناسب ۀتوش و زاد تقوا، و دهیپسند اخالق

 021  ..........................   جهّنم ۀسبع ابواب با انسان ۀگان هفت مشاعر ارتباط در یطوس محّقق کالم

 مجلس روز دوازدهم:

 غرائز میتنظ یۀقدس ۀملک عقل،

 354ـ  311

 023  ..............................................................................   غرائز میتنظ یۀقدس ۀملک عقل،

 070  .....................................................   یظاهر اختالف بر عالوه وانات،یح یباطن اختالف

 070  ..............................   انسان در موجود ِیوانیح غرائز ۀکنندمیتنظ یروین و هّیقدس ۀملک عقل،

 072  .........................................   عقل به انسان کمال و آنها، به ۀمختّص غرائز به واناتیح کمال

 072  ..........................................   عقل بر یوانیح ۀزیغر ۀغلب صورت در وان،یح با انسان اّتحاد

 077  ..........................................................   ندارد را یاله معارف فهم شیگنجا وارونه قلب

 077  ......................................   انسان قلب در بالقوه ِیفطر غرائِز در کفر و مانیا ریتأث یچگونگ

 073  .............................................................................   قلوب اقسام انیب در تیروا سه

 071  ....................................................................   کائنات بر فروزنده قلِب صاحب تسّلط

 071  ........................   ستندین قائل یوجود خود یبرا خدا راه در که یاشخاص ۀدربار موالنا اشعار

 073  ............   گذاشتند کنار را عقل و کنند یم یوانیح غرائز إعمال که یاشخاص ۀدربار موالنا اشعار

 073  ...........................................   یوانیح غرائز إعمال ۀواسط به ،یانسان یظاهر صورت رییتغ

 :زدهمیس روز مجلس

 یهست عالم در انسان گاهیجا

 314ـ  372

 030  ................................................   وانیح آن روح از یاثر و تراوش ،یوانیح هر در زهیغر
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 030  ...............................................   انسان در موجود ِیوانیح غرائز تمام منظِِّم و معدِّل عقل،

 030  ...............................................................   انسان در ناطق فصل از مراد ،یالحّد کمال

 032  ............   پروردگار به انسان معرفت و کمال جهت به ،یآسمان و ینیزم موجودات تمام خلقت

 032  .............................................   انسان مقام در یسبزوار یهاد مال حاج مرحوم از یاشعار

 032  ..........................................   انسان قتیحق در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام به منسوب اشعار

 037  ..............................................................................   عوالم تمام جان و روح انسان،

 037  ...............................................................................   یاله اتّیتجل مظهر انسان، دل

 037  ...............   درخت آن ۀویم حکم در انسان و درخت، برِگ و شاخ و شهیر حکم در عوالم تمام

 037  .............................................................   امتیق و برزخ عالم در انسان یجادیا قدرت

 033  .........................   تینوران کسب و روح قلیص اثر در عت،یطب عالم در انسان یجادیا قدرت

 033  .................................................................   انسان قتیحق در یسبزوار یحاج اشعار

 031  ......................................................   تضّرع و عبادت ۀواسط به اء،یاول و اءیانب دل یصفا

 :چهاردهم روز مجلس

 عالم و علم لتیفض

 374ـ  327

 033  ...........................................................................................   عالم و علم لتیفض

 033  .....................................................................   نشیآفر یغائ عّلت عاِلم، انسان وجود

 011  ...................................................................................   عاِلم شرافت بر یعقل لیدل

 011  ...........................................................................   تّیبربر یتار در شب اختر عاِلم،

 011  ..........................................................   علما لتیفض در نیرالمؤمنیام به منسوب اشعار

 010  .....................................................................................   عاِلم شرافت بر ینقل ۀادل

 012  .....................................................................   یسعد اشعار در عابد بر عالم لتیفض

 012  .......................................   یرّبان ۀحق ومعارف یاله علوم طالب شرافت در بیغر یتیروا

 017  ................................................................................   عقل راه روشنگر چراغ علم،

 :پانزدهم روز مجلس

 اسالم در عالم و علم گاهیجا

 322ـ  343

 013  ......................................................................................   عاِلم تیافضل و شرافت

 013  .......................................................................   علم یریفراگ به اسالم دیشد بیترغ
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 013  ................................................................................   عاِلم لتیفض در تیروا چند

 011  ........................................................................................   دارد شرافت علم کدام

 010  .......................................................................................   اسالم علماء ۀکلم نفوذ

 017  ...........................................................   (ت) هیعل اهلل رضوان اّول دیشه احوال ۀترجم

 011  ...........................................................   (ت) هیعل اهلل رضوان یثان دیشه احوال ۀترجم

 011  ...........................   (ت) هیعل اهلل رضوان یبالغ محّمدجواد خیش معّظم اهلل ةیآ احوال ۀترجم

 030  .................................................................   ینید عالمان حقوق در نیرالمؤمنیام کالم

 030  ...........................................................   آنها دست به امور بردن شیپ و علماء حکومت

 032  .................................................................................   استیس از نید کیتفک عدم

 032  .........................................................   الّسالم هیعل حسن امام حضرت بر هیمعاو تسلط

 033  ......................................................   (ت) الّسالم هیعل حسن امام حضرت حاالت شرح

 031  ....................................................................   (ت) الّسالم هیعل قاسم حضرت ۀروض

 :شانزدهم روز مجلس

 عمل با علم مالزمت لزوم

 344ـ  311

 033  .......................................................................   انسان شرافت و بیتهذ ۀمقدم علم،

 081  .................................................................................   ستین علم عمل، بدون علم

 081  ..................................................................   عمل با علم تالزم وجوب در تیروا سه

 080  ...............................................................   عمل با علم تالزم وجوب در یسعد اشعار

 080  ....................................................................   جاهل تیمعص بر عاِلم تیمعص یفزون

 080  ....................................   عالم فرد نبودن عامل اثر در ،ینید امور به نسبت مردم یگریالُابال

 080  ...................................................   الّسالم هیعل صادق امام کالم در یقیحق عاِلم ۀشاخص

 082  ....................................................  عمل یب عالمان مذّمت در یاعتصام نیپرو از یشعر

 082  .......................................................................   عملیب عالمان مذّمت در تیروا سه

 :هفدهم روز مجلس

 تقوا و علم نیب ۀمالزم

 312ـ  347

 083  .....................................................................   آخرت در ییایدن یها نتیز یارزش یب

 083  .............................................................................   ایدن یبرا علم لیتحص یمتیق یب
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 088  ...........................................................   ایدن یبرا سخاوت یمتیق یب در بیعج یتیروا

 083  .........................................................................   هیمعنو کماالت به عاِلم یۀتحل لزوم

 031  ..................................................................................  عمل با عالم به ایدن یداریپا

 030  .............................................   ایدن ۀدهند قوام امِر چهار در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام کالم

 030  .....................................................   دانشمندان و ندانخردم به نسبت مردمِ یتأّس ۀزیغر

 030  ..........................  منحرف دانشمندان و خردمندان به نسبت الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀموعظ

 033  ........................   الّسالم هیعل دالّشهداّیس حضرت یۀمرث در یزیتبر ریّن مرحوم سوزناک اشعار

 :هجدهم روز مجلس

 یویدن امور به پرداختن یشرع و یعقل ضرورت

 342ـ  504

 033  ..........................................   انسان یتکامل ریس در اختالل موجب ،یویدن امور در اختالل

 033  .............................................................   مردم یزندگ سالمت جهت در اسالم نیقوان

 033  ...........................   تّیرهبان نه است، یزندگ امور ۀادار و مال آوردن دست به بر اسالم یمبنا

 038  ..................................................   آلوده یظاهر و پاره لباس با محتاج، مسلماِن یمتیق کم

 033  .....................................................................................   فقر تمذّم در تیروا سه

 033  ..........................   ایدن تّیظرف مقام از شیب ایدن به یدلبستگ ۀواسط به ،یکمال ریس از بازماندن

 033  ...........................................   الناس عوام نادرست پندار ر،یفق زاهِد با عالم دانستن مرادف

 211  ............................................................   الّسالم همیعل ائّمه از یاریبس شوکت و ثروت

 211  ............................................................   یثور انیسف با الّسالم هیعل صادق امام داستان

 210  ...............................   ایدن ترک لزوم از اخبار مراد و یویدن امور به پرداختن یعقل ضرورت

 210  ........................................   ایدن به تعّلق از إعراض لزوم و تقوا باب در نیرالمؤمنیام ۀخطب

 211  ................................................   ازمندانین به انفاق و حج ۀضیفر یوجود شرط ا،یدن مال

 211  ......................................................   یاعراب مرد به الّسالم هیعل دالّشهداّیس انفاق داستان

 :نوزدهم شب مجلس

 آنها با یمعاص یابد مالزمت و مرگ از کاران تیمعص بیغر وحشت

 504ـ  555

 200  .....................................................................................   مرگ ۀمسئل بودن یهیبد

 200   ....   مرگ از انسان بیغر وحشت یبرا عّلت دو ،یمعاص یابد مالزمت ظهوِر و آخرت عالم عظمت

 202  ......................................................................................   مرگ از فرار امکان عدم
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 202  ............................................................................   کار تیمعص مردمان مرِگ یسخت

 207  ..................   برزخ عالم ثبوت در آنها یداریپا و زمان، راتّیتغ ریزنج در یویدن اعمال ینابود

 207  ................   خاک ریز در یظاهر شکل رفتن نیب از و برزخ عالم در انسان یواقع شکل تجّسم

 207  ..................................................   آخرت در آن یابد مالزمت و بقاء و ایدن در عمل فناء

 207  .....................   نجف الّسالمیواد در عرب ۀجناز کردن دفن و ینراق یمهد ماّل حاج تیحکا

 201  ...............................................   ایدن از رحلت هنگام در انسان اعمال و اوالد اموال، تمّثل

 221  .........................................................  (ت) نوزدهم شب در نیرالمؤمنیام حاالت شرح

 :نوزدهم روز مجلس

 مستمندان به کمک ِیشرع و یفطر ضرورت

 551ـ  511

 221  ......................................   انینوایب به کمک ِیعیطب ۀزیغر ۀدکنندییتش و فطرت نید اسالم،

 221  ........................................................................   فقرا به کمک از حاصل ۀجینت چهار

 221  ......................................................  فقرا به انفاق واسطه به انسان برخود نعمت ییگوارا

 221  ....................................................................   فقرا به انفاق از حاصل برکِت و صحت

 221  ...........................   فقرا به انفاق ۀواسط به ،جامعه یبرقرار و ها انسان یزندگ سطح در تعادل

 223  ................................   فقرا به انفاق ۀواسط به ن،یواپس روز یبرا گزاف یسود یساز رهیذخ

 223  .......   مستمندان به کمک ۀواسط به ،تّیانسان بزرگ درجات به یمنش وانیح پست ۀمرتب از ارتقاء

 228  .................................   الّسالم همیعل تیب اهل انفاق ۀواسط به «یٰأت هل» ۀسور از یاتیآ نزول

 272  ........................................................   نیرالمؤمنیام شهادت تّیفیک به خدا رسول إخبار

 :ستمیب روز مجلس

 انفاق در خلوص ضرورت

 512ـ  573

 273  ................................................................   اسالم در یضرور نیقوان از فقراء به کمک

 278  ...........................................................................................   شهیعا انفاق داستان

 278  ............................................................   قرآن در زکات تاءیا و صالة ۀاقام بودن نمقرو

 273  ....................................................................   خدا رسول جود زانیم از اتیروا ریتعب

 273  ............................................   ایر از بودن منیا صورت در واجبه صدقات اعالن لتیفض

 231  ..............................................................   انسان یتقرب عمل ۀکنند باطل انفاق، در مّنت

 230  ....................................................................   انفاق در خلوص باب در یخاقان اشعار
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 230  ..........................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀخالصان انفاق داستان

 :کمی و ستیب شب مجلس

 مرگ از ترس علل

 571ـ  527

 231  ................................   مرگ از ترس علل از یکی آخرت، عالم به جهل و طبع عالم به عالقه

 231  ........................................  مرگ از ترس گرید عّلت آخرت، در انسان افعال بروز و ظهور

 231  .......................................   مرگ از خائف ماریب با الّسالم هیعل یهاد امام مالقات اتیحکا

 238  ............................................................   مرگ قتیحق در الّسالم هیعل دالّشهداّیس کالم

 238  .............................   کافر و مؤمن روح قبض هنگام در الموتملک صورت اختالف داستان

 233  ...........  الّسالم همیعل ائّمه و خدا رسول شدن متمّثل و روح قبض هنگام در مؤمن کراهت عدم

 210  ..................................   مذهب یسّن عرب خیش با او مالقات و ییکربال جواد دّیس تیحکا

 217  ......................................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام وداع ۀروض

 :کمی و ستیب روز مجلس

 اسالم در عدالت گاهیجا

 522ـ  531

 213  .............................................................   امور ۀهم در عدالت بر نیدار سعادت توقف

 213  ........................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام کالم در عدالت گاهیجا

 218  ............................   اّماره یهوا نمودن لگدمال بر یمبتن فاضله، حکومت در عدالت یبرقرار

 213   .....   الّسالم همایعل حسن امام توسط چراغ ضیتعو و نیرالمؤمنیام خدمت ریزب و طلحه ورود داستان

 213  ...............................   اشترمالک به نیرالمؤمنیام نامه در عدالت، و استیس جهات تمام انیب

 211  .........................................................................................   عدل از تیحکا چند

 217  .........................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مبارک دست به زن، وهیب تنور نمودن آتش تیحکا

ع یبق  ی   الُملک» رامونیپ یبحث ع یبق  ی   ال و الُکفر   م   211  .......................................   (ت) «الُظلم   م 

 :دّوم و ستیب روز مجلس

 برزخ عالم در انسان تیوضع

 534ـ  541

 ﴿: ۀیآ یمعنا در یمقدمات  *         ﴾   .................................  230 

 232  .................................   برزخ عالم در انسان بودن متنّعم ای معّذب در نیرالمؤمنیام از یتیروا

 231  .................................................   ئهّیس و صالحه أعمال زانیم به ،یبرزخجهّنم  و بهشت
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 231   .....   ستین خواب امتیق در یول خوابند در امتیق به نسبت برزخ اهل و برزخ به نسبت ایدن مردم

 231  ..........................   منی برهوت در انیعاص ارواح و الّسالم،یواد در عانیمط ارواح ِگردآمدن

 231  .....................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مطّهر بدن ۀشبان عییتش سّر

 231  ............................................   جنازه برداشتن در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام تّیوص تّیفیک

 233  ......................................................   دیالّرشهارون زمان تا نیرالمؤمنیام قبر بودن یمخف

 :سّوم و ستیب شب مجلس

 امتیق و برزخ عالم در اعمال قتیحق تجّسم

 544ـ  513

 280  .........................................................   ایدن یاعتبار و پوچ لّذاِت بودِن غّصه و غم نیقر

 282  ...................................   هیآت لّذات به غافل انسان فتنیفر خود و ه،یماض لّذات بودن مرهوم

 282  ..............................................   حقائق انکشاف و بروز و ظهور عالم امت،یق و برزخ عالم

 282  ...................................................................   مالئکه توسط انسان اعمال ضبط و ثبت

 287  .................................................   مالئکه توسط انسان اعمال ضبط و ثبت و یتلق تّیفیک

 283  .................................   امتیق در زشت اعمال ۀمالحظ ۀواسط به ایدن اتیح به عود حسرِت

 281  ..................................................   قدر شب در گناه از ریتطه ۀالزم انسان، مقّدرات رییتغ

 281  .........................   ایدن در اءیاول و اءیانب با تّیمع عدم ۀواسط به امتیق در انسان قیعم حسرت

 :سّوم و ستیب روز مجلس

 امتیق در انسان اعمال بر گواهان و شاهدان اصناف

 514ـ  547

 283  ....................................................    امتیق در انسان اعمال بر یاله اءیاول و اءیانب شهادت

 231  ..................................................................................   گواهان گواه اسالم، غمبریپ

 232  .......................................   امتیق در انسان یها شانه بر سندهینو ۀمالئک یگواه و شهادت

 237  ......................................................................   امتیق در جلود و پا و دست شهادت

 237  .......................................................................   انسان اعمال بر مکان و زمان یگواه

 233  ...............................................................................   حضور و شهود یعنی شهادت

 :چهارم و ستیب روز سمجل

 أعراف قتیحق

 542ـ  105

 233  .................................................................    انیجهنم و انیبهشت بر حاکم أعراف، اهل



 31 / ج مطلع انوار 55

 

 233  ......................................................  امتیق در منافقان و مؤمنان نیب فاصل وارید و سور

 238  ................................................................   سور باِب ظاهر به نیمنافق اختصاص علت

 233  ........................................................................   خدا یسو به انسان راه تجّسِم سور،

 711  .......................................................................  قرآن در اعراف ای و سور تّیفیک انیب

 :پنجم و ستیب روز مجلس

 یجسمان معاد قتیحق

 101ـ  130

 711  ...................................................................   محشر یصحرا در انسان ِیجسمان معاد

 711  ........................................................................   نقل و عقل با یروحان معاد مخالفت

 711  ........................................   یجسمان معاد تّیفیک در قیزند با الّسالم هیعل صادق امام کالم

 713  ............................................................................   اجساد بعث هنگام در یاله باران

 718  ..........................................   روزانه اناتیجر در تبّدالت گرید چون یتبّدل و لیتبد معاد،

 713  ................................................   شمیابر کرم تحّوالت اطوار به مرگ از پس عوالم لیتمث

 :ششم و ستیب روز مجلس

 یجسمان معاد بر ینقل و یعقل ۀادل

 133ـ  134

 707  ..................................................................   انسان حشر و بعث هنگام در باران نزول

 707  ...........................................................   حشر هنگام در امثال لیتبد از قرآن اتیآ مراد

 701  .............................................................................   مماثل خلق نه اعاده، یعنی معاد

 ۀنمون دو سالفه، امم در رجعت ۀمسئل و ،یٰموت اءیاح به راجع میابراه حضرت ۀمکالم داستان
 701  ...................................................................................................   معاد از کامل

 703  ..............................................................................   غمبریپ یایإرم رجعت تیحکا

 :هفتم و ستیب روز مجلس

 اسالم در تّین گاهیجا

 134ـ  154

 720  ..................................................................................................   عبادات اقسام

 720  ........................................  عبادت اقسام در الّسالم همایعل صادق امام و نیرالمؤمنیام کالم

 722  ..........................  یراز فخر و طاووس ابن مرحوم دگاهید در ،یرغبت و یرهبت عبادت بطالن

 722  ...................................   حیصح عبادت باب در یراز فخر و طاووس ابن مرحوم یۀنظر نقد
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 727  .....................................................   الّسالم هیعل صادق امام کالم در خالص عمل یمعنا

 727  .............................................   یعاد مردم اکثر یبرا صالح عمل انجام بودن حرج و عسر

 723  ........................................................   عمل با آن ۀمقارن عدم صورت در  یحّت تیّن ریتأث

 721  .................................................................................   فرعون دختر ۀمّشاط داستان

 721  .........................................   یاله اءیاول نزد در الذاتجّنة مادوِن ِیبهشت لّذات بودن عذاب

 721  .......................................   الّسالم هیعل صادق امام کالم در جهّنم، ای بهشت در خلود عّلت

 721  ..................   الّسالم همایعل رضا امام کالم در الشهداءدیس ۀقتل ِیذرار دنیرس هالکت به علت

 :هشتم و ستیب روز مجلس

 توکل لتیفض

 154ـ  114

 770  ........................................................................   مانیا ۀچهارگان ارکان از یکی توکل

 770  ..........................................................................   خدا به وثوق و اعتماد یعنی توّکل

 772  ...........................................................................................   توکل و مانیا تالزم

 772  ...................................................................................   نیمتوکل بر خداوند محبت

 772  ....................................................................................   توکل لتیفض در یاتیروا

 777  .....................................................................................   متوکالن شرافت و عزت

 777  ......................................................................................   توکل آثار در تیروا دو

 773  ..............................................................................   متوّکل شخص یکمال درجات

 773  ............................................................   متوکل ریغ انسان مذّمت در بیغر تیروا دو

 :نهم و ستیب روز مجلس

 توّکل قتیحق

 114ـ  174

 730  .....................................................   توکل با آن منافات عدم و ایدن امور در کوشش لزوم

 732  .........................................   نپنداشتن وجود درمؤّثر  را مسّببات و اسباب عالم یعنی توکل

 732  ......................................   خواست یم یروز خدا از و کرده اریاخت عزلت که یمرد داستان

 737  ......   کفاف ِیزندگ و آبرو حفظ و حالل مال کسب راه در الّسالم هیعل باقر امام کوشش تیحکا

 733  .......   ازین رفع یبرا کارکردن و المال تیب از استفاده عدم به داود حضرت شدن بیترغ تیحکا

 731  .............................................................   الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام معاش امرار تّیفیک

 731  ..................................................   ایدن تارک مذّمت در الّسالم هیعل صادق امام از یتیروا
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 731  ....................................................   کرد یپول یب اظهار که یشخص و صادق امام تیحکا

 733  ......................................................................   کار و کسب لتیفض باب در یثیاحاد

 738  ........................   کار و کسب لتیفض در یشابورین عطار نیدالّدیفر خیش ریشه عارف اشعار

 :ام یس روز مجلس

 بِأسباِِبا إاّل  األ مور   ییری   أن الل   أب  : ۀقاعد ۀدربار

 123ـ  121

 717  ................................................   معلوالت و علل ۀسلسل ۀواسط به ماده، عالم اموِر انیجر

 713  ..............................................   دارو از نکردن استفاده و یموس حضرت یماریب تیحکا

 713  .......   نگردد خراب سرش بر وارید کند دعا شکسته وارید ریز در که یفرد یدعا استجابت عدم

 711  .................................   نرود شتیمع دنبال به که یفرد عمل بودِن خلقت قاموس خالف بر

 711  .....................................................................   آخرت طلب با ایدن طلب منافات عدم

 711  ............   است شرک و طیتفر دانستنمؤّثر  را اسباب و افراط، کردن طلب خدا از واسطه بدون

 711  ....................................................   ماده عالم در اسباب و علل گاهیجا در فیلط یهیتشب

 713  .............................................   وجود عالم به نگرش نوع در جهان، مردمان از دسته چهار

 713  .............................................   خدا اءیاول با اسباب بودن مؤّثر به نیقائل ۀمخاصم و مبارزه

 713  ........................   (ت) عراق گندم به راجع سعد عمر با دالّشهداّیس حضرت مذاکرات داستان

  :فطر دیع روز مجلس

  ﴿: هیآ ریتفس                 ﴾ 

 124ـ  131

 712  ..........................................   انسان افعال از یفعل هر قتیحق در فروش، و دیخر و عهیمبا

 717  .....................   پروردگار با فروش و دیخر بودن داریپا و ایدن رنگارنگ یها عهیمبا بودن یفان

 717  ...............................   ُاحد جنگ در اصحاب از تن هفتاد و حمزه حضرت شهادت تیحکا

 713  ...................................................................   شهیعا انفاق داستان در خدا رسول کالم
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اول ز  اّول:  مجلس رو ز  ی و حقیقت دینمجلس رو  معن

 





 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                        

                      .0 
حقیقت دین را برد، سپس دانست که  پی« دین»در وهلۀ اّول باید به معنی 

 توان یافت. فقط در دین مقّدس اسالم می
ز کلمۀ  اّول ا ی  معنا ی،  قرآن« دین»خداشناس فرهنگ   در 

شود ]این است که[ لفظ دین در قرآن به دو  آنچه از آیات قرآن استفاده می
 معنی آمده است:

 یکی به معنی خداشناسی؛
                                                      

 :. ترجمه03( آیه 7عمران ) . سوره آل0
اختالف اهل کتاب )در آن( و  فقط دین اسالم است.که حّقًا دین در نزد خداوند  درستی به»

از روی بغی و تجاوزی بود  ؛ و این اختالفآنان آمدسوی  و یقینی که به از علم بعدمگر  نکردند،
خداوند کس به آیات خدا کفر ورزد، پس )بداند( که  . و هرکه در میان آنها وجود داشت

 )محّقق(« . الحساب است سریع



 مجلس روز اول/  31/ ج مطلع انوار  51

 

روردگار برای بشر و دیگری به معنی احکام و قوانینی که پیغمبران از طرف پ
 اند. آورده

 از دین[، مثل آیۀ شریفۀ:]معنی[ اّول ]
                             

               .0 
این همان دینی است که مطابق فطرت است، و انسان در خود چنین دینی 

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

رآرد و نگاهی به آسمان سرپرست او نبوده باشند، فرضًا از پشت کوه ابوقبیس سر ب
یابد که آن  ای می و زمین کند، راجع به آفرینش آنها تفّکر بنماید، در ذات خود قّوه

گوید که این عالم وسیع و متغّیر را خدایی ایجاد  قّوه با او به گفتگو درآمده و می
 کرده است؛ لذا خداشناسی از غرائز است.

راه پیموده و مّتحدًا مردم را در این قسم از اقسام دین، انبیاء همگی یک 
سوی خدا دعوت کرده و فرقی با هم ندارند؛ منتهی بعضی از آنها که در معرفت  به

اند مردم را هدایت کنند و  اند، بیشتر توانسته خدا درجات واالیی را پیموده
 اند. ای گشته شدگان و گروندگان به آنها نیز مردان صاحب رتبه تربیت

 فرماید: میدر اینجاست که قرآن 
﴿                    

                                                      
 :31، ص 2، ج امام شناسی. 71یه ( آ71. سوره روم )0
باطن خود را به سوی این دین حنیف که بر اساس حق استوار است و از  ۀتوجه دل خود و چهر»

همان فطرت و سرشتی است که خداوند  ۀبگردان. این دین بر پای ،ست اانحرافات منّزه و مبّر
این است  ؛تبدیلی نیستانسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغییر و 

 .«اند و لکن اکثریت مردم از درک این حقیقت فرومانده ،آن دین استوار



 54 در فرهنگ قرآن «نید»دّوم از کلمه  یمعنا ،یبه احکام آسمان یبند یپا

 

                                

  ﴾.0 
 :فرمود می اهلل علیه و آله و سّلاهلل صّل رسولدر اینجاست که 

ِة ف» َل  الِفطیر  د  ع  ول  وٍد ج  ول  لُّ م  سانِهأَ  جِّ م  انِِه و ج  ن ِّصِّ دانِِه و ج  .«ب واه  ُی  وِّ
2 
 

ز کلمه  پای ی دّوم ا معنا ی،  ن آسما احکام  قرآن« دین»بندی به  فرهنگ   در 

بند بودن به احکام آسمانی  طوری که گفته شد ـ پای ـ همان دین ازمعنی دّوم 
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 

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

واسطۀ کسالت روحی، بشر  البته هریک از آنها صحیح بوده، و لیکن چون به
توانسته در راه کمال قدم بردارد و به درجۀ کمال برسد، هریک از آنها مقداری  نمی

 اند. بشر را به راه توحید و تأمین داَرین جلو آورده
برای زمان او هم ناقص بوده؛ زیرا،   دین عیسی حّتیبنابراین نباید گفت که 

                                                      
 :033، ص 0، ج نور ملکوت قرآن. 13( آیه 7عمران ) . سوره آل0
 ،هستند(انجیل  وتورات  که صاحبان یصاحبان کتاب )مّلت یهود و نصار یبگو: ا ،پیغمبر یا»
که بین ما مشترک است )و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را  یگفتارسوی کلمه و  ید ما و شما بهیبیا

ست که: ا را میزان و معیار کار خود اّتخاذ کنیم؛ و آن گفتار و کلمه این یم و آنیآ ایم( گرد پذیرفته
 فراِدااز  یو بعض ،او قرار ندهیم ینباز و شریک براارا  یو هیچ چیز ،غیر از خدا را پرستش نکنیم
رباب و صاحب والیت نگیرد و فقط ار در رشد و پرورش خود نداند و ما بعض دیگر را رب و مؤّث

ء و بزرگان خود را ا، علمیر در رشد و کمال خداوند بوده باشد )زیرا که یهود و نصاررب و مؤّث
ا به آنها پس ای پیامبر، اگر آنها از این پیشنهاد تو روی گرداندند، شم دانستند(. رباب و مؤّثر میا

 «بگویید: شما گواه باشید که: ما تسلیم امر خداوندمان هستیم و بدین کلمه حق اعتراف داریم.
 :7، تعلیقه 171، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .083، ص 18ج  ،بحار األنوار .2
شود، و پس از این پدر و مادرش او را  نیست مگر آنکه بر فطرت اسالم متوّلد می یهیچ نوزاد آدم»

 .«کشانند و مجوس می یکیش یهود و نصاربه 
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اسرائیل در مادیات فرو رفته بودند، تغییر و تعادل آنها به یکسره سوق دادن  چون بنی
آنها به راه آخرت بود )مانند شخصی که مواد چربی و پیه و گوشت زیاد خورده 

موسی در  دهد(، و چون حضرت باشد، طبیب برای دفع صفرا به او فقط ترشی می
پنداشتند، لذا برای  مقابل فرعون و فرعونیان واقع شد و آنها خود را خدای جهان می

آنکه بفهماند که چرخ این دنیا و اجتماع، دست آنها نیست، سلطنت و اجتماعی در 
 و البته الزم بود.  مقابل آنها ایجاد کرد؛

برای پرورش گرچه آن دستورات و قوانین برای اهل آن زمان کامل بود، ولی 
انسان کامل و رفاهیت دنیا و آخرت کامل نبود؛ زیرا در آنها نسبت به چنین مردمان 

 شد. هایی مالحظه می کامل، افراط و تفریط
قی و سعادت بشر تر ی  منحصر برا اه  نه ر اسالم، یگا  دین 

 توان پیغمبر اسالم دینش کامل و برای پروراندن بشِر کامل در او هیچ نقصی نمی
 لذا یگانه راِه منحصر برای ترّقی و سعادت بشر دین اسالم است:یافت، و 
﴿      ﴾0؛ 
﴿                            ﴾.2 

قوس صعود ی بشر در  ترّق اوج  اسالم،   دین 

ِعثت  أِل  » اینجاست که دیگر قوس صعوِد ترّقی بشر، به اوج رسید:در  ِّم  ب  ت 

کاِرم  األخالِق  .«م 
لذا اسالم دستورات پیمبران سلف را که بعضی آنها نیز به درجۀ  7

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

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

 .03( آیه 7عمران ) . سوره آل0
 :070، ص 01، ج معادشناسی. 81( آیه 7عمران ) . سوره آل2
شود و او در آخرت از   یخود اّتخاذ کند، از او پذیرفته نم یرا برا یکس غیر از اسالم، دین و هر»

 .«زیانکاران است
 :217، ص 2، ج سیامام شنا. 8، ص مکارم األخالق. 7
 «آنکه مکارم اخالق را تمام کنم. یام برا این است و جز این نیست که من برانگیخته شده»



 13 سلف اءینسبت به انب م،یحضرت ابراه نیدستورات و قوان یتعادل نسب

 

 به حال تعادل نزدیک است:
﴿                              

        *                        ﴾02؛ 
                              

      *                         

                               

                            

                     ﴾.7 
                                                      

 . ترجمه:070و  071( آیه 2سوره بقره ) .0
که نفس خود را در جهالت انداخته  یمگر کس ،گرداند یاست که از آئین ابراهیم رو یو کدام کس»

 یهنگام از صالحان است. او را در دنیا برگزیدیم، و او در آخرت تحقیقًا و همانا حّقًا*  باشد؟!
 )محّقق(.« تسلیم شدم عالمیانپروردگار  در برابرکه پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو، گفت: 

 :201، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 2
 :آوریم که دست می هز این آیه با»

 ین و روش ابراهیم اعراض دارند.یت و آمّلفقط سفهاء و فرومایگانند که از  :اّواًل
ن ل  ”به قاعده عکس نقیض یعنی:  و ثانیًا: لَّة  إبراهیم کلُّ م  ُب یف م  ُه، ی رغ  ه ن فس  یعنی ُکلُّ عاق ٍل  ،ی سف 

ت ه لَّ ُب یف م  ین و روش ابراهیم روی یهر کس که نفس خود را به جهالت نیفکنده باشد، به آ؛ ی رغ 
 «“آورد. مرد عاقل به سوی منهاج و روش او روی میهر  یعنی، آورد می
 . ترجمه: 38و  33( آیه 22. سوره حج )7
اید، رکوع کنید و سجده کنید و پروردگار خود را عبادت نمایید و  آورده ایمان کسانی کهای »

 * صورت به فالح و رستگاری فائز گردید. کارهای خوب و پسندیده بجا آورید که امید است در این
اوست که شما را اختیار و انتخاب نموده است و و جهاد کنید دربارۀ خدا جهادی که الیق اوست. 

براهیم است ات پدر شما این همان آئین و مّل .برای شما در دین سختی و مشکلی قرار نداده است
 ست که رسول خدا حاضر وین او این امر به جهت ا ،که از زمان پیشین شما را مسلمان نام نهاد

 و  کنیدنماز  اقامۀ پس. رقیب و گواه بر شما باشد و شما نیز حاضر و رقیب و گواه بر مردم باشید
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مرحوم شبستری اشعار  نبیاء سلف در  نسبت به ا  جایگاه رسول خدا 

ــاربانند  ــاء چــون س ــن ره انبی  در ای
 

ــد   ــای کارواننــ ــل و رهنمــ  دلیــ
ــا    ــّید م ــان س ــاالراز ایش ــته س  گش

 
 هم او اّول هم او آخـر در ایـن کـار    

 احــد در مــیم احمــد گشــته ظــاهر 
 
\ 

ــد عــیِن آخــر   ــن دور، اّول آم  در ای
 ز احمد تا احد یک مـیم فـرق اسـت    

 
 جهانی اندر آن یک میم غـرق اسـت   

ــن راه    ــان ای ــده پای ــتم آم ــر او خ  ب
 

 «ادعــوا إلــی اهلل»در او منــزل شــده  
 جمـع اسـت  مقام دلگشایش، جمِع  

 
 جمال جانفزایش، شمِع جمـع اسـت   

 ها جملـه از پـی   شده او پیش و دل 
 

ــِت دل   ــه دس ــن وی  گرفت ــا دام  0ه
 

اسالم ی بر حفظ دین  له ا نصاری با رسول خدا و وعدۀ  لفت یهود و   مخا

                              

                                 

  
؛ لذا پیغمبر اعالم کرد و اسالم را رواج داد و خدا هم وعده داد که پس از تو 2

دارد:  آن را نگاه می                     .7 
اسالم ی به حفظ دین  له ا نا در وعدۀ  موال  اشعار 

 3گــر بمیــری تــو نمیــرد ایــن ورق
 

 مصطفی را وعـده داد الطـاف حـق    
 بیش و کم کـن را ز قـرآن رافضـم    

 
 مــن کتــاب و معجــزت را حــافظم 

                                                       
 زیرا که او  و از او استمداد بجویید؛ زکات بدهید و خود را در عصمت و مصونّیت خدا درآورید
 ّقق()مح.«  ای است کننده خوب یاریچه ی و یخوب موالچه ی شماست، و و سرپرست و آقا موال

 ، دیباچه.گلشن راز. 0
 :31، ص 2، ج امام شناسی .021( آیه 2سوره بقره ) .2
 یپیغمبر )بر مرام و مسلک خود باش و از راه حّق تجاوز مکن و تابع افکار و آراء یهود و نصار یا»

 یی؛بنما یت آنان پیروو از آئین و سّن ینخواهند شد مگر آنکه از آنها تبعّیت کن یمباش(، آنها از تو راض
بعد از آنکه به مقام  یکن یآنها پیرو یها بگو هدایت خدا فقط هدایت است. و اگر از افکار و خواسته

 «.داشت ینخواه یاز طرف خدا هیچ دوست و هیچ یاور ،و حقایق بر تو مکشوف افتاد یعلم رسید
 :703، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .3( آیه 01. سوره حجر )7
 .«باشیم  یًا و تحقیقًا حافظ و نگهبان آن مو ما حّق ،قرآن را که ذکر است فروفرستادیمو تحقیقًا  ًاما حّق»
ب ق»ل:  . خ 4  «.س 



 11 )الّسالم )ت هیعل دالّشهداّیس دیروضه استقامت و عطش شد

 

ــا    ــون ا ده ــد چ ــا را درکش  کفره
 

 عصـا  هست قرآن مر تو را همچون 
 0ای چون عصایش دان هر آنچه گفته 

 
ــه   ــر خــاکی خفت ــر در زی ــو اگ  ای ت

 
ت) الّسالم ) لّشهدا علیه  ا یّد مت و عطش شدید س استقا  روضه 

ختم سخن با روضۀ مناسب حضرت سّیدالّشهدا، و استقامت آن حضرت 
 2به عطش و سحق اسبان.  حّتی

                                                      
 دفتر سّوم. ،مثنوی معنوی. 0
 :81، ص لمعات الحسین. 2
گوید: من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته  عبداهلل بن عّمار بن َیغوث می»

تر و  ام که قلبش محکم ندیده ،او و اهل بیت او و اصحاب او کشته شده باشندباشد و تمام اوالد 
حال که به لشکر دشمن  تر و گامش استوارتر بوده باشد از حسین بن علی. در این دلش مطمئن

 ماند. گریختند و یک نفر باقی نمی مقابلش می نمود تمام رجال و سپاهیان از حمله می
ع ب طنیعمر بن سعد به جماعت لشکر فریاد زد: این فرزند  این  ؛طالب( است )علّی بن أبی أنز 

 ور شوید! شنده عرب است! او را در پّره گیرید و از هر جانب به او حملهفرزند ُک
ی انداختند. حضرت یچهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کردند و بین او و بین خیام َحَرمش جدا

 الّسالم فریاد زدند: هدا علیهسّیدالّش
فیان،ِل أِب آ شیعة جا م جکنإن َل   س  نت م و دجنر  ل ک  اف ون   ال َ  ، َت  عاد  م ف أحیراًرا ف کونوا الم   َ نیا  و! د 

وا م إل   ارِجع  یرًبام نت  َ   إن أحسابِک  م  ام َ   ع  !ت زع   ون 

ست که از معاد نیز ا روّیه شما این اگر برای شما دینی نیست و ،سفیان یای شیعیان و پیروان آل أب”
پندارید از طائفه  که می چنان پس در زندگانی دنیای خود از آزادگان باشید! و اگر هم ،ترسید نمی

 !“ناجوانمردانه احتراز کنید(  های خود برگردید )و از اعمال عرب هستید، به حسب
 ی ای پسر فاطمه؟!یگو شمر، حضرت را صدا زد که: چه می

ام، این  که زنده ای نیست؛ و تا وقتی ها مؤاخذه بر زن ،من با شما در جنگ هستم”مود: حضرت فر
 .“لشکریان یاغی و متعّدی خود را از دستبرد به حرم من بازدارید

می َواُال اُِصدوین بِن فیس و اتیر   یر   ح 

 

ویُ د حان  ح  تت ل  ُ د الح  ته  انی و  ح 
 ئِ

 
ید! و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و یشخصه بیاه فرمود: حرم مرا رها کنید و سراغ من ب”

 .“آثار و عالئم آن پدیدار گشته است
طرف خود حضرت روی ه و آن جماعت همگی ب .پذیریم شمر گفت: این درخواست را می

  ت یافت و عطش بر آن حضرت بسیار شدید شد.آوردند و جنگ شّد
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 ا اهل حرم وداع نمود، و سپس به مرکز مبارزه و برای بار دّوم از برای وداع به خیمه آمد و ب

و  ”گفت:  بازگشت و بسیار می  ُ ول  و ال  هیچ حرکت و تحّولی نیست و هیچ قّوه و ؛ إاّل بِاهّلل ةال ح 
 “مگر به خداوند عّز اسمه. ،قدرتی نیست

 اش آن تیر را بیرون کشید و خون بر چهره ؛الُحتوف ُجعفی تیری به پیشانی مبارکش زدأبوو 
 جاری شد و گفت:

م  إن   ی ک  الل ه    ک  ِه ِمن ِعبادِ یا فِ أن ما ت یر 
ِ
الء ؤ  ص ه  ًداالع  د  م ب  ًدا و اُت له  د  م  أحِصِهم ع  َل   ،اة! الل ه  ر ع  و ال ت ذ 

ًدا و ال ت غِفیر َل  م أب ًدا!األ م أح   رِض ِمنه 

بار  گذرد واقف هستی! این بندگان نافرمان تو می ۀبر این حاِل من که از ناحی ،بار پروردگارا”
و یک تن از آنان را روی  ،یکایک آنان را بشمار و آنان را متفّرقًا و متشّتتًا هالک گردان ،پروردگارا

 “زمین باقی مگذار و ابدًا آنها را نیامرز!
 و با صوت بلند فریاد زد:

  ةجا أ م  
ِ
وء ًدا ِف  ،الس  م  ل فت م ُم  ام خ  مأما إن   ! تِهِ ت   عبِئس  قت ل ون   ال ک  اًل  ت  ج  ت هاب ون   ب عِدی ر  ، ف  تل ه   ُی  ون   ب ل ُ 

م ل یک  ُ تلِ عِ  ذ لک   ع  مند   و اللِ  أجم  ! و إّجای   ک  نِی   أن ألرج  ة، الل   ج کیِرم  هاد  م   بِالش  م ِل  جنت ِقم   ث  یث   ِمن ِمنک   ح 

یر   ال !ت شع   ون 

آگاه باشید که شما بعد  با محّمد در عترتش به بدی رفتار کردید! ،بدکردارای اّمت بدسرشت و ”
ها  ید، بلکه تمام کشتنیاز من کسی را نخواهید کشت که از کشتنش نگران باشید و به هراس آ

و سوگند به خدا که من از خدای خودم امید دارم که مرا به  نماید! برای شما سهل و آسان می
 “دانید! ی که خود نمییاز شما انتقام مرا بگیرد از جاشرف شهادت برساند، و 

 گیرد؟ به چه چیز خداوند انتقام تو را از ما می ،َحصین گفت: ای پسر فاطمه
و  ،ریزید های خود را می افکند تا آنکه خون ت را در میان شما میس و شّدأب”حضرت فرمودند: 

 “های دریا عذاب را بر شما خواهد ریخت! سپس چون موج
قدر شدید بود که ایستاد  ها و جراحات وارده، ضعف بر آن حضرت آن ر این حال، از کثرت زخمد

تا بیارامد؛ که مردی سنگ بر پیشانیش زد و خون بر صورتش جاری شد. و با لباس خود خواست 
 شعبه قلب مبارکش را هدف ساخت. تا خون را از دو چشمش پاک کند که مرد دیگری به تیر سه 

 خدا، به خدا عرض کرد:پسر رسول 
َل  ِمل  بِسِم الِل و بِاهّللِ  وِل الِل. ة و ع  س  ف ع  ر “ر  امأو ر  ُه إیل  السَّ ی! إن  ” ء  و قال:س  ِ  جقت ل ون   إَّن  م ت عل م   کإَل 

اًل  ج  َل   ل یس   ر  جهِ  ع  ه   ن بی   ابن   األرضِ  و  ی    !غ 
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أباعبداهلل علیه  ت  نّیر تبریزی در عزای حضر لّسالماشعار   ا

 شهید عشق که تنگ است پوست بر بدنش
 

  
 تو خصم بین، که بـه یغمـا زره َبـرد زتـنش      

                                                       
 ”گردد(. آئین رسول خدا )این شهادت روزی من میت و به نام خدا، و به خود خدا، و بر مّل“ 

کشند  دانی که این قوم می خدای من! تو می”و سرش را به طرف آسمان بلند نموده و گفت: 
 “مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست!

را  کرد. حضرت دست خود و خون مانند ناودان فَوران می ،دست برد و تیر را از پشت خود خارج کرد
این حادثه که بر من نازل شده است ”زیر آن خون گرفت، و چون پر شد به آسمان پاشید و گفت: 

 و یک قطره از آن خون بر زمین نریخت. “چون در مقابل دیدگان خداست، بسیار سهل و ناچیز است.
و برای بار دّوم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد، با آن سر و صورت و محاسن 

م رسول با همین حال باقی خواهم بود تا خدا و جّد”آلوده نموده و گفت:  را متلّطخ و خونشریف 
 “خدا را دیدار کنم.

قدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رمقی در تن نمانده بود. نشست بر روی زمین و  و آن
ده و او را دشنام داد و با داشت، که در این حال مالک بن ُبسر آم با مشّقت سر خود را بلند نگاه می

 و ُبرُنس )یعنی کاله بلندی که بر سر آن حضرت بود( پر از خون شد. شمشیر بر سر آن حضرت زد
اند:  و بعضی گفته ـ حضرت برنس را انداخت و روی َقَلنُسَوه که کاله عادی بود ِعمامه بست

و حصین بر  ،ساخت وارد  بن َشریک بر کتف چپ آن حضرت ضربتی ةکه ُزرع ـ دستمالی بست
و ِسنان بن أَنس با  ،ای وارد ساخت و دیگری بر گردن مبارک ضربه ،حلقوم آن حضرت تیری زد

آن حضرت زد و سپس در گلوی آن حضرت تیری فرو  ۀاش زد و پس از آن بر سین نیزه در َترُقوه
 و صالح بن َوهب در پهلویش تیری وارد کرد. ،برد

داد؛ سوگند به خدا که  نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان می گوید: من در ِهالل بن نافع می
خون خود آلوده باشد و چون ه ای ندیدم که تمام پیکرش ب من در تمام مّدت عمرم، هیچ کشته

ر در او مرا از تفّک ۀبه خدا سوگند لمعات نور چهر !اش نورانی باشد حسین صورتش نیکو و چهره
 داشت! کشتن او باز می

ت، چشمان خود را به آسمان بلند نموده و در دعا به درگاه های سخت و شّد حالت و در آن
 کرد: حضرت رّب ذوالجالل عرض می

ُ ضائِ  َل   رًبا ع  بِّ  جا کص  ه   ال! ر  ست غ  ِغیاث   جا ِسواک، إل   !ی  ثیالم 

 پناِهشکیبا هستم بر تقدیرت و بر فرمان جاری تو ای پروردگار من! معبودی جز تو نیست، ای ”
 “«آورندگان! پناه
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 زره به غارت اگر ُبرد خصم خیره، چه غـم 
 

  
 هـای پـر شـکنش    که بود جوشن تن، زلـف   

 چو آب بست به گلـزاِر بـوتراب، سـپهر؟    
 

  
 که خون چکد همـه از چشـم اللـۀ دمـنش      

ــه   ــّرج ب ــم تف ــه حک ــی ب ــذر یک ــوا بگ  نین
 

  
 پــر از شــقایق و گلنــار زخــم بــین چمــنش  

 شهی که سندس فـردوس بـود پوشـش او    
 

  
ــنش     ــۀ که ــن خصــم، جام ــه ت ــد ب  روا ندی

 لبی که روح ُقُدس از دمـش سـخنگو شـد    
 

  
 شگفت بین کـه بریدنـد در دهـن سـخنش      

 تنی ضعیف که پاسی فزون نمانـد درسـت   
 

  
 و خـس کفـنش  صبا به بیهده کردی ز خـار    

ــان آرد    ــه ارمغ ــان چ ــه کنع ــیر ب ــر بش  دگ
 

  
ــا کــرده گــرگ پیــرهنش     ز یوســفی کــه قب

 چــراغ دودۀ طــه، فلــک بــه یثــرب کشــت 
 

  
 ز قصـــر شـــام ســـرآورد، دوِد انجمـــنش  

ــا داد   ــه یغم ــان ب ــرا چن ــه گلشــن زه  زمان
 

  
ــه شــد، ارغــوان و یاســمنش    ــار قافل ــه ب  ک

 بـود فلک، سری که سرودش کالم یـزدان   
 

  
 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     

ــرد    ــدر نک ــات روز ب ــه مکاف ــا ب ــر وف  مگ
 

  
 0تطاولی که کشـید از تـو جسـم ممتحـنش      

 
 

                                                      
 مرحوم نّیر تبریزی. دیوان. 0
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه  رین  و الصَّ  الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

           .0 
نه  است،  فعال بشر  اخالق و ا تنظیم عقاید و  نبیاء   تبیین علوم طبیعیوظیفۀ ا

دعوت به راه توحید و تنظیم دستورات معاد و   باید دانست که وظیفۀ انبیاء
معاش بشر و تزکیۀ اخالق است، و از سه قسمت خارج نیست: اّول: عقاید؛ دّوم: 

 اخالق؛ سّوم: افعال.
مورد است؛ لذا وقتی از پیغمبر راجع  بنابراین تقاضای علوم طبیعی از آنها بی

این ]تغییرات[ برای شناسایی »رات هالل سؤال کردند، حضرت فرمود: به تغیی
با آنکه سؤال ]از[ علت اختالف بوده، ولی جواب را مطابق سؤال « اوقات است.

 نیاورده تا داللت کند وظیفۀ شما از من چنین سؤالی نبوده ]است[:
               .2 

                                                      
 :2، تعلیقه 780، ص مهرتابان .28( آیه 73. سوره سبأ )0
و ای پیغمبر، ما نفرستادیم تو را مگر برای تمام افراد مردم برای آنکه بشارت دهنده و ترساننده »

 «دانند. نمیباشی، و لیکن اکثر مردم 
  :013، ص 1، ج امام شناسی .083( آیه 2. سوره بقره )2
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مادی ئمّۀ اطهار بر علوم  مل ا  احاطۀ کا

گاهی ائمۀ اطهار راجع به علوم مادی، مطالبی برای اثبات توحید  و لیکن گاه
آید که آنها عالوه بر علوم دینی و معارف الهّیه  دست می ند؛ و از آنجا به ا بیان فرموده

 اند. بر چنین علومی هم احاطۀ کامل داشته
های طالیی برای زینت  میخ گل  نّجمین ستارگان را به منزلۀدر آن زمان که م

آنها شهرهایی هستند مانند شهرهای شما، و در »گفت:  دانستند، اسالم می دنیا می
مآنجا موجوداتی مانند شما سکونت دارند؛  نِک  د  م   َ نر  د  0.«إَّّنا م 

 

                                                      
 «شکال مختلف ماه أکیفّیت هالل ماه پرسش کنند، بگو: این  ۀ)ای پیامبر!( چون از تو دربار

 «برای تنظیم اوقات مردم و برای حج است.
چنین  . این عبارت در مجامع روایی موجود یافت نشد؛ لیکن این مضمون در دو روایت ذیل این0

 آمده است:
 عن ابن  ،تفسری عیل بن إبراهیم، عن أب یه  و یعقوب  بن یزید»: 30، ص 11، ج اربحار األنو
ریٍ  یبأ ن أیب   ،عن ب عض أصحاب نا ،ُعم  اهلل  ع ع  بد  الم لیهع  الم: ُال أمیالمؤمنی علیه :قال السَّ ِذِه ” الس  ه 

تِی ِف  دائِن ال  دائِن  ِمثل  الم   م 
ِ
امء تِی ِف الس  وم  ال  یرب وط ةر  ؛األرضِ النُّج  لُّ  م  ِدجن ةٍ  َ  ودٍ  إل   م  م   ن وٍر، ِمن ع 

لِک   ط ول   ودِ  ذ  م    ِف  الع 
ِ
امء ة   الس  ِسی  ِسی  و  ِمائت یِ  م  ن ة. َخ   “«س 

این ستارگانی که ”الّسالم فرمود:  الّسالم فرمودند که امیرالمؤمنین علیه امام صادق علیه»ترجمه: 
هایی که در زمین قرار دارند؛ هر شهری به ستونی از نور  ظیر شهرهایی هستند ن در آسمانند، شهر

وپنجاه سال راه  ها در آسمان به اندازۀ مسیر دویست بسته و مرتبط شده است، و طول این ستون
 )محّقق(“« باشد. می
 ّشاء   ،ّمدعن أمحد بن  ُم   ،ییحیُمّمد بن »: 270 ، ص8، ج الکافی ن الو  نان عن عبداهلل ،ع   ،بن س 

ن أیب   ة  قال ع  الم قال یل  أبوجعفٍر علیه :محز  امء  قال السَّ ُه و ن ظ ر  إیل  السَّ ند  یل ًة و أنا ع  ة  ” :ل  ز  ذه  ،جا أباَح  ه 

م  علیه ب ة  أبِینا آد  الم، ُ  ل  ِسواها تِسعً  الس  وج  ز   ع 
ا الل ط یرف  و إن  هَّلِلِ و  ص  لقر ما ع  ب ًة فِیها خ   ُ ة  ا و ث الثِی  

ی  «“. ع 
الّسالم بودم؛ آن حضرت  که: شبی در خدمت امام باقر علیه کند أبوحمزه ثمالی نقل می»ترجمه: 

الّسالم است، و همانا از  ای أبوحمزه این قّبۀ پدرمان آدم علیه”به آسمان نگاهی کردند و فرمودند: 
به   خلوقاتی هستند که حّتینه قّبۀ دیگر است، و در آنها م و برای خداوند عّزوجّل جز این قبه سی

 )محّقق(“« اند. اندازۀ یک چشم برهم زدن خدا را معصیت نکرده
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 یهرآینه ستارگان سماوی شهرهای»فرماید:  در جایی دیگر حضرت صادق می
هستند که اگر آنها به زمین نزدیک گردند، از سرعت حرکت آنها دهشت عجیبی بر 

 «داد. اهل زمین رخ می
وجود نیامده بود که در اجرام سماوی بحث  هنوز در آن هنگام نیوتونی به

کند و حرکت آنها را تحت سه قانون کّلی درآورد و به وجود قّوۀ ثقل قائل گردد. 
چنین  اخیر است و قوانین جاذبه و دافعۀ بین سّیارات و هم نیوتون از مکتشفین قرون

هر ذّره از ذّرات 
2

.

r

mm  دست آورد؛ لیکن باید دانست که قائد توانای اسالم در  را به
ها پیش فرموده: هر جسم از اجسام دارای ذّراتی هستند که به تنهایی دیده  قرن
را مالحظه نمود. خداوند از هر چیزی برای او توان آنها  شوند و در اتصال می نمی

 جفت قرار داده؛ بدین معنی که در عالم وجود، هر قّوۀ فعلی دارای قّوۀ انفعال است.
ذّرات عالم همگی دارای دو قّوۀ جاذبه و دافعه هستند که از جذب و دفع آنها 

  ها در تفسیر معنی:  عالم برقرار است؛ و علماء از سال       

 
کردند،  میرا به انسان و حیوان و نبات تفسیر  ﴾﴿در فکر بودند و  0

﴿و لذا در تفسیر:                         

        
2
ماندند. حضرت رضا علیه الّسالم فرمود: خداوند از هر  میمتحّیر  

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:

                                                      
 ، تعلیقه:021، ص 2، ج اهلل شناسی .33( آیه 10. سوره ذاریات )0
به امید آنکه شما متذّکر خدا و آفرینش  م،و از تمام چیزها ما زوجین )جفت نر و ماده( آفریدی»

 .«وی شوید
 :23، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .71آیه  (71. سوره یس )2
رویاند، و از خودشان، و از آنچه را که   ها را از آنچه زمین می پاک و منّزه است آنکه تمام جفت»

 «دانند بیافرید. آنها نمی
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ًة بِت فیرجِقه» ت دانِیاِِتا؛ دال  قر ب ی  م  یرِّ ف  ت عاِدجاِِتا، م  لِّفر ب ی  م  ؤ  ُِها و بِتألیِفها م  یرِّ ف  ا عَل م 

: ُ ول  الِل ت عال  لک   ِفها. و ذ  لِّ ؤ    ﴿ عَل م             ﴾».0 
تم ن و ا لکترو ن ا  شرح داستا

و تطبیق آن با فرمایشات حضرت  2طور کامل، شرح داستان الکترون و اتم به
 رضا راجع به قوای جذب و دفع.

                                                      
 :023، ص 2، ج اهلل شناسی .012، ص 0ج  ،الّسالم علیهعیون اخبار الّرضا . 0
در میان چیزهایی که با یکدگر دشمنی و جدایی دارند، و اندازنده است  خداوند آشتی و الفت»

که آن  طوری هم الفت و نزدیکی دارند؛ به افکننده است در میان چیزهایی که با دوری و جدایی
کننده هستند بر خدایی که آنها را  گردند داللت  شوند و پراکنده و دور می  اشیائی که از هم جدا می

شوند   رده و متفّرق گردانیده است، و آن اشیائی که به هم نزدیک میبا وجود قرب و نزدیکی، جدا ک
کننده هستند بر خدایی که آنها را با وجود ُبعد و دوری و دشمنی، به هم  پذیرند داللت  و الفت می

و از تمام چیزها ”جّل:  و تألیف نموده و به هم پیوسته گردانیده است. و آن است معنی کالم خدا عّز
 “«جفت نر و ماده( آفریدیم، به امید آنکه شما متذّکر خدا و آفرینش وی شوید.ما زوجین )

 :0، تعلیقه 81، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 2
و آن  ،لکول است رسیده بودندوترین قطعه از اجسام که به نام م ها به کوچک سابقًا شیمیست»

را خرد کنیم خواص  م آنشود و اگر بخواهی ه کوچکی که به چشم دیده نمیذّر :عبارت است از
را بخواهیم قسمت کنیم دیگر آن جسم  لکول که اگر آنودهد. و این م خود را از دست می ۀاّولی

 ات بسیار ریزی که به آنها اُتم گویند.ب است از ذّرنخواهد بود، خود مرّک
 ها شیمیست دانستند. می اتم را لکولوم از قسمت ترین کوچک شیمی و فیزیک دانشمندان قبل سال 31 تا

ی، یها در عبور جریان برق از داخل محلول شیمیا ی، و فیزیسینیهای رقیق مواد شیمیا در محلول
و به این نتیجه رسیدند که: یک دانه  ؛شود تری که اتم از آنها تشکیل می بردند به تقسیمات کوچک پی

در وسط خورشیدی  :خود عالمی است عجیب ،هزارم میلیمتر کمتر است اتم که قطر آن از یک ده
آور  اتی به نام الکترون با سرعت سرساممثبت است و دور آن ذّر یبنام پروتون که دارای بار الکتریک دارد

قدری قدرت اتم باالست که در یک گرم خاک  ها منفی است. و به الکترون ۀبار هم ؛باشند در گردش می
 کند. برق طهران تجاوز می ۀنقدر انر ی ذخیره شده است که از حاصل کار یک سال کارخا آن

 یات الکتریکخود از ذّر ۀبر تحقیقات جدید معلوم شد که هسته نیز به نوب در چهل سال پیش بنا
و تمام اینها  ،منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است یات الکتریکمثبت به نام پروتون، و از ذّر

 «باشند. به معنای انر ی می یمجموعًا بار الکتریک
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های حّساس  نبود که ستاره اورانوس را کشف کند و دوربین 0در آن موقع ِهرِشلی
 7و ُکِپرنیک 2ساخته، تمام اجرام سماوی را تحت مطالعه قرار دهد؛ در آن موقع ِکپِلر

 ولی قرآن گفت: 3برند؛ نیامده بودند که به اصل اشتقاق زمین از کرات سماوی پی
﴿                       ﴾1؛ 

                                 

     .1 
این کلمات که ابدًا با علوم ماّدی آن عصر مطابقت ننموده بلکه با علوم 

 کند. تجربی امروزه مطابق است، داللت بر اعجاز کالم آن بزرگواران می
امیر در آن موقع پاستوری نیامده و کشف میکروب نکرده بود، ولی حضرت 

 »فرماید:  می
ِ
 فإّن لِلامء

ِ
ب ول ن  ف الامء «أهاًل.  ال ت 

3 
                                                      

0 .Willam herschel. 
2.Jean Kepler  0130 0171ـ. 
7 .Nicolas Copernic 0337  0137ـ. 
 ،مطلع انوار. جهت اّطالع بیشتر پیرامون علم هیئت و نجوم و دانشمندان شاخص آن، رجوع شود به 3
 . )محّقق(738ـ  713، ص 1ج 
 :7، تعلیقه 037، ص 2، ج اهلل شناسی .71( آیه 20سوره أنبیاء ) .1
هم چسبیده ه ها و زمین در ابتدای امر آفرینش ب اند که آسمان اند آنان که کفر ورزیده ندیدهآیا »

 «؟ بودند و ما آن دوتا را از هم جدا کردیم
 :72، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .00( آیه 30. سوره فصلت )1
طره و که به صورت دود بود متمّکن و مستقر شد و سی و پس از آن خداوند بر آسمان درحالی»

بیایید، خواه از روی رضا و رغبت و خواه از روی عدم ”احاطه نمود، و به آسمان و زمین گفت: 
 «آسمان و زمین گفتند: آمدیم ما از روی رضا و اطاعت!“ رضا و کراهت!

 :2، تعلیقه 701، ص 00، ج امام شناسی. 3
آورده است؛ و این فقره  “الامئة و ما فوقهأبواب ”در  خصالاین حدیث را شیخ صدوق در کتاب »

    از طبع مطبعه حیدری است. 107در ص  ،از کالم آن حضرت را که ما در اینجا آوردیم
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.»فرماید:  حضرت سجاد دربارۀ قومی می
ِ
باء م بِالو  ه  م  امَل  ]أمِزْج[ ِمیاه  «الله 

0
 

ِد.» قال أمریالمؤمننی: ک ِمن األس  جذوِم[ فیِرار  «فیِر  ِمن اجل ذاِم ]الم 
2 

اسالم با علم ت دین  فر منا  عدم 

                                                      
  مائة با این عبارت آورده است که:  در حدیث أربع خصال، این حدیث را از وسائل الشیعةو در
 اَل   طِح َم ف س  د  أح   ن  بول  ال ج  ” َقال:

ِ
 جارٍ  ن  بول  و ال ج   واء

ٍ
 ن  لوم  فال ج   ءر  ش   ه  أصاب  ذلک ف   ل  ع  فإن ف   ،ف ماء

 أهاًل فإّن لِ  ؛فسهإاّل ن  
ِ
 ب  ن  بِ ح  طم  م فال ج  َ  د  أح   و إذا بال   .لامء

 ب  بِ  ه و ال جستقبل  ولِ
میر ا)از طبع  “.جحه الیرِّ ولِ

( در این نسخه نهی از بول کردن در 233، ص 0و از طبع حروفی اسالمیه، ج  ،33، ص 0بهادر، ج 
 و نهی شده است از آنکه: انسان بولش را به باال کند و یا در مقابل باد نماید. ،آب جاری شده است

روایاتی را ذکر کرده است که از بول کردن در آب، چه جاری و چه  78، ص 0ج  ،مستدرکو در 
 :ت. و از جمله آنکهراکد نهی شده اس

 الّدائِ َ  د  ّن أح  بول  ال ج  ”از فخرالمحّققین از رسول خدا آورده است که:  غوالی اللئالیاز 
ِ
 ؛مِ م ف الامء

 .“ی که دوام دارد مانند چاه و چشمه و جاری بول کندبنفر از شما در آ نباید یک
یگری است که امیرالمؤمنین از فخرالمحّققین آمده است که: در حدیث د غوالی اللئالیو نیز از 

آنها  ،برای آب ساکنانی است ؛طٍ وٍل و ال غائِ ب  م بِ ؤذوه  فال ت   انر کّ له س   و الامء  ”اند:  الّسالم گفته علیه
 “را به بول و غائط آزار مدهید.
ل س   ث  ول ف الامء اجلاری جورِ أّن الب   و روی”و نیز از فخر آمده است که:   جورث   دِ اَِ و ف الیرّ  الس 

و بول کردن در آب  ،شود در آب جاری موجب ریختن ادرار بدون اختیار می نبول کرد ؛احل ِّْص 
 “شود. درار میاراکد موجب بند آمدن 

با سند متصل  30خبر  ،در باب االحداث ،73، ص 0طبع نجف، ج  ،، شیخ طوسیتهذیبو در 
الّسالم  م که امیرالمؤمنین علیهالّسال حضرت صادق علیهاز َمع ساز ِم ،از فضیل :کند خود روایت می

 إّن لِ  و قال:؛ ورةٍ ن ض  ف الامء اجلاری إاّل مِ  ل  الیّرج   بول  ی أن ج  إّنه َّن   ”اند:  گفته
ِ
 “«.أهاًل  لامء

 :701، ص 00، ج امام شناسی. 0
هل ثغور و مأمورین مرزهای کشور ا، آن حضرت بر هصحیفه کامله سّجادّیدر دعای بیست و هفتم از »

 .“« های آنها را به وبا آلوده گردان آب اخداوند: ”نماید کند و سپس کفار را نفرین می دعا میاسالم 
 . ترجمه:713، ص 3ج  ،من الیحضره الفقیه. 2
“« گریزی. که از شیر می بگریز، چنان جذاماز شخص مبتال به ”الّسالم فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»

 )محّقق(
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ای مخالف علوم ندارد، بلکه جمالتی هم که  دین اسالم فرضیهبنابراین 
 شود مؤّید است. استشهاد می

دین اسالم با علم، منافرتی ندارد و از یک پستان شیر خورده و توأمین 
 های مسیح و بودا است که با عقل و علم منافرت دارد. هستند. آری، همان دین

ت( اکرم ) مبر  ت پیا ت حضر زحما  روضه 

 0با روضۀ مناسب زحمات پیغمبر.ختم سخن 
                                                      

 :773، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 0
 گوید:ینجا که میا رسد بهکند، تا میهای پیغمبر را بیان میجرجی زیدان شرحی از رنج»

پس از مرگ أبوطالب و خدیجه، کار بر پیغمبر دشوار شد و قوم قریش از هر سو بر وی 
ُمَعیط همسایگان پیامبر عاص و ُعقبة بن أبی[لهب و َحَکم بن ]أبیأبوخصوص هب ؛تاختند

دادند و غالبًا هنگام نماز، شکنبه بر سر و روی پیغمبر اکرم رین او را آزار مییزیادتر از سا
 ساختند.کردند و خوراکش را آلوده میخالی می علیه و آله و سّلمصّلی اهلل 

از مّکه به طائف رفت تا مگر در آنجا یار و یاوری  علیه و آله و سّلمپیغمبر صّلی اهلل 
ای از تا آنجا که مردم طائف دسته ؛جز دشنام و آزار ندید ولی در آنجا نیز چیزی ،بیابد

ه فرستادند که با او ستیزه کنند و بطرف حضرت رسول می هنادانان و اراذل خود را ب
گرفت و از آنان کناره می علیه و آله و سّلمکه پیغمبر صّلی اهلل و همین ،رویش داد زنند

 راندند.و فرومایگان را میآمدند ای میبرد، عدهای پناه میگوشهه ب
کرد و دعوت خود را ادامه ل میها را تحّمتمام این رنج علیه و آله و سّلمپیغمبر صّلی اهلل 

 کرد.داده، فقط پیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه می
مّکه برگشت و دشمنان ه از طائف ب علیه و آله و سّلمباری، حضرت رسول صّلی اهلل 

سمی که هر کس از دور و نزدیک با او به ستیزه ِقه ب ؛ز سابق دیدخویش را بدتر ا
ها صبر ثابت و محکم بر این مصیبت ۀکرد. پیغمبر با ارادخاست و او را تهدید میبرمی
که حتم داشت اگر از دعوت خود دست بردارد، همه نوع با او کرد؛ درصورتیمی

گشت، چون به نبوت ت باز نمیولی رسول خدا از دعو ؛همراهی و مهربانی خواهد شد
 *.باشددانست از طرف خدا مأمور به این دعوت میخود ایمان کامل داشت و می

های حاصل از این سفر  داستان رفتن رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به طائف و مرارت
 آورده است که: تاریخطبری در  بسیار تکان دهنده است.

رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در مّکه پیوسته مردم را در آشکارا و پنهانی به خدا 
  کهییجاه کرد؛ تا بکرد و بر آزار و اذّیت و تکذیب و استهزاِء ایشان صبر میدعوت می
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 ار هنگامی که آن حضرت مشغول نماز بود، َرِحم گوسفند )مشیمه و یکی از کّف
م گوسفند، بچه در آن قرار دارد و آغشته به خون و کثافات است( را بر دان که در شکبچه

دان که ظرف غذای پیامبر بر روی آتش در حال پختن بود نیز بچهو در وقتی ،پیامبر افکند
رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم چون  گوسفند را در آن انداخت و آلوده ساخت.

آورد، و رحِم افکنده شده در خانه خود را با خود میشد، آن مشیمه و از منزل خارج می
نِی ج”گفت: ایستاد و میبر در خانه آن افکننده )که همسایه او و از ارحام او بود( می ا ب 

ذا ناٍف! أیُّ ِجواٍر ه  بِدم  و  “داری است؟!این چگونه همسایه *ای فرزندان عبد مناف! ؛ع 
 افکند.دان را به دور میسپس آن بچه

و این، سه سال قبل از هجرت  ؛سال درگذشتند این گذشته، أبوطالب و خدیجه هر دو در یکاز 
زیرا قریش توانستند پس از  ؛بود. و درگذشتن آنها مصیبت عظیمی را بر رسول خدا وارد کرد

حضرت وارد سازند که پیش از آن قدرت  ای را بر آن های تازه تالّسالم اذّی رحلت أبوطالب علیه
 حضرت پاشید. حّتی بعضی از آنها خاک بر سر آن ؛نداشتند

 ها بر سرش بود. خاک رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم با آن حال داخل خانه خود شد و
که به شستن اشتغال داشت گریه  ها را بشوید و درحالی یکی از دختران او برخاست تا خاک

ن  ج”گفت:  و رسول خدا به او می ،کرد می !ی  ا ب  ب ة  من! گریه  ۀای نور دید ؛!أباکِ  مانِعر  الل   فإن   کِی؛ال ت 
 .“کند مکن؛ زیرا خداوند پدرت را حفظ می

آنها پس از مرگ  ۀآزارها و شدائدی که قریش بر من وارد ساختند، عمد”فرمود:  رسول خدا می
یر   ؛بوطالب بودأ  ُ ه  ًئا أیشر ش  جما نال ت ِمنِّی  ه  ت ی َیر   **«“.أبوطالٍِب  مات   ح 

 .23و  27، ص (تألیف جرجی زیدان، ترجمه علی جواهرکالم) تاریخ تمّدن اسالم* 
بن عبداهلل بن عبدالمطّلب بن  محّمد: اهلل صّلی اهلل علیه و آله و سّلم است عبدمناف جّد اعالی رسول** 

 .هاشم بن عبدمناف
 ، تعلیقه:773، ص 3، ج نور ملکوت قرآن

که ـ عنوان تقریظ بر کتاب ایشان  صغر حکمت بها ای که برای آقای علی نامهآقای محّمد قزوینی در »
گری او، و در  اند، مطالبی را در تعّصب جامی در سّنی باشد نوشته شرح و ترجمه احوال جامی می ۀدربار

ه در اند که شایان مالحظه است. این نام الّسالم آورده متقنه در ایمان حضرت أبوطالب علیه ۀشواهد و ادّل
از جمله این  آورده شده است. 313تا صفحه  731صغر حکمت، از صفحه ا تألیف علی جامیآخر کتاب 

 نامه است که:
ترین مستهزئین و بولهب در تمام مّدت عمر خود بعد از بعثت حضرت رسول، از بزرگأ

  حضرت آن ۀآزارکنندگان حضرت رسول بود. و همیشه کثافات و نجاسات بر در خان
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 لهب أبونمود، حضرت به اسالم دعوت می افکند. و هر شخص یا قبیله را که آنمی

 زد که:فریاد می
وی  ؛اممن است و من او را بزرگ کرده ۀسخن او را باور نکنید! این جوان برادرزاد”

 !“دیوانه است
نیز در عداوت و ایذاِء  (سفیان معروفأبوجمیل بنت َحْرب، خواهر اّم)بولهب أو زن 

آورد و بر های خار میرسول نیز کمتر از شوهر ملعون خود نبود. و همیشه بوته حضرت
 ﴾ ﴿همین مناسبت خداوند در قرآن او را  نهاد. و بهسر راه حضرت رسول می

 خوانده است.
از رسول خدا حمایت  اسال با تمام قودو وچهلکه گفتیم: حضرت أبوطالب ولی چنان

ّتی مات  ”أبوطالب فرمود:  ۀکرد؛ و رسول خدا دربار ه  ح  ه  یًئا أَیر  جشر ش  ُ یر  ما نال ْت ِمنِّی 

نِّی ح  ”و نیز فرموده:  “أبوطالٍِب. ًة ع  جشر َاع  یر   ُ الٍِب ما زال ت  ی أبوط  مِّ انتهی  ـ “.ّتی مات  ع 
 یه.رحمة اهلل عل ،موضع حاجت از کالم آقای محّمد قزوینی

 «رب(. )منتهی األَکاَعةترسنده از چیزی و بددل شونده است؛ جمعش:  :کائع أقول:
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد  رین  و الصَّ  و آل ه الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

 *  *       
0 

ن به قرآ می کلمات  تما  واسطۀ وحی نزول 

رسول اکرم صّلی اهلل واسطۀ وحی بر  قرآن کتابی است آسمانی که تمام آن به
 علیه و آله و سّلم نازل شد؛ بدون آنکه یک کلمۀ قرآن از کلمات خود پیغمبر باشد:

        *          .2 
ن وحی با کالم رسول خدا میخته شد ز آ ند ا تهدید خداو  تحذیر و 

تشدید رسول اکرم صّلی اهلل علیه و بلکه در بعضی از آیات خداوند با لسان 
 کند: آله و سّلم را از آمیختن وحی به کالم خود منع می

          *                 *     

                                                      
 . ترجمه:2و  0( آیه 2. سوره بقره )0
ست کتاب ا آن ،ای پیامبر * الم * به اسم اهلل که دارای دو صفت رحمانّیت و رحیمّیت است.»

 )محّقق(« که در آن شک و ریبی نیست؛ و کتاب هدایت است برای پرهیزگاران. ،منزل آسمانی
 ، تعلیقه:702، ص مهر تابان .3و  7( آیه 17. سوره نجم )2
نیست سخن او مگر وحی  * گوید.  و رسول خدا از روی میل و هوای نفسانی خود سخن نمی»

 «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، 

 تفاوت دارد.زمین تا آسمان 
لفه نبیاء سا ن کتب ا محّرف بود تحریف، و  ز  ن ا قرآ ند به حفظ   وعدۀ خداو

 خداوند وعده فرموده که قرآن را حفظ کند:
                      .2 

بنابراین، قرآن از تحریف ـ چه زیاده چه نقیصه ـ محفوظ مانده است؛ و 
ـ چه نقیصه و چه زیاده ـ انجیل  وتورات  سالفه از دانست که کتب انبیاء لیکن باید 

 محّرف است.
نقیصه نجیلتورات  ها در برخی   و ا

: در قسمت نقیصه، آیاتی در قرآن داللت دارد بر آنکه موسی و اواًلزیرا 
اند؛ ولی چون در عهدین فعاًل  عیسی مژده به وجود پیغمبر: محّمد بن عبداهلل داده

 شود باید گفت از آنها اسقاط شده: کنیم یا تصریحًا یافت نمی ا نمیپید
                                                      

 :07، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .33ـ  31( آیه 13. سوره حاقة )0
صورت ه ای است بزرگوار و گرامی )که از جانب خداوند، ب قرآنّیه، گفتار فرستاده ۀاین آیات نازل»

و بسیار کم است ایمانی که شما  ؛و آن گفتار شاعری نیست* خواند(.  می وحی بر پیغمبر فرا
 ،با جّنیان و نفوس خبیثه مرتبط باشدی که یگو و گفتار کاهن و غیب . *آورید بدین مطلب می

این قرآن از جانب  * و بسیار کم است تذّکر و توّجهی که شما بدین حقیقت دارید. ؛نیست
و اگر این رسول ما، محّمد، از نزد خودش  . *پروردگار و خالق جهانیان فروفرستاده شده است

ما وی را با دست قدرت و قهر  *، بعضی از گفتارها را بسازد و بپردازد و سپس به ما نسبت دهد
و * ُبریم.  و پس از آن البّته رگ قلب او را که حیاتش بدان بسته است می . *گیریم خودمان درمی

ی را ندارد که بتواند مانع از این کار شود و میان ما و یصورت هیچ یک از شما چنان نیرو در این
 «میان این عمل حاجز و مانع گردد.

 :703، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .3آیه ( 01. سوره حجر )2
 «باشیم.  و ما حّقًا و تحقیقًا حافظ و نگهبان آن می ،و تحقیقًا قرآن را که ذکر است فرو فرستادیم ما حّقًا»
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     .0 
برنابا انجیل  آیات بسیاری را که داللت بر پیغمبر آخرالزمان داشته باشد، از

اند و امروز ]حّتی[ جزوات معدودی از آن در  توان یافت، ولی آن را جمع کرده می
 دست نیست.

آوری در کتب عهدین موجود است که بالشک  های ننگ زیادی[: ثانیًاو ]
جمله: داستان نسبت معصیت دادن به  دست بشر آنها را به آنها افزوده است؛ من

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

و با وجود  اند؛ حال تصریح دارد که انبیاء زنا نموده و شرب مسکر کرده شده، درعین
تسّلم حرمت زنا و مسکر باید گفت آیاتی که راجع به ارتکاب معاصی انبیاء است، 

 محّرف است.
زیاده ت  ها در برخی  نجیلتورا  و ا

 ، وارد است که: 70از سفر تکوین کتاب تورات، آیۀ  03در اصحاح، فصل 
ر هم مذاکره نمودند که پد حضرت لوط دو دختر داشت؛ یک وقت آن دو دختر با

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 

 نام نهادند.« مواب»خوابید و حامله شد و اوالدی به وجود آورد که او را 
ای خواهر امشب »گفت:  تر تر به خواهر کوچک شب دیگر خواهر بزرگ

                                                      
 . ترجمه:1( آیه 10. سوره صف )0
سوی شما هستم؛  اسرائیل، حّقًا که من فرستادۀ خدا به و زمانی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی»

ای که پس از من  و به فرستاده ام  ، تصدیق کنندهتوراتآنچه از قبل در برابر من است از   که درحالی
ها  و قاطع بدانبّینات و ادّلۀ روشن   ام. پس هنگامی که آید و نام او احمد است بشارت دهنده  می

 )محّقق(« رسید، گفتند: این سحری آشکار است.
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خواهر کوچک پدر را مست کرد و پهلوی او خوابید و « نوبت توست!
 نامیدند.« عمی ابن»حامله شد و اوالدی به وجود آورد و او را 

عمی  عمون از اوالد ابن و باید دانست که فعاًل موابیان از اوالد مواب، و بنی
 هستند.

 وارد است که:، چنین 2از ِسفر تثنیه، آیۀ  27و در فصل 
زاده داخل جمعیت خدا نشود، و تا پشت دهم داخل جمعیت خدا  حرام

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

 ، وارد است که:2در فصل نهم از ِسفر تکوین، آیۀ 
اکستانی غرس نمود؛ سپس مقداری خمر حضرت نوح فالحت نموده و ت

 آشامید و داخل چادر رفته برهنه شد.
 :0انجیل یوحنا، فصل دّوم، آیۀ 

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

 «کنی!شراب تمام شده است؛ باید شراب تهیه »
 «مادر، تو را با من چه کار! به کار خود مشغول باش!»عیسی گفت: 

حاضر باشید که هرچه عیسی گوید »مریم در خانه آمده، به نوکران گفت: 
و در آن منزل شش ظرف سنگی بزرگ بود که هریک، دو ـ « اطاعت کنید!

 بودند.گرفت و آنها را برای طهارت یهود در آنجا قرار داده  سه من آب می
ها را پر از آب کرده در مجلسی آوردند، و میر  عیسی به نوکران گفت: ظرف

های خوب را از  ای عیسی، این شراب»ها خورد و گفت:  مجلس از آن آب
خورند، سپس بد را؛  های خوب می ای؟! مردم همه اّول شراب کجا آورده

انست د ]لیکن شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟![ و آن میرمجلس نمی
ها آب بوده و به معجزۀ عیسی شراب شده است؛ لکن  که آن شراب

 شاگردان چون مّطلع شدند به نبّوت عیسی ایمان آوردند.
نبیاء،  ن گناه به ا تحریف کتب عهدین نسبت داد اّل بر   د

داّل بر تحریف کتب عهدین است؛ زیرا اگر قائل به عدم  نسبت گناه به انبیاء، 
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کار و خائنی را  آن است که بگوییم: خداوند شخص گناهاش  تحریف شویم، الزمه
باشد.  اش عجز خداوند از ارسال رسل مطیع می برگزیدۀ خود نموده، و الزمه

الّتجارۀ خود را ـ با علم به خیانت ـ در تحت اختیار  شود مال شخص آیا راضی می
 ر را قبول کنند:خائنی بگذارد که او را بفروشد؛ ابدًا! لذا نصاری باید یکی از پنج ام

تحریف در کتب عهدین قبول  نصاری به  ن   ملزم شد

ت عایل اهلل : آنکه خداوند قادر بر ارسال رسول غیر عاصی و خائن نبوده؛ اّول
ا کبرًیا. لک  ُعُلوًّ ن ذ   ع 

ن ذ لکجاهل بوده؛   : آنکه خداوند به گناه انبیاءدّوم  .ت عایل ع 
یغمبر نبودند، و این خالف فرض آنکه عیسی و نوح و لوط و غیرهم پ سّوم:

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

 تصریح عهدین به حرمت آنها این قسم هم باطل ]است[.
 که تحریف باشد آنها را ملزم خواهد کرد. پنجمناچار شّق 

ین تحریف کتب عهد له بر  آیات دا  برخی 

 کند: آیاتی وجود دارد که داللت بر تحریف کتب عهدین میدر قرآن نیز 
                        0؛ 

  و قوله تعایل:              .2 
مام مبارک ا ت( روضۀ سر  مجلس یزید ) لّسالم در   حسین علیه ا

 7ختم سخن با روضۀ مجلس یزید.
                                                      

 :31، ص 2، ج والیت فقیه در حکومت اسالم .33( آیه 2. سوره بقره )0
کنند(   نویسند )تحریف می  های خود می ( را با دستتوراتپس وای برای کسانی است که کتاب )»

 «گویند: این نوشته از طرف خداست.  سپس می
 :33، ص 01، ج امام شناسی .31( آیه 3ء ). سوره نسا2
 «دهند.  بعضی از کسانی که یهودی هستند، کلمات خداوند را از جای خود تغییر می»
 :33، ص 2، ج أنوار الملکوت .7
  جامعه بسته بودند، و دوازده تن از ُاسرا را که وارد مجلس یزید کردند، حضرت سجاد را به غل»
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  بسته بودند. آنها را با حالتی فجیع و فظیع داخل مجلس نمودند. یزید ُاسرا را به یک ریسمان

 “حمد خدایی را که کشت پدر تو را!”رو کرد به حضرت سجاد و گفت: 
 “لعنت بر کسی باد که پدر مرا کشت!”حضرت فرمود: 

﴿ یزید این آیه را خواند:                      ﴾. 
ای که درباره ما وارد شده است،  این آیه دربارۀ ما وارد نشده است؛ آن آیه”حضرت فرمود: 

  ﴿ این آیه است:                             

    ﴾“. 
یزید فرمان داد در این حال سر مبارک سّیدالّشهدا 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 

ها  محزونی که دلطاقت شد و گریبان پاره کرد و با ناله  چون نظر حضرت زینب بر آن سر افتاد بی
س  ”زد:  نمود صدا می را مجروح می بِ جنا! یوا ح  وِل الِل! یا ح  س  ةا بن  م  جب  ر  م   بن   جا! ِمن ی و ک  مز   و ز 

فا ة بن   جا! ص    فاطِم 
ِ
هیراء ة بن جا! الز  یِد    س 

ِ
یج! ]النِّساء صط ف   “[! ا بن  بِنِت الم 

و ابدًا به ناله جگرگوشۀ زهرا، زینب کبری  خورد یزید در نهایت مستی و غرور و خوشی، باده می
 توّجهی نکرد و مشغول خواندن این اشعار شد:

ُدوا1 تته  ی ب ب تتدٍر ش  یتت   أشتتیاب   . ل 
 

تتل    قتتع  ا س  تتن و  ِ  م  تتة از تتزر  قع   و 
تتتُم ب الُملتتت2  ب تتت  هاش  ع   فتتتال ک  . ل 

 
ل    حتتتتیء ن تتتتز  ء جتتتتاء  و ال و  تتتتج   ب 

م3  م إن ل  أنتتت ق  نتتد  تتن ب   . ل ستتُ  م 
 

تتل  ع  تتن ب نتتی أمح تتد  متتا کتتان ف   م 
نتتتا4  تتتیل   ار  تتتن ع  تتتننا م   . ق تتتد أب 

 
َّ  اللَّیتتتل  الب ط تتتل    ت لنتتتا الفتتتار   و ق 

تتتن ستتتادا   م5  تتترن  م  ت لنتتتا الق   . و ق 
 

ل    تتتتتد  لناُه ب ب تتتتتدٍر فانع  تتتتتد   و ع 
ینتتتتتاُهم ب ب تتتتتدٍر م  ل هتتتتتا6  ز   .ف ج 

 
ل    تتتوم  أُحتتتٍد فاعت تتتتد   و  ب أُحتتتٍد ی 

  
 

تتتتو 7 ًحتتتتا. ل  ّلوا ف ر   رأوُه فاستتتتت ه 
 

تتتل  زیتتتُد ال ت     ُ تتتّم قتتتالوا یتتتا ی 
ِ  ب تته   ک  ناک تت. و 8  تتیُ  أوصتتا  ال َّ

 
تتی   ف تتیام ق تتد ستتأل    ب عتتُ  ال َّ  فاتَّ

( ای کاش بزرگان و پیران قوم من که در جنگ بدر حاضر بودند و حوادث آن روز را از نزدیک 0] 
خزرج )واقعۀ کربال( که شمشیرهای کشیده شده از دیده بودند، امروز حاضر بودند و حادثۀ 

 دیدند. غالف ما کارساز شدند را می
  فرزندان هاشم، چند روزی با سلطنت بازی کردند، پس بدانید که نه خبری از عالم غیب هست( 2



 24 )ت( دیزیالّسالم در مجلس  هیعل نیسر مبارک امام حس ۀروض

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .و نه وحیی بر پیغمبر نازل شده است 
 دان احمد نگیرم.( از قبیله ِخندف نیستم اگر انتقام حوادث گذشته را از فرزن7
 سوار شیر بیشۀ شجاعت را از پای درآوردیم. ( ما از علی انتقام خود را گرفتیم و آن تک3
های خود را در جنگ بدر گرفتیم و  ( و ما آن سرور و رئیس بزرگان آنان را کشتیم و انتقام کشته1

 اینک کفۀ ترازو مساوی گردید.
 احد معاوضه نمودیم و اینک برابر شد. های جنگ بدر و جنگ ( و ما آنان را به کشته1
دادند  دیدند آنچه را که بر سر حسین آوردم از خوشحالی هلهله سر می ( اگر بزرگان قبیلۀ من می3

 گاه دستانت بیمار نگردد و از کار نیفتد. گفتند: ای یزید، هیچ و می
بزرگ خود را نمودم و چنین شیخ و پیر ما به من سفارش نموده است و من متابعت پیر و  ( و این8

 [ سفیان بود(. مترجم درخواست او را برآورده نمودم )منظورش أبی
ای حسین چه ”گفت:  زد و می گفت و با خیزران خود بر لب و دندان حضرت می این اشعار را می

 “خوش لب و دندانی داری!
بر تو یزید،  اهلل است گفت: وای أبوُبرِزه سلمی که حاضر مجلس بود و از صحابه حضرت رسول

بوسید، و  اهلل این لب و دندان را می دهم که رسول چوبت را از این لب و دندان بردار! شهادت می
شما دو نفر سّید جوانان اهل بهشتید؛ ”فرمود:  مکید لب و دندان او و برادرش حسن را و می می

 “«خدا بکشد کشندۀ شما را و مهّیا نماید برای آنها دوزخ را!
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داستان آدم و حّوا در قرآن، دلیل بر 

 و انجیل تورات وجود تحریف در

 

ز چهارم ز چهارم مجلس رو تحریف در: مجلس رو لیل بر وجود  ن، د قرآ ا در  ن آدم و حّو نجیلتورات  داستا  و ا

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

تحریف ّله بر  ت دا موضوعا ا، یکی از  آدم و حّو ن  نجیلتورات  داستا  و ا

                             

                                             

         .0 
کند، شرح  میانجیل  وتورات  یکی از موضوعاتی که داللت بر تحریف

و برای توضیح این  2داستان آدم و حّوا با شیطان است که در عهدین مذکور است.
                                                      

 :078، ص 7، ج شناسی اهللو  038، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 23( آیه 3اف ). سوره أعر0
که پدر و مادر شما را از بهشت  چنان ؛ هماندازدشیطان شما را به فتنه  البته نباید ای فرزندان آدم!»

ایشان ها و قبائح آنها را به  که لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتی طوری بیرون نمود، به
 ،ما شیاطین را .بینید ی که شما آنها را نمییبینند شما را از آنجا  او می ۀتحقیقًا او و قبیل .بنمایاند

 «آورند.  ایم که ایمان نمی و سرپرستان و رفقای کسانی قرار داده ءاولیا
 ،شناسی اهللرجوع شود به تورات  ترین تحریفات موجود در . جهت اّطالع بیشتر پیرامون یکی از مهم2
 .033، ص 2، ج نور ملکوت قرآن؛ 031، ص7ج 



 مجلس روز چهارم/  31/ ج مطلع انوار  35

 

 مطلب باید مقالۀ عهدین، با مقالۀ قرآن راجع به آدم و حوا با شیطان بیان شود.
تکوین ا در ِسفر  آدم و حّو ن   داستا

 در ِسفر تکوین چنین وارد است:
و جّنتی در عدن خلق کرد و آدم را در آن بهشت  خداوند آدم را خلق نمود

قرار داد، و پس از آن حّوا را ایجاد کرد. و در وسط آن دو بهشت یک 
درخت حیات و یک درخت معرفت حسن و قبح خلق کرد، و نهری 

شد: فیشون، جیحون،  جا جاری کرد که آن به چهار شعبه تقسیم می بدان
 َحداِقل )دجله(، فرات.

فرمود: از شجرۀ معرفت حسن و قبح نخور که خواهی ُمرد. ها  سپس بدان
کشیدند؛ برای آنکه شعور  آدم و حوا عریان بودند و ابدًا خجالت نمی

 دادند. نداشته و حسن و قبح را تمیز نمی
اش بیشتر بود به حّوا گفت: آیا خدا گفته  مار که از همه حیوانات حیله

 ها مخورید؟! است که از این درخت
ها بخورید مگر درختی که در وسط  ت: خدا فرموده از همه درختحّوا گف

 بهشت است؛ زیرا که گفته است اگر بخورید، خواهید مرد.
دانسته اگر بخورید  مار در جواب گفت: نخواهید مرد، بلکه چون خدا می

شود، خدا نخواسته  هایتان باز می مثل او عالم به حسن و قبح شده و چشم
 وید.شما مانند او عالم ش

های  وقت به حسن و قبح مّطلع شده، چشم آدم و حّوا از شجره خوردند و آن
 آنها باز شد. خود را عریان دیده و برای خود ساتر عورت ساختند.

تکوین موجود در ِسفر  تحریف  مه بر  مرحوم عاّل ّلۀ   اد

 اساس؛ زیرا: عجب از این کالم بی
ب است؛ و دجله از جبال ارمنیه : عدن در یمن بوده و بر بوغاز باُب الَمنَداواًل

ریزند. و عالوه،  سرچشمه گرفته و فرات از ارض روم، و هر دو به خلیج فارس می
 رود جیحون و فیشون در ترکستان واقع و به عدن چه ربطی دارد؟!

های پست و جهل به خدا داده، و شیطان را عالم دانسته  : چه نسبتثانیًا
آدم و حوا “ میرید! از این درخت مخورید که می”خدا گفت: »گوید:  است؛ زیرا می

 پس در خداوند جهل است یا خدعه.« خوردند و نمردند.
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رساند که مار از خداوند راستگوتر است؛ زیرا مار  عالوه، این سخن می
و خوردند و « میرید! بخورید می»و خدا گفت: « میرید! بخورید، نمی»گفت: 
 نمردند.

تر باشد، از  خواسته از آدم و حوا عالم می عالوه، خدا در این مرحله که
خواست که آنها از درخت  الواقع خدا می  حریف خود شکست خورد؛ زیرا فی

معرفت حسن و قبح نخورند و مانند او به حسن و قبح اّطالعی حاصل نکنند و لذا 
اتفاقًا چون آنها خوردند چشمشان باز شده « میرید! می»از روی کذب به آنها گفت: 

 را عریان دیده، برای خود ساتر ساختند. خود
وارد است که مار همان ابلیس است؛ تورات  تر آنکه: در و از همه مهم

کند. با  صورت، تمام معایب را برای خدا و محاسن را برای شیطان ثابت می دراین
 گویند: مراد موت روحانی است. این همه فضاحت، عیسویان در مقام جواب می

قبل از اکل، روح آنها مرده و معرفت حسن و قبح نداشتند »گوید:  می تورات
این کالم داللت دارد بر آنکه آنها « واسطۀ خوردن شجره، معرفت پیدا کردند. و به

 روحًا زنده شدند!
واسطۀ اکل، حیات  خواست آنها حیات ابدی داشته و به اگر بگویند خدا می

خدا بذر فنا بر آدم »گوید:  میاست که تورات  آنها موّقتی شد، این هم خالف نّص
 «پاشیده و بر شجرۀ حیات، موکِّل گماشت تا آدم از آن نخورد.

قرآن ا در  آدم و حّو ن   داستا

 فرماید: برد؛ فقط می هرحال، قرآن ابدًا از شجرۀ معرفت اسمی نمی به
                        

         *                          

                                

    *                 *              
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                   *                  

                .0 
 فرماید: میعکس قرآن است؛ خدا در سورۀ طه تورات  درست مطالب

                 *             

        *                

           *          *           

  *                             

*                                    

      *                 *                

                       *      

                                                      
 :. ترجمه27ـ  03( آیات 3. سوره أعراف )0
خواهید  ای آدم! تو با جفتت در بهشت منزل گزینید؛ پس از هرجا که می”و ما گفتیم که: »

پس شیطان، آن دو را “ * بخورید، و به این درخت نزدیک مشوید که از ستمکاران خواهید شد!
هایشان بر ایشان پوشیده مانده بود، برای  کرد تا آنچه را که از )عیوب و قبائح و( عورتوسوسه 

آنکه   پروردگارتان شما را از این درخت منع نکرد، مگر برای”آنان پدیدار گرداند و گفت: 
و برای آن دو سوگند یاد کرد که: “ * )مبادا( دو فرشته شوید یا از زمرۀ جاودانگان گردید.

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

های آن دو پدیدار گشت، و شروع کردند تا از  تنشان دور شد و عیوب و قبائح و( عورت
حال( پروردگارشان بر  های خود ساتری بنهند؛ )دراین ر روی عورتهای بهشت چیده و ب برگ

مگر شما را از این درخت نهی نکردم و به شما نگفتم که حّقًا و حقیقتًا شیطان ”آن دو بانگ زد: 
پروردگارا! ما بر نفس خود ظلم کردیم، و اگر تو ما ”گفتند: “ * ؟! برای شما دشمنی آشکار است

 )محّقق(“« م نکنی، مسّلمًا از زیانکاران خواهیم بود.را نیامرزی و به ما رح
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                        .0ـ الخ 
 واسطۀ خوردن ساتر عورت داشتند و به  گوید: قبل از خوردن شجره، قرآن می

 به عکس.تورات  از آن درخت، عورت آنها نمایان شد؛
گوید: اگر  دهد، زیرا که خدا می قرآن، کذب و خدعه را به شیطان نسبت می

از شجره نخوردید گرسنگی و تشنگی و گرمی آفتاب و عریان بودن نصیب شما 
گردد، چنان هم شد؛  نخواهد شد، و خوردن از شجره موجب این مشّقات می

                                                      
 . ترجمه:023ـ  001( آیات 21. سوره طه )0
و ما با آدم عهدی بستیم )که فریب شیطان را نخورد( پس فراموش کرد و ما او را ثابت قدم و »

ابلیس  و سجده کردند مگر“ به آدم سجده کنید”استوار نیافتیم. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم: 
باشد؛   ای آدم! این شیطان دشمن تو و دشمن جفتت می”که ابا و امتناع ورزید. * و آنگاه گفتیم: 

متوّجه 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 مهّیاست( جایی است که گرسنه 

شوی، و آفتاب گرم بر تو اثری  گردی! و حّقًا تو در آنجا تشنه نمی  وی و برهنه نمیش نمی
ای آدم، آیا )دوست ”ها شیطان در آدم وسوسه کرد و گفت:  با همه این سفارش“ * گذارد! نمی

“ * گاه کهنه و فرسوده نگردد داللت نمایم؟! داری( تو را بر شجرۀ خلود و درخت ابدّیت که هیچ
ای که خدا تو را از آن منع  همان شجره”گفت: “ آن درخت کدام است؟”شیطان پرسید: )آدم از 

پس آدم و جفتش از آن درخت )به فریب شیطان( “( کرد؛ از آن تناول کن تا عمر ابد بیابی!
های آن  های بهشتی از تنشان دور شد و عیوب و قبائح و( عورت خوردند، و بدین جهت )لباس

های خود ساتری  های بهشت چیده و بر روی عورت ع کردند تا از برگدو پدیدار گشت و شرو
بنهند. و آدم نافرمانی پروردگارش را نمود و گمراه شد. * سپس پروردگارش او را برگزید و 

که  همگی از آن )مقام( فرود آیید، درحالی”اش را پذیرفت و وی را هدایت نمود. * فرمود:  توبه
اید، اگر  است؛ پس ای آدم و حّوایی که به زمین نزول نموده بعضی از شما دشمن بعضی دیگر

گاه گمراه  سوی شما از جانب من هدایتی برسد، هر کس که از هدایت من پیروی کند، هیچ به
دست نخواهد شد. * و کسی که از ذکر من و از یاد من روی گرداند،  گردد و بدبخت و تهی نمی

شود و ما او را در روز قیامت نیز کور  ار و سخت میپس در اثر این إعراض، زندگانی او ناگو
 )محّقق(“« محشور خواهیم نمود.
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ید: اگر خوردی در جّنت پایدار خواهی بود، آدم خورد، از جّنت گو شیطان می
 بیرونش کردند.

مام عسگری علیه الّسالم منسوب به ا تفسیر  نقل از  ا به  آدم و حّو ن   داستا

چون خداوند شیطان را از جّنت بیرون کرد، شیطان از میان ماری : »التفسیر یف
آدم “ ر تا زندگی جاوید یابی!از این درخت بخو”سوی آدم رفت و گفت:  درآمد و به

خدا سابقًا ”شیطان به صورت مار پیش حّوا رفت و گفت: “ خدا داناتر است.”گفت: 
شما را از خوردن این درخت منع کرد، ولی حاال اجازه داد؛ و عالمتش این است که 

حّوا “ کنند. اگر بخواهی از این شجره بخوری، موّکالن حفظ شجره از تو ممانعت نمی
منع نکنید؛ زیرا من به آدم و حّوا ”مد؛ موّکالن خواستند منع کنند، خدا گفت: پیش آ

حّوا خورد و آدم “ ام و خود باید صالح و فساد امر خود را تشخیص دهند. اختیار داده
 0«را هم به خوردن دعوت کرد و خدا آنها را از بهشت بیرون کرد.

ا در آدم و حّو ن  ن داستا مو  محّرفات تور اشکاالتی دیگر پیرا

 گوید: میتورات  تر آنکه از همه عجیب
وقتی که آدم و حوا از شجره خوردند و معرفت به حسن و قبح پیدا نمودند »

زد و آواز  آهسته در جّنت قدم می و خود را عریان دیدند، در این هنگام خدا آهسته
که آن دو صوت خدا را شنیدند، پشت درختی مخفی شدند. خدا به  داد. همین می

من آدمم! صوت تو را شنیدم، از شّدت ”آدم گفت: “ تو کیستی؟”آدم گفت: 
که به تو ”خدا گفت: “ خجلت چون عریان هستم، در پشت درخت پنهان شدم.

 “«ای؟! گفت عریانی؟ مگر از شجره خورده
 دهد. نسبت به خدا، نسبت جسمّیت و قدم زدن میتورات  اواًل:

« ای؟! یستی؟ مگر از شجره خوردهک»خدا از آدم سؤال کرد:  دیگر آنکه:
 بنابراین خدا جاهل بوده است!

گونه دید، با خود گفت: آنها  چون خدا مطلب را بدین»گوید:  میتورات  بعدًا
اکنون است که از شجرۀ   اند و هم هم مثل من شده و از حسن و قبح اّطالع پیدا نموده

                                                      
 .222المنسوب الی اإلمام العسکری علیه الّسالم، ص  التفسیر. 0
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نها را از بهشت بیرون کرد حیات بخورند و مثل من همیشه جاودان باشند؛ لذا خدا آ
 «تا دستشان به شجره نرسد.

؛ ولی در لسان مسلمانان «خدا آدم را در عدن قرار داد»گوید:  می تورات
وارد شد و در آنجا نیز  0چنین مشهور است که آدم در جزیرۀ سیالن و سراندیب

ی ها یعنی کوه آدم؛ و بین جزیره و قارۀ آسیا سنگ 2کوهی است به نام آدمس پیک
یعنی  7ها از آنجا مشکل و آنجا را آدمس بریدج عظیمی در دریاست که عبور کشتی

 پل آدم خوانند و اینها داللت بر صّحت کالم مسلمین دارد.
نوار خمسۀ طّیبه آدم به ا ت  ل جستن حضر  توّس

ها از رحمت خدا دور بود. خواست توبه کند، خدا  آدم در زمین آمد و سال
َل  و أنت  العال، و بِحقِّ َلی إ”بگو: »فرمود:  قِّ ع  ، و بِح  حمود  قِّ ُمّمٍد وأنت  الم  بِح 

قِّ  ، و بِح  حِسن  ِن و أنت  الم  یر  الّسامواِت و األرِض، و بِحقِّ احل س 
مة  و أنت  فاطِ

فاطِ

ُ دجم  اإل ِی و أنت    3.“«حسانِ احل س 
ال من این شخص آخر که بود که چون اسم او را بردم، ح»گوید:  آدم می

 «تغییر کرد؟!
                                                      

0 .Sarandib 
2 .Adam's peak 
7 .Adam's bridge 
 :، با اختالف10، ص نفس المهمومو  231، ص 33، ج بحار األنوار. 3
ُب » ی صاح  و  : یف الدُّرِّ الثَِّمیِن و ر  ﴿ تفسری  ق وله  ت عایل           ﴾:  ُه ساق   ی  رأأنَّ

ئیُل ُقل:  ج  ن ُه ج  ل قَّ ة  علیهُم الّسالُم ف  رش  و أسامء  النَّبیِّ و ا ئ مَّ قِّ ُم  ّمدٍ ”الع  ید  بِح  قِّ  جا عاِل   ،جا َح  بِح 

َِل   ة   ،ع  قِّ فاطِم  ِی و ِمنک  اإلحسان ،جا فاطیِر  بِح  ِن و احل س  قِّ احل س  ِسن  بِح   «... .“جا ُم 
﴿در تفسیر آیه  الّدر الثمینصاحب کتاب »ترجمه:          ﴾ کند که:  روایت می

الّسالم را در ساق  الّسالم اسماء پیغمبر اسالم و ائّمه علیهم حضرت آدم علی نبّینا و آله و علیه
 ،بحقِّ عَلّ  جا عال   ،جا َحید  بحقِّ ُمّمد”عرش مشاهده نمود؛ پس جبرئیل به او تلقین کرد تا بگوید: 

 «.“حسانبحّق احلسن و احلسی و منک اإل جا ُمسن   ،جا فاطیر  بحقِّ فاطمة
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 «او سبط محّمد مصطفی است که شهید تیغ أعداء خواهد شد.»گفت: 
قول  »دهد:  خدا خبر می و  ج  م  و ه  و ت یراه  جا آد  ط شاه :و ل   !وا ُِل ة  ناِِصاه !وا ع 

خانِ   َالدُّ
ِ
امء ین ه  و ب ی  الس  ط ش  ب  ول  الع  ت ی َی  ِب  !ح  ی وِف و ُش  در إاّل بِالسُّ ِبه  أح  ل م ی  ف 

بْ  !احل ت وِف  ی ذب ح  ذ  ُ فاه  ف  ه   ،ح  الّشاِة ِمن  حل ه  أعداؤ  ب  ر  نه  و  و  ،و ج  م ه  ه  وس  ء  یر  ر  و ت شه 

ه  ِف الب لدانِ  م  النِّسوان   ،أنصار  ه  ع  نّان ؛و م  ب ق  ِف ِعلِم الواِحِد الم  لِک  س  ذ   َ».0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 . ترجمه:همان. 0
تا آنجا “ وای از تشنگی! وای از کمی یار و یاور!”گوید:  دیدی که می میای آدم، ای کاش او را »

دهد مگر با شمشیر و  که تشنگی چون دود، بین او و آسمان حائل گردد! کسی جوابش را نمی
بنۀ  و رند، و دشمنانش بارب نوشیدن جرعۀ مرگ! پس او را نظیر ذبح کردن گوسفند، از قفا سر می

گردانند؛  برند، و سر مبارک وی و یارانش را ـ همراه با زنان ـ در شهرها می او را به یغما می
 «چنین در علم خدای واحِد مّنان گذشته است. این
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

      *                 .0 
لق ن خلق و خا میا ت، واسطۀ   نبو

تواند چنین مقامی را  نبّوت واسطۀ میان خلق و خالق است و هر کس نمی
طوری  احراز نماید. مگر آنکه قابلّیت رابطه و توسط داشته و به عبارت ساده؛ همان

بشر گفتگو و حشر دارد، با خالق نیز گفتگو داشته و پردۀ حجاِب ماّدیت از که با 
 دیدگان او برداشته شده باشد؛ نبی باشد ]و[ دارای درجه والیت باشد.

نبّوت مقام  مۀ وصول به  قبه، الز  مرا

 شخص اگر بخواهد بدین مقام رسد، باید مراقبه کند:
 محرمات را ترک کند؛اّول عبادات واجبه و اعمال واجبه را اتیان و 

 سپس مستحّبات را اتیان و مکروهات را ترک کند؛
 از نردبان توکل و تسلیم و تفویض و رضا باال رود؛

                                                      
 :317، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .23و  21( آیه 20. سوره أنبیاء )0
خدا هستند، که در انجام مأمورّیِت خود به گفتار از خدا بلکه فرشتگان بندگان گرامی و معّزز »

 «نمایند. گیرند و به امر خدا عمل می پیشی نمی
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قلبش صاف و زنگار دلش زدوده گردد و قابلّیت آن را پیدا کند که انوار الهی 
 در او تجّلی پیدا کند.

نبیاء قبه در ا مرا ثار   آ

واإالنّاس  نِیامر »و معنی  شوند این اشخاص از خواب بیدار می وا انت ب ه  «ذا مات 
 2و0

شود؛ زیرا که خواب یعنی فقدان حس ]و[ مردم همه در  در دنیا برای آنها حاصل می
 خوابند، به عّلت عدم حّس قلب.

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

 :2، تعلیقه 081، ص 0، ج اهلل شناسی. 0
المُ  علیه قال کام” قظة:ی، باب ال73انتشارات بیدار، ص  ،شرح منازل الّسائرین»  .“امر یالنّاس  ن :السَّ
در توضیحش  111و در ص  “.وا انت ب هواذا مات  إامر فیالنّاس  ن”: 3لیقه ، تع318ص  ،مرصاد العبادو 

 آورده است که:
 شرحو در  ،له و سّلمآبه حضرت رسول صّلی اهلل علیه و  دابآلزهر اروایتی است که در 

 .80ص  ،احادیث مثنویک:  . الّسالم منسوب است. ر به حضرت علی علیه تعریف
احادیث ؛ و در 321و ص  230در دو جا آمده است: ص  ،ّدین نسفیعزیزال اإلنسان الکاملو در 

 :انیز در دو ج مثنوی
 :222، شماره 80در ص اّول 

 ســتای هایــن جهــان وهــم اســت، انــدر ظــّن مــ
 

  
ــت      ــاک نیسـ ــتی بـ ــواب دسـ ــر رود در خـ   گـ

طبع  دابزهر اآل. که در وا انت ب هواذا مات  إامر فیالنّاس  نمناسب است با مضمون این روایت:  
 ،تعریف شرحمنسوب به حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله؛ و در  ،11، ص 0 مصر، ج

 منسوب است به موالی متقیان علی علیه الّسالم. 38، ص 7ج 
 :873  ، شماره030در ص  دّومو 

ــل    ــبح اجـ ــان صـ ــد ناگهـ ــا برآیـ  تـ
 

ــل     ــّن و دغـ ــت ظـ ــد از ظلمـ  وا رهـ
. که شرحش در ذیل شماره ذا ماتوا انت ب هواإف امر یالناس  ن :مستفاد است از مضمون روایت 

 .«مذکور است 222
 :21، ص7، ج معاد شناسی. 2
 .«شوند وقتی بمیرند تازه بیدار می ؛همه خوابند ،کنند مردمی که در این دنیا زندگی می»



 41 چشم باطن ِیدر علت کور تیدو روا

 

ُ  م  » کنند و معنی مالحظه می «وتوات   أن  بل  وتوا 
کند.  دربارۀ آنها مصداق پیدا می 2و0

 گردد. شان به زخارف پوچ و اعتباری دنیا، کم می حال عالقۀ دراین
ِی چشم باطن  دو روایت در علت کور

َ  ِف  کثیر وال ت  ل  » من طرق العاّمه، عن النّبی صیّل اهلل علیه و آله: م و ک  المِ  

ٌر ت   ُ  ِف  یرج .«ع  م ما أسم  عت  مِ س  ل  ی و م ما أر  جت  أیرم ل  ک  لوبِ  
7
 

                                                      
 :7، تعلیقه 033، ص توحید علمی و عینی. 0
آمده  غةالبال نهجاز  210ولی به مضمون آن در خطبه  ،این جمله متن عبارت روایتی است مرسله»

نجوا مِ و أخیرِ ”است که:  ُ  ین الد  ملوب  ا  ج   أن ُ بل   ک  یر   “.أبدان کم ِمنها َت 
 گوید که: 733و ص  738ص  ،0733 ۀطبع سن ،سرارألجامع اسّید حیدر آملی در 
یًِّتا اإلنسانُ  ی کونُ  ئنٍ ن یحف   ة   ُم   : قیل   ک ام ؛ة  ع  یبالطَّ ا ب  یًّ ح   ،ة  راد  ب اإل م  ی   ب اإلراد  ة   َت   ( و) ب الطَّبیع 

ه   أمات   م ن”: روی کام  “.ةِ یر  اآلِخ  ف أحیاها الّدنیا ف نفس 
 سپس گوید: و این گفتار بعضی از حکما بود.

ُ  م  ”ه و آله یف قوله: یصیّل اهلل عل  النّبیُّ أبج   وت  نا الم  ن ه  ع   ة  ق  یقال  و ب    .“وتواأن ت    بل  وتوا 
، ل  یلج   ق  تّی د  ه، ح  ه، و أمات نفس  ا عقل  ید أحُ  ”الّسالم یف قوله:   علیهنیؤمنأمرُیالم کنلکو  ه 

ط ف  غ   ثی  عر له المِ  ق  یرِ ه، و ب  ظ  یلو ل  ِق، َ  أبان   الرب  ه ف  ، ل  ل ک   و الط یرجق  ، به س  بیل   ت داف عْته و الس 

ةِ  باِب  إل األبواب   الم  ِة،اإلُ دارِ  و الس  ب تْت  و ام  أنینةِ  ِرجاله   ث  یرارِ  ف ب دنِهِ  بط م   و األمنِ  ُ 

ةِ  ه.ه و أرض  ُلب   ل  عم  است   بام الیّراح  ب   “ ر 
الدین رازی  و شیخ نجم؛ است نهج البالغة از 208الّسالم در خطبه  و این کالم امیرالمؤمنین علیه

چنین در  و هم ؛ذکر نموده است 713از رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله ص  مرصاد العباددر 
 .«به عنوان استشهاد آن را آورده است 783و ص  713 ص
 :011، ص 1، ج معاد شناسی. 2
 .«بمیرید قبل از اینکه بمیرید»
 :73، ص رسالۀ لب الباب، با اختالف. 23ص  ،صریح الّسنة؛ 211، ص 1، ج مسند احمد. 7
گفتار بسیار در این اگر ”طریق عامه از پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله روایت شده است که:  از»

بینم و  دیدید آنچه را که من می های شما نبود، هرآینه می اضطراب و آشوب در دلاین ها، و  زبان
 «“شنوم. شنیدید آنچه را که من می می
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 م  نی آد  ب   لوِب ُ   ول  ح   ومون  َی   ی  یاطِ الّش  وال أنّ ل  » عن الّصادق علیه الّسالم:

.«و األرضِ  امواِت الس   کوت  ل  وا م  أیرل  
0
 

ن در  نسا ی ا تب کمال معنویمرا  مثنوی 

 ماز جمــادی مــردم و نــامی شــد   
 

 ر زدمســو ز نمــا مــردم بــه حیــوان  
 مشـــد  مـــردم از حیـــوانی و آدم   

 
 ردن کم شـدم پس چه ترسم کی ز ُم 

ــر ب حملـــه   بشـــررم از میـــی دیگـ
 

ــر آرم از مال   ــا ب ــت ــر ئ ــال و پ  ک ب
 و ز ملک هـم بایـدم جسـتن ز جـو     

 
 ٍء هال تتتتتکء إالّ وجهتتتتته ُکتتتتتلُّ     

ــان     ــک قرب ــر از مل ــار دیگ ــومب  ش
 

ــوم   ــد آن ش ــم نای ــدر وه  آن چــه ان
 پس عدم گردم عـدم چـون ارغنـون    

 
یتتته  راجعتتتونإّنتتتا گویـــدم کـــه    2إل 

 
نبیاء ل بر عصمت ا لی  چهار د

کنند و  ای را حائزند، حقًا باید گفت معصیت نمی انبیاء که چنین درجه
 عصمت در آنها ضروری است.

برای عصمت انبیاء آنکه: آنها وسائطند و باید امین باشند. سلطان دلیل دیگر 
ر را به دهد؛ تاجر شخص خیانتکا عادل، شخص خائن را حکومت شهری نمی

گمارد. چنانچه خدا نبّی عاصی را رسول خود قرار دهد، یا باید  دارالّتجارۀ خود نمی
گفت: خدا عاجز بوده دیگری را بفرستد، یا جاهل به معصیت او بوده؛ و هر دو 

 خالف مقام احدّیت است.
 بر عصمت انبیاء. 7: اجماع استدلیل دیگر
 الّسالم.: اخبار متواتره از ائّمه علیهم دلیل دیگر

که نسبت معصیت به انبیاء تورات  وانجیل  با این بیانات روشن شد که
                                                      

 :73، ص لب اللباب رسالۀ اختالف.، با قدری 007ص  ،3 ج ،عوالی اللئالی. 0
 کردند، های فرزندان آدم گردش نمی شیاطین گرداگرد دلاگر الّسالم روایت شده:  از امام صادق علیه»

 «دیدند. ها و زمین را می هرآینه آنها ملکوت آسمان
 ، دفتر سّوم.مثنوی معنوی. 2
 ام. )معّلق( بحثی مستوفیٰ در عدم حجّیت آن نموده رساله اجماع از منظر نقد و نظر،. این بنده در 7
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 دهد، باید گفت که محّرفند. می
نبیاء ن بر عصمت ا قرآ ت  اللت آیا  عدم د

اگر نصاری و یهود بگویند آیاتی هم در قرآن وجود دارد که داللت بر 
کند ـ مثل  معصیت آنها می   یا مثل  0؛               

       
 ؛2                

ـ جواب هریک  7
 ای است. مستلزم مقدمه

مقام عبودّیت ن در  ن آ مکا تربیت و ا مقام  نبیاء در  لغزش ا ن  مکا ا  عدم 

 چون وسائطند دارای دو مقامند: اّما اّول آنکه: انبیاء
 . مقام تربیت خلق؛0
 . مقام عبودّیت آنها نسبت به خالق.2

اّما مقام اّول آنها، پس باید گفت: آنها معلم و مرّبی بشرند و خدا آنها را امین 
دانسته، و معلم و مربِّی باید دارای درجات تربیتی متعّلم و مربَّیٰ باشد؛ لذا با مردم در 

 باید فرق داشته باشند.أفعال 
و اّما در مقام عبودّیت، در کیسۀ خود جز فقر و عجز و نیستی و مملوکّیت 

که از مخلوق، أشرفند. هرچه درجۀ آنها بیشتر گردد،  چیز دیگری ندارند؛ درحالی
 نابودی و عجز و فقر آنها نسبت به خالق زیادتر خواهد شد.

ــل  ــد جبرئی ــدهوش مان ــد م ــا اب  3ت
 

ــد ار بگشــ   ــل  احم ــّر جلی  اید آن پ
هایی از  در این مقام عبودّیت و سیر نفسانی خود، ممکن است بعضی لغزش 

                                                      
 :038، ص 7، ج اهلل شناسی. 020( آیه 21. سوره طه )0
 «و آدم نافرمانی )پروردگارش را( نمود.»
 . ترجمه:031( آیه 3. سوره أعراف )2
پس چون خداوند به آدم و حّوا فرزندی صالح )سالم و تندرست( عنایت فرمود، برای خدا، در »

 )محّقق( « به آنها عطا کرده بود، شریکانی قرار دادند. آنچه
 :701، ص3، ج نور ملکوت قرآن. 2( آیه 38. سوره فتح )7
 .«برای آنکه خداوند گناهان مقّدم و مؤّخرت را بیامرزد»
 دفتر چهارم. ،مثنوی معنوی. 3
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آنها سر زند و آن ابدًا ربطی به مقام معصیت دربارۀ مخلوق ندارد. این معصیت، 
که ممکن است همان  معصیت نفسی خود آنهاست نسبت به خود آنها، درحالی

ب نی»معصیت برای مخلوق حسنه باشد:  رَّ یِّئاُت الُمق  ناُت ا برار  س  س   0.«ح 
 چنانچه خود آن ذوات مقّدسه در هر دو حال سخنانی دارند:

ع  ال ج   التر اح اللِ  ع  ل م  »در مقام اّول:  «بر یر  ق  م   کر ل  ها م  س 
 آن شرافت آنهاست. 7و2

یت ک»در مقام دّوم:  ص  ُ د ع  وک  و  یف  أدع   َ ی  ِ .«إَل 
3 

                                                      
 :7، تعلیقه 008، ص رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. 0
مضمون روایتی نیست؛ گرچه حکمی است صحیح و مطلبی است  “ا برارحسنات ”عبارت »

کشف دهد؛ لیکن در  این عبارت را به مشهور نسبت می المیزان واقعی و حقیقی. در تفسیر
سعید خّراز که از اکابر صوفّیه )متوّفی  این عبارت را به أبی 713، ص 0للعجلونی، ج  الخفاء
 «دهد. می. ق( بوده است نسبت   ه281

 :237، ص 33، ج بحار األنوار. 002، ص 2، ج اسرار ملکوت؛ 73، ص رساله لّب اللباب. 2
 .«ازج ت.“ ل مع الِل وُتر ال ج سعنی ملکر مقیّربر و ال نبیٌّ میرسلر ”قال صیّل اهلل علیه و آله و سّلم: »

، لنا ح” أّنه قال:»، از امام صادق علیه الّسالم: 003ص  ،کلمات مکنونة االتر مع الِل هو فیها نحن 

 «“ذلک هو هو و نحن نحن. و نحن  فیها هو، مع
 «“الل نحن هو و هو نحن. ع  م   نا حاالتر ل  ”: الکافیو یف »: 88، ص 2، ج اسفارماّل علی نوری در تعلیقۀ 

 :003، ص 2، ج اسرار ملکوت. 7
یک موقعّیتی است که هیچ ملکی از  ،برای من در وقت حضور در مقام عّز و جالل حضرت حق»

 «تواند بکند. تحّمل آن مقام را نمی ،مالئکه مقّرب و نه پیامبری از مرسلین
 :73، ص 3، ج مطلع انوار. 700، ص مفتاح الفالح؛ 713للصدوق، ص  األمالی. 3
یت ک» ص  ُ د ع  یف  أدعوک  و   َ فت ک ،إَلی  یر  ُ د ع  یف  ال أدعوک و   َ ُ ل ؟!و  بُّک  ف  نت  عاصًیاح   َ  .بی و إن 

دت   د  ةً  م  ل و  ًدا بالّذنوب َم  دود ةً  ،إلیک ج   َم 
ِ
جاء ینًا بِالیر   و أنا أسی  األ   .و ع 

ِ
ظ امء ظیم  الع   م والی  أنت  ع 

ِ
اء أنا  ؛َس 

یرمی یرِت  ن  بِج  نبی الم  نبی أل   .األسی  بِذ  بت نی بِذ  ئِن طال  ِمک  إَلی ل  یر  یت  ،طالِب ن ک  بِک  یرجیر  بت نی بِج  ئِن طال  و ل 

نت  أُول  ال ن أم یرت  ب إل النّاِر أل  ئِ و ل   ،طالِبن ک بِع فِوکأل    َ  .الل له إاّل الل  ُمّمدر رسولإخرِب ن  أهل ها أیّن 

ک  و الم   ُّ ة  ت ُس  م  إّن الطّاع  کالله  ُّ ک   ؛عصیة  ال ت ُض  ُّ ُّ  ف ه ب ل ما ج ُس    جا أرحم  الیّراَحی. ،ک  و اغِفیر ل ما ال ج ُض 
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 ”ام، و چگونه تو را نخوانم  که معصیت تو را نموده ای خدای من! چگونه تو را بخوانم درحالتی

سوی تو دستی  کارم. بلند کردم به ام؟! محّبت تو در دل من است و اگرچه گناه که تو را شناخته درحالتی
را که کشیده شدۀ به امید است. ای موالی من! تو را که سرشار از گناه است، و دوختم به تو چشمی 

بزرگ بزرگانی و من گرفتار گرفتاران؛ من گرفتارم به گناه خودم و گروگانم به جرم خودم. ای خدای 
کنم از تو به دستاویز َکَرمت، و اگر  من! هرآینه اگر مطالبه کنی از من به دستاویز گناهم هرآینه مطالبه می

کنم از تو به دستاویز َعفوت، و اگر مرا امر  ام هرآینه مطالبه می دستاویز جریرهمطالبه کنی از من به 
 اهلل ال إله إاّل اهلل ُمّمد رسولسوی آتش کنی هرآینه به اهل آن اعالم خواهم نمود که من حّقًا گویندۀ  به

؛ پس عنایت رساند سازد و معصیت به تو ضرری نمی ام. بار پروردگار من! طاعت تو را خشنود می بوده
 .“«أرحم الّرامحنیرساند، ای  کن به من آنچه تو را خشنود کند و بیامرز بر من آنچه تو را ضرری نمی

 :231، ص 3، ج معاد شناسی
 معاصرین افاضل بزرگان از بعضی یا و موسوی َمعد بُن فخاُر سّید که کبیر مزار مؤّلف چنین هم و»
 :گوید می باشد، می او

 الفاظ با و عّزه ـ اهلل ـ أدام علوی زهرة بن علی بن حمزة أبوالمکارم شریف کرد روایت من برای
 از جّدش، از پدرش، از نمود، امالء من برای چهار و هفتاد و پانصد سنۀ در کوفه شهر در خود
 یحیی بن محّمد از بیهقی، علی بن حسن ـ از عنه اهلل ـ رضی باَبَویه بن محّمد جعفر أبی شیخ

 :گفت او که تّمار میثم از عنه ـ اهلل ـ رضی میثم بن علی از ِکندی، محّمد بن َعون از َصولی،
 به سوی و برد، آن خارج به کوفه از خود با مراالّسالم  امیرالمؤمنین علیه من موالی ها شب از شبی

 گذارد، نماز رکعت چهار و نمود قبله به رو رسید، ُجعفی مسجد به چون آنکه تا رفتیم؛ می صحرا
 :گفت چنین و گشود دعا برای را خود های دست گفت، تسبیح و داد سالم چون و
ی” ِ یف   إَل  ، ُ د و أدعوک   َ  یت ک  ص  یف   و ع  فت ک   و أدعوک   ال َ  یر  بُّک   و ُ د ع  ؟! ُ لبی ف ح  کیر دت   م  د   م 

ًدا إل یک   نوِب  ج  ةً  بِالذُّ لو  ینًا و َم    ع 
ِ
اء ج  ةً  بِالیر  ود  د  ی .َم  طاجا مالِک   أنت   إَل  مِ  ِمن و اخل طاجا، أسی   أنا و الع  یر   َ 

 
ِ
ظ امء فق   الع    الیرِّ

ِ
اء یرمی أسیر  أنا و بِاالَس  یرِت  نر  بج  َِل  م  م  ی. بِع  َل   الط یرجق   أضی ق   ما إَل  ن َل   م ن ع  ، ت ک  لیل ه   د 

ش   و سل ک   أوح  َل   الم  ن َل   م ن ع  ! ت ک  ه  أنیس 
 .خواندند که دعائی آخر ـ تا “*

 و نمودند سجده سپس و کردند، دعائی إخفات حال به و کردند کوتاه را خود صدای سپس و
فو   آن حال در مرتبه صد و مالیدند می خاک به را خود چهرۀ فو   الع   و برخاستند سپس و گفتند، الع 

 . ..گرفتند. پیش در را صحرا راه و آمدند بیرون ُجعفی مسجد از
 این معنای و است، کمپانی طبع األنوار بحار کتاب صفحات از صفحه یک قریب و است طویل دعا * این
  این است: شده ذکر فقرات
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 کند: اره به دو مقام میخدا هم در قرآن، اش
           :اّولدر مقام 

 ؛0
شود؛ مثل:  و گاهی نسبت به مقام دّوم آنها، کوتاهی آنها را یادآور می

           .2 
  مقام دّوم ابدًا ربطی به معصیت در مقام اّول ندارد؛ زیرا که آدم معصیت در

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

 الفارق است. عهدین وجود دارد، قیاس مع
 ب از آیۀ و اّما جوا      :آن است که شرک دو قسم است 

شرک در عبادت که در مقام بندگی غیر از خدای را مدخلّیت دادن  اول:
 است؛ صاحب این شرک نجس است و به جهّنم خواهد رفت.

شرک در طاعت است؛ یعنی در مقام ایجاد مخلوقات، غیر خدا را هم  دّوم:
 رود. طور توهم؛ و صاحب این شرک نجس نیست و به جهّنم نمی دخالت دادن به

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

 ”که  درحالی نخوانم تو را چگونه و ام، کرده را تو معصیتکه  درحالی بخوانم تو را چگونه! من خدای
 تو به سوی را خود گناهان از پر های دست من است؟! گرفته جای من دل در تو محّبت و ام شناخته را تو

 اسیر من و هستی ها بخشش مالک تو من، ام. پروردگار دوخته تو به سوی را امید از پر چشمان و ام، گشوده
 خود جنایت و جرم اسیر من و کنند می مدارا اسیران با که بزرگان است کریمانۀ اخالق از و ها، لغزش
 ترسناک چقدر و نباشی، راهبرش تو که راهی آن است تنگ چقدر! من خدای. عمل گروگان و هستم
 !« نباشی مونس آن در تو که طریقی آن است

 :720، ص 01، ج امام شناسی. 77( آیه 7عمران ) . سوره آل0
 « عمران را بر عالمیان. ابراهیم و آل حّقًا خداوند برگزیده است آدم و نوح و آل»
 :033ص ، 7، ج اهلل شناسی. 020( ذیل آیه 21. سوره طه )2
 «و آدم نافرمانی پروردگارش را نمود و گمراه شد.»
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 سوی خدا داند، زحمات زیادی الزم دارد. راجع به
عبودّیت جز خدا، دیگری را عبادت نکرد، و لیکن چون خدا به آدم در مقام 

او فرزند داد، توّهم نمود که ما هم در ایجاد او دخالت داریم؛ لذا در این مقام مشرک 
 شد و این شرک ابدًا به شرک اّول ربطی ندارد.

 و اّما جواب از آیۀ         
 آنکه: 0

پیوسته باید دارای ترّقیات روحی و سیر درجات نفسانی باشد، پیغمبر چون 
نخواهی توجه به دنیا زیاد و به  در مواقع غذا خوردن و نزدیکی کردن که خواهی

ماند؛ لذا حضرت  شد، مقام سیر حضرت در این حاالت متوقف می خالق کم می
ین جهت است، و و آیه راجع به ا 2کرد. برای جبران هر روز هفتاد مرتبه استغفار می

                                                      
 :701، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 2( آیه 38. سوره فتح )0
 .«برای آنکه خداوند گناهان مقّدم و مؤّخرت را بیامرزد»
 ، تعلیقه:220، ص 0، ج اهلل شناسی. 2
 و ِل  نا قال رسوُل اهلل  ” :011ص انتشارات بیدار،  عبدالّرّزاق کاشانی، ماّل ،ئرینساشرح منازل ال»

یلَّ اهلُل علیه و  :آص  لَّم  ُ لبی؛ و إیّن ألی  إن ه  ل   ل ه  و س  َل   بعیست غِفیر  الل  ف الغان  ع  ًة.ی  وِم س  یر   “ م 
از حضرت امام  37، باب توبه، ص زهدحسین بن سعید در کتاب ”و در تعلیقه آورده است: 
سول   َان   والّسالم روایت کرده که فرمود: ...  علیهأبوعبداهلل جعفٌر الّصادق  َل   اللِ  ر  و  علیه الل   ص 

توب   آلِهِ  بعی   جومٍ  َلِّ  ف اللِ  إل   ج  ةً  س  یر  یِ  ِمن م  نٍب  غ   “.ذ 

از رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله تخریج  287، ص 1، ج 38، باب تفسیرو ِترِمذی در کتاب 
بعیست غِفیر  الل  ف الإیّن أل”حدیث کرده است که فرمود:  ةً ی  وِم س  یر   “. م 

إیّن ”تخریج حدیث نموده است که:  0213، ص 2ستغفار، ج ، باب اإلدباألماَجه در کتاب  و ابن

بعی الِه فیست غِفیر  الل  و أتوب  إل  أل ًة.ی  وِم س  یر   “ م 

ست غِفیر  الل  و أتوب  إیّن ألو ”تخریج کرده است که:  ،87، ص 8، ج الّدعواتو بخاری در کتاب 

بعی   ِمن َث یر  وِم أیخ ف ال ت هِ یإل   ةً  س  یر   “.م 

  روایت نموده است. 282، ص 2ج  ،مسندایضًا أحمد در 
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ااّل تمام دنیا اجماع دارند بر آنکه محّمد بن عبداهلل صّلی اهلل علیه و آله در تمام مّدت 
 عمر، گناهی گرچه کوچک انجام نداد.

 گوید: قرآن همۀ انبیاء را تقدیس نموده؛ دربارۀ یوسف می
                                                      

  َل  ی  إن ه ل  ” تخریج کرده است که: 2131، ص 3ج  ستغفار،، باب اإلالّذکرو مسلم در کتاب غان  ع 

ةٍ ی  ست غِفیر  الل  ف الو إیّن أل ،ُ لبی یر  ة  م   “.وِم ِمائ 
 که خواجه علیه الّصالة در کمال مقام محبوبی و دولِت چنان”گوید:  213ص  ،مرصاد العبادو در 

﴿                      ﴾َل  ی  إن ه  ل   گفت: فرمود و می هنوز توبه را کار می غان  ع 

لِّ ست غِفیر  الل  ف و إیّن أل ،ُ لبی بعی   ج ومٍ  َ  ةً  س  یر   “.م 
ُ لبیی  إن ه  ل  فرمود:  م میالّسال  آنچه خواجه علیه”گوید:  721و در ص  َل   تا آخر، یعنی از ـ  غان  ع 

زاید و ابر کردار  رسالت و اشتغال به معامالت بشری، هر نفس وجودی میاختالط خلق و تبلیغ 
 “کنم روزی هفتاد بار. آید؛ من به استغفار، نفی آن وجود می در پیش آفتاب حقیقی می

 صحیحُهجویری و  المحجوب کشفاین حدیث در ”در تعلیقه آورده است که:  123و در ص 
 “بخاری موجود است. صحیحمسلم و 

لبیی  إن ه  ل   و” :با عبارت 302ص  ،رواحألا َروحدر  و سمعانی  ُ َل   ذکر نموده است و معّلق  “غان  ع 
 “حدیث نبوی است.”گفته است:  133در ص  ،نجیب مایل هروی ،آن
: نیالغ” غین به همین حدیث استناد جسته و گفته است: ۀذیل ماّد 317 ، ص7ج  ،ةنهایأثیر در  ابن
ن الّسهو اّلنی ال ی  م. أراد ما یالغ  فإن   تعایل، باهلل م غواًل  کانّن قلب ه أبًدا   ؛لو منه البُر خیغ اُه م 

رض ن ی  غُله، بری   عارضء  ّما وقًتا له ع  ها، و المّلة و ا ُّمة ُأمور م  دَّ  م صال   تقصرًیا و ذنًبا ذلک ع 
عُ   “.تغفاراإلس إیل فی فز 

منسوب به عین  لوائحو  ،88ص  ،صول العشرةاألو در  ،ذیل غین مختار الّصحاحو ایضًا در 
 وارد است. 021القضاة، ص 

 : این بیت موالنا را آورده است ،321تحت شماره  ،مثنوی حادیثاو در 
 همچـــو پیغمبـــر ز گفـــتن وز نثـــار

 
ــه آرم روز  ــار  ،توبـ ــاد بـ ــن هفتـ  مـ

بعی  ِه ف الیو أتوب  إل   ست غِفیر  اللوالِل إیّن أل ناظر است به حدیث ذیل:”و گفته است:   ًة،ی  وِم س  یر    م 
 .“«صغیر با اندک تفاوتی موجود است جامعأحمد و  مسندبخاری و  صحیح که در
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   .0 
 2از حضرت صادق روایت است که مقصود از برهان، نبّوت است.
کند و عهدین   مالحظه کنید که اسالم و قرآن چگونه نفی معصیت از آنها می

 اثبات آن را.
پروردگار برای آنها اند که هیچ لّذتی جز انس با  انبیاء و اولیاء به مقامی رسیده

 لّذت ندارد؛ چگونه با این حال برای لّذت دنیا معصیت کنند؟!
 7وگوی در قتلگاه. داستان سّیدالّشهدا و حاالت آن حضرت و گفت

تتتا واک  ا یف ه  کتتتُ  از لتتتق  ُطتتترًّ ر   ت 
 

تتتا  تتتی أراک  یتتتال  ل ک   و أیت متتتُ  الع 
ل تتتو ق طَّعت ن تتتی یف الُتتتبِّ إرًبتتتا   ف 

 
تتتنَّ   تتتام  ح  ا الُفتتتؤادُ ل  تتتواک   1و3إیل  س 

 
 

 
                                                      

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

 )محّقق(« هرگونه زشتی و بدی و عمل شنیعی را از او دور گردانیم. چنین کردیم تا نمود. این می
 :733ص  ،1ج  ،مجمع البیان. 2
 ن الصادق  ع   ذلک   ی  و  رُ  .ح  بائ  ن الق  ع   ةُ ف  الصار   ةُ کم  و ال   ش  واح  الف   کاب  ن ارت  م   ةُ ع  الامن   ةُ وَّ إّنه النبُ »

 «الم.الس   علیه
 تعلیقه.، 77. رجوع شود به همین مجلد ص 7
 :021، ص 0، ج اهلل شناسی. 3
واکا”ابیات » ا یف ه  رُت از لق  ُطرًّ ج  و اینکه در منابر به حضرت  ؛باشد براهیم أدهم میااز  “ه 

 «زبان حال است نه زبان قال. ،دهند الّسالم نسبت می سّیدالّشهدا علیه
 :021، ص 0، ج اهلل شناسی .1
من در راه میل و هوای تو از جمیع خالئق کناره گرفتم؛ و برای دیدار و لقای تو عیالم را یتیم نمودم. »

 «شود. سوی غیر تو بلند نمی قطعه کنی، ناله و آه دل من به بنابراین، اگر تو درباره محّبتت مرا قطعه





 

 

 
 

 
 

 مجلس روز ششم
 
 
 
 
 
 

 حرمت مطلقۀ شرب خمر در ادیان الهی    

 

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

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                           

            *                

                               .0 
لهی متغّیر ا ثابت و  نین   قوا

 قوانین خدا دو قسم است:احکام و 
کند؛ مثل نماز  قوانینی است که به مقتضای محیط و مردم تفاوت می اول:
 .الَمْقِدس سوی بیت خواندن به

                                                      
 :383، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .30و  31( آیه 1. سوره مائده )0
ها قربانی کردن، و  اید، استعمال خمر و شراب و قمار زدن، و برای بت انی که ایمان آوردهای کس»

طور قرعه و قمار قسمت کردن، پلید است و از عمل شیطان است؛ پس اجتناب کنید به  شتر را به
واسطۀ  امید آنکه به فالح و رستگاری فائز گردید! * این است و غیر از این نیست که شیطان به

خواهد در میان شما تخم عداوت و کینه و دشمنی را بپاشد، و شما را از یاد خدا و  و قمار می خمر
 «دارید؟! خواری و قمار دست بر می صورت از شراب ذکر او و از نماز باز دارد؛ آیا در این
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اش  : قوانینی است که تغییر محیط و مکان و زمان در مصلحت و مفسدهدّوم
دخالتی ندارد؛ مانند: حرمت چیزهایی که برای مزاج و عقل بشر مضر باشد، و 

 اعتقاد به معاد که نظام بشر منوط به آن است. وجوب
خمر خوردن و زنا کردن از قبیل ثانی است و برای همۀ مردم مضر و حرام 

که خمر خمر است و مسکر، خدا او را بر احدی جایز نکرده؛ و در  است. تا وقتی
 شود. انبیاء سلف هم جایز نکرده و از محّرمات ابدّیه محسوب می

مت خمرمستند برخی از   نصاری بر عدم حر

ای که داللت بر  آیهانجیل  گویند در البته باید دانست که بعضی از نصاری می
 حرمت خمر کند، وارد نشده و بنابراین بر عیسویان جایز است.

تکمیل ناسخ آنتورات  کنندۀ مسیح  نه   است 

 را نسخ نکرده؛تورات  برای ابطال این سخن باید گفت که: عیسی علیه الّسالم
 (:03متی، آیه انجیل  1فرماید )فصل  زیرا خود حضرت مسیح علیه الّسالم می
طور  ام؛ بلکه این و رسائل انبیاء آمدهتورات  تصور نکنید من برای ابطال

گویم تا آسمان و  ( و به شما می08ام. ) نیست و من برای تکمیل آنها آمده
خواهد شد؛ بلکه زائل نتورات  زمین زائل نشود، یک نقطه یا یک همزه از

 تمام آن واقع خواهد شد.
 :0متی، آیه انجیل  27فصل 

( نویسندگان و فریسیان بر کرسی 2وقت عیسی به شاگردان فرمود که: ) در آن
( هرچه شما را امر کنند فراگیرید و بکار برید، ولی مطابق عمل 7اند. ) نشسته

 کنند. های موسی عمل نمی آنها عمل نکنید؛ زیرا آنها مطابق گفته
احکام نصاریتورات  حّجیت   بر 

بر نصاری حّجت است و تمام تورات  با این مقدمه واضح شد که: احکام
تورات  نسخ نشده عمل کنند؛ اگر ازانجیل  که درتورات  نصاری باید به قوانین

 ماند. استدالل کنیم بر حرمت خمر، راه فرار بر مسیحّیون باقی نمی
ز ی ا آیات مت خمربر تورات  تصریح   حر

 صراحت در حرمت خمر دارد به طریق ذیل است:تورات  آیاتی که در
 :1. اصحاح دّوم حبقوق، آیۀ 0
ةء » ا إّن ازمر  غاد ر  « کننده است. ؛ یعنی ثابت و پابرجاست که خمر هالکو حقًّ

 طور ترجمه شده( )در ترجمه فارسی چاپ لندن همین



 14 از تورات بر حرمت خمر یاتیآ حیتصر

 

 :21از امثال سلیمان، آیۀ  27. اصحاح 2
یبی از مر؛و ال»  َ آشامند مجالست  یعنی با کسانی که خمر می  ت ُکن ب نی  
 «مکن.

 :23، آیۀ 27. اصحاح 7
ن اجل رُح ب ال » رُب؟ ل م  ن الک  امُت؟ ل م  ن الُمخاص  قا؟ ل م  ن ال َّ یُل؟ ل م  ن الو  ل م 

؟ ین نی  هراُر الع  ن ازم  ب ٍب؟ ل م  !( 71)آیه  س  نون  از مر   0«للَّنین  ُیدم 
 :70، آیۀ 27اصحاح  .3
ًة.» رقوق  ُر حباُُبا یف الکأَّ  و ساغ   م  ت حنی  ُتط هِّ نُظر إیل از مُر إذا امح رَّ  2«ال ت 
 :72، آیۀ 27. اصحاح 1
وان» ُغ کا فغ  ُع کال یَّة  و ت لد  .«ت لس 

7
 

 :00اشعیا، آیۀ  1. اصحاح 1
مسکر آنها وای بر آنان که سحر برخیزند و در صدد شرب مسکر باشند، که »

 «را تا هنگام شب مست کند.
 :02اشعیا، آیۀ  1. اصحاح 3
 «و در مجالس خود بربط و شراب و دف و نای موجود دارند.»
 :07اشعیا، آیۀ  1. اصحاح 8
 «مندند. وای بر آنانی که به نوشیدن شراب پهلوان و در مزج شراب قّوت»

                                                      
عذاب مضاعف و شقاوت از آن چه کسی است؟ آن کیست که دائم مخاصمه و ». ترجمه: 0

گردد؟ * کسی که  شود و چشمانش قرمز و تار می جهت زخمی می کند و بی یپا م مشاجره به
 )محّقق(« رود. پیوسته شرب خمر می کند و به دنبال میگساری می

زند و به مالئمت از گلویت  پس فریفتۀ شراب گلگونی که در جام به تو چشمک می». ترجمه: 2
 )محّقق(« رود، مشو و بدان نگاه مکن! پایین می

« زیرا( مانند مار کشنده تو را نیش خواهد زد و همچون افعی تو را خواهد گزید!»)ه: . ترجم7
 )محّقق(
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ز ی ا آیات ل  تصریح  نجی مت خمرا  بر حر

انجیل  بوده و بر نصاری هم حجت است. عالوه، درتورات  این آیات در
 کند. آیاتی وجود دارد که داللت بر حرمت شرب خمر می

 :21، ِسفر تثنیه، آیۀ 20. اصحاح 0
و به مشایخ شهرش بگویند این میر ما یاغی شده و به قول ما گوش »

 «خواره است.  دهد؛ زیرا او می نمی
 فرماید که: می 20، سفر تثنیه، آیۀ 20. اصحاح 2
 «سار نمایند. به مردمان شهر بگویید که: جمع شوند و او را سنگ»

 انجیل عالوه بر حرمت خمر، مجازات سختی هم برای مرتکبین به آن قائل شده.
 :01لوقا، آیۀ انجیل  . باب اول،7

نمایند مالئکه، یوحنا را برای پدرش زکریا؛ زیرا او در نزد خدا  مدح می»
 «رب خمر نخواهد نمود.بزرگ است و ش

ن در جواز شرب خمر مسیحیا توجیه   پاسخ به 

، نسبت شرب خمر به عیسی و نوح توراتمسیحیان با تمام این آیات در 
گویند:  دانند. در مقام مکالمه می حال عهدین را هم محّرف نمی دهند و درعین می

بوده یا بعد؛  این آیات را قبول داریم ولی این آیات یا قبل از شراب خوردن عیسی
 اگر قبل بوده فعل عیسی ناسخ آن است، اگر بعد بوده پس عیسی گناه نکرده.

 گوییم: هر دو شّق باطل است: در جواب می
آنکه: در احکام عقلی که مستقل باشد ـ مثل قبح ظلم ـ نسخ معنا  اّولدر 

ندارد؛ کما آنکه در اّول سخن اشاره شد که شرب خمر حرمتش مختّص به زمانی 
 دون زمانی نیست.

دهیم که: پیغمبر قبل از بعثت هم نباید به کارهای زشت  جواب می دّومو از 
 خصوص کارهایی که مزیل عقل است دست زند. و نکوهیده و به

 0خواره. ختم سخن با روضۀ سر سّیدالّشهدا در مجلس یزیِد می 
                                                      

 تعلیقه. 77. رجوع شود به همین مجّلد ص 0



 

 

 
 

روز هفتم:  مجلس 

 
 
 

 مجلس روز هفتم
 
 
 
 
 
 

 اهّمیت امر به معروف و نهی از منکر

 

ز هفتم ز هفتم:  مجلس رو منکرمجلس رو ز  ی ا نه معروف و  مر به   اهّمیت ا

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                      

      .0 
منکر ز  ی ا نه معروف و  مر به  ن ا ی بود  واجب کفای

از واجبات شریعت اسالم، امر به معروف و نهی از منکر است و اهمّیت 
که خداوند با آنها معّرفی بهترین امت را کرده است، و به  طوری بسیاری دارد؛ به
﴿مقتضای کریمۀ                          

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

                                                      
 :701، ص 07، ج امام شناسی .001( آیه 7عمران ) . سوره آل0
شناخته شده  شما بهترین اّمتی بودید که برای مردم برگزیده شد، که به شایستگی و نیکی و امور»

نمودید و ایمان  کردید، و از زشتی و پلیدی و امور ناشناخته و نکوهیده نهی می و پسندیده امر می
 .«آوردید به خدا می

 :701، ص 07، ج امام شناسی .013( آیه 7عمران ) . سوره آل2
از منکر  سوی خیر بخوانند، و امر به معروف کنند و نهی و باید در میان شما اّمتی باشند که به»

 «بنمایند، و آنها هستند آنان که البّته رستگارند.
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باری، اسالم بهترین ادیان است؛ زیرا دین اجتماع است. برای حفظ اجتماع 
های آنان را  های مردم مّتحد باشد و زنجیری قلب باید عالوه بر اّتحاد صوری، دل

 هم پیوسته سازد. به
زندگی کنند؛ حیات  «تعاون بقاء»در اثر ای زنده است که مردم آن  جامعه

مختلف آن   هریک در اثر حیات دیگری باشد. فرضًا مانند بدن انسان؛ چون اعضاء
دهد،  دارای روح واحد هستند، عالوه بر آنکه هر دستگاه که کار مستقلی انجام می

 های دیگر نیست، آمادۀ ترمیم و نواقص دیگری هم هست. مزاحم با کار دستگاه
وجود آیند؛  به «تنازع بقاء»میرد که افراد آن روی قانون  معه هنگامی میو جا

هایی  واسطۀ عدم جهت جامع متالشی گردیده، تبدیل به کرم چون بدن مرده که به
 روند. ها یکدیگر را خورده و همه از بین می شود که آن کرم می

باشند و  دست اسالم وقتی زنده است که تمام افراد برای حفظ روح اسالم هم
داری ایمان و توحید و حفظ نظام معاد و معاش یار و یاور باشند؛ این  برای نگاه

 حاصل نیست مگر آنکه هریک دیگری را امر به معروف و نهی از منکر کند.
منین لمؤ میرا منکر، در کالم ا از  ی  نه ترک  ثر   ا

لبِ » عن أمریالمؤمننی علیه الّسالم: یِر بِق  نک  ک  إنکار  الم  یر  ن ت  ِدِه و لِسانِهِ م  و   ،ِه و ج  ه  ف 

 
ِ
یِّتر ب ی  األحیاء .«م 

0 
ای که افراد آن یکدیگر را دوست داشته باشند و در رفع حوائج  جامعه

یکدیگر بکوشند، زندگانی سالم و خوشی خواهند داشت؛ به آمال خود خواهند 
 روی آنان گشوده خواهد شد. رسید؛ درهای سعادت به

ــی ــد  بنـ ــای یکدیگرنـ  آدم اعضـ
 

 کــه در آفــرینش ز یــک گوهرنــد 
                                                       

 :. ترجمه080 ، ص1ج ، تهذیب األحکام .0
کسی که امر منکر و زشت را با ”الّسالم روایت شده که فرمود:  از حضرت امیرالمؤمنین علیه»

 )محّقق(“« ای است بین زندگان! قلب و دست و زبانش انکار ننماید، مرده
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 درد آورد روزگـار  چو عضوی به
 

 دگــر عضــوها را نمانــد قــرار    
 غمـی  تو کز محنـت دیگـران بـی    

 
ــی   ــد آدم ــت نهن ــه نام  0نشــاید ک

 
منکر در کالم رسول خدا ز  ی ا نه معروف و  مر به  ترِک ا ثار   آ

ٍی ما» اهلل صیّل اهلل علیه و آله: عن رسول وِف و  ال ج زال  النّاس  بِخ  عیر  وا بِالم  یر  أم 

یرِ  نک  ِن الم  َل  الرِبِّ  ،َّن  وا ع  ن وا ع  ی]و ت عاو  م  إف [؛و الت قو  ت ِمنه  لِک  ن ِزع  ل وا ذ  فع  ذا َل  ج 

َات     ،الرب  
ِ
امء ن َل  م ناِِصر ِف األرِض و ال ِف الس  َل  ب عٍض و َل  ج ک  م ع  ه  لِّط  ب عض  .«و س 

2 
از به هوش آمدن از مستی، هر کس به او  اگر کسی شرب خمر کند، بعد

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

 داد؛ لذا این دو قانون در اسالم صورت قانونّیت دارد.
مردم ا ت  نجا اسالم و  فت  منکرپیشر نهی از  معروف و  مر به  نیکویِ ا لت و بربرّیت، با دو شمشیر   ز جها

اسالم در دنیا پیشرفت نکرد و مردم را از جهالت و بربرّیت نجات نداد، مگر 
 این دو شمشیر نیکوی آنها.

                    *   

                                 

                                     

          *                       

            *                     

                                                      
 سعدی، باب اول. گلستان. 0
 . ترجمه:080ص ، 1ج  ،األحکام تهذیب. 2
پیوسته امر مردم بر خیر و صالح ”از حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله روایت شده که فرمود: »

در کار نیک و تقوا یاری و به یکدیگر  نمایندامر به معروف و نهی از منکر  که خواهد بود تا وقتی
 بعضیبر  بعضی از آنهاو  ،شود می گرفتهها از آنها  برکت ،ک کنندهرگاه این عمل را تر رسانند؛

 )محّقق(“« .نخواهد بوددر آسمان و زمین  برای آنها که هیچ یاوری گردند درحالی ط میمسّل
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           .0 
ن با دیگران مسلما فرد  مساوات   لزوم 

مسلمان باید بین خود و دیگران تفاوت نگذارد و در سّراء و ضّراء با مردم 
 است:شریک باشد. خطاب پروردگار به موسی 

لاِمٍت فِیها اخل  ک  م  لِّ ا ع  إینِّ  مویٰس!جا »  َ لُّ  ی  أرب ع   و  ،ل ک   الّثانی ة  و  ،ِل  األ ول ؛ه  َ 

ین ک   الّثالث ة   ینِی و ب  ة  و  ،ب  ین ک  و ب ی  النّاسِ  الیّرابِع  تِی ِل . ب  ال ت رِشک ِب ف  فاعب دیِن  ،أّما ال 

یًئا تِی ل ک  . ش  یأّنک   ،و أّما ال  ز  لِک  ] ُم  م  لِک  لِع  م  .  [بِع  ل ما ِشئت  ینِی و فاعم  تِی ب  أّما ال 

ین ک   ل یک   ،ب   بع 
ِ
عاء َل    الدُّ ةِ بو ع  ین ک  و ب ی  النّاسِ . اإلجاب  تِی ب  ض  لِلنّاسِ  ،أّما ال  ما   ف ت 

. ت یرض  لِن فِسک   ه  لِن فِسک  ه  للنّاِس ما ت کیر  «و ت کیر 
2 

                                                      
 :701و  713، ص 07، ج امام شناسی. 011ـ  012( آیات 7عمران ) . سوره آل0
شاید و سزاوار مقام تقوای اوست  و طور که باید ناید، تقوای خدا را آ ای کسانی که ایمان آورده»

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 

های شما الفت افکند  ِن هم بودید و خداوند در میان دلخاطر بیاورید در آن زمانی که شما دشم به
و بنابراین در سایۀ نعمت خدا برادر شدید؛ و شما در لب پرتگاه گودال آتش بودید و خداوند شما 

دارد به  طور ای پیامبر، خداوند آیاتش را بر شما مردم، روشن و مبّین می را از آن برگرفت. این
سوی خیر بخوانند، و امر به  ید! * و باید در میان شما اّمتی باشند که بهامید آنکه شما راه را پیدا کن

و نباید بوده باشید معروف کنند و نهی از منکر بنمایند، و آنها هستند آنان که البّته رستگارند. * 
ا ه واضح و آشکارا بدان ۀمانند آنان که تفّرق پیدا کردند، و اختالف نمودند پس از آنکه بّینات و ادّل

 «و آن جماعت برای ایشان است عذاب عظیم. ؛رسید
 با قدری اختالف. ترجمه: 311ص  ،3ج  ،الفقیه  یحضره ال  من. 2
آموزم که تمام خیر در آن نهفته است؛ اّولی از آن من، و دّومی  ای موسی! من به تو چهار چیز می»

 است.برای تو، و سومی مربوط به من و تو، و چهارمی در مورد تو و مردم 
و اّما آنچه که اّما آنچه که از آن من است اینکه: مرا پرستش کن و چیزی را شریک من قرار مده. 

خواهی  شوی؛ پس هر کاری می برای تو است اینکه: همانا تو در مقابل عمل خود جزا داده می
 انجام بده. اّما آنچه که مربوط به من و تو است اینکه: بر تو باد به دعا نمودن و بر من است که 
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لّشهدا علیه  ا منکرسیّد نهی از  معروف و  مر به  نه پرچمدار ا لّسالم، یگا  ا

 یگانه پرچمدار امر به معروف حضرت سّیدالّشهدا:
ِن » وِف و َّن  یت  ع  عیر  یرت  بِالم  َاة  و أم  الة  و آت یت  الز  ُ مت  الص  ُ د أ د  أن ک   أشه 

یر نک  .«الم 
0 

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 آنچه را که برای خود سند برای مردم بپ: اینکه ّما آنچه که در مورد تو و مردم استاجابت کنم. ا
 )محّقق(« .داری مکروه میخود نفس آنچه را که برای  برای آنها مکروه و ناگوار بدار و ،پسندی می
 . ترجمه:133ص  ،3، ج الکافی. 0
و امر به معروف و  پرداخت نمودیدهم که تو نماز را بپاداشتی و زکات را  گواهی میشهادت و »

 ()محّقق« نهی از منکر فرمودی.
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

قرآن قسط در  ز قیام به  مراد ا منکر،  نهی از  معروف و  مر به   ا

                           ﴾.0 
. ر  ن الُمنک  عروم  و الن هُی ع  یاُم ب الق سط  هو ا مُر ب الم   2الق 

﴿                           

                    ﴾.7 
اسالمی معۀ  نحطاِط جا ز ا نع ا ما ن  نه ستو منکر، یگا نهی از  معروف و  مر به   ا

                                                      
 :031، ص ترجمۀ رسالۀ بدیعه .071( آیه 3. سوره نساء )0
گرچه به ضرر شما یا پدر  ؛ای مردم با ایمان، بپادارندگان عدل و داد، و شاهدان برای خدا باشید»

 «و مادر و خویشان شما باشد.
، 3، ج احکام القرانرجوع شود به  ﴾   ﴿. ذیل آیۀ شریفۀ: 2

 .38، ص 3، ج محاسن التأویل؛ 223، ص 2، ج زبدة التفاسیر؛ 713، ص تفسیر آیات األحکام؛ 31 ص
 . ترجمه:003( آیه 3. سوره نساء )7
در بسیاری از نجواهایشان هیچ خیری وجود ندارد؛ مگر کسی که )از این طریق( به صدقه یا کار »

دست آوردن رضای خدا چنین کند،  ن دهد. و هر کس برای بهپسندیده یا اصالح میان مردم، فرما
 )محّقق(« زودی به وی اجر و پاداش عظیمی عنایت خواهیم نمود. پس البته به
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روز گذشته سخنانی راجع به امر معروف و نهی از منکر ذکر شد؛ امروز 
خواهم بگویم که امر به معروف و نهی از منکر یگانه ستونی است که جامعه  می

دهد. مانند آب  سوی ترّقی می انحطاط باز داشته، بلکه دائمًا سیر بهاسالم را از 
حیاتی است که در گلستان اسالم جاری است؛ چنانچه آب قطع گردد، درختان 

 رود. ها از بین می خشک و گل
منکر ز  ی ا نه ترک  منشأ  ن،  ندید ا گناه خود  معه ر فراد جا ا نِ   گناها

شوند؛ زیرا این دو صفت  می مسلمانان در این هنگام به بالی سختی دچار
دلی و مهربانی نسبت به یکدیگر، و خود را با جامعه پیوند دادن  ناشی از حّس یک

است، و ترک آن ناشی از آنکه خود را از جامعه جدا دانستن و گناهان آنها را گناه 
گیر همه شود،  صورت محّرمات و فجایع زیاد گردد، و بال دامن خود ندیدن؛ دراین

 های آتش شهوات خواهند سوخت. مردم از خاص و عام در شعلهو تمام 
احادیث منکر در  ز  ی ا نه معروف و  مر به  نسبت به ا ن  تهاو ثار   برخی آ

   سول  اهلل  ل   یل  ق قال:  «؟ون  ال  الّص  او فیه ةُ ری  الق   ُک ل  أُ  »ه: و آل   لیه  ع    اهللُ صیلَّ  ر 
.« اللِ عاِص ن م  م ع  کوِِتِ م و س  َِّنِ هاو  ت  بِ »: قال  « ؟اهلل   سول  یا ر   م  ب  »: یل  ق  « م!ع  ن  »

0
 

   سوُل اهلل   قال ت» ه:و آل   لیه  ع    اهللُ صیلَّ  ر  یرِ أل  نک  ِن الم  ن  ع  ت نه  وِف و ل  عیر  ن  بِالم  یر   ،م 

لِّط ن   ی س  [ أو ل  ی ست عِمل ن  م الل   ]ل  ل یک  م و ال ج ست جاب  َل  مع   َ و ِخیار  ی دع  م ف   َ .«ُِشار 
2
 

 :یٍب » قال  الباق ُر علیه الّسالُم ع  ی الل  إل  ش  :الن بِیِّ  أوح  بر  أینِّ ” علیه الّسالم  ذِّ ع  م 

                                                      
 . ترجمه:230ص  ،2ج  ،السعادات جامع. 0
که در آن  نابود شود درحالی ای ممکن است قریهآیا ”صّلی اهلل علیه و آله گفته شد:  رسول خدابه »

چه چیزی، ای رسول  ۀواسط هب”گفته شد:  “بله!”حضرت فرمودند:  “افراد صالحی وجود دارند؟!
در برابر  آنها و سکوت تهاونسبب  به”فرمودند:  رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم “خدا؟!
 )محّقق(“« خداوند. معاصی

 . ترجمه:11ص  ،1ج  ،الکافی. 2
 وگرنهامر به معروف و نهی از منکر کنید،  همۀ شما خدا صّلی اهلل علیه و آله فرمود: باید رسول»

ان دعا کنند خوب، هرچه بر اساس این اهمال نماید و ط میتان مسّلخوبانخداوند َبدان شما را بر 
 )محّقق(« .گردد دعایشان مستجاب نمی
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ة  ألٍف  ُ وِمک  مائ  قال   .“أرب ِعی  ألًفا ِمن ُِشاِرِهم و ِستِّی  ألًفا ِمن ِخیاِرِهم :ِمن  علیه  ف 

بِّ ” الّسالم:  األُشار   !جا ر 
ِ
الء ؤ  ی الل  أف “؟!ف ام بال  األخیارِ  ،ه  یهِ  تعال وح  ن وا ” :إل  داه 

بِی ض  ب وا لِغ  عاِص و َل  ج غض  .“«أهل  الم 
0 

منکر از  ی  نه معروف و  مر به  ن ا  جهاد بود

امر به معروف و نهی از منکر یک نوع از جهاد است؛ منتهی جهاد با لسان. و 
میل دارند دیگران را از خود  آید و مردم همیشه در این حال بر انسان مشکل می

ُمهر سکوت در برابر  همه ناراضی ننموده بلکه مطابق میل آنها رفتار کنند؛ روی این
 نمایند. فجایع مردم بر زبان خود زده و برای مماشات با آنها از گفتن خودداری می

فحشا لین کلید  اّو منکر،  ز  ی ا نه معروف و  مر به   ترک ا

مردم هم رادع و مانعی از عمل زشت پیدا توان گفت که  در این حال می
رود؛ بنابراین اولین کلید فحشاء ترک امر به معروف و نهی  کنند، شهوات باال می نمی

 از منکر است.
فیت ثر عا نبوی دربارۀ ا منکر کالم  نهی از  معروف و  مر به   طلبی در ا

سول  اهلل   ن ر  ن ط ل ب  م یرضاة  ال» ه:و آل   لیه  ع    اهللُ صیلَّ ع  نّاِس باِم ج سِخط  الل  م 

ل   ّزوج  ا ،ع  ه  ِمن  النّاس  ذامًّ ل  باِم ج غِضب  النّاس   ؛َان  حاِمد  ّزوج  ة  الِل ع  ن آث یر  طاع   ،و م 

لِّ باغٍ   َ لِّ حاِسٍد و ب غی    َ د   س  و  و ح  د  لِّ ع   َ ة   داو  ل  ع  ّزوج  فاه  الل  ع  ه   ،َ  و َان  الل  ل 

ا و ظ ِهیً  .«اناِِصً
2 

                                                      
 . ترجمه:11ص  ،1ج  ،الکافی. 0
من از ”الّسالم وحی کرد که:  الم فرمود: خداوند متعال به شعیب نبی علیهالّس امام باقر علیه»

کنم: چهل هزار نفر از اشرار و بدان و شصت هزار نفر هم از  قومت صد هزار نفر را عذاب می
کنی اشرارند، پس  پروردگارا! آنان را که عذاب می”حضرت شعیب عرض کرد: “ اخیار و خوبان.

آنها با اهل معصیت ”جّل به او وحی کرد که:  و خداوند عّز“ وند؟ش آخر چرا اخیار عذاب می
 )محّقق(“« خاطر غضب و خشم من خشمگین نشدند. مداهنه و سستی نمودند و به

 . ترجمه:12ص  ،1ج  ،الکافی. 2
کسی که رضا و پسند مردم را به چیزی فرمود:  روایت شده که از رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله»

کنندگان و ستایشگران او از مردم،  موجب سخط و غضب خدای عّزوجّل شود، مدحطلب کند که 
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منکر نهی از  معروف و  مر به  تو ا ت و سعادت در پر  عز

 عّزت و سعادت در این امر است:
لقاِن ِمن األ»عن الّصاد ق  علیه الّسالُم:  یِر خ  نک  ِن الم  وِف و الن هی  ع  عیر  میر  بِالم 

لِق اللِ  ه  الل   ؛خ  ل  ذ  َل  ام خ  ذ  ن خ  ه  الل  و م  ز  ا أع  ُه  ن ن ِّص   .«ف م 
0 

اسالم بهره بی ز روح  منکر، ا نهی از  معروف و  مر به  ن ا تارکا ی   گ

توان گفت که از  مردمانی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند، می
اند؛ مردگان هستند که در میان مردم حرکت دارند. لذا در آخرالزمان  بهره روح اسالم بی

ی ِمن  اإلسالمِ »که در روایات وارد است که:  ه ال ج بق  سم  یرآِن إاّل ر  ه  و ِمن  الق  .«إاّل اسم 
2 

فرماید:  که از اسالم جز پوستی بیشتر باقی نمانده، پیغمبر می در چنین حالی
ِن »” وا ع  نه  وِف و َل  ت  عیر  وا بِالم  یر  م و َل  تام  باب ک  ق  ش  م و ف س   َ ت نِساؤ  د  م إذا ف س  یف  بِک   َ

یرِ  نک  هُ “ ؟الم  یل  ل  ق  ُسول  اهلل  ” و آله و سّلم: صیّل اهلل علیه ف  ل ک  یا ر  قال   “؟!و ی ُکوُن ذ   :ف 
م” لِک   ،ن ع  ٌّ ِمن ذ  وِف  ؛و ُش  عیر  ِن الم  یِر و َّن  یت م ع  نک  یرت م بِالم  م إذا أم  یف  بِک  هُ  “؟َ  یل  ل  ق   :ف 
ل ک  ” ُکوُن ذ  ُسول  اهلل  و ی  م” :قال  “ ؟!یا ر  لِک   ،ن ع  ٌّ ِمن ذ  م إذ ؛و ُش  یف  بِک  جت م  أا رَ 

وًفا عیر  یر  م  نک  یًرا و الم  نک  وف  م  عیر   ی  ِص ، ج  ةٍ تن  فِ بِ  اس   النّ َل  بت  ذلک ج   ند  عِ و ”و یف روایة:  “؟الم 

  یم  لِ احل  
“«ا.نً ایح   ایهفِ

7
 

                                                      
آیند؛ و کسی که طاعت خدای عّزوجّل را به چیزی ترجیح دهد  در مقام مذّمت و نکوهش او برمی

که موجب غضب و ناراحتی مردم شود، خداوند او را از دشمنی هر دشمنی و حسادت هر حسودی 
 )محّقق(« کند، و پیوسته خداوند یاور و پشتیبان وی خواهد بود. میو ستم هر ستمکاری کفایت 

 . ترجمه:13ص  ،1ج  ،الکافی. 0
الّسالم روایت شده که فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق از  از امام صادق علیه»

د، و مخلوقات خداوند هستند؛ پس هر کس آن دو را نصرت و یاری کند خداوند او را عزیز گردان
 )محّقق(« هر کس آن دو را خوار و زبون سازد خداوند او را خوار نماید.

 :211، ص 8، ج امام شناسی. 283، ص 71، ج بحار األنوار. 2
 )محّقق(« از اسالم جز اسمی، و از قرآن جز رسمی و درسی باقی نماند.»
  . ترجمه:230، ص 2، ج جامع السعادات. 7



 301 از منکر، از روح اسالم یتارکان امر به معروف و نه یگ بهره یب

 

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ”«ی که زنان شما فاسد شوند و جوانانتان فاسق گردند و امر به چگونه است حال شما هنگام

فرمود: “ گونه خواهد شد؟! ای رسول خدا، آیا این”گفتند: “ معروف نکنید و نهی از منکر ننمایید؟
“ آری، و بدتر از این؛ چگونه است حال شما آنگاه که امر به منکر کنید و نهی از معروف نمایید؟”

 “گونه خواهد شد؟! یا اینای رسول خدا، آ”گفتند: 
که معروف را منکر، و منکر را معروف  آری، و بدتر از این؛ چگونه است حال شما وقتی”فرمود: 
در آن موقع مردم دچار امتحانی و ”گونه آمده است:  مطلب این ۀو در روایتی ادام“ ببینید؟!

 )محّقق(“« د.گرد ، حیران و سرگردان میحکیمشوند که در آن شخص  می
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 شرائط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 

نهم ز  نهم:  مجلس رو ز  منکرمجلس رو ز  ی ا نه معروف و  مر به  تب ا مرا ئط و   شرا

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

ز  ی ا نه معروف و  مر به  مسئلۀ ا ی در  اخالق زین  موا  منکرلزوم رعایت 

                              .0 
دعوت رسول اکرم و مواعظ حضرت و مجادالت آن حضرت، از حدود و 

شد. در دو روز گذشته سخنانی راجع به امر به معروف و  موازین اخالقی خارج نمی
از منکر معروض داشته شد؛ اینک باید دانست که این قانون با خشونت و نهی 

 شود. تندی، عملی نمی
معه منکر در جا معروف و   عّلت تبّدل جایگاه 

چنین بیان شد که در جامعه چنانچه امر به معروف و نهی از منکر از میان  و هم
و اگر کسی کار  کم عمل جّل آن اجتماع منکر شده؛ برود و راه معاصی باز گردد، کم

 2کنند. گیرند و او را از آن معروف نهی می معروفی انجام دهد، مردم بر او خرده می
منکر ز  ی ا ناه معروف و  مر به  ن به آ قرآ مؤمنین در  ی  فقین به ضّد آن ،معرف منا ی  معرف  و 

                                                      
 :283، ص 7، ج اهلل شناسی .021( آیه 01. سوره نحل )0
ای که از  ، و با آنان با طریقهحسنه ۀسوی راه پروردگارت با حکمت و موعظ بخوان به ،ای پیغمبر»

 «به مباحثه و مجادله در گفتار قیام کن! ،ها نیکوتر است ها و طریقه راه ۀهم
 .012. رجوع شود به همین مجّلد، ص 2
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 پروردگار معّرفی مؤمنین را به امر به معروف و نهی از منکر، و تعریف منافقین
 را به ضّد آن فرموده است:

                     

                             * 

                       

    .0 
                          

                              

       *                   

                          

    .2 
                                                      

 . ترجمه:18و  13آیه ( 3. سوره توبه )0
مردان و زنان منافق، بعضی از آنها از جنس بعضی دیگرند؛ مردم را به کار منکر و زشت امر »

بندند.  های خود را )از انفاق( فرو می نمایند، و دست کنند و از کار معروف و پسندیده نهی می می
ر این فراموشی خودشان را از یادشان برد؛ ایشان خدا را فراموش کردند، و خداوند هم بر اث

باشند. * خدا به مردان و زنان منافق و  که منافقان حقیقتًا از گروه فاسقان و متجاوزان می درستی به
طور جاودان و دوام زیست خواهند نمود؛  کافران، آتش جهّنم را وعده داده است که در آن به

مورد لعنت و دورباش از رحمت خود قرار داده و از همان برای ایشان کافی است، و خدا آنها را 
 )محّقق(« برای آنان عذابی ابدی و پیوسته است.

 ترجمه: .32و  30آیه ( 3. سوره توبه )2
مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضی از ایشان اولیاء بعضی دیگرند )صاحب امر و نهی و متوّلی »

کنند و از ورود در افعال زشت و قبیح برحذر  می تربیت دیگرانند(؛ مردم را امر به کار پسندیده
  نمایند. خداوند دهند، و از خدا و رسولش اطاعت می کنند، و زکات می دارند، و إقامۀ نماز می می
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منکر از  نهی  معروف و  مر به  اسالم به ا نین  قوا مل سایر   وابستگی کا

امر به معروف و نهی از منکر دو قانون است که بقّیۀ قوانین اسالم به او 
 بستگی کامل دارد:

[ ع  نب  ج   ومر ُ   مانِ الز   یرِ  آِخ ِف  کون  ج  » قال:جعفر  عن جابر، عن أیب ت ب ع  ُ  یهِ فِ  ]ج   ومر م 

[ ت  ن  ویراؤج   ون  یراؤ  م و َلِِ اأموبِ  لون  عم  ما ج   یرِ ئِ اسبِ  الة  الص   ِت و أض   و ل   ت :لا أن قإیل  ]م 

َ  ض  ف  یر  ل   ،مَِّنِ اأبد  ی  هو الن   عیروِف الم  بِ  میر  األ إن   .هاف  و أُش   ض  ئِ ایری الف  ضوا أسم  ف  ر   اموها 

 ع   ةر یرجض  ف   یرِ نک  الم   نِ ع  
 ه   ؛ض  ئِ ایرالف   قام  ت   اِِب  ةر یم  ظِ

 ج   ک  نالِ
ل  ع   اللِ  ب  ض  غ   مُّ تِ ج  و  ز  م یهِ ل  ع 

 ی  ف   ،هِ قابِ عِ م بِ ه  مُّ ع  ی  ف  
 میر  األ إن   .بارِ الکِ  رِ ا دِف  غار  ، و الصِّ األُشارِ  رِ ا دِف  األبیرار   ک  هلِ

  بیل  س   یرِ نک  الم   نِ ع   هی  و الن   عیروِف الم  بِ 
ِ
 احل  الصُّ  ج  انه، و مِ االنبیاء

ِ
 ع   ةر جض  یرِ ف   ؛ء

 اِِب  ةر یم  ظِ

ِ ب  ذاهِ الم   ن  م  أ، و تض  یرائِ الف   م  اقت   و  ،األرض   یر  عم  ، و ت  َِل  اظالم   دُّ یر  ، و ت  ب  کاِس الم   لُّ ، و ت 

  ن  مِ  ف  ص  نت  ج  
ِ
 0.«... میر  األ یم  قِ ست  ، و ج  األعداء

                                                      
 زودی مورد رحمت واسعه و زائدۀ خود قرار خواهد داد؛ حّقًا خداوند دارای  البته ایشان را به

پایان است. * خداوند به مردان مؤمن و زنان  و استواری بیمقام عّزت و اقتدار و دارای حکمت 
هایی که در زیر درختانش نهرهایی جریان دارد، وارد  مؤمنه وعده داده است که آنان را در بهشت

های پاک و طّیب سکنی دهد در  مانند؛ و در منازل و مسکن طور مخّلد و ابدی می کند که در آن به
تر است؛ و  ها بزرگ د شامل حال آنان گردد که آن، از آن بهشتهای َعدن. و رضای خداون بهشت

 )محّقق(« این است رستگاری و فوز بزرگ.
 . ترجمه:11ص  ،1ج  ،الکافی. 0
که در  مردمی خواهند بوددر آخرالزمان ”که:  روایت شده استالّسالم  علیه باقرجابر از امام از »

ر )خ ل: که در بین آنان افرادی متظاهر و ریاکار مورد متظاهر و ریاکاشوند  افرادی پیدا میبین آنان 
  :فرماید مینجا که آتا  ـ “گیرند( پیروی قرار می

و اگر نماز هم مایۀ ضرر به سایر کارهای آنان شود و به اموال و ابدان آنان آسیب رساند، هرآینه ”
امر به معروف و نهی از ترین واجبات ) گونه که واالترین و شریف نمایند؛ همان آن را نیز ترک می

که امر به معروف و نهی از منکر فریضۀ بزرگی است که فرائض و  درستی منکر( را ترک نمودند. به
  گردد. واجبات دیگر بدان اقامه می
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منکر نهی از  معروف و  مر به  مردم، به ا فاهّیت  آبادی زمین و ر مل   وابستگی کا

و خالصه، قطع نظر از درجات اخروی، آبادی زمین و رفاهّیت مردم بستگی 
 کامل به این دو صفت دارد؛ و لیکن باید دانست که با زبان خوش امر به معروف نمود:

مر به ن در کیفّیت ا منکر دو داستا ز  نهی ا  معروف و 

 0ریخت؛ داستان پیغمبر و یهودی که خاشاک به سر حضرت می
الّسالم و امر به معروف کردن پیرمردی را که اشتباه  داستان حسنین علیهما

 2گرفت. وضو می
منکر ز  ی ا نه معروف و  مر به  ئط ا ز شرا  برخی ا

                                                      
 گیرد،  در این هنگام غضب خداوند عّزوجّل بر آنان تمام گشته و عقوبت الهی همه را در بر می

که امر به معروف و  درستی گردند. به شرار و صغار در داِر کبار هالک میو در نتیجه ابرار در داِر ا
واسطۀ آن فرائض  نهی از منکر راه انبیاء و منهاج و روّیۀ صالحان است؛ فریضۀ بزرگی است که به

گردد، و  شود، و مظالِم مردم باز می ها حالل می گردد، و کسب ها امن می شود، و راه دیگر اقامه می
 )محّقق(“« گردد. شود، و امور استوار می شود، و از دشمنان انتقام گرفته می می زمین آباد

. جهت اّطالع بیشتر پیرامون صبر و تحّمل پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم بر اذیت و 0
 . )محّقق(778، ص 3، ج نور ملکوت قرآنهای کّفار قریش رجوع شود به  آزار
 :311، ص 7، ج المناقب. 2
نُ » ُأ و ال حُیس  ضَّ تو  ّرا عیل شیٍ  ی  نُهام ؛أّن السن  و السنی  م  ٍد م  نا یف التَّناُزع  ی قوُل ُکلُّ واح  أنت  ” :ف أب 

ضوء   ِسن  الو  لُّ واِحٍد ِمنّا ” :ف قاال !“ال ت   َ أ   ض  تو  ین نا ج  اًم ب  ن حک   َ یخ   ا الش  ًة!أُیُّ نا ” :ُ مَّ قاال “سوج  أجُّ

ِسن   نُ ” :قال   “؟َی  ُکن حُیس  ل  هو  الَّنی ل  ی  ی   اجلاه  نا ال َّ ک نَّ ه  نان  الُوضوء  و ل  لَّم   ؛ک الُکام َُتس  و ق د ت ع 
نُکام ُکام ،اآلن  م  دِّ ة  ج  یل  ُأمَّ ت ُکام ع  ق  ف  ت ُکام و ش  ک  یُکام ب ج   د  یل  ی   .“«و تاب  ع 
ی افتاد که در حال وضو گرفتن بود، ولی حسنین علیهما الّسالم مرورشان بر پیرمرد»ترجمه: 

گرفت؛ لذا برای اینکه او را متوّجه نمایند، مشغول وضو گرفتن و منازعه در این  خوبی وضو نمی به
آنگاه به آن پیرمرد “ گیری! تو خوب وضو نمی”گفت:  امر شدند و هر یک از آنها به دیگری می

یک از ما دو نفر درست و صحیح  وت کن که کدامای پیر مرد، تو بین ما حَکم باش و قضا” گفتند: 
 “گیرد؟ یک از ما خوب وضو می حال بگو کدام”سپس وضو گرفتند و گفتند: “ گیرد! وضو می

شما هر دو خوب و نیکو وضو ساختید، ولیکن ”پیرمرد )که متوّجه اشتباه خود شده بود( گفت: 
که اکنون وضو گرفتن را از  رستید گرفت؛ و به این پیرمرد جاهل کسی است که نیکو وضو نمی

شما آموختم، و به دست شما ـ به واسطۀ برکت و شفّقت و مهربانی شما نسبت به اّمت جّدتان ـ 
 )محّقق(“« توبه نمودم.
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 امر به معروف شرائطی دارد:
 منکر و معروف باشد؛: آنکه آمر و ناهی عالم به اّول
 : علم داشته باشد به مسائل خالفیه؛دّوم
 : اشتغال به معصیت نداشته باشد؛سّوم

 : تجویز تأثیر داشته باشد؛چهارم
 0: مأمون از ضرر باشد نفسًا و عرضًا و مااًل.پنجم

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

 راتبی است:و امر به معروف و نهی از منکر دارای درجات و م
 : إنکار قلبی؛اّول

 : اظهار کراهت؛دّوممرتبه 
 : قول لّین؛سّوم

 : قول غلیظ؛چهارم
 : ضرر رساندن؛پنجم
 : جرح؛ششم
 : قتل.هفتم

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 

 
 
 
 

                                                      
، مجلس پنجم: لزوم تحصیل خبروّیت 0، ج اسرار ملکوتجهت اّطالع بیشتر رجوع شود به  .0

 و بصیرت در آمِر به معروف.
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و  رین  و الصَّ  آل ه الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

از آن عد  ز شجره و ب ن ا ز خورد قبل ا لبشر  ابوا قعّیت آدم   مو

       *             *       *    

    .0 
آدم ابوالبشر، قبل از خوردن از شجره، دارای درجۀ ثابت و الیتغّیری بود 

واسطۀ مادّیت  مانند مالئکه، و دارای روحانّیت ِصرف بود. چون از شجره خورد، به
 الجهة گرفتار شد. در او و اختیاری که پروردگار به او داده بود، میان دو قّوۀ مختلف

فعت و حضیض  نساناوج ر نائت در ا  د

آدم قوای مادّیت را تقویت دهد و روحانّیت خود را منکوب کند، از  اگر بنی
اوج رفعت به حضیض دنائت رسیده، و اگر روحانّیت خود را غلبه دهد، مقامش از 

واسطۀ نداشتن قّوۀ مضاّده  مقام اّولِی خود واالتر خواهد بود؛ چون در اّول وهله به
                                                      

، 07، ص رسالۀ لب اللباب، و 313، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 01ـ  3( آیات 30. سوره شمس )0
 :0تعلیقه 

و سپس راه فجور و  * که او را تسویه نمود و خلقتش را بیاراست، و سوگند به نفس انسان و آن»
که هر کس نفس خود  راستی هب* و پاکی و طهارت را به او الهام کرد.  افسق و تعّدی، و نیز راه تقو

 «. بار گشت لود زیاناو هرکه آن را بی* را تزکیه کرد به رستگاری رسید، 
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 ای در سیر کمال قدم گذارده است. با وجود چنین قّوه درجۀ ثابتی داشت، و حال
وجود  توان گفت: از شجره خوردن آدم، موقعیت حساسی برای او به لذا می

 آورد و به صالح او تمام شد.
ن در  نسا لی ا معنویسیر کما  مثنوی 

 از جمــادی ُمــردم و نــامی شــدم
 

 و ز نما ُمـردم بـه حیـوان سـر زدم     
 شــدمُمــردم از حیــوانی و آدم   

 
 پس چه ترسم کی ز ُمردن کم شدم 

 دیگــر بمیــرم از بشــر   ۀحملــ 
 

ــر    ــال و پ ــک ب ــر آرم از مالئ ــا ب  ت
 و ز ملک هم بایدم جستن ز جـو  

 
 ٍء هال تتتتک إالّ وجهتتتته ُکتتتتلُّ     

 بار دیگـر از ملـک قربـان شـوم     
 

 آنچتته انتتدر وهتتم نایتتد آن شتتوم 
 پس عدم گردم عدم چون ارغنون 

 
 0راجعتتون إّنتتا إلیتته  گویتتدم کتته  

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

روی این زمینه، خدا در انسان دو قّوه قرار داده است: یکی انسان را به سمت 
کند که از عوالم دیگر، شیطان معین این قّوه است؛ و دیگری  دنیا و مادّیت دعوت می

 کند. خواند که خود خدا به او افاضه می می انسان ]را[ به حّب پروردگار و تزکیۀ روح
ای که به دنیا  خواند، عقل است؛ و قّوه ای که شخص را به آخرت می قّوه

خواند، وهم و غضب و شهوت است. اگر انسان عقل را غلبه داد و زمام سه قّوۀ  می
گردد؛ و اگر سه  دست عقل داد، از مالئک که فقط دارای عقلند برتر می دیگر را به

 آید. تر می ّوه را غلبه داده عقل را از بین برد، از بهائم که فقط دارای شهوتند پایینق
                      

                                 

      .2 
                                                      

 ، دفتر سّوم.معنوی مثنوی. 0
 :712، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .033( آیه 3. سوره أعراف )2
که با ی را دارند یها آنان که دل ؛هرآینه تحقیقًا ما بسیاری از جّن و انس را برای جهّنم واگذاردیم»

 ی را دارند که با آنها یها بینند، و گوش ی را دارند که با آنها نمییها فهمند، و چشم آنها نمی
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ل ق  الب هاِئم  » ففی حدیل النبوی: ، و خ  قل  ب  فیِهم  الع   َ ة  و ر  الئِک  ل ق  الم  إّن الل خ 

قل ه   ل ب  ع  ن غ  ؛ ف م  ة  هو  قل  و الش  ب  فیِهم الع   َ م  و ر  ل ق  ب نی آد  ، و خ  ة  هو  ب  فیها الش   َ و ر 

ت ه  عَل   هو  ل ب  ش  ِة، و م ن غ  الئِک  تِِه ف هو  أعَل  ِمن  الم  هو  َل ش  قلِه ف هو  أدین  ِمن الب هاِئِم. ع  «ع 
0 

ئکه مال نبیاء بر  فضلّیت ا لدین طوسی در ا نصیرا  کالم خواجه 

از اینجاست که خواجه نصیرالدین طوسی در جواب بعضی از معتزله که قائل 
لء ل وُجود  الُمضادِّ و ا »گوید:  به عدم افضلیت انبیاء از مالئکه بودند، می  2.«نبیاُء أفض 

ئکه، در  مال ل بر  ن عاق نسا فضلّیت ا معنویا  مثنوی 

                                                      
 به عّلت اینکه آنها البّته غافل هستند. ؛تر ایشان همانند چهارپایانند، بلکه گمراه .شنوند نمی» 
الّسالم آمده  منین علیه. این روایت شریف در مجامع روایی با قدری اختالف به نقل از امیرالمؤ0

 :3، ص 0، ج الشرائع علل .است
ُه اهللُ ت أیب  » م  ح  اهلل :قال  ت  ر  بد  عُد بُن ع  نا س  دَّ   یس   ، ح  د  بن  ع  ن أمح د  بن  ُُم مَّ ن  ،ع  م  ع  ِّ بن  ال ک  یل  ن ع  ع 

نانٍ  اهلل  بن  س  بد  ٍد   :قال   ،ع  ر  بن  ُُم مَّ عف  اهلل  ج  بد  ألُ  أباع  ُقلُ   ،الّسالم الصاد ق  علیهس  ُة  :ف  الئ ک  الم 
ُل أم م   أفض  نُو آد  ب  ف ” :الّسالم طالب علیه ُال أمیالمؤمنی عَّل بن أب :ف قال   ؟ب   َ ل  ر  ج  و  ز  إن  الل  ع 

ةٍ  هو  قاًل باِل ش  ِة ع  ک 
الئِ قلٍ  ،الم  ًة باِل ع  هو  ِم ش 

ب  ف الب هائِ  َ ب   ،و ر   َ م  َِل یِهام ی ب نفو ر  ل ب   ؛آد  ن غ  ف م 

ةِ  الئِک  یر ِمن  الم  و  خ  ه  ف ه  ت  هو  قل ه  ش  ٌّ ِمن  الب هائِم. ،ع  و  ُش  قل ه  ف ه  ه  ع  ت  هو  ل ب ت ش  ن غ   “«و م 
روایت کرده است از پدرش با اسناد خود از عبداهلل بن ِسنان  علل الشرایعشیخ صدوق در »ترجمه: 

الّسالم سؤال کردم که مالئکه افضل  اهلل، امام جعفر صادق علیهکه او گفت: از حضرت أباعبد
خداوند عّزوجّل برای ”الّسالم فرمود:  آدم؟ آن حضرت فرمود که امیرالمؤمنین علیه هستند یا بنی

آدم هم عقل و هم  مالئکه عقل را بدون شهوت، و برای حیوانات شهوت را بدون عقل، و برای بنی
پس هر کس که عقلش بر شهوتش غالب گردد، از مالئکه بهتر و افضل شهوت را قرار داده است؛ 

 )محّقق(.“«  تر است است، و هر کسی شهوتش بر عقلش زیادتی کند از حیوانات بدتر و پست
 :388، ص المراد کشف  .2
ن  ا نبیاء علیهم الّسالم» ن  المالئکة  و کنا غرُیه م  قلیَّة  و  ؛و هو أفضل م  ة  الع  ل ُوجود  الُمضادِّ ل لُقوَّ
یل  اإلهر  ق    «نقیاد  علیها.ه ع 

الّسالم از مالئکه  چنین سایر انبیاء علیهم و رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم و هم»ترجمه: 
 دلیل وجود تضاد بین قّوۀ عاقله با سایر ُقوا و سلطنت عقل بر قوای باشند؛ به افضل و برتر می

 )محّقق(« دیگر برای تبعّیت از آن.
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 عقل اگر غالب شود پس شـد فـزون  
 

 از مالئـــک ایـــن بشـــر در آزمـــون 
 شهوت ار غالب شود پس کمتر اسـت  

 
 از بهــائم ایــن بشــر زان کــابتر اســت 

 آن دو قوم آسـوده از جنـگ و حـراب    
 

 و این بشـر بـا دو مخـالف در عـذاب     
 شدند وین بشر هم، ز امتحان قسمت 

 
ــدند   ــت ش ــه اّم ــکلند و س ــی ِش  آدم

ــ    ــق ش ــتغرِق مطل ــُره، مس ــک ُگ  دهی
 

 ههمچو عیسی بـا َملـک ملحـق شـد     
 نقـــش آدم لیـــک معنـــی جبرئیـــل 

 
 رسته از خشم و هوی و قـال و قیـل   

 قســم دیگــر بــا خــران ملحــق شــده 
 

 خشم محض و شهوت مطلـق شـده   
ــاد    ــر در اجته ــم دگ ــک قس ــد ی  مان

 
ــا     ــّی ب ــیم ح ــوان ن ــیم حی ــادن  0رش

 اند: بعضی قوای انسان را به خوک و سگ و شیطان و ملک تشبیه نموده 
 گــر در نگــری بــه دیــدۀ بینــایی    

 
 یابی تـن خـویش را عجـب مـأوایی     

 کانجا سگ و خوک و ملک و شیطانی 
 

ــده در بســاط هــر انســانی    جمــع آم
سعادت و شقاوت انسان بستگی به مناسبت هریک از این دو قّوه دارد و  

  اش راجع به اوست: نتیجه              .2 
لّسالم لّشهدا علیه ا ا قتل سیّد بن سعد راجع به   اشعار عمر 

 7ختم سخن با اشعار عمر بن سعد راجع به قتل سّیدالّشهدا و روضۀ مناسب.
                                                      

 ، دفتر چهارم.مثنوی معنوی. 0
 :710، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .3( آیه 03. سوره إسراء )2
 «اید! اید! و اگر بدی کنید، برای خودتان بدی کرده اگر نیکی کنید، برای خودتان نیکی کرده»
 ،017صدوق، ص  أمالییه ـ است؛ زیرا در ظاهرًا اشعار ذیل منسوب به عمر بن سعد ـ لعنة اهلل عل .7

الّسالم  ، شاعر را حامل رأس مطّهر سّیدالّشهدا علیه081، ص 31 ، جبحار األنوارشاعر را سنان و در 
 گوید: ، می10، ص 2 ، جالغّمة کشفداند؛ و در  قصر یزید می در

لاّم  ٍک؛مال   بن   ر  بُ  ع  م   ادٍ یزإیل ابن   َّ  أالرّ ب   ل  أرس   عدٍ س   بن   ر  م  عُ  إنَّ  مَّ  ُ  ع   ف  ض  ی ب نی   الّرأَّ   و  د   ی 
 :قال ،زیادٍ  بن   اهلل ُعب ید  

تتتتتف   کتتتتتایبر متتتتتأا  بتتتتتاه  أو ذ   ةً ضَّ
 

 بتتتتتتاجَّ ح  المُ  ک  ل تتتتتتالم   لتتتتتتُ  ت   ق  ِّ إ 
 
 

 

تتتت تتتت یف نی  ت تتتتبل  الق   صتتتتیّل یُ ن و م   ابالص 
 

تتتتت  تتتتتم إذ هُ ریُ و ب  تتتتتبا کرون  نی   الن س 
 
 

 

تتتتتت لتتتتتتُ  ت  ق   تتتتتتأُ  النتتتتتتاَّ   ری  ب   اا و أًبتتتتتتمًّ
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   ل م   ک نلک   هُ أنَّ  م   ل  إذا ع  : »هقال ل   مَّ ه  ُ ول  ن ق  اهلل م  دُ یعب ب  ض  غ  ف ت لت ه؟! ف   ن ل    ال واهلل ق 
نّی رًیا م  نَّک   و ب  ه ُ مَّ  «ب ه!  ل ق  م  ب   و ق د  هُ  َض    .ُعنُق 

سوی  به واسطۀ ُبشر بن مالک الّسالم را به عمر بن سعد رأس مبارک سّیدالّشهدا علیه»ترجمه: 
 روی عبیداهلل بن زیاد قرار داد، گفت: زیاد فرستاد؛ چون سر مبارک حضرت را پیش ابن
رکاب مرا از نقره و طال پر کن؛ چرا که من َمِلک و پادشاه ُمحجَّبی را به قتل رسانیدم. بهترین ”

و مردم از جهت پدر و مادر را کشتم و با شمشیر خود او را مضروب ساختم تا اینکه منقلب 
 “وا گون گردید.

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

 «و گردن او را زد.“ نمایم! می
 از عمر بن سعد نقل شده است:اشعار ذیل  17مخنف، ص  أبی مقتللیکن در 

 أ أتتتترک ملتتتک التتتریِّ و التتتریُّ منیتتتتی
 

 أم أصتتتتبح مأ وًمتتتتا بقتتتتتل حستتتتنی 
 أال إّنتتتتتام التتتتتّدنیا زتتتتتری ُمعّجتتتتتل   

 
ین   و متتتا عاقتتتتلء بتتتاع الوجتتتتود  بتتتتد 

کاری گردم که مرتکب قتل  که آرزوی من است ترک نمایم، یا گنه آیا حکومت ری را درحالی» 
گشته است؟! آگاه باشید که حقیقتًا دنیا برای خیری نقد است، و هیچ انسان الّسالم  حسین علیه

 )محّقق(« فروشد. عاقلی نقد را به نسیه نمی





 

 

 
 

زدهم: روز یا  مجلس 
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 موهبتی الهی برای تشخیص صالح از فسادعقل 

 
 

 

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

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه رین   و الصَّ  الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                               

        .0 
قوس صعود عبادت و پاکی روح،  الزمۀ حرکت در 

دیروز بیان شد که عّلت وجود قوای متضاد در انسان، تضاّد مبادی خلقت 
اوست؛ روح انسان از خدا:      ،2  و جسم او از عالم خاک

است. بنابراین، انسان از قوس نزول فعاًل در نقطۀ حضیض واقع شده و باید در اثر 
 عبادت و پاکی روح، قوس صعود را پیموده و به اوجی واالتر از اوج اّول برسد.

نسان تبیین جایگاه ا فظ در  ز حا ی ا  غزل

                                                      
 . ترجمه:027( آیه 21. سوره طه )0
که بعضی از  فرود آیید، درحالی بهشتی از آن مقام هم ر دو باآدم و حّوا فرمود: هخداوند به »

هر کس  ،سوی شما هدایتی برسد پس اگر از جانب من به خواهید بود؛ شما دشمن بعضی دیگر
دست نخواهد  گردد و بدبخت و تهی گاه گم و گمراه نمی که از هدایت من پیروی کند، هیچ

 )محّقق(« شد.
 :011، ص 7، ج معاد شناسی. 23( آیه 01. سوره حجر )2
 «. من از روح خودم در او دمیدمو »
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ــۀ خــود دلشــادم  فــاش مــی  گــویم و از گفت
 
 
 

  
ــقم    ــدۀ عشـ ــان آزادم]بنـ ــر دو جهـ  و از هـ

 
 
 

 نیست بر لوح دلم جـز الـف قامـت دوسـت    
 
 
 

  
ــه   ــتادم    چ ــداد اس ــاد ن ــر ی ــرف دگ ــنم، ح  ک

 
 
 

 طایر گلشـن قدسـم چـه دهـم شـرح فـراق      
 
 
 

  
ــن دام    ــه در ای ــادم  ک ــون افت ــه چ ــه حادث  گ

 من ملک بودم و فـردوس بـرین جـایم بـود     
 

  
 آدم آورد در ایــــن دیــــر خــــراب آبــــادم  

 بخــت مــرا هــیچ مــنّجم نشــناخت کوکــب  
 
 
 

  
ــالع زادم     ــه ط ــه چ ــی ب ــادر گیت ــا رب از م  ی

 تا شدم حلقـه بـه گـوش در میخانـۀ عشـق      
 

  
ــادم     ــارک ب ــه مب ــو ب ــی از ن ــد غم ــر دم آی  ه

 گر خورد خون دلم مردمـک دیـده سزاسـت    
 
 
 

  
 کــه چــرا دل بــه جگرگوشــۀ مــردم دادم      

 سایۀ طوبی و دلجویی حـور و لـب حـوض    
 
 
 

  
ــادم      ــت از ی ــو برف ــوی ت ــر ک ــوای س ــه ه  ب

 پاک کن چهره حافظ به سـر زلـف ز اشـک    
 
 
 

  
 0ور نــه ایــن ســیل دمــادم ببــرد بنیــادم[       

 
ل، وسیله فساد عق تشخیص صالح از   ای برای 

خدا برای تشخیص و تمییز این دو راه، برای انسان عقل قرار داده؛ عقل 
کردن هریک از دو راه، اراده داده که دهد و برای عملی  تشخیص صالح و فساد می

 مسبوق به اختیار است.
ی پنج نسان قوا موجود در ا نۀ   گا

                                                      
 .712، غزل دیوان حافظ. 0
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 کند: لذا انسان برای هر فعلی در خود پنج چیز مشاهده می
 کند؛ ای که انسان را به شیطان دعوت می : قّوهاّول
 خواند؛ ای که انسان را به راه خدا می : قّوهدّوم

 دهد؛ صالح و فساِد هریک را میای که تشخیص  قّوه سّوم:
 کند؛ ای که انسان را مخّیر بین دو امر می قّوه چهارم:

 گردد. طرف می ای که موجب عملی کردن یک قّوه پنجم:
مریضی که در بستر افتاده باشد، چون کاسۀ دوا به دستش دهند، آنًا پنج قّوه 

دستش  های آتیه به شیرینیبیند؛ اگر کام خود را با دوا تلخ کرد،  را در خود می
ها ممنوع  لیمو را ترجیح داد، برای همیشه خود را از شیرینی رسد و اگر شربت به می

 خواهد کرد.
 لذا انسان باید متوجه سیرش گردد:

ًءا» ِحم  الل امیر  .  ر  م  ِمن أجن  و ف أجن  و إل أجن 
لِ «ع 

0 
زاشعار نسان ی ا  موالنا در تبیین جایگاه ا

 ن اینست و همه شب سـخنم روزها حرف م
 
 

  
ــتنم     ــوال دل خویش ــل از اح ــرا غاف ــه چ  ک

  
 

ــده  ــا آم ــود   از کج ــه ب ــر چ ــدنم َبه  ام، آم
 
 
 

  
ــی     ــا م ــه کج ــنم   ب ــایی وط ــر ننم  روم آخ

 
 

ــاک   ــالم خ ــَیم از ع ــوتم ِن ــاغ ملک ــرغ ب  م
 
 

  
 انــد از بــدنم دو ســه روزی قفســی ســاخته  

 
 

                                                      
 :001، ص 0، ج الوافی. 0
لِم  ِمن أجن  و ف أجن  و إل أجن  » مِسه، و ع  د  لیِر  د  لِن فِسه و است ع  ًءا أع  ِحم  الل امیر   .«ر 

برای نفس خویشتن آنچه را که الزم است مهیا نموده و  خدا رحمت کند کسی را که»ترجمه: 
آمده و اآلن در کجاست و به کجا خواهد بداند از کجا  برای قبر خویش، خود را آماده ساخته؛ و

 )محّقق(!«  رفت
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 ُخُنک آن روز که پرواز کنم تـا بـر دوسـت   
  

 
 

  
ــزنم     ــالی ب ــر و ب ــویش پ ــه هــوای ســر ک  ب

 
 

 من به خود نامدم اینجا که به خود بـاز روم 
 
 
 

  
  0آنکـــه آورده مـــرا بـــاز بـــرد در وطـــنم  

 
 

﴿             ﴾.2 
مناسب در سیر إلی اهلل توشۀ  تقوا، زاد و   اخالق پسندیده و 

احتیاج به ماّده داشته باشد؛ چون هر سفر إلی اهلل سفر ماّدی نیست که 
کار  کند، احتیاج به لوازماتی دارد که در خصوص آن سفر به که شخص می سفری

 رد. خو می
چون سیر روحانّیت، ملکۀ اخالق پسندیده و تقوا الزم دارد، اگر زاد و توشه 

خود را های دنیا  تهّیه نمود، چون مرغ از تنگنای قفس ماّده پریده؛ و اگر با آلودگی
 گردد. هایش ضعیف و قادر بر طیران نمی مبتال ساخت، دگر مرغ روح بال

     *          *       *     

            *         .7 
مشاعر هفت تباط  ار محّقق طوسی در  ب سبعۀ جهّنم کالم  ابوا ن با  نسا نۀ ا  گا

محّقق طوسی گوید: مشاعری که انسان با آنها از لذائذ دنیا استفاده کرده و 
کند، هفت است: پنج حّس ظاهر، و دو حّس باطن که  ماّدیت خود را کامل می
                                                      

 ، پایان دفتر چهارم.مثنوی معنوی  .0
 :073، ص 7، ج امام شناسی .011( آیه 2. سوره بقره )2
 « .کنیم سوی او بازگشت می لک خدا هستیم و بهما ِم»
 :713، ص 01، ج معاد شناسی .30ـ  73( آیات 33. سوره نازعات )7
و حیات دنیا و زندگی حیوانی  * هر کس طغیان و سرکشی و تمّرد و تجاوز کرده باشدو بنابراین »

و وهمی و شهوی را )بر حیات آخرت و زندگی عقالنی و معنوی و روحی( ترجیح داده و آن را 
و هر کس از مقام و منزلت و ربوبّیت  ؛ *و منزل او دوزخ است  مأوی ، *انتخاب نموده باشد

 * و میل به شهوات بازداشته است، و هراس بوده و نفس خود را از هویٰپروردگارش در خوف 
 «و منزل او بهشت است.  مأوی
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حافظه و ذاکره و مفّکره از مشاعر نیستند. لذا اگر واهمه و متخّیله باشد؛ چون 
واسطۀ این مشاعر دنبال دنیا و زخارف آن برود، هریک از این مشاعر  انسان به

        .0اند:  مانند دری از درهای جهنم
کند، عالوه بر  آن راه خدا را طی میواسطۀ  ]و اما دیگر[ راهی که انسان به

مثابۀ  این هفت حّس، عقل هم هادی و راهنماست؛ لذا این هشت مشاعر به
 7و2«هشت در بهشتند.

طرف آن ساز و آواز و خوشی و  دنیا کاماًل مانند یک فضائی است که یک
لّذت و باغ و گل است، و در طرف دیگر سوزش آفتاب و مار و خاِر مغیالن است؛ 

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

گوید: این دو راه، خود دانی:  می                .3 
 ختم سخن با روضۀ مناسب.

 

 
 

                                                      
 :011، ص 01، ج معاد شناسی .33( آیه 01. سوره حجر )0
ای معّین  از برای دوزخ هفت در است، و از برای هر دری، از کافران و معاندان مقدار قسمت شده»

 «گردیده است.
 .13، ص 03، خواجه نصرالّدین طوسی، فصل انجامآغاز و . 2
، روایتی را از پیامبر 017، ص 01، ج معاد شناسی. مرحوم عاّلمه طهرانی ـ قّدس سّره ـ در 7

اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم به عثمان بن مظعون پیرامون هشت در داشتن بهشت، و هفت در 
 اند. )محّقق( داشتن جهّنم آورده

 :711، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .7( آیه 31انسان ). سوره 3
که ما راه سعادت و طریق وصول و قرب حق را به انسان نمودیم، و لیکن او یا در مقام  درستی هب»

 «شکر برآمد و یا در صدد کفران شد.





 

 

ازدهم: دو روز   مجلس 

 
 
 

 روز دوازدهممجلس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عقل، ملکۀ قدسیۀ تنظیم غرائز
 
 

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

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                        *   

                          .0 
اختالف ظاهری نات، عالوه بر  ی حیوا  اختالف باطن

حیوانات عالوه بر اختالف ظاهری دارای اختالف باطنی هستند؛ و در 
قرار داده است؛ زیرا مثاًل انساِن  ای حقیقت اختالف باطنی، هریک را نوع جداگانه

واسطۀ  حال به سیاه و زرد و سفید و سرخ با وجود اختالف آداب و ظاهر، درعین
 اند. اّتحاد معنوی آنها یک نوع

نیروی تنظیم قدسّیه و  ملکۀ  ل،  نسان عق موجود در ا یِ  ن ئز حیوا  کنندۀ غرا

ر و گرگ، ای قرار داده است: در شی خداوند در هریک از حیوانات غریزه
                                                      

 :213، ص 2، ج نور ملکوت قرآن .3و  1( آیه 2. سوره بقره )0
و ایمان به تمام  اتنماز و ایتاء زک ۀار ما )از ایمان به غیب و اقامحّقًا و تحقیقًا آنان که بدین گفت»

آنچه را که بر تو و بر پیامبران پیش از تو فرود آمده است، و به آخرت و عالم علوی و فرشتگان( 
و برای آنها تفاوتی ندارد که تو آنها را بترسانی و  ؛اند باشند که کفر ورزیده کسانی می ،یقین ندارند

ها و بر گوش آنان ُمهر زده است و بر روی  خداوند بر دل * آنها ایمان نخواهند آورد. ،سانییا نتر
 «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، تمّلق؛ در خروس، غیرت؛ در اسب، حیا و نجابت؛ در 

الجمعی وجود  آوری مال. ولی در انسان تمام این صفات به نحو جمع مورچه، جمع
ی رّبانی که عقل است، برای تنظیم این دارد؛ منتهی خدا یک ملکۀ قدسّیه و نیرو

غرائز قرار داده است. و در واقع عقل، حکم رگالتور را دارد؛ هرچند إعمال قّوۀ 
عاقله بیشتر باشد، تنظیم این دستگاه بهتر، و اگر ضعیف گردد، دستگاه ُمختل 

 خواهد شد.
ن به عقل نسا نها، و کمال ا مختّصۀ به آ ئز  نات به غرا  کمال حیوا

نست که هریک از غرائز مختّصۀ حیوان برای خود او کمال است، و باید دا
 عقل کمال انسان است.

ی بر عقل ن ت غلبۀ غریزۀ حیوا ن، در صور ن با حیوا نسا ّتحاد ا  ا

اگر هریک از غرائز بر عقل ترجیح پیدا کرد، انسان در معنی با آن حیوان 
مّکار  ران چون خوک، و حریص چون مورچه، و تفاوتی ندارد: شخص شهوت

چون روباه است؛ لذا چون پردۀ ماّده از دست برود، در عالم برزخ و قیامت، انسان 
به صورت حیواناتی که غریزۀ مختّصۀ آنها را بر عقل خود ترجیح داده، متشکل 

 گردد. می
 0اهلل. الّسالم و أبوبصیر در حج بیت  داستان حضرت امام محّمدباقر علیه

                                                      
 :2، تعلیقه 231، ص 2ج  ،معاد شناسی. 0
 آورده است: 231 دّوم، ص جابن شهرآشوب، طبع سنگی،  مناقبدر »

الُم:  قال أبوبصری جیج   أعظ م   و ال جیج   ک  ر  ما أ”ل لباق ر  علیه السَّ  أَث یر   ما ب ل” :ف قال “!الضَّ

  ٌ جی ُ ل   و الض  ٌ   أ بُّ  أ! احل جی
ِ یاًنا؟ت   أن ت  ه  و ت یراه  ع  ین یه  و  “عل م  ِصدق  ما أُول  یل  ع  ح  ع  س  م  ف 

واٍت ف عاد  ب صرًیا ع  عا ب د  ٌِ انظ یر جا ” ف قال: ،د   !“أباب صٍی إل  احل جی
ن ظ رُت فإذا أ”قال:  ةء  النّاَّ   ک  رُ ف  د  نازیُر،و  ق ر  نُ  و ب  ین ُهم الُمؤم  ع  یف اّل ال کالکوکب   ب  م 
، ما أق لَّ ال جیج  و أ”ف قال أبوب صری:  !“ء  الظَّلام ق   یا م والی  د  جیج   ک  ر  ص  عا ُ مَّ  “!الضَّ  د 

واٍت  ع  یًرا ف عاد   ب د   .َض 
ل   المُ  علیه ف قال ک،ف قال أبوب صری یف ذ  ل یک ب ِخلنا ما” :السَّ عال  ما ت   الل   َان   إن و أباب صٍی، جا ع 



 311 را ندارد یفهم معارف اله شیقلب وارونه گنجا

 

معارف فهم  نه گنجایش  ندارد قلب وارو ا  ی ر له  ا

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

           .0 
ئزِ  ن و کفر در غرا ایما ثیر  تأ نگی  نسانچگو قلب ا  فطرِی بالقوه در 

قبل از آنکه دست تربیِت محیط در انسان اثر کند، قلب انسان به غرائز فطری 
خود مّتصف است؛ ولی این غرائز به مقام کمال نیامده بلکه در مرحلۀ قّوه است. 

گردد؛ و چون کفر و معصیت  چون ایمان در او اثر کند، مرکز تجلّیات پروردگار می
                                                      

شینا و ل ک، خار   إن ام و کظ ل م   لوا أن و بِنا النّاسِ  فِتن ة   خ  ل ینا، اللِ  ف ضل   یه  لونا و ع   أرباًبا یع 

ه   ن حن   و اللِ  دونِ  ِمن بیدر  ل  ن ن ست کرِب   ال ع  تِهِ  ع  تِهِ  ِمن ن سأم   ال و ِعباد  ه   ن حن   و طاع  سلِ  ل  .م   “مون 
 نقل کرده است. مناقباز طبع حروفی از  210، ص 31ج  ،بحار األنوارو این روایت را مجلسی در 

چقدر حاجی زیاد است و چقدر ناله ”الّسالم عرض کرد:  بصیر به حضرت امام محّمدباقر علیهأبو
بلکه چقدر ناله و فریاد بسیار است و چقدر حاجی کم ”حضرت فرمود:  “د بسیار است!و فریا

!“ است! آیا دوست داری که راستی گفتار مرا دریابی و آنچه را که گفتم با دیدگان خود ببینی؟
بصیر که سابقًا نابینا بود بینا أبوحضرت دست به چشمان او مالیدند و دعائی خواندند، چشمان 

 “ها! سوی حاجی نگاه کن به ،بصیرأبوای ”فرمودند: حضرت  ؛شد
و مؤمن در  ،ها هستند ها و خوک من نگاه کردم و دیدم که اکثر مردم از میمون” گوید: بصیر میأبو

راست گفتی ای ”أبوبصیر گفت:  “درخشید. تابان در شب تاریک می ۀمیان آنها همچون ستار
و پس از آن حضرت دعائی  “چقدر حاجی کم است و چقدر ناله و فریاد بسیار است! !موالی من

 بصیر به حالت اّولیه درآمد و نابینا شد.أبوخواندند و چشمان 
و خدا به تو  ،ما بر تو بخیل نیستیم” حضرت فرمودند: ؛ی خود سؤال کردیبصیر از عّلت نابیناأبو

و ما ترسیدیم که مردم در فتنه بیفتند و فضل  ؛دیده استتو پسن ۀطور دربار ستم ننموده است و این
و حال آنکه ما  ،خدا را بر ما نادیده گیرند و ما را ارباب خود شمرند و خدا را فراموش کنند
شویم و سر تسلیم  بندگان خدا هستیم و از عبادت او استکبار نداریم و از اطاعت او ملول نمی

 .“« ایم فرود آورده
 . ترجمه:011( آیه 3). سوره أعراف 0
تا زنیم  هایشان ُمهر می و بر دل م،داری گیریم و مأخوذ می اگر ما بخواهیم، آنان را به گناهانشان می»

 )محّقق(« دیگر نشنوند.
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 وجه قابلّیت ندارد. هیچ ا کند، آن قّوۀ خود را از دست داده و بهدر او راه پید
قلوب قسام  ن ا  سه روایت در بیا

بد  : »عن أمریالمؤمننی علیه الّسالم ِمل  الع  ، فإذا ع  ًة ب یضاء  و ل مع  ی بد  إّن اإلجامن  ل 

ی ب لُّه؛ و إّن النِّفاق  ل   َ لب   ّتی ج بی ض  الق  ، فإذا الصاحلات  ]ن ام و[ زاد  ح  وداء  و ن کت ًة س  د 

. لبِه، ف ذلک  اخل تم   ُ ی طب ع  عَل  لُّه، ف   َ لب   د  الق  ّتی ج سو  مات  زاد ت ح  ک  احل یر  «انت ه 
0 

لوب   إنّ » :علیه الّسالم الباقرعن  ةر  الق  ِعی   :ث الث  وسر ال ج  نک  یًئا ِمن  ُ لبر م  ش 

ُ لب  الکافیِرِ  ،ِ اخل ی و   وداء   ؛و ه  ُ لبر فیِه ن کت ةر س  عت لِجانِ  ،و  ُّ فیِه ج  ام أف ،فاخل ی  و الرش  ُیُّ

ل یهِ  ل ب  ع  یر  و ال ج طف ؛َان ت ِمنه  غ  فت وحر فیِه م صابیح  ت زه  ُ لبر م  ةِ  أو  وِم الِقیام  ه  إل ج   ،ن ور 

ؤِمنِ  ُ لب  الم  و   .«و ه 
2
 

ُ  » :در روایت دیگر وارد است  : لوب  أرب عةر ک  الق  ، إذا أدر  لبر فیه نِفاقر و إجامنر

ُ لب   و  نکوسر و ه  ُ لبر م  ا؛ و  ه عَل إجامنِه ن ج   َ ل ک  و إن أدر  ه ه 
ُِ َل نِفا ب ه  ع  وت  صاح  الم 

ؤِمِن فیه  ُ لب  الم  و  یر  و ه  ُ لبر أزه  نافِِق؛ و  ُ لب  الم  و  طبوعر و ه  ُ لبر م  رِشِک؛ و  الم 

                                                      
 . ترجمه: 233ص  ،0ج  ،محجة البیضاء. 0
رت یک صو که ایمان در قلب به درستی به”الّسالم روایت شده که فرمود:  از امیرالمؤمنین علیه»

شود، و چون بنده اعمال صالحه انجام دهد، این نقطه افزایش و  نقطۀ سفید و نورانی ظاهر می
صورت یک نقطۀ  که نفاق به درستی گیرد؛ و به یابد تا اینکه سراسر قلب او را فرا می گسترش می

د تا بر یاب شود، و چون عبد هتک محّرمات الهی کند، این سیاهی گسترش می سیاه در قلب پیدا می
که در قرآن “ ختم”شود؛ و این است معنای  گردد و بر قلب او مهر زده می تمام قلب مستولی می

﴿فرماید:  می                    ﴾ »“.)محّقق( 
 . ترجمه:327ص  ،2ج  ،الکافی؛ معانی األخباربه نقل از  73، ص 01، ج بحار األنوار. 2
اند: قلبی وارونه که هیچ خیری  ها سه گونه قلب”الّسالم روایت شده که فرمود:  از امام باقر علیه»

در آن جای نگیرد، و آن قلب کافر است؛ و قلبی که در آن نقطۀ سیاهی است و همواره خیر و شر 
دو همراه باشد، بر دیگری غلبه  در آن در حال جنگ و کشمکشند، پس این قلب با هریک از آن

های پرفروغی است که تا روز قیامت  یابد؛ و دیگر قلبی است باز و گشاده که در آن چراغ می
 )محّقق(“« خاموش نگردد، و آن قلب مؤمن است.
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اِج، إن أعطاه   یئ ِة الُسِّ ه  رب    َ  یر  و إن ابت اله  ص  ک   2و0.«الل  ش 
ئنات نده بر کا فروز قلبِ   تسّلط صاحب 

گردد و به عوالم  رسد که بر کائنات مسّلط می چنین شخصی به مقامی می
                                                      

 . ترجمه:033، ص 2، ج مجمع البحرین .0
مرگ صاحب این قلب را  که اند: قلبی که در آن نفاق و ایمان است، درصورتی ها چهار گونه قلب»

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 

گر خداوند به او درخشد، و آن قلب مؤمن است که ا قلبی تابناک که در آن چیزی چون چراغ می
 )محّقق(« عطائی دهد شکر گزارد و اگر مبتال و گرفتارش سازد صبر نماید.

 :2، تعلیقه 211، ص رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم. 2
جعفر  أبیاز حضرت  ،با اسناد مّتصل خود از سعد 322ص  ،اصول کافی 2این روایت را در ج »

 :الّسالم بدین کیفّیت آورده است علیه
، و ُلبر م  ” قال علیه الّسالم: : ُلبر فِیِه نِفاقر و إجامنر ةر ع  لوب  أرب  و ُلبر  ،نوسر ک  إن  الق 

طبوعر  . ،م  د  یر  أجیر  ُر؟”فُقلُ :  “و ُلبر أزه  طبوِع َ  فِیِه ”: قال   “و ما ا زه  اج. فأّما الم  یئ ِة الُسِّ ه 

نافِِق  لب  الم  لب  المؤمنِ  ؛فق  یر  فق  رب   ک  إن أعطاه  ش   ،و أّما األزه  و أّما  ؛یر  و إِن ابت اله  ص 

ن رِش کالم  لب  الم  ة .“کِ وس  فق  ه  االی  ن  أ ه  ﴿” :ُ مَّ قر              

           ﴾*م ُْومر  ؛ اقر فه  لب  ال ذی فِیِه إجامنر و نِف  ا الق  ان وا َف أم 

ل   ک  بالّطائِف، فإن أدر   ِه ه 
ُِ َل  نِفا ل ه  ع  م أج  ه  د  َل  إجامنِِه ن جا.َ  و إن أدر   ک  أح   “ه  ع 

روایت کرده  خبارمعانی األاز  73ص  ،2جزء  ،01ج  ،بحار األنوارو عین همین روایت را در 
 آورده است. “أزهیر أنور”لفظ  “أزهیر أجیرد”است، ولی به جای لفظ 

 الّسالم آورده است که: از حضرت صادق علیه، اصول کافی 2از ج  ،322و نیز در ص ... 
ٍم و ال واٍو خطیبً  ئ  بال 

طِ ل  ال  ُی  ج  د  الیر  عً َت  ظا ِمصق  لیِل الم  ًة ِمن  ال  دُّ ظ لم  لب ه  أش  ق  و  ،لِما و ل 

یر   زه  سانِِه و ُلب ه  ج 
ام  ف ُلبِه بلِ ربِّ ع  ع  ْست طِیع  ج  ل  ال  ج  ج  د  الیر  یر  الِمصباح.َ  َت  زه   ام ج 

 :آورده است که اسرار الّصالةاز  ،بحار 2جزء  ،01از ج  71و در ص 
د  و فِیِه َِساجر ج  قال النبّی صیّل اهلل علیه و آله و سّلم:  ؤِمِن أجیر  یرُْلب  الم  ْزه 

** ... ». 
 .22( آیه 13* سوره الملک )

 :028، ص 1  ، جمعاد شناسی **
 .« و دل کافر سیاه و وا گون است ،درخشد دل مؤمن پاک و خالی است و در آن چراغی می»
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داند. حیات خود را به حیات خدا و بقای  ارزش می کند و دنیا را بی دیگر راه پیدا می
 رسد. رحلۀ انسان کامل میداند. در واقع به م خود را به بقای او می

نیستند قائل  ی خود وجودی  اشخاصی که در راه خدا برا نا دربارۀ  موال  اشعار 

ــرد    ــوانی ک ــدا ت ــا ج ــم دنی ــر دل از غ  اگ
 
 
 

  
ــرد     ــوانی ک ــا ت ــاغ بق ــه ب ــیش ب  نشــاط و ع

 
 
 

ــلی    ــرآوری غس ــت ب ــه آب ریاض ــر ب  اگ
 

  
ــرد      ــوانی ک ــفا ت ــدورت دل را ص ــه ک  هم

 
 
 

ــ ــزل هوس ــی دو ر ا اتز من ــیش نه ــام پ  گ
 
 
 

  
ــرد      ــوانی کـ ــا تـ ــرم کبریـ ــزول در حـ  نـ

 
 
 

ــری  ــه آن گهـ ــانی ال، ِنـ ــر معـ  درون بحـ
 
 
 

  
 که قدر و قیمـت خـود را بهـا تـوانی کـرد       

 
 
 
 

 به همـت ار نشـوی در مقـام خـاک مقـیم     
 
 
 

  
ــرد      ــوانی ک ــال ت ــویش در اوج ُع ــام خ  مق

 
 
 

 اگر به َجیب تفّکـر فروبـری سـر خـویش    
 
 
 
 
 
 

  
 هـــای قضـــا را ادا تـــوانی کـــرد گذشـــته  

 
 
 

 و لیکن این عمـل رهـروان چـاالک اسـت    
 
 
 

  
ــرد       ــوانی ک ــا ت ــانی، کج ــازنیِن جه ــو ن  ت

 
 
 

 نه دست و پای َامـل را فـرو تـوانی بسـت    
 
 
 

  
 نه رنگ و بـوی جهـان را رهـا تـوانی کـرد       

 
 
 

 ای بنشـین  چو بوعلی بُبر از خلق و گوشـه 
 
 
 

  
 تـوانی کـرد   وامگر کـه خـوی دل از َخلـق      

 
 
 

ــردان   ــرور م ــانی و س ــتم دل و ج ــو رس  ت
 
 
 

  
ــرد     ــوانی ک ــزا ت ــت غ ــِس لئیم ــه نف ــر ب  اگ

 
 
 

 مگر کـه درد غـِم عشـق، سـر زنـد در تـو      
 
 
 

  
ــرد    ــوانی کـ  بـــه درد او، غـــم دل را دوا تـ
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 ز خاِر چون و چرا، این زمان چو درگذری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 بــه بــاغ جّنــِت وصــلش، چــرا تــوانی کــرد  

 
 
 

 ای ی و جـنس زاغ نـه  یاگر تو جـنِس همـا  
 
 
 

  
 سـوی همـا تـوانی کـرد     تو میل بـه  ن،ز جا  

 
 
 

 همای سایۀ دولت، چو شمس تبریزیست
 
 

  
 0نگــر کــه در دل آن شــاه، جــا تــوانی کــرد  

 
 
 

چنین اشخاصی که در راه خدا از خود وجودی قائل نیستند، در واقع کاری 
که  طوری کسانی هم که غرائز خود را زیاد إعمال کنند، بهطور  کنند؛ همین خدایی می

 شوند. عقل را زمین گذارند، متوّغل در شیطان بلکه شیطان می
ی می ن ئز حیوا اشخاصی که إعمال غرا نا دربارۀ  موال ا کنار گذاشتند اشعار  ل ر  کنند و عق

 ســوی تــو نایــد کــه از دیــوی َبَتــر
 

ــو ســوی آدمــی شــد َبهــر شــر    دی
 ات چشـانید او ِمـی   مـی دوید و  می 

 
 ات تا تو بـودی آدمـی، دیـو از پـی     

 گریــزد از تــو دیــو نابکــار    مــی 
 

 چون شدی در خوِی دیوی اسـتوار  
 تا بـدین سـالوس در دامـش کننـد     

 
 همچو امرد کـه خـدا نـامش کننـد     

ــیش او    ــد از تفت ــگ آی ــو را نن  2دی
 

 چــون بــه بــدنامی برآمــد ریــش او 
 

نسانی،  ت ظاهری ا نی بهتغییر صور ئز حیوا  واسطۀ إعمال غرا

که دربارۀ  واسطۀ إعمال غرائز، صورت ظاهر هم تغییر پذیرد؛ چنان چه بسا به
 شمر وارد است که:

در  السنی علیه الّسالم، » یل  ص  ق ع  ع   د  إذا َان الب  ”فقال السنی علیه الّسالم: و 

ُ  مِ    ن  مِ  ةً ب  نی ُش  سقِ اف ،تَِل ن 
ِ
 وت  الم   نوق  ت  ما ت نوُق الامء  أو ، یهات  ه  ”فقال له:  !“الامء

ٍة! ةٍ صَّ غُ  عد  ب   ةً صَّ غُ  ًة ب عد  ُجرع  : “ و ُجرع  یل  یا بن  أیب”ف قال  ُم أّن أباک  ع  ُتراب، ألس   ت زع 
! تّی یسقیک  أبوک  ؟! اصج  ح  ن أحبَّ ئ لت ک  ”: له علیه الّسالم فقال“ال وض  ی سقی م  س 

                                                      
 .313، غزل دیوان شمس. 0
 ، دفتر اول.مثنوی معنوی. 2
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فت   ش   َ !بِاهّلِل إاّل ما  یک  ه ُبوزء ک بوز  “ لِثام ک  ألْنظ یر  إل  صء ل  ، ف إذا ُهو أبر  ه  ن ل  ام  ف  ع  ف ک   
! نزیر  عر  از  عرء ک   ، و ش  «الک الب 

0 
 ختم سخن با روضۀ مناسب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
، آخوند اسرار الشهادةبا اختالف؛  103ص الّسالم،  علیه کلمات اإلمام الحسین ةوسوَعَم. 0

 . ترجمه:321فاضل دربندی، منشورات اعلمی طهران، طبع خطی، ص 
ای جز  اگر چاره”الّسالم نشست؛ حضرت فرمود:  شمر بر روی سینۀ حضرت سّیدالّشهدا علیه»

هیهات! محال است جرعه آبی ”گفت: “ ای آب سیراب نما! کشتن من نیست، پس مرا به جرعه
ای پسر أبوتراب، آیا ”گفت: “ صورتی دردناک بچشی! جرعه و به ر اینکه مرگ را جرعهبچشی مگ

نوشاند به کسی که  کنی پدرت بر حوض کوثر ایستاده و آب می گونه نیستی که گمان می این
 “دوست دارد؟! صبر کن تا پدرت تو را آب بنوشاند!

خود را از چهره بگشا تا تو را  دهم که لثام و روبند تو را به خدا سوگند می”حضرت فرمود: 
پس شمر لثام از چهره کشید و صورت خود را نمایان کرد، که روی او دچار برص و پیسی “ ببینم!

 )محّقق( «ای چون پوزۀ سگ، و مویی چون موی خوک داشت! بود و پوزه
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ
ن  اآلن  إیل  م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع  ینو ل   ق یام  ی وم  الدِّ

 
                      .0 

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

طوری که دیروز معروض داشته شد، هریک از حیوانات دارای  همان
غرائز الزمۀ روح آنهاست که ای هستند که با یکدیگر اختالف دارند. این  غریزه
توان گفت که روح مرّکب از غرائز است،  شود. البته نمی گاه از آنها منفک نمی هیچ

زیرا روح بسیط است؛ ولی از تراوشات و آثار غیر منفّکۀ هر روح، یک غریزۀ 
 جداگانه است.

نسان موجود در ا یِ  ن ئز حیوا تمام غرا منظِّمِ  معدِّل و  ل،   عق

بر اینکه دارای تمام غرائز است، برای تعدیل و تنظیم آنها روح انسان عالوه 
 تر و واالتر است؛ لذا انسان از حیوانات اشرف است. دارای عقل است که از همه مهم

ن نسا ناطق در ا ل  فص ز  مراد ا ی،  الحّد  کمال 

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

 :013، ص افق وحی. 23( آیه 01. سوره حجر )0
ا استوار نمودم و به مرتبۀ استواء تام رسانیدم و از زمانی که از جهت خلقت مادی و معنوی او ر»

 «.روح و ذات خود در آن دمیدم، آنگاه در برابر او سجده آرید
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و کمال هم وجود ندارد ـ ولی انسان دارای نفس ناطقه  بلکه در َملک ترّقی است ـ
 یعنی مقام الحّدی است، لذا انسان اشرف مخلوقات است.

انسان دارای قابلّیتی است که هرچه بخواهد راه کمال بپیماید، حّد َیِقفی 
 ندارد؛ و معنی ناطق که فصل انسان است، همان مقام الحّدی است.

آس مینی و  موجودات ز تمام  ن به پروردگارخلقت  نسا معرفت ا ی، به جهت کمال و  ن  ما

آنچه در زمین است برای انسان آفریده شده:          

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

                 ﴾.2 
گوییم، این جسم محدود و ضعیف نیست؛ بلکه  البته مقصود از انسان که می

رسد، و خود را از کمال و ترّقی  گاه به مقام سیری نمی روح انسان است که هیچ
 بیند. نیاز نمی بی

نسان مقام ا مال هادی سبزواری در  مرحوم حاج  ز   اشعاری ا

 دل ما مظهر کل، کل همگی مظهـر مـا  
 

ــا     ــور م ــکاة دل ان ــو مش ــران پرت  اخت
ــا    ــد بگــرد ســر م ــه فلــک در دورانن  ُن

 
 نه همین اهل زمین را همه باب الّلهـیم  

ــا   ــور م ــی از دل دانش ــفی ُمقتِبس  7فلس
 

 بر ما پیر خـرد طفـل دبیرسـتان اسـت     
 

نسان لّسالم در حقیقت ا لمؤمنین علیه ا میرا ب به ا منسو  اشعار 

بتتتتتتتُ ُ  نتتتتتتک  و ال ت   و داُئتتتتتتک  م 
 

واُئتتتتک فیتتتتک  و متتتتا ت  تتتتُعرُ  .1   د 
  ُ ُ ا کتتتتج   و فیتتتتک  انط تتتتوی  العتتتتال 

 
تتتتغریء  .2  تتتترمء ص  ُم أّنتتتتک  ج  تتتتزع   أ ت 

رُ   تتتتتتُر الُمضتتتتتتم   ب أحُرف تتتتتته  ی ظه 
 
 
 

تتتنی .3   و أنتتت   الک تتتتاُب الُمبتتتنُی الَّ
                                                       

 :333های عاّلمه طهرانی، ص  ، متن سخنرانیکیمیای سعادت افزار . نرم23( آیه 2. سوره بقره )0
 «خدا آنچه در روی زمین است برای شما خلق کرده.»
 :21، ص 00، ج امام شناسی .02( آیه 11. سوره طالق )2
مر خود را ا ؛ها بیافرید ه هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آن آسمانن کخداست آ»

 «کند، تا شما بدانید. ها نازل می ها و زمین پیوسته در میان آسمان
 .03، ص دیوان أسرار. 7
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ُ ع  خُی تتتتتت  0ُستتتتتتطِّر ب تتتتتتام نتتتتتتک  جِّ
 

تتتت .4  تتتتالف  تتتتة  ل  ِبتتتتا یف ک   حاج    ر 
 

لم تمام عوا ن  ن، روح و جا نسا  ا

ای از تمام عوالم ماّده )یعنی ناسوت( و مجّرد )از ملکوت و  در انسان نمونه
جبروت و الهوت( وجود دارد؛ و در حقیقت انسان روح و جان تمام عوالم است. 

از خود در انسان ایجاد فرموده که مقام خالقّیت باشد؛ ای  پروردگار نمونه  حّتی
 واسطه است. واسطه و در انسان به منتهی در خدا بی

لهی ا ت  تجلیّا مظهر  ن،  نسا  دل ا

دل انسان مظهر تجلّیات خدا و انوار اوست. تمام عوالم چهرۀ خود را در 
 آورند. رود میسایند، و نسبت به اوامر او سر تعظیم ف آستان پر تجّلی دل به خاک می

ــالم َمظهــر دل    ــر دو ع ــود ه  وج
 

ــور دل    ــر مح ــد ب ــک دوران زن  فل
 2نوشــته دســت حــق بــر دفتــر دل 

 
 بر آن نقشی که از لوح و قلم رفـت  

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

اوست. تمام عوالم حکم ریشه و شاخ و برگ درخت، و انسان در حکم میوه 
 غرض و مقصود از غرس شجر، ثمر است.

مت زخ و قیا لم بر ن در عا نسا  قدرت ایجادی ا

این انسان که منغمر در عالم طبیعت است، خلقتش محدود و موجوداتش 
طور که با   که از این عالم رفت و روح مجّرد شد، همان ضعیف است؛ ولی وقتی

کند. در  در آن دنیا ایجاد می کرد، خواست ایجاد می ذهن خود در این دنیا هرچه می
                                                      

 :032 ، ص2، ج معاد شناسی .038الّسالم، ص  علیه االمام علیدیوان . 0
و لیکن  ،ستوو درد تو از خود ت ؛فهمی و لیکن نمی ،دوای تو ای انسان در خود توست( 0»

 .بینی نمی
که عالم اکبر پروردگار در تو  حالی در ؛رم کوچک و تنها بدنی هستیپنداری که ِج تو چنین می( 2

 .گنجانیده شده است
سراری را ایک از حروفش، حقائق و  یک چنان کتاب آشکارای خدای خود هستی که به تو آن( 7

 دهد. نشان می
 ،در تو قلم پروردگار نوشته است  چه بنابراین تو به خارج از وجود خودت نیازی نداری تا بدان( 3
 .«را آگاه کندو ت
 .03، ص دیوان اسرار. 2
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کند:  برزخ و قیامت هرچه بخواهد موجود می عالم             

   .0 
نیت نورا ل روح و کسب  ثر صیق لم طبیعت، در ا ن در عا نسا  قدرت ایجادی ا

انسانّیت اگر کسی در اثر پیروی از احکام، بتواند خود را به مقام شامخ 
برساند، زنگار دل خود را بزداید، قلبش نورانی گردد، در این عالم همچون ائمۀ 

 تواند هرچه بخواهد ایجاد کند. اطهار، می
شمشیر اگر زنگ زند، قدرتش چون چوبی برای سرکوبی است؛ چون صیقل 

ّوت کند، در اثر ق کند. آنچه را که روح انسان ایجاد می یابد، بسیار کارهای دیگر می
 و نورانّیت اوست.

چون در سرای ماّده گرفتار آمد و صافی دل خود را به کدورات این عالم تیره 
وجود آورد؛ ولی در عالم غیر  تواند موجودی خارجی به ساخت، در این عالم نمی

تواند ایجاد کند. اگر زنگار دل از کدورت جدا کرد،  طبیعت که عالم ذهن باشد، می
 تواند. واهد بکند، میدر این عالم هرچه بخ

نسان  اشعار حاجی سبزواری در حقیقت ا

 جمله عالم چون تـن و انسـان دل اسـت    
 جویی ز انسان حاصـل اسـت   هرچه می 

 
 

 هر دو عـالم جسـم و جـانش آدم اسـت     
ــه عــالم اســت    ز آنکــه آدم اصــل جمل

 
 

 هســـت انســـان مرکـــز دور جهـــان    
ــان َمـــدار آســـمان نیســـت بـــی   انسـ

 
 

ــالم    ــر دو ع ــزای او ه ــت اج ــته اس  گش
ــأوای او   ــان مـ ــون و مکـ ــر از کـ  برتـ

 
 

                                                      
 :077، ص 01، ج معاد شناسی .30( آیه 37. سوره زخرف )0
 ،ردنفوس بخواهند و اشتها کنند، و دیدگانشان از آن لّذت َب ها از هر چیزی که در آن بهشت»

 «موجود است.



 372 عبادت و تضّرع ۀواسط به اء،یو اول اءیدل انب یصفا

 

ــان   ــرده مکـ ــان کـ ــدر مکـ ــان انـ  المکـ
 نشـــان گشـــته مقّیـــد در نشـــان بـــی 

 
 

 صــد هــزاران بحــر، در قطــره نهـــان     
ــان  ذّره  ــدر جهـ ــان انـ ــته جهـ  ای گشـ

 
 

 ایـــن ابـــد عـــین ازل آمـــد یقـــین     
ــین   ــاهر شــد بب ــاطن اینجــا عــین ظ  0ب

 
 

نبیاء و  ی دل ا تضرّع اولیاء، بهصفا ت و   واسطۀ عباد

خلوص و عبادت، صفای دل است. عبادت انبیاء و تضّرع اولیاء برای این 
 جهت بوده است.

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .03، ص دیوان اسرار. 0
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

﴿                 ﴾.0 
فرینش ی آ ِلم، عّلت غائ ن عا نسا  وجود ا

گذشته سخن به اینجا رسید که کمال حقیقی برای انسان حاصل در روزهای 
شود، مگر با پاکی روح و جلوۀ روان، که قابلّیت پیدا کند ]و[ از انوار الهی در او  نمی

ترین صفات خدا علم است؛  ]جای[ بگیرد و متجّلی گردد. و واضح است که مهم
ت. بنابراین، بهترین زیرا سمع و بصر و اراده و ادراک، جز علم چیز دیگری نیس

 توان ]گفت[ وجود عاِلم علت غائی آفرینش است: مظهر خدا عاِلم است؛ بلکه می
                              .2 

                                                      
 :223، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .00( آیه 18. سوره مجادله )0
به یک درجه، و افرادی را که به ایشان  ،اند خداوند مقام و منزلت افرادی را که از شما ایمان آورده»

 «برد! به چندین درجه باال می ،علم داده شده است
 :21، ص 00، ج امام شناسی .02( آیه 11. سوره طالق )2
امر خود را  ؛ها بیافرید خداست آن که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آن آسمان»

 «کند، تا شما بدانید. ل میها ناز ها و زمین پیوسته در میان آسمان
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 روی این زمینه، عاِلم علت آفرینش موجودات است.
 شرافت عاِلم، عالوه بر آیۀ قرآن دلیل عقلی و اخبار هم وجود دارد.در 

ِلم فت عا ی بر شرا لیل عقل  د

دلیل عقلی پس آنکه: موجود اشرف است از معدوم، و موجود منقسم 
شود به دو قسم: نامی و جماد؛ پس نامی اشرف است. و نامّی نیز به دو قسم  می

ح است که حّساس اشرف است. و گردد: حّساس و غیر حّساس؛ و واض منقسم می
گردد: عاقل و غیر عاقل؛ و البته عاقل اشرف  حّساس نیز به دو قسم منقسم می

گردد: عالم و غیر عالم؛ و عالم افضل است.  است. و عاقل نیز منقسم به دو قسم می
 پس عاِلم اشرف مخلوقات است.

تاری بربرّیت اختر شب در  ِلم،   عا

ست. وجود عاِلم، مانند اختران شب در جهل، تاریکی و علم، روشنی ا
ها را دریده و  های تاریکی کنند، و با پرتو خود پرده فضای تار بربرّیت نورافشانی می
نمایند. لذا انسان بدون علم، چون ُمرده است؛ چون  با فروغ خود مردم را روشن می

تاریک است. و شخص عالِم ُمرده، چون شخصّیتی 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.
ا فضیلت علم لمؤمنین در  میرا ب به ا منسو  اشعار 

 عن امیرالمؤمنین علیه الّسالم:
ت اَُّ النّ  .1 تن ج  م   أکفتاءء  م تال  التِّ  ة  ه 
 

تتتتتتت مُّ و ا ُ  م آدمء أبتتتتتتتوهُ    اءُ وّ ح 
ت رء  الم   ةُ یم  و ق   .2  تد کتان حُی ما ق   هنُ س 

 
 أعتتداءء  لتتم  الع   هتتل      لون  و اجلتتاه   

ُتت لتتم  الع   هتتل  إاّل     ضتتل  ال ف   .3   مأنَّ
 

تت  تتی ل  د  یل اِلُتتع   ءُ الَّ ی أد  هد  ن استتت  م 
تتن  و ال  لتتمٍ ع  م ب  ُقتتف   .4  تتبغ  تتی ل   اًل د  ه ب 

 
 0أحیتاءء  لتم  الع    و أهتُل وت  م   اَُّ النّ ف   

                                                       
 . ترجمه:23علیه الّسالم، ص دیوان اإلمام علی . 0
 ( مردم از جهت تمثال و ظاهر با یکدیگر برابرند؛ پدرشان آدم و مادرشان حّوا است.0»
( و ارزش و قیمت هر کس به قدر علم و عمل نیکوی اوست. و جاهالن، دشمنان اهل علم و 2

  صاحبان دانش هستند.
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*  *  * 
 0یکـی اسـت  تن ُمرده و جان نادان 

 
 ز دانش به اندر جهان هـیچ نیسـت   

  : .»و لنا قیل  ن  کالامء  یف ا رض  لُم یف الب د  چون حیات زمین به آب  2«الع 
 روحی به علم است. است، حیات هر ذی

لِم نقلی بر شرافت عا لۀ   اد

                .7 
 :ایًض أو                      .3 

یُمونٍ  اهلل  بن  م  بد  ن ع  ن  ع  سوُل اهلل  » :قال   ،عبداهلل علیه الّسالم أیب...، ع  قال  ر 
ل ک  ط یِرجًقا ج طل ب  فیِه ِعلاًم ” :صیّل اهلل علیه و آله و سّلم ن س  ل ک  الل  بِِه ط یرجًقا إل  ،م  س 

ت ها لِطالِِب الِعلِم ِرًضا بِهِ  .اجل ن ةِ  ع  أجنِح  ت ض  ة  ل  الئِک  و إن ه  ج ست غِفیر  لِطالِِب الِعلِم  .و إن  الم 

ن  ت ی احل وِت ف الب حیرِ  ، األرضِ فو م ن الساموات  فم  َل  العابِِد  .ح  و ف ضل  العاَِلِ ع 

یرِ  م  یلة  الب درِ  َف ضِل الق  وِم ل  َل  ساِئیِر النُّج  ة  األ .ع  ث  ر  ل امء  و   و إن  الع 
ِ
نبیاء  َل  إن  األ ،نبیاء

ث وا الِعلم   ر  ا و ل کِن و  ً ث وا ِدجناًرا و ال ِدرُه  رِّ و  ظ  وافیٍِر.[ج  ذ  بِح  ذ  ِمنه  أخ  ن أخ  “«.]ف م 
1 

                                                      
 7)  فضیلت و شرافتی نیست مگر برای اهل علم؛ زیرا که ایشان بر راه هدایت برای جویندگان

 سعادت، راهنمایانند.
جوییم؛ زیرا که مردمان  ( برخیز و کمر ببند برای طلب علم، و ما به عوض علم، چیزی را نمی3

 )محّقق(« مردگانند و اهل علم زندگانند.
 .گرشاسب نامه. 0
 )محّقق(« مانند آب در زمین است.ه ،علم در بدن. »2
 :17، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .28( آیه 71. سوره فاطر )7
 «فقط از میان بندگان خداوند، علما و دانشمندان هستند که از وی خوف و خشیت دارند.»
 :1، تعلیقه 32، ص 7، ج اهلل شناسی .37( آیه 23. سوره عنکبوت )3
 «کنند مگر عالمان. زنیم و لیکن آنها را تعّقل نمی می آدمیانما برای  را ها  این مثال»
 :10، ص افق وحی .73ص  ،0، ج الکافی. 1
  کسی که راهی را”کنند که فرمودند:  امام صادق از رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم نقل می»



 مجلس روز چهاردهم/  31/ ج مطلع انوار  325

 

اشعار سعدی بد در  لم بر عا  فضیلت عا

 یار أفضل است.لذا عالم از عابد بس
ــاه    ــد ز خانق ــه آم ــه مدرس ــاحبدلی ب  ص

 
 
 

  
ــق را     ــل طری ــحبِت اه ــِد ص ــت عه  بشکس

 
 
 

 گفتم میـان عـالم و عابـد، چـه فـرق بـود      
 
 
 

  
ــردی از آن، ایــن فریــق را       ــا اختیــار ک  ت

 
 
 

 َبرد ز مـوج  گفت آن گلیم خویش به در می
 
 
 

  
 0کنـد کــه بگیــرد غریــق را  ویـن َجهــد مــی   

 
 
 

ف  » ِب ُش    بِالِعلِم و األد ِب، ال بِاألصِل و الن س 
ِ
یرء  2.«الم 

ــر آدم بــی  علــم شــرف دارد خــر ب
 

 تـر نـدان هـیچ هنـر     از علم شریف 
 7فرزند هنـر بـاش نـه فرزنـد پـدر      

 
 

ــه در     ــای ب ــه پ ــم من ــرۀ عل  از دائ
 

نی معارف حقۀ ربّا لهی و ا لب علوم  ی غریب در شرافت طا  روایت

ننی علیه الّسالمأمری   عنابن  ُنبات ة  أصب غ عن وا الِعلم  » :الُمؤم  ل م  ع  ه  إف ؛ت  لُّم  ع  ن  ت 

ن ةر  س  ت ه  ت سبِیحر  ،ح  س  دار  نه  ِجهادر  ،و م  ةر  ،و الب حث  ع   ُ د  ه  ص  عل م  ن ال ج  ه  لِم  و  .و ت علِیم  و ه 

                                                      
 خواهد  خداوند راه بهشت را برای او هموار ،انتخاب کند که به معرفت و علم منتهی شود

زیرا  ؛گسترانند های خود را برای جویندگان معرفت و بینش می که مالئکه بال درستی و به .ساخت
که هر آنچه در آسمان و زمین  درستی و به .پسندند له رضایت دارند و این راه را میئبه این مس

برتری عالم حّتی ماهیان در قعر دریا. و  ؛کنند علم طلب مغفرت و آمرزش می ۀبرای جویند ،است
وارثان  ءکه علما درستی بر عابد همچون برتری ماه تمام است بر ستارگان در شب چهاردهم. و به

و لکن علم و معرفت از خود به  ،پیامبرانند، و پیامبران درهم و دینار از خود به جای نگذاردند
ر عالی و افزون اش بسیا ؛ پس هرکه از علم و دانش نصیبی برده باشد، حظ و بهرهیادگار نهادند
 “«خواهد بود.

 .31، حکایت 010، ص گلستان سعدی. 0
 ، به نقل از امیرالمؤمنین علیه الّسالم. ترجمه:338، ص 3، ج روح البیان. 2
 )محّقق(« نه به اصل و نسب. ،شرف و ارزش انسان به علم و ادب است»
 .1، باب نامه قابوس. 7
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عاَِل  احل الِل و احل یراِم و سالِکر بِطا ه  م  ؛ ألن  ةر ُ یرب  بیل  الن جاِة ]اجلنّة[. ِعند  الل ألهلِِه  و لِبِِه س 

ةِ  حش  و  أنیسر ف الو  ةِ فو صاِحبر  ،ه  حد    ، الو 
ِ
  ،و ِسالحر عَل األعداء

ِ
جن  األِخاّلء  .و ز 

ی ِِبِم قت د  ًة ج  م 
م ف اخل ِی أئِ ل ه  ع  یرف ع  الل  بِه أُواًما ی  م ،ج  ه  ق  أعامَل  م و ت قت ب س  آثار   ،ت یرم 

الئِ  ب  الم  ة  ت یرغ  ل تِِهمفک  الِِتِم ، خ  تِِهم ف ص  وَّن  م بأجنِح  ح  یاة   ؛ج مس  ألن  الِعلم  ح 

ل وِب  ی ِمن اجل هِل، الق  م  عِف  ،و ن ور  األبصاِر ِمن الع  ة  األبداِن ِمن الض  و   ُ نِزل  الل   ،و  و ج 

ناِزل  األبیرارِ  ه  م  نی ،حاِمل  ة  األخیاِر ف الدُّ س  ال  ه  ُم  ةِ و ج من ح  بِالِعلِم ج طاع  الل  و  .ا و اآلِخیر 

عب د   د   ،ج  ح  و  ف  الل  و ج  ل  األرحام   ،و بِالِعلِم ج عیر  ف  احل الل  و  ،و بِالِعلِم ت وص  و بِِه ج عیر 

ه   .احل یرام   قل  تابِع  قِل و الع  داء  و َی   ؛و الِعلم  إمام  الع  ع  ه  الل  السُّ لِهم  ه  األشِقیاء  یرّ ج  .«م 
0 

 علم، چراغ روشنگر راه عقل

                                                      
 . ترجمه:101 ص للصدوق، األمالی. 0
علم و دانش را بیاموزید که ” کند که فرمودند:  الّسالم نقل می بن نباته از امیرالمؤمنین علیهاصبغ »

آموختن آن حسنه و نیکی، و مذاکره و گفتگو دربارۀ آن تسبیح خدا، و بحث و بررسی آن جهاد 
داند صدقه است. و علم برای دارندگانش موجب  در راه خدا، و تعلیم آن به کسی که آن را نمی

تقّرب و نزدیکی به خداوند است؛ چراکه علم معیار شناسایی حالل و حرام است و طالبش را به 
باشد. و علم انیس و همدمی است در وحشت و هراس، و مصاحب و  راه نجات رهنمون می

همنشینی است در تنهایی، و ِسالحی است برای مقابله با دشمنان، و زیور أخاّلء و دوستان است. 
هت علم، مردمی را رفعت بخشیده تا جایی که آنان را در امور خیر پیشوایانی قرار خداوند به ج

شود و مورد توجه مردم قرار  دهد که از ایشان پیروی شود؛ به کارهایشان نگریسته می می
شود؛ مالئکه راغب و خواهان دوستی با ایشان هستند؛  گیرند؛ آثارشان اقتباس و بهره برده می می

مالند؛ زیرا علم مایۀ حیات قلوب از  هایشان را به ایشان می نماز خواندن آنان، بالمالئکه هنگام 
ها از کوری، و توانایی ابدان از ضعف و ناتوانی است، و خداوند حامل آن را  جهل، و روشنی دیده

 وسیلۀ علم، گرداند. به آورد و مجالست اخیار و برگزیدگان را نصیب او می در منازل ابرار فرود می
گردد، و  شود، و به سبب علم خدا شناخته و یگانه بودنش ثابت می خداوند اطاعت و عبادت می

شود. و علم، امام و  گیرد، و بدان حالل و حرام شناخته می وسیلۀ علم صلۀ رحم انجام می به
پیشوای عقل است و عقل پیرو آن؛ خداوند آن را به سعداء الهام نموده و از اشقیاء محروم 

 )محّقق(« ید.نما می
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کند. علم دارای این درجه  علم چون چراغی است که راه عقل را روشن می
از کمال است؛ و لذا اّول 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 
اّول خدا خلقت انسان را از »لذا در وجه تناسب آیات، گفته شده است که: 

این قسم نشان داده َعَلقه که أخّس موجودات است، گفته؛ سپس قدرت خود را به 
 «که این انسان را ما عالم گردانیدیم و از آن ِخّست به مقام رفعت رسانیدیم.

 ختم سخن با روضه مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 :010، ص 02، ج امام شناسی .1ـ 0( آیات 31. سوره علق )0
انسان را از خون منجمد و بسته شده  * بخوان به اسم پروردگارت، آن کسی که خلق کرده است.»

آن  * تر است. تر و عطایش از همه افزون بخوان و پروردگار تو بخشنده * خلق نموده است.
 «دانست. و به انسان تعلیم نمود آنچه را که نمی * کسی که با قلم تعلیم نمود.



 

 

 
 

هم: انزد روز پ  مجلس 
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 جایگاه علم و عالم در اسالم
 

 

ز  نزدهممجلس رو نزدهم:  پا ز پا اسالممجلس رو لم در   جایگاه علم و عا

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                           .0 
ِلم فضلیت عا فت و ا  شرا

دیروز آیات و اخباری راجع به شرافت علم بیان شد؛ و ثابت شد که هیچ 
 موجودی جز عاِلم دارای رتبۀ افضلّیت نیست:

                             .2 
فراگیری علم اسالم به   ترغیب شدید 

 در اسالم ترغیب شدیدی شده است به فراگرفتن علم:
سلٍِم  :ُال  »اهلل، قال:  عبداهلل، عن رسول عن أیب لِّ م   َ َل   ةر ع  یِرجض  ط ل ب  الِعلِم ف 

                                                      
 :00، ص 00، ج امام شناسی .08( آیه 7عمران ) . سوره آل0
که قیام به قسط و عدل دارد، بر آنکه هیچ معبودی جز او  دهد خداوند سبحانه درحالی گواهی می»

 «دهند. نیست، و فرشتگان و صاحبان علم نیز شهادت به وحدانّیت او می
 :073، ص 00، ج امام شناسی .3( آیه 73وره زمر ). س2
این است و غیر از  !دانند؟ دانند و کسانی که نمی بگو )ای پیامبر( آیا مساوی هستند کسانی که می»

کنند و  دراک میاشوند و از آیات خدا مطلب را  این نیست که صاحبان خرد و عقل متذّکر می
 «گیرند.  می فرا
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ةٍ  م 
سلِ .«و م 

0 
                                                      

 ، تعلیقه:031ص  ،سوب به بحرالعلومرسالۀ سیر و سلوک من. 0
سلم َلِّ ضةر عَل جفیر العلمِ  طلب  ”که روایت  بدان» ولیکن  ؛از روایات مشهوره و مستفیضه است “م 

 ًا روایت شده است.عفقط در چند مورد معدودی مرفو ،«مسلم»عطف بر لفظ  «ةم  سل  مُ »با لفظ 
 در دو مورد:  مصباح الشریعةدر  :اول

ةر جط ل ب  الِعلِم ف یر ه و آله و سّلم:یاهلل صیّل اهلل عل قال رسول”یکی در باب سّوم که فرموده است:  ض 

َل  سلِمٍ  َلِّ ع  ةٍ و  م  سلِم   “؛ و هو علم النفس.م 
ه و آله و سّلم: ط ل ب  الِعلِم یُال النّبّی صَّل الل عل”ودّوم که فرموده است:  و دیگری در باب شصت

ةر عَلجف یر سلِمٍ  َلِّ  ض  ٍة؛و  م  سلِم   “.الیقنی و التقوی   علم أی م 
ولی معلوم نیست که این لفظ را  ،نماید که از کلینی روایت می صولمعالم األدر مقدمه کتاب  :دّوم

بدون لفظ  کافیهای  زیرا در نسخه ؛بوده است المعالماند یا به خّط خود صاحب  نّساخ اضافه کرده
 روایت شده است.« مسلمة»

 ،حیاء العلومإگرچه در خود  ؛از غزالی نقل کرده است محجة البیضاءاز  ،3ص  ،0در ج  :سّوم
 از این لفظ خالی است. ،7ص  ،0 ج

قال ”نقل کرده است که:  الیئغوالی اللاز  ،13ص  ،بحار األنوار ،0روایتی است که در ج  :چهارم
َل جف یرط ل ب  الِعلِم ه و آله و سّلم: یبی صیّل اهلل علالنّ  ةر ع  سلِمٍ  َلِّ ض  ةٍ و  م   “.م سلِم 

ه و آله یو قد صّح عن النّبی صیّل اهلل عل”گوید:  مجمع البیانتفسیر  ۀدر صفحه اّول از مقدم :پنجم
 السن أیب الوری ک هف  مام اِلدی و إیل إا حة مرفوعً ید الصحیسانو سّلم یف ما رواه لنا الّ قات با 

ه و آله ییل أن اّتصل به علإٍد عن سّید و إماٍم عن إمام یالم، عن آبائه سه الّس یمویس الرضا عل بن عیلّ 
َل  جُال: ط ل ب  الِعلِم ف یرالّسالم إّنه  ةر ع  لِّ ض  سلِمٍ  َ  ةٍ و  م  سلِم  ظانِّه  ِمن الِعلم   فاطل ب وا م   “.الدیل تم 

که در همین جلد از کتاب  چنان ؛خالی است« مسلمة»از لفظ  ،طرق دیگر از این روایت  و اّما
میرالمؤمنین اشیخ با اسناد خود از حضرت رضا از پدرانش از امالی  از 11در ص  ،األنوار بحار
ول  الِل صَّل  :قال”الّسالم روایت کرده است که:  علیه س  ِمعت  ر  : جه و آله و سّلم ی الل علس  قول 

َل جط ل ب  الِعلِم ف یر ةر ع  لِّ ض  سلِ  َ  ب وا الِعلم  ِمن مظاّنهٍم فاطم  و ظاهرًا متن این روایت  “.لی... الد ل 
ةٍ  وولیکن در آنجا با عطف کلمه  ،آوردیم مجمع البیانمتن همان روایتی است که از تفسیر    ُمسل م 



 324 عاِلم لتیدر فض تیچند روا

 

 0ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی 

 
ــت   ــین گف ــکچن ــر نی ــوی پیغمب  خ

 
لِم فضیلت عا  چند روایت در 

وا بِهِ إن  أول  النّاِس بِاأل» :نج البالغةیف  م باِم جاء  ه   أعل م 
ِ
 2.«نبیاء

                                                      
 .آمده است و در اینجا بدون عطف 

از رسول خدا صّلی اهلل  ،از پدرانش ،شیخ با سند مجاشعی از حضرت صادقامالی  از 11و در ص 
 اجل هاِل ی  العاَِل  ب   :ه و آله و سّلمیالل صَّل الل عل ُال رسول” :اند علیه و آله و سّلم روایت کرده

َل جو إن  ط ل ب الِعلِم ف یر: قال أن ایل ت...  األمواِت  ب ی   َاحل یِّ  ةر ع  سلِمٍ  َلِّ ض   “.م 
ُال ”: قال ،رده است از حضرت صادق علیه الّسالمروایت ک بصائر الدرجاتو در همین صفحه از 

َل جه و آله و سّلم: ط ل ب  الِعلِم ف یریالل صَّل الل عل رسول ةر ع  لِّ ض  سلٍِم. َ  ِبُّ  الل   إنّ  أال م   ب غاة َی 

 “.الِعلمِ 

ُال ” :الّسالم کند از حضرت صادق علیه ایضًا نقل می بصائر الدرجاتو در همین صفحه از 

َل جه و آله و سّلم: ط ل ب  الِعلِم ف یریالل صَّل الل عل ه الّسالم: ُال رسولیأمیالمؤمنی عل ةر ع  لِّ ض   َ 

س  “لٍِم.م 

الّشاِخص  ”: قالکند،  الّسالم روایت می میرالمؤمنین علیهااز  ،روضة الواعظیناز  03و ایضًا در ص 

ل ِب الِعلِم  جاِهدِ ف ط  بِیلِ  ِف  َالم  َل  جإن  ط ل ب  الِعلِم ف یر .اللِ  س  ةر ع  لِّ ض  سلِمٍ  َ   .“ ... م 
بوا الِعلم  و ل و اطل  ”: کند که فرمود اهلل روایت می از رسول ،روضة الواعظیناز  10و ایضًا در ص 

َل جن  ط ل ب  الِعلِم ف یرإف ؛یِ بِالصِّ  ةر ع  لِّ ض  سلِم َ   “.م 

های مسلمان  مراد زن ،طور مسّلم ولیکن به ،نیامده است« مسلمة»با آنکه در این روایات لفظ  ،باری
برای جنس آمده است در مقابل کافر، نه آنکه مراد مرد مسلمان باشد « مسلم»چون لفظ  ؛نیز هستند

که در  نانچ ؛نظر به تذکیر ندارد ،و البته در این قسم تعبیر که جنس مراد است .در قبال زن مسلمان
همین معنی مراد است. مثل  ـ حکام شریعت را بر موضوع جنس آورده استاکه  ـشباه و نظایر آن ا

ون  ِمن لِسانِِه و ”فرماید:  آنکه می سلِم  لِم  الم  سلِم  م ن س  یر  ”فرماید:  یا آنکه می “ِدهج  الم  ج  ن ه  هاِجیر  م  الم 

 « .و مهاجر است بدون مدخلّیت ذکورّیت و إناثّیت که نظر به تمام افراد جنس مسلمان ،“ئاِت یِ الس  

 .شاهنامۀ فردوسی. 0
 :11، ص 2، ج والیت فقیه در حکومت اسالم .013ص  ،3)عبده(، ج  البالغة هجن. 2
آن کسی است  (تر است ء والیتش بیشتر است و مقّربانبیاکسی که به )ء انبیامردم به  ترین نزدیک»

 «اند. که داناترین مردم است به آنچه که پیغمبران آورده
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نی  علیه الّسالم قال   ِّ بن  الُس  یل  ن ع  ل ط ل ب وه   ، ط ل ِب الِعلمِ فل و ج عل م  النّاس  ما » :ع 

 ٌِ وِض اللُّج  ٌِ و خ  ه  فِک الم  و بِس  ی إل  دانِیال   .و ل  ک  و ت عال  أوح  ت   :إن  الل  ت بار  أن  أمق 

بیِدی إل    قِّ أهِل الِعلمِ  ،ع  ست ِخفُّ بِح   ِِبِمإلالّتاِرک  لِ  ،اجلاِهل  الم 
ِ
بِیِدی  ؛ُتِداء ب  ع  و أن  أح 

  ،ب  لِلث واِب اجل ِزجلِ إل   الت ِقیُّ الّطالِ 
ِ
ل امء   ،الاّلِزم  لِلع 

ِ
ل امء   ،التّابِع  لِلح 

ِ
امء ِن احل ک  .«القابِل  ع 

0 
ن أیب   رٍ  ع  عف  بِعی  ألف  » :قال  أّنه  علیه الّسالم ج  ل  ِمن س  ع  بِِعلِمِه أفض  نت ف  ر ج  عاَِل

.«عابِدٍ 
2
 

فت دارد  کدام علم شرا

 :باید دانست که کدام علم شرافت دارد
داستان ورود پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله در مسجد و سؤال از مرد سخنگو و 

.»فرمایش حضرت:  ةر نةر ُاِئم  ةر أو س  ةر عاِدل  ةر أو ف یِرجض  م  ک  ةر ُم  : آج  ةر «العلم  ث الث 
7 

                                                      
 . ترجمه:71ص  ،0ج  ،الکافی. 0
 کردند؛ طلب میآن را  گردند، هرآینه حائز میدر طلب علم  دانستند که چه فضیلتی را میاگر مردم »

دریاها  های  رف ها با شمشیر و امثال آن، و فرورفتن در گرداب مستلزم ریختن خونگرچه 
جاهل و ترین بندگانم نزد من،  بغوضم”. خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی فرمود که: باشد
نزد  ترین بندگانم و محبوب ؛نکند و از ایشان پیرویرا سبک شمرد  اهل علماست که حّق  نادانی

 ءحکما ۀو پذیرند حلماءو پیرو  ءو مالزم علما جزیلست که طالب ثواب فرد با تقوایی ا ،من
 )محّقق(“« باشد.

 . ترجمه:77ص  ،0 ج ،الکافی. 2
 )محّقق(« . استافضل از هفتاد هزار عابد  ،دنبر نفعلمش ععالمی که از »
 : 72ص  ،0ج  ،الکافی. 7
ن ُمّمد  بن عیس   ،ُمّمُد بن السن  و عیلُّ بُن ُمّمٍد عن سهل  بن زیادٍ » ن ُعب ید  اهلل  بن عبد  اهلل   ،ع  ع 

هقان   ط یِّ  ،الدِّ ن ُدُرس   الواس  یم  بن  عبد   ،ع  ن إبراه  ن أیب   ،ال مید   ع   :قال ،السن  ُمویس  علیه الّسالم ع 
د   سج  ُسوُل اهلل  صیّل اهلل علیه و آله و سّلم الم  ل  ر  ُجٍل ف قال ،د ب  ةء ق د أطاُفوا ب ر  امع   “؟ذاما ه  ” :فإذا ج 

یل   ق  ةء  :ف  اّلم  ة  ” :ف قال !ع  اّلم  هُ  “؟و ما الع  قائ ع ها و أّیام   :ف قاُلوا ل  ب  و و  ر  ُم النّاَّ  ب أنساب  الع  ل یَّة  أعل  اجلاه 
ب یَّة   ر  ِهل ه   :ف قال الن بِیُّ صَّل الل علیه و آله و سّلم” :قال .و ا شعار  الع  ن ج  ُّ م   ذاک  ِعلمر ال ج ُض 
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 واسطۀ اختراعات بنابراین، برای ِکپلر و کپرنیک و گالیله و پاستور و ادیسون به
؛ زیرا متاع آنها خریدارش خدا نبود. بلی، اگر این زحمات خود هیچ شرافتی نیست

 آنها به قصد قربت باشد، نتیجه دارد؛ و ااّل فال.
اسالم  نفوذ کلمۀ علماء 

مقام منیع و نفوذ کلمۀ علماء بود که هزار سال کشور را از حضائض نجات 
جات داد. وجود خواجه نصیرالدین طوسی بود که ایران را از چنگال خلفای جور ن

 0داد.
                                                      

ه   و ال لِم  ن ع  ع  م  نف  ةر ” :ُ مَّ قال النَّب یُّ صیّل اهلل علیه و آله و سّلم .“ج  ةر أو  :إن ام الِعلم  ث الث  م  ک  ةر ُم  آج 

و  ف ضلر  ن  ف ه  اله  ةر و ما خ  ن ةر ُائِم  ةر أو س  ةر عاِدل   .“«ف یِرجض 
 :278، ص 2، ج والیت فقیه در حکومت اسالم

یدند گروهی از مردم گرداگرد مردی را گرفته، به دور او رسول خدا داخل مسجد شدند و د»
گفتند: عاّلمه است! حضرت فرمودند: “ این چیست؟!”اند. حضرت فرمودند:  اجتماع کرده

گفتند: داناترین مردم است به انساب عرب و تاریخ و وقایع آنها و جریاناتی که “ عاّلمه چیست؟”
الّسالم  عرب. حضرت موسی بن جعفر علیهما در عصر جاهلّیت واقع شده است، و به اشعار

در این حال رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمودند: این علمی است که با ”فرمودند: 
سپس رسد، و با دانستن آن کسی را منفعتی عائد نخواهد شد.  ندانستن آن کسی را ضرری نمی

م، و یا فریضۀ عادله، و یا سّنت رسول خدا فرمودند: علم منحصر در سه چیز است: آیۀ محک
 «“. قائمه؛ و غیر از این سه چیز، هرچه باشد زیادی است

 : 223، ص 2، ج نور ملکوت قرآن. 0
الهی در ادبّیت و عربّیت و فقه و اصول و حکمت،  ۀدر اینجا الزم است مدح و تمجیدی را که آی»

القاسم کالنتر )صاحب أبواهلل میرزا  فرزند آیة ،الفضل طهرانیأبواهلل حاج میرزا  آیة ،زمان ۀنادر
صاحب تفسیر فارسی )اهلل حاج میرزا محّمد ثقفی  تقریرات مباحث الفاظ شیخ انصاری( و پدر آیة

ء الّصدور فی شرح زیارة اشفخود:  ۀدر کتاب نفیس و پر مای ـ أعلی اهلُل مقاَمهمـ  (روان جاوید
زید  ب”: ۀدر ذیل فقر عاشور ن ی  ة  و الع  خواجه  ۀبالمناسبه دربار 711و  713در ص  ن  ُمعاوی 

روشن  ؛اسالم است ۀتا حال خواجه که یکی از فالسف ؛بیاوریم ،نصیرالدین طوسی ذکر کرده است
 گوید: گردد. او می

  مؤالف و مخالف طوعًا و کرهًا او را به استادی ـ رضی اهلل عنهـ استاد البشر خواجه نصیر 
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 عشرش و وقتی عقل حادی ،دهندفضل المحّققین لقبش میاهی مسّلم دارند. گا
 ۀنامند؛ چنانچه در اجازی سلطان الفقهاء و الحکماء و الوزرائش مییخوانند، و جامی

ست. و موضعی در حّق او ا شهید ثانی برای حسین بن عبدالّصمد والد شیخ بهائی
قلّیة  و”گویند: می ه یف الُعلوم  الع  مه و محّقق ثانی در چنانچه عاّل ؛“النَّقلیَّة أفضُل أهل  ع   

دناه یف ا ”گویند: او می ۀاند. و گاهی دربارحّق وی شهادت داده ن شاه  ؛ “بالقأفضُل م 
 ُزهره فرموده.مه در اجازه بنیچنانچه عاّل
ی بلیغ بر او کرده که یثناـ ُلغ بیک تصنیف کرده که به نام میرزا ُاـ  زیج خاقانیو مصّنف 

گوید استاد اعظم آقای علم و علماء را از خود مسرور و خرسند نموده. و چه خوب می
ع  أّن کلَّ ما ”میرزا:  رجال ۀبهبهانی )قّده( در تعلیق ، ل غایة  ُشهرت ه؛ م  ُِ إیل  الّتعریف  تا ال حی 
 “ُیقاُل فیه فهو  دون  ُرتب ت ه.

تحقیقات آن محّقق نامدار و چین خرمن و الحق هزار غزالی و بهتر از غزالی، خوشه
بزرگوار باید باشند. بلکه اگر به انصاف نظر کنی و عصبّیت را به جانبی بگذاری  ۀعاّلم

آدم است از َبدو دنیا افضل علمای بنیـ رضی اهلل عنه ـ توانی گفت که: حضرت خواجه 
 إلی یوِمنا هذا.

جهت عجز هعجاز قرآن بو بس است در فضل او که علمای فرنگ در رّد اسالم و انکار ا
 اند که مثل خواجه در ِمَجْسطی نیامده.نقض کرده ،مثل او از اتیان به

و اعتراف  ؛اوَلی از مصّنفین قرار داده ۀطبق ۀوی را اّول مرتب ،و غیر او کشف الّظنونو در 
 حقی است ظاهر که رعایت او واجب است. ،کرده که او را بر جمیع اهل علم از هر مّلتی

او در  تجریدی رسیده که به یک اشکال بر عبارت یفضل و تحقیق او به جا ۀو درج
مخالِف تحقیق از  ۀسعد تفتازانی راضی نشده که کلماند، ماّلمبحث ماهّیت که توّهم کرده

این مصدِّق نسبت این کتاب است به غیر آن محّقق؛ با اینکه ”گوید: او صادر شود، و می
این کالم تفتازانی است  “ست که منسوب به غیر او شود.ا جّل از آنا تجریدشأن کتاب 

بنان و بیان و  ۀبا ظهور عداوت و منافست او با حضرت خواجه که هنوز أتباع او از صدم
 و ال مُد هَّلِل عیل  ُوضوح  الُّجة. ؛ضرب سیف و سنان او در ناله و خروشند

ایشان  ۀکس به رتبکه هیچخواجه را از کسانی شمرده  شرُح المّیِة العجمو صفدی در 
 .نرسیده در فّن ِمجسطی؛ و تخصیص به جهت عناد است

 خجســـــته رهنمـــــونی ذو فنـــــونی
 

 که در هر فن بـود چـون مـرد یـک فـن      
ه   ل مؤّلف 

أنَّتتتتتتهُ  عء ک  تتتتتتن  بتتتتتتار   یف ُکتتتتتتلِّ ف 
 

نَّتتتتتتتتهُ   تتتتتتتتواءء إاّل ف  تتتتتتتتن س  تَّخ    ل  ی 
  ستا بیش از آن ،سراج وّهاج استبالجمله فضائل این بحر مّواج که در ظلمات جهالت  
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دست آوردن کتاب در رّد  شرح تتلمذ عاّلمه نزد یک نفر از علماء عامه و به
 0شیعه و جواب نوشتن الفین را.

ت( اهلل علیه ) ن  اّول رضوا احوال شهید   ترجمۀ 

                                                      
که در این صفحه بگنجد: 

هُ  صتتتف  ُل و  نّتتتی احتتتاو  جًبتتتا م   و یتتتا ع 
 

تتُحُف   تراطیُا و الصُّ نی ت  فیتته الق  تد ف   و ق 
 :  و ن عم  ما قیل 

 را آب بحر کافی نیسـت و کتاب فضل ت
 

 «که تر کنی سرانگشت و صفحه بشماری 
 

  
 :718، ص قصص العلماء؛ 137، ص0)طبع اسالمیه( ج  مجالس المؤمنین. 0
 :افواه مشهور است که السنه و در ( قاضی نوراهلل مذکور است والمؤمنین)مجالس کتاب  در»

مذهب  کتابی در رّد ،بودعاّلمه  بعضی از فنون علمی استاد سّنت که در یکی از علماء اهل
 اضالل و را ایشان خواند ودمان میرا برای مر آن ،در مجلس امامیه نوشته بود و ۀشیع

داد که به کسی نمی آن نماید که مبادا کسی از علماء شیعه رّدناز بیم ای و ؛کردگمراه می
 .آن نماید دست آورد تا رّدهرا ب انگیخت که آنهمیشه حیله میعاّلمه  و ،استنساخ نماید

چون  .نمود ه کتاب مذکورعاری ،التماس خود کرده ۀوسیل را استاد شاگردی ۀالجرم عاّلم
سوگند یاد  :گفت که ،التماس او نهد ۀسین باره دست رد برکه یک شخص نخواست آن

 .شب پیش کسی نگذارم زیاده از یک را ام که این کتابکرده
شب  خانه برد که در آنه ب را بگرفت و کتاب ،قدر را نیز غنیمت دانستهعاّلمه همان

نصفی از شب  کتابت آن اشتغال نمود وه چون ب و .نمایدقدر امکان از آنجا نقل  به
الّسالم  مر علیهاألپس ناگاه حضرت صاحب ؛خواب بر جناب عاّلمه غلبه نمود ،بگذشت

ه پس عاّلمه ب !“تو خواب کن من واگذار وه را ب کتاب” :فرموده عاّلمه پیدا شد و ب
الّسالم تمام  مر علیهاأل کرامت حضرت صاحبه آن نسخه ب ،چون بیدار شد ؛خواب شد
 !شده بود

یکی  ،کتاب مؤّلف آن :بعضی دیگر بدین قسم شنیدم که این حکایت را از والد ماجدم و ،مؤّلف و
عالم سنی  خود فرمود که در نزد آن ۀتالمذ یکی ازه بعاّلمه  و .از عامه از معاصرین عاّلمه بود و

در استنساخ عاّلمه  و .عاریه داد اوه را ب کتابشب  یک او حاصل کرده و ذ کرده تا اطمینان ازتلّم
 .قلم از دست او افتاد را خواب ربوده و اختیار او یا رد آن شروع نمود تا وقت سحر شد که بی و

ه چون ب و، کتاب را ا نجام نداد افسوس بسیار خورد که چرا خوابید و چون صبح شد بیدار شد و
م ح م د ابن  ُهَبَتَک” :در آخر آن نوشته است شده وکتاب نگاه کرد دید که مجموع کتاب نوشته 

 .“«الزمان الّسالم صاحب الحسن العسکری علیه
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 0شرح حاالت شهید اول؛
                                                      

الدین، محّمد بن مکی بن محّمد شامی عاملی جزینی، معروف به شهید اّول  . أبوعبداهلل، شمس0
آن منطقه ، هر دو از ثانیشهید اّول و  ؛هجری در ِجزین، از قرای جبل عامل متولد شد 373 در سال
قرینه ذکر گردد، مقصود همان شهید اّول  بی« شهید» ۀنگامی که در اصطالح فقها کلمه هستند.
 است.

، از بزرگان فقهای امامیه و ایشان است. حلی( بوده ۀ)فرزند عاّلم شهید اّول شاگرد فخرالمحققین
ادیب و شاعر و در  ث، رجالی، اصولی،باشد. عالم عامل، محّد از اعاظم مجتهدان تاریخ اسالم می

نامیده شده است. شاید از نظر نداشتن همتا و نظیر در رتبه و منزلت « امام الفقه» اصطالح رجال
شهدای بسیاری وجود دارند که از  ء،علما ۀدر سلسل ااّل و ؛اند فقهی و علمی، او را شهید اّول گفته

 تر است. بسیار عقب وی از آنها حیث تاریخی
ترین  کوچک شاهل فن در استادی و فقاهت و عنوان سرآمد فقها است پس از محّقق اّول به یشانا

آثار ارزشمند  ـ از اللمعة الدمشقیة باألخص ـهای شهید  کتاب ۀهم اند. تردیدی به خود راه نداده
 شوند. فقهی محسوب می

 اند بوده ءو فقها ءما. شهید سه پسر داشت که هر سه از علاست خاندان علم و فضل ایشانخاندان 
ای از مسائل، به این  زنان را در پاره وی .اند الحسن نیز فقیهه بوده علی و دخترش ام همسرش ام و

 آمده است: ریحانة األدب داده است. در دو بانوی فاضله ارجاع می
یعنی  «س  الم ای »و برخی  «ستة الم ای »برخی از بزرگان، فاطمه دختر شهید را 

 *اند.لقب داده «ایخسیدة المش»
 ۀسّنت نیز اجاز نفر از علمای اهل 31بین علمای شیعه، از حدود  در خودعالوه بر مشایخ ایشان 

مانند شیخ محّمد بن یوسف قرشی شافعی که از قاضی عضدالدین  ؛روایت دریافت کرده است
 کند. ایجی روایت نقل می

در عهد سلطنت  قمری هجری 381  سالنهم جمادی األولی  ،شنبه در روز پنج ایشانسرانجام 
ل یک سال حبس الدین مالکی و عباد بن جماعه شافعی، پس از تحّم برقوق، با فتوای قاضی برهان

 اللمعة الدمشقیةشام به شهادت رسید. در همان ایام حبس بود که کتاب ارزشمند  ۀو زندان در قلع
. به تشدا در اختیار را المختصر النافعکه از منابع فقه تنها  درحالی ؛روز تألیف کرد 3را در مّدت 
ع و علمای شیعه و آن بزرگوار داشتند، بدن ای که از تشّی های دیرینه ها و عداوت دلیل کینه

 )محّقق( ها قرار دادند. شریفش را به دار کشیده و سنگسار کردند و مورد اهانت
 .233، ص 8، ج ریحانة االدب* 
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ت( اهلل علیه ) ن  ثانی رضوا احوال شهید   ترجمۀ 

 0و شهید ثانی؛
                                                      

 300  در سیزدهم شوال ،لدین بن علی بن احمد عاملی جبعی، معروف به شهید ثانیا شیخ زین .0
از اعیان و مفاخر فقهای نامدار شیعه و  ایشان علم و فقاهت زاده شد. ۀهجری قمری در خانواد

باشد  های فقهی و اجتهادی در طول ادوار فقه اسالمی می ر در علوم اسالمی و استوانهاکابر متبّح
 نظیر است. آثار و برکات وجودی کمکه از نظر 

های علمی  های متعدد، در صدد یافتن اساتیدی بود که بتواند بیشترین بهره شهید ثانی با مسافرت
از محضر درس اکثر اساتید برجسته در مذاهب ؛ و بر این اساس دست آورد را از محضر آنان به

هجری  317متعدد تحصیلی در سال سفرهای پس از  ایشان است. گانه اسالمی استفاده کرده پنج
بازگشت و اقامت دائمی در موطن اصلی خویش را برگزید و در آنجا به تدریس و  قمری به جبع

 تألیف آثار علمی مشغول گردید. 
و از برکات  هعلمی به محضر او روی آورد ۀترین بالد برای استفاض فضالی آن دیار از دوردست
به این معنی که  ؛، تدریس جامعی را آغاز کردبعلبکوی در  .گرفتند علمی و اخالقی او بهره می
 از لحاظ علمی کاماًل (جعفری، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی)گانه  چون نسبت به مذاهب پنج

و در حقیقت فقه مقارن  ،نمود گانه تدریس می ط بود، بر اساس تمام این مذاهب پنجمحیط و مسّل
 کرد. و عقائد تطبیقی را تدریس می

 گوید: شهید ثانی چنین می ۀدربار روضات الجناتصاحب 
کسی را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه  ،شیعه ۀتا کنون در جمع دانشمندان بزرگ و برجست

تحصیلی، کثرت  ۀصدر، خوش فهمی، حسن سلیقه، داشتن نظم و برنام ۀشخصیت، سع
 ؛علمی به پای او برسدنقص بودن آثار اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن و پختگی و بی

 *.معصوم است تلونمایاند که تالیق به اخالق الهی و قرب منزلت، چنان میبلکه در تخّل
تالش  ای از ضروریات معاش شخصًا در تأمین پاره یشهید ثانی با داشتن چنین مقام و شخصیت

 اند: از جمله نوشته ؛کرد می
به خارج  ،غی که مرکب سواری او بودرسید، با االشد و شب فرا میوقتی هوا تاریک می

 **کرد.اش را فراهم میرفت و هیزم مورد نیاز خانوادهشهر می
 :آمده است که أمل اآلملدر 

جای گذاشت که دویست عدد شهید ثانی پس از شهادت، دو هزار جلد کتاب از خود به
نیز از مؤّلفات بوده و تعدادی از آنها از آثار علمی او و مقداری  ایشان آن به خط خود

 دیگران بوده است.
  .گیرد پایان می الروضة البهّیة آغاز و به الجنان روض تألیفات شهید ثانی از لحاظ تاریخ تألیف از
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احوال آیة معّظم  ترجمۀ  ت(اهلل  اهلل علیه ) ن  ی رضوا محّمدجواد بالغ  شیخ 

                                                      
 را با مناظر  طالب علوم دینی همچون روضه و بوستانی است که باید گفت که این کتب
 با آبشخورهای خود را خود را در میان آنها بیابد و قلب ۀشد انگیز خود بر سر نشاط آورده تا گم دل

 و نسیم ایمان و عقیده را در سطور این تألیفات استنشاق نماید. اندآن سیراب گرد
 گوید: شیخ حسین بن عبدالصمد حارثی، پدر شیخ بهایی می

علت این  یافتم.در خویشتن فرو رفته  وروزی بر شهید ثانی وارد شدم و او را متفکر 
پندارم که من دومین شهید برادرم! چنین می» به من گفت: ؛حالت را از او جویا شدم

الهدی را دیدم که مجلس ضیافتی تشکیل داده و زیرا در عالم رؤیا سّید مرتضی علم ؛باشم
وقتی من وارد مجلس شدم، سّید  علماء و دانشمندان امامیه و شیعه در آن شرکت داشتند.

 «شهید اّول بنشینم. به من تهنیت گفت و دستور داد که در کنار مرتضی از جا برخاست و
دو نفر از مردم  جریان چنین بود که: شهید ثانی نیز قربانی مطامع دنیوی فردی فرومایه گشت.

جبع برای مرافعه و محاکمه به شهید ثانی مراجعه کردند. او نیز طبق موازین دینی و ضوابط 
محکوم از این داوری به خشم آمد و نزد قاضی صیدا رفت و را فیصله داد. شخص  اشرعی، دعو

 هم نمود.شهید ثانی را به رافضی و شیعه بودن مّت
سلیم، حاکم روم )عثمانی( اّطالع داد و از طرف او شخصی برای  قاضی جریان را به سلطان

رستم پاشا  سلطان سلیم وزیرش موّفق به یافتن ایشان نشد.  اّما ؛دستگیر کردن شهید مأمور گردید
باید او را زنده دستگیر کنی و به اینجا بیاوری تا » :را برای دستگیری شهید مأمور ساخت و گفت

 «مذهب او برای ما روشن گردد.
به سفر حج رفته به طرف مّکه رفت و در اثناء راه مّکه به شهید ثانی  ثانی رستم پاشا که مطلع شد شهید

 از او برای انجام سفر حج مهلت خواست و او هم موافقت نمود. رسید و او را دستگیر کرد. شهید ثانی
را  یشانتحریک شخصی در کنار دریا ا ۀواسط رستم پاشا به ،در راه وقتی وارد کشور روم شدند

او را به حضور سلطان آورد. سلطان بر او برآشفت و سخت او را مورد  ۀشهید کرد و سر برید
د هدر نشد و با تالش سّید عبدالّرحیم عّباسی، رستم پاشا به خون شیخ شهی  اّما توبیخ قرار داد.

 جرم این قتل بزرگ محکوم به مرگ گردید.
البته بزرگانی همچون سّید که  هجری قمری رخ داد 311  جریان شهادت آن بزرگوار در سال

مّدت سه روز جسد  .اند هجری دانسته 311تاریخ شهادت ایشان را  الشیعه اعیانمحسن امین در 
 )محّقق( را به دریا افکندند. شبر روی زمین ماند و سرانجام پیکر شریف یشانا

 .712، ص 7، ج روضات الجنات* 
 همان.* 
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 1و قلم توانای شیخ جواد بالغی.
                                                      

هجری  1121محّمدجواد بالغی در سال  اهلل آیةر، فقیه، اصولی، شاعر و ادیب، م، مفّسمتکّل .1
 در نجف اشرف چشم به جهان گشود. مریق

د محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفَسه الزَّکیة ـ در تعلیقۀ آیة اهلل حاج سّی مرحوم عاّلمه
 د:رماینف می 69، ص 1  ، جنور ملکوت قرآنکتاب شریف 

 313، ص 1 ، جء البشرانقبدر قسمت  عالم الشیعةامه حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی در عاّل
و ما در اینجا  ،آورده است احوال او را مفّصاًل ۀترجم 993 ۀدر تحت شمار 319تا 

 :آوریمرا می مختصر از آن
عالم علماء اسالم در عصر أاز  ؛هجری قمری بوده است 1351تا  1121 ۀحیاتش بین سن”

الّتألیف بوده است. از افراد نادر دهر بوده است که  خود و مجاهدی کبیر و مؤّلفی کثیر
 اند.حیات خود را وقف خدمت به دین و حقیقت نموده

چنان در برابر مسیحیان و موج غرب ایستاد و علّو اسالم را بر جمیع ملل عالم به ثبوت 
 رسانید که در میان علماء نصاری و فضالی آنها دارای شأنی عظیم و مکانی رفیع گردید.

و بزرگان  ؛نمودندبزرگان از اروپا در مشکالت علمی و دینی خود به او مراجعه می
 جأ و پناهشان در مسائل مشکله شیخ محّمدجواد بالغی بود.لورندره و غیر آنجا، مل

کرد. بسیاری از مؤّلفات او را در مستر خالد شردراک در مشکالت خود به او رجوع می
 زمان حیات او به انگلیسی ترجمه و طبع کردند؛ چون مورد نیاز مسیحیان غرب بود.

ئح انصو  ،الرِّحلُة الَمدرسّیةو  ،نوار الهدیاو  ،الَهدی إلی دیِن المصطفی :از مؤّلفاتش
إبطاُل فتوی الوهابّیین بَهدِم قبور و  ،التوحید و التثلیثو  ،کاذیبعاجیب األأ و ،دیالُه

 لهّیات، و تفسیرادر  البالُغ الُمبینها، و دیگری نیز در ابطال فتوای وهابی ۀو رسال ،البقیع
 “ست.و بسیاری از کتب دیگر است که مطبوع ا ناء الّرحمالآ

حاج شیخ آقا ] مهو اّما آنچه که طبع نشده است نیز بسیار است که نام آنها را مرحوم عاّل
 طهرانی ذکر کرده است. [بزرگ

فقدان ه نجف را ب ۀشعبان واقع شد، و عالم تشّیع و اسالم و حوز 11بالجمله وفاتش در 
 !. رحمُة اهلل علیه رحمًة واسعًةخود در سوگ نشاند

نویسد، از اهل  میاعیان الشیعه ای به صاحب  در نامه ایشانکه  شیخ حسن بالغی، چنان انشای پدر
و اجداد او همه از های مشهور به فضل و علم،  علم و دانش بوده است. خانواده بالغی از خانواده

 است. تنقیح المقالمردان علم و ادب شناخته شده است که از جمله آنها مؤّلف کتاب مشهور 
 نجف اشرف  ۀعلمی ۀچینی معارف از محضر بزرگان حوز بالغی در زادگاهش، به خوشه ۀعاّلم
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  0711سالگی ) بیست و چهارپرداخت. دروس مقدماتی را در آنجا فرا گرفت و در سن 

( به کاظمین رفت و شش سال در آنجا ماند. در این مّدت به خاطر ارتباط با پیروان هجری قمری
 ادیان و مکاتب مختلف، با افکار آنها آشنا شد.

 چهاردهدر نجف  ایشان ۀاقامت دوبار ۀنجف برگشت. دور ۀبه حوز مریقهجری  0702در سال 
علم و  ۀتوش ،درس میرزای شیرازی ۀحوزسال به درازا کشید؛ سپس راهی شهر سامرا شد تا در 

او ده سال در سامرا ماند و در این مّدت به تحقیق و تألیف پرداخت و  .عمل را به نهایت برساند
 .بخشی از آثار گرانسنگ خود را در این شهر نگاشت

 در آنجا و رو ایشان دوباره به کاظمین رفت از این ؛دست نیروهای انگلیسی اشغال شد این شهر به
بر ضد  علمی پس از دو سال جهاد .گران آغاز نمود اشغال در جهت مقابله با مبارزه عملی خود را

از ارکان دین اسالم در برابر  دفاعاستعمار انگلیس به شهر نجف برگشت و تا پایان عمر به 
 پرداخته ّیو وهاب هه، بابّیه، بهائّیهای انحرافی قادیانّی گراها و فرقه مخالفان مسیحی، یهودی، مادی

 و علوم اسالمی را تبیین و ترویج نمود.
 ،و ادیان و مذاهب ،عقاید مه بالغی در علوم مختلف اسالمی: فقه، اصول، تفسیر، کالم واز عاّل

 ذکررسد. در این مختصر به  باقی مانده است که به بیش از شصت کتاب و رساله می قیمتی ذی آثار
 های مادیگری نگارش یافته است: ادیان، فرق و مکتب پردازیم که در موضوعات هایی می کتاب

هایی است که در گفتگوی ادیان  ترین کتاب مهم: این کتاب از الهدی الی دین المصطفی (0
در آنها بدون  که ـ ضد اسالم نگاشته شده است. ایشان در نقد و بررسی چند کتاب مسیحیان بر

ـ این  و اعتراضاتی به قرآن کریم کرده بودند های ناروا به اسالم داده تحقیق نسبت و حفظ ادب
 .کتاب را نگاشته است

از   حّتی گردد و منتهی می مات نزد خود آنهامسّل ی ودر این کتاب به بدیهیات عقل برهانی روش
 یاین کتاب گواه .سخنانی که افراد خاصی از پیروان ادیان به آن معتقدند، استفاده نشده است

 الغی در مباحث ادیان، رموز و اصطالحات آن است.ب مرحومر روشن بر تبّح
ای تحریر شده است که در  این کتاب به صورت مناظره :ارةو المدرسة السّیأالمدرسیة  ةالرحل (2

روشن اثبات گردیده است.  یآن با رد ادیان دیگر به صورت استداللی، حقانیت دین اسالم با بیان
قلم خود مرحوم  شود. این کتاب به فن محسوب می در این ایشاناین شیوه یکی از ابتکارات 

 .ترجمه شده است سیار ۀمدرسفارسی به نام  بالغی به
  شدههای آنها نگاشته  : این کتاب نیز در ابطال دین مسیحیت و بیان دروغکاذیبعاجیب األأ (7
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  عبداهلل ایرانی ترجمه شده است که ظاهرًا  ۀوسیل به دروغر آو شگفتاست، و به فارسی با نام

 است. خود ایشاننام مستعار 
 است. شده یکی از مسیحیان سوریه نوشته ۀای است که در پاسخ به رسال : رسالهالتوحید و التثلیث (3
ت و اثبات حقانیت در ابطال ادعاهای مسیحّی نیز : این کتابسالم و داعی النصاریداعی اإل (1

 است. شده م نگاشتهدین مقّدس اسال
 .ندا : نقد کتابی است که مسیحیان با همین نام نوشتهرسالة فی الرد علی ینابیع االسالم (1
 است. شده ت کنونی نوشتهمسیحّی رّد در: ناجیلالمسیح و األ (3
 .است ترد مسیحّی در: رسالة فی الرد جرجیس سایل و هاشم العربی (8
با نام  نیز فارسی که به است شده ه نگاشتهبابّی ۀ ضاّلۀفرق رّد : این کتاب در نقد ونصایح الهدی (3

 ترجمه شده است. خوردگان باب و بها نصیحت به فریب
 ها است. قادیانی حیاة المسیح: این کتاب در نقد کتاب الشهاب (01
 ه است.ه و بهائّیه، بابّیّیقادیان ۀفرق : در رّدالمصابیح (00
 ت.بطال مذهب وهابّی: در اةالرد علی الوهابّی (02
: در نقد فتوای علمای وهابی به انهدام قبرهای ٰیفعال و الفتولی الورع فی األإدعوی الهدی  (07

 .است الّسالم در بقیع امامان علیهم
 .گراها است : این کتاب در اثبات وجود خدا و رد مادینوار الهدیأ (03
 است. اعتقادی: در بیان اعتقادات و مباحث البالغ المبین (01

آنچه گذشت مختصری بود در ذکر کتب ایشان در موضوعات ادیان و فرق؛ اّما در موضوع تفسیر، 
 031، ص 03  ، جامام شناسیمرحوم عاّلمۀ طهرانی ـ ُقّدس سرُّه العزیز ـ در کتاب شریف 

 فرمایند: می
اهلل  نسانّیت، آیةا ۀم در عصر أخیر ما، افتخار شیعه و جامعفقیه علیم و عالم َعْیلم عاّل

طراف و اشیخ جواد بالغی نجفی، بحثی بسیار نفیس و جامع و گسترده در  ،معّظم
باشد، دریغ و چون بحث ما پیرامون این موضوع می ؛جوانب تحریف قرآن فرموده است

ها است که صفحات این نوشته را به تحریر و ایراد آن مطالب زرافشان که پس از سال
تابد، شید تابان بر صفحات افق و آسمان نیلگون علم و معرفت میخور ۀشعاهنوز چون 

تاُمُه م سکآراسته ننمائیم، و از باب و  این شراب بهشتی با  ۀطّیب ۀبه مشام جان از رائح ب 
  این طعم خاص و ذوق مخصوص چیزی واصل و عائد نگردد.



 مجلس روز پانزدهم/  31/ ج مطلع انوار  340

 

                                                      
 ای ظهور و نمود  گونه های ایشان اخالص در نیت و عمل بود. این ویژگی به یکی از ویژگی

 گفت: هایش نوشته شود، و همواره می شد نامش بر کتاب داشت که ایشان راضی نمی
 *نام کسی دیگر.به کند که به نام من باشد یا برایم تفاوت نمی !هدفی جز دفاع از حق ندارم
های جهان اسالم  ترین شخصیت با اینکه یکی از بزرگ .ویژگی دیگر تواضع و فروتنی ایشان است

 داد به ایشان کمک کند. رفت و به کسی اجازه نمی برای خرید ضروریات زندگی به بازار می ،بود
ای که در روزهای پایانی عمر که از  گونه به ؛است یشانظیر اویژگی دیگر، تالش علمی کم ن

 ۀای به سّید محسن امین دربار از تحقیق و تألیف دست نکشید. در نامه ،برد بیماری سختی رنج می
 گوید: تفسیر قرآن کریم، می

 هاکند به سرعت دادن در تفسیر قرآن، ضعف جسمانی، بسیاری بیماریآنچه مرا وادار می
ها و انجام دادن امور معاش است. بودن در جستجو، تصحیح روایات، نوشتن نامهو تنها 

 !این را بیان کردم به امید دعای شما برای توفیقم
 فرمایند: می 33، ص مهر تابانمرحوم عاّلمه طهرانی ـ ُقّدس سرُّه الشریف ـ در کتاب شریف 

علوم و مؤّلفات او جهان اهلل شیخ جواد بالغی نجفی که فخر اسالم بود و  مرحوم آیة
کرد و محّقری روی حصیر زندگی می ۀدانش را روشن کرد، در نجف اشرف در خان

که حّقًا سند  ـ های خود علیه مادّیین و طبیعّیین و یهودیان و مسیحیانبرای طبع کتاب
 مسکونی خود را بفروشد. ۀگردد خانمجبور می ـ مباهات و افتخار عالم اسالم بود

زیست که جامعه اسالمی با مشکالت گوناگون درونی و بیرونی  در عصری می معاصراین فاضل 
ها بود، و از سوی دیگر  از یک سو بیشتر کشورهای اسالمی در اشغال و استعمار غربی :درگیر بود

بردند و به لحاظ علمی نسبت به جوامع غربی  نادانی بسر می و مردم مسلمان در غفلت، اختالف
کی قرار داشتند. مهاجمان غربی با استفاده از این اوضاع آشفته، تالش در وضعیت اسفنا

به این منظور  ؛ وای را برای از بین بردن هویت دینی و فرهنگی مسلمانان آغاز کردند گسترده
گیری از قدرت  های پهناور اسالمی پراکنده شدند و با بهره غان مسیحی به سراسر سرزمینمبّل

دار کردن و از بین بردن مبانی فکری و باورهای دینی مسلمانان  شهسیاسی و تبلیغاتی به خد
صّلی اهلل علیه  رسول خدا اسالم و ۀهای بسیاری را دربار ها و شبهه پرداختند. در این جهت دروغ

اسالمی را نسبت به دین و باورهای دینیشان متزلزل و  ۀنشر کردند تا اعتقاد جامع و سّلم و آله
 را برای همیشه فراهم کنند.تسلط فرهنگی  ۀزمین

اسالمی را از بین رفتن هویت فرهنگی و دینی مردم  ۀبالغی خطر اصلی برای جامع مرحوم
تا پایان عمر برای  و در برابر این خطر و توطئه ایستادبا تمام وجود  ؛ فلذامسلمان احساس کرد
  اسالم خدمت کرد.
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ن دینی لما ق عا منین در حقو لمؤ میرا  کالم ا

ول  » :عبداهلل علیه الّسالم قال عن أیب ق  ؤِمنِی  علیه الّسالم ج  الم  إن  ِمن ” :َان  أِمی 

ؤال   ل یِه السُّ قِّ العاَِلِ أن ال ت کثیِر  ع  [ ذ  خ  أو ال ت   ،ح  یر  ه   ،بِث وبِهِ  ]َت   یِه و ِعند  ل  لت  ع  و إذا د خ 

ِیعً  ل یِهم َج  لِّم ع  ه  بِالت ِحی ِة د وَّن  مُ ومر ف س  ص  جِه و ال ،ا و خ  د  ه   و اجلِس ب ی  ج  لف  لِس خ  و  ،َت 

ینِک  و ال ت رِش بِی ِدک   ولِ  ،ال ت غِمز بِع  النر ِخالًفا ُال  ف النر و ُال  ف   :و ال ت کثیِر ِمن  الق 

ولِهِ  حب تِهِ  ،لِق  یر بِط وِل ص  ث ل  الن خل ةِ إف ؛و ال ت ضج  ث ل  العاَِلِ م  ت   ،ن ام م  ها ح  نت ظیِر  ط   یت  ج سق 

ل یک  ِمنها ش   بِیِل اللِ و العاَِل  أعظ م  أجیرً  .ءر  ع  .ا ِمن  الّصاِئِم القاِئِم الغاِزی ِف س 
 

و إذا 

ل م  ف اإلسال .مات العاَل ث  یئر ها ش  دُّ س  “«م ثلمة ال ج 
0
 

مور به ن ا مت علماء و پیش برد نها حکو  دست آ

 دست آنها. و ترویج دین اسالم و پیش بردن امور به  داستان حکومت علماء
                                                      

 پس از عمری جهاد و تالش شب دوشنبه بیست و دّوم  ،اسالم و تشّیع فخراین  ،سرانجام
گفت، و مرغ جانش به سرای ابدی  کندای حضرت دوست را لبی مریقهجری  0712شعبان 
به خاک  الّسالم مطّهر حضرت امیرالمؤمنین علیهدر صحن  یباشکوه شییعپس از ت و پرکشید

 رحمُة اهلل علیه رحمًة واسعة! )محّقق(سپرده شد. 
 .723، ص 0، ج بشرنقباء ال* 
 . ترجمه:277ص  ،0، ج محاسنال. 0
فرمود:  الّسالم می میرالمؤمنین علیهاکه:  وایت شده استالّسالم ر از حضرت امام صادق علیه»
و در طلب سؤال نکنی، و جامۀ او را نگیری )زیاد ست که از او ا از جمله حقوق عاِلم آن که درستی به”

عالوه بر  و یآنان سالم کن ۀی نزدش بودند بر هما عّدهوارد شدی و  (، و چون بر اوخود الحاح نورزی
در نزد او با  پشت سرش، و ی نهروی او بنشین پیش ، وگردانیص وخصم یاو را بر ایشان به تحّیت این

که فالنی و فالنی بر خالف نظر او چنین  یی مکنی، و ُپرگویو با دستت اشاره مکن مچش گوشۀ
 َمثل عاِلم َمثل درخت تحقیقًازیرا  ی؛شون مجالست با او منضجر و ملول اند، و از طول صحبت و گفته

داری  زنده شب داِر و پاداش عالم از روزه .خرماست که باید در انتظار باشی تا چیزی از آن بر تو فروریزد
و هرگاه عالمی از پویندگان طریق هدایت و مکتب راستین اهل  .است که در راه خدا جهاد کند بیشتر

أنتم والل نورر ف ظ ل امِت ”الّسالم فرمود:  جعفر الصادق علیه بیت عصمت )آنان که در وصفشان امام أبی

( .“های عالم ماده و ظلمات کثرات دنیا شما قسم به خدا نور الهی و چراغ هدایتید در تاریکی ؛األرضِ 
 )محّقق( «گاه ترمیم و اصالح نخواهد شد. د، شکافی در اسالم پدید آید که هیچبمیر
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 0داستان میرزای بزرگ شیرازی و تنباکو.
ز سیاست تفکیک دین ا  عدم 

 2ر.نشین کردن علماء؛ تسلط کف قضیۀ تفکیک روحانیت از سیاست؛ خانه
لّسالم مام حسن علیه ا ت ا معاویه بر حضر  تسلط 

 7تسّلط معاویه بر حضرت امام حسن علیه الّسالم.
                                                      

 . )محّقق(730ـ  280، ص 7، ج انوار مطلع. رجوع شود به 0
 .211، ص 02، ج مطلع انوار؛ 010، ص 8ج  ،امام شناسی. 2
 :217، ص 8، ج امام شناسی. 7
 بن ُمغیرة بن ُشعبه گفت: گفت: ُمطرف گوید: شنیدم که مدائنی می زبیر بن بکار می»

پدرم نزد معاویه  عنوان ورود و میهمان بر معاویه وارد شدیم. من با پدرم مغیرة بن شعبه به
آمد و مطالب گفته شده نزد معاویه را  و پس از آن به نزد من می ،هم گفتگو داشتند رفت و با می

ماند.  شنیده بود در شگفت میگفت و از سخنانی که از او  و از عقلش سخن می ؛گفت برای من می
تا شبی پدرم از نزد معاویه بازآمد و از خوردن شام امتناع کرد. من او را غمگین یافتم و ساعتی به 

من  ما و یا عملی است که از ما سر زده است. ۀاو دربار ۀپنداشتم که غّص انتظار ماندم و چنین می
 نگرم؟! مناک میبه او گفتم: ای پدر، چرا تو را از شب تا به حال غ

 ام! ترین و فاسدترین مردم آمده من از نزد خبیث ،گفت: ای فرزند من
 !گفتم: چگونه

مرتبه و مقام تو از میان  امیر مؤمنان،به او گفتم: ای  ،که با او خلوت کرده بودم گفت: من درحالی
خوب بود که ما به درجه و منزلت عالی رسیده است که از هر جهت در ما تأثیر شدید داری! چه 

زیرا که در این وقت  ؛کردی نمودی و خیر خود را گسترده می اینک عدل و داد خود را نمایان می
 ۀکردی و صل هاشم نظر محّبت می ای! و چه خوب بود که به برادران خودت از بنی تو پیر شده

اشته نمودی! سوگند به خدا که امروز چیزی در دست ایشان نیست که تو از آن ترس د رحم می
 معاویه در پاسخ من گفت:!  باشی

ل   ! م  یهات  یهات  ه  یٍم، که  دل   أُبو ت  ل   و ف ع  ؛ ما ف ع  ل  دا ما اهلل   ف و ف ع  ل ک، أن ع  ل ک ه   ذ کُرهُ  ف ه 
دی، أُبو کل  م   ُ مَّ . أُبوبکر  : قائ لء  یُقول   أن إاّل  ر   و فاجت هد   ع  مَّ ر   ش  ؛ ع  ننی  و   س  دا ما اهلل   ف   ع 
ل ک أن ل ک ه  ُر.: قائ لء  یُقوُل  أن إاّل  ذ کُرهُ  ف ه  ل ک ُ مَّ  ُعم  ل ک ُع امُن، أُبونا م  م  ُجلء  ف  ُکن ل   ر   ی 
دء  ، م  ل   یف   أح  ب ه  ل   ن س  م  ل   ما ف ع  م  ل   و  ) ع  و   ؛(ب ه   ُعم  ل   ف  دا أن ه  ل ک کاهلل  ما ع   ما ذ کرُ  و ذ کُرهُ  ف ه 
ٍم ی   .ب ه   ُفع ل   ُخ ب ه  یف  و إنَّ أبا هاش  ما   یومٍ  کلِّ    ّراٍت  ب  دُ : م  ًدا أنَّ  أشه  ُسوُل  ُُم مَّ . اهلل   ر 
لٍ  فأیُّ  م  ی ع  بق  ع   ی  نا؟ م  فنًا إاّل  واهلل  ! ل ک أمَّ  ال ه  ف د   *!انًد 
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 «هاشم(. بنی رحم کردن با ۀو یا صل ،دور است، دور است )باقی ماندن نام من در این حال

حکومت کرد و در بین مردم به عدالت رفتار کرد و بجا آورد آنچه را  (کرب)أبوبرادر تیمی ما 
ای در وقتی رد مگر اینکه گویندهیاد او و نام او هم ُم ،ردکه ُمبجا آورد؛ و سوگند به خدا همین

حکومت کرد، کوشش  (مرُع) عدی مابکر بگوید. و پس از آن برادر بنیأبونام او را ببرد و 
یاد او و نام او هم ُمرد مگر اینکه  ،که ُمردو سوگند به خدا همین ؛کرد و ده سال کمر بست

ای در وقتی نام او را ببرد و لفظ ُعَمری بر زبان آرد. و سپس برادر ما عثمان حکومت گوینده
)و نیز گذشت  ،طراز و همانند او نبود و کرد آنچه را که کردکس در َنَسب هم و هیچ ،کرد

یاد او و نام او هم ُمرد و یاد  ،که ُمردو سوگند به خدا همین ؛آنچه که دیگران با او کردند(
اهلل است( در هر روز  ولی این برادر هاشمی ما )مراد رسول آنچه بر او بجای آوردند نیز ُمرد.

سوُل اهلل”پنج مرتبه با صدای بلند نامش را به  ًدا ر  ُد أنَّ ُم مَّ برند. کدام عملی من می “أشه 
اهلل، برای من باقی بماند! ای  عالن و این بانگ محّمد رسولاانجام دهم که با وجود این 

 «!عماق زمین دفن کنمانشینم تا این نام را در مادر! سوگند به خدای که من از پای نمیبی
ردن من ماند و با ُم مینامم ن ،یعنی با وجود این صدا و این بانگ، هر عمل خیری من انجام دهم

 ،ام که نام محّمد را از روی زمین بردارم میرد. من تمام کوشش و هّمت خود را مصروف داشته می
رج و ارزشی نیست و در برابر این ندا هیچ کردار خیری او با وجود بقاِء نام او برای کسی در دنیا 

گیری بر  ف است بر سختتوّقهای مساجد، م ظهور ندارد. و برداشتن این نام از فراز مأذنه
 .هاشم و آنها را از قید حیات ساقط کردن و از حس و نَفس انداختن بنی
 الّسالم با معاویه گوید: مام حسن علیهاالحدید پس از بیان صلح  أبی ابن

عمش از َعمرو بن ُمرَّه، از سعید بن ُسَوید، روایت کرده است که: معاویه در ُنَخیله نماز ا
 در خطبه چنین گفت: جمعه خواند و

لتُ  ِِّ واهلل  ما قات  لُّوا کمإ ّکوا؛ ال و ل ت ُحّجوا ال و ل تُصوموا ال و ل ُتص  لون   إنَّکم ل ُتز  ت فع   ل 
ل ک لُتکم إنَّام! ذ  ر   قات  تأمَّ ل یکم    ِ   ق د و ع  ل  أعطا .کار   أنُتم و ک اهلُل ذ   ُهون 

من با شما جنگ نکردم برای اینکه نماز بخوانید و نه برای اینکه روزه  ،سوگند به خدا”
 !دهیدشما اینها را انجام می ؛بگیرید و نه برای اینکه حج کنید و نه برای اینکه زکات دهید

میر اوفقط من با شما جنگ کردم برای آنکه امارت و حکومت شما را داشته باشم، فقط
 “که شما این را مکروه داشتید، به من عطا کرد.شما باشم، و خداوند با وجودی 

نا ُهو  ”گفت: کرد، میعبدالّرحمن بن شریک، هروقت این قضیه را بیان می واهلل  ه 
تُّ   “دری حجاب خداست.این کلمات پرده ،سوگند به خدا؛ کالتَّه 

  به چون ،معاویه در روزی که مردی به او جمالت تندی گفت و او در مقام تالفی برنیامد
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ت( لّسالم ) مام حسن علیه ا ت حضرت ا  شرح حاال

 0مقداری شرح حاالت حضرت امام حسن علیه الّسالم.
                                                      

  :مارت ما اما با مردم کاری نداریم، تا زمانی که آنها با ریاست و ”او ایراد کردند، گفت
 **“کاری ندارند.

اهلل را به حکومت و  دست آمد که معاویه بر اساس سّنت عمر، نبّوت رسول هاز آنچه گفته شد ب
پادشاهان،  ۀو بعد از آن طبق روی ،تمسخر نگریست ۀدید  امارت تبدیل کرد و تمام مقّدسات را به

اهلل و افرادی  سالمی را که با جهاد رسولامارت نشانده و برای او از مردم بیعت گرفت. و ایزید را به 
ه منهدم و مضمحل کرد و ب ،الّسالم بر پا ایستاده بود طالب علیه همانند حمزه و جعفر و علی بن أبی

داخت. و طبق گفتار خودش روزه و نماز و حج و زکات حمدی را براناکّلی آئین محّمدی و سّنت 
را برای مردم دانست، و سیاست امپراطوری و کسرائی را بر عرب و عموم مسلمین جاری ساخت. 

سالم اشناختند و سوابق او را در  ی رسید که نه تنها مردم شرف و فضل علی را نمییجا و حّتی کار به
نگریستند.  ر بر او میُمنَک ۀوز و متعّدی تلّقی کرده و به دیدبلکه او را یک مرد متجا ،دانستند نمی

سالم جز اسمی و از قرآن جز ادستخوش نسیان شد و از  ،حقیقت نبّوت که در والیت متّجلی بود
صورت یک  سالم بهارفت که  طور پیش می مر، زمینه اینارسمی و درسی باقی نماند. یعنی در واقع 

 «ثر خود را از دست داده است.او به مرور زمان محو شده و تاریخی آمده  ۀپدیده و حادث
 .30و ص  31، ص 3ج ، مروج الذهب* 

 .31ص  01الحدید، ج  أبی ابن ،شرح نهج البالغة؛ 38ص  33، ج بحار األنوار** 
 ؛277، ص 3، ج مطلع انوارالّسالم رجوع شود به  . جهت اّطالع بر برخی حاالت امام حسن علیه0

 :71، ص 2، ج الملکوتانوار 
ٍر علیه الّسالُم  مسلم، بن ُمّمد از نقاًل  بود بإسناد گوید لینیکُمّمد بن یعقوب » عف  عُ  أباج  م  قال: س 

فاةیُقوُل:  َِل  علیهام الّسالم  الو  ن  بن  ع  ُض   احل س  :  ،ل ام ح  ِی علیه الّسالم  س   کوِصیأإینِّ  ،جا أِخی”ُال لِلح 

ِصیة یِّئنِی ِمتُّ  أنا إذا فاحف ظها! بِو  هنِی ث م   ف ه  جِّ ولِ  إل   و  س  َّل  اللِ  ر  ّلم و آلِه و علیه الل ص   بِهِ  أل حِدث   س 

هًدا؛ د یِن  ث م   أ مِّی؛ إل   اِِصفنِی ث م   ع  ة ما جعل م  الل  و  فادفِنِّی ر  یِصیب نِی ِمن عائِش  بِالب ِقیِع. واعل م أن ه  س 

ِت  النّاس  ]ص   داو  ها[ من ب غِضها و ع  نا أهل  الب یِت نِیع  ا ل  ِت  داو  ولِِه و ع  س   *الدیل. ت.“ ا هَّلِلِ و لیِر 
 بإسناده عن عیل بن السنی علیه الّسالم:امالی  و روایت کرده صدوق در کتاب

یه  ب   أنَّ السنی  بن عیّل بن أیب ل اّم ن ظ ر  إل  ؛ ف  بِدالِل؟ جا ج بکیک ما”: ف قال ی،کطالب دبل عیل السن   “أباع 

نِع   لاِم أبکی: فقال ه   ف قال. بِک ص  ن   ل  ِذی إن  ”: احل س  مٌّ  ل جؤیت   ال  سُّ  فس   جوم   ال لکن و به؛ فأ ُت ل   ل جد 

بِداللِ  جا کمِ َیو لِف  ! أباع  لٍ  ألف   ث الث ون   إل یک جزد  ج  ون   ر  ع  ة ِمن أَّن  م جد  نا أ م  دِّ دٍ  ج    علیه الل صَّل ] ُم  م 
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 َل   ف یجت ِمعون   اإلسالمِ  ِدجن   جنت ِحل ون   و[  سّلم و آله و فک و ُ تلِک ع  تِک انتِهاک و د ِمک س  یرم   و ح 

راِرج بِی ذ   **الدیل. ت“ ثِقلِک. انتِهاِب  و کسائِ نِ  و کس 
 شهرآشوب: ابن مناقبالو قال یف 

 یف لده: و قال السنی لاّم وضع السن  
تتتن  رأ ( 1 استتتنِیأأده   یِس أم ت طِیتتتب  ُم 

 

تتتتأو ر  تتتتورر  کس  عف  تتتتلِیبر  أنتتتتت   و م   س 

ن تتت متتا کتتیف تتال ِزلتتت  أب( 2  غ  تتة ت  ام   َح 

 

ل یتتتک  ب تتتت متتتا و ع  تتتًبا ه  ن تتتوبر  و ص    ج 

وع   و ط ِوجتتتلر  کتتتائِیب  ( 3  م  ة التتتدُّ ِزجتتتیر   غ 

 

یِرجتتتتبر    ُ تتتتزار   ِعیتتتتدر و الم    و أنتتتتت  ب 

تتتن ( 4  یِرجًبتتتا م  ل تتتیس  ح   ِصتتتیب  باِملِتتتهِ أ  ف 

 

تتتن کتتتن  و ل    ی م  «یِرجتتتبر ح   أختتتاه   وار 
***

 

 
 

 :0، تعلیقه 71، ص 2، ج انوار الملکوت* 
الّسالم حضرت به برادرش امام  فرمود: هنگام رحلت امام حسن علیه الّسالم که می شنیدم از امام باقر علیه»

مری که باید در حفظ و رعایت آن کنم به ا من تو را وصّیت می ،ای برادر”الّسالم فرمود:  حسین علیه
سوی قبر رسول خدا حرکت بده تا اینکه  سپس به ،که من از دنیا رفتم مرا تجهیز کن وقتی !اهتمام ورزی

سوی بقیع حرکت ده و در آنجا  آنگاه به ؛سوی قبر مادرم برگردان سپس مرا به ؛دیدارم را با او تازه کنم
ای که در دل نسبت به خدا و رسولش و دشمنی  بغض و کینه ۀسطوا هقریب از عایشه ب و بدان عن .دفن کن

 «داند و مردم. ای برای من پیش خواهد آمد که خدا می حادثه ،که با ما اهل بیت دارد
 :0، تعلیقه 70، ص 2، ج انوار الملکوت** 

امام مجتبی  ؛گریستالّسالم وارد شد و تا چشمش به برادر افتاد  الّسالم بر امام حسن علیه سّیدالّشهدا علیه»
اند. امام مجتبی  ای که برای شما پیش آورده عرض کرد: به جهت این حادثه “کنی؟ از چه گریه می” :فرمود

و من با آن سّم  ،من خورانیدند سّمی است که با حیله به ۀواسط های که پیش آمده است ب این حادثه”فرمود: 
هزار سوار شمشیر زن برای نابودی  روزی که سی !اّما هیچ روزی مانند روز تو نخواهد بود ؛روم از دنیا می

 ؛باشند ما رسول خدا هستند و به دین اسالم مسلمان می کنند که از اّمت جّد عا میتو گرد آیند و همه اّد
ذّریه و زنان تو  کنند و برای شکستن حرمت و اسارت اینان بر کشتن و ریختن خون تو بر زمین اجتماع می

 .“«آیند و تاراج نمودن اموال تو به حرکت در می
 :3، تعلیقه 70، ص 2، ج انوار الملکوت*** 

که سر تو را بر خاک گذارده و  آیا روغن به سر بمالم و محاسنم را به بوی خوش معّطر نمایم، درحالی( 0»
 اند. کفن بر بدنت پوشانده

 که کبوتری بنالد و نسیم صبا و وزش باد در جریان باشد. پیوسته بر فراق تو گریه کنم تا وقتی (2
 که تو از ما فاصله گرفتی ولی دیدار ما  گریه من طوالنی و اشک چشمانم سرازیر خواهد بود، درحالی (7
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ت( لّسالم ) قاسم علیه ا ت   روضۀ حضر

 0روضه حضرت قاسم و ختم سخن.
 

                                                      
 .نزدیک خواهد بود 
ست که برادری چون تو را درون خاک ا ده آنز بلکه غارت ،زده آن نیست که مالش را برده باشند غارت (3

 .«گذارد می
 :001، ص لهوف. 0
ِ  و ب   :اویقال الرّ »  ه  أس  ا زدی عیل ر   یل  ض  فُ  ابنُ  هُ فرضب   ،ُل قات  یُ  عل  ج  ف   ،رٍ م  ق   ةُ قَّ ُش  هُ جه  و   أنّ ک   المء غُ  ر
 دَّ ش    مّ  ،قرُ یل الصَّ الّسالم کام ی   علیه السنیُ  یل  ج  ف   !“هاّم یا ع  ” :و صاح   ه  جه  و  ل   المُ الغُ  ع  ق  فو   ،هُ ق  ل  ف  ف  
 ةً یح  ص   صاح  ف   ،قرف  ن الم  دُ ن ل  م   هُ نَّ أط  ف   د  اع  الّس تقاها ب  أف   بالسیف   فضیل   ابن   ب  رض   ف   ،ب  أغض   یٍل ل   ة  دَّ ش  
 .ک  ل  ه  ی تّ ح   یُل از   تهُ ئ  ط  و  ف   ،نوهُ نق  ست  ی  ل   ة  الکوف   ل أهُل و مح   ،ر  سک  الع   أهُل  هُ ع  م  س  
و  یه  جل  ر  ب   ُص فح  هو ی  ،  الم  الغُ  أَّ   عیل ر  الّسالم قائاًم  علیه السنی   أیُ  ر  ف   ةُ ج    الغُ ل  و انج   :قال  
  مّ  !“و أبوک ک  دُّ فیک ج   ةِ القیام   وم  م ج  ه  صم  ن خ  و م   ،لوکت  ُ   ومٍ ق  ا لِ عدً ب  ” :یقول لیه السالمع سنیُ الُ 
و  ه  یر  واتِ  یر  ث  َ   واللِ  هذا جومر  ه  وت  ص   ک  ع  نف  فال ج   ک  یب  أو ی   ک  یب  دعوه فال ی  ک أن ت  مّ والل عَل ع   عز  ” :قال  

 «یته.ب   ن أهل  م   تیل  الق   بنی   ی ألقاهُ تّ ح   ه  در  عیل ص   الّسالم الغالم   علیه ل  م  ح    مّ  .“هناِِص   ل  ُ  
آمد و به قتال پرداخت، بیرون  درخشید راوی گوید: نوجوانی که گویا صورتش چون پارۀ ماه می»

فضیل ازدی ضربتی بر سر مبارکش فرود آورده و آن را بشکافت، نوجوان با صورت به زمین  ابن
 “یا عّماه!”افتاده و فریاد زد: 

الّسالم همچون باز شکاری، تیز نگاه کرد و همانند شیر خشمگین شتاب نمود،  حسین علیه
تش را سپر جان کرد و شمشیر امام دستش را از فضیل وارد آورد و او دس ضربت شمشیری بر ابن

فضیل فریادی برآورد، لشکر فریادش را شنیده و حمله نمودند تا نجاتش  آرنج قطع نمود، ابن
 ها قرار گرفت تا کشته شد. فضیل زیر سم اسب دهند، در این هنگام بدن ابن

ر بالین وی ایستاده و آن الّسالم را دیدم که ب گوید: بعد از فرو نشستن غبار جنگ، حسین علیه
دور باشند از ”فرمود:  الّسالم می کشید، در این هنگام امام علیه نوجوان پایش را بر زمین می

 “رحمت خدا آنان که تو را کشتند، آنان که روز قیامت جّدت با آنان مخاصمه کند.
جوابت بدهد، یا  به خدا قسم بر عمویت ناگوار است که او را بخوانی لیکن نتواند” بعد فرمود: 

پاسخت را بدهد ولی سودی برایت نداشته باشد! به خدا این روزی است که دشمن او زیاد، و 
 “یاور او اندک است.

 «اش گرفته و حملش نموده و در میان شهدای اهل بیت قرار داد. بعد نوجوان را به سینه
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                .0 
نسان فت ا تهذیب و شرا مۀ  مقد  علم، 

شرافت انسان به  اّواًلباید دانست که علم بدون عمل نتیجه ندارد؛ زیرا که 
 تهذیب اخالق است و علم مقّدمۀ تهذیب است.

وقت از علم خالی نیست )هر  توان گفت که َمشاعر انسان هیچ ]ثانیًا[ بلکه می
فرد در هر حال دارای فکر و علم است، و تمام مردم در هر حال عالمند؛ منتهی یکی 

به نّجاری و آهنگری، و عالم به اصول عقاید و دستورات دینی، و دیگری علم 
علم به اوهام و خیاالت پوچ و  سّومی علم به صّحت حیات و باغ خود، و چهارمی 

 توان میزان کمال قرار داد: حّدنفسه نمی واهی(؛ لذا علم را فی
        .0 

                                                      
 :17، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .28( آیه 71. سوره فاطر )0
و دانشمندان هستند که از وی خوف  ءفقط از میان بندگان خداوند، علماچنین است که  نآری، ای»

 «و خشیت دارند.



 مجلس روز شانزدهم/  31/ ج مطلع انوار  310

 

نیست ل، علم  ن عم  علم بدو

 علم نیست. چون علم روشنایی و راهنمایتوان گفت: علم بدون عمل،  بلکه می
حال  توان گفت که شخصی در روشنی قرارگیرد و درعین عقل است؛ چگونه می
 کورکورانه در چاه افتد؟!

اند، ولی روشنی با آنها  آموزند، روشنی ایجاد کرده آری، اشخاصی که علم می
ی دارند مانند کسانی مالزم نشده و دور از آنها قرار دارد. آنها اّطالع به علم و روشن

روی دیدۀ آنهاست. اگر علم  که در روز روشن در برابر آفتاب ایستاده، ولی پرده به
 در کسی حقیقتًا حاصل شد، تخّلف او از عمل غیر معقول است.

تالزم علم با عمل  سه روایت در وجوب 

لذا در تفسیر آیۀ                   :وارد شده 
ن الّصاد ق  علیه الّسالُم:  ه  »ع  ُ ول  ق  فِعل ه   د  ن ص   م 

ِ
ل امء ق  ،ج عنی بِالع  دِّ ن َل  ج ص  و م 

ل یس  بِعاَِلٍ  ه  ف  ُ ول  ه   .«فِعل 
2
 

ن أیب لِ » :قال   علیه الّسالُم،عبداهلل  ع  م  ونر إل  الع  قیر  ِمل  و  ؛الِعلم  م  لِم  ع  ن ع  ف م 

لِم   ِمل  ع  ن ع  .«م 
7 

لِ ال: »البالغة نجیف  م  ونر بِالع  قیر  ِمل   ؛ِعلم  م  لِم  ع  ن ع  ِل  .ف م  م  تِف  بِالع  و الِعلم  ُی 

                                                      
 :071، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .07( آیه 33. سوره حجرات )0
تر  ترین فرد از افراد شما در نزد خداوند، آن کسی است که تقوای او افزون حّقا و حقیقتًا گرامی»

 «باشد.
 ترجمه: .71، ص 0ج  ،الکافی. 2
 علماء در آیۀمراد از ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امام صادق علیه»      

        ،  ردارش، گفتارش را ککه کسی  ؛ پسرا تصدیق کند قول او، فعل اوکسی است که
 )محّقق(“« عالم نیست. تصدیق نکند،

 . ترجمه:33، ص 0، ج الکافی. 7
 کس هر ؛ پسعمل است قرین و عدیلعلم ”د: دنفرمو روایت شده کهالّسالم  امام صادق علیهاز »

 )محّقق(“« .داند میکه عمل کند  کس و هر ،کند میکه بداند عمل 
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نه   ل  ع  ه  و إاّل ارت   .«فان أجاب 
0
 

تالزم علم با عمل ب   اشعار سعدی در وجو

 از سعدی شیرازی است:
 گر در عمل نکوشـی نـادان مفسـری   

 
 از من بگـوی عـالم تفسـیر گـوی را     

 کبر کردی از همه دونان فروتریچون  
 

 دعوی مکن که برترم از دیگران به علم 
 بـری  با علم اگر عمل نکنی شاخ بـی  

 
 بار درخت علم ندانم بـه جـز عمـل    

 ور نه ددی به صورت انسان مصّوری 
 

 علم آدمّیت است و جـوانمردی و ادب  
 وز حّب جاه در طلب علـم دیگـری   

 
 علماز صد یکی بجای نیاورده شرط  

 2چشم از برای آن بود آخر که بنگـری  
 

 هر علم را که کار نبنـدی چـه فایـده    
 

معصیت جاهل ِلم بر  معصیت عا ی   فزون

تر خواهد  اگر کسی عالمًا معصیت کند، گناهش از جاهل عاصی بسیار فزون
 بود.

نبً » ون  ذ  بع  یر  لِلجاِهِل س  غف  یر  لِلعاَِلِ ذ نبر واِحدج  بل  أن ج غف   ُ  7.«ا 
لم الاُبالی فرد عا ن  نبود مل  ثر عا ی، در ا مور دین نسبت به ا مردم   گری 

عالم که خود علمدار تقوا و راه آخرت است، باید خود در وهلۀ اّول عامل 
گری را پیش  باشد؛ و ااّل عالوه بر عدم تأثیر سخن، مردم نسبت به امور دینی الُابالی

 گیرند. می
مام صادق ی در کالم ا ِلم حقیق لّسالم شاخصۀ عا  علیه ا

 جهِ  و  ِف  یر  ظ  الن  » ه:و آل   یه  ل  ع    اهللُ یّل ص   عن الّصاد ق  علیه الّسالُم یف  تفسری  ق ول ه  

[ َِلِ االع
ِ
ل امء جوِه الع   نو م   ؛ة  یر  اآلِخ  ک  یر  َ  ذ   یهِ إل   یرت  ظ  ی إذا ن  ذِ الّ  َِل  االع و  ه  » :قال   ،«ةر باد  عِ  ]و 

                                                      
 . ترجمه:220، ص 3ج  (،عبده) نهج البالغة. 0
 با صدای بلند و علم عمل را کند. عمل می است؛ پس هر کس که بداند،عمل  قرین و مالزمعلم »

 )محّقق(« .رود کند و می کوچ می، و گرنه ماند( و پذیرفت )علمش برقرار می اگر پاسخ داد ؛خواند می
 ، سعدی شیرازی.مواعظ. 2
 . ترجمه:33، ص 0ج  ،الکافی. 7
جاهل آمرزیده فرد هفتاد گناه ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از حضرت امام صادق علیه»

 )محّقق(“« عاِلم آمرزیده شود.فرد پیش از آنکه یک گناه  ،شود می
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َل   َان     یهِ إل   یر  ظ  لن  اف لک  ذ   الِف ِخ ع 
.«ةر تن  فِ

0 
ی اعتصام ز پروین  ی عمل شعری ا ن ب لما ّمت عا مذ  در 

ــیائی دارد   ــوار، ض ــو ان ــش از پرت  دل
 

 دالن صـبح و مسـائی دارد   هرکه با پاک 
 ای بس آلوده کـه پـاکیزه ردائـی دارد    

 
 زهد با نیت پاک است، نه با جامۀ پاک 

 2باید افروخت چراغی که ضـیائی دارد  
 

 ره و منزل نشـود هیزم سوخته، شمع  
 

ن بی لما مذّمت عا ل سه روایت در   عم

 ِّ الیل  یٍا اِل  ن ُسل یم  بن  ق  ن نی   :قال   ،ع  ریالُمؤم  عُ  أم  م  ن   علیه الّسالمُ س  ُث ع  حُی دِّ
ُه قال  و آل   یه  ل  ع    اهللُ یّل النَّب یِّ ص   النِ » ]یف کالم له[: ه أنَّ ج  ل امء  ر  ر آِخذر بِِعل :الع  لر عاَِل ج   ،ِمهِ ر 

ذا ناٍج  ه  ر تاِرکر لِِعلِمهِ  ؛ف  ذا هالِکر  ،و عاَِل ه  ی ت .ف  ذ ون  ِمن ِرجِح العاَِلِ أو إن  أهل  النّاِر ل 

ةً  .الّتاِرِک لِِعلِمهِ  ُس  ًة و ح  د  أهِل النّاِر ن دام  ه   ،و إن  أش  بًدا إل  الِل فاست جاب  ل  لر د عا ع  ج  ر 

بِل  ِمنه  فاطاع  الل  ف  ُ ه  الل  اجل ن ة  أو  ل  باِعِه  ،دخ  ه  و اتِّ ِه ِعلم 
َِ ل  الّداِعی  النّار  بِت  و أدخ 

لِ  ی و ط وِل األم  نیِس ا ؛اَل و  ِل ج  ِن احل قِّ و ط ول  األم  دُّ ع  ی ص  ی ف  باع  اَل و  ةأّما اتِّ .«آلِخیر 
7
 

                                                      
 )با قدری اختالف(. ترجمه: 83، ص 0ج  ،مجموعة ورام. 0
 و سّلم: صّلی اهلل علیه و آله رسول خداالّسالم در تفسیر این کالم  از حضرت امام صادق علیه»
مقصود آن عالمی ”د: دنکه فرمو است روایت شده، “عالم عبادت است صورتنگاه کردن به ”

 مسئله این بر خالف که و هر کس ؛است که هرگاه به او نگاه کنی، تو را به یاد آخرت بیندازد
 )محّقق(“« . باشد، نگاه کردن به او فتنه و فساد است

 .دیوان پروین اعتصامی. 2
 . ترجمه:33، ص 0، ج الکافی. 7
الّسالم که از رسول خدا صّلی اهلل علیه و  میرالمؤمنین علیهاشنیدم از  :ُسلیم بن قیس هاللی گوید»

 ،کار بسته اند: عالمی که علم خود را به دو دسته ءعلما”فرمود:  کرد که آن حضرت می آله نقل می
هالک شده  فرد این پس ،را کنار گذاشته خود و عالمی که علم فرد اهل نجات است؛این پس 
نکرده است، به شدت در  عمل ی که به مقتضای علم خود عالم بداز بوی  اهل آتشهمانا  و است.
آن کسی است که در دنیا  اهل آتش از ندامت و حسرِت همانا شدیدترین . وهستند اذیت آزار و
بر این  پذیرفته و اطاعت خدا کرده و استجابت کرده و و او دعوت کردهسوی خدا  ای را به بنده

عمل و ترک  کننده را به سبب دعوت آن ولی خود ،درآورده استبه بهشت  او را خدا اساس
 راه  ،پیروی از هوای نفس ؛ اّماپیروی از هوای نفس و درازی آرزویش به دوزخ درآورده است
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ن  الباقر علیه الّسالُم أّنه  ل امء  أو ج امِری  بِِه » :قال  ع  م ن ط ل ب  الِعلم  لِی باِهی  بِِه الع 

یهِ  وه  النّاِس إل  ج  هاء  أو ج ِِّصف  بِِه و  ف  لی ت ب وّ  ،السُّ ه  ِمن  النّارِ  أف  د  قع  ة  ال ت صل ح   .م  ئاس  إن  الیرِّ

.«إاّل ألهلِها
0 
ن أیب نیاه  أإذا ر»علیه الّسالُم: اهلل عبد ع  بًّا لِد 

ِ
م ،جت م  العاَِل  ُم  َل  ِدجنِک  وه  ع  ِم  ن  إف ؛فاِت 

ب  لِش  
ِ
ل  ُم  ب   َ   َی  وط  ما أح 

ٍ
2و قال   .«ء

د  » : ی الل  إل  داو  :أوح  ل ” علیه الّسالم  ع  ال َت 

نیا فت وًنا بِالدُّ ین ک  عالاًِم م  ینِی و ب  د   ،ب  ی ص  ن ط یِرجِق ُم  ب تِیف  ُ ّطاع  ط یِرجِق إف ؛ک  ع  ئِک   ن  ا ول 

یِرجِدجن   ُ ل وِِبِم .ِعباِدی  الم  ن  ناجایِت ع  ة  م  الو  .“«إن  أدین  ما أنا صانِعر ِِبِم أن أنِزع  ح 
7 

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 

                                                      
 محّقق(« برد. آخرت را از یاد می ،بندد و درازی آرزو رسیدن به حّق را می( 
 . ترجمه:33، ص 0، ج الکافی. 0
هرکه طلب علم کند برای اینکه بر علماء ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  علیهاز امام باقر »

مباهات نماید، یا بر سفهاء و فرومایگان ِمرآء و مجادله کند، یا وجوِه مردم را متوّجه خود کند، 
پس فرض است که نشیمنگاه خود را از آتش اّتخاذ کند؛ همانا ریاست جز برای اهلش شایسته 

 )محّقق(« نیست.
در این قسمت از روایت، عبارت  033، ص 0، ج مرآة العقولو  31، ص 0، ج الکافی. در 2
باشد؛  آمده که بیانگر آن است که ادامۀ عبارت از حضرت رسول می« م اهلل علیه و آله و سلّ صیّل »

 مذکور است. )محّقق(« المعلیه الّس »لکن در سایر نسخ یا هیچ نیامده و یا عبارت 
 . ترجمه:31، ص 0ج  ،افیالک. 7
هرگاه دیدید که عاِلمی محب و ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امام صادق علیه»

دوستدار دنیا است، او را نسبت به دینتان مّتهم سازید؛ زیرا هر کسی که چیزی را دوست بدارد، 
خدا به داود علی ”ود: و فرم“ نماید. گردد و از آن صیانت و مراقبت می برِگرد محبوب خود می

الّسالم وحی فرمود که: میان من و خودت عاِلم مفتون و فریفته به دنیا را واسطه  نبینا و آله و علیه
ای  الطریق و دزدان چاپنده قرار مده تا تو را از طریق محّبت من بازدارد؛ زیرا شأن آنها شأِن قّطاُع

بندند. همانا کمتر کاری که من دربارۀ آنها  است که راه را بر مریدین و سالکین راه قرب من می
 )محّقق(  “«گیرم. دهم این است که حالوت و شیرینی مناجات با خود را از قلوب آنها می انجام می
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حیم  سم  ب   مح ن الرَّ  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                            

   .0 
زینت بی زشی  آخرت ار نیایی در  ی د  ها

های دنیا ارزش دارد و  دنیا که سرای ماّده و تجّمالت است، لذا اشیاء و زینت
در دنیا خریدار دارد؛ ولی در سرای آخرت خداوند خریدار زینت دنیا نیست. خدا 

 :کند و خریدار عمل است فقط در ازای اعمال صالحه، بهشت عنایت می
                  .2 

ل علم برای دنیا بی تحصی  قیمتی 

کنند، در نزد پروردگار قیمتی ندارند؛  مردمانی که تحصیل علم برای دنیا می
                                                      

 :071 ، ص8، ج امام شناسی .87( آیه 28. سوره قصص )0
ّو و سرکشی دهیم برای آن کسانی که در روی زمین راه عل ما این خانه و سرای آخرت را قرار می»

 .«پیمایند، و داِر عاقبت برای پرهیزگاران است ی را نمییجو و فساد و فتنه
 :011، ص 7، ج نور ملکوت قرآن .000( آیه 3. سوره توبه )2
هایشان را خریداری کرده است که در مقابل  هایشان را و مال که خداوند از مؤمنین جان درستی هب»

 «آن به ایشان بهشت عطا نماید.
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 است. زیرا مقصود آنها دنیا بوده و دنیا به آنها رسیده 
نیا» :قال علیه الّسالُم،عبداهلل  عن أیب ِة الدُّ ع  نف  ن أراد  احل ِدجث  لِم  ه  ِف  ،م  ن ل  َل  ج ک 

ِة ن ِصیبر  ةِ  ؛اآلِخیر  ی  اآلِخیر  ن أراد  بِِه خ  ةِ  ،و م  نیا و اآلِخیر  ی  الدُّ .«أعطاه  الل  خ 
0
 

ــع مــی  ــدر تب ــدش کــاه خــود ان  2آی
 

ــدش   ــدم بای  هرکــه کــارد قصــد گن
 

ی  ت برای دنیا عجیب در بیروایت ی سخاو  قیمت

آورند و به  در روز قیامت بعض از مردمان سخی را می»لذا در خبر است که: 
تّی خورد؛  درد آنها نمی اندازند و سخاء آنها در دنیا ابدًا به جهّنم می  ّنُم جاُدوا ح 

وادء  ُ د ُیل  ذلِک  ، قیل  إّنُه ج   7.«و 
                                                      

 ترجمه: .31، ص 0ج  ،الکافی. 0
کسی که حدیث را برای ”: ندکه فرمود است الّسالم روایت شده از حضرت امام صادق علیه»

و کسی که آن را  خواهد بود؛ای ن نصیب و بهره هیچ در آخرت برای او ، دیگرمنفعت دنیا بخواهد
 )محّقق(“« .یدنما میعطاء  وخیر دنیا و آخرت را به ا وندخدا ،برای خیر آخرت بخواهد

 ، دفتر دّوم.مثنوی معنوی. 2
 :711، ص 13، ج بحار األنوار. 7
نُه ص» یرآن  إ یّل اهلل علیه و آله و سّلم:و ع  لر َج  ع  الق  ج  ِة ر  وم  الِقیام  ی ج  ن ج دع  ل  م  تِل  ِف  ،ن  أو   ُ لر  ج  و ر 

بِیِل اللِ  لر  ،س  ج  ثِی  و ر   الامِل. َ 

ی قول   ل   الل   ف  وج  ز  لِّم َل   أ” لِلقاِری: ع  لت   ماک  أ ع  َل   أنز  وِل؟! ع  س  : “ر  ! جا ب َل   ف ی قول  بِّ : ر  ی قول   ما” ف 

ِملت   ؟ فِیام ع  لِمت  : “ع  ی قول  ، جا ف  بِّ   ِف  بِهِ  ُ مت   ر 
ِ
ی قول  الل   .أطیراِف الن هارِ  و الل یلِ  آناء !” :ف  بت  ذ   و “َ 

: ت قول   ة  الئِک  !َ  ” الم  بت  : الل   ج قول   و “ذ  دت   إن ام” ت عال  قال: أن أر  ، ف النر  ج  د ُاِرئر ق  . ُِیل   ف  لِک   “ذ 

ی قول   الامِل، بِصاِحِب  ج ؤیت   و : الل   ف  ع َل   أ” ت عال  سِّ ت ی الامل   ک  ل یع   أ و  تاج   أد عک   َل   ح  ٍد؟! إل   ت  : “أح   ف ی قول 

! جا ب َل   بِّ : ر  ی قول  ِملت   ف ام” ف  ؟! باِم ع  یت ک  نت   ُال: “آت  ِحم   أِصل   َ  . و الیر  ق  د  : ف ی قول   أت ص  !” الل  بت  ذ   و “َ 

ول   : ت ق  ة  الئِک  !” الم  بت  ذ  قال” :بحان ه  س   الل   ج قول   و “َ  دت  أن ج  وادر  :ب ل أر  لِ  ،ف النر ج  ُ د ُِیل  ذ  .و   “ک 

ِذی ج ؤیت   و تِل   بِال  بِیلِ  ِف  ُ  ی قول   الِل، س  : ف  ؟ ما” الل  لت  : “ف ع  ی قول  یرت   ف  بِیلِک   ِف  بِاجِلهادِ  أم   ف قات لت   س 

ت ی . ح  ی قول   ُ تِلت  : ف  !” الل  بت  ذ  الئِ  و “َ  ول  الم  ق  :ت  ة  !” ک  بت  ذ  : الل   ج قول   و “َ  بحان ه  دت   ب ل” س   أن أر 

قال: جاعر  ف النر  ج  یِری ش  ! ج  د ءر ق  . ُِیل   ف  لِک    “ذ 
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معن ِلم به کماالت  تحلیۀ عا  ویهلزوم 

لذا عالم باید خود متحّلی باشد، تا اّواًل سخنش اثر داشته باشد و ثانیًا أعمالش 
 خراب نشده و زحماتش هدر نرود:

 قال اهلل تعایل:             0؛ 
                                                      

  َُّسوُل  قال ُ م ئِک  ” :صیّل اهلل علیه و آله وسلماهلل   ر  لق   أ ول  یر   اللِ  خ  ن مج   نار   ِِبِم ت سع   .“« ه 
نخستین کسی ”فرمودند:  و سّلم روایت شده است که ی اهلل علیه و آلهصّل خدارسول از »ترجمه: 

که در راه  است یمرد و که قرآن را جمع کرده است شوند، مردی می خواندهروز قیامت  در که
 اشته است.د یکه مال فراوان است خدا کشته شده و مردی

به تو تعلیم  ،فرستادم خود فرو مگر آنچه را که بر رسول” فرماید: می قاری قرآنخداوند متعال به 
 دربارۀ پس” :فرماید خداوند متعال می تعلیم فرمودی. بله ای خدای من، :گوید او می“ ؟!دمنمون

ساعات  من در ،گوید: بار خدایا او می “؟!دادیانجام  یعمل و اّطالع پیدا کردی، چه علم که آنچه
دروغ ” فرماید: می خداوند .مبه عبادت تو برخاستقرآن  با خواندن روز آغاز و انجام هر شب و هر
نا هما” فرماید: و خداوند در این هنگام می!“ ییگو دروغ می” :گویند می مالئکه نیزو  !“ییگو می

 “و همین را هم گفتند. استقرآن  ی اهلفالن :آن بود که بگویند تومقصود 
من از جهت مگر ” :کند خداوند از او سؤال می ؛آورند را می متمّول و صاحب مالرد فبعد از آن 

گوید: آری  او می “؟!نیاز نکردم ندادم و تو را از دیگران بی ت و گشایش قراروسعدر تو را  مالی
“ ی انجام دادی؟!عمل ، چهدادم به تو آنچه واسطۀ بهپس ” فرماید: خداوند می !ای خدای من

دروغ ” فرماید: می خداوند .دادم می صدقه آوردم و میرحم بجای  ۀصل همیشه گوید: من می
 :فرماید میسبحان در این هنگام خداوند و !“ ییگو دروغ می” :گویند می مالئکه نیزو  !“ییگو می
 “بخشنده است و این را هم گفتند. ی جواد وفالن :کردی تا بگویند میتو این کارها را ”

 “؟!چه کردی تو” فرماید: به او می آورند؛ خداوند را میردی که در راه خدا کشته شده است فبعد از آن 
 .جنگ کردم تا در راه تو کشته شدم  دی و من همدر راهت فرموجهاد  امر بهتو  ،گوید: بار خدایا او می
وند در این خداو !“ ییگو دروغ می” :گویند می مالئکه نیزو  !“ییگو دروغ می” فرماید: می دخداون

 .“گفتند است و همین را هم  باک و بی شجاع یفالن :خواستی مردم بگویند تو میبلکه ” فرماید: هنگام می
 ملتهب و گداخته آنها ۀواسط هستند که آتش جهّنم به این افراد مخلوقاتی”رسول خدا فرمودند: سپس 

 )محّقق( “«.گردد می
 :0، تعلیقه 703، ص 01، ج امام شناسی .33( آیه 2. سوره بقره )0
 «کنید؟! کنید و خودتان را فراموش می آیا شما مردم را امر به نیکی می»
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وِعظ  »  ن  ت مِ ج  یر  خ   او إذ ،لِب  الق  ت ِف ع  ُ  و   لِب الق   ن  ت مِ ج  یر  خ   اإذ ]الکلمة[ ة  الم 

ت   َل   نِ اساللّ   0«؛ز اآلذان  و  اجج 
: نی  علیه الّسالُم ت بعد کالٍم ت قال  ن عیلِّ بن  الُس  ل بِهِ إف» ع   ،ن  الِعلم  إذا َل  ج عم 

د ِمن  الِل إال ب عدً  َل   زد  فیًرا و َل  ج   َ زد د صاِحب ه  إال  «؛اج 
2 

یر  ف » :نج البالغةیف  ه  ما ظ ه  ع  ُ ف  عَل اللساِن، و أرف  ع  الِعلِم ما و  أوض 

«اجل وارِح و األرَاِن.
7
 

لم با عمل  پایداری دنیا به عا

تقوا مالزم با علم، و علم مالزم با تقوا است. اگر عالمی از عمل دست بدارد، 
 دین تربیت خواهد نمود: دنیایی را خراب خواهد کرد و مردم را بی

.إذا » د  العاَل  د  العاَِل ف س  «ف س 
3
 

                                                      
از ِحَکم منسوب به  233، )حکمت 283، ص 21الحدید، ج  ابن أبی شرح نهج البالغة. 0

 الّسالم(. ترجمه:امیرالمؤمنین علیه 
از  ،آیدیرون از زبان ب اه کهگ آنو  ؛نشیند میبر دل  ،آیدیرون از دل ب هنگامی که سخن و موعظه»

 )محّقق(« کند. ها تجاوز نمی گوش
 . ترجمه:33، ص 0ج  ،الکافی. 2
 همانا اگر به”الّسالم روایت شده است که بعد از کالمی چنین فرمودند:  از حضرت امام سجاد علیه»

 )محّقق(“« افزاید. علم عمل نشود، برای صاحب آن جز کفر و ضاللت و جز دوری از خدا چیزی نمی
 . ترجمه:011، ص 3)عبده(، ج نهج البالغة . 7
 است ترین علم آن رفیعو  د )و به عمل مؤّدی نگردد(؛ستیابترین علم آن است که بر زبان  وضیع»

 )محّقق(« . است ظاهر و هویدا گشته در اعضاء بدن و ارکان آن )چون قلب و مغز(، که
.گرچه این عبارت کالمی صحیح و مطابق حکمت و تجربه است، و لیکن در مجامع روایی شیعه با 3

 013، ص 3، ج شرح ُغَرر الحکم و ُدَرر الکلمالّسالم وارد نشده است. در  این لفظ از ائّمه طاهرین علیهم
عبارت:  031 ، ص33، ج بحار األنوارو در .« العاَل    د  فس  ت   العاَِلِ  ة  ل  ز  »الّسالم تعبیر:  از امیرالمؤمنین علیه

َ    :ل  یو ق  » دوا” یّل اهلل علیه و آله و سّلم:ال صق   !أیُّ النّاَّ   ل امء  إذا ف س   وارد شده است..“« الع 
 )محّقق(« د.گرد فاسد و تباه می عاَلمیهنگامی که عاِلمی فاسد شود، »ترجمه: 
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 لذا پایداری دنیا به عالم با عمل است.
قوام مرِ  لّسالم در چهار ا منین علیه ا لمؤ میرا  ۀ دنیادهند کالم ا

یِّ أّنه قال   :نج البالغةیف  ابر بن عبداهلل  ا نصار  نیا  !جا جابیِر  » :جل  وام  الدُّ
ُِ

ةٍ  ه   :بِأرب ع  ست عِمٍل ِعلم  ل م   ؛عاَِلٍ م  ت ع  وفِهِ  ؛و جاِهٍل ال ج ست نکِف  أن ج  عیر  ل  بِم  واٍد ال ج بخ   ؛و ج 

نیاه   ه  بِد  ت  بِیع  آِخیر  ِقٍی ال ج  ه   .و ف  ی ع  العاَِل  ِعلم  ل م   ،فاذا ض  ت ع  ف  اجلاِهل  أن ج  و إذا  ،است نک 

وفِهِ  عیر  نِیُّ بِم  نیاه   ،ب ِخل  الغ  ت ه  بِد  ِقی  آِخیر  یهِ  !جابیِر   جا .باع  الف  ل  م  الِل ع  ت نِع  ث یر   َ ن  ت  ،م  ث یر   َ

یهِ  ٌ  النّاِس إل  واِئ یر   ؛ح  ِب  ع  ن ُام  هَّلِِل فِیها باِم ی   ف م 
ِ
واِم و الب قاء ها لِلد  م هَّلِلِ  ،ض  ق  و م ن َل  ج 

یر   ب  ع 
ِ ناءفِیها باِم ی  واِل و الف  ها لِلز  .«ض 

0 
نسبت به  مردم  یِ  تأّس نغریزۀ  نشمندا ن و دا مندا  خرد

کنند. اگر  ای هستند که روی دست بزرگتر خود عمل می مردم دارای غریزه
 خردمندان و دانشمندان منحرف گردند، دیگر از تودۀ جاهل چه توّقع باید داشت؟!

منحرف ن  نشمندا ن و دا نسبت به خردمندا لّسالم  لمؤمنین علیه ا میرا  موعظۀ ا

لٍ  ال» :نهج البالغهدر اینجا خطبۀ  م  ِی ع  ة  بِغ  و اآلِخیر  ن َِم ن ج یرج  ی  ،ت ک  جِّ یر  و ج 

ة  بِط وِل األم ل  2 ، با شرح مفّصل آن بیان شد....«الت وب 
                                                      

 . ترجمه:223ص  ،3ج  )عبده(، نهج البالغة .0
ای جابر! قوام و دوام دنیا به چهار امر ”الّسالم به جابر بن عبداهلل انصاری فرمودند:  امیرالمؤمنین علیه»

استنکاف ننماید؛  است: عالمی که علم خود را به کار گیرد؛ و جاهلی که نسبت به تعّلم و فراگیری علم
ای که در نیکی و احسان خود، بخل نورزد؛ و فقیری که آخرتش را به دنیای خویش  و جواد و بخشنده

نفروشد. پس هرگاه عالم، علم خود را ضایع و تباه سازد و بدان عمل نکند، جاهل از فراگیری علم 
خل ورزد، فقیر آخرتش را به نیاز در نیکی و احسان خویش ب استنکاف نماید؛ و هرگاه فرد غنی و بی

دنیا بفروشد. ای جابر! هر آن کسی که نعمت خدا بر او بسیار باشد، حوائج و نیازهای مردم نیز به او 
ها به امور واجب و مورد رضای الهی قیام نماید، آن  بسیار است؛ پس هر کسی که در آن نعمت

ها به امور واجب و مورد  که در آن نعمت ها را در معرض دوام و بقاء قرار داده است؛ و هر کسی نعمت
 )محّقق(“« را در معرض زوال و فناء قرار داده است. ها رضای الهی قیام ننماید، آن نعمت

 :033، ص 3)عبده(، ج  نهج البالغه. 2
ع ظ ُه:الّس   و قال  علیه» ُه أن ی  أل  ُجٍل س   الم ل ر 
و َِم ن ک نال ت  ” ة   ج یرج  لِ  بِغ یِ  اآلِخیر  م  یو  الع  جِّ ِل. بِط ولِ  الت وب ة   ج یر  ولِ  األم  نیا بِق    الّزاِهِدجن  و ج قول  ِف الدُّ



 مجلس روز هفدهم/  31/ ج مطلع انوار  345

 

                                                      
   ِل الیّراِغبِی م  ل  فِیها بِع  عم  قن ع .ج  نِع  ِمنها َل  ج  عِجز   .إن أ عطِی  ِمنها َل  ج شب ع و إن م  ن ش   ج   أ ویِت   ما کیرِ ع 

بت ِغی و ة   ج  جاد  .  فِیام الزِّ ِقی  ی ب  نه  نت ِهیج  أیِت  ،و ال ج  یر  باِم ال ج  أم  م. و ج  ل ه  م  ل  ع  عم  ی  و ال ج 
ِبُّ الّصاحِلِ و  ،َی 

م ه  د  و  أح  ذنِبِی  و ه  بِغض  الم  ه  ج  . ج  وت   کیر  ةِ  الم  ثیر  ن وبِهِ  لک  ِقیم   ذ  َل   و ج  ه   ما ع  کیر  وت   ج  .  الم  ه  ِقم  ظ ل  ل  إن س 

ح  أِمن  الِهیً ناِدمً  وِف  ج عج  . اا و إن ص  قن ط  إذا ابت َِل   ب  بِن فِسِه إذا ع  عا م ضط یرًّ . و ج  ه  ب الءر د  و إن  اإن أصاب 

خاءر اعت  ض   ه  ر  [ نال  ض  ًّ  ]أعیر  غت  غلِب ه   .ام  َل  ما ت ظ نُّ و ال ج غلِب ها ت  ه  ع  َل  ما ج ست یِقن   ن فس  َل  . ع  اف  ع  ُی 

و  نبِِه و ج یرج  ِیِه بِأدین  ِمن ذ  لِِه.  ِمن َث یر  بِأ لِن فِسهِ غ  م  تِن  ع  ن   ،إِن است غن ی ب طیِر  و ف  ه  ن ط  و و   ُ یر   . و إِن افت ق 

بالِغ  إذا ِمل  و ج  ِّصِّ  إذا ع  ق  أل   ج  ة  . س  ف  الت وب  و  عِصی ة  و س  ةر أسل ف  الم  هو  ه  ش  ت ل  ض  یر  ته   ،إن ع  یر  و إن ع 

ائِطِ  ن ُش  ج  ع  یر  عت رِب   .الِمل ةِ  ُِمن ةر انف  ة  و ال ج  ت ِعظ   ،ج ِصف  الِعرب  وِعظ ِة و ال ج  بالِغ  ِف الم  وِل  ؛و ج  و  بِالق  ف ه 

لِ  م  ِدلٌّ و ِمن  الع  ِقلٌّ  م  ی. م  بق  فن ی و ج ساِمح  فِیام ج  نافِس  فِیام ج  مً . ج  غیر  نم  م  ی الغ  یر  غن اًم ج  یرم  م  ش  . ا و الغ  ُی 

وت   باِدر  الف  وت  و الج  ِیِه ما ج ست ِقلُّ أج  . الم  عِصی ِة غ   ِمن ج ست کثیِر   و ن فِسِه، ِمن ِمنه   َث یر  ست عظِم  ِمن م 

تِهِ  ه   طاع  ِقیر  داِهنر  ِمن ما َی  َل  النّاِس طاِعنر و لِن فِسِه م  و  ع  ه  ِیِه؛ ف  ِة غ  یِه . طاع  بُّ إل   أح 
ِ
ع  األغنِیاء الل غو  م 

ع   َیرِ الذِّ  ِمن   .  م 
ِ
یراء ق  م  َی  الف  َل   ک  ِیهِ  ع  م   ال و لِن فِسهِ  غ  ک  ل یها َی  ِیِه،  ع  ؛لِغ  ه  ه  و ج غِوی ن فس  ی  و   و ج یرِشد  غ   ف ه 

وِف . ج طاع  و ج عِص  لِقهِ . و ج ست وِف و ال ج  ه  ِف خ  ب  ش  ر  بِِّه و ال ُی  ِی ر  ش  اخل لق  ِف غ   .“و ُی 

ی الکالمُ  هنا إاّل  الکتاب   هنا یف ُکن ی  و ل  و ل  ”ه اهلل تعایل[: م  ح   ر  ض  ]قال الرَّ  ف  ک  ظةً  به ل  وع  عةً  م   و ناج 
کمةً  ٍ مُ ل   ریةً ص  و ب   بال غةً  ح  رٍ ف  مُ  رٍ ناظ  ل   جةً و ع   ب    “«.کِّ

 الّسالم به مردی که از آن حضرت تمّنای موعظه نمود چنین فرمود: امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
. اندازد آخرت امیدوار است و به آرزوی دراز، توبه را به تأخیر میاز آنان مباش که بدون عمل, به ”

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 

کند. دیگران را از کار ناپسند نهی کرده و خود از آنچه نهی  اقی مانده و به او داده نشده طلب میآنچه ب
دهد. صالحان را  آورد فرمان می دارد، و نیز دیگران را به آنچه خود بجا نمی کند دست برنمی می

ه خود یکی از دارد و حال آنک کاران را دشمن می دهد، و گناه دوست دارد و عمل آنان را انجام نمی
آنهاست. از مرگ به جهت کثرت گناهانش کراهت داشته و بر آنچه )گناهانی( که سبب کراهت از 

کند. اگر بیمار شود نادم و پشیمان گردد و چون صّحت یابد احساس امنیت  مرگ شده ایستادگی می
که  دی شده و هنگامیپردازد. هنگامی که به او عافیت داده شود دچار ُعجب و خودپسن کرده و به لهو می

  چارگی دعا کند مبتال و گرفتار شود نومید گردد. اگر بال و محنت به او برسد در حال اضطرار و بی
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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 ُبرد خصم خیره، چه غـم  

 
  

 هـای پـر شـکنش    که بود جوشن تن، زلـف   
                                                       

  و چون راحتی و خوشی به او دست دهد از روی غرور اعتراض کرده و روی گرداند. نفس او
ه او بر اساس آنچه یقین کند بر او غالب و مسّلط گشته و حال آنک اساس آنچه گمان و خیال می بر

کند(. بر دیگران به گناهی کمتر از  گردد )و به یقین خود عمل نمی دارد بر نفس خویش غالب نمی
نیاز شود  از آنچه عمل کرده توّقع دارد. اگر مستغنی و بی ترسد و برای خویش بیش گناه خود می

ومید شده، سست و مدهوش و سرمست شده، در فتنه و گمراهی افتد، و چون فقیر گردد ن
االعتقاد گردد. اگر عملی انجام دهد تقصیر و کوتاهی کرده، و هنگامی که سؤال و درخواست  ضعیف

کند در آن مبالغه نماید. اگر شهوتی بر او عارض شود معصیت را مقّدم داشته و توبه را به تأخیر 
زیند. عبرت گرفتن از اندازد، و اگر محنت و بالیی به او برسد از حدود شریعت و دین دوری گ

کوشد و خود موعظه  گیرد، و در موعظه کردن می کند و خود عبرت نمی دیگران را توصیف و بیان می
منشی نموده و از نظر عمل فقیر و  پذیرد؛ پس او به سبب گفتاِر خود بر دیگران توّفق و بلند نمی
کرده و در اموری که باقی و بهره است. در مورد آنچه فانی و هالک شدنی است تنافس و سبقت  بی

کند. غنیمت و سود را غرامت و زیان, و غرامت را غنیمت  جاودان است مسامحه و مساهله می
شتابد.  سوی اعمال صالحه نمی ترسد و پیش از آنکه فرصت را از دست دهد به بیند. از مرگ می می

در مورد خود کوچک  تر از آن را که بزرگ شمارد درحالی معصیت و گناه دیگری را بزرگ می
داند؛  شمرد، نسبت به خودش بسیار می آورد؛ و نیز طاعتی را که از دیگری کوچک می حساب می به

انگار است. به لغو  گیرد و نسبت به خود سهل زند و ایراد می بنابراین او نسبت به مردم طعن می
کند و  خود علیه دیگری حکم میتر است. به نفع  گذراندن با أغنیا نزد او از ذکر خدا با فقرا محبوب

کند و نفس خود را  کند. دیگری را ارشاد و راهنمایی می هرگز علیه خود به نفع دیگری حکم نمی
نماید. حق خود را تمام و کمال  کنند و خود معصیت می سازد؛ پس دیگران از او پیروی می گمراه می

سد در غیر امر پروردگارش )از ترس آنان تر دهد. از خلق خدا می ستاند و حق دیگری را تمام نمی می
 “ترسد. دهد که مورد پسند خداوند نیست( و در امِر خلِق او از پروردگار خود نمی کاری انجام می

جز این کالم نبود، همان برای موعظۀ  نهج البالغهاگر در کتاب ”فرماید:  سّید رضی ـ علیه الّرحمة ـ می
 )محّقق(“« نافع و حکمِت بالغه و بصیرِت شخِص بصیر و عبرِت شخِص تفّکرکننده، کافی بود.
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 چو آب بست بـه گلـزار بـوتراب سـپهر؟    
 

  
 که خون چکد همـه از چشـم اللـۀ دمـنش      

ــذر    ــوا بگ ــه نین ــّرج ب ــم تف ــه حک ــی ب  یک
 

  
 پــر از شــقایق، گلــزاِر زخــم بــین چمــنش  

 شهی که سندس فـردوس بـود پوشـش او    
 

  
ــنش     ــۀ که ــن، خصــم جام ــه ت ــد ب  روا ندی

 روح قدس از دمـش سـخنگو شـد    لبی که 
 

  
 شگفت بین کـه بریدنـد در دهـن سـخنش      

 تنی ضعیف که پاسی فزون نمانـد درسـت   
 

  
 صبا به بیُهده کردی ز خـار و خـس کفـنش     

ــه کنعــان چــه ارمغــان آرد؟    دگــر بشــیر ب
 

  
ــا کــرده گــرگ پیــرهنش     ز یوســفی کــه قب

 چــراغ دودۀ طــه، فلــک بــه یثــرب ُکشــت 
 

  
 شـــام ســـر آورد دود انجمـــنشز قصـــر   

 زمانــه، گلشــن زهــرا چنــان بــه یغمــا داد  
 

  
ــمنش     ــوان و یاس ــد ارغ ــه ش ــار قافل ــه ب  ک

 سری که سـرودش کـالم یـزدان بـود     فلک 
 

  
 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     

ــا   ــر وف ــرد مگ ــدر نک ــات روز ب ــه مکاف  ب
 

  
 0تطاولی که کشـید از تـو جسـم ُممتحـنش      

 
لّسالم الّشهدا علیه ا ت سیّد مرثیۀ حضر نّیر تبریزی در  مرحوم  ناک   اشعار سوز

 
                                                      

 مرحوم نّیر تبریزی. دیوان اشعار. 0
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 ضرورت عقلی و شرعی پرداختن به امور دنیوی
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حیم  سم  ب   مح ن الرَّ  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

         .0 
نسان ی ا مل تکا اختالل در سیر  موجب  مور دنیوی،   اختالل در ا

مکانی است که انسان باید مدتی در آن زندگی کند؛ گرچه مقّدمۀ آخرت دنیا 
است، ولی عنایت به آن به اندازۀ مّدت زندگی که در خور مقّدمه است، الزم است. 

کند، راضی  لذا اسالم با آنکه مردم را به آخرت دعوت نموده و ترغیب به زهد می
ختالل موجب اختالل در سیر نیست امور دنیوی مردم مختّل باشد؛ زیرا که این ا

 تکامل خواهد گشت.
مردم ی  ندگ مت ز اسالم در جهت سال نین   قوا

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.
اسالم بر به ی  آ مبنا نّیتدست  نه رهبا است،  ندگی  مور ز ارۀ ا مال و اد ن   ورد

 دین اسالم غیر از دین مسیح است که رهبانّیت را بر مردم واجب کند
                                                      

 :33، ص 7، ج نور ملکوت قرآن .8( آیه 17. سوره منافقون )0
 «مبرش و مؤمنین دارد.عّزت با تمام مراتب و درجاتش، اختصاص به خدا و پیغ»
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هبانِی ة  ِف اإلسالم ال) (ر 
و آنها را به ترک ازدواج و معاشرت امر نموده و مسکن آنها  0

 ها قرار دهد: را در بیغوله
ل یه و  یّل اهلل ع  سوُل اهلل ص  [:]قال ر  لَّم  ٍی و أخی » آل ه و س  نظ یر  بِع  أخی مویس ج 

ین ی. یر  بِع  ٍی أ خیری و أنا أنظ  نظ یر  بِع  «عییس ج 
7و2

 

طور کفاف، جزء برنامۀ دین  دست آوردن مال و ادارۀ امور زندگی به لذا به
 شود. اسالم شمرده می

لوده کم لباس پاره و ظاهری آ محتاج، با  نِ  مسلما ی   قیمت

                                                      
 . ترجمه:011، ص 03، ج مستدرک الوسائل؛ 037، ص 2، جدعائم اإلسالم. 0
 )محّقق(« در دین اسالم نیست. رهبانّیت و اعتزال»
، 3، و ج 011، ص 3، ج تفسیر بیان السعادة. نص این عبارت در مجامع روایی یافت نشد؛ لیکن در 2

 چنین آمده است: این 023ص 
الم علیه ویسخی مأ إنّ »  ٰی ُس  الی   ه  ین  الم َان ع  الس   خی عییس علیهأ و إنّ  میاءً ع   ٰی من  الی   ه  ین  َان ع   الس 

 .«یِ ین  و الع  و أنا ذ   میاءً ع  

چشم راستش نابینا بود و برادرم عیسی چشم چپش نابینا بود؛ و  برادرم موسیهمانا »ترجمه: 
 )محّقق( «لیکن من دارای هر دو چشم هستم.

ذات اقدس الهی دارای دو صفت جمال و جالل است که همگی صفات از آن دو نشأت . 7
یابند، و هر مظهر و فردی در عالم  گیرند، و در عالم وجود به مظاهر مختلف ظهور و بروز می می

باشد مختلف است، و یک فرد در عالم وجود با فرد  از جهت نصیبی که از این دو صفت دارا می
باشد. در این میان برخی از موجودات در صفات جمالّیه  طراز نمی ساوی و همدیگر از هر جهت م

ها و دشت و مرغزار  و برخی دیگر در صفات جاللّیه ظهور بیشتری دارند؛ مانند نسیم بهار و گل
 معّطر و شاداب، و طوفان و زلزله و صاعقه و آتش و باد.

گردد؛ در بعضی حالت انبساط و  ر میاین مسئله در مورد نفوس بشر نیز به أشکال مختلف ظاه
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 احدّیت و واحدّیت را واجد 

جمال و جالل است، قطعًا  الحقیقة بر تمامی مظاهر است و واسطۀ انبساط نور وجود ذات و بسیط
باشد، و بدین جهت شایستگی تحّقق به تجّلی  الکلمه دارا می واجدّیت این دو صفت را بتمام معنی

 اعظم را برای نفس قّدوسی خویش احراز نمود است. )معّلق(



 344 در مذّمت فقر تیسه روا

 

کنند که شخص مسلمان باید دارای لباس پاره و ظاهری آلوده و  بعضی گمان می
 برای نان خود محتاج باشد؛ این غلط است! چنین مردی در نزد اسالم کم قیمت است:

مذّم فقرسه روایت در   ت 

:] لَّم  ل یه و آل ه و س  یّل اهلل ع  سوُل اهلل ص  فیرً » ]قال ر   َ ون   قیر  أن ج ک   0«؛اَاد  الف 
سوُل اهلل] [: قال ر  لَّم  یه  و آل ه  و س  ل  یلَّ اهلل ع  جنِ » ص  جِه ِف الّدار  واد  الو  قیر  س  «؛الف 

2
 

که طعام برای اهل و  اگر صبح کنم درحالتی»فرمایند:  حضرت صادق می
 «عیال خود نداشته باشم، بدتر است از آنکه صبح کنم و فرزند من مرده باشد.

ی، به ز سیر کمال ن ا ند ما لبستگی  باز فّیت دنیاواسطۀ د مقام ظر ز  نیا بیش ا  به د

آید آن است که: مال و زندگی نباید  دست می طور مسلم از اسالم به آنچه به
انسان را از خدا مشغول کند و از سیر ترّقی باز بدارد؛ و دلبستگی به دنیا بیش از مقام 

 گردد: ظرفّیت دنیا مانع از تکامل می
یّل بن السنی علیه الّسالُم[: ن ع  نیا ر» ]ع  بُّ الدُّ یئ ةٍ أح 

طِ لِّ خ   َ .«س  
7 

الناس نادرست عوام  زاهِد فقیر، پندار  لم با  نستن عا  مرادف دا

بدبختانه امروز در نزد قاموس لغت، معنی عالم با معنی فقیر و بدبخت 
پندارند عالم باید زاهد  مرادف گشته و فقر یکی از لوازم علم است؛ زیرا که مردم می

 فقیر:باشد و زاهد یعنی 
یِرجِم » عن الّصادق  علیه الّسالُم: ِة الامِل و ال ت  نیا بِإضاع  هد  ِف الدُّ ل یس  الزُّ

ِدک  أوث ق  ِمنک  باِم ِعند  الل ؛احل اللِ  ون  باِم ِف ج  نیا أن ال ت ک  هد  ِف الدُّ ِل الزُّ .«ب 
3 

                                                      
 . ترجمه:713، ص 2، ج الکافی. 0
 )محّقق(« .به کفر بینجامد و تنگدستی فقرکه  نزدیک استبسا  چه»
 . ترجمه:31، ص 0، ج عوالی اللئالی. 2
 )محّقق(« فقر، روسیاهی در دو دار دنیا و آخرت است.»
 . ترجمه:83، ص 1، ج معاد شناسی. 071، ص 2، ج الکافی. 7
 «. محّبت دنیا سرمنشأ تمام گناهان است»
 . ترجمه:31، ص 1، ج الکافی. 3
 مال و حرام  اضاعۀزهد در دنیا، به ”: ندفرمود روایت شده است کهالّسالم  امام صادق علیهاز »
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لّسالم ئّمه علیهم ا  ثروت و شوکت بسیاری از ا

شوکت  روتمندی دیده شده و در میان ائّمه بسیاری دارایدر میان علماء مردان ث
هایی از  و حضرت رضا، داستان و جالل بودند. حضرت باقر و حضرت سّیدالّشهدا 

 کثرت مال و انفاق در راه خدا دارند:
ثوری ن  مام صادق علیه الّسالم با سفیا ن ا  داستا

 0داستان حضرت صادق با سفیان ثوری.
                                                      

 نزداز آنچه در  داریبلکه زهد در دنیا آن است که به آنچه در دست  ؛نمودن حالل نیست 
 )محّقق(« باشی.ن تر مطمئن ،ستوند اخدا

 :332، ص 1، ج الکافی. 0
د  بن  ُبندار عن » اهلل   مح د بن  أیبأعیل بن ُممَّ بد  ن ُمّمد  بن  عیل رفعُه قال ،ع  ی یف  :ع  رَّ ُسفیاُن ال َّور  م 

سجد ال رام   اهلل  علیهأف ر ،الم  ةُ الّسالم و علیه  یابء  ی أباعبد  ة   ک ری  ؛ القیم  سانء ت ینَُّه و واهلل  آل   :ف قال ح 
 ُ نَّهُ    بِّخ  نهُ  !و  نا م  د  ُسول  اهلل  ” :ف قال ،ف  سوُل اهلل   ،یا ابن  ر  ب ا  ر  نا  یّل اهلل علیه و آله و سّلم صما ل  م  ل  ه 

ن آبائ   علیه اللِّباَّ  و ال عیل   دء م   “ک!الّسالم و ال أح 
هُ  ف قال: اهلل   ل  ول   َان  ” الّسالم: علیه أبوعبد  س  مانٍ  علیه و آله و سّلمصَّل الل  اللِ  ر  قِتٍ  ِف ز  و  ،ُ ٍت م 

ذ   َان   ِتهِ  جأخ  نیا إن  و  إُتاِرِه؛و  لِق  لِک ب عد   الدُّ ت ذ  زالِی ها، أرخ  قُّ  ع  ها. ِِبا أهلِها فأح   :ت ال ُ مَّ  “أبیرار 

”﴿                           ﴾.*  ذ  ِمنها ما أعطاه  و ن أخ  قُّ م  ن حن  أح 

َل    .الل   ی ع  ی  أینِّ جا ث وِری ما ت یر  ه  لِلنّاسِ  غ   .“ِمن ث وٍب إن ام ألب س 

ب  ید  ُسفیان   یه   ،ُ مَّ اجت ن  ها إل  رَّ ِ    وبً  ،ف ج  ف ع  ال َّوب  ا عیل  و أبر  ل  ُ مَّ ر  یل   کا َت    ذ  ه   ع  لد  ل یًظا؛ ج   غ 
ذا” ف قال: ه   ه  ب   ُ مَّ  .“لِلنّاسِ  رأجت ه   ماو  لِن فیِس  ألب س  ن  یل  ُسفیان     وًبا ج  ُل  ،ع  نء و داب  ل یظء ب    أعالُه غ 
ل   نّیء    وبء  کذ  ذا لِن فِس ” :ف قال ؛ل  بِست  ه  ذا األعَل  لِلنّاِس و ل  بِست  ه  ها کل  ُّ  «“.ت ُس 

بن  از محّمدعبداهلل،  مرحوم کلینی به اسناد خود از علی بن محّمد بن ُبندار، از احمد بن أبی»ترجمه: 
 و الّسالم رسید صادق علیه ه امامسفیان ثوری در مسجد الحرام ب کند که: طور مرفوع نقل می علی به
 روم و او را خدا قسم میه گفت: ب است؛ پوشیده قیمت و زیبایی های گران لباس حضرتدید آن 
رسول خدا صّلی ، اهلل رسول یا بن”گفت:  و نزدیک شدپس به حضرت  !کنم سرزنش می توبیخ و

 !“اند ک از پدرانت چنین لباسی را نپوشیدهی و هیچ الّسالم  طالب علیه بن أبی و علی اهلل علیه و آله
در زمان فقر و تنگدستی  رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله” فرمود:  الّسالم به او علیه صادق امام

که بعد از آن  حالی در ؛نمود گذران می ،همان فقر و تنگدستی و به مقتضای کرد مردم زندگی می
 ه بباران نعمت دنیا فزونی یافت و روزگار به وسعت گرایید، و بنابراین سزاوارترین افراد 
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ی پرداختن به  ت عقل نیاضرور ترک د لزوم  ز  اخبار ا مراد  نیوی و  مور د  ا

سرا و سّیارۀ خود به  خواهد مسافرتی بکند، به منزل و کاروان شخصی که می
دهد؛ ممکن است سّیاره شکسته  اندازۀ طول مّدت سفر ـ نه زیاده از آن ـ اهمّیت می

اق و او را در بین راه برای مّدت متمادی متوّقف کند و از مقصد باز دارد؛ یا ط
 سرا پایین آمده او را هالک کند. کاروان

کنند، دنیا معنیش مال  آنچه را که در اخبار مردم را به ترک دنیا دعوت می
شود که مال، راه  بسا می نیست، بلکه عالقۀ به دنیا و انصراف از آخرت است؛ چه

 کند. آخرت را برای انسان باز می
گاه زحمت نکشید و  کنید؛ هیچ اندازۀ مّدت حیات، اندوخته گوید به اسالم می

 عمر خود را تلف نموده و بگذارید و بروید. این از دست دادن عمر، بالنتیجه است.
نیا تعّلق به د ز  لزوم إعراض ا ب تقوا و  لمؤمنین در با میرا  خطبۀ ا

ک: »نهج البالغهدر اینجا خطبۀ  م  بِالشُّ ِم و النِّع   الواِصِل احل مد  بِالنِّع 
 «یراحل مد  هَّلِلِ

 0با شرح مفصل آن بیان شد.
                                                      

 فرماید: ﴿بگو چه  که میاین آیه را  و پس از آن حضرت .“های دنیا ابرار و نیکان هستند نعمت
نش بیرون آورده است﴾، تالوت نمود و کسی حرام کرده است زینت خداوندی را که برای بندگا

کند، سزاوارتریم. ای  های الهی استفاده می و ما از هر فردی که از این عطایا و نعمت”فرمود: 
 “ام. هایی است که برای مردم پوشیده بینی لباس هایی را که بر تن من می ثوری، بدان که این لباس

ید و لباس روی خود را کنار زد و لباس طرف خود کش گاه حضرت دست سفیان را گرفت و به آن
این را برای ”غلیظ و ضخیمی را که در زیر آن بر روی پوست پوشیده بود، نشان داد و فرمود: 

سپس لباس سفیان را که در رو لباسی غلیظ و “ ام. بینی برای مردم پوشیده خود و آنچه را که می
ا تو این لباِس رو را برای مردم و این لباس اّم”خشن و در زیر لباسی نرم بود، کنار زد و فرمود: 

 )محّقق(“« ای. نرم را برای خوشی نفس خود پوشیده
 .72( آیه 3* سوره أعراف )

 :222، ص 0)عبده(، ج  نهج البالغة. 0
کیرِ » م  بِالشُّ ِم و النِّع   الواِصِل احل مد  بِالنِّع 

َل  ب الئِهِ  .احل مد  هَّلِلِ ه  ع  د  ام ن حم   َ َل  آالئِِه  ه  ع  د  و ن ست ِعین ه   .ن حم 

ت بِهِ  اّم أ ِمیر   ع 
ِ
وِس البِطاء ِذِه النُّف  َل  ه  نه   ،ع  ِی ت ع  اِع إل  ما َّن  ه  و  .الُسِّ ه  َِمّا أحاط  بِِه ِعلم  و ن ست غِفیر 

ه   غادِ  ؛أحصاه  َِتاب  ی  م   و َِتابر غ 
ی  ُاِِصٍ َل   .رٍ ِعلمر غ  ُ ف  ع  ی وب  و و  ن  الغ  ن عاج    و ن ؤِمن  بِِه إجامن  م 
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  ِود وع  ِقین ه  الش  إجامنً  ؛الم  ک  و ج  ه  الرشِّ ی إخالص  .ا ن ف   ک 

د  و  ه   ال أن ن شه  ه   الل إاّل  إل  حد  ِ  ال و  ه  ُش  ول  س  ه  و ر  بد  ًدا ع  ه  و أن  ُم  م  ول   ؛جک  ل  ت ِی ت صِعداِن الق  هاد  و  ش 

ل   م  ل  ِمیزانر ت یرف عاِن  ،ت یرف عاِن الع  ثق  عاِن فیه و ال ج  ِفُّ ِمیزانر ت وض   عنه.ال ُی 

عا تِی ِهی  الّزاد  و ِِبا الم  ی الل ال  م ِعباد  الل بِت قو  ب   ]المعاذ[؛ د  أ وِصیک  عالِّ زادر م  نِجحر ]معاذ[؛  در غر و م   .م 

ی  واعٍ  عاها خ  ع  داٍع و و  یها أسم  عا إل  ع  داِعیها و فاز  واِعیها ؛د   .ف أسم 

م و  !ِعباد  الل یالِی ه  ت ل  یر  ت ی أسه  ت ه  ح  اف  ل وِب  م َم   ُ م ت  ه  و ألز  اِرم  ی الل َح  ت أولِیاء  الل ُم  إن  ت قو 

م ه  واِجیر  أت ه  ِب  ؛أظم  ة  بِالن ص  وا الیّراح  ذ  إ ،ف أخ  ی  بِالظ م  ل   ،و الیرِّ م  وا الع  ر  باد  ل  ف  ب وا األج  و  ،و است قیر 

ل   ظ وا األج  ل  ف الح  ب وا األم  ذ   َ. 

 ٍ ٍ و ِعرب   و ِغی 
ٍ
ناء  و ع 

ٍ
ناء نیا دار  ف  م  إن  الدُّ ه   .ث  ُ وس  وتیِرر  هیر  م   أن  الد 

ِ
ناء ه  و  ،ف ِمن  الف  طِئ  ِسهام  ال َت 

ه   ال وِت  .ت ؤیس  ِجیراح  مِ  ،ج یرِمی احل ی  بِالم  ق  ِحیح  بِالس  ط ِب  ،و الص  آَِلر ال ج شب ع  و  .و النّاِجی  بِالع 

ع   نق   .شاِربر ال ج 

ج  إل  الل ت عال  ال مااًل َح  ل  و  یر  ن  ث م  ُی  بنِی ما ال ج سک  ل  و ج   َ أ ع  ما ال ج  م  یرء  ی   أن  الم 
ِ
ناء ال بِناًء و ِمن  الع 

ل    .ن ق 

غب وطً  وم  م  یرح  ی الم  ها أن ک  ت یر  ِ ومً و ِمن ِغی  یرح  غب وط  م  ل  و ب ؤًس  ؛اا و الم  ِعیاًم ز  لِک  إاّل ن  ل  ل یس  ذ   .ا ن ز 

لِهِ  ور  أج  ض  ه  ح  ع 
ی قت طِ لِِه ف  َل  أم  یرء  ج رِشف  ع  ها أن  الم 

ِ
ک   ؛و ِمن ِعرب  لر ج ت  م  ؤ  ک  و ال م  لر ج در   .ف ال أم 

بحان   [  یر  غ  الل ما أ ف س  ز  یئ ها]أع  ی ف  ا و أضح  أ ِرُی  ها و أظم  ور  دُّ  .َس   یرت  دُّ و ال ماٍض ج  یر   ج 
ٍ
 .ال جاء

یِِّت لِلِ  ب  احل ی  ِمن  الم  بحان  الل ما أُیر  ُِِه بِهِ ف س  نه   ،حا یِّت  ِمن  احل یِّ اِلنِقطاِعِه ع  د  الم   .و أبع 

ه   ءر برِش   ِمن   إن ه  ل یس  ش   ِّ إاّل ِعقاب  ه   و ل یس  ش   ،الرش  ٍی ِمن  اخل ِی إاّل ث واب  لُّ ش   .ءر بِخ   َ نیا  و   ِمن  الدُّ
ٍ
ء

ه  أعظ م  ِمن ِعیانِهِ  امع  لُّ ش   ،س   َ امِعهِ  و  ِة ِعیان ه  أعظ م  ِمن س   ِمن  اآلِخیر 
ٍ
امع  و  ؛ء م ِمن  الِعیاِن الس  لی کِفک  ف 

یِب اخل رب     .ِمن  الغ 

نیا ِة و زاد  ف الدُّ یر َِمّا ن ق ص  ِمن  اآلِخیر  ِة خ  نیا و زاد  ف اآلِخیر  وا أن  ما ن ق ص  ِمن  الدُّ م ِمن  ؛و اعل م  ف ک 

ِزجٍد خاَِسٍ  وٍص رابٍِح و م  نق   .م 

نه   ِیت م ع  ع  ِمن  اّلذی َّن  م   ،إن  اّلذی أ ِمیرت م بِِه أوس  یرِّ م أَث یر  َِمّا ح  م و ما أ ِحل  ل ک  ل یک  ث یر   ؛ع   َ ُ ل  لاِم  وا ما  ر  ف ذ 

ع    .و ما ضاق  لاِم ات س 

لِ  م  زِق و أ ِمیرت م بِالع  م بِالیرِّ ل  ل ک  ف  وِض  ؛ُ د ت ک  فیر  م ِمن  الم  ب ه  أول  بِک  م ط ل  ون  ل ک  ضم  ون ن  الم  ک  ف ال ج 

ل ه   م  م ع  ل یک  ِد اعت  ض  الش   .ع  ق  ع  أن ه  والل ل  ل  د  و  کُّ م  ت ی الی ِقی   خ  ُ د ف یِرض   ح  م  ِمن  ل ک  أن  اّلذی ض   َ  
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   د و ُ م  ل یک  أن  اّلذی ف یِرض  ع   َ م و  ل یک  مع  نک   .ِضع  ع 

لِ  غت ة  األج  ل  و خاف وا ب  م  وا الع  باِدر  زِق  ؛ف  ِة الیرِّ جع  ی ِمن ر  یِر ما ج یرج  م  ِة الع  جع  ی ِمن ر  إن ه  ال ج یرج   .ف 

دً  ما فات  الی وم   ِجی  غ  زِق ر  ت ه  ِمن  الیرِّ جع  یِر َل  ج یرج  الی وم  ر  م  ه  و ما فات  أمِس ِمن  الع  ت  ع   .ا ِزجاد  جاء  م  الیر 

ع  الامِض  ﴿  ف اجلائِی و الی أس  م                  ﴾.» 
 ها ها و نعمت اختصاص به خداوندی دارد که حمد را به نعمتتمام مراتب حمد و سپاس » ترجمه:

که بر  چنان کنیم هم هایش او را حمد می صل و پیوند فرموده است. بر آالء و نعمترا به شکر مّت
آنچه که مأمور به انجام آن شده  نسبت بهند و کاهل نماییم. و بر این نفوس ُک بالیش او را حمد می

کننده به آنچه که از بجا آوردن آن نهی شده است، از او کمک و یاری  است و بر این نفوس شتاب
طلبیم برای گناهانی که علم او به آنها احاطه  نماییم. و غفران و آمرزش از او می درخواست می

حصاء و شمارش کرده؛ علمی که قاصر و کوتاه نیست و کتابی که إآنها را  ۀدارد، و کتاب او هم
آوریم ایمان کسی که امور غیبی و  ا نینداخته است. و به او ایمان میچیزی را ترک نکرده و ج

است؛ ایمانی که  پنهانی را بالعیان مشاهده کرده، و به آنچه که وعده داده شده واقف گردیده
 برد. اخالص آن شرک را زدوده و یقین و باور آن شک و تردید را از بین می

ری نیست غیر از اهلل که تنها و واحد است و شریکی دهیم که معبود و مؤّث و شهادت و گواهی می
بنده و فرستاده او است. و این  ،ی اهلل علیه و آلهدهیم که محّمد صّل برای او نیست، و شهادت می

رسانند.  برند و عمل و کردار را اوج داده و به درگاه الهی می دو شهادت، قول و گفتار را باال می
میزانی که شهادتین را از آن بردارند  ۀشود و کّف نهند سبک نمی آن می میزانی که شهادتین را در ۀکّف

 گردد. سنگین نمی
تقوایی که زاد و توشه آخرت  ،نمایم من شما را به تقوای خداوند وصیت می !ای بندگان خدا

زادی است که انسان را به تقوا سوی خدا به سبب آن است؛  است و عود و بازگشت انسان به
کند.  را برآورده می انسانرساند و عود و بازگشتی است که حاجت و نیاز  می سرمنزل مقصود

توانست مردم را به تقوا دعوت کند، دعوت  کننده و بهترین کسی که می ترین دعوت شنواننده
آن را به  ،کنندۀ آن آن را حفظ کرد و در خود فرا گرفت؛ پس دعوت ۀکنند فرمود و بهترین حفظ
 .آن رستگار گردید ۀدکنن گوش رساند و حفظ

خدا را از ارتکاب محارم مانع شد و قلوب آنان را مالزم  ءتقوای الهی اولیا تحقیقًا !ای بندگان خدا
و روزهای گرم  از چشمشان ربودهای ایشان را  شبخواب خوف و ترس از خدا نمود تا آنکه 

  خستگی دنیا و سیرابی آنآسایش آخرت را به رنج و و تشنگی واداشت؛ بنابراین  آنان را به روزه
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 س به انجام عمل پجل و مرگ را نزدیک دانسته او  ،دست آوردند روز را به تشنگی در دنیا به

سر رسیدن عمر را  هجل و باو آمال و آرزوها را تکذیب کرده و  ،مبادرت و شتاب نمودند نیکو
 مالحظه نموده و در نظر گرفتند.

 کشیدن و محل تغییر و عبرت گرفتن است. مصیبتفانی شدن و  ۀکه دنیا خان ًاس حّقپ
رود و  تیرهای آن به خطا نمی ،و از فناء دنیا همین بس است که روزگار تیرش را به کمان نهاده

و تیر هالکت را  ،و تیر بیماری را به صحیح ،شود. تیر مرگ را به زنده های آن مداوا نمی جراحت
ای است که سیراب  و نوشنده ،شود ای است که سیر نمی رندهاندازد. خو یافته می به نجات

 گردد. نمی
خورد و  آورد چیزی را که نمی س است که انسان گرد میبو از مصائب و مشکالت دنیا همین 

که با  رود درحالی سوی خدا بیرون می س از آن بهپو  ،نشیند هایی را که در آن نمی سازد خانه می
 و نه بنایی را منتقل نموده است. خودش نه مالی را برده است

کردند اکنون به  بینی شخصی را که به او رحم می و از تغییر و دگرگونی دنیا همین بس است که می
این  ؛نمایند اش رحم می بردند اکنون به بیچارگی غبطه می برند و دیگری را که به او او غبطه می

 .هایی که نازل گردیده است ه و سختیهایی که به سرعت از بین رفت نیست مگر به جهت نعمت
شود و ناگهان حضور  های دنیا همین بس است که انسان بر آرزوی خود نزدیک می و از عبرت

یافته و نه آرزومند رها  حال نه به آرزویی دست س در آنپ ؛کند مرگ او را از امیدش قطع می
 ۀآور و سای سرور و خوشی دنیا چه فریبنده و سیراب شدنش چه عطش !س سبحان اهللپگردد.  می
 !س سبحان اهللپ .گردد شود و نه گذشته بازمی آید رد می نه آنچه می! چه گرم و سوزنده است آن

و چه بسیار دور است مرده از زنده  ،جهت ملحق شدن به او چه بسیار نزدیک است زنده به مرده به
 !او جهت جدایی همیشگی از به

تر از خوبی  و هیچ چیزی خوب ،هیچ چیزی از شر و بدی بدتر نیست مگر عقاب آن تحقیقًا
تر و هر چیزی  نیست مگر ثواب آن. و هر چیزی از امور و شئون دنیا شنیدنش از دیدن آن بزرگ

امور  جای دیدن بهباید  پس )اینک در این دنیا( ؛تر است از امور آخرت دیدنش از شنیدن آن بزرگ
 شما را کفایت کند. آن،خبر  جای امور غیب و پنهان، بهآن و  شنیدن ،خرتآ

آنچه از دنیا کاسته شود و در آخرت افزوده گردد بهتر است از آنچه از آخرت بکاهد و  ًاحّقکه و بدانید 
 آور است. ای که زیان بسا زیادشده ای که سودمند است و چه شده بسا کم س چهپ ؛در دنیا افزوده گردد

و  ،اید است از آنچه که از آن نهی شده تر تر و گسترده وسیعاید  تحقیق آنچه که به آن امر شده به
  س آنچه اندک استپ ؛آنچه که برای شما حالل گشته بیشتر است از آنچه که بر شما حرام گردیده



 502 ازمندانیحج و انفاق به ن ۀضیفر یشرط وجود ا،یمال دن

 

مندان نیاز ق به  نفا ا فریضۀ حج و   مال دنیا، شرط وجودی 

 توانست بنماید؛ توانست بنماید؛ انفاق نمی داشت، حج نمی اگر انسان مال نمی
 توانست بکند. جهاد نمی

اعرابی مرد  لّشهدا علیه الّسالم به  ق سیّدا نفا ن ا  داستا

 و اعطاء چهار هزار دینار و عذر خواستنداستان حضرت سّیدالّشهدا و اعرابی 
 و ختم سخن با روضۀ مناسب. 0از اعرابی

                                                      
 ده گسترو  وسیعآنچه  خاطر است را به محدودآنچه بسیار است و آنچه تنگ و  خاطر را به

 .رها کنید و انجام ندهید ،است
 روزِیس طلب پ ؛که خداوند روزی شما را بر عهده گرفته و شما را به عمل صالح امر فرموده ًاحّق

بر شما فرض و  عمل صالح کههرگز نباید اولی باشد از بجا آوردن  ،ضمانت شده برای شما
تان  ر شما عارض شده و یقینسوگند به خدا که شک و تردید ب حال  واجب گردیده است. با این

واجب گردیده و )روزی( که برای شما ضمانت شده  ای که گویا آنچه متزلزل گشته تا به مرتبه
 ساقط گشته است.)عمل صالح( آنچه که بر شما واجب بوده 

جل و مرگ او از ناگهان رسیدن  ،س به انجام دادن اعمال صالحه سبقت بگیرید و مبادرت کنیدپ
 امیدی وجود ندارد. ،که به بازگشت رزق امید است زیرا که به بازگشت عمر چنان ؛بترسید

و آنچه از عمر دیروز انسان  ،آنچه از روزی امروز فوت شود امید به فزونی آن در فردا است
امروز امیدی به بازگشت آن وجود ندارد. امیدواری با آینده )روزی فردا(  ،گذشت و فوت گردید

﴿بنابراین:  ؛گذشته )گذشتن عمر( است است و نومیدی با               

  ﴾* ”و  ،طور که باید و شاید و سزاوار مقام تقوای اوست بجای آورید تقوای خدا را آن
 ق()محّق “«اعالی اسالم و تسلیم باشید. ۀمبادا مرگ شما را فرا گیرد مگر آنکه شما در درج

 .012( ذیل آیه 7عمران ) * سوره آل
 :11، ص 3، ج المناقب. 0
ین ة   أعرایب    ق دم   و» د  ن أأف س ،الم  م  ل  ع  ا؛ النّاَّ   کر  ُدلَّ  ُب  یل   ف  نی   ع  د   .المالّس  علیه الُس  سج  ل  الم  ب   ،ف د 

یً  لِّ ُه ُمص  د  ج  ق ف  ب إزائ ه   ،اف و  و   أ:و أن  ف 
جتتتتا تتتتن ر  تتتتنو  کل  خی تتتتب  اآلن  م   م 

 
ک  تتتتترَّ تتتتتن ح  تتتتتة باب تتتتتک ُدون   م    ال لق 

تتتتتدء   تتتتتوادء و أنتتتتت   ُمعت م   أنتتتتت   ج 
 

ة قات تتتتل   کتتتتان   ق تتتتد کأُبتتتتو  تتتتق  س   الف 
ی   تتتن  تتتو ال الَّ تتتن کتتتان  ل   أوائ ل کتتتم م 

 
ل ینتتتتتا کان تتتت   تتتتیمُ  ع  تتتتتة اجل ح  ب ق   ُمنط 

نُی و قال :قال  لَّم  الُس  ل ب ِقی ش  جا ” :ف س    “؟ءر ِمن ماِل احِلجازِ  ُ نرب   ه 



 ز هجدهممجلس رو/  31/ ج مطلع انوار  503

 

                                                      
 م :قال ُة آالم  د ینارٍ  ،ن ع   .أرب ع 
قُّ ِِبا ِمنّا ،هاِِتا” :ف قال و  أح  ن ه   !“ُ د جاء  م 

ن  ا عرایب  و أن  یاًء م  قِّ الباب  ح  ن ش  ُه م  ِ  ید  نان ری  ف یها و أبر  یه  و ل فَّ الدَّ ع  ُبرد   أ: ُ مَّ ن ز 
تتتتتذها یتتتتتإفتتتتت خ  عت تتتتتِذرر  کینِّ إل   م 

 

ل یتتتتک بِتتتتأینِّ  اعل تتتتم و  و ع  ق   ذ  تتتتف    ةش 
تتتو   تتتِینا ِف  َتتتان  ل  تتتداة   س  ًصتتتا الغ   ع 

 

تتتتتت  تتتتتامنا أمس  ل یتتتتتک س  تتتتتة ع  فِق  ند   م 

جتتتتتب   کتتتتتن  ل    متتتتتانِ  ر  و الز   ِغتتتتتیٍ  ذ 

 

لِیل تتتتتة   ِمنِّتتتتتی الکتتتتتفُّ  و  تتتتتة ُ  ق   الن ف 

ها ا عرایب  و ب  أف :قال  ن  ُه: ف قال کی؛ب  ل ک” ل  ع   !“أعط یناک ما است قل لت   ل 
اُب  کُل ف  یأکی ل کنو  ال، قال:  «ک!ود  ُج  الُّتُّ

ترین مردم مدینه سؤال کرد؛  روایت شده است که یک مرد اعرابی به مدینه آمد و از کریم»ترجمه: 
الّسالم را به او معرفی کردند. او در جستجوی حضرت داخل مسجد شد  پس حسین بن علی علیه

 حضرت را در حال نماز یافت؛ در مقابل ایستاد و این اشعار را انشاء نمود:و آن 
دهد، ناامید و محروم  ( آن کسی که اآلن به تو امید دارد و حلقۀ درب خانۀ تو را حرکت می0”

 نخواهد شد.
 باشی. پدر تو قاتل افراد فاسق و ( حّقًا که تو جواد و بخشنده هستی و معتَمد و ُمّتکای مردم می2

 فاجر بود.
( اگر نبود دین حقی که از گذشتگان شما وجود دارد و به ما رسیده است، هرآینه آتش جهّنم ما 7

 “نمود. را احاطه می
ای قنبر، آیا ”گوید: چون حضرت از نماز فارغ شد و سالم نماز را گفت، به قنبر فرمود:  راوی می

 “از مال حجاز چیزی باقی مانده است؟
 ر هزار دینار باقی است.عرض کرد: آری، چها

 “آنها را بیاور که تحقیقًا کسی که از ما به آنها سزاوارتر است، آمده است!”فرمود: 
سپس حضرت ردای یمانی خود را از تن بیرون آورد و آن دینارها را درون آن پیچید و از روی 

 را انشاء فرمود:حیاء از مرد اعرابی، دست مبارک خود را از شکاف در بیرون آورد و این اشعار 
سوی تو شرمنده و عذر خواهم! و بدان که  ( این دینارها را بگیر که حقیقتًا من از )کمی آن( به0”

 حّقًا من نسبت به تو شفّقت و مهربانی دارم.
 ( اگر امروز ما در سیِر زندگی خود عصایی در دست داشتیم )و حق ما را نگرفته بودند(، هرآینه 2



 504 یالّسالم به مرد اعراب هیعل دالّشهداّیداستان انفاق س

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ریخت. ما بر تو فرو می آسمان جود و رحمت 
 “النفقه است. الحال دست من خالی و قلیُل ( و لیکن حوادث روزگار امور ما را متغّیر گردانید، و فی7

گویا ”گوید: اعرابی آن دینارها را گرفت و شروع به گریه کرد؛ حضرت به او فرمود:  راوی می
 “عطای ما را کم به حساب آوردی!

خورد و در  کنم که چگونه خاک، جود و سخاوت تو را می گریه میعرض کرد: نه، بلکه بر این 
 )محّقق(« نماید! خود پنهان می
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 کاران از مرگ و مالزمت ابدی معاصی با آنها وحشت غریب معصیت    
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین  و  الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

مرگ مسئلۀ  ن  ی بود  بدیه

﴿                    *        

   *             *             

         ﴾.0 
مرگ امری است بدیهی، منتهی عقیدۀ ملّیون عالم بر آن است که تبدیل و 

هنگام مرگ حیات انسان به آخر نرسیده بلکه لباس خود تبّدلی است و تغییر منزلی؛ 
 کند. را عوض می

مرگ ن از  نسا معاصی، دو عّلت برای وحشت غریب ا ابدی  مت  مالز ت و ظهورِ  آخر لم   عظمت عا

                                                      
 :83، ص 0، ج معاد شناسی .22ـ  03( آیه 11. سوره ق )0
و سکرات مرگ به حق و واقعیت خود خواهد رسید؛ و این همان است که از او دوری »

احضار خالیق در پیشگاه مقّدس خدا زده گزیدی. * و در صور دمیده خواهد شد )و اعالن   می
خواهد شد(؛ و این همان میعاد روز معهود و موعود است. * و هر صاحب نفسی و انسانی در 

که با او یک راهنما و یک گواه خواهد بود.* سوگند  پیشگاه خدا و محضر عدل او بیاید درحالی
برابر دیدگان تو برداشتیم و حجاب  که حّقًا تو از این مسئله غافل بودی و ما پردۀ غفلت را از

بصیرت را کنار زدیم، و امروز دیدگان تو بسیار تیزبین و حساس شده )و بصیرت تو تمام عوالم و 
 «برد(.  می کند و به حقیقت آنها پی  منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک می
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 عّلت وحشت از مرگ، دو چیز است:
: از بزرگی آن عالم؛ که چون در این عالم موجودات بسیار محدود و اّول

رؤیت موجودات آن عالم که به مراتب اقوی از این ضعیف بوده، لذا وقت 
 شود. موجوداتند، وحشت غریبی بر انسان حاصل می

: معاصی که انجام داده و آنها در آن عالم ظهور و بروز پیدا کرده، برای دّوم
 ابد مالزم با انسان خواهند بود.

مرگ ز  فرار ا ن  مکا ا  عدم 

 تواند بنماید: انسان فرار از مرگ نمی
               0؛ 
                  .2 

معصیت ن  مردما مرگِ  ی   کار سخت

نالند، تا چه رسد  ای سخت است که اولیاء خدا از خوف آن می مرگ به اندازه
 کار: مردمان معصیت به

                            

                            

      *                             

                                  

            .7 
                                                      

 :17، ص 0، ج معاد شناسی .73( آیه 3. سوره أعراف )0
توانند آن اجل و مّدت را به عقب ببرند یا به   آنان را دریابد، نمی ،برسد و اجلچون زمان آنها »

 .«جلو بیاورند و بالّنتیجه یا خود زودتر از اجل بمیرند یا پس از اجل مرگ را دریابند
 :730، ص 0، ج اهلل شناسی .38( آیه 3. سوره نساء )2
 «ها و قصرهای مستحکم باشید! ر قلعهگیرد و گرچه د  هر کجا بوده باشید، مرگ شما را درمی»
 :213، ص 0، ج معاد شناسی .33و  37( آیه 1. سوره أنعام )7
 دیدی آن وقتی را که ستمکاران در سکرات و غمرات مرگ فرو رفته و غوطه   و ای کاش می»



 531 آنها در ثبوت عالم برزخ یداریزمان، و پا راتّیتغ ریدر زنج یویاعمال دن ینابود

 

لم برزخ ت عا ثبو نها در  ن، و پایداری آ ت زما تغیّرا نجیر  نیوی در ز اعمال د  نابودی 

رود،  دهد، پس از انجام دادن از بین می اعمالی که انسان در دنیا انجام می
ثبوت  چون انسان در زنجیر تغّیرات زمان واقع است؛ ولی در عالم برزخ که عالم

 کند. یک در آنجا محفوظ و وقت مرگ ]آنها را[ مالحظه می است، یک
زیر خاک ل ظاهری در  ز بین رفتن شک زخ و ا لم بر ن در عا نسا قعی ا ل وا  تجّسم شک

و از طرف دیگر روح انسان دارای هر صفتی باشد، چون در عالم طبیعت 
بدن مرئی  است، گرفتار بدن است؛ شکل واقعی او مجّسم و مصّور نبوده بلکه

رود، به  پوسد و روح بدان عالم می است. در عالم برزخ که بدن در زیر خاک می
 گردد. صورت هر حیوانی که خوی آن حیوان را گرفته، مجّسم می

آخرت ن در  ابدی آ مت  مالز نیا و بقاء و  ل در د  فناء عم

اثری رود، چون  عالوه، اعمال انسان که در این دنیا نیز پس از وقوع از بین می
خود گرفته، برای همیشه  گذارد، در آن دنیا خود وجود مستقلی به در روح باقی می

 انیس و مونس انسان است.
ب در وادی زۀ عر ن جنا فن کرد نراقی و د مهدی  مالّ  نجف حکایت حاج  لّسالم   ا

داستان حاج ماّل مهدی نراقی و دفن کردن جنازۀ عرب در وادی نجف، بیان 
 0شد.

                                                      
 های خود را برای ربودن جان آنها باز کرده و به آنها  خورند، و فرشتگان قبض روح دست  می

های خود را! امروز است که در مقابل گفتار غیر  خارج کنید جان”کنند:   دین کلمات خطاب میب
واسطۀ استکبار و بلندپروازی که در برابر آیات الهّیه  اید و به ای که دربارۀ خدا گفته عادالنه
. * اید، به عذاب سختی که جان شما را ذلیل و حقیر و پست گرداند، جزا داده خواهید شد نموده

که در اّول وهله که شما را خلق کردیم تنها  چنان اید، هم و به تحقیق که شما به نزد ما تنها آمده
اید. و  سر انداخته بودید. و آنچه را که ما به شما از روی تفّضل در دنیا عطا کردیم، همه را پشت

بینیم با شما آمده   یکنند، نم  پنداشتید که با شما شرکت می  آن یاران و مددکارانی که چنین می
کردید به   تحقیق که بین شما و آنها بریدگی و شکاف ایجاد شد، و آنچه را که گمان می باشند. به

 «“فریاد شما برسد، از شما فاصله گرفته و در وادی انفصال و جدایی نابود و گم شد.
 :220، ص 2، ج معاد شناسی. 0
اهلل رئیس المّلة و الّدین، شیخ الفقهاء و  از حضرت آیةداستان عجیبی در همین دنیا اّتفاق افتاده  »

 المجتهدین، مرحوم آخوند ماّل محّمدمهدی نراقی أعلی اهلُل تعالی مقاَمه الّشریف.
  مرحوم نراقی، از علماء بزرگ و جامع علوم عقلّیه و نقلّیه و حائز مرتبۀ علم و عمل و عرفان الهی
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  ریاضّیات و علوم غریبه و اخالق و عرفان از علماء بوده، و در فقه و اصول و حکمت و
نظیر اسالم است. مرحوم نراقی جّد مادریِِ مادربزرِگ ما، یعنی پدِر مادر مادر مادر مادر حقیر  کم

شود، استاد مرحوم شیخ انصاری و  است؛ و فرزند ارجمندش حاج ماّل احمد نراقی که دایی ما می
یده است. شیخ انصاری از عتبات عالیات در هنگام از علماء برجسته و صاحب تصانیف عد

تحصیل به ایران آمد و به اصفهان رفت و سپس به کاشان آمد و چهار سال تمام از محضر و درس 
 مند شد و سپس به نجف اشرف معاودت نمود. احمد نراقی بهره آخوند ماّل

وام و ارحام مادری ما از این داستان در میان علماء و طالب نجف اشرف مشهور است و در بین اق
گردد. مرحوم نراقی در نجف اشرف سکونت   مسلمّیات احواالت مرحوم نراقی محسوب می

 کند، و مقبرۀ او نیز در نجف مّتصل به صحن مطّهر است.  داشته و در آنجا وفات می
شان برای روز در منزل گذرد، یک  ایشان در همان ایاِم اقامت در نجف، در ماه رمضانی که بر او می

هیچ در منزل نیست، برو بیرون و چیزی تهیه ”گوید:   صرف افطار هیچ نداشتند؛ عیالش به او می
آید و   که حّتی یک َفلس پول سیاه هم نداشته است، از منزل بیرون می مرحوم نراقی درحالی“ کن!

نشیند   قدری میرود؛ در میان قبرها   الّسالم نجف برای زیارت اهل قبور می یکسره به سمت وادی
 رود.  کم رو به تاریکی می کند و هوا کم  خواند تا اینکه آفتاب غروب می  و فاتحه می

ای را آوردند و قبری برای او حفر نموده و جنازه را در  ای از اعراب جنازه بیند عده  حال می دراین
رویم به محّل   یم، میما کاری داریم، عجله دار”میان قبر گذاشتند، و رو کردند به من و گفتند: 
 جنازه را گذاردند و رفتند.“ خود؛ شما بقّیۀ تجهیزات این جنازه را انجام دهید!

 گوید:  مرحوم نراقی می
روی خاک بگذارم و بعد  من در میان قبر رفتم که کفن را باز نموده و صورت او را به

ای است! از آن هروی او خشت نهاده و خاک بریزم و تسویه کنم، ناگهان دیدم دریچ به
آورده و دارای همهای سرسبز سربهدریچه داخل شدم، دیدم باغ بزرگی است؛ درخت

سوی قصر مجّللی که  های مختلف و متنّوع است. از َدِر این باغ یک راهی است بهمیوه
 های متشّکل از جواهرات فرش شده است.ریزهدر تمام این راه از سنگ

سوی آن قصر رهسپار شدم، دیدم قصر با شکوهی است  یکسره بهاختیار وارد شدم و من بی
های آن از جواهرات قیمتی است. از پّله باال رفتم، در اطاقی بزرگ وارد شدم، دیدم و خشت

اند. سالم کردم و نشستم، شخصی در صدر اطاق نشسته و دورتادور این اطاق افرادی نشسته
اند، از آن شخصی که در در اطراف اطاق نشسته جواب سالم مرا دادند. بعد دیدم افرادی که

کنند کنند و از حاالت اقوام و بستگان خودشان سؤال میپرسی میصدر نشسته پیوسته احوال
  گوید.دهد، و آن مرد مبتهج و مسرور به یکایک از سؤاالت جواب میو او پاسخ می
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  یکسره به سمت آن مرد قدری که گذشت ناگهان دیدم که ماری از در وارد شد و

رفت و نیشی زد و برگشت و از اطاق خارج شد. آن مرد از درد نیش مار، صورتش متغّیر 
صورت اّولیه برگشت. سپس باز کم حالش عادی و بههم برآمد، و کمشد و قدری به

پرسی نمودن و از گزارشات دنیا از آن مرد شروع کردند با یکدیگر سخن گفتن و احوال
 پرسیدن.

اعتی گذشت، دیدم برای مرتبۀ دیگر آن مار از در وارد شد و به همان منوال پیشین او س
اش دگرگون شد و سپس به را نیش زد و برگشت. آن مرد حالش مضطرب و رنگ چهره

 حالت عادی برگشت.
آقا شما کیستید؟! اینجا کجاست؟! این قصر متعّلق به ”من در این حال سؤال کردم: 

 “زند؟!یست؟! چرا شما را نیش میکیست؟! این مار چ
اید، و این باغ بهشت اکنون شما در قبر گذاردهای هستم که هممن همین مرده”گفت: 

ای که از قبر من به برزخی من است که خداوند به من عنایت نموده است، که از دریچه
کوه و عالم برزخ باز شده است پدید آمده است. این قصر مال من است؛ این درختان باش

ام کنید، بهشت برزخی من است؛ من آمدهاین جواهرات و این مکان که مشاهده می
اند ارحام من هستند که قبل از من بدرود حیات اینجا. این افرادی که در اطاق گرد آمده

اند و از بازماندگان و ارحام و اقربای خود در دنیا گفته و اینک برای دیدن من آمده
 “کنم.شوند، و من حاالت آنان را برای اینان بازگو میو جویا میپرسی نموده احوال
 “زند؟!این مار چرا تو را می”گفتم: 
قضّیه از این قرار است که من مردی هستم مؤمن، اهل نماز و روزه و خمس و ”گفت: 

کنم از من کار خالفی که مستحّق چنین عقوبتی باشم سر نزده زکات؛ و هرچه فکر می
ـ مگر  این باغ با این خصوصّیات نتیجۀ برزخی همان اعمال صالحه من استو  است ـ

کردم، دیدم صاحب روز در هوای گرم تابستان که در میان کوچه حرکت میآنکه یک
دکانی با یک مشتری خود گفتگو و منازعه دارند. من رفتم نزدیک برای اصالح امور آنها، 

ش شاهی( از تو طلب دارم، و مشتری گفت: سیصد دینار )شدیدم صاحب دکان می
گفت: من پنج شاهی بدهکارم. من به صاحب دّکان گفتم: تو از نیم شاهی بگذر، و به می

مشتری گفتم: تو هم از نیم شاهی رفِع ید کن و به مقدار پنج شاهی و نیم به صاحب 
ه دّکان بده. صاحب دکان ساکت شد و چیزی نگفت؛ ولی چون حق با صاحب دّکان بود

ـ حّق او را  که صاحب دّکان راضی بر آن نبود و من به قدر نیم شاهی به قضاوت خود ـ
جّل این مار را معّین نموده که هریک ساعت وضایع نمودم، به کیفر این عمل خداوند عّز

  مرا بدین منوال نیش زند، تا در نفخ صور دمیده و خالئق برای حساب در محشر حاضر
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ال او موال،  ل ا نیاتمّث ن در هنگام رحلت از د نسا اعمال ا  د و 

 ا مایلو المفید یف  الکایفو الکلینی یف  تفسریهیامروی القّمی و العّیا  یف 
ن نی  علیهید بن غف  ن ُسو  بأسانیدهم ع   ن أمریالُمؤم   :قال   الّسالم لة  ع 

م  إذا َان  ِف آِخیِر ج وٍم ِمن  » ِل ج وٍم ِمن   ]أجام[ إن  ابن  آد  نیا و أو  ِة  ]أجام[ الدُّ اآلِخیر 

ه   ل  م  ه  و ع  د  ل  ه  و و  ه  مال  ثِّل  ل  ول  ؛ م  ی ق  ی لت ِفت  إل  مالِِه ف  ل یک  حل  یِرجًصا ” :ف  نت  ع   َ والِل إینِّ 

ِحیًحا ک   ،ش  ول   “؟ف ام ِل ِعند  ی ق  ن ک  ” :ف  ف   َ ذ ِمنِّی   .“خ 

لت ِفت  إل  و   ول   لِدهِ ث م  ج  ی ق  م ” :ف  ل یک  نت  ع   َ ِحبًّا و إینِّ  م  م ل  نت  ل ک   َ والِل إینِّ 

حاِمًیا م  م ،ل   َ ون  “ ؟ف امذا ِل ِعند  ول  ی ق  تِک  و ن واِرجک  فِیها” :ف  فیر  دِّجک  إل  ح   .“ن ؤ 

ول   ی ق  لِِه ف  م  لت ِفت  إل  ع  زاِهًدا و إن ک  ” :ث م  ج  نت  فِیک  ل   َ ث ِقیاًل والِل إینِّ  َل   ل  نت  ع   َ، 

ک   ول  ؟ ف امذا ِعند  ی ق  ت ی ” :ف  رِشک  ح  ُ رِبک  و ج وِم ح  یِرجن ک  ِف   ُ َل  أ  أنا  ض  أنا و أنت  ع  عیر 

بِّک    .“ر 

                                                      
  شفاعت محّمد و آل محّمد علیهم الّسالم نجات پیدا کنم.شوند، و به برکت“ 

عیال من در خانه منتظر است، من باید بروم و ”چون این را شنیدم برخاستم و گفتم: 
همان مردی که در صدر نشسته بود، برخاست و مرا تا در بدرقه “ برای آنان افطاری ببرم.

من داد؛ کیسۀ کوچکی بود، و گفت: کرد. از در که خواستم بیرون آیم یک کیسۀ برنج به 
من برنج را گرفته و خداحافظی کردم و “ این برنج خوبی است، ببرید برای عیاالتتان.”

ای که داخل شده بودم خارج شدم، دیدم داخل همان قبر آمدم بیرون باغ. از دریچه
 ای نیست.هستم و مرده هم به روی زمین افتاده و دریچه

ها را گذارده و خاک انباشتم و به صوب منزل رهسپار شدم و تاز قبر بیرون آمدم و خش
ها گذشت و ما از آن برنج طبخ کیسه برنج را با خود آورده و طبخ نمودیم. و مّدت

کردیم چنان بوی خوشی از آن متصاعد شد، و هر وقت طبخ میکردیم و تمام نمیمی
 اید؟!فتند: این برنج را از کجا خریدهگها میکرد. همسایهشد که محّله را خوشبو میمی

روز که من در منزل نبودم، یک نفر به میهمانی آمده بود، و ها یکباألخره بعد از مّدت
گیرد؛ کند، عطر آن فضای خانه را فرا میکند و آن را َدم میچون عیال از آن برنج طبخ می

های عنبر بو خوشبوتر برنج این برنج از کجاست که از تمام اقسام”پرسد: میهمان می
کنند. پس از این حیا شده و داستان را برای او تعریف می به اهل منزل، مأخوذ“است؟!

 «شود.بیان، آن مقداری از برنج که مانده بود، چون طبخ کردند، دیگر برنج تمام می
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م ِرجاًشاإف ن ه  نظ یًرا و أزج  م م  ن ه  لِیًّا أتاه  أطی ب  النّاِس ِرًَیا و أحس   ،ن َان  هَّلِِل و 

ول   ی ق  ن ِة ن ِعیمٍ أبرِش بیِر  ” :ف  َیاٍن و ج  مٍ  ؛وٍح ِمن  الِل و ر  قد  ی  م  ُ ِدمت  خ  ول  !“ ُ د  ی ق  ن ” :ف  م 

ول  “ ؟أنت   ی ق  ل ک  الّصالِح  ” :ف  م  نیا إل  اجل ن ةِ  ؛أنا ع  ل ِمن  الدُّ
ِ ه  و !“ ارت  ی عیِرف  غاِسل  و إن ه  ل 

ه   ل  جِّ ناِشد  حاِمل ه  أن ج ع   ]جعجلوه[. ج 

ثاِن األرض   دِخل  أ  ذا إف بح  ا و ج  ُه  رِب ی  یّراِن أشعار  ّتانا الق  ا ف  ل کاِن و ُه  ه  أتاه  م  ُ رب 

عِد القاِصِف  ِق اخلاطِِف  ]العاصف[ بِأنیاِِباِم و أصواِت  ام َالیر  ا َالرب  ُه  والنِ  ،و أبصار  ی ق   ف 

ه   بُّک  ” :ل  ن ر  بِیُّک   ؟م  ن ن  ول  “ ]و ما إمامک[؟ و ما ِدجن ک   ؟و م  ی ق  بِّ ” :ف  در  ،الل  ر  و ُم  م 

بِیِّی  “، ]و عَّل و األئمة صلوات الل علیهم إمامی.[و اإلسالم  ِدجنِی ،ن 

والنِ  ی ق  بُّ و ت یرض  ” له: ف 
ِ ب ت ک  الل  فِیام ت  ُ ول  اللِ  !“ث  و   ﴿ و ه      

               ﴾0. ت
ة    هِ . اآلی  ِ د  ب ِّص  رِبِه م   ُ ه  ِف  حاِن ل  ی فس  و  ،ف 

ه  باًبا إل  اجل ن ةِ  فت حاِن ل  ه   ،ج  والِن ل  ق  ِی ن وم  الّشابِّ النّاِعمِ ” :و ج  یِرجیر  الع   ُ ه   !“ن م  ُ ول  و   و ه 

﴿             ﴾.2 
ا ف وًّ د  ِه ع  بِّ ه  جإو إذا َان  لیِر  لِق الِل ِرجاًشا و أنت ن ه  ِرًَیاأن  ه   ،تِیِه أُب ح  خ  ول  ل  ی ق   :ف 

ِحیمٍ ” ِیٍم و ت صلِی ِة ج  ٍل ِمن َح  ه   !“أبرِش بِن ز  بِس  ناِشد  حاِمل ه  أن َی  ه  و ج  ی عیِرف  غاِسل   .و إن ه  ل 

ت ِحنادِخل  أ  ذا إف یاه  َم  ه  أت  ربِ  ]مقتحام[ ُ رب  نه  أَفان ه  أف ،الق  یا ع  ه   ،لق  ن ” :ث م  ُاال ل  م 

بُّک   بِیُّک   ؟ر  ن ن  ول   “؟و ما ِدجن ک   ؟و م  ی ق  ه   .“ال أدِری” :ف  والِن ل  ی ق  جت  و ال ” :ف  ر  ما د 

                                                      
 :271، ص 01، ج امام شناسی .23( آیه 03. سوره ابراهیم )0
 .«اند، به قول ثابت در زندگانی دنیا ارد کسانی را که ایمان آوردهد خداوند استوار می»
 :3، ص 7، ج معاد شناسی .23( آیه 21. سوره فرقان )2
در آن روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرمیده و در  ،بهشتیان که امید لقاء ما را داشتند»

 .«کنند مکان راحت استراحت می
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جت   د  ةً  .“ه  ل ق  الل  داب  ًة ما خ  ب  ٍة ض  ب  ی ُِضبانِِه بِِمیرز  ل یِ  ف  ال الث ق  ا ما خ  یر  َل   .إال و ت ذع 

فت حانِ  م  ج  ه  باًبا إل  النّارِ  ]جفتح الل[ ث  ه   ،ل  والِن ل  ق  م  ج  ِّ حالٍ ” :ث  و  ِمن   !“ن م برِش  ه  ف 

ِمهِ  یِرِه و حل  ج  ِمن ب ِی ظ ف  یر  ه  ُی  ت ی إن  ِدماغ  جِّ ح  نا ِمن  الزُّ یِق ِمثل  ما فِیِه الق  لِّط  و  ،الض  س  ج 

ُ رِبهِ  ث ه  الل  ِمن  بع  ت ی ج  ه  ح  ش  ت نه  ها ف  وام  ا و ه  قاِرِب  ّیاِت األرِض و ع  یِه ح  ل  و إن ه   ،الل  ع 

 ِّ و  فِیِه ِمن  الرش  ِة َِمّا ه  یام  الّساع 
ن ی ُِ ی ت م  .«ل 

0 
                                                      

 األمالی؛ 223، ص 2، ج تفسیر العیاشی؛ 013، ص 0، ج تفسیر القمی؛ 270، ص 7، ج الکافی. 0
 :082، ص 2، ج معاد شناسی .733للطوسی، ص 

خواهد از دنیا رحلت کند و   که فرزند آدم می الّسالم فرمود: در وقتی حضرت امیرالمؤمنین علیه»
ز برای او به آخرین روز از روزهای دنیای او و اّولین روز از روزهای آخرت اوست، سه چی

 گردد: مال او، فرزندان او، و عمل او.  صورت مثالّیۀ خود مجّسم می
سوگند به خدا که من برای گرد آوردن ”گوید:   نماید به مالش و می  کند و نظر می  پس او التفات می

آوری تو بسیار حریص بودم و نسبت به از دست دادن و رها نمودن تو بسیار بخیل بودم؛  و جمع
گوید:   مال در جواب می“ آید؟  ین هنگاِم تنگدستی و بیچارگی، از دست تو برای من چه بر میدر ا

 “توانی دریافت کنی.  فقط کفن خود را از من می
سوگند به خدا که ”گوید:   سوی فرزندان خود و می نماید به  کند و نظر می  و پس از آن، التفات می

هر حال ُمحامی و محافظ شما بودم از هرگونه گزند و  من نسبت به شما بسیار دوست بودم، و در
شد؛ اکنون در این موقع خطیر از دست شما برای من چه کاری ساخته   ناراحتی که بر شما وارد می

بریم و در میان خاک پنهان  سوی حفیره و قبرت می ما تو را به”گویند:   آنها در پاسخ می“ است؟
 “کنیم.  می

من نسبت به ”گوید:  سوی اعمال صالحه و حسناتی که انجام داده و می هافکند ب  و سپس نظر می
رغبت بودم و شما برای من بسیار سنگین بودید؛ امروز از شما برای   بجا آوردن شما بسیار بی

من رفیق تو و قرین تو هستم در ”گوید:   عمل در پاسخ می“ نجات من چه کاری ساخته است؟
شوم تا من و تو، هر دو در مقام عرض در پیشگاه   ، و از تو دور نمیمیان قبر تو و در روز حشر تو

 “حضرت پروردگار حاضر شویم.
او  و اگر آن شخصی که در حال احتضار و سکرات مرگ است، مطیع و ولّی خدا باشد، کسی به نزد

  وید:گ  آید که از تمام مردم بویش معطرتر و منظرش زیباتر و لباسش فاخرتر است و به او می  می
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 ”های خوشبو و بهشت  وزد، و گل  فزا که از جانب خدا می های جان را به نسیم  بشارت باد تو

تو ”گوید:   ولّی خدا می“ پر نعمت؛ وارد شدی به عافیت، قدمت مبارک باد، خوش آمدی!
او  و“ آیم.  سوی بهشت می من عمل نیکوی تو هستم که از دنیا به”گوید:   او در پاسخ می“ کیستی؟

کنند   دهد افرادی را که جنازه او را حمل می  دهد، و قسم می  شناسد کسی را که او را غسل می  می
 که به سرعت ببرند و زودتر به خاک بسپارند.

آیند و آن دو، دو فرشتۀ بازپرسی و   کنند، دو ملک به نزد او می  که او را وارد در قبرش می و وقتی
شوند که موهای   طوری به سمت او نزدیک می دار او هستند؛ و بهبازجویی کننده از عقاید و کر

کنند، و صدای   َکنند و شخم می  های نیِش خود می کشند و زمین را با دندان  بلند خود را به زمین می
آنها چنان مهیب و زننده است که گویی صدای غّرش تند و شدید آسمان است، و چشمان آنان 

ور است که گویی مانند برِق زنندۀ ابرهای سیاه آسمان است. و آن آ انگیز و وحشت چنان دهشت
“ پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و امام تو کیست؟”پرسند:   دو می

پروردگار من اهلل است خدای واحد، و محّمد پیامبر من است، و دین من ”گوید:   او در جواب می
 “ب و ائّمه صلوات اهلل علیهم امامان من هستند.طال اسالم است، و علی بن أبی

و این “ را به آنچه موجب خشنودی و محّبت تو است.  خداوند ثابت بدارد تو”گویند:   آنها می
دارد خداوند کسانی را که ایمان   ثابت و برقرار می”فرماید:   گفتار آنان، گفتار خداست که می

پس تا جایی که شعاع چشم او برسد و نور دیدگان او .“ اند به گفتار ثابت در دنیا و آخرت آورده
کنند و به   دهند، و دری را از بهشت به روی او باز می  بدانجا راه یابد، قبر او را برای او توسعه می

های تازه و خنک و شادمان؛ بخواب مانند خواِب  به خواِب خوش بخواب، با چشم”گویند:   او می
بهشتیان در آن هنگام ”فرماید:  و این گفتار آنان، گفتار خداست که می “جوان سالم برومند متنّعم.

 “بهترین جایگاه و بهترین استراحتگاه و خوابگاه را خواهند داشت.
آید که از تمام افراد مردم   و اگر آن شخص تازه مرده، از دشمنان خدا باشد، کسی به نزد او می

بشارت باد تو را ”گوید:   تر است؛ و به او می متعّفن تر و بوی بدنش از همه تر و زشت لباسش زننده
هایی که چون فلّز گداخته پر حرارت است، و به نزدیک شدن و َمس کردن آتش   به آشامیدنی

برند   شناسد، و افرادی را که جنازه او را می  دهد می  و او نیز کسی را که او را غسل می“ دوزخ!
 از بردن خودداری کنند. دارند و دهد که قدری نگه  سوگند می

گشایند،   آیند و بندهای کفن او را می  پس چون در قبرش وارد گردد، آن دو فرشتۀ واردشونده می
او در “ پروردگار تو کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دین تو چیست؟”گویند:   و سپس به او می

 و چنان با “ دایت قدم ننهادی؟!ندانستی و در راه ه”گویند:   آنان می“ دانم.  نمی”گوید:   جواب می
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ت( زدهم ) نو منین در شب  لمؤ میرا ت ا  شرح حاال

                                                      
 ترسند.  زنند که تمام جنبندگان غیر از جّن و انس از آن ضربه می  ای به او می گرِز گران ضربه 

بخواب ”گویند:   کند و سپس آن دو ملک به او می  روی او باز می و سپس خداوند دری از جهّنم به
او تنگ است و دارای فشار است، مثل تنگی و ای برای  و آن قبر به اندازه“ به بدترین حاالت!

ها و  فشاری که نیزۀ فرورفته در پیکاِن سِر خود دارد، تا به حّدی که مغز سر او از میان ناخن
های زمین بر او دست یابند و  هایش خارج شود، و در این حال نیز مارهای زمین و عقرب گوشت

که خدا او را از قبر خارج کرده و  گزند تا وقتیسایر گزندگان بر او چیره شوند و پیوسته او را ب
کند که   برای حساب و کتاب در صحرای قیامت محشور و مبعوث گرداند؛ و او دائمًا تمّنا می

کند که با برپا شدن قیامت عذاب او تخفیف   زودتر قیامت برپا گردد، و از شّدت گرفتاری خیال می
  خواهد یافت.

 و در عّیاشی تفسیرتا اینجا که ذکر کردیم، این روایت در کتبی که ذکر شد مسطور است، ولی در 
 یک تتّمه دارد، و آن این است که: کافی 

: قال أُبو الُم: و قال جاب رء ٍر علیه السَّ عف  نت  أنظ یر  إل  اإلبِِل و ” ج   َ َل  الل  علیه و آله: إینِّ  ُال الن بِیُّ ص 

ن ِم  ن ةر الغ  کِّ ت م  ِة و ِهی  م  ُ بل  النُّب و  یها  نت  أنظ یر  إل   َ ، و  ن م  ی الغ  ع  ُ د ر  و أنا أرعاها؛ و ل یس  ِمن ن بِی  إاّل و 

ا ش   وَل  کِین ِة، ما ح  . ف ف الم  ی 
ت طِ یر  ف  ت ی ت ذع  ها ح  ذاأءر ُی  یِّج  : ما ه  ئِیل   !ُ ول  رب  نِی ج  ث  د  ت ی ح  ، ح  ب  و أعج 

:  علیه الم  یًئا إاّل ”الس  ل ق  الل  ش  ًة ما خ  ب  ب  ض  ا إاّل  إن  الکافیِر  ج ُض  یر  َل  ها و ج ذع  ِمع  ل ِی. س  : “ الث ق  لت  ق  ف 

ِة الکافیِرِ  ب  لِک  لُِض  ربِ  !ذ  ذاِب الق  وذ  بِالِل ِمن ع  ن ع   !“ف 

الّسالم  باقر علیهگوید: حضرت امام محّمد  و جابر که در سلسلۀ راویان این حدیث است می”
فرمودند که: رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمود: عادت من چنین بود که من به شتران و 

چرانیدم؛ و هیچ پیغمبری را خدا مبعوث ننموده   که آنها را می کردم در وقتی  گوسفندان نظاره می
ی، گوسفند و شتر را به چرا است مگر آنکه گوسفند چرانیده است. من نیز قبل از زمان پیغمبر

که آنها در جای محفوظی مستقر و متمکن بودند و در اطراف آنها چیزی نبود  بردم، و درحالی  می
کنند.   ترسند و از جای خود جستن می  دیدم که آنها ناگهان می  که آنها را تهییج کند، چه بسیار می

الّسالم برای من  مودم، تا آنکه جبرائیل علیهن  گفتم: این چه داستانی است! و تعّجب می  با خود می
ای چنان بکوبند که تمام موجوداتی که  چون کافر از دنیا برود، او را با ضربه”خبر آورد که: 

پس گفتم: آن وحشت و اضطراب “ ـ همگی بترسند. غیر از جّن و انس خداوند آفریده است ـ
شده   در هنگام مردن بر کافران زده می هایی بوده است که شترها و گوسفندان برای همین ضربه

 «“بریم به خدا از عذاب قبر!  است! پس پناه می
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 0رالمؤمنین در شب نوزدهم.ختم سخن با شرح حاالت حضرت امی
                                                      

 :011، ص 0، ج معاد شناسی. 0
امیرالمؤمنین خبر دارد که در پس این پرده چه خبر است؛ او امام است؛ عاِلم الّسر و الخفّیات »

 است؛ عاَلم غیب و شهادت مشهود اوست.
 یسد:نو  حجر هیثمی مکی می ابن

ًة  یل  نی  و ل  ند  الُس  ًة ع  یل  ن  و ل  ند  ال س  ًة ع  یل  فُطُر ل  م ضان  الَّنی ُقت ل  فیه  ی  هر  ر  یل  یف ش  و کان  ع 
بد   ند  ع  یل  ع  زیُد ع  ٍر، و ال ی  عف  ٍم و ی قوُل:  اهلل  بن  ج  ِیصر ”  الث  ُلق  ی الل  و أنا َخ   .“أ ِحبُّ أن ألق 

طور ماه رمضانی که در آن ضربت خورده و شهادت یافت، اینحضرت در ”گوید: می
نمود، و یک شب در الّسالم افطار می بود که یک شب در نزد حضرت امام حسن علیه

الّسالم، و یک شب در نزد عبداهلل بن جعفر )که برادرزادۀ  نزد حضرت امام حسین علیه
کرد و تجاوز نمیگاه از سه لقمه آن حضرت و شوهر حضرت زینب بود(. و هیچ

 “فرمود: من دوست دارم که در هنگام رحیل گرسنه باشم.می
ت ها  بیح  تی ُقت ل  یف ص  ُة الَّ ل اّم کان    الل یل  یلُّ بُن أیب]ف  ام[ طال ٍب ع  ِ  و النَّظ ر  إیل  السَّ ، أک  ر  ازُرو ء 

ل  ی قوُل: ع  ا الل ی و ج  بُ ؛ و إنَّ بُ  و ما ُکن  دُت واهلل  ما ک ن  ت ی ُوع  ُة الَّ  !ل 
طالب ضربت خورده و به شهادت رسید، زیاد از در آن شبی که در صبحش علّی بن أبی”

فرمود: قسم به خداوند نه من دروغ کرد و میشد و نگاه به آسمان میاطاق خارج می
گویم و نه دروغ به من گفته شده است؛ این شب همان شبی است که به من وعده داده می

 “است! شده
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 ظرفّیت و استعداد بود. ظرفّیت او 
همۀ موجودات است؛ چون امام قلب عالم است و بر هر موجودی إفاضۀ وجود از ذات مقّدس 

شود، بنابراین رحلت او تکان به همۀ موجودات ارضی و سمائی خواهد   و میوسیلۀ ا پروردگار به
داد و در سرِّ هر موجودی انقالب مشهود خواهد بود؛ و این است معنای انقالب امام در هنگام 

 رحلت.
الّسالم حکایت از ظهور همۀ موجودات  سیمای مبارک و چهرۀ ُمنیر حضرت امیرالمؤمنین علیه

ها و   طپد. سعه و ظرفّیت هیدجی  بارکش به طپش قلب همۀ موجودات میکند، و قلب م  می
گردد و از   شان سرآمد، لبریز می که پیمانه اندازۀ ظرفّیت خودشان بوده است؛ همین ها به  طالقانی

 ها و زمین و تمام قلوب  گنجند، ولی سعۀ امیرالمؤمنین از آسمان  شادی و َشعف در پوست نمی
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 وب جّن و ملک بیشتر است. او حائِز جمیع مقامات ُملک و ملکوت است؛ او آدم و قل  بنی

دارای مقام والیت کلّیۀ الهّیه و متصّرِف در عالم امکان است؛ و چنین حرکتی لرزه به عالم وجود 
 خواهد انداخت.

﴿         ﴾ها و زمین  وسعت تخت حکمرانی پروردگار به اندازۀ آسمان *؛
است، و این سعه و گشایش نسبت به سعه و گشایش عرش خدا ناچیز است، و عرش خدا دل 

الّسالم که میوۀ عالم خلقت و نتیجه و عصارۀ  هم چه مؤمنی! امیرالمؤمنین علیه مؤمن است؛ آن
 آفرینش و جوهرۀ وجود است.

سوی حبیب؛ در آن شب چه خبر است؟  خواهد رحلت کند، رحلت مطلقه به  امیرالمؤمنین می
اش در روی  خواهد از یگانه وزیرش و خلیفه  خدا چه اقتضائی پیش آورده است؟ چه ِقسم می

ها و فرشتگان سماوی در چه حالند؟ در مرغان هوا  آدم پذیرایی کند؟ حورّیه  زمین و از افتخار بنی
جای اشک  ها چرا به دگان روی زمین، این هیاهو و غوغا چیست؟ سنگهای دریا و جنبن  و ماهی

گریند؟ انبیاء عظام و پیامبران مرسل در چه حالی هستند و چگونه انتظار مقدم علی   روان، خون می
 را دارند؟ حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله و سّلم در چه حالی است؟

 ســـخن سربســـته گفتـــی بـــا حریفـــان
 

ــ   ــن معّمـ ــدا را زیـ ــردار خـ ــرده بـ  «ا پـ
 .211( آیه 2* سوره بقره ) 
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 ضرورت فطری و شرعِی کمک به مستمندان

زدهم نو ز  زدهم:  مجلس مجلس رو نو ز  نرو مستمندا فطری و شرعِی کمک به  ت   ضرور

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

﴿                                    

           ﴾.0 
ِی کمک به بینوایان غریزۀ طبیع تشییدکنندۀ  فطرت و   اسالم، دین 

یکی از اموری که در اسالم زیاد بر آن ترغیب شده، کمک به بینوایان است. 
نظر اجر اخروی، بلکه از احکام نظام معاش نیز  تنها فقط از نقطه نه این عمل

تواند ببیند  توان گفت که امر فطری است. شخص نمی گردد؛ و می محسوب می
دیگری گرسنه و خود سیر، یا تشنه و خود سیراب است. مقام وحدت انسانیت 

طبیعی را  اقتضای دستگیری را دارد؛ اسالم نیز که دین فطرت است، این غریزۀ
 کند. تشیید می

فقرا ل از کمک به  نتیجۀ حاص  چهار 

 گردد: طور کلی در کمک به فقرا چند نتیجه حاصل می و به
ن به نسا نعمت برخود ا ق به فقرا گوارایی  نفا  واسطۀ ا

                                                      
 :83، ص 3، ج معاد شناسی .213( آیه 2. سوره بقره )0
ایم قبل از اینکه  اید، انفاق کنید از آنچه را که ما روزی شما قرار داده ای کسانی که ایمان آورده»

کافران روزی برسد که در آن روز خرید و فروشی نیست و دوستی و شفاعت هم نیست؛ و 
 «ایشانند ستمگران.
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: گوارایی نعمت بر خود انسان. اگر شخص ببیند در مقابل دیدگانش اّول
 ود.مردم گرسنه هستند، طعام بر او گوارا نخواهد ب

فقرا ق به  نفا ز ا ل ا  صحت و برکِت حاص

کما  : صحت و سالمت. زیرا که ارواح در اجسام و ارواح تأثیر دارند ـدّوم
آنکه اجسام در اجسام تأثیر دارند ـ و در اثر انفاق، روح فقیر ]نسبت[ به انسان 

 خواهد: برای انسان می« برکت»و « طول عمر»کند و  خشنود شده دعای خیر می
  ،َدَقُة َتدَفُع الباَلَء »گردد:  موجب دفع بال میاین الُمرَبَم َفداُووا َمرضاُکم ]الصَّ

َدَقةِ  «[؛بِالصَّ
1 

 گردد:  و انسان به مالش افزوده می               

                                 

  .2 
البّته نباید این معنی را انکار کرد؛ زیرا این مطلب، امروزه پوشیده نیست. 
داستان تطّیر زدن، یا با القائات روحی شخصی را کشتن، یا مریض را شفا دادن از 

کننده اقوی  کمال الزم است که روح تأثیر مسّلمات است. برای این قسم أعمال،
نفسه از طرف اقوی نیست،   حّد باشد؛ و برای این منظور کسانی که روحشان فی

کنند که روح دیگری را تضعیف کنند، و اگر اقوی باشد احتیاج به این  سعی می
جهت نیست. قضیۀ تصّدق دادن، توجه دادن ارواح بینوایان است به روح انسان؛ لذا 

 آثار صدقه دفع بال و طول عمر است.از 
نسان ندگی ا معه، به تعادل در سطح ز قراری جا ق به فقرا ها و بر نفا  واسطۀ ا

                                                      
 . ترجمه:433ص  ،2ج  ،الشیعة  وسائل. 1
 )محّقق( «.مداوا نماییدرا خود صدقه بیماران  واسطۀ بنابراین به ؛کند میقطعی را دفع  ء مبرم وصدقه بال»
 :62، ص 4، ج نور ملکوت قرآن .261( آیه 2. سوره بقره )2
ای است که از آن هفت خوشه  کنند، مانند دانه های خود را در راه خدا انفاق می َمثل آنان که مال»

د دانه(. و خداوند نیز به هر کس که ای صد دانه است )مجموعًا هفتص روید، و در هر خوشه می
 «دهد؛ زیرا رحمت خداوند گسترده و به هر چیز علم و اّطالع دارد. بخواهد بیشتر از این مقدار می
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: تعادل سطح زندگی و عدم تفاوت کلی بین ثروت مردم. و این موجب سّوم
و کینه  0اغنیاء شدن فقراء بر ها و چیره ها و سرقت برقراری جامعه، و نبود دزدی

 ورزیدن هریک به یکدیگر خواهد شد. 
واسطۀ خمس و زکات  به نظر مساعدت به فقرا ـ  در اینجا معنی اسالم از نقطه
از طرفی حفظ قانون مالکیت بیان شد؛ و  ـ و و نذر و صدقات واجبه و مستحبه

 قیاس با مالکیت صرفه و کمونیست شد و ثابت شد که دین اسالم دین وسط است.
زی سودی گزاف برای روز واپسین، به ذخیره فقرا سا نفاق به   واسطۀ ا

: آنکه انفاق، مجانی دادن نیست، بلکه معامله با خدا و ذخیره برای روز چهارم
 کند: واپسین است؛ و بسیار پروردگار با قیمت گزافی صدقۀ انسان را خریداری می

                  .2 
تبۀ پست حیوان مر تقاء از  نّیت، به ار نسا ن منشی به درجات بزرگ ا مستمندا  واسطۀ کمک به 

خداوند صدقه و کمک به مستمندان را از درجات بزرگ انسانیت شمرده و 
 داده است:منشی او قرار  این عمل را موجب ارتقاء انسان از مقام پست و حیوان

        *       *            *  

   *              *            *    

    *           7؛ 
                                                      

مقدم « اغنیاء»بر « فقراء»حضرت عاّلمه ـ قّدس سّره ـ کلمه . قابل ذکر است که در نسخه خطی 0
 است، لیکن آنچه با متن سازگارتر است تقدیم اغنیاء بر فقراء است. )محّقق(

 :011، ص 7، ج نور ملکوت قرآن .000( آیه 3. سوره توبه )2
ت که در مقابل هایشان را خریداری کرده اس هایشان را و مال که خداوند از مؤمنین جان درستی  هب»

 .«آن به ایشان بهشت عطا نماید
 ، تعلیقه:080، ص مهر تابان .21ـ  03( آیات 31. سوره معارج )7
تحّمل و حریص آفریده شده است. * زمانی که به او بدی  صبر و ثبات و بی که انسان بی درستی به»

برسد،  به او خوبی و خیری برآورنده است. * و زمانی که کننده و فریاد و شّری اصابت کند، سخت جزع
پیوسته طور  دارنده است. * مگر نمازگزاران؛ * آنان که در نماز خود به کننده و باز شّدت منع به

 کنند، *  دوام دارند، * و آنان که در اموال خود حّقی برای فقیر سائل و فقیر محروم معّین می
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 فرماید: سورۀ الذاریات می            *       

    *           .0 
آیاتی از سورۀ  یٰ»نزول  اهل به« هل أت ق  نفا الّسالم واسطۀ ا  بیت علیهم 

 هایی دارند: ائمۀ اطهار در انفاق در راه خدا داستان
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 

ن موقع افطار و در شب ریستن حضرت فاطمه هر روز یک جّزه، و آمدن مسکی
های ]نان[ خود را، و آمدن  دیگری یتیم و در شب سّوم اسیر، و انفاق آنها قرص

 حضرت امیر خدمت حضرت رسول، و آمدن مائدۀ آسمانی و نزول آیات 

            *                 

  *                    *              

       *                  .27و 
                                                      

 .و آنان که به روز پاداش و جزا تصدیق دارند» 
 :، تعلیقه080، ص مهرتابان، تعلیقه؛ 071، ص رسالۀ لّب اللباب .03ـ  03( آیات 10ذاریات ) . سوره0
]و[  ، *کردند و در سحرها استغفار می ، *خوابیدند و چنین بودند که پاسی کوتاه از شب را می»

 «[.دادند قرار میی برای فقیر سائل و فقیر محروم ]در اموالشان حّق
 . ترجمه:3ـ  1ات ( آی31. سوره انسان )2
*   آشامند که در آن کافور ریخته و ممزوج شده است. هایی می که ابرار از کاسه درستی به»

طور متین و استوار  آشامند، و آن چشمه را به ای است که از آن، مقّربان از بندگان خدا می چشمه
کنند، و از روزی  ا میسازند. * و به نذرهای خود وف کنند و آبش را ظاهر می شکافته و منفجر می

ترسند. * و بر اساس محّبت خداوندی مسکین و یتیم و اسیر را  که شر و گزنِد آن فراگیر است می
طعام ابرای رضای خدا و برای وجه خدا شما را فقط ما گویند(  نمایند * )و می اطعام می

 )محّقق(« . خواهیم پاداش و سپاسی نمیاز شما نیز یم، و ینما می
 :11، ص 0، ج انوارالملکوت. 237، ص 71 ج ،األنواربحار . 7
  از قوله ﴾ ﴿ ۀاند كه سور آورده است كه خاص و عام روايت نموده *مجمع البياندر تفسير »
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  :تعالى﴿    ﴾ لى قوله تعالى: ا﴿        ﴾** على و فاطمه  ۀدربار

 نازل شده است. ،فّضه بود  و حسن و حسين و كنيز آنها كه نامش
شان رسول اكرم و وجوه عرب به جّد .ه آنكه: حسنين عليهما الّسالم مريض شدندو مجمل قّص

یک”ميرالمؤمنين: اعيادت آمدند و گفتند به  ل د  یل  و  رت  ع  و ن ن  ، ل  ن  حضرت نذر فرمود  !“یا أباال س 
و همچنين فاطمه نذر كرد و همچنين فّضه نذر  ؛سه روز روزه بگيرد ،خدا شفا دهد آنان را كه اگر

كه از خوراك در نزد آنان هيچ نبود. حضرت امير  یدرحال ،و آنها خوب شدند و شفا يافتند .كرد
جو را نزد فاطمه  ـ و در روايت ديگر تا آنكه براى او پشم ببافد ـ سه من جو از يهودى قرض كرد

يك مِن آن را آسيا كرد و نان پخت، و هنگامى كه نماز مغرب را بجاى آوردند نان را در  .آورد
 پيش آنان گذارد كه ناگهان مسكينى درب خانه آواز برآورد:

ساکنی  الُمسل منی   ن م  سک نیء م  ٍد! أنا م  ل یُکم یا أهل  ب ی   ُُم مَّ أُکُلون   ،الّسالُم ع  ّا ت  ِ  ِم  ُمو أط ع 
م   ائ د  اجل نَّة. أطع  و  یل  م   ُکُم اهلُل ع 

]سالم بر شما اى اهل بيت محّمد، من مسكينى از مساكين مسلمين هستم. از آنچه 
 [خوريد مرا نيز اطعام كنيد. خدا شما را از غذاهاى بهشت اطعام كند. مترجممى

در بعضى از  خود را داد و فاطمه داد و فّضه نيز داد، چيزى نخوردند مگر آب؛ و ۀعلى سهمي
م شد فاطمه يك من از جو برداشت، روايات حسنين نيز چيزى نخوردند و دادند. چون روز دّو

 :آرد و خمير نموده نان پخت و شبانگاه نزد على گذارد
قوُل:  ُم و ی  تیمء ب الباب  ی ست طع  إًذا ی  ی ”ف  تام  ن ی  تیمء م  ل یُکم یا أهل  ب ی   ُُم ّمٍد! أنا ی  الّسالُم ع 

وائ د  اجل نَّة.المُ  یل  م  ُکُم اهلُل ع  م  ِ  أطع  ُمو نی  أطع   “سل م 
 گفت:كه مىحالى]در اين هنگام يتيمى مقابل درب منزل آمده و طلب طعام نمود در

خدا  !مرا اطعام كنيد ؛د، من يتيمى از ايتام مسلمين هستمسالم بر شما اى اهل بيت محّم”
 [ترجمم !“شما را از غذاهاى بهشت اطعام كند

ء ؛هاى خود را بدان يتيم سپردند همگى نان  .فل م ی نوُقوا إالَّ الام 
هنگام شب  ؛م فرا رسيد بقّيه را حضرت فاطمه عليها الّسالم آرد نموده نان پختچون روز سّو

 اسيرى به پشت در آمد و فرياد برداشت:
ا أهل   ل یُکم ی  ، الّسالُم ع  کنی  اء  الُمر  ن اَس   ریء م  ون نا و  أنا أس  ُ دُّ ون نا و ت  ُ ٍد! ت أَس  ب ی   ُُم مَّ

ُمون نا. ال  ُتطع 
]من اسيرى از اسراء مشركين هستم. سالم بر شما اى اهل بيت محّمد. شما ما را اسير 

  [دهيد؟ مترجمكنيد و غذا نمىكنيد و ما را در بند مىمى
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ملجم  ختم سخن با مقداری شرح حاالت حضرت امیرالمؤمنین و معاهدۀ ابن
 و روضۀ مناسب. 0و برک بن عبداهلل و عمر بن بکر

                                                      
 ند.هاى جو دادند و چيزى جز آب نچشيد همگى سهام خود را از قرص 

ميرالمؤمنين به خدمت رسول اچون روز چهارم رسيد و نذرهاى خود را ادا كرده بود، حضرت 
اكرم آمد و با خود حسن و حسين را بردند؛ و در آن دو نور ديده اثر ضعف بود، پس پيغمبر گريه 

 ﴿ ۀكرد و جبرائيل سور  ﴾ آنها. ۀنازل فرمود دربار 
عجب از  ،ميرالمؤمنين و فاطمه و حسنينابيت از  اهل ۀدربارعجبى نيست از نزول اين سوره 

كسى كه  ،جميع آنان نازل شده است. آرى ۀزيرا اين سوره دربار ؛خادمه ۀفّض ۀنزول اوست دربار
 ؟!دنبال آن بزرگواران حركت كند چگونه جزء آنان نگردد و تبعّيت از اعمال آنان به ادر اثر تقو

﴿ى كه فرمايد: یدر جا ؛اب كهف را جزء آنان شمردهخداوند در قرآن مجيد سگ اصح   

                                               

                                       ﴾،***  چگونه
 «كه سلمان فارسى جزء آنان شد. فّضه جزء آن خاندان نگردد، همچنان

 .213، ص 01، ج مجمع البيانتفسير  *
 .22( آيه 31سوره انسان ) **

 .22( آيه 08سوره كهف )*** 
 :218، ص 02، ج امام شناسی. 0
 ابن شهرآشوب گوید:»

 ۀکننداو از اوالد قّدار پی”عباس گفته است: ابن :ِن بن ملجم َتَجوِبی ُمرادیاعبدالّرحَم
چون قّدار عاشق زنی شد که به وی  صالح بود، و داستان هر دو به یک شکل است. ۀناق

 .“شدملجم عاشق َقطام که ابنچنانگفتند همَرباب می
 گوید: آنگاه

چند نفر از خوارج در ” :اند کهراشد و رفاعی و ثقفی همگی گفتهمخنف أزدی و ابنأبو
و ای کاش  ؛فروشیمهای خود را به خدا میمّکه مجتمع شدند و با خود گفتند: ما جان

ربودیم و شهرها را از آنان راحت ت را از آنها میسوی امامان ضالل، و عّز رفتیم بهمی
کنم، و حّجاج بن عبداهلل ن بن ملجم گفت: من علی را کفایت میاالّرحمعبد ساختیم.می

کنم، و عمرو بن بکر گفت: من معاویه را کفایت می ،سعدی که به َبَرک معروف بود
  کنم. و میعاد ضربت خود را نوزدهم ماهتمیمی گفت: من عمرو بن عاص را کفایت می
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 دند.رمضان قرار داده و متفّرق ش“ 
ديدار  هنزد قطام تيمّي (َتيُم الرَّباب)ملجم به كوفه آمد و مردى را از خوارج از اهل َتيم ابن
را در جنگ  (أصَبغ)برادر قطام  (،أخضر َتمى)ميرالمؤمنين عليه الّسالم پدر َقطام او  ؛كرد

ارى ملجم به قطام افتاد، عاشق او شد و از او خواستگنهروان كشته بود. چون نظر ابن
 كرد. قطام خواهش او را بدين امور كه عبدى در شعر خود آورده است، اجابت نمود:

هتتتترً  ل تتتتم أر  م  ةف  تتتتامح  ُه ُذو س  تتتتاق   ا س 
 

تتتم    تتتیٍح و أعج  تتتن ق ص  هتتتر  ق طتتتاٍم م   کم 
بتتتتتتٍد و  تتتتتتة آالٍم و ع   قین تتتتتتة   ال  

 
  ّ تتتتیل  ب  ع  م   و َض  تتتتمَّ  ب الُستتتتام  الُمس 

  ّ تتیل  تتن ع  هتتر  أغتتیل  م  تتال م  تتال ف   و إن غ 
 

تتتم  تتتتل  ابتتتن  ُملج  تتتتل  إاّل ُدون  ق   *و ال ق 
اش اى را كه صاحب بخشش و عطا و بذل مال، براى زوجهام مهريهمن نديده” (0 

از ميان جميع عرب و عجم )آنان كه به لسان فصيح عربى سخن  قطام ۀبفرستد مثل مهري
 گويند و يا آنان كه به لسان غير عربى تكّلم دارند(:مى
طالب را با شمشير بّران سه هزار درهم، و يك بنده، و يك كنيز، و زدن على بن أبى (2

 زهرداده شده.
تر از خون على نيست و اگرچه هم آن مهريه گران باشد، اى گرانهيچ مهريه ،بنابراين (7

 “تر است.ينیملجم پاو هيچ كشتنى نيست مگر اينكه از كشتن ابن
اى واى بر تو! كه قدرت بر كشتن على دارد با آنكه در ميان ” ملجم قبول كرد و گفت:ابن

تاز است، و در ميان شجاعان پيروز و غالب، و در ميان نيزه و سواران يگانه اسباسب
 “مى پردازم. من آن را ؛و اّما مال، مهم نيست !شمشيرزنان يگانه پيشرو؟

ملجم او را از رد، آنگاه ابنصورت َفتك و ترور، قطام مطرح كت كشتن را به)و چون كيفّي
 (.“ام مگر براى قتل علىمن در كوفه نيامده”نيت خود آگاه كرد و گفت: 

ملجم را قطام فرستاد دنبال َوردان بن ُمجالد تميمى كه از خوارج بود، تا او ابن ،بنابراين
ملجم نيز خودش از شبيب بن َبَجره كمك خواست و او و ابن ؛در اين امر يارى كند

هزار اى به خط خودش يكصدو نيز يك نفر از وكالى عمروعاص در نامه ؛كمك نمود
 درهم حواله كرد تا آن را مهريه قطام قرار دهند.

ى كه با بادام یملجم و شبيب غذاى لوزينه و جوزينه )غذاقطام در شب نوزدهم براى ابن
يد. شبيب به خواب كنند( پخت و به آن دو نفر شراب عكبرى نوشانو با گردو درست مى

سپس قطام برخاست و هر دو را  ؛ملجم با قطام همبستر شد و تمّتع گرفترفت و ابن
هاى آنها را با پارچه ابريشمى محكم بست. آنها شمشيرها را برداشتند و بيدار كرد و سينه

َسدَّه. أشَعث بن َقيس هم براى معاونت آنها در مسجد  در كمين على نشستند در مقابل دِر
 اينك  ؛بشتاب براى برآوردن حاجتت ،بشتاب :النَّجا، النَّجا”ملجم گفت: بود و به ابن
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لمؤمنین میرا  إخبار رسول خدا به کیفّیت شهادت ا

 “؟لی  األو   ین أشق  م   م  عل  ت   أ”»روزی حضرت رسول به علی فرمودند:

ُِ  ،مع  ن  ” :قال   ُ  النّ یر  عا  !“ال” :قال   “؟یرجن  اآلخ   ین أشق  م   م  عل  أ ت  :”هل   قال  ف   “.ةِ ا

“.«هذِ ه   ب  خِض ی  نا ف  هاه   ک  ب  ُِض ن ج  م  ” :قال  
0
 

                                                      
 كند.زند و تو را رسوا مىصبح خنده مى“ 

ميرالمؤمنين عليه الّسالم بود، مكنون خاطر و نيت اشعث اُحجر بن عدى كه از اصحاب 
ت از مسجد بيرون و با سرع “كشى؟تو على را مى ،اى اشعث”را احساس كرد و گفت: 

ميرالمؤمنين عليه الّسالم اميرالمؤمنين برساند و خبر دهد كه در اين بين اآمد تا خود را به 
 **!ملجم مبادرت نموده و فرقش را با شمشير شكافته بودداخل مسجد شده بود و ابن

اشعار  پدر بزرگوار خود این ۀبن شهرآشوب گوید که حضرت امام حسن علیه الّسالم را در مرثیا
 خواندند: را می

تا ی ل لنّتاَّ  باب  ان  ل ع لم  الُمصط ف  ن ک   أین  م 
 

ا  تحاب  تط  النّتاَُّ س  ن کان  إذا ما ق ح   أین  م 
تا  ن کتان  إذا نتود ی یف  ال ترب  أجاب   أین  م 

 
تتا  تتن کتتان  ُدعتتاُه ُمستتت جاًبا و ُ اب   أیتتن  م 

بود؟ کجاست آن که چون به کجاست آن که برای علم مصطفی از برای مردم در ” (0 
 دار بود؟رسید، ابر بارانمردم خشکی و فقدان باران می

کرد؟ کجاست آن زدند، فورًا اجابت میکجاست آن که چون در جنگ او را صدا می (2
 ؟“شدکه دعایش مستجاب بود و جوابش داده می

از سّدى روايت  ،مستدركز ا 81ص  ،الصواعق المحرقةحجر هيتمى در  . ابن80و  81، ص 2ج  ،مناقب* 
کان ابن ملجم ع ق امرأة من ازوارِ یقال ِلا نظام، فنکحها و أصدقها  الث آالم درهم ”كرده است كه: 

 و قتل عیل. و یف ذلک یقول الفرزدق:
 ذو ستتتتامحة هُ ا ستتتتاق  هتتتترً م   فلتتتتم أر  

 
تتتنی غتتتری معجتتتمن   هتتتر  کم     ***ظتتتام ب 

تتتتتت   و قینّتتتتتتة بتتتتتتدٍ و ع   آالٍم  ةُ  ال  
 

تتتت ب  و َض    تتتتستتتتام المُ الُ ب   یلّ ع       ممَّ ص 
تتأعتتیل   هتتر  فتتال م    تت م  تت یلّ ن ع   الو إن ع 

 
   “ابتتن ملجتتم. فتتتک   إاّل دون   تتتک  و ال ف   

 ضبط نموده است.« قطام»در هر دو مورد  071حروفى ص  ،صواعقو در  
 .80، ص 2طبع سنگى، ج  ،مناقب** 
 «.و یف روایة: من فصیح و أعجم*** 

 :038، ص 02، ج امام شناسی. 003 ص ،3 ج ،ةالبالغ نهج شرح. 0
كند كه رسول خدا صّلى  ميرالمؤمنين عليه الّسالم روايت مىااز  ،اسُدالغابةثير َجَزرى در كتاب  أ ابن

 آن كس كه از قوم ”من گفتم:  “ترين پيشينيان كيست؟ شقى”اهلل عليه و آله و سّلم به من گفت: 



 511 نیرالمؤمنیشهادت ام تّیفیإخبار رسول خدا به ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 اينك  ؛راست گفتى”رسول خدا گفت:  “كرد و او را كشت. ثمود بود و شتر صالح پيامبر را پى
آن ”رسول خدا گفت:  “دانم. اى رسول خدا، من نمى”گفتم:  “ترين پسينيان كيست؟ بگو: شقى

ميرالمؤمنين )يافوخ را در فارسى او با دست خود اشاره كرد به يافوخ  !“كسى كه بر اينجا بزند
ميان استخوان جلوى سر و استخوان مغز سر، و در مالج گويند و آن محّلى است در جلوى سر 

 .(رود اطفال اين موضع از سر نرم است، و چون بر آن دست گذارند، فرو مى
ترين اّمت برانگيخته شود و اين را  حّقًا دوست دارم كه شقى”گفت:  ميرالمؤمنين عليه الّسالم مىاو 

 «نمود. و اشاره به سرش و محاسنش مى .“از اين خضاب كند
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                 .0 
اسالم نین ضروری در  قوا فقراء از   کمک به 

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 

الِة » :قال  جعفر الباقر علیه الّسالم،  عن أبی َاة  بِالص  ن  الز  ُ یر  ل   ّزوج  إن  الل  ع 

                                                      
 :088، ص روح مجّرد .32( آیه 7عمران ) . سوره آل0
دارید، در  که از آنچه را که دوست می مگر آن وقتی ،گاه به نیکی و خوبی نخواهید رسید شما هیچ»

 «سبیل وصول بدان نیکی انفاق کنید!
 :231، ص 2، ج معاد شناسی .73( آیه 3. سوره توبه )2
کنند، پس ای  نمایند و در راه خدا انفاق نمی ذخیره می و آن کسانی که طال و نقره را اندوخته و»

 !«پیغمبر آنان را از عذاب سخت و دردناک خدا بترسان
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قال   ﴿ :ف            ﴾0  ِقِم َاة  َل  ج  الة  و َل  ج ؤِت الز  ن أُام  الص  ف م 

الة   .«الص 
2 

ق عایشه نفا ن ا  داستا

داستان انفاق عایشه یک گوسفند را به جز یک کتف از آن، و مکالمه او با 
 7حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله.

قرآن زکات در  ایتاء  مۀ صالة و  قا ن ا ن بود  مقرو

                      

           .3 
                                                      

 .37( آیه 2. سوره بقره )0
 . ترجمه:111ص  ،7ج  ،الکافی. 2
خداوند تبارک و تعالی زکات را با نماز ”الّسالم روایت است که فرمود:  از حضرت امام باقر علیه»

پای دارید، و زکات را بدهید!﴾ پس آن کسی که نماز را اقامه  و فرمود: ﴿نماز را بهمقرون کرد 
 )محّقق(“« کند و از دادن زکات خودداری ورزد، نماز را نیز اقامه نکرده است.

 :211ص  ،3ج  ،لبیهقیل الکبری السنن. 7
د بن أنبأ أبوعمرو ُممَّ  ًء،مال  ت إاهلل  هُ م  ح  ر  ت لیامن د بن ُس هل بن ُممَّ س   ب  یِّ نا ( اإلمام أبوالط     دَّ )ح  »
أنبأ  ،جاءبن ر   اهلل  بد  نا ع      ،ی   ید الب  و  ُس  بن أیب  امن  د بن عُ نا ُممَّ     ،ر العدلط  د بن م  ر بن ُممَّ عف  ج  

َ  ن ع  إسحاق ع   ن أیبإَسائیل ع    اةء نا ش    ل  کان   :قال ت نها اهلل ع   ض   ر  ت  ة     ن عائ  بیل ع  ح  مرو بن 
 لِت ع  ما ف   ،ة  ش  جا عائِ ” :قالف   م  لَّ س    اهلل علیه ویلَّ ص   بیُّ النَّ  جاء  ف   .مناهاس  ق  حناها ف  ب  ن  ف   ؛وت  ت   ن  أت أراد  

 الشاة  ” :قال .“فء ت  اّل ک  إنها نا م  ند  ع   ق  ب   ی  ل   و ؛مناهاس  ق  حناها ف  ب  ن  ف   وت  ت   ن  أت أراد  ” :قال  “م؟ک  شات  

 .“«ف  تِ الک   اّل إم ک  ها ل  لُّ َ  
گوید: برای ما گوسفندی بود که در حال مردن بود؛ پس آن را ذبح نموده و گوشتش را  عایشه می»

ای عایشه، گوسفندتان را چه ”تقسیم کردیم. پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم آمد و فرمود: 
نمودیم؛ و چیزی از آن در در حال مردن بود، پس آن را ذبح کرده و تقسیم ”گفت: “ کار کردید؟

تمام آن گوسفند ”رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمود: “ نزد ما باقی نمانده مگر کتفی.
 )محّقق(“« برای شماست مگر همان کتف.

 :038، ص 00، ج امام شناسی؛ 722، ص 7، ج نور ملکوت قرآن. 001( آیه 2. سوره بقره )3
  اید و زودتر از خودتان ات را بدهید، و هر عمل خیری که انجام دادهپای دارید و زک هو نماز را ب»



 514 جود رسول خدا زانیاز م اتیروا ریتعب

 

ن جود رسول خدا میزا  تعبیر روایات از 

لَّم  اهلل  سول  ر   أنّ  د  ر  د و  ق   و» ل یه و آله و س  یلَّ اهلل ع  یف  کان   و ؛لق  از   دُ أجو   کان   ص 
 0.«ایئً فیه ش   ُک مس  ، ال یُ ة  ل  رس  المُ  یح  کالرِّ  ضان  م  ر  

ز ریا ن ا ایمن بود ت  قات واجبه در صور اعالن صد  فضیلت 

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:

ل یک  ف   لُّ َ»... لیه الّسالم: قال  ]أبوعبداهلل[ ع ض  الل  ع  ل  ِمن إما ف یر  ه  أفض  عالن 

ًعا  ،إَساِرهِ  لُّ ما َان  ت ط وُّ  َ ل  ِمن إعالنِهِ ف إو  ه  أفض  َاة  مالِِه  .َسار  ِمل  ز  اًل َی  ج  و ل و أن  ر 

ِیاًل  نًا َج  س  لِک  ح  النِی ًة َان  ذ  ها ع  م  س  ق  َل  عاتِِقِه ف  «؛ع 
2 

[ ُّ یل  ن أب یه   ع  یم  ع  ن  ابن  أیب   ،بُن إبراه  ریٍ  ع  اّمرٍ  ،ُعم  ن إسحاق  بن  ع  ن أیب ،ع   عبداهلل ع 
لَّ  [علیه الّسالم ّزوج   یف  ق ول  اهلل  ع                  ،7 

قال   َاةِ » :ف  ی الز  ی  َِس   ؛ِهی  ِسو  النِی ةر غ  َاة  ع  .«إن  الز 
3 

                                                      
 اید، آنجا موجود است و آن را خواهید یافت با آن موجودّیت فعلی و حتمی  به نزد خدا فرستاده

 )محّقق(.« است بینادهید  که حّقًا خداوند به آنچه انجام می درستی به ؛اخروی است ۀکه ذخیر
 . ترجمه:33ص ، 2ج  ،جامع السعادات. 0
ترین خالئق بود؛  و در روایات وارد شده است که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم بخشنده»

گذاشت و چیزی برای  بهره نمی کس را بی و همواره در ماه مبارک رمضان همچون باِد وزنده، هیچ
 )محّقق(« داشت. خود نگه نمی

 . ترجمه:110، ص 7، ج الکافی. 2
 ،کند ای را که خداوند بر تو واجب می هر فریضه”... الّسالم فرمود:  امام صادق علیه حضرت»

 بهتر از آشکار شو هر طاعتی که مستحبی باشد، پس پنهان ؛است  بهتر از پنهان شپس آشکار
بین ( اگر کسی زکات مالش را بر دوش بگذارد و آشکارا ؛ بنابرایناست هضیفرنیز است. )زکات 

 )محّقق(.“« است ای انجام داده خوب و پسندیدهسیم کند، کار تق مستمندان
 .230( آیه 2. سوره بقره )7
الّسالم پیرامون تفسیر این گفتار  حضرت امام صادق علیه». ترجمه: 112 ص ،7 ج ،الکافی. 3

 فرماید: ﴿و اگر در پنهان بدهید و مستمندان را در معرض ظهور در  جّل که می و خداوند عّز
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ق، باطل نفا ن مّنت در ا نسا ی ا ل تقرب عم  کنندۀ 

اش فقط همان خواهد  باید دانست که اگر کسی برای خودنمایی انفاق کند، بهره
بود و بس. لذا برای آنکه روی قاعدۀ طبیعی، گیرنده شرمنده و دهنده در مواقع اداء در 

کند، اسالم دستور داده که: اّواًل الزم نیست به فقرا ذکر کنند  د استیالئی مالحظه میخو
حال نباید بر گیرنده  و درعین 1که این مال، از زکات یا فطریه یا خمس یا صدقه است،

 کند. مّنت گذارد؛ زیرا مال خود اوست و مّنت، عمل تقّربی انسان را باطل می
                          

               *           

             *                    

                          

                               

         *                 

                              

              .2 
                                                      

  :مراد زکات فریضه نیست؛ زیرا زکات فریضه باید ”نیاورید، برای شما بهتر است﴾، فرمودند
 )محّقق(“« طور علنی و آشکارا پرداخت گردد، نه پنهانی. به
ت به زکات و صدقه و یا تبّرع الزم نیست که ذکر شود، ولی از آنجا که خمس متعّلق به امام . نسب1

نحوی داده شود که تصّور شود آن شخص از نزد  الّسالم است و ارتباطی به مؤّدی ندارد، نباید به علیه
 )معّلق(نحوی به دست او برساند که تصّور نکند از جیب خود داده است.  دهد، و باید به خود می

 :66، ص 4، ج نور ملکوت قرآن .262ـ  262آیات ( 2). سوره بقره 2
دهند،  گذارند و آزاری نمی کنند و پس از انفاق مّنتی نمی هایشان را در راه خدا انفاق می آنان که مال»

اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است و نسبت به وقایع آتیه از فقدان مال ترسی ندارند. و در برابر 
یابد. * گفتار خوش و مالیم و عذرخواهی  ل از دست رفته، غّصه و اندوهی در وجودشان راه نمیما

  نیاز گونه انفاق بی ای که در پی آن آزار باشد. و خداوند از این از سائل، بهتر است از انفاق و صدقه



 573 در باب خلوص در انفاق یاشعار خاقان

 

نفاق قانی در باب خلوص در ا  اشعار خا

ــی    ــک ِدَرم ده ــر ی ــائل اگ ــه س ــا، ب  خاقانی
 
 
 

  
 خواهی جزای آن، دو بهشت از خدای خویش  

 پس نام آن کرم کنـی ای خواجـه؟! َبـر َمِنـه     
 
 
 

  
ــه دادۀ      ــرم ب ــام ک ــویش ن ــای خ  روی و ری

 
 
 

ــزا؟!     ــَود س ــی ب ــرم ِک ــام ک ــو ن ــر دادۀ ت  ب
 
 
 

  
ــویش     ــزای خ ــتانی ِس ــا داده را، بهشــت س  ت

 
 
 

 تا یک َدهی به خلق و دو خواهی ز حق جـزا 
 
 
 

  
 آن را ربا شـمر کـه شـمردی عطـای خـویش       

 
 
 

 دانی کـرم کـدام ُبـَود؟ آنکـه هرچـه هسـت      
 
 
 

  
 0خویش بدهی به هرکه هست و نخواهی جزای  

 
 

لّسالم  منین علیه ا لمؤ میرا نۀ ا لصا ق خا نفا ن ا  داستا

داستان انفاق حضرت امیرالمؤمنین هفتصد خانه واقع در شهر کوفه را بدون 
 آنکه مردم بدانند علی است.

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 

                                                      
 اید،  کنندگان شکیبا است. * ای کسانی که ایمان آورده گونه انفاق است و در برابر عصیان و گناه این

را  انفاقات و صدقات خود را به مّنت نهادن و آزار رساندن تباه و خراب نکنید؛ ِمثل آن کسی که مال خود
ای  برای خودنمایی انفاق کرده و به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است. َمَثل چنین انسانی مانند دانه

اند بکارند، و تند بارانی بر آن ببارد و تمام  سنگی که بر روی آن خاک ریخته است که آن را بر روی تخته
وجه  هیچ صورت به ید؛ در اینای سخت درآ صورت قطعه ها را شسته، ببرد، و تخته سنگ به خاک
نماید. * و  ای گیرند. و خداوند گروه کفران نعمت کننده را هدایت نمی توانند از کشت خود بهره نمی

های خود را در راه رضا و خشنودی خدا و در َثبات و اطمینان خودشان انفاق  َمثل کسانی که مال
یز احداث شده است، و تند بارانی بر آن ببارد و خ کنند، مانند باغی است که در زمین شایسته و حاصل می

اندک ببارد، باز هم  حاصلش را دوچندان دهد؛ و اگر احیانًا باران تند به آن زمین نرسد و باران اندک
 «دهید بیناست. دارند. و خداوند به آنچه شما انجام می می دهد و بهره از آن بر حاصل می

 ، قطعات.دیوان خاقانی. 0
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                    .0 
             .2 

مرگ ترس از  ت، یکی از علل  آخر لم  ل به عا لم طبع و جه  عالقه به عا

انسان از آنجا که به این عالم طبیعت عالقه دارد و انس گرفته، پیوسته از 
این عالم اّطالع پیدا ننموده و حیات را منحصر مرگ گریزان است؛ به عالم ماوراء 

داند، ولی غافل از آنکه سرای دیگر اوسع و اقوی از این عالم  در این حیات می
است. اگر به بچۀ در شکم مادر گفته شد باید در دنیای بزرگی بروی و غذای 

العی شود؛ چون این دنیا را ندیده و به لّذات این دنیا اّط دیگری بخوری، راضی نمی
                                                      

 :83، ص 0، ج معاد شناسی .03( آیه 11. سوره ق )0
 .«زیدیُگ ست که از او دوری میا و سکرات مرگ به حق و واقعّیت خود خواهد رسید، و این همان»
 :88، ص 0، ج معاد شناسی .22( آیه 11. سوره ق )2
و امروز دیدگان  ؛غفلت را از برابر دیدگان تو برداشتیم و حجاب بصیرت را کنار زدیم ۀو ما پرد»

تو بسیار تیزبین و حساس شده )و بصیرت تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک 
 «(.برد کند و به حقیقت آنها پی می می
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طور است، ولی باألخره انسان  چنین مسافرت مرگ، برای انسان همین ندارد. هم
 باید دنیا را فراموش کند؛ زیرا حیات دنیا ابدی نیست.

                                   

                           

                                

          .0 
مرگ ز  ترس ا ت، عّلت دیگر  آخر ن در  نسا فعال ا ز ا  ظهور و برو

ترسند آن است که در عالم برزخ و قیامت که  عّلت دیگر که مردم از مرگ می
کند و شخص  طور کامل جلوه می عوالم بروز و ظهور است، افعال انسان یکایک به

خالف مؤمنین که آنها  خواهد افتاد؛ بهداند چه سرگذشتی بر او اتفاق  عاصی می
 کنند. مرگ را با آغوش باز استقبال می

مرگ ئف از  مام هادی علیه الّسالم با بیمار خا مالقات ا ت   حکایا

یل   علیه الّسالمعاِ ا ببار] ن  بن  ع  ن  ال س  َِلُّ بن  » :قال   م،[ ُب  نا اإلسناد  ع  ل  ع  د خ 

َل   ٍد علیه الّسالم ع  وِت  ُم  م  ع  ِمن  الم  ز  و  ج بکِی و ی  یِرجٍض ِمن أصحابِِه و ه  ه   ؛م  جا : ”ف قال  ل 

بد  اللِ  وِت أِلن ک  ال ت عیِرف ه   ،ع  اف  ِمن  الم  رت  و تأر أ !َت  ذ  خت  و ت ق  ذ جت  ِمن أجت ک  إذا ات س 

لِم بر و ع  یر  وحر و ج  ُ یر  ل یک  و أصاب ک   ِخ ع  س  ِر و الو  ذ  ِة الق  ثیر  ِزجل  َ  ّاٍم ج  ت  أن  الغ سل  ِف َح 

                                                      
 :11، ص 0، ج معاد شناسی .23( آیه 01. سوره یونس )0
فرستیم و گیاهان زمین از  یین میهمانا مثل زندگانی دنیا مانند آبی است که ما آن را از آسمان به پا»

اقسام نباتاتی که خوراک انسان و چارپایان است با آن آب مخلوط شده، نباتات و گیاهان سرسبز و 
گردد و  برد و به انواع نبات و گیاه مزّین می کافی خود را می ۀتا سرحّدی که زمین بهر ؛شاداب گشته

کنت آنها بر زمین متمرکز اره تمام قدرت و ُمب پندارند که دیگر یک صاحبان و ساکنان زمین چنین می
کافی و این وفور نعمت و خّرمی و شادابی را از آنان  ۀشده و دیگر عاملی نیست که بتواند این بهر

برد و همه را درو  رسد و چنان آنها را از بین می که ناگهان امر ما در شب یا روز بدان زمین می ،بگیرد
 طور یده بود. اینیی اصاًل دیروز در این زمین چیزی نرویدهد که گو یشده و از زمین جدا شده قرار م

 «کنیم برای مردمی که تفّکر کنند و بیندیشند. ما آیات خود را مفّصاًل بیان می ـ  ای پیامبر گرامی ـ
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ل ه    َ لِک   نک  أ م   ،ذ  ت غِسل  ذ لِک  ع  ل ه  ف  ل یک   ،ا ت یِرجد  أن ت دخ  لِک  ع  ی ذ  ی بق  ل ه  ف  ه  أن ت دخ   “؟!أو ت کیر 

وِل اللِ ” :ُال   س   !“ب َل  جا ابن  ر 

لِک  احل اّمم  ” :ُال   و  ذ  وت  ه  لِک  الم  ن وبِک   .ف ذ  ِحیِص ذ  ل یک  ِمن ت  ِقی  ع  و  آِخیر  ما ب  ه 

یِّئاتِک   نِقی تِک  ِمن س  م  و إف ؛و ت  م  و ه  لِّ غ   َ وت  ِمن  د ن ج  ق  ه  ف  رت  یِه و جاو  ل  دت  ع  ر  ذا أنت  و 

ٍح  ،أًذی یر  وٍر و ف  لِّ َس    َ لت  إل   ص   .“و و 

ن   ک  بِیلِهِ  ]ذلک[ ف س  ی  ن فِسِه و م َض  لِس  ض  ع  م  ل  و ن ِشط  و است سل م  و غ  ج  .«الیر 
0 

                                                      
 :010، ص 0، ج معاد شناسی .231، ص األخبار معانی. 0

کند از محّمد بن قاسم مفّسر، از احمد بن حسن حسینی، از حضرت  روایت می معانی األخباردر کتاب 
الّسالم که آن حضرت فرمود: پدرم حضرت امام علی بن محّمٍد الّنقی  امام حسن عسکری علیه

الّسالم به عیادت یکی از اصحابش که در بستر مرض افتاده بود تشریف آورد؛ دید آن مرد گریه  علیهما
ای بندۀ خدا، تو از مرگ در هراس و ”س مرگ در جزع و فزع است. حضرت فرمود: کند و از تر می

کنم جواب مرا بگو!  من از تو سؤالی می”و سپس فرمود: “ دانی. ای برای آنکه معنای مردن را نمی گریه
که هایی  ها و کثافات و پلیدی اگر فرضًا تمام بدن تو را چرک و کثافات فرا گیرد و از بسیارِی این چرک

هایی در بدن تو پدیدار شود و مرض  بر تو نشسته در رنج و آزار باشی، و در عین حال َقرحه و ُدمل
جرب و سودای خشک پیکر تو را فرا گیرد، و بدانی اگر در حمام بروی و تمام اینها را بشویی تمام این 

اری که به حمام بروی و شود، آیا دوست د رود و بدن تو پاک و پاکیزه می ها و کثافات از بین می مرض
ها و آفات را از خود دور کنی یا آنکه رفتن به حمام را ناپسند  شویی بنمایی و تمام این چرک و شست

 “سازی؟ کنی و می جا گامی نهی و با تمام این آفات و عاهات صبر می داری و حاضر نیستی بدان
ها  ها و پلیدی تمام این آلودگیاهلل، دوست دارم به حمام بروم و  یا بن رسول”مریض عرض کرد: 

 “را بزدایم.
مرگ برای انسان مؤمن در حکم همین حمام است، و برای تطهیر و شستشو ”حضرت فرمود: 

واسطۀ طول مرض و سایر امور هنوز از بین نرفته و باقی  است. آنچه از گناهانی که انجام دادی و به
ای آیی.  ها و گناهان پاک و پاکیزه بیرون می بدیرود و از  واسطۀ مرگ تمام آنها از بین می است، به

و  ی، از هرگونه اندوه و غّصه و آزاریکه چون بر مرگ وارد شوی و از این دریچه عبور نما بدان ،مرد
 “نجات خواهی یافت، و در دامان هرگونه سرور و فرح و انبساطی قرار خواهی گرفت. رنجی
  کرد که دلش آرام گرفت و از طپش ایستاد، و با نهایت حال چنان این سخنان در آن مریض اثر دراین
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مرگ الّسالم در حقیقت  لّشهدا علیه  ا  کالم سیّد

عن اجلواد ]علیه الّسالم[، عن آبائه، عن عیل بن السنی، قال حسنی  المعاِیف 
 بن عیل یف یوم العاشورا بعد کالم له:

نِی الکیِرامِ » رًبا ب  وت  إاّل  !ص   إل  ف ام الم 
ِ
اء ّ ِن الب ؤِس و الُض  م ع  ةر ت عرب   بِک  نط یر   ُ  

ةِ  ِة و الن ِعیِم الّدائِم  ُ ٍِّص أف .اجِلناِن الواِسع  نت ِقل  ِمن ِسجٍن إل   ه  أن ج  م ج کیر  و   ؟!جُّک  و ما ه 

م إاّل  ذاٍب ألعداِئک  ُ ٍِّص إل  ِسجٍن و ع  نت ِقل  ِمن  ن ج  م   َ وِل الِل إن  أِب ح   .  س  ن ر  نِی ع  ث  د 

وت  ِجُس  ” :صَّل الل علیه و آله و سّلم ن ة  الکافیِِر و الم  ؤِمِن و ج  نیا ِسجن  الم  أن  الدُّ

ِحیِمِهم  إل  ج 
ِ
الء ؤ   إل  ِجناَِّنِم و ِجُس  ه 

ِ
الء ؤ  ذِ  .“ه   َ ذِّ ما   َ .«بت  بت  و ال 

0 
ملک ت  اختالف صور ن  قبض روح داستا ت در هنگام  لمو فر ا من و کا  مؤ

داستان حضرت ابراهیم و آمدن عزرائیل به شکلی که مردم صالح و فاسد را 
 2کند. قبض می

                                                      
خرسندی و نشاط چشمان خود را فرو بست و جان به جان آفرین تسلیم نمود و رحلت کرد». 
 :003، ص 0، ج معاد شناسی .288 ص ،معانی األخبار. 0

آرام بگیرید، صبر و الّشهدا به آنها فرمود: ای فرزندان، عزیزان و بزرگواران، قدری  حضرت سّید»... 
ها و شدائد  دهد شما را از گرفتاری تحّمل پیشه کنید! چون مرگ، نیست مگر پلی که عبور می

های جاودانی. کدامیک از شما مکروه و ناپسند دارید که از زندانی  های وسیع و نعمت سوی بهشت به
نند کسی که از قصری به قصر مجّللی انتقال یابید؟! آری، مرگ برای دشمنان شما نیست مگر ما

سوی زندان و شکنجه انتقال یابد. همانا پدرم برای من روایت کرد از رسول خدا صّلی اهلل علیه و  به
سوی بهشت و آنها  حّقًا دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است؛ و مرگ پلی است که اینها را به”آله که: 

 « من نیز دروغ گفته نشده است.گویم و به  من دروغ نمی“ کشاند. سوی جهّنمشان می را به
 :33ص  ،02ج  ،بحار األنوار. 2
یل   ( غوالی اللئالی») هُ  نَّ إبراهیم  علیهإ :یف  ال د  ل ًکا ف قال ل  ی  م  ق  ن أنت  ” :الّسالم ل  ل ک  ” :قال “؟م  أنا م 

وِت  وح  ” :ف قال .“الم  تِی تقبِض  فِیها ر  ة  ال  ور  نِی الصُّ یِرج  ؤِمنِ أ ت ست طِیع  أن ت  م” :قال “؟الم  أعیِرض  ،ن ع 

نِّی نهُ أف !“ع  ض  ع  ة   ،عر  ور  ُن الصُّ س  ُن ال ِّیاب   ،فإذا ُهو  شاب  ح  س  امئ ل   ،ح  ُن ال َّ س  ة   ،ح  یُِّب الّرائ ح   .ط 
وِت ” :ف قال ل ک  الم  سب ه   ،جا م  تِک  ل کان  ح  ور  سن  ص  ؤِمن  إاّل ح  لق  الم  و َل  ج   .“ل 

هُ  وح  الفاِجیرِ ” :ُ مَّ قال ل  تِی ت قبِض  فِیها ر  ة  ال  ور  ل ت ست طِیع  أن ت یرج نی الصُّ   :ف قال .“ال ت طِیق  ” :ف قال “؟ه 
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منعدم کراهت  لّسالمقبض روح  در هنگام مؤ ئّمه علیهم ا ن رسول خدا و ا متمّثل شد  و 

یادٍ  هل  بن  ز  ن س  ن أصحاب نا ع  ةء م  دَّ ن ُُم ّمد  بن  ُسل یامن   ،ع  ن أب یه   ،ع  ن س   ،ع  یٍر ع  د 
ِّ قال   یف  ری   :الصَّ

یب  » اهلل  علیه الّسالم ُقلُ     بد  ُسول  اهلل   یا ابن   ،ُجع لُ  ف داک  ” :ع  ُه  !ر  ل ی کر  ه 
ه   یل  ق بض  ُروح  ُن ع   “؟الُمؤم 

لِک   !ال و اللِ ” :قال   ِزع  ِعند  ذ  وِحِه ج  بِض ر  وِت لِق  ل ک  الم  ه  إذا أتاه  م  ه   ؛إن  ول  ل  ی ق  ف 

وِت  ل ک  الم  ع :م  ز  ِل  الِل ال َت  ًدا صَّل الل علیه و آله و سّلم !جا و  ث  ُم  م  ِذی ب ع  و  ال  نا أل ،ف 

ک   ُض   ِحیٍم ل و ح  ل یک  ِمن والٍِد ر  ق  ع  یرُّ بِک  و أشف  ین ک   .أب   !“فانظ یر ،افت ح ع 

                                                      
”  نِّیأف :قال “.ب َل نهُ أف !“عیِرض ع  ض  ع  یه   ،عر  دُ  ،ُ مَّ الت ف    إل  ُجلء أسو  ر   ،فإذا ُهو  ر  ع  ُمنت ُن  ،قائ ُم ال َّ

ة   ُد ال ِّیاب   ،الّرائ ح  بانُ  ،أسو  ه  النِّریاُن و الدُّ ر  ناب  ن م  ن ف یه  و م  ُِ م  ُر یل   ؛خی  یم   ف ُغِش   ع  ُ مَّ أفاق  و ق د  .إبراه 
وت  إیل   ل ُک الم  ت ه  ا ُویل   عاد  م  وِت ” :ف قال حال  ل ک  الم  ته   ،جا م  ف  ِذِه ل ک  ت ک  ه  ور  لق  الفاِجیر  إاّل ص   .“«ل و َل  ج 

را مالقات کرد و  ملکی از مالئکهالّسالم  ابراهیم علیهحضرت که  تآمده اسدر حدیثی »ترجمه: 
آیا ”: فرمود ابراهیمحضرت  .“الموت هستم من ملک”گفت: آن ملک  “تو کیستی؟”به او گفت: 

ملک الموت  “؟کنی خودت را به من بنمایی میقبض ی که روح مؤمن را صورتبا آن توانی  می
روی گرداند و وقتی الّسالم  علیه ابراهیم حضرت!“ گردانآری، روی خود را از من ب”: عرض کرد

بو  خوششمائل و  خوشو  لباس صورت و خوش صورت جوانی خوش دوباره نظر کرد، او را به
صورت  در هنگام موت غیر از این مؤمن شخصای ملک الموت، اگر ” و فرمود: مشاهده نمود

 .بس استاو  نظر پاداش برای زیبای تو هیچ نبیند، هرآینه از نقطه
که روح فاجر را  توانی با آن صورتی آیا می”الّسالم به ملک الموت گفت:  براهیم خلیل علیهسپس ا

تو طاقت و تحّمل این را ”ملک الموت عرض کرد: “ ی؟یمن بنماه کنی خودت را ب قبض می
 صورت”ملک الموت عرض کرد: “ دارم! ،بلی”الّسالم فرمود:  براهیم علیهاحضرت “ نداری.

براهیم بدین طریق به ملک الموت نظر کرد، احضرت !“ خود را از من بگردان و سپس مرا ببین
که  طوری ههای سیاه ب ای با موهای راست شده و بوی متعّفن و با لباس ناگهان دید مرد سیاه چهره

ش براهیم غا کشد در مقابل او حاضر است. از دهان و از دو سوراخ بینی او دود و آتش زبانه می
اگر شخص فاجر در هنگام موت غیر از این منظره )صورت ”کرده و سپس به هوش آمد و فرمود: 

 )محّقق(  .«نظر عذاب و شّدت برای او کافی است نبیند، هرآینه از نقطه تو بدین کیفّیت(
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ول  الِل صَّل ” :قال   س  ه  ر  ث ل  ل  م  ؤِمنِی  و و ج  الم  الل علیه و آله و سّلم و أِمی 

تِِهم علیه الّسالم ج  رِّ ة  ِمن ذ  ی  و األِئم  ن  و احل س  ة  و احل س  م 
ه   ،فاطِ ی قال  ل  ول  الِل  :ف  س  ذا ر  ه 

ک   قاؤ  ف  ة  علیه الّسالم ر  م 
ی  و األئِ ن  و احل س  ة  و احل س  م 

ؤِمنِی  و فاطِ الم   !“و أِمی 

یر  ” :قال   ی نظ  ین ه  ف  ی فت ح  ع  ول   ،ف  ی ق  ِة ف  بِّ الِعز  ب ِل ر 
ُِ ناٍد ِمن  ه  م  وح  ی ناِدی ر  ﴿ :ف      

      ﴾  ِیتِه ٍد و أهِل ب  ﴿ ،إل  ُم  م        ﴾  ِة الج   ،بِالو 

﴿  ﴾  ؛بِالث واِب ﴿      ﴾  ِیتِه ًدا و أهل  ب  عنِی ُم  م  ﴿ ،ج     ﴾.0 
ناِدی ف ام ش   وِق بِالم  وِحِه و اللُّح  یِه ِمِن استاِلِل ر  ب  إل  .“«ءر أح 

2 
                                                      

 .71ـ  23( آیه 83. سوره فجر )0
 :011، ص 2، ج معاد شناسی .023ص  ،7ج  ،الکافی. 2
ای از اصحاب، از َسهل بن زیاد، از محّمد بن سلیمان، از  کند از عّده وایت میمرحوم کلینی ر»

 گوید: پدرش، از ُسَدیر صیرفی، می
فدایت شوم، ای پسر رسول خدا! آیا ”عرض کردم به حضرت امام جعفرصادق علیه الّسالم: 

 “شود و در آن حال از مرگ کراهت دارد؟ مؤمن در وقت قبض روحش ناراحت می
الموت برای قبض روح او حاضر شود،  نه سوگند به پروردگار! زمانی که ملک”فرمود: حضرت 

گوید: ای ولّی خدا جزع مکن! سوگند به آن  الموت می دهد. ملک کند و ناله سر می مؤمن جزع می
خدایی که محّمد صّلی اهلل علیه و آله و سّلم را به رسالت برانگیخت، من نسبت به تو از یک پدر 

تر و احسانم بیشتر است؛ اگر فرضًا پدرت در این حال حاضر بود و کاری از دست  ، مهربانمهربان
 “او ساخته بود. چشمت را باز کن و نگاه کن!

شود برای او رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم و  در آن حال متمثِّل می”حضرت فرمود: 
از ذّریۀ حسین علیهم الّسالم، و پس از آن امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائّمه طاهرین 

شود: این است رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و ائّمۀ  به مؤمن گفته می
 “طاهرین علیهم الّسالم، و اینان رفیقان تو هستند!

کند به آنان، و یک منادی  کند و نگاه می حال چشمان خود را باز می مؤمن دراین”حضرت فرمود: 
ای نفسی که به مقام اطمینان به : کند بدین کلمات العّزة روح او را ندا می از جانب حضرت رّب

  که راضی هستی به مقام سوی پروردگارت درحالی نبّوت محّمد و اهل بیت او رسیدی، بازگرد به
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مذهب ی  او با شیخ عرب سّن ت  مالقا ی و   حکایت سیّد جواد کربالی

 0سّنی مذهب. داستان سّید جواد کربالیی و مالقات او با شیخ عرب
                                                      

 ها؛ پس داخل شو در زمرۀ بندگان من یعنی  والیت، و مرضّی هستی به درجات و پاداش
تر از آن  و اهل بیت او، و داخل شو در بهشت من. و در آن حال هیچ چیز برای او محبوبمحّمد 

 “«نیست که روحش آزاد شود و از بدن خارج گردیده و به آن ندا کننده بپیوندد.
 :018، ص 7، ج شناسی معاد. 0
که بسیار فرمودند  ی نقل مییمه طباطباداستانی را حضرت سیدنا االعظم و استادنا االکرم عاّل»

 شایان توجه است. فرمودند:
ی یدر کربال واعظی بود به نام سّید جواد از اهل کربال و لذا او را سّید جواد کربال”

رفت در اطراف، در نواحی و ولی در اّیام محّرم و عزا می ،گفتند. او ساکن کربال بودمی
له ئخواند و مسخواند، روضه مینماز جماعت می :کرددست تبلیغ می قصبات دور

 نمود.و سپس به کربال مراجعت می ،گفتمی
آنها سّنی مذهب بودند، و در آنجا برخورد  ۀای که همیک مرتبه گذرش افتاد به قصبه

و چون دید سّنی است، از در صحبت و مذاکره  ؛کرد با پیرمردی محاسن سفید و نورانی
دل لوح و پاک؛ چون این مرد سادهتواند تشّیع را به او بفهمانددید اآلن نمی .وارد شد

چنان قلبش از محّبت افرادی که غصب مقام خالفت را نمودند سرشار است که آمادگی 
 مطلب نتیجه معکوس داشته باشد. ۀو شاید ارائ ،ندارد

شیخ در نزد “ شیخ شما کیست؟”نمود از او پرسید: تا در یک روز که با آن پیرمرد تکّلم می
خواست با این سؤال و سّید جواد می ؛بزرگ و رئیس قبیله را گویندمردم عادی عرب، 

 تدریج ایمان در دل او پیدا شده و او را شیعه نماید.ه کم راه مذاکره را با او باز کند تا بکم
 ؛ان ضیافت داردوشیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین خ”پیرمرد در پاسخ گفت: 

 “چقدر عشیره و قبیله دارد. ؛چهار هزار نفر تیرانداز دارد ؛چقدر شتر دارد ؛چقدر گوسفند دارد
 “چقدر مرد متمّکن و قدرتمندی است! !به از شیخ شمابه”سّید جواد گفت: 

 “شیخ شما کیست؟”بعد از این مذاکرات پیرمرد رو کرد به سّید جواد و گفت: 
کند؛ اگر میی است که هر کس هر حاجتی داشته باشد برآورده یشیخ ما یک آقا”گفت: 

در مشرق عالم باشی و او در مغرب عالم، و یا در مغرب عالم باشی و او در مشرق عالم، 
تو  اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید، اسم او را ببری و او را صدا کنی، فورًا به سراغ

 “کند.آید و رفع مشکل از تو میمی
اسمش  !طور باشدت اینعجب شیخی است! شیخ خوب اس ،بهبه”پیرمرد گفت: 

 .“شیخ علی”جواد گفت: سّید “ چیست؟
 مجلس متفّرق شد و از هم جدا شدند و سّید جواد  .باره سخنی به میان نرفتدیگر در این



 کمیو  ستیمجلس شب ب/  31/ ج مطلع انوار  525

 

                                                      
 او  ۀاّما آن پیرمرد از شیخ علی خیلی خوشش آمده بود و بسیار در اندیش؛ به کربال آمد هم
فراوانی که مذاکره را  ۀجواد به آن قریه آمد، با عشق و عالقتا پس از مّدت زمانی که سّید  بود.

گفت: ما در آن روز سنِگ زیربنا را گذاشتیم و به پایان برساند و شیخ را شیعه کند، و با خود می
ما در آن روز نامی از شیخ علی بردیم و امروز شیخ علی را معّرفی  ؛کنیمحاال بنا را تمام می

 یم.ینماالّسالم رهبری می میرالمؤمنین علیهال را به مقام مقّدس والیت کنیم و پیرمرد روشندمی
خیلی متأّثر  چون وارد قریه شد و از آن پیرمرد پرسش کرد، گفتند: از دار دنیا رفته است.

 با خود گفت: عجب پیرمردی! ما در او دل بسته بودیم که او را به والیت آشنا کنیم. ؛شد
خواستیم کاری انجام دهیم و پیرمرد را دستگیری ما می !یتحیف، از دنیا رفت بدون وال

ات و تبلیغات سوء، پیرمرد را از ئإلقا ؛چون معلوم بود که اهل عناد و دشمنی نیست ؛کنیم
 گرایش به والیت محروم نموده است.

به دیدن فرزندانش رفتم و به آنها  بسیار فوت او در من اثر کرد و به شدت متأّثر شدم.
فرزندانش مرا بر سر تربت او بردند و  فتم و تقاضا کردم مرا سر قبر او برید.تسلیت گ

تشّیع  ۀچرا او را از دنیا بردی؟ خیلی به آستان !ما در این پیرمرد امید داشتیم ،گفتم: خدایا
از سر تربت پیرمرد بازگشتیم و با ! افسوس که ناقص و محروم از دنیا رفت ؛نزدیک بود

 رمرد آمدیم.فرزندان به منزل پی
 .چون خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم دری است .جا استراحت کردممن شب را در همان

طرف این داالن نیمکتی است بلند، و در  وارد شدم، دیدم داالن طویلی است و در یک
پس از ورود، سالم  اند و آن پیرمرد سّنی نیز در مقابل آنهاست.روی آن دو نفر نشسته

ای و از پشت آن باغی ی کردم، دیدم در انتهای داالن دری است شیشهپرسکردم و احوال
 “اینجا کجاست؟”من از پیرمرد پرسیدم:  شد.بزرگ دیده می

و این باغی که در انتهای داالن  ؛اینجا عالم قبر من است، عالم برزخ من است”گفت: 
 “است متعّلق به من و قیامت من است.

 “چرا در آن باغ نرفتی؟”گفتم: 
 “هنوز موقعش نرسیده است؛ اّول باید این داالن طی شود و سپس در آن باغ رفت.”گفت: 
 “روی؟کنی و نمیچرا طی نمی”گفتم: 
 اند مرا تعلیمآمده ؛نداآسمانی ۀاین دو نفر معّلم من هستند. این دو، دو فرشت”گفت: 

گفتی )یعنی گفتی آقا سّید جواد! گفتی و ن .روموالیت کنند، وقتی والیتم کامل شد می
دهد و به فریاد جواب می ،که شیخ ما که اگر از مشرق یا مغرب عالم او را صدا زنند

ه است.( بطالب أبی علی است؛ اّما نگفتی این شیخ علی، علی بن اسمش شیخ ،رسدمی
 “جا حاضر شد.فریادم رس، همینه که صدا زدم: شیخ علی بخدا قسم همین

  “داستان چیست؟”گفتم: 
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الّسالم منین علیه  لمؤ میرا  روضۀ وداع ا

 و مناجات با پروردگار.  و احیاء 0ختم سخن با روضۀ مناسب،
                                                      

  :مرا آوردند در قبر گذاردند و نکیر و منکر به سراغ من آمدند  ،چون من از دنیا رفتم”گفت
بّ : و از من سؤال کردند ؟ م ن و ن بیُّک م ن و ک  م ن ر  من دچار وحشت و اضطرابی سخت  إماُمک 

با آنکه من اهل اسالمم، هرچه  ؛آمدبه زبانم چیزی نمی ،خواستم پاسخ دهمشدم و هرچه می
نکیر و منکر  شد.به زبانم جاری نمی ،خواستم خدای خود را بگویم و پیغمبر خود را بگویم

من  .خود درآورده و عذاب کنند ۀغلبه و سیطر ۀآمدند که اطراف مرا بگیرند و مرا در حیط
 ام.گرفتار شده ،تو دیدم هیچ راه گریز و فراری نیس ؛بیچاره شدم، بیچاره به تمام معنی

ناگهان به ذهنم آمد که تو گفتی: ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار باشد و او را 
شود و رفع گرفتاری اگر او در مشرق عالم باشد یا در مغرب آن، فورًا حاضر می ،صدا زند
 ،طالبفورًا علی بن أبی من صدا زدم: ای شیخ علی به فریادم رس! کند.از او می

الّسالم حاضر شدند اینجا، و به آن دو نکیر و منکر گفتند: دست از این  المؤمنین علیهمیرا
 دش کاملیعقا ؛طور تربیت شدهمعاند نیست، او از دشمنان ما نیست، این !مرد بردارید

 چون سعه نداشته است. ،نیست
مرا کامل د یدیگر بیایند و عقا ۀحضرت آن دو ملک را رّد کردند و دستور دادند دو فرشت

ای هستند که به امر آن حضرت اند دو فرشتهاین دو نفری که روی نیمکت نشسته .کنند
من اجازه دارم این داالن  ،د من صحیح شدیوقتی عقا کنند.د مییاند و مرا تعلیم عقاآمده

 “را طی کنم و از آن وارد آن باغ گردم.
و تکامل برزخی و جهات بسیار دیگر این خواب که جهاتی را از دستگیری و عفو از مستضعفین 

های دیگری  این خواب، نظیر خواب د در عالم قبر نیز دارد.یرساند، داللت بر سؤال از عقا را می
 .« الوقوع همین عصر ماست کنیم، از وقایع مسّلُم که ما در این مباحث بیان می

 :283، ص 0ج ، معادشناسی. 0
الّسالم بر بالین شخص محتضر در  امیرالمؤمنین علیه در روایات کثیری وارد شده است که حضرت»

 برند. شوند، و اگر مؤمن و دارای والیت باشد، او را با خود به بهشت می سکرات موت حاضر می
ــی   ــت َیَرنـ ــن َیُمـ ــی َفَمـ ــه گفتـ  ای کـ

 
ــان فــــدای کــــالم دلجویــــت      جــ

ــن   ــه مــ ــزار مرتبــ ــاش روزی هــ  کــ
 

ــت   ــی رویـــ ــا ببینمـــ ــی تـــ  ُمردمـــ
گیرند و او را با خود  چشم ملکوتی و گوش ملکوتی و دل ملکوتی انسان تماس میامیرالمؤمنین با  

 به از این مالقات و زیارت برای مؤمن! حّقًا چقدر شادی آفرین است.  برند. به به مأل أعلی می
   شب رحلت هم از بستر روم تا قصـر حـورالعین  

 
  

 اگر در وقت جان دادن تو باشـی شـمع بـالینم      
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 آتش دوری، شدم غرق عرق چون گل ز تاب 
 

  
ــنم    ــاد شــبگیری، نســیمی زان عــرق چی ــار ای ب  بی

 اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست 
 

  
 جـای دوسـت بگـزینم    حرامم باد اگر من جـان بـه    

ــباح  ــز    ص ــاقیا برخی ــایی س ــل، کج ــر زد بلب  الخی
 

  
 کنـد در سـر خیـال خـواب دوشـینم      که غوغـا مـی    

آری، بر سر بالین خود امیرالمؤمنین هم در وقت مرگ، ارواح طّیبه آمدند و آن حضرت را دعوت  
به ارتحال نمودند. مرحوم مجلسی ـ رضوان اهلل علیه ـ از بعضی از کتب قدیمه در ضمن روایت 

 فرماید:  کند می طویلی که در باب شهادت آن حضرت بیان می
ًة و أفاق   ی  علیه ساع  َل  الل  علیه و ” و قال: ُ مَّ ُأغم  ول  الِل ص  س  ذا ر  ة  و  آلهه  ز  ی َح  مِّ و ع 

َل  الل  علیه و  وِل الِل ص  س  یرر و أصحاب  ر  عف  ک   ،لِهِ آأِخی ج  وم  ُ د  ل  جِّ : ع  قول ون  م ج  لُّه   َ و 

ُ ون   یک  م شتا ل ینا، فاّنا إل   !“ع 

م و یت ه  ُکلِّه  ین یه  یف  أهل  ب  م  ” قال: ُ مَّ أدار  ع  ِفظ ک  ِیًعا، ح  م  الل  َج   َ د  د  ِیًعا، س  م  الل  َج  ک  أست ودِع 

ِیًعا ةً  !الل  َج  لِیف  ف ی بِالِل خ   َ م  الل  و  ل یک  تِی ع  لِیف  !” ُ مَّ قال: !“خ  بِّ ل  ر  س  الم  جا ر  م  الس  ل یک  ُ مَّ  “و ع 
 **.﴾    ﴾،* ﴿       ﴿ قال:

، ُ مَّ  ت نی  هاد  ُد ال َّ هَّ ت    نُکُر اهلل  ک   رًیا و ی  نُکُر اهلل  ک   رًیا؛ و مازال  ی  ب ینُُه و ُهو ی  ق  ج  ر  و ع 
یه  و د  جل یه  و ی  دَّ ر  ین یه  و م  ض  ع  م  بل ة  و غ  ه  ” قال: است قب ل  الق  ه  إاّل الل  وحد  د  أن ال إل  أشه 

، و أ ه  جک  ل  ِ .شه  ال ُش  ه  ول  س  ه  و ر  بد  ًدا ع  الم. ُ مَّ ق َض  ن حب ُه علیه “د  أن  ُم  م   السَّ
اینک رسول خدا صّلی اهلل ”هوش شد؛ چون به هوش آمد فرمود:  الّسالم بی امیرالمؤمنین علیه

حمزه و برادرم جعفرطّیار و اصحاب رسول خدا همه حاضرند، و همه علیه و آله و سّلم با عمویم 
و سپس با اهل بیت و “ سوی ما؛ ما مشتاق زیارت و دیدار تو هستیم! گویند: بشتاب به می

فرزندان خود خداحافظی نموده و بر فرشتگان آسمانی سالم نمود. و پیشانیش در َعَرق نشست، و 
 «شّهد به شهادتین داده و از دنیا رحلت نمود.دائمًا ذکر خدا بر زبان داشت، و ت

 .10( آیه 73* سوره صافات )
 .028( آیه 01** سوره نحل )
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل  رین  و الصَّ  ُُمّمٍد و آل ه الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

                    

               .0 
مور لت در همۀ ا ت دارین بر عدا قف سعاد  تو

توان گفت که عدالت تنها  ؛ لذا می«عهالِشء یف موض   وضعُ »عدالت یعنی 
منحصر به حاکم و سلطان یا در خصوص قضاوت نیست، بلکه در هر چیز و نسبت 

حّد مقرر به هر کس، در هر امری عدالت مصداق دارد. عدالت در قانون یعنی از آن 
 تر نگذارد و خود را از افراط و تفریط مصون دارد. قدمی جلوتر یا عقب

دین اسالم بر اساس عدالت است؛ زیرا که برای تکامل سعادت دارین آمده و 
 گردد. نظام دنیا که بالنتیجه موّلد راحتی و کامیابی اخروی است، بدون عدالت منهدم می

لمؤمنین  میرا لت در کالم ا عدا لّسالمجایگاه   علیه ا

 فرماید: منین علیه الّسالم میؤمیرالماحضرت 
                                                      

 :033، ص 0، ج نور ملکوت قرآن .31( آیه 01. سوره نحل )0
و از هر کار منکر و  ،کند مر میاحّقًا خداوند شما را به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان »

 .«دهد، به امید آنکه متذکر گردید اندرز می و و شما را پند ؛نماید فحشاء و ستم نهی میزشت و قبیح و 
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ةر ِس » ِدجق  ة  ج  یاالعاَل   ح  جع  ِ ة   ؛ها الرش  ه  الّطاع  ِب  ل  لطانر َت  ة  س  جع  ِ ة   ؛و الرش  و الّطاع 

وم  ِِبا الم   ق  ةر ج  ه  اجل یش  نِظامر لک  و الم   ؛لک  ِسیاس  د  م  الام ؛ج عض  ل ه   ؛ل  و اجل یش  أعوانر ج کف 

ِعی ة  َت  و الامل  ِرزقر  ه  الیر  ع  دل   ؛م  م  الع  ه  وادر ج ست عبِد  ِعی ة  س  وام   ؛و الیر 
ُِ دل  أساسر بِِه  و الع 

 ِ ِ.العاَل  وام  العاَل 
دِل ُِ ِ، فبِالع  وام  العاَل 

دِل ُِ ِ، فبِالع  وام  العاَل 
دِل ُِ بِالع  «؛ ف 

0 
لگد ی بر  مبتن فاضله،  مت  لت در حکو قراری عدا ّمارهبر ن هوای ا نمود  مال 

های عدالت است. حاکم و سلطان باید در  هر کشور بر پایه عمران و آبادی
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 

نموده و مطیع قانون الهی باشد. این را حکومت فاضله گویند  اّمارۀ خود را لگدمال
 مثل زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه الّسالم.

در میان تمام سالطین جهان، از آدم تا به حال، این زمین چون امیرالمؤمنین 
ها  سلطانی به خود ندیده، و آسمان بر او سایه نیفکنده است. آن کسی که بر میلیون

اندازۀ یک مرد  المال به دارد و درعین]حال[ سهمیۀ خود را از بیت بشر حکمروایی
                                                      

والیت فقیه در ؛ 38، ص 0، ج مطلع انواربا قدری اختالف؛  87، ص 31، ج بحار األنوار. 0
 :011، ص 3، ج حکومت اسالم

سید محّمدحسین، ”د: در ابتدا طلبگی حقیر روزی به من گفتنـ رحمة اهلل علیه ـ مرحوم پدر ما »
 ...  :ستا من نوشتم و حفظ کردم. جمالت این “بیا این جمالت را بنویس و حفظ کن!

عاَلم 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 قّوتی است( که واجب است از او اطاعت

واسطۀ آن ُملک و حکومت و والیت برپا و برقرار  کنند؛ و اطاعت، روش و دستوری است که به
کنند؛ جیش عبارت است  شود؛ ُملک و والیت، نظامی است که جیش و لشکر، آن را کمک می می

کند؛ مال، روزی و  از جمعّیتی که با یکدیگر همکاری و همیاری نموده، و آنها را مال کفالت می
آورند؛ رعیت توده و عاّمۀ مردم هستند که داد و عدالت آنها را  ست که رعّیت آن را گرد میرزقی ا

واسطۀ آن ِقوام عالم است؛ پس به  آورد؛ عدل، اساسی است که به برداری و اطاعت درمی به فرمان
 “«عدل قوام عاَلم است، به عدل قوام عالم است، به عدل قوام عالم است.



 524 الّسالم همایچراغ توسط امام حسن عل ضیو تعو نیرالمؤمنیخدمت ام ریداستان ورود طلحه و زب

 

بیند، جز  دارد، آن کسی که غریبه و خودی را در برابر قانون یکسان می معمولی برمی
 علی نیست.

به خدا قسم اگر دنیا را به من دهند و بگویند پر کاهی »امیرالمؤمنین فرمود: 
 0«کنم. را از دهان موری خارج کن، نمی

الّسالم مام حسن علیهما  توسط ا تعویض چراغ  لمؤمنین و  میرا مت ا زبیر خد ن ورود طلحه و   داستا

داستان ورود طلحه و زبیر خدمت حضرت، و حساب نمودن حضرت 
 2المال را، و تعویض چراغ توسط امام حسن. بیت

مالک لمؤمنین به  میرا مه ا نا لت، در  ت سیاست و عدا تمام جها ن   اشتر بیا

ای که  یان باید علی را سرمشق حکومت خود قرار دهند. در خطبهتمام حکمروا
 نویسد، تمام جهات سیاست و عدالت را گردآورده است: اشتر والی مصر می به مالک

                                                      
 :31، ص 3، ج امام شناسی. 201، ص 2ه(، ج )عبدنهج البالغة . 0
ت  أفال» ة  باِم ت  بع  َل   َِهاوالِل ل و أ عطِیت  األُالِیم  الس  ٍة، ِجلب   أسل ب ها ن مل ةٍ  ِف  الل   أعِص  أن ع  ِعی   ما ش 

! ن   ِعنِدی د نیاَم إن  و  ف ع لت  ُ ةٍ  ِمن ألهو  ر  ةٍ  ف مِ  ِف  و  یراد  ها. ج  م  َِل   ت قض  ٍة الو لِن ِعیٍم ج   ما لِع  ذ  ی فن ی و ل   ؟! ت بق 
ها به  های آسمان گانه را با آنچه در محاذات آنهاست تا کهکشان سوگند به خدا که اگر اقالیم هفت”

ای، بدین طریق که پوست  مورچه ۀمن بدهند، در مقابل آنکه عصیان خدا را بجای بیاورم دربار
برگی که در دهان  ۀو این دنیای شما در نزد من از یک دان !جوی را از او بگیرم، نخواهم کرد ۀدان

تر است. علی را چه کار با نعمتی که فانی  ارزش تر و بی ست، پستا ملخی مشغول جویدن آن
 “«ماند؟! شود و لذتی که پایدار نمی می
 :711للکشفی الحنفی، ص  المناقب المرتضوّیة؛ 173، ص 8، ج احقاق الحق. 2

أ فأطف   .ریُ ب  و زُ  لحةُ ط   لیه  ع   د  ر  و  ف   ؛ا موال   ة  سم  ق   ُب کتُ الامل ی   ی   یف ب   یلةً ل   ل  ب  د   عیل   المؤمننی  أمریُ  کان  
ِ  الّسالم الّسِّ  علیه ٍِ َس   بإحضار   ر  ، و أم  یه  د  ی   نی  نی ب  الّ  ا  :فقال ،لکن ذ  ع   أالهُ س  ف   .ه  یت  ن ب  م   آبر   ا
 «.“هِ وئِ م ف ض  ک  ب  صاحِ غی أن ن  نب  ال ج   ؛الاملِ  یِت ن ب  مِ  ه  جت  ز   َان  ”

الّسالم برای نوشتن تقسیم  موال صالح کشفی حنفی گوید: شبی امیرالمؤمنین علی علیه»ترجمه: 
الّسالم چراغی  المال رفت که طلحه و زبیر بر آن حضرت وارد شدند. امام علیه اموال به محل بیت

بیاورند. آن دو  اش فرمود تا چراغ دیگری از خانهرا که در برابرش روشن بود، خاموش کرد و امر 
المال تهیه شده بود، و سزاوار نبود که در نور  روغن آن از بیت”از علت این کار پرسیدند؛ فرمود: 

 )محّقق(“« آن با شما صحبت کنم و به کار شخصی شما بپردازم!
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هت ک  إل  » ج  ُ د و  دٍل  ث م  اعل م جا مالِک  أینِّ  بل ک  ِمن ع   ُ لر  و  ل یها د  ت ع  یر  ُ د ج  باِلٍد 

ورٍ  الِة  ؛و ج  وِر الو  نت  ت نظ یر  فِیِه ِمن أ م   َ وِرک  ِف ِمثِل ما  ون  ِمن أ م  نظ یر  و أن  النّاس  ج 

بل ک   ول  فِیِهم ،ُ  نت  ت ق   َ ون  فِیک  ما  ول  ق  َل   .و ج  لُّ ع  یِری الل   و إن ام ج ست د  ی  باِم ی 
الّصاحِلِ

َل   ِن ِعباِدهِ  َل  م ع  ب  الذ   ؛ألس  ن أح  لی ک  ِل الّصالِِح ف  م  ة  الع  یک  ذ ِخی  واک   .خاِئیِر إل  فاملِک ه 

اّم ال ح  بِن فِسک  ع  ِلُّ ل ک   و ش  تإف ؛َی  یِره   َ ب ت أو  ح  بِالن فِس اإلنصاف  ِمنها فِیام أح   .ن  الشُّ

ب ة  َل  م و اللُّطف  ِِبِم ح  ِعی ِة و الم  َح ة  لِلیر  لب ک  الیر   ُ ون   ،و أشِعیر  ب ًعا و ال ت ک  ل یِهم س  ن  ع 

م غت نِم  أَل ه  جنِ  :َّن  م ِصنفانِ إف ؛ضاِرًجا ت   ،و إّما ن ظِیر ل ک  ِف اخل لِق  ،إّما أخر ل ک  ِف الدِّ

ل ل  و ت عیِرض  َل  م  الِعل ل م  الز  ط  ِمنه  فیر  مِد و اخل ط أ[. ج  َل أجدُیِم ف الع  «]و ج ؤیت  ع 
0  

ز عدل  چند حکایت ا

 2ز عدل:چند حکایت ا
                                                      

 . ترجمه:82، ص 7ج  )عبده(، ةالبالغ نهج. 0
های عادل و  که من تو را به بالدی فرستادم که پیش از تو دولت رستید پس بدان ای مالک! به»

کنند  گونه نظر می کردند؛ و تحقیقًا که مردم به امور و کارهای تو همان ستمگری در آنها حرکت می
گویند که تو دربارۀ  کردی، و دربارۀ تو همان را می که تو به کارهای والیان پیش از خود نظر می

واسطۀ ذکر خیری که خداوند بر زبان بندگانش  و همانا افراد صالح و شایسته را بهگفتی.  آنان می
ها در نزد تو ذخیرۀ عمل  توان شناخت؛ بنابراین باید بهترین ذخیره و اندوخته سازد، می جاری می

و میل نفسانی خود مسّلط باش و به نفس خویش از آنچه بر تو حالل هویٰ  صالح باشد. پس بر
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 محّبت برای رعّیت و لطف در 

را غنیمت  صّیاد مباش که خوردن آنها ۀدرند حیوانایشان چون و نسبت به حق آنان شاعر گردان، 
مانند  خلقت نظیر ویا در و  ند،برادر در دین : یا با توصنف و گروه هستندکه آنان دو شمرد؛ زیرا 

هایی بر آنان عارض گشته و در نتیجه، آن  خطا و لغزش از آنها پیشی گرفته و عّلتتو هستند که 
 )محّقق(« اند. تباه در دستشان قرار گرفته و مرتکب کار خالفی شدهطور اش خطا عمدًا یا به

 ، تعلیقه:312، ص 08، ج امام شناسی. 2
  و از ؛783 فحهص ،3جلد  ،از طبع سنگی کشکولدر  ،شیخ بهاءالّدین عاملی ،شیخ المّلة و الّدین»
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 777ص  ،7، جزء 2ج  ،، تحقیق طاهر احمد الّزاویالعربّیة کتبدار إحیاء ال ،طبع محرَّف مصر 

 گوید: 773و ص 
الّسالم وارد شد. معاویه  همدانّیه بر معاویه پس از موت امیرالمؤمنین علی علیه ۀسوده بنت عمار

ر حضرت را بر علیه او تحریض گی از او که در ایام صفین لشیشروع کرد به سرزنش و بدگو
 “اری؟!چه حاجت د”کرده است و سخن بدانجا کشید که به او گفت:  می

امر ما و آنچه که بر تو واجب کرده است  ۀدهد دربار خداوند تو را مورد مؤاخذه قرار می”سوده گفت: 
بر ما جفا  ،شود که به علّو و مکانت تو تکیه زده از حّق ما! پیوسته از ناحیه تو کسی بر ما گماشته می

 ۀدان ۀنماید و مانند بوت ما را همچون سنبل درو می ،و به سلطنت و قدرت تو اعتماد کرده ؛کند می
آورد و ما را در  قابل تحّمل بر ما فرود می های ناهموار و غیر مصائب و سختی ؛کند اسپند لگدمال می

بر ما وارد شد، مردان ما را کشت و اموالمان را مصادره نمود.  ةر بن أرطاسنهد. و اینک ُب کام مرگ می
نمود!  ما کفایت او را می ۀدفاعّی ۀعّزت و قّو ،عت با تو را بر گردن ننهاده بودیمو اگر اطاعت تو و بی

 “افرازیم. گزاریم و گرنه سر از طغیان و سرکشی با تو برمی سپاست می ،اگر او را معزول نمودی
دین  ”معاویه به وی گفت:  د! ک  وم  ق  ب   إیَّای  ُ  دِّ ق  مُ   ل  م  یل أمح ل ک   أن ه  ت ٍب  ع  دَّک   وَّ  اش   ق  یه   ف أر   إل 

ی نف   ُه؛ُح  ک  فی ن  ف  کنی؟! من قصد کردم تو را بر  تو مرا با اتکاء خویشاوندان و اقوامت تهدید می کم 
 “سر گسیل دارم تا او حکمش را راجع به تو انفاذ کند!جهاز شتر سرکش بنشانم و به نزد ُب

 : سوده ساعتی سر به زیر افکند و پس از آن گفت
تتت” تتت لتتته   اإلیلَّ ص  تتتت   ستتتمٍ  ج  یل  ع   هان  مَّ ض 
 

تتتت  تتتت زُّ الع تتتت یتتتته  ف   ح  أصتتتتب  ف   جء ق   وًنادفُ م 
تت   اًل د  ه ب تتتبغتتی ب تتال ی   قَّ ال تت ف  د حتتال  ق 

 
 وًنتتتتاقرُ م   یتتتتامن  و اإل قِّ ال  ب تتتت ار  صتتتتف   

درود و سالم خداوند باد بر پیکری که او را قبری در برگرفته است که عّزت و شرف در آن قبر  
کرد، و لهذا  بدًا بدلی را جستجو نمیاجای حق  هسوگند با حق بود و ب او هممدفون گردیده است. 

 “او قرین با حق و قرین با ایمان بود.
 “ای سوده؟! ،کیست آن کس”معاویه گفت: 
 ۀقسم به خدا من دربار !الّسالم است طالب علیه علی بن أبی ،میرالمؤمنیناقسم به خدا او ”سوده گفت: 

آن مرد بر ما ستم داشته بود. وقتی من به  ؛به نزد او رفتم ،صدقات ما گماشته بود مردی که او را به اخذ
که مرا دید دست از نمازش برداشت و  مصادف بود با حال قیام که نماز بخواند. همین ،نزد علی رسیدم

گفتم: آری! و خبر آن مرد  آیا حاجتی داری؟!با مرافقت و رأفت و عطوفت رو به من نمود و گفت: 
َل   و علیهم د  الشاهِ  أنت   م  الّله   توّلی صدقات را به او دادم. علی گریست و گفت:م  م یره  آم   أیّن َل  ، ع 
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  ِام به  تو گواهی بر من و بر ایشان که من آنها را امر نکرده !بار خدایاک؛ قِّ ح   کِ ت  ال بِ  و کلقِ خ   لمِ ظ  ب

 پوستی بیرون آورد و در آن نوشت:سپس قطعه  ستم بر خالیقت و نه به واگذاردن حّقت!
﴿                            

                           ﴾.* 
سوی  باشد. تحقیقًا بهبه نام اهلل که دارای صفت رحمانّیت عاّمه و رحیمّیت خاّصه می”

بنابراین واجب است بر شما که  ؛شما از جانب پروردگارتان حّجت و بّینه آمده است
که دارند حیف و  ییو بر مردمان در چیزها ،طور وافی و تمام بدهیدترازو و پیمانه را به

آن برای شما اختیار و  ؛و در روی زمین پس از اصالحش فساد مکنید ،یدیمیل ننما
 “اید!انتخاب شده است اگر ایمان آورده

تا آنکه به  ،آن اموالی که از ناحیه ما نزد توست محفوظ بدار ،وقتی مکتوب مرا خواندی
 نزد تو آید کسی که آن را از تو قبض نماید. و الّسالم.
هر نکرد و آن را نبست و نپیچید. در این حال رقعه را به من داد. قسم به خدا آن رقعه را در میان گل ُم

 “من رقعه را آوردم و به صاحبش رسانیدم. آن مرد به مجّرد قرائت نامه معزول شد و از میان ما رفت.
و وی را به شهر خودش  ،آنچه سوده تقاضا دارد برای او بنویسید تا برآورده گردد”یه گفت: معاو

 .“«بدون شکایت عودت دهید
 :180های حضرت عاّلمه طهرانی قّدس سّره، ص  ، متن سخنرانیکیمیای سعادتافزار  نرم
آن حضرت از  ورزی و إعراض الّسالم شاهد صدقی بر عدالت داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه»

الّسالم مشهور است؛ خودش در  تواریخ داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه ۀدر هم.  دنیا است
 فرماید: می البالغه نهج

ًدا و  ه  س  عداِن م  ِک الس  س  ًداأوالِل ألن أبِیت  عَل  ح  ف  ص  یر  ف األغالِل م  ی الل  و  ،ج  بُّ إل  ِمن أْن ألق  أح 

ه  ج وم  ال سول  ة ظالاًِم لِب عِض الِعب اِد و غاصًبا لِشر  دً  قیام  یف  أظلِم  أح   َ  ِمن احل طاِم! و 
ٍ
ا لِن فٍس ج ُِسع  إل  ء

ا؟! لوَل  ی ح  ا و ج طول  ف الث یر  ُ فوَل   البَِل  

شب )تیز به صبح بیاورم  سوگند که اگر من شب را روی خارهای نوک !قسم به خدا”فرماید:  می
تیز که خوراک شتران است( و مرا به  آن خارهای نوک ؛ی خارهای َسعدان باشدروبدنم تا به صبح 

زنجیر و سلسله در بیاورند و روی این خارها بکشند، در نزد من بهتر است از آنکه خدا و رسول 
دنیا  ۀمتعایا بعضی از  ؛که نسبت به حقوق بعضی از بندگان ظلم کرده باشم را مالقات کنم درحالتی

را غصب کرده باشم و به جور برده باشم. من چگونه به کسی ظلم کنم، برای نفسی که با سرعت 
  “کشد؟! رود و درنگ او در میان قبر زیاد طول می رو به کهنگی و پارگی می



 531 الّسالم هیعل نیرالمؤمنیبه دست مبارک ام زن، وهیآتش نمودن تنور ب تیحکا

 

ن تنور بیوه نمود لمؤمنین علیه الّسالم حکایت آتش  میرا مبارک ا ن، به دست   ز

 0حکایت آتش نمودن تنور بیوه زن.
                                                      

   أجت  ِصبیان ه م صاًعا و ر   َ یرِّ نی ِمن ب  ت ی اْست امح  ُ د أمل ق  ح  ِقیاًل و  أجت  ع  وِر  والِل لقد ر  ع  عث  الشُّ ش 

م بِالِعظلِم ه  وه  ج  د ْت و  وِّ أن ام س   َ رب  األلواِن ِمن ف قیِرِهم   !غ 

های او  عقیل برادر خودم را دیدم که فقر و پریشانی او را از پا درآورده بود، و بچه !قسم به خدا”
را دیدم که از شدت فقر موهایشان  ولیده و گرد و غبار بر صورت آنها نشسته و رنگ آنها تاریک 

 “خواست. اند؛ آمد پیش من و از گندم شما یک من می ّنه صورت آنها را با نیل رنگ کردهأشده، ک
دً و  َِّ ؤ  د ین م  دً عاو  دِّ یر  ول  م  ر  عَل   الق  یر   َ ه  ا و  بِع  ُیاد  ه دجنی و أت  معی فظ ن  أینِّ أبیع  یت  إلیه س  ا، ف أصغ 

 ًُ فاِر  ا ط یرجقتی.م 

نه یک مرتبه آمد، چندین مرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و تأکید کرد. من هم گوش ”
این استماع و گوش دادن من چنین پنداشت که من هم راضی هستم از  .کردم استماع می ؛دادم می

ها یک َمن به او بدهم، و من از طریقه و روش خودم دست بردارم و دنبال  از این گندم مسلمان
 “خواست و گفت او بروم.

ة ثم  أدن یت ها ِمن ِجسِمه لِی عت رِب  ِِبا دجد  ه  ح  ن ٍف مِ  ؛فأَح یت  ل  ٌ  ذی د  جی ٌ  ض  ق    نف ض  ِ ت  ِمها و َاد  أْن َی  أل 

ین إ یرُّ ِعبِه، و َت   ة أَحاها إنساَّن  ا لِل  دجد  ئِنُّ ِمن ح  ! أ ت  قیل  ل تک  الث واَِل  جا ع 
: ث کِ ه  لت  ل  ق  ِمها. ف  ل ناٍر ِمن ِمیس 

بِه؟ ض  ها لِغ  ّبار  ها ج  یر  ج  ئِنُّ ِمن األذ ی و ال أئِنُّ ِمن ل ظ ی؟! !س   أ ت 

مرتبه صدای  ه آهنی داغ کردم، آوردم به پوست بدن عقیل برادرم چسباندم؛ یکمن رفتم یک قطع”
اش بلند شد و نزدیک بود بدنش محترق شود و بسوزد. گفتم: ای مادر بر تو بگرید! چرا فریاد  ناله
 ،کنی از آتشی که یک انسانی مانند من برای بازی فریاد می !کنی؟ چرا داد و بیداد می !کنی؟ می

کنی به آن آتش قیامت  وقت مرا دعوت می رم کرده و روی پوست بدن تو گذاشته؟! آنآهنی را گ
کنی و  تو از این آهن داغ ناله می !که جّبارش از روی غضب برای مخالفین و سرکشان تهّیه کرده؟

 **«“من از آن آتش غضب پروردگار در روز قیامت ناله نکنم؟!
 .81( آیه 3* سوره أعراف )

 .201، ص 2، ج نهج البالغه** 
 :12، ص 30، ج بحار األنوار .001، ص 2، ج المناقب. 0
ا.» ن حاِل  ا ع  ع ها و سأِل  وض  ل ها إیل  م  م  ة  ف ح  رب  نها الق  ن  م  ُة ماٍء، فأب  ها ق رب  ت ف  یل  ک  یل   إیل  امراٍة ع   ن ظ ر  ع 

ُّ بُن أیب  ”ف قال  :  یل  ب ی إیل  ب عض  ال ُّ  ب ع ل  ع  ی، و ل یا  طال ٍب صاح  تام  بیاًنا ی  یل  ص  ک  ع  ، و ت ر  ُقت ل  غور  ف 
ی     ند  . ع  ة  النّاَّ  دم  ُة إیل  ب  ور  ُ د أجلأتن ی الرضَّ ق  ؛ ف    “ءء
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  :؛ ف قال  ب عُضُهم نب یاًل ف یه  ط عامء ل  ز  م  ل اّم أصب ح  ح  ل ًقا، ف  ت ُه ق  یل  م  و بات  ل  أعط ن ی أمح لُه ”فان    

! نک  :ف قا“ ع  ِة؟!” ل  وم  الِقیام  نِّی ج  ِمل  ِوزِری ع  ن َی   “م 

ع  الباب  ف قال  :  نا؟”فأت  و ق ر  ن ه   “م 
: بیاِن!” قال  یًئا لِلصِّ ِعی ش  ؛ فافت ِحی فان  م  ة  ِک الِقیرب  ع  بد  ال ِذی َح  ل  م  لِک  الع   “أنا ذ 

ِّ ”ف قال  :  یل  م  ب ین ی و ب نی  ع  ک  ، و ح  نک  ض   اهلُل ع   “طال ٍب! بن  أیب   ر 
: ل  و قال  ب  لِّلِی  ” ف د  ، و ب ی  أن ت ع  بِِزجن  نِی  و َت    إینِّ أحب بت  اَتِساب  الث واِب؛ فاختاِری ب ی  أن ت عج 

بیان  أِلخبِز  أنا!  “الصِّ

لِّلُهم ح  ”ف قال  :  ، ف ع  بیان  ُر، و ل ک ن شأن ک  و الصِّ ل یه  أقد  ُ و ع  !أنا ب ازُبز  أب   ن  از بز   “تَّی أفُرغ  م 
یل   علیه د  ع  م  ن تُه، و ع  ج  ع  ق یق  ف  ت إیل  الدَّ د  م  ع  ن  ف  بیان  م  ُم الصِّ ل  ُیلق  ع  ُه و ج  الّسالم إیل  اللَّحم  ف ط ب خ 

ُه: یًئا قال  ل  ل ک  ش  ن ذ  بیان  م  ل  الصِّ ه . ف ُکلَّام ناو  ری  ، ا” اللَّحم  و التَّمر  و غ  ن ی  َِل  بن  أِب جا ب  ل ع  طالٍِب ِف  جع 

! یر  ِف أمیِرک   “ِحل  َِمّا م 

نُی قال  :  ج  ر  الع  ل اّم ابت م  ر  التَّنُّوُر!”ف  بد  اهلل ، ُسج  ل  “ یا ع  ع  ه  ج  جه  ح  یف  و  ف  ل ُه و ل  ل اّم أشع  ه  ف  جر  ر  ل س  باد  ف 
ی ع  األرامِ ” ی قوُل: ن ض  زاء  م  ذا ج  ! ه  َِلُّ ی!ذ ق جا ع   “ل  و الی تام 

ُفُه ف قال  :  أتُه امراةء ت عر  ر  !”ف  ن نی  رُیالُمؤم  نا أم  ! ه  حی ک   “و 
ُقوُل:  ی  ت  رأُة و ه  ت  الم  ر  باد  : ف  !”قال  ن نی  الُمؤم  ری  نک  یا أم  یای  م  :“ وا ح  ة  ” ف قال  یای  ِمنِک جا أم  ب ل وا ح 

ت  ِف أمیِرک! ُ ِّص   “«الِل فِیام 

د. مشک کشی الّسالم زنی را دید که مشکی آب بر دوش خود می لمؤمنین علی علیهامیرا»ترجمه: 
و وضعش سؤال فرمود. از حال )در مسیر( خواست برد و  می اوی که یگرفت و تا جا آن زنرا از 

علی برای من طالب همسرم را به یکی از مرزها فرستاد و او کشته شد، و  علی بن أبی”گفت:  او
؛ فلذا ضرورت و احتیاج مرا چیزی ندارم و من برای ادارۀ امور آنان ،گذاشت بجاچند طفل یتیم 

 “.ناچار ساخته استمردم  به انجام کار برای
اضطراب و دغدغۀ خاطر نسبت به این  ارا ب خود و تمام شب بازگشتالّسالم  امیرالمؤمنین علیه

در راه بعضی  (رد.بب هابرای آن طعام برداشت )تازنبیلی از با خود  ،صبح که شد ند؛ پسگذرا مسئله
در ”در جواب فرمود:  کهگذارد  آنهاخواستند که بردن زنبیل را بر عهدۀ  حضرتاز اصحاب از 

 “؟!حمل کندمرا سنگین بار خواهد  می یروز قیامت چه کس
  سوی خانۀ آن زن رفت و در زد. در این هنگام به
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ن  مو ی پیرا ت( «لم  ع الظُ ی م  بق  و ال ی   فر  ع الکُ ی م  بق  لک ی  المُ »بحث ( 

.«لمِ ع الظ  ی م  بق  و ال ج   فیرِ ع الک  ی م  بق  ج   لک  الم   إن  ف  »... بیان: 
0 

                                                      
  ؟زند که در می کیست”پرسید: زن“ 

که  باز کندر را پس  ؛را بر دوش کشیدمآب مشک  وت هستم که همراهای  ان بندهمن هم”: فرمود
 !“ام چیزی برای کودکان با خود آورده

 !“طالب داوری کند و میان من و علی بن أبی ،خشنود باشدراضی و از تو  وندخدا”آن زن گفت: 
یا تو آرد را خمیر  ؛من دوست دارم که به ثواب و پاداشی برسم”پس حضرت داخل شد و فرمود: 

 “مشغول کن!به بازی و یا من نان بپزم و تو کودکان را  ،ها را سرگرم کنم کن و نان بپز و من بچه
این تو و آن کودکان، آنان را سرگرم کن تا من از  ؛من بر پختن نان بیناتر و تواناترم”زن گفت: 

 “پختن نان فارغ شوم!
با الّسالم به پختن گوشت مشغول شد، و  علیه پرداخت و علیآرد پس آن زن به خمیر کردن 

خورانید. هر وقت کودکان  آن را به کودکان می غیرهایی از گوشت و خرما و  لقمهدست مبارکش 
! از آنچه در کار تو گذشته است ای نور دیده، پسرک من”فرمود:  می خوردند، میاز آن چیزی 

 “طالب را حالل کن! علی بن أبی
روشن  به پس حضرت !“تنور را آتش کن ،خدا ۀای بند”شد، زن گفت:  خمیرآرد هنگامی که 
ور شد و حرارت به صورت مبارکش رسید،  شعلهتنور هنگامی که  مبادرت نمود؛کردن تنور 

 را ضایع گرداند!زنان و یتیمان  بیوه حّقکسی که  جزایست ا بچش! این علی ایفرمود:  می
وای بر تو، این ”زن گفت: آن حضرت را دید و به  شناخت ی که حضرت را میدیگر زنناگاه پس 

وای از حیا و ”گفت:  می درپی به جانب حضرت شتافت و پیآن زن  “امیرالمؤمنین است!
من از وای از شرمندگی بلکه ”: فرمودحضرت در پاسخ او  “ای امیر مؤمنان! شرمندگی من از تو

 )محّقق(“« و داشتم!ای کنیز خدا، به جهت کوتاهی و تقصیری که در امور تتو 
 :213، ص 2ج  ،والیت فقیه در حکومت اسالم. 0
 کند که: روایتی را نقل میـ قّدس اهلل سّره ـ حّلی  همعاّل»
لیه  و ” یلَّ اهلُل ع  !: له  آقال  رسوُل اهلل  ص  ه  ق  عیِف ح  ذ  لِلض  أخ  ن ج  ًة ل یس  فیِهم م  س  أ م  دِّ ق  “إن  الل  ال ج 

3 
کند، رشد و طهارت و پاکی  شمارد، پاک و منّزه نمی کند )مقّدس نمی تقدیس نمیخداوند ”

 “دهد( آن جماعتی را که نبوده باشد در میان آنها کسی که حّق ضعیف را بستاند. نمی
ُر. :زیرا قدس به معنای طهارت و نزاهت و نزاکت است ُه، ال ُیط هِّ َُّ أی ال ُین زِّ دِّ  ال ُیق 

 فرادی باشند که حّق مظلومان و مستضعفان را از ظالم گرفته، ای باید در یک زندگی اجتماع
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 ّما اگر اجتماعی اای خواهد بود.  نگذارند پایمال شود؛ این اّمت، اّمت مقّدس و مطّهر و پاکیزه

ومرج خواهد شد؛ و  فاقد این خصوصّیت بوده و ضعفاء به حّق خود نرسند، آن اجتماع دچار هرج
و رسیدگی به مستمندان و جلوگیری از اغتشاش، والی َبّر و صالح، و در  حقاق حقوقابرای 

 صورت عدم، والی فاجر و فاسق الزم خواهد بود.
و  اساس تقواجماعتی که بر   .اند: حق گرفتنی است نه دادنی، کالم صحیحی نیست و اینکه گفته

کنند و حق را به او کنند که صاحب حق را پیدا  کنند، دنبال می عدالت و طهارت زندگی می
رود،  دنبال حّقش نمیه کنند، ضعیف با شمشیر ب نسانّیت زندگی میا ۀبسپارند. جماعتی که در سای

 کند که: بیا حّقت را از من بگیر! کند و از ضعیف تقاضا می آید التماس می بلکه قوی می
کس به حق خود ای که ایمان و اسالم و حقیقت و شهادت حکمفرماست، هر  بلی، در آن جامعه

رسد؛ و این جامعه باید جامعۀ انسانیت و اصالت باشد. و باألخره روزی خواهد آمد که  می
رسد که برای گرفتن حق،  شود؛ یعنی به اینجا می حکومت عدل در همۀ نقاط دنیا گسترده می

ت انسان احتیاج به زور و شمشیر نداشته و حّق هر ضعیفی به او خواهد رسید. و لذا در روای
 فرماید: مرسله پیغمبر صّلی اهلل علیه و آله می

ع  الظُّلم ی م  بق  فیِر و ال ج  ع  الک  ی م  بق  لک  ج   *.الم 

ماند، ولی با ظلم داری، با کفر پایدار میریاست و سلطنت و ملک و حکومت و مملکت”
 “ماند.پایدار نمی

د بر همان اساس عدالت مردم خواه زیرا شخص کافر که در مملکتی بر افراد کافر مسّلط است، می
شود و به حّق ضعیف  را حرکت دهد؛ اّما اگر سرکرده و رئیس، ظلم و ستم کند، به رعّیت ستم می

توانند به حّق خودشان برسند. افراد  کنند نمی شود، و افرادی که در آنجا زندگی می رسیدگی نمی
سترسی پیدا کنند؛ بلکه دچار توانند به آسانی بدان د ضعیفی که بخواهند به حق برسند، نمی

شود و شکایت  شوند. گرفتن حق برای آنها موجب زحمت می دغدغه و وسوسه و گرفتگی می
کند. بسیاری از  کند و کسی به حرف آنها رسیدگی نمی سوی حاکم برای آنها ایجاد زحمت می به

حکمۀ حاکم هم باعث توانند به آن دسترسی پیدا کنند، و م بینند نمی گذرند؛ چون می حّق خود می
کنند.  نظر می از آن حق صرفباألخره  شوند تا اینکه ای خسته می اندازه تعطیل امور است، و به

 صورت این جماعت روی خوش نخواهند دید. این در
کرد آن بود که این روایت از روایات مشهوره و معروفه و مضبوطه در کتب  * آنچه در ذهن خلجان می

مرصاد محّمد غّزالی و  نصیحة الملوکاست؛ ولی پس از فحص، به غیر از کتاب  حدیث و مجامیع اخبار
  الّدین رازی، در کتابی یافت نشد. نجم العباد
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  مراجعه شد، آنجا یافت نشد؛ پس از آن به  المعجم المفهرس أللفاظ الحدیث الّنبویتوضیح آنکه: بدوًا به

سّلم  َمناوی که دربارۀ احادیث حضرت رسول اکرم صّلی اهلل علیه و آله و کنوز الحقائقسیوطی و  جامع الّصغیر
، از 2 هجری قمری، ج 7631از طبع ثانی سنۀ  ُمروج الّذهبجعه شد، در آنجا هم نبود؛ سپس به است مرا

گوید: این کلمات اختصاص به  که بعضی از کلمات قصار حضرت را آورده است و می 606تا  222 ص
به  حضرت دارد و احدی از افراد بشر قباًل به آن لب نگشوده است مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ و حّتی

کلمه را به رسول  6226الّدین اعلمی که  عالء وهج الفصاحةکلمه، و به  6221القاسم پاینده که  أبو الفصاحة نهج
رفت که: از  اند مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ و چون احتمال می خدا منسوب داشته و بدون سند ذکر کرده

رسائل و حکم آن حضرت مراجعه شد، آنجا هم باب خطب و  نهج البالغةالّسالم باشد، به  امیرالمؤمنین علیه
الحدید که در پایان شرح خود، هزار کلمه از کلمات قصار  ابن أبی شرح نهج البالغةنبود؛ به آخرین مجّلد از 

از حضرت  شرح صد کلمهآمدی، و  شرح ُغرر و ُدَررحضرت را ذکر کرده است مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به 
الّدین میثم بحرانی و عبدالوّهاب و رشید وطواط شرح  م که جاح  انتااب نموده و کمالالّسال امیرالمؤمنین علیه

مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به ابواب جهاد  إحیاء العلوماند مراجعه شد، آنجا هم نبود؛ به ابواب مناسب کتاب  کرده
قسمت معظمی از کتاب را تشکیل که  مستدرک الوسائلو  ئل الّشیعةاوسبا نفس و امر به معروف و نهی از منکر 

رفت به مناسبت بیان صفات نفسانّیه و عدل و ظلم و غیرهما در آنجا آمده باشد مراجعه  دهند و احتمال می می
مجلسی  بحار األنوارمحّدث قمی در باب ظلم نیز نبود؛ اّما چون به خود  سفینةالبحارشد، آنجا هم یافت نشد؛ در 

مراجعه شد،  667، ص 11، و از طبع حروفی مطبعه حیدری، ج 202عشرت، ص ، کتاب 71از طبع کمپانی، ج 
 مالحظه شد که: این عبارت را در خاتمۀ بیان خود ضمن شرح روایتی آورده است. روایت این است:

، محبوب، از اسحاق بن عّمار، از حضرت صادق علیه الّسالم، از برقی، از ابنعّدهاز  کافیاز 
أِن ائِت َهذا ”وَجلَّ أوَحی إََل َنبِیٍّ ِمن انبیائه ِِف ََمَلَکِة َجب اٍر ِمَن اجلَب اِریَن: إنَّ اهلَل َعز  قال: 

اِذ األ ماء و اِّتی مواِل، و إنَّام اسَتعَملُتَک لَِتُکفَّ اجلَب اَر َفُقل َلُه: إِّنی ََل أسَتعِملَک َعََل َسفِک الدی

اًرا ِّنی َلن أَدعإَعنیی أصواَت الَمظُلوِمنَی؛ ف  .“ُظالَمَتُهم و إن کانُوا ُکف 
 و شرحش این است:

مِّ ما َتطُلُبُه ِعنَد الّظاِِلِ؛ و ُهَو اسُم ما  ِخَذ ِمنَک. و فیِه َدالَلٌة َعََل أنَّ أُ َبیاٌن: الظُّالَمُة بِالضَّ
نَُهم ِمنها، و َهیّ  سباََبا. و ال ُینایف َذلَِک ََلُم أ أَسلَطنََة اجلَّباِریَن أیًضا بَِتقدیِرِه َتعاََل َحیُث َمکَّ

م ُم َغرُی ََمبوریَن علیهاِل  ؛َکوُُنُم ُمعاَقبنَی َعََل أفعاَِلِ خباِر أنَُّه کاَن یف َمَع أّنُه َیظَهُر ِمَن ال .ُنَّ
ُة لَِغرِی النبیاء و ال لَطنَُة احلَقَّ َمِن الّسابِِق السَّ موریَن بِأن أِء أیًضا؛ َلکِنَُّهم کانوا ماوصیالزَّ

، ََتدیٌد لِلَجّباِر بَِزواِل “ِّنی َلن أَدع ُظالَمَتُهمإف”ُمروَُنُم بِِه. و َقوُلُه: أنبیاَء فیام یُیطِیُعوا ال
 نَّ الُملَک َیبَقی َمَع الُکفِر و ال َیبَقی َمَع الظُّلِم.إفُملکِِه؛ 

  ت که در مقام استداللکرد که شاید این عبارت، عبارت خود مجلسی اس  بسا به ذهن خطور می از اینجا چه
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 گیری و فحص بیشتری که توسط بعضی از  کن با پیو برهان بر گفتار خودش انشاء نموده است؛ و لی

غّزالی، باب اّول )که در عدل و  نصیحة الملوکاحّبه و اعّزه دوستان انجام گرفت، معلوم شد در کتاب 
از طبع چهارم )که به  82سیاست و سیرت ملوک و ذکر پادشاهان پیشین و تاریخ هر یکی از آنهاست( ص 

 همایی صورت پذیرفته است( وجود دارد. عبارت غّزالی چنین است: الّدین تصحیح استاد عاّلمه جالل
و سلطان به حقیقت آن است که عدل کند در میان بندگان او، و جور و فساد نکند که 

ع  ”سلطاِن جائر شوم بَود و بقاء َنبَودش؛ زیرا که پیامبر صّلی اهلل علیه گفت:  ی م  بق  لک  ج  الم 

ع  الظُّ  ی م  بق  فیِر و ال ج   “لِم.الک 
با فحص مجّددی که به عمل آمد، این روایت  نصیحة الملوکبعد از اّطالع یافتن بر وجود روایت در کتاب 

 371، باب چهارم، فصل دّوم، ص 0712رازی، طبع بنگاه، ترجمه و نشر کتاب سنۀ  مرصاد العباددر کتاب 
الّسالم چنین فرمود که:  اجه علیهخو”ای است که ذیل این عبارت از متن:  دست آمد. روایت در تعلیقه به

لک  ت وأمانِ  دل  و الم   آمده و چنین است: .“الع 
ع  الظُّلم”جای دیگر فرمود:  ی م  بق  فیِر و ال ج  ع  الک  ی م  بق  لک  ج   .“الم 

 گوید:  )که در بیان سلوک وزراء و اصحاب قلم و نّواب است( می 311چنین در باب پنجم، فصل سّوم، ص  و هم
ع  الظُّلِم.”الّسالم از اینجا فرمود:  علیهو خواجه  ی م  بق  فیِر و ال ج  ع  الک  ی م  بق  لک  ج   “الم 
اند این روایت از انشائات عاّلمه مجلسی است، عالم معاصر لبنانی، مفخر شیعه،  از کسانی که تصّور نموده

ـ   قّدس اهلل سّره  ـ با زحمات ارزنده و تألیفات ممّتعه و تصنیفات نفیسۀ خود، شیخ محّمدجواد مغنیه
در تحت  73 طبع اّول، دارالّتعاریف للمطبوعات بیروت، ص الّشیعة فی المیزانباشد که در کتاب   می

 چنین گوید: ،“ن حُن أعدآُء الظُّلم”عنوان: 
”. ع  الظُّلم  ی م  بق  ع  الُکفر  و ال ی  ی م  بق  جل   “الُملُک ی  ُة الم  ة  العاّلم  کم  ه  ال  ُّ یف ک تاب ه  ن ط ق  ُب  ن   س 

ین  اإلسالمّی. بحار ا نوار   ة  الدِّ ُد أئ مَّ  و ُهو  أح 
آنگاه برای اثبات این قانون، یعنی بقاء ُملک و حکومت با کفر و عدم بقاء آن با ظلم، از شواهد تاریخ 

ش استفاده نموده است. و ملک فاروق را شاهد آورده است که در عین آنکه مسلمان بود و پدر و مادر
یافت و در ماه مبارک رمضان   مسلمان بودند و از تبار ملوک و امراء بودند، در مساجد برای نماز حضور می

ذلک چون حکومتش بر  نمود؛ مع گسترد و آیات قرآن را استماع می  های افطارّیه می داران سفره برای روزه
ـ پایان متن منقول از  «ن باقی نیست.اساس وثوق و اّتکاء به مّلت نبود، از هم پاشید و اینک اثری از آ

 .والیت فقیه در حکومت اسالم
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

              *             

                           .0 
آی ی  معنا ی در  مات فیما »ۀ: مقد لًحا  ُل صا أعم ی  َلعَلِّ ن  ارِجعو  «َتَرکُتَربِّ 

رود، روح انسان باقی و در  پس از مرگ که جسم انسان در زیر خاک می
 عالمی به نام برزخ است.

عالم برزخ از این عالم اوسع و موجوداتش اقوی است. نسبت عالم برزخ به 
توان گفت  توان گفت داخل و نه می این عالم، نسبت روح به جسم است؛ نه می

 ا به اینجا نیز مانند روح به جسم است. خارج است، و قّوه و احاطۀ آنج
آن عالم ماّدی نیست و زمان نیز ندارد، به خالف این عالم. تمام عملیاتی که 

                                                      
 :32، ص افق وحی .011و  33( آیه 27. سوره مؤمنون )0
مرا  ،پروردگارا :گوید که فریادش بلند گشته می ،گیرد تا اینکه مرگ یکی از ایشان را فرا می»

طور نخواهد بود و بازگشتی در کار  ابدًا این !بازگردان شاید بتوانم جبران گذشته و مافات بنمایم
که در پیشاپیش آنان عالم برزخ  نماید درحالی و این سخنی است که از دهان تجاوز نمی !باشد نمی

 «تا روز قیامت امتداد یافته است )و آنان در عالم برزخ به نتیجه کردار خود در دنیا خواهند رسید(.
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 شود؛ هم جمع نمی طک تدریج واقع است، بادهد چون در غل شخص در دنیا انجام می
 گردد. رود و دیگری هویدا می بلکه مانند گام زدن، یکی از بین می

انسان هیچ از زمان فارغ نیست و هیچ زمان از فعل خالی نیست. هر فعل 
بیند؛  انسان منطبق بر حّد محدودی از زمان است، لذا انسان تمام افعال خود را نمی

عالم ثبوت و استقرار است، در آنجا تمام افعال انسان آنًا واحدًا  ولی عالم برزخ که
 موجود است.

یک علت از عدم قدرت انکار ُعصاة، رؤیت افعال خود آنهاست؛ لذا چون پرده 
 .  *      آورد:  برداشته شد، فریاد بر می

ی که سیر بشر از اینجا به آنجا سیر تکامل و ترّقی است، دیگر ولی از آنجای
عود کردن او به این عالم محال و جواب   شنود. می 

زخ لم بر ن در عا نسا ن ا متنّعم بود ب یا  معّذ لمؤمنین در  میرا از ا ی   روایت

 انسان قبل از اینکه در قیامت برود، در عالم برزخ نیز معّذب یا متنّعم است:
دُّ : ”، بإسناده َعن أمیالمؤمننَی علیه الّسالم قاَل النُّعامنر  یر تفسففی » و أّما الرَّ

نیا َبعَد الَموِت َقبَل الِقیاَمِة ف وَجلَّ وُل اهَلُل قَ َعََل َمن أنَکَر الثَّواَب و الِعقاَب ِِف الدُّ : َعزَّ
                  *         

     *                        

         *                     

             .1  امواِت و األرَض َقبَل  َیومِ  َیعنِی السَّ

امواُت و األرُض إف ؛الِقیاَمةِ  َلِت السَّ  .ذا کاَنِت الِقیاَمُة ُبدِّ

  :و ِمثُل َقولِِه َتعاَل              . 
نیا  .و اآلِخَرةِ  و ُهَو أمٌر َبنَی أمَریِن و ُهَو الثَّواُب و الِعقاُب َبنَی الدُّ

                                                      
 .101ـ  101( آیه 11. سوره هود )1
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ه  ت عال   ول   ُ  :و ِمثل ه                    .0  و
تِی ِهی  دار  اخل ل ودِ  ِة ال  وناِن ِف الِقیام  ِشُّ ال ج ک  وُّ و الع  د  نیا ،الغ  وناِن ِف الدُّ  .و إن ام ج ک 

 :ةِ ِف أهِل اجل ن   و ُال  الل  ت عال             .2   و  ة  و الب کیر

ن   وناِن ِمن  الل یِل و الن هاِر ِف ج  ِشُّ إن ام ج ک  وِم الِقیام   ةِ احل یا ةِ الع   ﴿ :ُال  الل  ت عال   ؛ةِ ُ بل  ج 

          ﴾.7 
ه  و  بحان  ه  س  ُ ول    :ِمثل ه                         

       *            ﴾“.1«اآلیة. 3ت 
                                                      

 .31( آیه 31غافر ). سوره 0
 .12( آیه 03. سوره مریم )2
 .07( آیه 31. سوره انسان )7
 .031و  013( آیه 7عمران ) . سوره آل3
 . ترجمه:231ص  ،1 ج ،بحار األنوار. 1
اّما پاسخ به کسی که ”گوید:  الّسالم می واسطۀ اسنادش به امیرالمؤمنین علیه به تفسیر نعمانیدر »

کند، قول خداوند  عد از مرگ و قبل از قیامت )عالم برزخ( را انکار میثواب و عقاب در عالم ب
تواند تکّلم کند؛  رسد که هیچ صاحب نفس و جانداری بدون اذن خدا نمی متعال است: ﴿روزی می

شوند. * اّما آن کسانی که شقی و بد  و در آن روز مردم به دو گروه سعید و شقی قسمت می
های فروزان و لهیب و  د بود؛ و زفیر و شهیق آتش که همان شعلهعاقبتند، آنان در آتش خواهن

های افروخته آن است، آنان را فرا خواهد گرفت. * آنان در میان آتش تا هنگامی که آسمان و  زبانه
زمین برپاست، جاودانه زیست خواهند نمود مگر اینکه پروردگار تو بخواهد؛ و حّقًا که پروردگار 

ده کند تواناست. * و اّما آن کسانی که سعید و پیروزند، آنان در بهشت تو به هر کاری که ارا
خواهند بود و در آنجا تا هنگامی که آسمان و زمین بر پاست، مخّلد و جاوید خواهند بود مگر آنکه 

ها  پروردگار تو بخواهد؛ و این عطای غیر مقطوعی است که به آنان خواهد رسید.﴾ مراد آیه آسمان
 شوند. ها و زمین دگرگون می ز قیامت است؛ زیرا هنگامی که قیامت برپاشود، آسمانو زمین قبل ا

فرماید: ﴿و پیشاپیش آنان، عالم برزخ تا روز قیامت امتداد  و نظیر این قول خداوند متعال که می
  یافته است.﴾ و برزخ امری است بین دو امر که همان ثواب و عقاب بین دنیا و آخرت است. 
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دارند و در قیامت  دارند، ولی در برزخ عرضه می در روز قیامت نار را عرضه نمی
اشاره به برزخ است؛ کما اینکه    کنند. و کالم  انسان را وارد می

چنین  شود، و هم در بعضی روایات است که دری به قبرش از بهشت یا جهّنم باز می
 0؛﴾      *      ﴿قوله: 

                                                      
  رماید: ﴿عذاب آنها آتش است که هر ف دیگر، این قول خداوند متعال است که میو نظیر

که چاشتگاه و  شوند، و روزی که قیامت برپا شود.﴾ درحالی چاشتگاه و شبانگاه بر آن عرضه می
باشد؛ بلکه این دو فقط در دنیا )و برزخ که ادامۀ  شبانگاه در عالم قیامت که دار خلود است، نمی

 ت( وجود دارد.زندگی دنیاس
فرماید: ﴿و از برای آنان، روزی آنان در هر صبح و شبی  و خداوند متعال در مورد اهل بهشت می

که بامداد و شبانگاه فقط قسمتی از شب و روز در بهشِت زندگِی قبل از  خواهد بود.﴾ درحالی
یری نیست فرماید: ﴿در آنجا شمس نیست که دیده شود، و زمهر قیامت است؛ خداوند متعال می

 تا سرمای آن ابرار را در آزار و اذّیت قرار دهد.﴾
فرماید: ﴿و البته البته )ای پیغمبر( چنین گمان  و نظیر دیگر، این قول خداوند سبحان است که می

اند مردگانند؛ بلکه زندگانند و در نزد پروردگارشان روزی  مکن که آنان که در راه خدا کشته شده
آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده است، شاد و مسرورند؛ و نیز در خورند. * در برابر  می

ند و ا بشارت و خوشحالی هستند نسبت به افرادی که در زندگی معنوی به آنان ربط و پیوند داشته
اند، که چگونه عنایت خدا شامل حال آنان شده و تمام اقسام  اند و بدانها ملحق نگردیده هنوز نمرده

 )محّقق(“« اند.﴾ اندوه و خوف از آنان برداشته شده و به مقام سکینه و اطمینان رسیدهغم و غّصه و 
 :233، ص 2، ج معاد شناسی .32و  30( آیه 31. سوره غافر )0
نمایند و به آنچه خداوند  کنند و تکذیب کتاب خدا را می آن کسانی که در آیات خدا مجادله می»”

در زمانی که *  ؛زودی خواهند دانست کنند، پس به ب میبه پیامبرانش ارسال داشته است تکذی
و سپس در * سوی حمیم کشانده گردند  های آنان آویخته شود و به ها در گردن ها و سلسله غل

 .“آتش، آتش زده شوند
و  ؛و َسحب به معناى كشاندن است ؛مثال آناحميم چيز گرم را گويند چون آب گرم، هواى گرم و 

ر  التَّنور :زدن استمعناى آتش ه َسجر ب ج  طور كه ذكر كرديم  همان ﴾﴿و  ؛يعنى تنور را آتش زد ،س 
  شود: طور مي و بنابراين معناى آيه اين .معناى تراخى و انفصال است، يعنى پس از مّدت و زمانىه ب
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 سحب در حمیم که همان حرارت نار است، مقدمۀ إنسجار در آتش است.
لحه و سّیئه ن أعمال صا میزا زخی، به   بهشت و جهّنم بر

کسی که در دنیا عمل بهشت و جهّنم برزخ به اندازۀ عمل صالح است. 
تر و موجوداتش اقوی است؛ و کسی  صالحش هرچه بیشتر باشد، بهشت او وسیع

تر کرده باشد،  که در این عالم دل خود را کور و سیاه کرده، قبرش تنگ و هرچه سیاه
کند که وسعت قبر شخص مطیع چقدر  تر خواهد شد. لذا در روایت تعیین نمی تنگ

هِ » گوید: است؛ بلکه می ِ د  ب ِّص  رِبِه م   ُ ه  ِف  حاِن ل   0.«ث م  ج فس 
نیست قیامت خواب  قیامت در خوابند ولی در  نسبت به  زخ  اهل بر زخ و  نسبت به بر نیا   مردم د

موجودات برزخی نسبت به این عالم، بیدار و نسبت به قیامت، در خوابند؛ 
ست. مردمان دنیا چون هر عالمی باال نسبت به عالم پایین، ظهور و بروزش بیشتر ا

واإالنّاس  نِیامر ف»نسبت به برزخ در خواب هستند:   2.«ذا مات وا انت ب ه 
مردمان برزخ نسبت به قیامت در خوابند، ولی در قیامت خواب نیست؛ لذا 

 فرماید: در آیۀ شریفه می
                                

                *                   

       *                      *  

                                                      
 ”شوند و كننده، اّول در هواى گرم و يا آب گرم كشانيده مي كننده و تكذيب اين افراد جدال 

 “شوند. سپس در آتش افكنده و در آنجا آتش زده مي
و مراد از  ؛گرماى آنجا ناراحتند معلوم است كه مراد از َسحب در َحميم عالم برزخ است كه از

 «رسند. ى ميیسوزند و به كيفر نها الكلمه مي َمعنى َسجر در نار، عالم قيامت است كه در آنجا بتمام
 :23، ص 7، ج معاد شناسی .270ص  ،7ج  ،الکافی. 0
گشایند و وسعت  قبر او را می ،ی چشمش کشش داردیای که بینا به اندازه ،برای آن مؤمن»

 «دهند. می
 :21، ص 7، ج معاد شناسی .37، ص 3، ج اللئالی عوالی. 2
 .«شوند تازه بیدار می ،وقتی بمیرند ؛کنند همه خوابند مردمی که در این دنیا زندگی می»
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           .0 
ن در وادی مطیعا ارواح  ن  مد ت یمن ِگردآ ن در برهو ارواح عاصیا لّسالم، و   ا

در روایات است که ارواح عاصی در برهوت یمن و ارواح مطیع در 
 2آیند. الّسالم نجف ِگرد می وادی

البته معنیش آن نیست که مکان دارند؛ یعنی عالقه آنها به آن مکان است، کما 
الّسالم در جوار قبر مطّهر  حّده عالقه دارد. وادی اینکه هر روحی به بدنی علی

 حضرت امیرالمؤمنین واقع است.
لّسالم منین علیه ا لمؤ میرا مطّهر ا ن  نۀ بد تشییع شبا  سّر 

مبارکش را شب بردارد و شب به  حضرت وصّیت فرمود امام حسن جنازۀ
کنند، لذا  امّیه مطلع گردند، جنازه را از قبر خارج می خاک بسپارد؛ برای آنکه اگر بنی
 حضرت امام حسن، عمل کرد.

زه الّسالم در برداشتن جنا منین علیه  لمؤ میرا  کیفّیت وصّیت ا

 7کیفّیت وصّیت حضرت در برداشتن جنازه.
                                                      

 :7، ص 7، ج معاد شناسی .23ـ  20( آیات 21فرقان ). سوره 0
شود یا  گویند: چرا مالئکه بر ما نازل نمی آن کسانی که امید زیارت و مالقات ما را ندارند، می»

گویند: اگر تو خدا را به ما نشان دهی یا فرشتگان بر  بینیم؟ )یعنی به پیغمبر می چرا ما خدا را نمی
آوریم؛ و تا آن هنگامی  وقت ایمان می ا لمس نموده و مشاهده کنیم، در آنما فرود آیند که ما آنها ر

ای بر ما نازل نگردیده است، ایمان نخواهیم آورد.( این سخنی که از  ایم و فرشته که خدا را ندیده
شود، بسیار غلط و ناشی از روح متکّبرانه و مستکبرانه آنهاست. * در آن زمانی که  آنها صادر می

ئکه را ببینند، کار آنها یکسره و تمام شده است؛ و چنین مردماِن معاند و سرکش که به آنان مال
روند، هیچ بشارتی را از مالئکه دریافت  عّلت استکبار نفسی و بلندمنشی زیر بار حق نمی

شود و از هرگونه ورود در عوالم مسّرت و بهجت  دارند و بانگ منع و طرد بر آنها زده می نمی
اند چون بر محور رضا و امید  نوع خواهند بود. * آن اعمالی که در دنیا انجام دادهمحجور و مم

تقّرب به ما نبوده است، به ارادۀ قاهرۀ خود بر آنها چیره گشتیم و مانند گرد و غبار پراکنده شده در 
ر آن د ،اّما بهشتیان که امید لقاء ما را داشتندفضای وسیع، متفّرق و متشّتت و مضمحل نمودیم. 

 .«کنند روز در جای بسیار امن و مطمئن و مستقر آرمیده و در مکان راحت استراحت می
 .231، ص 7، ج معاد شناسیرجوع شود به . 2

  های مرحوم عاّلمه طهرانی ، متن سخنرانیکیمیای سعادتافزار  . نرم738، ص 2، ج المناقب. 7



 722 دیالّرش تا زمان هارون نیرالمؤمنیبودن قبر ام یمخف

 

ن ن هارو ما تا ز لمؤمنین  میرا قبر ا ن  ی بود لّرشید مخف  ا

واسطۀ فرار  الّرشید، و پیدا شدن قبر به مخفی بودن قبر حضرت تا زمان هارون
 2و1پناهنده شدن آنها. آهوانی و

                                                      
  638ُقّدس سّره، ص. 

 ۀمرا غسل بده، کفن کن، حنوط کن به بقّی ،ای حسن! من که از دار دنیا رفتم :وصّیت کرد که»
جلوی  ؛بعد مرا در میان سریر و تابوت بگذار است. حنوط جّدت که جبرائیل از بهشت آورده

 .شود جلوی تابوت بلند میتو و برادرت حسین عقب تابوت را بلند کنید،  ؛تابوت را کسی نگیرد
 .بروید ،هرجا تابوت رفت .دهند جلوی تابوت را جبرائیل و میکائیل حرکت می

ست که ا ییجا جا همان ؛آید شوید، در سرزمینی روی سنگی تابوت به زمین می از کوفه خارج می
کنار خوانی، بعد جسد مرا از آنجا  بر من نماز می است. حضرت نوح پیغمبر برای من حفر کرده

در سر  است. بینی یک قبری ساخته و آماده و لحدی آماده کنی، می جا را حفر می گذاری، همان می
 :چوب بزرگی است که روی آن نوشته شده قبر یک تخته

مانآَهذا ما َحَفَرُه ُنوُح النَّبِی لَِوِِصِّ َنبِیِّ   .ِخِرالزَّ

ان هفتصد سال قبل از طوفان الّزماین قبری است که نوح پیغمبر برای وصّی نبّی آخر”
 “ه است.حفر کرد

گذارید،  ها را به روی من می آن خشت .خشت است  گذارید، آنجا هفت جنازه مرا در میان قبر می
بینید؛ چون هر وصّی پیغمبری از  کنید، مرا نمی دارید، در قبر نگاه می ها را برمی بعد یکی از خشت

خدا بین روح و جسد پیغمبر و روح و جسد آن وصی را  ،رنددار دنیا برود، وقتی او را در قبر بگذا
 کند. جمع می

آن یک خشت دیگر را بگذارید  .ما هبینید من در میان قبر هستم، برگشت بعد از چند لحظه نگاه کنید می
 ،فردا که شد. و قبر را از خاک انباشته کنید و شب به کوفه برگردید و این موضوع را هم مخفی بدارید

 «بفرستید برای مدینه که کسی از موضع قبر من اّطالع پیدا نکند. ،ت نعشی به ناقه ببندیدیک صور
 .22، ص 1 ، جاإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد؛ 233، ص 1، ج الخرائج و الجرائح .1
 :1332مرحوم عاّلمه طهرانی در شب بیست و دّوم ماه مبارک رمضان سنۀ . مواعظ 2
طور  سالیانی همین .ها خبر نداشتند انسان ؛کسی خبر نداشت ،ن مخفی بودقبر امیرالمؤمنی»

به های شکاری و بازهای شکاری برای صید  الّرشید با سگ هارون .کس خبر نداشت گذشت، هیچ
ها را عقب آنها فرستاد و بازها را هم به  سگ ؛آهوان را دید ۀمقداری از گّل .بیرون کوفه آمده بود

و خودش هم با لشگریانش که برای صید آمده بودند در اطراف این زمین نجف ، فرستاددنبال آنها 
  .کردند که از این آهوها صید کنند  با اسب حرکت می
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  ها و بازها در این بیابان دنبال آهوها  سگ (بیش از یک ساعت)در روایت دارد که مقداری
 ۀخسته که شدند هم ؛آهوان خسته شدند .بگیرندآنها را نتوانستند  ]ولی[ آهوها خسته شدند ؛کردند

ها که آمدند از تل باال بروند  سگ .باالی یک تل آمدند به همه و آهوها روی یک تل هجوم کردند
 .کنار افتادندو بازها که آمدند بروند باالی تل نتوانستند  ؛کنار افتادندو نتوانستند  ،آهوها را بگیرند

کم متفّرق  ید آهوها کمبعد د .کند  هارون هم دارد آن کنار تماشا می ؛آهوها مّدتی روی تل ماندند
به دنبال آهوها بودند  هی که افتادیها این سگ ،تا از تل پایین آمدند .از تل پایین آمدند و شدند

ها  سگ وفرار کردند به سمت تل آهوها دومرتبه  رفتند. دنبال آهوها برخاستند و بازها هم به
 .بازها هم افتادند ؛نتوانستند باال بروند، افتادند

 !“صبر کنید تا سّرش بر ما منکشف شود !عجیبی باشد ۀقضّیباید این ” هارون گفت
ی یها که از تّل پایین آمدند، سگ همین .کم از باالی تل متفّرق شدند بعد باز کم و آهوها مّدتی ایستادند

 .باز آهوها به تل پناهنده شدند رفتند. به دنبالهم بازها و برخاستند  ، به دنبالشانکه افتاده بودند
رویم تا این سّر بر ما  ما از اینجا نمی ؛حتمًا در اینجا یک سّری است” :هارون به همراهانش گفت

طراف و اکناف اینجا شخصی که اهل اینجا باشد بیاورد و ما اکیست که برود از  .روشن شود
 “داستان این تل را از او بپرسیم؟

 .داند                میگفتند: این ؛ أسد آوردند رفتند یک پیرمردی را از بنی
تو در  ،بله”گفت:  “دهی من این را برای تو بیان کنم؟                به من امان می” :گفتو پیش هارون آمد او 

 .“امانی
به  ۀطالب است و آهوان پناهند اینجا قبر علّی بن أبی !طالب است اینجا قبر علّی بن أبی” :گفت 

 “نه بازها. ،توانند حرکت کنند                                                                            ها می نه سگ ؛اند طالب شده علی بن أبی
بایستی که این قبر اثرش ظاهر ” :هارون وضو گرفت و خودش آمد دو رکعت نماز خواند و گفت

 “کیست که بیاید در روی این تل جای این قبر را معّین کند؟ !شود
وقت دیگر قبر بر  از آن .قبر را مشّخص کردند ۀالّسالم آمدند و نقط امام جعفر صادق علیهحضرت 

ای ساختند و ضریحی ساختند و تابوت بر پای یک قبر  کم ساختند و قّبه کم .همه ظاهر شد و دائر شد
 .مصّوری بود و بعد صحن را بزرگ کردند و بعد دیگر بازاری و شهر نجفی و به این صورت درآمد

 ؛کند                              کند ها! والیت در سنگ کار می                              والیت امیرالمؤمنین در دل حیوانات کار می ه،حاال خالص
آهوان متوّجه قبر حضرت  ؛ کند                             والیت در دل حیوان کار می !شود                             سنگ زیرش خون تازه پیدا می

 !«توانند بروند بازها نمیو توانند بروند  ها نمی شوند و سگ                             می
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حیمِ ب ِ مَحنِالرَّ ِاهللِالرَّ ِسم 
رینَِ الُةِعیلُُِمّمٍدِوِآل هِالّطاه  ِوِالصَّ

َِیومِ  َنِاآلَنِإیلِق یام  مِأمَجعنَیِم  َعیلِأعدائ ه  ِالّدینِوَِلعنَُةِاهللِ 
 

 ِِ  ِ ِ*ِ ِِِ*ِِ ِ ِ*ِ ِ ِ ِ

*ِ ِ   ِ  ِ  .1 
اعتباری دنیا ِت پوچ و  لذّا نِ  بود  قرین غم و غّصه 

دنیا غیرثابت و قرین غم و  دنیا عالم بسیار غریبی است. موجودات این
چنین لّذات دنیا پوچ و اعتباری است. مردمان گمراه خود را به لّذات  ، و هماند غّصه

فانیۀ این جهان مبتال ساخته، ولی مردان خدا در خالل این فنا و این اعتبار دائمًا 
                                                      

 :141، ص 1، ج معاد شناسی .03ـ  62( آیات 57. سوره قیامت )1
کنند؛ بلکه زمانی که جان انسان به سینه برسد  می پندارند و انکار قیامت هرگز چنین نیست که می ،نه»

و در آن حال گفته * های ترقوه و گلو که آخرین نفس و دم انسانی است برخورد کند،  و به استخوان
و در آن هنگام که دیگر  !“ *ای بنویسد؟ کیست که درمان کند و دعا و تعویذی بدهد و ُرقیه”شود: 

های پایش به هم  و ساق* ی را نزدیک ببیند، یگردد و فراق و جدا دست از همه چیز کوتاه و امید قطع
)یا آنکه همین حال احتضار و سکرات  ،بچسبد و تکان نخورد و دیگر قدرت بر حرکت نداشته باشد

آخرت که طلوع عوالم غیب است بپیوندد، یا آنکه مالئکه  ۀمرگ که حال افول تن است به ساق
این بنده را به  ،داده و از میان آن (یعنی کوچه)رد آمده و ساقه وان ِگقدر زیاد و فرا رحمت یا غضب آن

 «سوی پروردگار تو است ای پیامبر! وقت موقع حرکت دادن و سوق دادن به در آن ، *مقصد برند(
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 آیند. صدد تکامل و تعالی روح برمی در
تیه ت آ لذّا ن غافل به  نسا فریفتن ا ماضیه، و خود  ت  لذّا ن   مرهوم بود

شما صفحۀ ماضی و مضارع را تماشا کنید، جز یک صفحۀ موهومی بیش 
روید، بر صفحۀ ماضی اضافه و از صفحۀ مضارع  نیست. و هر زمان که پیش می

 اید، در بوتۀ موهوم سپرده شد. تی که در صفحۀ ماضی نمودهکسر خواهد شد؛ لّذا
 دارد، فریبد و از سرای ابدی بازمی بنابراین، انسان غافل به لّذات آتیه خود را می
گردد؛  گاه بین لّذاتش جمع نمی و چون این دنیا لّذاتش تدریجی است لذا هیچ

 کند. ه میخالف آخرت که چون انسان رفت، تمام افعال خود را مالحظ به
ئق نکشاف حقا ز و ا لم ظهور و برو مت، عا زخ و قیا لم بر  عا

گردد:  عالم برزخ و قیامت عالم ظهور و بروز است و حقائق منکشف می
       .0 گیرد؛  خود می حّده به و انسان در هر عالم، حال و صورتی علی

کند و پوست  هایی می بعدًا خوابمانند کرم ابریشم که در زمانی تخمی بیش نیست، 
 2گردد. رود پروانه می کند، در پیله می عوض می

صورت حیوانات یا شیطان یا  عالوه بر آنکه صورت انسان در عوالم دیگر به
آید، افعال انسان هریک موجودی جداگانه شده و دائمًا با انسان قرین و  انسان درمی
 مالزم است:

                                 

                       .7 
ئکه مال توسط  ن  نسا اعمال ا  ثبت و ضبط 

                                                      
 :023، ص 1، ج شناسی معاد .3( آیه 81. سوره طارق )0
 «گردد. افکار و عقائد آشکار می ؛شود های پنهان( آشکار می خفّیات )نیتدر آن روز م»
 .018، ص 0، ج معاد شناسی. جهت اّطالع پیرامون نحوۀ تکامل کرم ابریشم رجوع شود به 2
 : 207، ص 1، ج شناسی معاد .71( آیه 7عمران ) . سوره آل7
و آنچه را  ؛یابد حاضرشده می ،استدر روزی که هر نفسی آنچه را که از اعمال خیر انجام داده »

 .دور و درازی بوده باشد ۀدوست دارد که بین آنها و بین او فاصل ،که از اعمال بد بجا آورده است
دارد که مبادا کاری کنید که در چنین روزی سرافکنده  و خداوند شما را از خودش برحذر می

 «باشید؛ و خداوند به بندگانش رئوف و مهربان است.



 511 و ثبت و ضبط اعمال انسان توسط مالئکه یتلق تّیفیک

 

کنند. مضبوطات  انسان را ضبط میهای انسان واقع و عمل  مالئکه بر شانه
 کند: آنها در نامۀ عمل قرار گرفته و انسان مالحظه می

                              

   *                     *            

     *                    *      

      *            *         

             .0 
ئکه مال توسط  ن  نسا اعمال ا ثبت و ضبط  ی و   کیفّیت تلق

نویسند، بلکه عین عملیات شخص را به عالم  مالئکه اعمال انسان را نمی
رسد، انسان  دست انسان می که در روز قیامت بهکنند. نامۀ عمل  دیگر منتقل می

 نماید: خود و عملیات خود را در آنجا مالحظه می
             2؛ 

                                                      
 :83، ص 0، ج شناسی معاد .22ـ  01( آیه 11سوره ق ). 0
های او و وساوس نفس او )که پیوسته با او وسوسه  و سوگند که حّقًا ما انسان را آفریدیم و از اندیشه»

تریم. * در آن هنگامی که دو فرشتۀ  کند( با خبریم؛ و ما نسبت به او از رگ گردن او به او نزدیک می
راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شّر او اّطالع دارند، هر فعلی که از نیک و  بزرگوار ما که از طرف

بد انجام دهد، تلّقی 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 

گزیدی. * و در صور دمیده خواهد شد، و  ود خواهد رسید، و این همان است که از او دوری میخ
اعالن احضار خالئق در پیشگاه مقّدس خدا زده خواهد شد؛ و این همان میعاد روز معهود و موعود 

هنما که با او یک را است. * و هر صاحب نفسی و انسانی در پیشگاه خدا و محضر عدل او بیاید درحالی
و یک گواه خواهد بود. * سوگند که حّقًا 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 

 «برد(. قیقت آنها پی میکند و به ح تو تمام عوالم و منازل و مراحل بعد از مرگ را ادراک می
 :231، ص 8، ج شناسی معاد .28( آیه 1. سوره أنعام )2
 «شود. ظاهر و آشکار می ،داشتند بلکه برای مردم تمام آنچه را که سابقًا )در دنیا( مخفی می»
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 و قال تعایل ایًضا:                *     

          *             0؛ 

 قال اهلل تعایل:                         

                  .2 
ت دنیا به ِت عود به حیا قیامت حسر زشت در  اعمال  مالحظۀ   واسطۀ 

تواند انکار کند:  کند، نمی لذا انسان چون تمام عملّیات خود را مالحظه می
﴿       ﴾برد و  وقت حسرت عود به حیات دنیا می لذا انسان در آن 7؛

 دستم نیامده بود: بهکند که ای کاش این نامۀ عمل  تمّنا می
             *                

         *             *          *       * 

     *                          *           

                 *        .3 
                                                      

 : 231، ص 1، ج شناسی معاد .8ـ  1( آیات 33. سوره زلزله )0
طور  دسته به شوند( جداجدا و دسته کجا؟ از قبرها صادر می شوند )از در روز قیامت تمام مردم صادر می»

متفّرق، برای آنکه اعمالشان به آنها نشان داده شود. * پس کسی که به اندازۀ سنگینی یک ذره کار خیری 
 «بیند. بیند؛ * و کسی که به اندازۀ سنگینی یک ذّره کار شّری کرده باشد، آن را می کرده باشد، آن را می

 : 711، ص 1، ج شناسی معاد .01( آیه 70لقمان ). سوره 2
ها باشد و یا  من! اگر به وزن یک حّبه از خردل در سنگی افتاده باشد، یا در آسمان ۀای نور دید»

و مّطلع از  ،که خداوند لطیف و داناست درستی آورد. حّقًا به در زمین بوده باشد، خداوند آن را می
 «جهات. ۀهم
 :031، ص 3، ج معاد شناسی. 32( آیه 3. سوره نساء )7
 «توانند از خدا پنهان دارند. و در آن روز هیچ گفتاری را نمی»
 :03، ص 3، ج شناسی معاد. 21ـ  08( آیات 13. سوره حاّقه )3
  های شوید و هیچ عملی و کاری از اسرار و پنهانی آن روزی است که جملگی شما عرضه داشته می»



 512 از گناه در شب قدر ریتطه ۀمقّدرات انسان، الزم رییتغ

 

مقّدرات  قدرتغییر  مۀ تطهیر از گناه در شب  ن، الز نسا  ا

شود! اگر در  ای مردم، شب قدر است! مقّدرات سال شما در امشب معّین می
دهد.  امشب خود را پاک نکنید، خداوند هم مقّدرات را مطابق اعمال قرار می

رسد  قدری رو به خدا آورید و از متابعت نفس اّماره خودداری کنید! روزی می یک
وقت حسرت و  شوند! در آن ور می ها و مارهایی به ما حمله چون گرگ که اعمال ما

 ندامت ثمری ندارد:
                       *         

              *                    

        .0 
                                                      

  قدر مبتهج و  پنهان نخواهد ماند. * اّما آن کسی که به دست راست او نامۀ عملش داده شود، آنشما
ای مردم بیایید جمع شوید و نامۀ عمل مرا بخوانید! ”زند:  مسرور و خوشحال است که پیوسته صدا می

زندگی چنین کسی پیوسته در عیش و “ * * من به چنین روز حساب و جزایی اعتقاد و ایمان داشتم!
کند؛ * آن  الّدرجه زیست می مرتبه و رفیع های عالی پسند و خوشایند، متنّعم است * و در بهشت دل

بخورید ”شود که:  هایش نزدیک و در دسترس است. * و به آنان چنین خطاب می هایی که میوه بهشت
مالی که در دنیا انجام های خداوندی که به شما در مقابل آن اع و بیاشامید! گوارا باد بر شما این نعمت

اید، ارزانی داشته است! )در آن اّیامی که گذشت و سپری شد؛ در آن  دادید و سابقًا برای ما فرستاده
پنداشتند که ُتوُپر است، ولی خالی شد. از همۀ محتویات خالی  اّیامی که متمّردین و منکرین چنان می

ی بود برای تربیت و تکامل شما؛ آن اّیام شما را شد؛ از شما و از همۀ آنان خالی شد. و آن اّیام ظرف
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 ُتوُپر 

با نهایت  ،چپ او داده شود دستعملش به  ۀو اّما آن کسی که نامودید!( * و پر محتوی آماده نم
ای کاش  * عمل من به من داده نشده بود! ۀای کاش نام”گوید:  شرمساری و سرافکندگی و ذّلت می

 “«فهمیدم! کردم و از سرگذشت خود چیزی نمی من از حساب و کتاب خود اّطالع پیدا نمی
 :237، ص 7، ج شناسی معاد .78ـ  71( آیه 37. سوره زخرف )0
گماریم بر او شیطانی را که پیوسته با او  عراض کند، ما میإن او کسی که از یاد خداوند رحم»

 دارند و آنان چنین گمان  و آن شیاطین پیوسته آنان را از راه خدا باز می . *قرین و مالزم است
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مت به ن در قیا نسا ت عمیق ا نیا حسر لیاء در د او نبیاء و  معّیت با ا  واسطۀ عدم 

گوییم: ای کاش رابطۀ با پیامبر اکرم و ائمۀ  رسد که ما می ای مردم روزی می
 کردیم: آنها را به کّلی فراموش نمیاطهار داشتیم و 

﴿                            *      

            *                 

   ﴾.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.
 
 
 

                                                      
 بین من و تو  ۀگوید: ای کاش فاصل ارد شود میتا زمانی که بر ما و * کنند که راه یافتگانند. می

 «پس چه بد قرینی هستی! ؛مغرب از مشرق بود ۀفاصل ۀکه شیطان قرین من هستی، به انداز
 :23، ص 7، ج شناسی معاد .23ـ  23( آیه 21. سوره فرقان )0
ش ای کا”شّدت دست خود را به دندان بگزد و بگوید:  و روزی است که مرد ظالم و ستمگر به»

ای وای! کاش من فالن کس را دوست و یار خود  * من با پیغمبر خدا راهی برقرار کرده بودم!
و مرا به وادی گمراهی سپرد پس از آنکه ذکر  ،حّقًا مرا از یاد خدا محروم ساخت * نگرفته بودم!

 «. انسان است ۀکنند و شیطان خذالن ؛خدا بر من وارد شده بود
 :702، ص 7، ج نور ملکوت قرآن .037( آیه 7عمران ) . سوره آل2
ایمان بیاورید و به وحدانّیت این پروردگار ”داد:  بار پروردگارا! ما شنیدیم که منادی ندا درمی»

بار پروردگارا! ما ایمان آوردیم، و اعتراف به عظمت و وحدت تو داریم؛  !“عظیم اقرار کنید
د غفران و آمرزش خود قرار دهی، و از ست که: ما را مورا بنابراین، درخواست و دعای ما آن

 «! گناهان و سّیئات ما درگذری، و ما را با ابرار و پاکان بمیرانی
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شاهدان و گواهان بر اعمال و افعال 
 ها انسان
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  انساناصناف شاهدان و گواهان بر اعمال 
 در قیامت

 

ز بیست و سّوم مجلس سّوم:  رو روز بیست و  نسانمجلس  اعمال ا ن بر  ن و گواها هدا قیامت  اصناف شا  در 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه  رین  و الصَّ  الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

             

.0 
قیامت ن در  نسا اعمال ا ی بر  له لیاء ا او نبیاء و    شهادت ا

آورد؛  روز قیامت پروردگار بر افعال انسان که در دنیا انجام داده، گواه میدر 
 اند: العمل یک دسته از گواهان، انبیاء و ائّمه اطهار و اولیاء خدا و مؤمنین صالح

                         

    .2 
ط  » عن الباقر علیه الّسالم: تفسری العیا و  الکایفیف  س  ة  الو  و ن حن   ،ن حن  اال م 

                                                      
 :027، ص 3، ج شناسی معاد .83( آیه 01. سوره نحل )0
انگیزیم! و در آن روز به  یاد آور روز قیامت را که ما از هر گروه و اّمتی شاهد و گواهی برمیه و ب»

 .«شود شود، و نه توبه و عذر آنها مورد قبول واقع می سخن گفتن و عذر آوردن داده می کافران نه اجازه
 :021، ص 3، ج معاد شناسی .037( آیه 2. سوره بقره )2
و  ،رو و معتدل( قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید چنان شما را اّمت وسط )گروه میانه و ما هم»

 «اهلل نیز گواه بر شما باشد. رسول
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لِقهِ  َل  خ  داء  الِل ع  ه  ه  ِف أرِضهِ  ،ش  ج  ج  امِئِه. و ح  «و س 
0 

ن اسالم، گواه گواها  پیغمبر 

 و پیغمبر اسالم گواه گواهان است:
                      2؛ 

نُکُر فیه  أحوال   اإلحتجاِیف  دیٍل ی  ننی  علیه الّسالم یف ح  ن أمریالُمؤم  ع 
؛ قال  علیه الّسالم وق ف   :الم 

ِ لوها إل أ  ی َح   تال   ةِ سال  الیرِ  ةِ ج  أدِ ن ت  ع   سألون  ی  ف   ل  س  الیر   قام  ی  ف  » ُ د مهِ َم  وا أَّن  م  ، ف أخرب 

ِِهم.  ﴿ :الل ام ُال  َ   ]فیجحدون[ ت د  جح  ی  ف   م  م  األ   سأل  ج  و  أدُّوا ذ لک  إل أ َم 

    ﴾ قولون  ی  ف   7ت: ﴿     ﴾.3 
 لِ س  الیر   دِق ِص بِ  د  شه  ی  ف   ،م  ل  و س   هِ یه و آلِ ل  ع    الل  َل  الل ص   سول  ر   ل  س  الیر   د  شهِ ست  ت  ف  

 ﴿َل ب  ” :منه  مِ  ةٍ م  أ   لِّ ک  لِ  قول  ی  ف   ،مِ م  ن األ  ها مِ د  ح  ن ج  م   کذجب  و ت          

       ﴾“.1   لِ س  الیر   بلیغِ ت  م بِ یک  ل  م ع  ک  حِ وارِ ج   ةِ هاد  َل ش  ع   رر دِ قت  أی م 

 .مساالِت   م رِ یک  إل  

                                                      
 :030، ص 3، ج معاد شناسی .12، ص 0، ج تفسیر العیاشی؛ 030ص  ،0ج  ،الکافی. 0
 اند: الّسالم روایت است که فرموده از حضرت باقر علیه تفسیر عّیاشیو  کافیدر »

 هایو حّجت ،باشیمآن اّمت وسط ما هستیم، و ما هستیم که گواهان خدا بر مخلوقاتش می
 .سمان اوخدا هستیم در زمین او و در آ

یعنی در عالم ظاهر و باطن، در عالم غیب و شهادت، در عالم تحّمل و أداء، فقط ما هستیم که 
 «. باشیم دارای این خصائص می

 :031، ص 3، ج معاد شناسی .30( آیه 3. سوره نساء )2
ای آوریم، و سپس تو را  که ما از هر اّمتی گواهی بر اعمال آنها می پس چگونه است در آن وقتی»

 «! آوریم پیغمبر گواه بر اعمال آن گواهان می
 .1( آیه 3. سوره أعراف )7
 .03( آیه 1. سوره مائده )1و  3

. 
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 :هِ بیِّ ن  الل لِ  ُال   ذلک  َ                       

  !د  شه  و أن ت   ،مهِ َل أفواهِ ع   الل   م  تِ ن أن ُی  ا مِ وفً خ   ؛هِ تِ هاد  ش   د  ر   طیعون  ست  ال ج  ف   ؟ 

 .لون  عم  ام َانوا ج  م بِ ه  ح  وارِ یهم ج  ل  ع  

ُ  قِ نافِ َل م  ع   د  شه  و ج    م  ه و أ  ومِ ی 
َ  تِ ه هد  م ع  هِ قِض م و ن  هِ نادِ م و عِ هِ إحلادِ م بِ هِ ارِ فّ ه و 

 ب   َل أهلِ م ع  هِ دائِ و اعتِ  ه  ت  ن  م س  هِ غییِ و ت  
َل م ع  هِ دادِ م و ارتِ َل أعقاِِبِ م ع  الِِبِ و انقِ  هِ یتِ

 ؛هاالنبیائِ  ةِ ن  اخلائِ  ةِ م  الظالِ  مِ م  ن األ  م مِ ه  م  د  ق  ن ت  م   ة  ن  س   لک  م ف ذ  هِ ذائِ م و احتِ هِ أدبارِ 

﴿ :مهِ عِ أَج  بِ  یقولون  ف                        ﴾. »02و 
                                                      

 .011( آیه 27. سوره مؤمنون )0
 :ترجمه .333، ص 7، ج الوافی. 2
الّسالم در ضمن حدیثی که  شیخ طبرسی ـ رحمة اهلل علیه ـ از امیرالمؤمنین علیه إحتجاجدر »

الّسالم در ضمن گفتاری طویل  کند، وارد است که: امیرالمؤمنین علیه موقف را بیان می احوال اهل
اگر در قرآن اختالف و تناقض نبود، من در دین شما داخل ”گفت:  در جواب به زندیقی که می

 ، فرمودند:“شدم می
نها به شوند و از آنها راجع به تأدیه و تبلیغ رسالتی که آ پس در محشر پیغمبران برپا می

هایشان  تحقیق رسالت خود را به اّمت دهند که به شود، پس خبر می هایشان داشتند پرسش می اّمت
که خداوند  چنان هم کنند ـ شود لیکن آنان انکار می ها نیز پرسش می اند. و از خود اّمت رسانده

ا فرستادیم، پرسش سوی آنه هایی که پیامبران را به هرآینه حّقًا ما از اّمت﴿تعالی فرموده است: 
سوی ما  ابدًا به﴿گویند:  ها می ـ اّمت ﴾کنیم، و حّقًا از خود پیغمبران نیز پرسش خواهیم کرد. می

 ﴾پیامبری که بترساند و بشارت دهد، نیامده است!
هایشان  اهلل گواهی بر اعمال خود نسبت به تبلیغ اّمت در این حال آن پیامبران از حضرت رسول

گویند، و این  خداوندا! این رسوالن راست می”دهد که:  اهلل گواهی می  ولخواهند؛ پس رس می
سوی  به﴿آری، ”گوید:  ها می اهلل به یکایک از این اّمت  و رسول“ گویند. های منِکر دروغ می اّمت

شما پیامبرتان با بشارت و انذار آمد و تبلیغ رسالت خود را نمود؛ و خداوند بر هر کاری 
مقتدر است که جوارح و اعضاء شما را به سخن در آورد؛ و آنان گواهی دهند یعنی  ﴾تواناست.

 سوی شما آمدند و ابالغ مراتب رسالت خود را نمودند. که پیامبرانتان به
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نویسنده  ئکۀ  مال نهشهادت و گواهی  مت بر شا قیا ن در  نسا ی ا  ها

 های انسان است: مالئکه نویسنده به روی شانه  یک دستۀ دیگر از شهداء،
                     *             

    0؛ 
یِّئ ةٍ » ل  س   َ م بِِحفِظ ما ج کون  ِمنّی،   و  لت ه   َ ؛ ال ذجن  و  یرت  بِإثباِِتا الکیِرام  الکاتِبی  أم 

اِهد  لاِم  راِئِهم و الش  َل  ِمن و  ُیب  ع  نت  أنت  الیر   َ واِرحی، و  ع  ج  َل  م  هوًدا ع  م ش  لت ه  ع  و ج 

م. نه  ِفی  ع  «خ 
2 

                                                      
ای رسول اکرم! پس چگونه است ﴿فرماید:  اهلل نموده و می چنین خداوند خطاب به رسول و هم

آوریم، و تو را  عنوان گواهی و شهادت می امبری را بهدر آن زمانی که ما از هر اّمت و جماعت پی
 ﴾آوریم؟! نیز برای گواهی و شهادت عمل آن پیامبران می

باشند؛ زیرا ترس آن دارند که خداوند بر دهان آنها ُمهر زند، و  پس قادر به رّد شهادت او نمی
 شدند شهادت دهند. اینکه اعضا و جوارح آنها بر اعمالی که مرتکب می

واسطۀ الحاد و عناد و نقض عهد و تغییر  رسول خدا بر علیه منافقین وکّفار قوم و اّمت خود بهو 
سنت و دشمنی با اهل بیتش، و اینکه آنان به اعقاب اصلیۀ خود منقلب شدند و به ادبار ردّیۀ اّولیۀ 

تۀ ظالمه های گذش بالنعل به سنت امت النعل خود مرتد گشتند و در این سیر و حرکت قهقری طابق
 دهد. و خائنه نسبت به انبیاء سالفه، اقتفاء واقتداء نمودند، شهادت و گواهی می

چون آنان شهادت رسول خدا را استماع نمودند و )بر وخامت احوال خود واقف گردیدند(، همگی 
 حّقق()م« ﴾. شدگان بودیم ای پروردگار ما! شقاوت نفوس ما بر ما غلبه کرد، و ما از گمراه﴿گویند:  می
 :83، ص 0، ج معاد شناسی .08و  03( آیه 11. سوره ق )0
بزرگوار ما که از طرف راست و چپ نشسته و بر اعمال خیر و شّر او  ۀدر آن هنگامی که دو فرشت»

هیچ گفتاری  * اّطالع دارند، هر فعلی که از نیک و بد انجام دهد تلّقی نموده و بگیرند و ضبط کنند.
 «رقیب و عتید مراقب و حاضر بوده و در ضبط آن دریغ ننمایند. ۀنکه آن دو فرشتاز او سر نزند مگر آ

 :237، ص 1، ج معاد شناسی ای از دعای کمیل. ، فقره833 ص ،المتهجد مصباح. 2
ام! آن گناهانی را که تو فرشتگان بزرگوار  بیامرز بر من هر سّیئه و گناهی را که انجام داده ،خدایا»

عمال من و بر ار فرمودی که آنها را ثبت کنند؛ آن کرام کاتبین که بر حفظ من و خود را ام ۀنویسند
ای و آنان همه را ثبت کردند، و تو آنان را به همراه جوارح من  ثبت و ضبط آثار من گماشته

چنین بیامرز گناهانی را که به عّلت نهایت دّقت و خفاء، از  ای. و هم گواهانی بر من قرار داده
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مت  شهادت دست و پا و جلود در قیا

 ، دست و پا و جلود است:یکی از اصناف شهداء
﴿         9    *              

                 *  9     9 9       9  

              3      9      *        

    3   3           3 9              

    *  39   3       3   31   6        ﴾.1  وجه
 2تخصیص سؤال آنها از جلود؛ وجه عدول از شهادت به انطاق.

نسان اعمال ا ن بر  مکا ن و  ما ی ز  گواه

                                                      
نهان نشد! تو از نظر تو پ ،دست آن فرشتگان گذشت و آنها نتوانستند ثبت کنند ولی تو ثبت کردی
 «بر فراز آن فرشتگان مراقب من بودی و شاهد بر آنچه از آنان مخفی بود!

 :212، ص 5، و ج 111 و 111، ص 7، ج معاد شناسی .22ـ  11( آیات 11. سوره فصلت )1
و حشر نسبت به آنها  ،شوند رسد که دشمنان خدا همه در پیشگاه پروردگار حاضر می روزی می»

. گیرند شوند و آماده برای سؤال و جواب قرار می آنها همه در یک صف بسته می و ،گردد برقرار می
ای  دسته گردیدند و هر صف و گروه و فرقه فرقه و دسته و چون جملگی محشور شدند و فرقه *

آورند؛  در محّل خاص و مختّص خود قرار گرفت، همه را برای بازپرسی و برای شهادت اعمال می
های آنان و  های آنان و چشم دهند گوش قرار گرفتند، علیه آنان شهادت می و چون در مقابل آتش

هایشان  به پوست * آوردند. به آنچه آنان در دنیا کارشان این بود که بجای می ،های بدن آنان پوست
خدا ما را به سخن درآورده ”گویند:  آنها در پاسخ می“ دهید؟! چرا بر ضرر ما گواهی می”گویند:  می

ن خدایی که همه چیز را گویا کرده و به سخن درآورده است؛ همان خدایی که شما را در است؛ آ
شما در دنیا چنین قدرتی نداشتید سوی اوست. *  ابتدای آفرینش خلق نمود و بازگشت شما هم به

 ؛هایتان علیه شما تحّمل شهادت نکنند هایتان و پوست هایتان و چشم که بتوانید پنهان کنید که گوش
و این گمان و  . *داند دهید خدا نمی پنداشتید که بسیاری از اعمالی که انجام می لیکن چنان میو 

چنین گمان بردید و چنین پنداشتید، شما را از مقام و منزلت   پندار شما که نسبت به پروردگارتان
 «خود ساقط کرد و به پستی کشانید و بالّنتیجه از زیانکاران شدید!

، شناسی معادشتر پیرامون نحوۀ شهادت اعضاء و جوارح در قیامت رجوع شود به . جهت اّطالع بی2
 ، مجلس چهل و هفتم.7ج 
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و غیره نیز بر عمل انسان گواهی  چنین زمان و مکان و بقاع و مساجد هم
 0دهند: می

﴿                              

      ﴾2؛ 
﴿ و قال تعایل:         *           *     

    *       ﴾.7 
ر ی شهود و حضو  شهادت یعن

البته معنی شهادت همان شهود و حضور است. چون انسان تمام عملیات را 
بیند که فالن کار را در فالن زمان و فالن مکان  در روز قیامت با دیدگان خود می

 گردد. داده است لذا زبانش بسته و خموش می انجام
 ختم سخن با روضۀ مناسب.

 
 

                                                      
، معاد شناسی. جهت اّطالع بیشتر پیرامون نحوه شهادت زمان و مکان در قیامت رجوع شود به 0
 و هشتم.، مجلس چهل 3ج 
 :012، ص 2، ج امام شناسی .031( آیه 7عمران ) . سوره آل2
آوریم و  ما این اّیام روزگار را پیوسته در میان مردم به اختالف احوال و انقالباتی در گردش می»

داریم؛ تا آنکه مقام اهل ایمان به  برای هر گروهی نوبتی خاص برای امتحانات خود مقّرر می
طالب را که دارای مقام یقین و وصول به  خداوند از شما )مانند علّی بن أبیامتحان معلوم شود و 

 «اعلی درجۀ توحید است( گواه بر اعمال و رفتارتان بگیرد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
 :231، ص 1، ج معاد شناسی .1ـ  2( آیه 33. سوره زلزله )7
دسته، مجتمع و متفّرق، همه  دسته) کار نماید.و آنچه در درون زمین است، آن را بیرون کند و آش»

گوید:  انسان می ( *برای چه؟ برای اینکه اعمالشان به آنها نشان داده شود. ؛آیند از قبرها بیرون می
چگونه از حاالت من خبر  !کند؟ ها بازگو می چرا این زمین از اخبار و داستان ! *چرا چنین است؟

 «! کرده است آری خداوند به او وحی ! *دهد؟ می
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم   م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   الّدینو ل 
 

﴿          ﴾.0 
ن ن و جهنمیا أعراف، حاکم بر بهشتیا ل    اه

شود که بین بهشت و جهّنم مکانی  از آیات شریفه قرآن و تفاسیر استفاده می
است مرتفع که مردانی که حاکم بر بهشتیان و جهّنمیان هستند، در روی آن مکان 

بینند و  با این دو دسته گفتگو دارند. آنها ائّمه اطهارند که هر دو دسته را میمرتفع 
 کنند. مقام هریک را در جنت و نار تعیین می

قیامت ن در  فقا منا ن و  مؤمنا ل بین  فاص  سور و دیوار 

﴿                              

                             *    

                             

                                  * 
                                                      

 :23، ص 01، ج معاد شناسی .31( آیه 3. سوره أعراف )0
و بر اعراف مردانی هستند که هریک از بهشتیان و دوزخیان را از عالئم چهره و سیمایشان »

 «شناسند. می
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                 *                  

                *              

                               

            ﴾.0 
ِب سور فقین به ظاهر با منا اختصاص   علت 

آنکه خداوند علّی اعلی منافقین را اختصاص به ]ظاهر[ باب داده، آن علت 
                                                      

 . ترجمه:01ـ  02( آیات 13. سوره حدید )0
زنان مؤمنه در پیشاپیش آنها حرکت بینی تو ای پیغمبر که نور مردهای مؤمن و  در روز بازپسین می»

هایی که  کند و از طرف راستشان در حرکت است. و برای آنها بشارت است که امروز در بهشت می
در زمین آن نهرهایی جاری است، جاودانه سکونت خواهید نمود؛ و این فوز و کامیابی بزرگی 

گویند:  اند می که ایمان آورده . * روز قیامت روزی است که مردان و زنان منافق، به کسانی است
وسیله ما از نور چهرۀ شما، مقداری برای خود بهره  شما به ما نظری کنید و نگاهی بیندازید تا بدین”

شما به عقب و قهقرا برگردید و از آنجا ”شود:  به آنها در پاسخ گفته می“ برداشته و اقتباس کنیم!
شود که دری دارد، و آن در ظاهری  دیواری زده میحال بین این دو دسته،  دراین“ طلب نور کنید!

دارد و باطنی؛ در باطنش رحمت است، و در ظاهرش از مقابل در، عذاب است. * )چون بین 
مگر ما ”گویند:  شود( منافقان به مؤمنان می شود، و سور کشیده می منافقان و مؤمنان دیوار زده می

آری، و لیکن شما خود را ”گویند:  مؤمنان در پاسخ می“ م؟!ای ایم و معّیت نداشته با شما در دنیا نبوده
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 َغرور )و شیطان و نفس 

ا را گول زد و با خدعه و مکر شما را در غفلت نگاه داشت تا ناگهان دهنده( شم زننده و فریب گول
اند عوض و  امر خدا آمد و کار از کار گذشت. * پس در امروز از شما و نه از کسانی که کافر شده

شود )که فدیه بدهید و از آتش برهید(. مأوای شما آتش است؛ آن آتش موالی  فدا قبول نمی
های آنان که ایمان  آیا هنوز وقت آن نرسیده است که دل“ * . شماست و بد بازگشتی است

و  ؟!اند، به ذکر خدا خاشع شود و در برابر آنچه به حق نازل شده است فروتن و تسلیم باشند آورده
بر آنان  سپس زمان طوالنی داده شد و آسمانی به آنها کتاب از این مانند کسانی نباشند که پیشه

 )محّقق(!« دندشبسیاری از آنها فاسق  و سخت گردید نها قسی ودر نتیجه قلوب آ، و گذشت
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واسطۀ نفاق خود ظاهر و باطنشان دوتا بوده است و با مؤمنین  است که: چون آنها به
 در جهت ایمان ظاهری اشتراک دارند، لذا از ظاهر باب معّذبند. آنها بر ظاهر واقعند؛

باطن تجاوز کند، در رحمت خداوند داخل که اگر نظرهای آنها از ظاهر به  طوری به
شوند، و اختالف در ناحیۀ ادراک آنهاست. بنابراین، دیوار یکی است؛ یک دسته  می

ای که در ظاهرند دائمًا معّذب به عذاب  که در باطن دیوار واقعند در رحمت، و دسته
 الیم الهی خواهند بود.

ن به نسا اه ا تجّسِم ر  سوی خدا سور، 

کند  سوی خدا طی می دیوار همان راهی است که انسان بهآری، آن سور و 
گردد. مردمانی که در دنیا از این  در دنیا، و در آخرت به صورت دیوار مجّسم می

برده و آخرت را فراموش ننمودند، در آخرت در باطن این  سلوک به باطن دنیا پی 
رده و همیشه خود را شوند؛ و مردانی که در دنیا از ظاهر دنیا تجاوز نک سور واقع می

اند، در آن دنیا در ظاهر دیوار قرار خواهند گرفت. کما آنکه  به مادّیات مبتال ساخته
 در آیاتی از قرآن تلویحًا و تصریحًا اشاره بدین معنی شده است:

﴿                        *       

                                

         ﴾0؛ 
 ﴿و قال ایضًا:               

         *       ﴾.2 
                                                      

 :33، ص 0، ج معاد شناسی .8و  3( آیه 71. سوره روم )0
کنند  دانند و البته از آخرت غافلند. * آیا با خود اندیشه نمی این مردم فقط ظاهر حیات دنیا را می»

آنهاست نیافریده است مگر به حّق و ها و زمین و تمام موجوداتی که در میان  که خداوند آسمان
 «زمان مشّخص؟! و همانا بسیاری از مردم به دیدار پروردگار خود کافرند.

 :73، ص 01، ج معاد شناسی .8و  3( آیه 01. سوره یونس )2
 اند و  و حّقًا آن کسانی که امید دیدار و مالقات با ما را ندارند و به زندگی پست دنیوی قناعت کرده»
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قرآن اعراف در  ن کیفّیت سور و یا   بیا

اعراف است، بیان بالجمله خداوند در قرآن، کیفّیت آن دیوار ]را[ که نامش 
 کند: می

﴿                           

                        *  

                  *           

                          *       

                                   

                                   

        *                           

                                 

*                           *       

                            

         *                          

     *                      

            *                      

              *            

                                * 

                                 

                                                      
 اند، و آن کسانی که از آیات  دل داده و اعتماد نموده و سکون و آرامش خود را در آن قرار دادهبدان

 «اند، آتش است. حّقًا محل و مأوای آنان در پاداش چنین کرداری که نموده ، *ما در غفلت هستند
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              ﴾.0 
                                                      

 :ترجمه. 10ـ  31( آیات 3. سوره أعراف )0
نمایند، درهای  منشی می و از پذیرش آنها ترّفع و بزرگکنند  حّقًا کسانی که آیات ما را تکذیب می»

که شتر در سوراخ  گردند تا آن وقتی شود؛ و داخل در بهشت نمی آسمان به رویشان گشوده نمی
طور ما مجرمان را جزا خواهیم داد. * و برای آنان از )آتش( جهّنم فراش  سوزن داخل شود، و این

گونه ظالمان را جزا  هایی )از آتش( است؛ و ما این شو بستری است، و بر روی آنها نیز پوش
و البّته ما بیش از وسع کسی به او  * و کسانی که ایمان بیاورند و عمل نیکو انجام دهند ـ  دهیم. می

کنند. * و ما از  طور جاودان در آن زیست می ـ آنان اهل بهشتند، و پیوسته و به  کنیم تکلیف نمی
رگونه ِغل و آلودگی را بیرون کشیدیم. و در بهشت در زیر قصرهایشان های آنان ه ها و سینه دل

سپاس و حمد اختصاص به خداوند دارد که ما را بدین منزل ”گویند:  نهرهایی جاری است؛ و می
خود  گاه خودبه فرمود، ما هیچ جا هدایت نمی و مقام رهبری کرد؛ و اگر هرآینه خداوند ما را بدین

که بتوانیم بدین مقام و منزل هدایت شویم. همانا رسوالن خدا ما را به  و در خود چنین نبودیم
این است آن ”و آنگاه بر آنان ندایی رسد که: “ حق هدایت کردند و برای ما حق را نشان دادند.

اید، بر سبیل اعطاء و ارث به شما  آورده بهشتی که در پاداش اعمالی که شما در دنیا بجای می
آنچه را که پروردگاِر ما به ما ”کنند که:  و آنگاه بهشتیان به جهّنمیان ندا می “ *موهبت شده است.

وعده داده بود، همه را حق و استوار یافتیم؛ آیا آنچه را هم که پروردگار شما به شما بیم داده بود و 
و در این وقت “ آری!”گویند:  در جواب می“ بر حذر داشته بود، حق و استوار یافتید؟!

“ لعنت و دورباش از رحمت خدا بر ستمکاران باد!”کند که:  ای در میان آنها اعالن می نندهک اعالن
جویند، و  ُمعَوج می و بندند، و آن راه را کج * ستمکاران کسانی هستند که راه خدا را بر مردم می

و  آنان به روز حشر و قیامت ایمان ندارند. * و بین این دو گروه )بهشتیان و دوزخیان( پرده
های باالی آن حجاب که أعراف آن باشد، مردانی هستند که تمام افراد  حجابی است. و بر قسمت

شناسند. و افرادی که  را یکایک )چه از بهشتیان و چه از دوزخیان( از سیما و آثار و عالئمشان می
لی اند و های پایین آن حجاب قرار دارند و( هنوز خودشان داخل در بهشت نگردیده )بر قسمت

و “ * سالم باد بر شما!”کنند که:  امید و انتظار و طمع دخول در آن را دارند، به بهشتیان ندا می
جا  بار پروردگارا! ما را با قوم ستمگر، یک”چون نگاه آنان را به طرف دوزخیان برگردانند، گویند: 

انی را که از سیما و و صاحبان و مالزمان اعراف، مرد“ * قرار مده و با معّیت آنان ما را مگذار!
 آنچه را که شما اندوختید و جمع کردید، و آنچه را به ”دهند که:  شناسند ندا می عالئمشان می
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 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 گونه دستی از شما  مباهات و سرافرازی و بلندپروازی و استکبار بدان اّتکاء داشتید، هیچ

ینید این بهشتیان را که شما ب نیاز ننمود! * آیا نمی نگرفت و سودی نبخشید و شما را در امروز بی
گرداند و در بهشت  کردید که خداوند آنان را مشمول رحمت خود نمی در دنیا سوگند یاد می

و این “ اند! ها مسکن گزیده کند )چگونه همگی مشمول رحمت شده و در بهشت داخل نمی
گونه  چداخل شوید در بهشت، بدون هی”کنند که:(  اصحاب اعراف به این بهشتیان خطاب می

و اهل جهّنم “ * ای که در شما راه نخواهد یافت! گونه حزن و غصه خوف و اندیشه، و بدون هیچ
از آب و طعامی که خداوند شما را روزی فرموده است، ”در این حال اهل بهشت را ندا دهند که: 
طعام  آب و”اهل بهشت در جواب گویند: “ مند سازید! قدری هم بر ما افاضه کنید و ما را بهره

بهشت را خداوند بر کافران و منکران حرام فرموده است. * بر آن کسانی که دین خود را لهو و 
پس به پاداش “ لعب پنداشتند و باطل و بازیچه گرفتند، و حیات و زندگی دنیا آنان را فریفت.

و آنکه  آنکه آنان چنین روزی را که روز لقاء و دیدار ماست فراموش کردند و به خاطر نیاوردند،
دهیم و در بوتۀ نسیان و  کردند، ما نیز امروز آنها را مورد نظر رحمت قرار نمی آیات ما را انکار می

 )محّقق(« اندازیم. فراموشی می
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه  رین  و الصَّ  الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

﴿        *      ﴾.0 
محشر ی  ن در صحرا نسا یِ ا ن  معاد جسما

چه اهمیت  هرتمام مّلیین عالم بر معاد اتفاق دارند، و اسالم نیز به دو چیز بیش از 
داده است: یکی توحید و پابند بودن به مبدأ، و دیگری معاد؛ و لیکن باید دانست که 

 شود. معاد، معاد جسمانی است. انسان با همین بدن در صحرای محشر حاضر می
نقل ی با عقل و  معاد روحان لفت   مخا

کسانی که فقط قائل به معاد روحانی هستند، کلماتشان مخالف عقل و نقل 
﴿ذاِتها به مبدئشان:  است؛ زیرا معاد رجوع اشیاء است ِبتماِم      ﴾2؛ 

                                                      
 :230، ص 3، ج معاد شناسی .03و  07( آیه 33. سوره نازعات )0
بیرون ریخته و در شود * که ناگهان همه از میان قبرها  یک زجره و یک تکان به آنها زده می»

شوند. در آن زمینی که مسطح و مستوی است، کوه و تپه ندارد، پستی و  صحرای قیامت حاضر می
 «شوند. بلندی ندارد، در آنجا که هیچ چیز روییده نشده است، همه حاضر می

 :213، ص 1، ج معاد شناسی .23( ذیل آیه 3. سوره أعراف )2
ا از جایی ابتدا کرد و َبدء و َنشأ شما را از آنجا سرشت و جل شما ر و طور که خداوند عّز همان»

 «جا بازگشت خواهید کرد. آفرید و مقّدر فرمود، به همان
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بنابراین معاد روح، معاد انسان نیست. لحوق بدن به نفس، ضروری است؛ زیرا معاِد 
 0اشیاء ضروری است، و شیء، بدن و روح است معًا.

ندیق در کیفّیت  لّسالم با ز ق علیه ا مام صاد نیکالم ا  معاد جسما

از حضرت صادق علیه الّسالم در کالمی که حضرت با زندیق  احتجاج در
 :فرمایند، چنین است می

کاَِّنا”علیه الّسالم:  قال  » ةر ِف م  ِقیم  وح  م  حِسنِ  ؛إن  الیرُّ وح  الم   و  ر 
ٍ
ِف ِضیاء

ةٍ  یِس  ،ف سح  وح  الم  ةٍ  و ر   ِف ِضیٍق و ظ لم 
ِ
ن  ج ِصی  ت یراًبا .ء لِق   ]َام[ و الب د  و ما  ؛ِمنه  خ 

وظر ِعند   ف  اِب ُم  لِک  ِف التُّ لُّ ذ   َ ته    ُ ز  ل ته  و م   َ باع  و اَل وامُّ ِمن أجوافِها ف ام أ ت قِذف  بِِه السِّ

ٍة ِف ظ ل امِت األرضِ  ر  نه  ِمثقال  ذ  ب  ع  ن ال ج عز   و  ،م 
ِ
د  األشیاء د  عل م  ع  او ج  زَّن  و إن   .و 

اِب  ِب ِف التُّ ه  ِة الذ  نِزل  وحانِیِّی  بِم  ِت األرض  طِ ذا َان  ِحی  الب عِث م  إف ؛ت یراب  الیرُّ طیر   یر  م 

ب و األرض   الن شوِر،   .ف ت 
ِ
قاء ض  السِّ ض  َم  خ  ِب  ،ث م  ت  ه  ِصِی الذ  م   َ  ِ ی ِصی  ت یراب  الب رش  ف 

ِسل  بِا اِب إذا غ  ض  ِمن  التُّ
ِ ب ِن إذا َم  بِد ِمن  الل   و الزُّ

ِ
لِّ ُال ٍب  ؛لامء  َ ی جت ِمع  ت یراب   ]إل  ف 

ل  بِإذِن  ُالبه[، ی نق  وح  القاِدِر ف  یث  الیرُّ ٌ   .إل  ح 
لِ یئ تِها و ت  ه   َ ِر  وِّ ص  ر  بِإذِن الم  و  ود  الصُّ ت ع  ف 

وح  فِیها ی ،الیرُّ یر  ِمن ن فِسِه ش 
نکِ ی ال ج  ِد است و   ُ .“«ًئافاذا 

2 
                                                      

 .011، ص 1، ج معادشناسیجهت اّطالع بیشتر پیرامون معاد جسمانی رجوع شود به  .0
 . ترجمه:711ص  ،2ج  ،اإلحتجاج. 2
و  ،و روشنایی فسحتنیکوکار در فرد محسن و روح  ؛قیم استمروح در محل خود که  درستی به»

آید که از آن آفریده  می خاکی درهمان صورت  بدن بهاّما و  .و ظلمت تنگیبدکار در فرد ُمسیء و روح 
و دفع اند  اند و پاره کرده خورده حشرات از بدن انساندرنده و را که حیوانات آنچه همۀ و  است؛ شده

 کسی که و ای در ظلمات زمین از او پنهان نیست ذرههیچ کسی که  نزد ردتمامش در خاک اند،  نموده
روح در میان  موجودات ذی خاِکو تحقیقًا . ، محفوظ استداند تعداد و وزن تمام اشیاء را می

رسد،  منزلۀ طالیی است که در خاک نهاده شده باشد؛ پس چون زمان قیامت درمی های دیگر به خاک
خود  ولی بارش زندگی و حیات و برانگیختگی، و بر اثر آن زمین حیات بهبارد  آسمان بر زمین می

  ها که در خورند، و تمام ذّرات بدن هم می کند. و سپس مردم مانند مشک آب به گیرد و نمو می می
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اجساد ی در هنگام بعث  له ن ا  بارا

توان  بارد؛ ولی می نظیر این روایت زیاد است که در هنگام بعث باران می
کنندۀ  گفت که آن باران شاید با این باران معمولی تفاوتی داشته باشد. این باران زنده

 زمین است و آن باران اقتضایش زنده کردن اجساد مردگان است:
﴿                           *  

         *                       ﴾0؛ 
   ﴿فرماید:  چنین در سورۀ حج در وسط آیۀ پنجم می و هم

                          *          

                *              

      ﴾.2 
                                                      

 شود؛ مانند ذّرات  شدن جمع می واسطۀ زده جا افتاده، به اش در یک منتشر شده است و هر ذّره زمین
ای که در میان دوغ مخلوط  شود، و مانند َکره عّلت شستشوی با آب از خاک و شن جدا می طال که به
هم جمع  گردد. پس بنابراین، خاِک بدن هر نفسی با واسطۀ حرکت َمشک از دوغ جدا می است و به

یابد. پس از آن  رود و به اذن خدا به آنجایی که روح مکان دارد انتقال می شده و به قالب خودش می
گردند و روح در آنها داخل می شود، که ناگهان  شان بازمی ها به اذن مصوِّرش به هیئت اّولیه صورت

 )محّقق(« تواند انکار نماید. عیار مشاهده نموده و چیزی را از خودش نمی انسان خود را مستوی و تمام
 :0، تعلیقه 710، ص 00، ج امام شناسی. 00ـ  3( آیه 11. سوره ق )0
های درو  های میوه و کشت ین آوردیم؛ و با آن آب باغیآسمان آب با برکت را )باران را( پاو ما از »

های ریز َطْلع  های خرما که سر برافراشته و دارای دانه و درخت*  شدنی از حبوبات را رویانیدیم،
اینها را  * است که منّظم و مرّتب بر روی هم در غالف خود چیده شده است، نیز رویانیدیم.

آن آب باران شهر و زمین مرده را زنده نمودیم. و از  ۀواسط روزی برای بندگان قرار دادیم؛ و به
  «این قبیل است خروج از قبرها و زنده شدن مردگان.

 :30، ص 1، ج معاد شناسی .3ـ  1( آیه 22. سوره حج )2
پس چون ما از  اثر شده است! بینی زمین را که فروکش کرده و خاموش و بی )ای رسول ما( می»

 کند، و از هر  آید و نمو و رشد می می به حرکت و اهتزاز در ،فرستیم آسمان آب باران بر آن می
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نه زا نات رو تبّدالت در جریا ن دیگر  ی چو تبّدل ل و  تبدی  معاد، 

معاد یک نوع تبدیل و تبّدلی بیش نیست. هزاران قسم از این تبّدالت را در 
کنیم، بدون آنکه نسبت به آنها تعّجبی نموده باشیم.  خود مالحظه میجریان روزانۀ 

ایم؛  واسطۀ وقوع و مالحظۀ زیادی از آنها، با آنها انس گرفته و علت آن است که ما به
مثاًل این درختی که اصلش یک تخم بسیار کوچک بوده بعد در زمین درختی تنومند 

دهد،  های گوناگون می کند، میوه دهد، سر به آسمان بلند می گردد، شاخه می می
چنین با سبزِی  ها و هم های ریشه دود و مواد غذایی با حباب هایش در زمین می ریشه

انگیز است؛ ولی به علت  گیرد، بسیار شگفت برگش مواد حیاتی از خورشید می
 وقوع آن در نزد ما بسیار عادی است.

روردگار در سورۀ حج در معاد یک داستان از امثال این تغّیرات است؛ لذا پ
 فرماید: اّول آیۀ پنجم می

﴿                               

                                        

                            

                                     

                ﴾.0 
                                                      

 ست که فقط خداوند حق ا و این دلیل بر آن . *روید جفِت با بهجت و سرشار در روی آن می
ست که ا دلیل بر آنو  * کند و او بر هر چیز قدرت دارد و تواناست؛ است و او مردگان را زنده می

اند  رسد و شکی در آن نیست و خداوند آنان را که در قبرها خوابیده ساعت قیامت فرا می
 «انگیزاند. برمی

 :212، ص 1، ج معاد شناسی .1( آیه 22. سوره حج )0
جّل  و ای مردم! اگر از بعث و برانگیخته شدن انسان، و زنده شدن و قیام او در پیشگاه خدای عّز»

هستید، بدانید که: ما ابتدای آفرینش شما را از خاک قرار دادیم، و پس از آن از نطفه، و  در شک
 سپس از َعلقه، و پس از آن از ُمضغه با خلقت کامل شده یا کامل نشده )و البّته قبل از اینکه 
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ابریشم تحّوالت کرم  اطوار  مرگ به  ز  لم پس ا ل عوا  تمثی

از تخم، و زنده شدن، و پوست عوض کردن، و خواب  داستان کرم ابریشم ـ
که اگر انسان  است برای او؛ درحالیـ معادهایی  رفتن، و پیله بستن، و پروانه شدن

کرد که این پروانه هیچ شباهتی به آن کرم طویل داشته  دید، هیچ باور نمی نمی
بیند که معاد  لذا اگر انسان واقعًا قدری در تغّیرات این عالم عمیق شود، می 0باشد.

 انسان بسیار ساده است:
﴿                      *     

              *             

        *                         

         *                     *    

              ﴾.2 
                                                      

 بندی کنیم، کامل نبود و بدون صورت بود، بعد صورت آفریدیم و خلقتش کامل شد(،  صورت
برای شما )قدرت خویش را( روشن و آشکار کنیم. و آنچه بخواهیم در رِحم مادر مستقّرش تا 
صورت  نماییم تا زمان مشخص و معّینی که باید پا از رِحم به دنیا گذارد، و سپس شما را به می

بریم( تا به  طور مرحله به مرحله جلو می آوریم، و پس از آن شما را )همین طفلی از رحم بیرون می
یابد و بعضی دیگر به  مقام رشد و استحکام خود برسید. بعضی از شما )قبل از پیری( وفات می

نماید، تا آنجا که بعد  ترین مراحل زندگانی و ضعیف و ناچیزترین دوران عمر بازگشت می پست
حرکت و خموش؛ چون ما  بینی ساکت و صامت و بی از علم و آگاهی چیزی نداند. و زمین را می

گردد، و از  کند و بارور می آید و نمو می می آب از آسمان فرود آریم، به اهتزاز و جنبش دربر آن 
 «رویاند. هر جفِت با بهجت و طراوتی می

 .018، ص 0، ج شناسی معاد. جهت اّطالع بیشتر پیرامون مراحل تکّون کرم ابریشم رجوع شود به 0
 :12ـ  38ص ، 1، ج معاد شناسی .87ـ  38( آیات 71. سوره یس )2
اهلل آورده و با  ای را برداشت و به نزد رسول رفت آن مرد عرب از میان قبرستان استخوان پوسیده»)

آمد.( آنها را در  صورت گرد و خاکستر در دست خود فشار داد؛ استخوان پوسیده خرد شد و به
  “کند؟! ا زنده میگویی خداوند اینها ر ای محّمد! تو می”پیش پیغمبر به روی زمین ریخت و گفت: 
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 روضۀ مناسب.ختم سخن با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
  :این استخوان را ”اّما این مرد مسکین آفرینش خود را فراموش نموده است! * بگو ای پیغمبر

کند آن کسی که در اّولین وهله آن را ایجاد نموده است. آن قادر متعالی که این استخوان را  زنده می
بخشد، و  د دوباره آن را حیات میاز عدم به وجود آورد و از نیستی لباس هستی پوشانید، آن خداون

کند و شما  آن خداوندی که برای شما از درخت سبز آتش درست می او به هر آفرینشی داناست. *
ها و زمین را  آیا آن کسی که آسمان “ *کنید. گیرید و آتش درست می گیرانه می از آن َوقود و آتش

تواند خلق کند! و نه تنها  بله، بله، می آفریده است، قدرت ندارد که مثل این مردم را خلق کند؟!
خالق است بلکه خاّلق است )یعنی استاد خلقت است؛ در قدرت و خلقت بدون حصر و اندازه و 

آور است، و هر دوی آنها بدون حّد  حّد، توان دارد. قدرتش در خلقت عجیب و علمش نیز حیرت
رای ایجاد چیزی را که اراده کند، این است و جز این نیست که امر خداوند ب و نهایت است.( *

پس پاک و منزه و مقّدس است و  شود. و به مجّرد این گفتار، می“ بشو!”این است که به او بگوید: 
سّبوح و قّدوس است آن پروردگاری که جان و روح و حقیقت و ملکوت هر موجودی به دست 

 «سوی او بازگشت خواهید نمود. اوست، و شما همگی به
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ
ن  اآلن  إیل ق یام   م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   ی وم  الّدینو ل 

 
نسان ن در هنگام بعث و حشر ا  نزول بارا

﴿                                

                    ﴾.0 
گذشته آیاتی راجع به معاد جسمانی معروض شد که از آیات شریفۀ در روز 

فرستد؛ آن باران مردگان را  شود که خداوند هنگام بعث، باران می قرآن استفاده می
 کند. آیۀ عنوان مطلب، اشاره بدین معنی دارد. زنده می

مثال در هنگام حشر ل ا ز تبدی ن ا قرآ ت   مراد آیا

﴿        *             *           * 

            *                   *     

                                                      
 . ترجمه:73( آیه 30لت ). سوره فص0
اّما چون ما آب  ؛بینی می حرکت فرو افتاده و بیست که تو زمین را ا های او این نشانهو  آیاتو از »

همان تحقیقًا . آری، کند آید و نمّو می را از آسمان بر آن فرود آوردیم، به اهتزاز و جنبش درمی
 ه خداوندک رستید به باشد؛ نیز میمردگان  ۀکنند قطعًا زنده ،زندگی بخشیدحیات و کسی که آن را 
 )محّقق(«  تواناست.قادر و بر هر چیزی 
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                  *              * 

          *            *              

  *        *       *             *   

             *               *    

    *               *           

       *         ﴾.0 
                                                      

 . ترجمه:33ـ  11( آیات 11. سوره واقعه )0
ما  * ها در روز پاداش و کیفر! ها و آشامیدنی ی از شما از جهت خوردنییست کیفّیت پذیراا این»

پس  ؛شما را آفریدیم و از کتم عدم به وجود آوردیم و از نیستی محض لباس هستی در تن نمودیم
ها  ی که در رحمیها ها و نطفه پس شما به من خبر دهید از َمنی * کنید؟! چرا تصدیق نمی

ما مردن را در میان شما  * ؟! آفرینید یا ما آفرینندگان آنها هستیم آیا شما آنها را می * ریزید! می
تقدیر و مقّدر کردیم، و ما چنان نیستیم که در اراده و امر ما کسی بتواند بر ما پیشی گیرد و سبقت 
کند و بالّنتیجه ما عقب بیفتیم و در آنچه اراده نمودیم فتور و سستی پیدا شود؛ ما آنچه را که تقدیر 

مثال شما را تبدیل اای شما معّین نمودیم تا اینکه و ما این مرگ را بر . *کنیم همان خواهد بود می
آفرینشی که   دانید وارد کنیم و به ایجاد و کیفّیت و شما را در عالمی و در خلقتی که نمی ،یمینما
پس چرا  ،خود را شناختیدتحقیقًا که کیفّیت نشأت یافتن اّولیۀ و  . * دانید انشاء و ایجاد کنیم نمی

آیا شما آن  ؛ *کارید ی که مییها س شما به من خبر دهید از آن زراعتپ گردید؟! * متذّکر نمی
اگر  * یا اینکه ما رشد دهنده و سرسبز کنندگانیم؟! ،کنید دهید و سرسبز می ها را رشد می زراعت

وقت است که  گردانیم، آن آینه )کشت و زرع شما را( خاشاک خرد و ریزریز شده می هربخواهیم 
عّجب کرده و از آفتی که به زراعتتان رسیده متأّسف گردیده و ماجرا را از سرنوشت کار خود ت

که در غرامت و خسارت سنگینی واقع شدیم؛ *  راستی به”برای یکدیگر بازگو نموده * و بگویید: 
آیا   “ *بلکه ما محروم شدگانیم )و دیگر چیزی نداریم تا حوائج زندگی خود را فراهم سازیم!(

ما اگر  * آیا شما آن را از ابرها فرود آوردید یا ما فرود آوردیم؟! * آشامید؟! ه میاید آبی را ک ندیده
 پس چرا شما سپاس خداوند  ؛کردیم خواستیم، آن آب )شیرین و مطبوع و گوارا( را تلخ می می
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اتحاد نوعی و اختالف شخصی نیست؛ زیراکه « تبدیل امثال»البته مقصود از 
شود. کما  ، و حجت بر منکرین حشر تمام نمی«ء  الِش   ریُ ی غ  عن  نا الم  ُب    ء  الِش   ُل    م  »

﴿آنکه در آیات دیگر از جمله آیۀ:                    

    ﴾،0  :و آیۀ﴿           ﴾،2  مسئله[ راجع به اتحاد[
خود  شخصی و اختالف صور انسان ]است، که[ در هر آنی صورت دیگری به

شود، و غذا بدِل ماَیَتَحلَّل است؛ فقط  گیرد. صورت همین انسان، دائمًا عوض می می
 دهد، همان اتحاد روح است. یگانه چیزی که به این صور مختلفه اتحاد می

 7عکس ماه و عکـس اختـر برقـرار   
 

 آب ُمبَدل شد در این جو چنـد بـار   
 گیرد. در حشر هم همان روح به این جسم با صورت دیگری تعلق می 

مماثل نه خلق  اعاده،   معاد یعنی 

لذا باید گفت که خلِق مثِل آنها، إعادۀ آنها نیست و معاد عبارت است از 
خود آنها را فرماید  کند، بلکه می إعاده. خداوند در بعضی آیات تعبیر به ِمثل نمی

 کنیم: زنده می
                                                      

 آیا شما درخت آن را  * افروزید؟! آیا متوّجه هستید آتشی را که می * آورید؟! را بجای نمی
ما آن آتش را خلق کردیم؛ و برای نیازمندان  * کردید و پدید آوردید یا ما ایجاد کردیم؟!ایجاد 

تو خدایت  ،پس ای رسول ما * )در رفع سرما و روشنی و طبخ غذا و غیرها( متاعی نیک نمودیم!
 )محّقق(!« را با تسبیح به اسم پروردگار عظیمت یاد کن

 : 013، ص 1ج  ،معاد شناسی .28( آیه 31. سوره انسان )0
ها و  که بخواهیم مثل ما ایشان را آفریدیم و بنیان وجودی و کیان آنها را استوار نمودیم، و زمانی»

 «یم.ینما ها و مانندهای آنان را البته تبدیل می شکل
 ، تعلیقه:038، ص 1، ج معاد شناسی .01( آیه 11. سوره ق )2
فآنًا در خلق  ست که آنًاا هستند. )اشتباه ایشان اینبلکه ایشان نسبت به خلقتی جدید در اشتباه »

کنند. در عالم خلقت این موجودات همواره در حرکتند و هر  جدیدی هستند و این را ادراک نمی
لًقا بعد  بلٍق پوشند،  ای می روز یک لباس تازه  «کنند.( و حالتی بعد از حالتی پیدا می و ب 

 ، دفتر ششم.مثنوی معنوی. 7
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﴿                         

    ﴾0؛ 
﴿و قال ایضا:             ﴾2؛ 

﴿ و ایضا:      ﴾.7 
معاد ز  مل ا نۀ کا نمو لفه، دو  مم سا مسئلۀ رجعت در ا یٰ، و  موت احیاء  ابراهیم راجع به  ت  لمۀ حضر مکا ن   داستا

داستان ابراهیم خلیل و مکالمه او با خداوند، راجع به إحیاء موتیٰ، این مطلب 
 3کند: را روشن می

﴿                              

                               

               ﴾.1 
                                                      

 :011، ص 1، ج معاد شناسی .77( آیه 31قاف ). سوره اح0
ها و زمین را بیافرید و در خلقت آنها  بینند که خداوندی که آسمان و آیا این منکران و کافران نمی»

 «عاجز و خسته نشد، قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟!
 :021، ص 1، ج معاد شناسی. 3( آیه 011. سوره عادیات )2
 «د: آن زمان که قبرها شکافته شود؟!دان آیا انسان نمی»
 :232، ص 3، ج معاد شناسی .3( آیه 82. سوره انفطار )7
 «و آن زمانی را که قبرها شکافته گردد و آنچه در میان آنهاست بیرون آید.»
 .02، ص 1، ج شناسی معاد. رجوع شود به 3
 :211، ص 3، ج معاد شناسی. 211( آیه 2. سوره بقره )1
کنی  پروردگارا! به من نشان بده چگونه زنده می”آن زمانی را که حضرت ابراهیم گفت: و یاد بیاور »

“ ای؟ آیا تو به این معنی ایمان نداری و نرسیده”گوید:  خداوند در پاسخ پرسش ابراهیم می“ تو!
 طور آن خواهم ام، ولی برای آرامش و سکون نفس خود تقاضا دارم؛ می بلی ایمان دارم و رسیده”گفت: 

خطاب رسید:  “دریای دل من آرام بگیرد که در آن هیچ موجی مشاهده نشود و هیچ اضطرابی نباشد.
بُکش و برو چهار مرغ پرنده بگیر و آنها را بیاور در خانه که با تو انس بگیرند، و بعد آنها را ”

  وقطعه کن و در یک هاون چنان بکوب که همه اجزاء و ذّرات آنها در هم داخل شود،  قطعه
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ای از معاد است. و با وجودی که  چنین رجعت در امم سالفه نمونه و هم
آیات قرآن بر آن داللت دارد، انکار معاد جسمانی از متدینین به قرآن مشکل است؛ 

 «.دء واح   وزُ ما ال ی   و یف وزُ یف ما ی   م ال  ا  کمُ ُح »]زیرا[ 
میای پیغمبر  حکایت رجعت إر

﴿                            

                                       

                                

                                

            ﴾.0 
 ختم سخن.

 

                                                      
 یک صدا  ها یک جزء از آن را بگذار! و پس از آن، آنها را یک سپس در باالی هریک از این کوه

 “«که خداوند عزیز و حکیم است. آیند؛ و بدان سوی تو می بینی که آنها با شتاب به بزن، می
 :211، ص 3، ج معاد شناسی .213( آیه 2. سوره بقره )0
های این قریه فرود آمده و  ای افتاد. دید که سقف بیابان به قریهحضرت ارمیا عبورش در میان »

های  هایشان از هم متفّرق و جداجدا شده و بدن اند و استخوان خراب شده، و اهل قریه همه مرده
چگونه خداوند این ”آنان در این قریه افتاده است. از روی تعّجب و بزرگ شمردن مطلب گفت: 

“ بخشد؟ کند و حیات جدید می اند، بعد از مردنشان زنده می ت درآمدهصور افراد کثیر را که بدین
وعّز پس از صد سال او را زنده کرد و به او خطاب  خداوند او را صد سال میرانید؛ خداوند جّل

یک روز ”طرف کرد و گفت:  طرف و آن ارمیا نگاهی به این “چقدر در اینجا درنگ کردی؟”فرمود: 
بلکه درنگ تو در اینجا صد سال است، صد ”خداوند به او خطاب کرد: “ یا مقداری از یک روز!

سال! نگاهی به خوراکی و آشامیدنی که با خود آورده بودی بینداز و ببین ابدًا تغییر نکرده است! 
ایم؛ یک آیه و  که ما تو را یک آیت الهّیه برای مردم قرار داده حاال نگاهی به االغت بکن، و بدان

ها بنما، و ببین چگونه ما آنها را  و نگاهی به استخوانرت و عظمت و جالل خود. عالمت برای قد
چون زنده شدن  !“پوشانیم از زمین بلند کرده و به هم مّتصل نموده و سپس گوشت به روی آنها می

 “«دانم که خداوند بر هر چیز تواناست. می”طرز برای او واضح و روشن شد، گفت:  مردگان بدین
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل رین   و الصَّ  ُُمّمٍد و آل ه الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

﴿               ﴾.0 
قسام عبادات  ا

 دهد، سه قسم است: عباداتی که انسان انجام می
 : حصول رضای الهی؛اّول
 : حصول ثواب؛دّوم
 .: خوف از عقابسوّّمو 

مام صادق علیهما منین و ا لمؤ میرا قسام عبادت کالم ا  الّسالم در ا

ة  التُّّجارِ »أّنه قال:  نج البالغةیف  تِلک  ِعباد  غب ًة ف  وا الل  ر  ب د  ُ وًما ع  ُ وًما  ؛إن   و إن  

بِیدِ  ة  الع  تِلک  ِعباد  هب ًة ف  وا الل  ر  ب د  ة  األحیرارِ  ؛ع  تِلک  ِعباد  کیًرا ف  وا الل  ش  ب د  ُ وًما ع  .«و إن  
2 

                                                      
 ، تعلیقه:32، ص رساله لّب اللباب .1( آیه 38نه ). سوره بی0
 «ای بپرستند که دین را برای وی خالص کرده باشند. گونه اند جز اینکه خداوند را به و مأمور نشده»
 :33، ص1، ج امام شناسی .083ص  ،3)عبده(، ج نهج البالغة. 2
کنند، این عبادت  عبادت میای از مردم، خدای را از روی رغبت به ثواب و میل به پاداش  دسته»

کنند، این عبادت بندگان  ای از مردم خدای را از روی ترس عبادت می و دسته ؛تاجران است
 «. کنند، این عبادت آزادگان است ای از مردم خدای را از روی شکر عبادت می و دسته ؛است
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ةر »: قال   معلیه الّسالو عن الصادق  ّباد  ث الث  ل   :إن  الع  ّزوج  وا الل  ع  ب د  ُ ومر ع 

بِیدِ  ة  الع  تِلک  ِعباد  وًفا ف  وا الل   ؛خ  ب د  ُ ومر ع  ل  و  وج  ز  بً  ع  ل  تِلک  عِ ل اط   لث واِب ف 
ِ
یراء ة  اال ج   ؛باد 

ةِ  ل  الِعباد  ة  األحیراِر و ِهی  أفض  تِلک  ِعباد  ه  ف  بًّا ل  ل  ح  ّزوج  وا الل  ع  ب د  ُ ومر ع   0.«و 
ابن مرحوم  ی، در دیدگاه  ی و رغبت فخر رازی بطالن عبادت رهبت س و   طاوو

گرچه از خوف نار یا  2البته بعضی قائلند بر بطالن عبادت بر غیر رضای خدا؛
ـ از علماء شیعه، و امام  الّرحمة علیه  طاووس ـ بت به ثواب باشد. مانند ابنرغ

 تسّنن؛ و استناد آنها آیۀ عنوان مطلب است.  از علماء 7رازی فخر
ابن مرحوم  نظریۀ  ب عبادت صحیح نقد  زی در با فخر را س و   طاوو

 ولی باید گفت که اخالص به دو معنی آمده است:
 ر آن رضای خدا فقط منظور شده باشد؛: به معنی عبادتی که داول
 3: عبادتی که در آن شائبۀ شرک نباشد.دّوم

                                                      
 :33، ص 1، ج امام شناسی .83ص  ،2ج  ،الکافی. 0
را از روی ترس عبادت  جّل و شوند: گروهی خداوند عّز گروه تقسیم میکنندگان بر سه  عبادت»

و گروهی خداوند تبارک و تعالی را از روی خواستن مزد و  ؛کنند، این عبادت بندگان است می
را از روی  جّل و و گروهی خداوند عّز ؛کنند، و این عبادت اجیران است پاداش و ثواب عبادت می

 «. ترین اقسام عبادت است این عبادت آزادگان است، و این با فضیلتکنند، و  محّبت عبادت می
 .371، ص 0، ج جواهر الکالم. 2
 :283، ص 03)تفسیر کبیر فخر رازی( ج  مفاتیح الغیب؛ 711و  713ص  3، ج الوافی. 7
صیل  الّ واب  و» عل ها َت  د  بف  ة  إذا ق ص  باد  ن ُعل امئ نا إیل بطالن  الع  . و  ذ هب  ک  ریء م  ن الع قاب  از الص  م 

ل  ف خُر الّرازی یف  بری  ن ق  ن  الع قاب  أو  ت فسریه  الک  ب د  اهلل   جل  از وم  م  ن ع  ّلمنی  عیل أّن م  اّتفاق  الُمت ک 
ُته. باد  حَّ ع  ع  یف ال ّواب  ل ت ص   «الطَّم 

صِد فرد از انجام عبادت، بسیاری از علماء قائل به بطالن عبادت هستند در هنگامی که ق»ترجمه: 
کند بر اینکه  نقل اجماع می تفسیر کبیرتحصیل ثواب و یا خالص از عقاب باشد. و فخر رازی در 

خاطر خوف از عقاب و یا طمع در ثواب عبادت نماید، عبادت وی صحیح  هر کس خدا را به
 )محّقق(« نخواهد بود.

 .008، ص رساله لب اللبابود به . جهت اّطالع پیرامون معنای خلوص و اخالص، رجوع ش3
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 و مقصود از آیه، معنی دّوم است؛ و عالوه اجماع قائم است بر صحت عبادت
 2و0بر وجهین دیگر.

لّسالم ق علیه ا مام صاد لص در کالم ا ل خا  معنای عم

ن  ل  اخلالِص  »م: علیه الّسال الصادقع  م  در  ،الع  یِه أح  ل  ک  ع  د  م  یِرجد  أن َی  ال ِذی ال ت 

.«إاّل الل  
7 

مردم عادی اکثر  ی  لح برا نجام عمل صا ن ا  عسر و حرج بود

و البته باید دانست که عبادت بر رضای خدا فقط، برای اکثر مردم عامی موجب 
 نمودند: عسر و حرج است. بلی، اولیاء خدا بر وجه حصول رضا، خدای را عبادت می

 : ننی  یف الدعاء  الُمؤم  وًفا ِمن»عن أمری  ب دت ک  خ  ی ما ع 
ِ ًعا ِف  ناِرک إَل  و ال ط م 

دت ک  أهاًل کِ ل وجنتِک،  ج  ب دت ک  ن و  ع  ِة ف  «؛ لِلِعباد 
3 

                                                      
 .271، ص 0، ج مسالک األفهام. 0
 :223، ص اسرار الصالة. 2
؛ فإّنه إًذا باٍل » وم  النّار  أو ل ُدبول  اجل نَّة  ن ب  بَّد  م  ن ت ع  ة  م  باد  نّا إیل ُبطالن  ع  ب  م  ه  ن ذ  کنا ق وُل م  و ه 

ب   ه  ن قائ ل ه کیف  ذ  ُب م  ج  . و الع  ُة  عن التَّحقیق  باد  ه! ب ل الع  واز  یل ج  نصوصء ع  ول  و هو م  نا الق  إیل ه 
ن أهل   نَّ م  روّیت نی  غرُی ُِمک ن ٍة  غل ب  النّاَّ  ب ل ُجلُُّهم إاّل م ن ش  غب ة  ا ُب  ن از وم  و الرَّ إیل اهلل م 

. لنی  ة  الکام  ف  عر   «الم 
طور است گفتار کسی  و همین»فرمایند:  مرحوم ملکی تبریزی ـ قّدس سّره ـ در رّد این نظریه می

که از ما امامیه قائل به این باشد که عبادت فرد خائف از آتش و یا طامع به دخول در بهشت، باطل 
صورت خالی از تحقیق است. و از گویندۀ این نظرّیه تعجب است  است؛ چرا که این گفتار دراین

توان گفت انجام  ن نص وجود دارد! بلکه میکه بر جواز آ که چگونه به این قول گرویده درحالتی
چنین عبادتی برای اغلب مردم و بلکه کّل آنها غیر ممکن است، مگر برای عدۀ شاذی از اهل 

 )محّقق(« معرفت که به مرتبۀ کمال رسیده باشند.
 . ترجمه:01 ص ،2ج  ،الکافی. 7
 )محّقق(« .عمل اراده ننماییوند بر آن جز خدا را احدی هیچ ستایشحمد و آن است که  عمل خالص»
 ، تعلیقه:13، ص 3، ج معاد شناسی .081ص  ،13ج  ،بحار األنوار. 3
تو داشتم و نه به جهت  عقاب]آتش[ بار پروردگار من! من تو را عبادت نکردم به جهت ترسی که از »

 «را عبادت کردم! بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم و بنابراین تو ؛دلبستگی که در بهشت تو در خود یافتم
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ه  أن أعب د  الل  »” فرماید: حضرت سجاد می ه  إینِّ أَیر  واب  ض  ل إاّل ث  یر  الغ 

وأف [أِلغیراٍض ِل و لِث وابِهِ ] بِد َ  طِیعِ  [الط ِمعِ الطاِمِع ]ن  َالع  ِمل  و إاّل َل   ،الم  ع  ع  إن ط مِّ

ل ه  خِل وِف ِعقابِِه ف .ج عم  ه  أن أعب د   أو أَیر 
ِ
وء بِد الس  ون  َالع  ل ،َ   :ق یل   .“إن َل  ُی  ف َل  ج عم 

ل م  ت عُبُدهُ ” َل   و إنعاِمهِ ” :قال  “ ؟ف  و  أهل ه  بِأجاِدجِه ع  .“«لاِم ه 
0
 

نّیت حّتی ثیر  ن با عمل  تأ نۀ آ مقار ت عدم   در صور

صرف نظر از مقارنۀ آن با عمل، ، نفسها حدّ  یف و البته باید دانست که نیت
 دارای نتیجه است:

لِ »عن الصادق علیه الّسالم:  م  ل  ِمن  الع  «؛النِّی ة  أفض 
2 

ن أیبو یف روایة  بد  »[ :قال   معبداهلل علیه الّسال ]ع  ول  جا إن  الع  ی ق  ِقی  ل  ؤِمن  الف  الم 

وِه اخل یِ  ج  ذا ِمن  الرِبِّ و و   َ ذا و   َ ل   ت ی أفع  ُنِی ح  بِّ ارز  لِک  ِمنه  إف .ر  لِم  الل  ذ  ذا ع 

ه   ،بِِصدِق نِی تِهِ  ه  ِمن  األجیِر ِمثل  ما ج کت ب  ل  ت ب  الل  ل  و]َ  ِمل ه   [ل  یِرجمر  .ع   َ .«إن  الل  واِسعر 
7 

                                                      
 :038ص  ،13ج  ،بحار األنوار. 0
که من کراهت دارم و بیزارم از اینکه خدا را  درستی به”فرمایند:  الّسالم می حضرت امام سّجاد علیه»

صورت همچون  که هیچ غرضی جز رسیدن به ثواب آن نداشته باشم؛ زیرا در این عبادت کنم درحالی
ای اگر  بردار است، و چنین بنده وی طمع مطیع و رام و فرمانکاری خواهم بود که از ر عبد طمع
دهد. و همانا من  نماید و ااّل هیچ کاری انجام نمی کند و اطاعت می اش تأمین گردد عمل می خواسته

صورت  کراهت دارم و بیزارم از اینکه خدا را از روی خوف و هراس از عقابش عبادت کنم؛ زیرا در این
گفته “ دهد. هم بود که اگر خوف و هراس نداشته باشد هیچ کاری انجام نمیهمچون بندۀ بدی خوا

هایی که بر من  زیرا او با نیکی”حضرت فرمودند: “ نمایید؟ پس شما به چه دلیل او را عبادت می”شد: 
 )محّقق(“« هایی که عنایت فرموده اهلّیت و شایستگی عبادت را دارد. روا داشته و نعمت

 . ترجمه:01 ص ،2ج  ،الکافی. 2
 .«بهتر است عمل افضل ونّیت از »
 :718، ص 3، ج معاد شناسی .81، ص 2ج  ،الکافی. 7
خداوندا، به من روزی کن تا فالن و فالن کار خیر و ثواب را انجام ”گوید:  بندۀ مؤمن فقیر می»

 پس چون خدا این کالم را از او با صدق نّیت ببیند، برای او همان اجر و پاداشی را “ دهم.
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ن فرعو مّشاطۀ دختر  ن   داستا

 0داستان مّشاطۀ دختر فرعون و گفتن بسم اهلل.
                                                      

 نوشت. و خداوند واسع  نویسد که اگر آن عمل را بجای آورده بود، آن اجر و پاداش را می می
 «و کریم است.

 :211، ص النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین. 0
ر  الّتابوت   ّم  قال   ”و قال ال علبی: » ن أصحاب  فرعون  نّجاًرا، و هو النی ن ج  زقیُل م  الّرواُة: کان ح 

. ف ته یف الب حر  ُتُم ”و قیل: “ مویس حنی ق ن  ک  ًنا لفرعون  مائة  سنًة، و کان مؤمنًا ُُمل ًصا ی  إّنه کان باز 
ر مویس عیل نبّینا و آله و علیه  إ یامن هُ  ن  الّسالم عیل ال إیل أن ظ ه  زقیُل یومئٍن إیامن ه، فُأب  رة ؛ فأظهر ح  ح  سَّ

ل ًبا. رة  ص  ح  ط ة  ب نات  فرعون  و کان  مؤمنًة.“ و ُقت ل مع السَّ زقیل  فإنا کان    ماش   و أّما امرأُة ح 
ت  یب  رائحةء   اهلل صیّل اهلل علیه و آله و سّلم قال: عّباَّ أّن رسول   و ُروی  عن ابن رَّ ی  یب م  ،  لاّم ُأَس  طیبةء
 : ق ع   “ ما هنه الرائحُة؟”فقل  جلجئیل  طُة آل  فرعون  و أوالد ها، کان  ت  ُ ُطها ف و  فقال: هنه ماش 

ها فقال :  : “ بسم اهلل!”الُم ط ُة من ید  ال، بل ریّب و ربُّک  و ربُّ ”قال : “ أیب؟”فقال  بنُ  فرعون 
! ها و قال“ أبیک  ؟: ”فأبجت  فرعون  فدعا ُبا و بولد  ن ربُّک  إّن ریّب و ربَّک اهلُل! فأمر بت نّوٍر ”قال : “ م 

ها فقال :  ظام  ُولدی ”من ُنحاٍَّ فُأمح ی  فدعا ُبا و بولد  ظامی و ع  إّن یل إلیک  حاجًة و هی أن جتمع  ع 
ن حٍق.”فقال: “ فُتدف نُها! ُر فأمر بأوالد ها فألقوا واحًدا واحًدا بالتنّور  ح  “ ذلک لک  لام لک  م  ّتی کان آب 

ًعا فقال:  ها و کان صبیًّا ُمرض  !”ُولد  ها.“ اصجی یا أّماه! إّنک  عیل القِّ ی    یف التنّور مع ُولد   «فُألق 
اند که حزقیل از اصحاب فرعون، نجار بود؛ و او  طور گفته راویان این”گوید:  ثعلبی می»ترجمه: 

موسی ساخت تا او را در آن قرار دهد و به دریا همان کسی است که تابوت و صندوقی را برای مادر 
دار فرعون بود، و او مرد مؤمن و مخلصی بود که  حزقیل مّدت صد سال خزانه”اند:  و گفته“ بیندازد.

الّسالم بر ساحران غالب گردید،  ایمان خود را تا زمانی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه
ایمان خود را آشکار ساخت، و فرعون او را گرفت و وقت حزقیل  داشت؛ پس در آن مخفی می

 و اّما زن حزقیل، آرایشگر دختران فرعون و زنی مؤمنه بود.“ همراه با ساحران به دار آویخت.
سوی  عّباس روایت شده که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمود: چون مرا به از ابن

 “این بو از چیست؟”رسید؛ پس به جبرئیل گفتم:  م آسمان سیر دادند، بویی بسیار خوش به مشام
 روزی او مشغول آرایش دختر فرعون بودفرعون و اوالد اوست.   جبرئیل گفت: این بو از آرایشگر آل

پدر من  وت منظورآیا ”دختر فرعون گفت:  !“بسم اهلل”بالفاصله گفت:  ؛شانه از دستش افتاد که
 دختر فرعون این خبر را به  !“ستا پروردگار من و تو و پدر توخیر، بلکه اهلل ”او گفت:  “است؟
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ِن جّنة مادو یِ  ت بهشت لذّا ن  ب بود لهی عذا ا اولیاء  نزد  ت در  لذا  ا

این لّذات بهشت در نزد اولیاء خدا عذاب است؛ زیرا آنی دوری از خدا را 
الذات  تر َجّنة توانند تحّمل کنند. لذا میان هفت بهشت موجود، از همه ارجمند نمی

است؛ که اولیاء خدا فقط متنعم به نعمت لقای او هستند، و از دیدار او متلّذذ 
 گردند. می

الّسالم ق علیه  مام صاد  عّلت خلود در بهشت یا جهّنم، در کالم ا

د  أهل  النّاِر ِف النّاِر أِلن  نِّیاِِتِم َان ت ِف خلِ أ  إن ام »” م:علیه الّسال عن الصادق

ًداالدُّ  وا الل  أب  وا فِیها أن ج عص  لِّد  و خ  لِّد  أهل  اجل ن ِة ِف اجل ن ِة أِلن  نِّیاِِتِم  ؛نیا أن ل  و إن ام خ 

نیا  وا فِیها]َان ت ِف الدُّ ق  و ب  ًدا [أن ل  وا الل  أب    ؛أن ج طِیع 
ِ
الء ؤ   و ه 

ِ
الء ؤ  لِّد  ه  بِالنِّّیاِت خ   .“ف 

ُه ت عایل     ﴿: ُ مَّ ت ال ق ول         ﴾،0   َل  نِی تِهِ : ”قال .“«ع 
2
 

قتلۀ سید ن ذراریِ  مام رضا علیهما علت به هالکت رسید لشهداء در کالم ا لّسالم ا  ا

                                                      
 او  “پروردگار شما کیست؟”و گفت:  احضار نموداو و فرزندانش را  نیزفرعون و د یرسان شپدر

هنگامی  .آنگاه فرعون دستور داد تنوری از مس را داغ کنند .“حّقًا پروردگار من و تو اهلل است”گفت: 
از تو درخواستی دارم ”پس آن زن به فرعون گفت:  فراخواند؛او و فرزندانش را  گداخته شد،تنور که 

 جهتبه ”فرعون گفت:  “نمایی!های من و فرزندانم را جمع کرده و آنها را دفن  و آن اینکه استخوان
شدند  تنوریکی وارد  داد فرزندان او یکی دستورسپس  “خواهم کرد.چنین  یبر من دارتو حقی که 
ای مادر ”آمد و گفت:  به سخن دررسید؛ آن طفل که کودکی شیرخوار بود او به آخرین فرزند تا نوبت 
 )محّقق(« هم در تنور انداختند. آنگاه مادر و کودک را با !“تو بر حق هستی که درستی به صبر کن!

 .83( آیه 03. سوره اسراء )0
 . ترجمه:81 ص ،2 ج ،الکافی. 2
همانا اهل آتش بدین جهت در آتش ”روایت شده است که فرمودند: الّسالم  از امام صادق علیه»

طور جاودانه زیست کنند،  مخّلد و جاودان هستند که نّیات آنها در دنیا این بود که اگر در آن به
همیشه خداوند را عصیان نمایند؛ و همانا اهل بهشت بدین جهت در بهشت مخّلد و جاودان 

ور جاودانه باقی بمانند، همیشه خداوند ط ا این بود که اگر در آن بههستند که نّیات آنها در این دنی
سپس “ گردند. واسطۀ نّیات است که اهل جهّنم و بهشت مخّلد می را اطاعت کنند؛ بنابراین به

فرماید: ﴿ای پیامبر، بگو: هریک از افراد  حضرت این قول خداوند متعال را تالوت نمودند که می
یعنی بنابر ”کند!﴾ و فرمودند:  بندی و سرشت خود عمل می ن صورتبشر طبق شاکله و سازما

 )محّقق(“« نیت خویش.
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ن الرضا علیه الّسالم: ُه  مالّصاد ق  علیه الّسال ک یف  ت قوُل یف ق ول»” ُسئ ل  ع  أنَّ
ِی علیه الّسالم بِِفعاِل آباِئها :قال   ت ل ِة احل س   ُ راِری   ت ل  ذ   ُ م  

ج  القائِ یر  ف قال  علیه “ ؟!إذا خ 
لِک  ” :الّسالم ذ   َ و   ُقلُ   !“ه  لَّ ” :ف  ّزوج   ﴿و ق وُل اهلل  ع        ﴾ 0  ما
عناهُ  ِیِع ” :قال   “؟!م  ق  الل  ِف َج  د  ون  بِِفعاِل  ؛أُوالِهِ ص  ِی ج یرض  ِة احل س  ت ل   ُ راِریُّ  و ل کِن ذ 

ون  ِِبا فت ِخیر  ن أتاه   ،آباِئِهم و ج  م   َ یًئا َان   ِض  ش  ن ر  رِشِق  .و م  تِل  بِالم   ُ اًل  ج  و ل و أن  ر 

غیِرِب  لر بِالم  ج  ِه ر 
تلِ ِض  بِق  یر  جک   ،ف  ِ ل  ُش  ّزوج  !“«القاتِلِ  ل کان  الیّراِض ِعند  الِل ع 

2
 

 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 

                                                      
 .08( آیه 71. سوره فاطر )0
 ، تعلیقه:287، ص 3، ج معاد شناسی. 273ص  ،0، ج الّسالم عیون أخبار الرضا علیه. 2
اهلل! نظر شما  یا بن رسول”الّسالم عرض کردم:  گوید: به حضرت رضا علیه الّسالم هروی می عبد»

چون حضرت قائم ظهور کنند  :الّسالم آمده است که روایتی که از حضرت صادق علیه ۀدربار
 “کشند، چیست؟! قاتالن حسین را به سبب کار پدرانشان می ۀیذّر

 !“طور است همین”حضرت فرمود: 
ی را ای بار نفس دیگر کننده هیچ نفس حمل﴿پس معنای گفتار خدای تعالی: ”من عرض کردم: 

 “چیست؟ ﴾کند حمل نمی
و فرزندان  ۀولیکن ذّری ؛گوید خداوند در جمیع گفتارش راست می”حضرت رضا فرمودند: 

و کسی که به کاری  ،کنند قاتالن حسین به کارهای پدرانشان راضی هستند و بدان افتخار می
رق عالم کشته و اگر چنانچه مردی در مش .ست که خود او بجای آورده استا راضی باشد مانند آن

 جّل و شود و به کشتن او مردی در مغرب عالم راضی باشد، آن مرد راضی در نزد خداوند عّز
 “«شریک قاتل است.
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 فضیلت توکل
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم   م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   الّدینو ل 
 
﴿               ﴾.0 

ایمان نۀ  ن چهارگا ارکا ل یکی از   توک

است که برای ایمان چهار  نهج البالغهدر  در کلمات امیرالمؤمنین علیه الّسالم
 چهار رکن:چنین  ستون است و هم

ةر و » ع  ه  أرَانر أرب  َل  اللِ  :ل  ل  ع  َُّ   ؛ألمیِر إل  اللِ او ت فِوجض   ؛الت و 
ِ
ضاء ضا بِق  و الیرِّ

یم  أِلمیِر اللِ  ؛اللِ 
.«و الت سلِ

2 
ق به خدا ثو اعتماد و و ی  ل یعن  توّک

مراد از توکل، اعتماد و وثوق به خداست. انسان اگر دارای توکل باشد، 
                                                      

 :728، ص رساله نکاحیه .7( آیه 11. سوره طالق )0
امر  ۀباشد برای او. تحقیقًا خداوند رسانند و کسی که بر خداوند توکل نماید، خداوند کافی می»

 «ای قرار داده است. و حتمًا خداوند برای تمام چیزها اندازه ،خود هست
 . ترجمه:33ص  ،2ج  ،الکافی. 2
 وند؛بر خداو وثوق دارد: توکل رکن و ستون ایمان چهار »الّسالم فرمود:  میرالمؤمنین علیها»

د و منقاتسلیم  وند؛بودن به قضاء خداو خشنود راضی  وند؛به خدا نمودن امورواگذار تفویض و 
 )محّقق(« .وندر خداوامبه انسبت بودن 
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، دهد بیند که پروردگار علّی أعلی با آنها کار انجام می یا را ِصرف ادواتی میاسباب دن
توکل، تأثیر  حیات و فعل و قدرت مختص ذات مقّدس اوست؛ ولی شخص بی ولی

کند. بنابراین،  األسباب قطع می را برای اسباب قائل بوده و نظر خود را از مسّبب
 توکل از درجات اولیاء خداست.

ن  ایما توکلتالزم   و 

﴿]از آیۀ[             ﴾0  استفاده تالزم ایمان و توکل
 شود. می

متوکلین ند بر   محبت خداو

  ﴿]آیۀ[       ﴾2 .داللت بر محّبت خدا به متوکلین دارد 
توکل فضیلت  ی در   روایات

َل  » علیه و آله:اهلل صیّل اهلل  عن رسول ل ون  ع   َ ت و  م ت  و أن ک  لِهِ  ل  َُّ و  ق  ت   ،الِل ح 

و َِخاًص  ق  الط ی  ت غد  یرز  ام ج   َ م  ُ ک  ز  یر  وح  بِطانً ل  .«اا و ت یر 
7 

؛ »عنه أیًضا:  ت ِسب  یث  ال َی  ه  ِمن ح   ُ ز  ون ٍة و ر  ؤ  ل  م   َ فاه  الل    َ ط ع  إل الِل،  ن انق  م 

ط ع   ن انق  یهاو م  ه  الل  إل  ل   َ نیا، و   3«.إل الدُّ
                                                      

 . ترجمه:27( آیۀ 1. سوره مائده )0
 )محّقق(« ید.یخداوند توکل نما رپس فقط ب باشید، شما از مؤمنان میو اگر »
 . ترجمه:013( آیه 7عمران ) . سوره آل2
 )محّقق(« کنندگان را دوست دارد. خداوند توکل که درستی به»
 :. ترجمه010ص ،18ج  ،بحار األنوار. 7

طور  خداوند آن راگر شما ب”: و سّلم روایت شده که فرمودندرسول خدا صّلی اهلل علیه و آله از »
دهد،  پرندگان روزی میبه گونه که  خداوند همانهمانا ، نمودید است توکل میتوکل  ۀکه شایست

 نمایند است و شب میه شکم آنها خالی ک کنند درحالی فرمود؛ صبح می به شما نیز روزی عنایت می
 )محّقق(“« .که شکمشان پر است درحالی

 . ترجمه:222ص  ،0، ج مجموعة ورام .3
سوی  که بهآن کس هر ”: ندفرمودو سّلم روایت شده است که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله از »

او را  تمام مؤونه و احتیاجات زندگی، خداوند منقطع و بریده گردد )و بدو توکل نماید( وندخدا
سوی  که بهآن کس و هر  ؛دفرمای میهیچ گمان ندارد عطا از جایی که کفایت نموده و روزی وی را 

 )محّقق(“« .پاردس میدنیا همان ، خداوند او را به (باشددنیا منقطع گردد )و به اسباب دنیا امید داشته 
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ن باِم ِعند  الِل أوث ق  ِمنه  َم ا »و عنه أیًضا:  لی ک  ه  أن ج کون  أغن ی الناِس، ف  م ن َس  

ِدِه. «]بام[ ف ج 
0
 

ن  وِضِع إف ،و الِعز  ی  والنِ  یإن  الِغن  »: قال   علیه الّسالم الصادق  ع  ِفیرا بِم  ذا ظ 

ِل أو َُّ ناالت و  .«ط 
2 

متوکالن فت  ت و شرا  عز

نماید؛ پس او  واضح است که شخصی که توکل کرد، خدا کفایت او را می
کند دارای عّزت نفس  غنی است. و چون از تمّسک و التجاِء به خلق خودداری می

صورت رذائل  شود؛ و در غیر این گردد، و در اثر عّزت نفس شخص با آبرو می می
گیرد. خداوند غنی و مردم فقیرند؛ کسی که به دست  را[ میاخالق پیوسته دامن ]او 

 مردم نگاه خود را بدوزد، شرافت خود را از دست داده و افقر فقرا خواهد شد.
توکل ثار   دو روایت در آ

ن  عاء   :اا َل  ج من ع ث الثً م ن أ عطِی  ث الثً »: قال   علیه الّسالم الصادق  ع   ،م ن أ عطِی  الدُّ

کیر   ؛ة  أ عطِی  اإِلجاب   ن أ عطِی  الشُّ ة   ،و م  جاد  ل   ؛أ عطِی  الزِّ َُّ .«أ عطِی  الکِفاج ة ،و م ن أ عطِی  الت و 
7
 

ز   یأوح  »و عنه أیًضا علیه الّسالُم:  ل  إل  والل  ع  د   ج  : داو  ما ”علیه الّسالم 

                                                      
 . ترجمه:222، ص 0، ج مجموعة ورام. 0
هر کس دوست دارد ”: ندفرمودو سّلم روایت شده است که صّلی اهلل علیه و آله  از رسول خدا»

در دست که بیش از آنچه  ،ستوند انزد خدادر چه که  باید بدانپس مردم باشد،  ترین غنیکه 
 )محّقق(“« باشد. وثوق و اطمینان داشتهخود اوست 

 . ترجمه:13، ص 2، ج الکافی. 2
؛ در حرکت و جوالنندهمواره ت غنا و عّز”: ندفرمودروایت شده است که  الّسالم امام صادق علیهاز »

 )محّقق(“« نمایند. جا وطن می هماندر  ،یافتند دستمحل توکل به موضع و هنگامی که  پس
 . ترجمه:11، ص 2، ج الکافی. 7
سه  به هر کس سه چیز عطا گردد، از”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امام صادق علیه»

ردد؛ و به هر کس گ ماند: به هر کس دعا کردن عطا شود، اجابت آن نیز اعطا می چیز محروم نمی
گردد؛ و به هر کس توکل )و اعتماد و وثوق  شکرگذاری کردن عطا شود، فزونی نعمت نیز عطا می
 )محّقق(« ردد.گ نیازی از دیگران نیز عطا می به کفایت خداوند در همۀ امور( عطا شود، کفایت و بی
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لِقی ٍد ِمن خ  بدر ِمن ِعباِدی د ون  أح  م  ِب ع  لِک  ِمن نِی تِهِ  ،اعت ص  فت  ذ  یر  ه   ،ع  ید 
ث م  ت کِ

ن فِیِهن   اموات  و األرض  و م  ینِِهن   ،الس  ج  ِمن ب  خیر  ه  الم  لت  ل  ع  بدر  .إاّل ج  م  ع  و ما اعت ص 

لِقی ٍد ِمن خ  لِک  ِمن نِی تِهِ  ،ِمن ِعباِدی بِأح  فت  ذ  یر  امواِت ِمن  ،ع  ُ ط عت  أسباب  الس  إاّل 

جهِ  د  تِهِ  و ،ج  خت  األرض  ِمن ت  ل ک ،أس  .“«و َل  أ باِل بِأیِّ واٍد ه 
0
  

ی  ت کمال متوّکلدرجا  شخص 

باری، شخص متوکل درجاتی از کمال را پیموده و خداوند را بهتر شناخته و 
به آن خدایی که قادر و غالب و زمام تمام امور در دست اوست و حکیم و علیم 

گر شده  شده؛ چراغی پر فروغ در دل او جلوه است، علم پیدا نموده و قلبش مطمئن
های ذلت و جهل را از دور قلب خود زدوده. و لذا شخص متوکل همیشه در  و پرده

 خوشی و رفاهّیت است؛ زیرا خدا معین و ناصر اوست.
روح دنیا دوخته، قلب  توکل که نگاه خود را به اسباب مرده و بی و شخص بی

حیات را در خود میرانیده است. لذا در دنیا  خود را تاریک نموده؛ چون روح و
 ها بر او زیاد نمودار خواهد شد. زندگانیش سخت و گرفتاری

متوکل ن غیر  نسا ّمت ا مذ  دو روایت غریب در 

ن أیب  بسنده  الکایفیف  ٍر علیه الّسال ع  عف  سول الِل »: ]قال م،ج  صَّل الل ُال ر 

ز  علیه و آله و سّلم:  ول  الل  ع  ق  تِی و َرِِبجاِئی و ن وِری : ”ل  ج  وج  ظ م  الِل و ع  یِت و ج  و ِعز 

کایِن  ی و ارتِفاِع م  ل وِّ َل   ،و ع  واه  ع  بدر ه  ؤثیِر  ع  وای   ال ج  ب ست   ه  ، و ل  ه  یِه أمیر  ل  ت تُّ ع  إاّل ش 

                                                      
 :. ترجمه17، ص 2ج ، الکافی. 0
جّل به حضرت داود  و خداوند عّز”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امام صادق علیه»

بدون توجه به احدی از  ای از بندگان من نیست که  الّسالم وحی فرمود که: هیچ بنده علیه
ها و زمین و  او بدانم و سپس آسمان مخلوقاتم فقط به من تمّسک جوید و من آن را از نیت و قصد

هرکه در آنهاست نیز بر علیه او کید و مکر نمایند، ااّل اینکه راه چاره و نجات از میان آنها را برایش 
ی از بندگان من نیست که به یکی از مخلوقاتم تمّسک جوید و من نیز آن را ا قرار دهم. و هیچ بنده

کنم و زمین زیر پایش  ها را از دست او قطع می سایل آسماناز قصدش بدانم، ااّل اینکه اسباب و و
که هیچ کشت و زرعی در آن نروید و زندگی بر او تنگ و  وریط ردانم )بهگ شّدت سخت می را به

 )محّقق(“« گردد. سخت شود(، و من دیگر باکی ندارم که او در کدام وادی و بیابانی هالک می
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الل و  یت و ج  ه.[ و ِعز  رت  ل  ُ د  لب ه  ِِبا، و َل  أ وتِِه ِمنها إاّل ما   ُ لت   غ  ، و ش  نیاه  یِه د  ل  ع 

واه   َل ه  وای  ع  بدر ه  ؤثیِر  ع  کاین، ال ج  لُّوی و ارتِفاِع م  تی و نوری و ع  ظ م  ظ   إاّل  ع  ته  است حف 

تِ  الِئک  ه   ،یم   ُ ِضی  ِرز امواِت و األر  لت  الس  ف   َ لِّ تاِجیرٍ  ،و   َ ِة   َِتار 
ِ
راء ه  ِمن و  نت  ل   َ و  ،و 

ةر أ نیا و ِهی  راِغم  ته  الدُّ  0.“«ت 
ن ُمّمد بن یعقوب الکلینی ت قّدَّ َّسه ت باسناده إیل نی  بن  ُعلوان  قال   ع   :الُس 

ل ٍا ن طُلُب ف یه  الع لم  و» ت ی یف  ب عض  ا سفار   ُکنّا یف     ق  ت ن ف  د  ف قال  یل  ب عُض  .ق د ن ف 
ل  ب ک  ” :أصحاب نا ُل ل ام ق د ن ز  مِّ ن ُتؤ  ُقلُ   “؟م  ُف إذً ” :ف قال  .“ اُفالنً ” :ف   ا واهلل  ال ُتسع 

ُتک  و ال  بُلغُ حاج  ل   ت  ُح أم  ل ب ُتک   ک  و ال ُتنج   .“ط 
ک  اهللُ ” :ُقلُ   م  ح  ک  ر  لَّم   “؟و ما ع 
اهلل  علیه الّسال” :قال   بد  ُه ق ر مإنَّ أباع  ن ی أنَّ دَّ    :الُکُتب   ُکُتب ه أو ب عض   یف  ب عض   أح 

ک  و ت عایل   بار  ُقوُل  أنَّ اهلل  ت  ِدی و ارتِفاعِ : ی  الِل و ُم  یِت و ج  کاین و ِعز  َل   م  یرِش  ع  ع 

ن  أل ِیی بِالیأُط ع  ٍل غ  مِّ ؤ  لِّ م   َ ل   ِة ِعند  النّاسِ و أل   ،سِ أم  ل  ذ  ن ه  ث وب  الم  و  ی ن ه  و أل    ،َس  ن حِّ

ُ یرِب  ه  ِمن و أل    ،ِمن  ن  د  عِّ صَل ]فضَل[.ب  داِئد  بِی ِدی و  داِئِد و الش  ِیی ِف الش  ل  غ  مِّ ؤ  و  ؟!أ ج 

                                                      
 . ترجمه:771، ص 2، ج الکافی. 0
 وند: خداندفرمودو سّلم الّسالم روایت شده که رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله  امام باقر علیهاز »

به عّزت و جالل و عظمت و کبریائّیت و نور و علّو و رفعِت مکانت و ” فرماید: می جّل و عّز
ای هوای نفس و خواست خودش را بر خواست من مقّدم ندارد،  منزلت خودم قسم که هیچ بنده

گردانم، و دنیای او را را برایش مشتبه  ر اینکه امور او را متشّتت و پراکنده و خراب میمگ
نمایم، و از آن به وی چیزی ندهم مگر به آنچه که برایش  ازم، و قلبش را بدان مشغول میس می

 ای که هیچ بنده علّو و مکانت رفیع خودم قسمو نور و  عظمتبه عّزت و جالل و  ام. و مقّدر کرده
، نمایندنگهبانی محافظت و من او را  مالئکۀآنکه  مگر ،مقّدم ندارد خواست خودمرا بر  خواست
 سودجویی از پس تجارت هر تاجِرمن همواره و  ،او را متکّفل گردند رزقها  ها و زمین و آسمان
 )محّقق( «.نمایدرو  شجانبه ب ،نخواهداو که  درحالی در نهایت ذّلتپشتیبان باشم، و دنیا برای او 
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ع   قیر  ِیی و ج  و غ  ِیی [بِالِفکیرِ ]ج یرج  فاتِیح  األبواِب و ِهی   ،باب  غ  ةر و باِب  و بِی ِدی م  غل ق  م 

ن د عایِن  فت وحر لِم  ا .م  ط عت ه  د وَّن  ق  بِِه ف 
نِی لِن وائِ ل  ن ذا اّلِذی أم  جایِن  ؟!ف م  و م ن ذا اّلِذی ر 

ه   جاء  ط عت  ر  ق  ٍة ف  یم 
ظِ وظ ةً ج   ؟!لِع  ف  لت  آمال  ِعباِدی ِعنِدی ُم  وا بِِحفظِی ،ع  ل م ج یرض  و  ؛ف 

اموایِت َِم ن ال م َل ینِی و ب ی  ت  س  وا األبواب  ب  ق 
یرِت  م أن ال ج غلِ لُّ ِمن ت سبِیِحی و أم  ج م 

وِل  ،ِعباِدی وا بِق  ثِق  ل م ج  ها  ]أن من طیرُته[ َل  ج عل م أ .ف  شف   َ ملِک   ناِئب ةر ِمن ن واِئبِی أن ه  ال ج 

ِیی إاّل ِمن ب عِد إذیِن  نِّیف ام ِل أراه  الِهیً  ؟!غ  یت ه   ؟!ا ع  وِدی ما َل  ج سألنِیأعط  ث م   ،بِج 

ه  و س د  ل م ج سألنِی ر  نه  ف  عت ه  ع  ِییأانت ز  ایِن أبد   ؛ل  غ  ةِ  أ  أ ف ی  سأل  ُ بل  الم   
ِ
طاء ث م   ؟!بِالع 

بِدی ؟!أ سأل  ف ال أ ِجیب  ساِئَِل  ل نِی ع  ی ب خِّ م  ِل  ؟!أ ب ِخیلر أنا ف  یر  أ و  ؟!أ و ل یس  اجل ود  و الک 

َح ة  بِی ِدیل یس   فو  و الیر  ویِن  ؟!الع  ها د  قط ع  ن ج   أ ف ال ؟!أ و ل یس  أنا ُم  ل  اآلماِل ف م 

ش  ] ج ست حیی ِیی [ُی  ل وا غ  مِّ ؤ  ل ون  أن ج  مِّ ؤ  اموایِت و أهل  أرِض  ؟!الم  ل و أن  أهل  س  ف 

ِیعً  ل وا َج  ّل  ا ث م  أعط یت  أم  ل   َ  م ِمثل  ما أم  لکِی ِمثل    ما انت ق ص  ِمن ،اجل ِمیع ٰ واِحٍد ِمنه  م 

ةٍ  ر  ضِو ذ  ه   ؛ع  یِّم   ُ لکر أنا  نق ص  م  یف  ج   َ یا ب ؤًس  ؟!و  َح تِیف  ی  ِمن ر 
و جا ب ؤًسا  !ا لِلقانِطِ

ُِبنی یرا صایِن و َل  ج  ن ع   0!“«لِم 
                                                      

 ، تعلیقه:703، ص 2، ج انوارالملکوت، با قدری اختالف. 11، ص 2، ج الکافی. 0
]ما در مجلسی که مباحث  لوان روایت کرده است، قال:سناد خود از حسین بن ُعابا  کافیدر »

که قدرت مالی من در بعضی از سفرها به پایان  یافتیم درحالی شد حضور می علمی مطرح می
واسطۀ چه کسی حل  انتظار داری این مشکل به”عضی از دوستانم به من گفت: ب .رسیده بود

شود که  پس معلوم می”او پاسخ داد:  .“فالن کس ممکن است مشکل مرا حل کند”گفتم:  “شود؟
 “رسد. به حاجتت نخواهی رسید و آرزویت برآورده نخواهد شد و درخواستت به اجابت نمی

الّسالم فرمودند: در بعضی از  امام صادق علیه”گفت:  “وئی؟گ از کجا این مطلب را می”گفتم: 
اعالی  ۀقسم به عّزت و جالل و عظمت و مرتب گوید: تبارک و تعالی می  ام که خدای کتب خوانده

تحقیق که بر او  و به ،ای را از غیر من هر آرزوکنندهمن بر عرش که هرآینه قطع خواهم نمود آرزوی 
 و از  ،دارم و او را از نزدیکی به خود بر کنار می ،پوشانم مردم می لباس مذّلت و پستی را پیش
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 ختم سخن با روضۀ مناسب.
 
 
 
 

                                                      
 که  رود درحالی ها به سراغ دیگری جز من می آیا در گرفتاری .سازم کرم خود دور می فضل و

 ،کوبد طلبد و در فکر خود درب منزل غیر مرا می و او غیر مرا می ؟!ها به دست من است گرفتاری
من  ۀاند و فقط درب خان که همه آنها بسته ها در دست من است، درحالی درب ۀو کلیدهای هم

خود را با او قطع  ۀها بطلبد و من رابط کیست که مرا برای حادثه .برای کسی که مرا بخواند باز است
و کیست که در امر مهّمی امید دستگیری مرا داشته است و من امید او را از خود ناامید  !کرده باشم؟

و  ؛اّما آنان به این امر رضایت ندارند ،من آرزوهای بندگانم را نزد خود محفوظ داشتم !م؟کرده باش
گاه کسالت و ماللت بر ایشان پیش  اند و هیچ هایم را از کسانی که دائم در حال تسبیح من آسمان
ولی این  ،ندام که درهای بین من و بین بندگانم را هرگز نبند ام و به آنان امر کرده آید پر نموده نمی

ای از حوادث روزگار بر او وارد شده است  بندگان به کالم من اعتماد نکردند. آیا کسی که حادثه
پس چه شده است که  ؟!باشد مگر پس از اذن و اجازه من داند که هیچ کس قادر بر رفع آن نمی نمی
که  م درحالیا ی به او عطاء کردهیاز بخشش خود چیزها ؟!بینم از من غفلت ورزیده است می

ام ولی او از من درخواست نکرده است که  درخواست نکرده است، و سپس از او بازستانده
پندارد که من کسی باشم که بدون درخواست  طور می آیا این ؛برگردانم و سراغ دیگری رفته است

آیا  !د؟آیا من بخیلم تا بنده من مرا بخیل پندار !اعطاء نماید ولی هنگام درخواست جوابی ندهم؟
آیا من محّل  !آیا رحمت و عفو در دست من نیست؟ !کرم و بخشش اختصاص به من ندارد؟

آیا آرزومندان  !تواند بین من و آن آرزوها فاصله بیندازد؟ پس چه کسی می !آرزوها نیستم؟
ها و زمین من همگی  اگر اهل آسمان !ترسند که شخص دیگری را غیر از من آرزو نمایند؟ نمی

قسمتی از یک  ۀبه انداز ،تمام آرزومندان اعطاء نمایم ۀانداز ایند سپس به هر کدام از آنها بهآرزو نم
دار و مالک آن  ای که من عهده و چگونه منقصت پذیرد سرمایه ؛ی من کم نخواهد شدیذّره از دارا

ای پس چه زشتی و پلیدی خواهد بود برای کسانی که از رحمت من ناامید باشند و بر ؟!باشم می
 [ مترجم !“باشند کنند و مراقب دستورات من نمی کسانی که گناه می
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

توکللزوم کوشش در  ن با  فات آ منا نیا و عدم  مور د  ا

﴿                    ﴾.0 
اندازۀ وسعت عمر خود باید در آنجا زندگی  دنیا مکانی است که انسان به
کفاف سپری طور  کلی زندگی خود را به طور کند، غذا بخورد، لباس بپوشد؛ و به

وجود نیامده، باید دنبال  خود به به کند، چون عالم ماّده است. این احتیاجات خود
 آنها برود و با زحمت، خود تهیه نماید.

کنند که چون انسان توکل کرد، باید در خانه بنشیند و از خدا  بعضی گمان می
کنند و  میاستمداد روزی کند؛ یا در بعضی مراحل، انسان را از کوشش و سعی منع 

﴿به آیات قرآنّیه:            *             

                                                      
 :31، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .33( آیه 28. سوره قصص )0
و از این اموال فراوان و ثروت زّخاری که خداوند به تو داده است، دنبال رسیدن به راه »

ات را نیز از دنیا  هرهحال نصیب و حظ و ب آخرت و جستجوی آن خانۀ عاقبت باش؛ و درعین
 .« فراموش مکن
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         ﴾0 گردند. متوسل می 
طورکه  این کالم پوچ و از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زیرا این عالم همان

 عالم ماده و اسباب است.دیروز عرض شد، 
نپنداشتن ثّر در وجود  مؤ ا  مسّببات ر اسباب و  لم  ی عا ل یعن  توک

دهد، ولی  دهد. خدا گندم می خدای علّی أعلی روزی را به توسط اسباب می
باید تخم در زیر زمین بماند و آب بر او بریزد و جوانه زند و خوشه گردد و درو 

کند قطعات آب دریا را که در اثر  موکِّل میفرستد، ولی باد را  شود. خدا باران می
حرارت شمس تبخیر نموده با خود به آسمان برد و در آنجا در اثر برودت به باران 

دهد، ولی باید زن و مرد نزدیکی  دهد، بچه را خدا می تبدیل گردد. حیات را خدا می
 بماند. کند در رحم کنند و ُنه ماه نطفه در اثر تغییراتی که در او مالحظه می

توکل یعنی این اسباب را مؤّثر در وجود نپنداری، و ادواتی بپنداری که 
 اندازد.خدای علّی أعلی آنها را به کار می

ز خدا روزی می اختیار کرده و ا مردی که عزلت  ن   خواست داستا

روزی پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم یکی از اصحاب خود را در 
غیبتش را پرسیدند. عرضه داشتند که بدین آیه در منزل مسجد ندیدند و علت 

خواهد. حضرت متغّیر شدند؛ و فرمودند:  عزلت اختیار کرده و از خدا روزی می
 2«دهد، ولی با سعی و جدّیت؛ برخیز و دنبال کار برو! خدا می»

                                                      
 :211، ص 8، ج معاد شناسی .27و  22( آیه 10. سوره ذاریات )0
پس  . *در آسمان است نیز و آنچه به شما وعده داده شده است در آسمان است، و روزِی شما»

همچون  ،سوگند به پروردگاِر آسمان و زمین که آن روزی حق است و ثابت و روشن است
 «ها دارید! روشنی و ثبوت گفتاری که شما بر سر زبان

یل  : »83، ص 1، ج الکافی. 2 ن ُم ّمد  بن  ع  ة   ،عنُه ع  زیز   ،عن هارون  بن  محز  الع  یلِّ بن  عبد  قال  یل  :قال   ،عن ع 
اهلل  علیه یر  بن  م سلِمٍ ” :الّسالم أبوعبد  م  ة  أ ،ُجع لُ  ف داک  ” :ُقلُ   “؟ما ف ع ل  ع  ک  التّجار   .“قب ل  عیل  الع باد ة  و ت ر 

َی ه  ” :فقال   م  أّن تاِرک  الّطل ِب ال ج ست جاب  له   !و 
لِ سوِل  ؟!أ ما ع  ُ وًما ِمن أصحاِب ر  َّل الل الِل صإّن 

ل ت علیه و آله و سّلم   أغل قوا األبواب   ﴾      *     ﴿ ل اّم ن ز 
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لذا ائمۀ اطهار خود پیوسته مشغول کار بودند و مردم را به کار دعوت و از 
ن ألق  »فرمودند:  می تنبلی منع ونر م  لع  َل   یم  ل ه  ع  .« النّاس َ 

0 
ندگِی کفاف آبرو و ز مال حالل و حفظ  الّسالم در راه کسب  قر علیه  مام با  حکایت کوشش ا

باقر علیه الّسالم در ظهر تابستان با دو غالم که زیر  داستان حضرت امام محّمد
 2رفتند. بازوهای حضرت را گرفته و به کار می

                                                      
  ِة َل  الِعباد  فینا :و ُالوا ،و أُب لوا ع   َ یِهم  َّل الل علیه و آله و سّلمفب ل غ  ذلِک  النّبی  ص .ُ د  ل  إل  ف أرس 

ن عت م :ف قال   م عَل  ما ص  ةِ  :ُالوا ؟ما َح  ل ک  أُب لنا عَل  الِعباد  نا ف 
ُِ ل  لنا بِأرزا فِّ سول  الِل ت ک  إّنه   :فقال   .جا ر 

ب له   لِک  َل ج ست ج  ل  ذ  ع  ن ف  م بِالّطل ِب  !م   !“«عل یک 
عمر ”الّسالم از من سؤال فرمود که:  گوید: روزی امام صادق علیه علی بن عبدالعزیز می»ترجمه: 

فدایت گردم به عبادت روی آورده و از ”عرض کردم: “ بن مسلم به چه کاری مشغول است؟
 “تجارت و کسب و کار دست کشیده است.

 گردد؟! داند که هر کسی که کسب و کار را رها کند دعایش مستجاب نمی وای بر او! آیا نمی”فرمود: 
﴿ای از اصحاب رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم هنگامی که آیۀ  عّده         

   *            ﴾ ؛ هر کس که تقوای خدا پیش گیرد خداوند برای او راه بیرون
گشاید و روزی وی را از جایی که هیچ گمان  شدن )از مشکالت و حوادث و معاصی( را می

های( خود را بستند و به عبادت رو آوردند و گفتند  نازل شد، درب )دکان ﴾کند ندارد، عطا می
ایم. این مسئله به پیغمبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم رسید و آن  تحقیقًا که دیگر ما کفایت شده

حضرت آنان را طلبید و فرمود: چه چیزی شما را بدین کار و روّیه واداشته است؟ گفتند: یا 
ایم. رسول خدا فرمود:  خداوند روزی ما را متکّفل گردیده و لذا ما به عبادت رو آورده رسول اهلل

 “«هر کس چنین کرداری داشته باشد، دعایش مستجاب نخواهد شد! بر شما باد به طلب روزی!
 . ترجمه:32، ص 1، ج الکافی. 0
ملعون و از رحمت بیندازد، زندگی خود را بر دوش دیگران  که رنج و زحمت هر کسحقیقتًا »

 )محّقق(« .خدا دور است
 :023، ص 0، ج معاد شناسی. 2
الّسالم  روزی یک نفر از صوفیان ساکن مدینه به نام محّمد بن منکِدر به حضرت باقر علیه»

برخورد کرد. دید در هوای گرم، آن حضرت به دوش دو نفر از غالمان خود تکیه نموده و با بدن 
 روم و او را  رود. با خود گفت: آیا این معنای زهد است؟! اآلن می سوی نخلستان می فربه به
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﴿         ﴾.0 
نحکایت  ت داود  ترغیب شد استفاده از بیتحضر نیاز به عدم  فع  ن برای ر لمال و کارکرد  ا

ن أمری   ن نی  علیه الّسالع  ل  إل   یأوح  »: قال   م،الُمؤم  وج  ز  د   الل  ع   م:الّسال علیه داو 

بد  ل وال أن ک  ت” ل  ِمن أأن ک  نِعم  الع  یِت الامِل و الَ  یئً  ب  ل  بِی ِدک  ش  ب ک  ” :قال   .“ات عم   یف 

د  علیه الّسال باًح  مداو  د   إل   تعالالل   یوح  أف .اأرب ِعی  ص  بِدی داو   احل ِدجِد أن لِن لِع 

ه  احل ِدجد  أف الّسالم! علیه ل  ج وٍم ِدرعً  ،الن  الل  ل   َ ل   ها بِألِف ف کان  ج عم  ی بِیع  مٍ ا ف   .ِدره 

ٍة و ِستِّی  ِدرعً  اِمئ  ِمل  ث الث  ع  ٍة و ِستِّی  ألًفا و است غن   ،اف  ها بِث الثاِِمئ  یِت الاملِ  یف باع  ن ب   2.“«ع 
                                                      

 در این هوای گرم، حرکت با این کیفّیت برای وصول به ”کنم. پیش آمد و گفت:  نصیحت می
 “دنیا سزاوار نیست! اگر در این حال مرگت فرا رسد، در پیشگاه پروردگار چه خواهی گفت؟

اگر مرگم در این حال برسد، در بهترین ”حضرت توّقف نموده، رو کردند به آن مرد و گفتند: 
ه انجام وظیفه و کسب مال حالل برای خود و عیال و حفظ آبرو و زندگِی کفاف حالی که در را

گذرد، رسیده است؛ و الحمد لّله در پیشگاه خداوند مأجور و مثاب خواهم بود. و من از مرگ  می
 “که به من در حال معصیتی از معاصی خدا وارد شود. صورتی بیم دارم در

 *.“ را اندرز دهم، تو مرا نصیحت کردی و اندرز دادی عجبا! من خواستم در این امر تو”گفت: 
الّسالم آورده، و از حسن  در باب حضرت محّمد بن علّی الباقر علیه رشادااین روایت را مفید در کتاب  *

از حضرت  ،الّرحمن بن حّجاج از عبد ،عمیر أبیاز محّمد بن  ،از یعقوب بن یزید ،از جدش ،بن محّمد
، شیخ طبرسی 217در ص  إعالم الَوری بأعالم الهدیوایت کرده است. و نیز در کتاب الّسالم ر صادق علیه

 «عمیر با همین سند روایت نموده است. )ره( در فصل مناقب و خصائص آن حضرت از محّمد بن أبی
 :018، ص 01، ج معاد شناسی .73( آیه 17. سوره نجم )0
دست آوردن آن  هوشش کرده و برای بو نیست برای انسان مگر آنچه را که خودش سعی و ک»

 «کاری انجام داده است.
 . ترجمه:33، ص 1، ج الکافی. 2
خداوند به ”: ندالّسالم فرمود میرالمؤمنین علیهاالّسالم روایت شده که  از امام صادق علیه»

کردی و  المال استفاده نمی از بیتتو وحی کرد که: اگر الّسالم  علی نبّینا و آله و علیهداود حضرت 
علی داود حضرت ”: ندفرمودسپس  “ای بودی! ، چه خوب بندهدادی  انجام میکاری با دست خود 
بندۀ من که برای  فرمودبه آهن وحی  متعالخداوند  .الّسالم چهل روز گریست علیه نبّینا و آله و

  هر روز زرهی نیز او ونرم ساخت،  داودآهن را برای  متعالخداوند  پس شو!نرم  داود
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الّسالم لمؤمنین علیه  میرا معاش ا مرار   کیفّیت ا

فرمود و از وجوه مأخوذه معاش  امیرالمؤمنین در نخلستان با بیل آبیاری می
 0فرمود: و غالم خریده آزاد میگذرانید  خود را می
ِّ بن  أیب  عن  یل  ة   ع  مز  ن أب یه  ] ،ح  ن  علیه الّسال یُ  أباأر» :قال   [،ع  ُل یف  م ال س  ی عم 

ق   ر  ماُه یف  الع  ع   ق د  ُه ق د  است نق  هُ  ؛أرٍض ل  ُقلُ  ل  جاُل  !ُجع لُ  ف داک  ” :ف   :ف قال   “؟أین  الرِّ
َِلُّ ” ِمل   ،جا ع  یر ِمنِّی ِف أرِضِه و ِمن أِب  [بِالی دِ بیِل ]بِالُ د ع  و  خ  ن ه  هُ .“ م  ُقلُ  ل  ن  و” :ف  م 

قال   “؟ُهو   ول  الِل ص” :ف  س  ؤِمنِی  علیه الّسال َّل الل علیه و آله و سّلمر  الم  و م و أِمی 

م لُّه   َ ِمل وا بِأجِدُیِم الّسالم علیهم آباِئی  ُ د ع  لِی   ،َان وا  یرس  ِل الن بِیِّی  و الم  م  و  ِمن ع  و ه 

ی  
 و الّصاحِلِ

ِ
.“«و األوِصیاء

2
 

نیا تارک د ّمت  مذ لّسالم در  مام صادق علیه ا از ا ی   روایت

!» عن الّصادق علیه الّسالم: نیاه  ت ه  لِد  تِِه، و ال آِخیر  نیاه  آلِخیر  ک  د  ن ت یر  «ل یس  ِمنّا م 
7
 

ا مام صادق و شخصی که  ی کرد ظهار بیحکایت ا  پول

پولی،  داستان آمدن شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه الّسالم و اظهار بی
                                                      

 سیصدوشصت زره بساخت و آن را به  پس از مّدتی .فروخت و به هزار درهم می ساخت می
 )محّقق(“« نیاز گشت. المال بی سیصدوشصت هزار درهم فروخت و از بیت

 .720، ص 17، ج بحار األنوار؛ 011، ص 0، ج ارشاد القلوب. 0
 . ترجمه:31، ص 1، ج الکافی. 2
 موسی بن جعفر علیهما الّسالمحضرت گوید:  کند، می از پدرش نقل میبطائنی  ۀحمز أبیعلی بن »

 فرو رفته بود.عرق در پاهایش که  طوری به ،کرد کار میزمینی متعّلق به آن حضرت در که را دیدم 
کسی که از هرآینه  ،ای علی”فرمود:  “شما کجا هستند؟پس کارکنان  ،فدایت شوم”عرض کردم: 

منظور ”عرض کردم: !“ کرد دست خود کار میبیل و با در زمینش با  ،بود بهتررم من و پد
الّسالم و پدرانم  میرالمؤمنین علیهاو و سّلم رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله ”فرمود:  “کیست؟

و اوصیاء و  مرسلینانبیاء و  هایکاراز و این  ؛کردند همگی با دست خویش کار می ،علیهم الّسالم
 )محّقق(“« صالح خداوند است. بندگان

 . ترجمه:011، ص 7، ج یحضره الفقیه من ال. 7
کسی که دنیای خود را برای آخرتش ”: ندفرمودروایت شده است که الّسالم  امام صادق علیهاز »

 )محّقق(“« و آخرت خود را برای دنیایش ترک کند، از ما نیست.
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و دستور حضرت که به دکان خالی بنشین؛ اتفاقًا نشست و او را به داللی خواستند و 
 0مند شد. ثروت

                                                      
 :333، ص 7، ج الکافی. 0
ن » ةء م  دَّ ن  ابن  أیب  ع  ٍد، ع  ن أمح د  بن  ُُم مَّ ن  ابن   أصحاب نا، ع  ، ع  ّباٍح ال ّناء  ن ص  ، ع  :  ن جران  ، قال  ّیار  الطَّ

یب   بد   ُقلُ     ی    ”الّسالم:  اهلل  علیه ع  د  یًدا! إ نَُّه کان  یف  ی  د  یًقا ش  قُ  ض  ق  و ض  رَّ ف   “ءء ت 
 : وِق ”ف قال  یل   “؟أ ل ک  حان وتر ِف السُّ
کُتُه.”ُقلُ :  م و ق د ت ر   “ن ع 
 : د ِف حان وتِک  و اَن سه  ”ف قال  ِة فاُع  وف  عت  إل  الک  ج  لِّ  إذا ر  ک  ف ص 

ُِ و ج  إل  س  یر  دت  أن َت  ؛ فاذا أر 

التِک   ب یِر ص  ُ ل ِف د  عاٍت، ث م    َ ت ِی أو أرب ع  ر  َع   :ر 
ٍة، و  و   ُ وٍل ِمنِّی و ال  هت  باِل ح  ج  ِة إاّل ت و  و  یک  ِمن  احل وِل و الق  ، أبیرأ  إِل  تِک  ُ و  ولِک  و  ن بِح 

کِ ل 

یًِّبا و أنا  ثًِیا ط   َ ا  ًُ ک  الواِسِع ِرز
ُنِی ِمن ف ضلِ یِت. الل هم  فارز  ُ و  وِل و ِمنک   ؛ ف أنت  ح  بِک 

. خافِضر  ک  ی  در غ  ها أح  ک 
ملِ ه  ال ج  إن  ؛ ف   “ِف عافِی تِک 

ع   : ف ف  ی    قال  ند  ِ  و ما ع  ة  ُدّکا ِ  اجلایب  ب أُجر  فُ  أن ی أُبن  تَّی ب  ِ  ح  ُِ إیل  ُدّکا ، و ُکنُ  أبُر . لُ  ذ ل ک   ءء
: ف جاء  جال بء  :   قال  تاٍع، ف قال  یل  ؟”ب م  یت ک  ین ی ن صف  ب  ! “ ُتکر  ی الب ی   ُکلِّه  یت ی ب ک ر  یُتُه ن صف  ب  ف أکر 
تاع   ض  م  ر  : و ع  ُه: قال  ُقلُ  ل  ب عُه؛ ف  یًئا ل  ی  نا ”ُه، ف ُأعط ی  ب ه  ش  ک  ه  تاع  ن م  داًل م  ب یُعن ی ع  ریء ت  َّ ب  ل ل ک  إ یل  ه 

ن ُه؟ ُع إل یک    م   “أب یُعُه و آُبُن ف ضل ُه و أدف 
 : ؟”قال  ل ک   “ و ک یف  یل  ب ن 

: ُقلُ :  !”قال  ل ک  َّ ب ن  یل  : “ و  ل ک  اهلُل ع  نها!ف ُخن ”قال  داًل م   “ ع 
. ف ام  نُت الف ضل  ن  و أب  یه  ال َّم  ف عُ  إل  ی و د  وم  ن ی  تاع  م  یدء ف ب عُ  الم  د  ق مُتُه و جاء  ب ردء ش  نُتُه و ر  ف أب 

وابَّ و اشُّت    ک بُ  الدَّ تَّی ر  ن رأَّ  الامل  ح  ل یه  م  أب یُعُه و آُبُن ف ضل ُه و أُردُّ ع  داًل ف  داًل ع  لُ  آُبُن ع  یُ  ز 
ور! ن یُ  الدُّ ق یق  و ب   “«الرَّ

ای  الّسالم عرض کردم: مال و سرمایه گوید: به امام صادق علیه الطّیار نقل شده است که می از أبو»
 شّدت در مضیقه هستم. در دست داشتم که از بین رفته است و اکنون به

 “آیا در بازار دّکان داری؟”فرمودند: 
  “ام. هبله، ولی ترک کرد”عرض کردم: 
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فضیلت کسب و کار  احادیثی در باب 

بیب  الِل.»در اخبار است:  «الکاِسب  ح 
0
 

به همان دست که خریدید بفروشید، »ی اخبار وارد است که: حّتی در بعض
 «دهد. خدا برکت می

 رود و از خدا دعای در اخبار است خدا دعای شخص تنبل را که دنبال کار نمی
ُجل قال   یف»اند:  کند؛ و دربارۀ چنین شخصی فرموده کند، مستجاب نمی روزی می  :ر 

                                                      
  :وقتی به کوفه برگشتی، در دّکانت بنشین و آن را جارو کن؛ پس هنگامی که ”حضرت فرمودند

 خواستی بازار بروی، دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخوان و سپس در عقیب نمازت این دعا را بخوان:
”، تِک  ُ و  ولِک  و  ٍة، و ل کِن بِح  و   ُ وٍل ِمنِّی و ال  هت  باِل ح  ج  أبیرأ  إِل یک  ِمن  احل وِل و  ت و 

ًُا  ُنِی ِمن ف ضلِک  الواِسِع ِرز یِت. الل هم  فارز  و   ُ وِل و ِمنک   ؛ ف أنت  ح  ِة إاّل بِک  و  الق 

یًِّبا و أنا خافِضر  ثًِیا ط   َ . ک  ی  در غ  ها أح  ک 
إن ه  ال ج ملِ ؛ ف   “ِف عافِی تِک 

بگیران  ترسیدم خراج که می طوری رفتم به ّکان خود میگفت: همین کار را انجام دادم، و مرتب به د
 که من چیزی نداشتم بپردازم. مطالبۀ اجرت دکانم را نمایند درحالی

“ دهی؟ ات را به من کرایه می آیا نصف حجره” ای با جنسی نزد من آمد و گفت:  روزی فروشنده
آن شخص جنس خود را در مقدار کرایۀ کل حجره، به او اجاره دادم.  ام را به پس نصف حجره

آیا ”مقداری خواست که او نفروخت؛ پس گفتم:  معرض فروش گذاشت و مشتری آن را به
ممکن است برای من کار خیری کنی، و یک ِعدل از همین جنست را )نسیه( به من بفروشی تا 

 “وقتی فروختم سودش را بردارم و ثمن آن را به تو بدهم؟
 “ز کجا بدانم که بعد خواهی داد؟چگونه چنین کاری کنم و ا”گفت: 
 !“گیرم گواه میبرای تو بر آنچه گفتم خدا را ”گفتم: 
 “پس یک ِعدل از آن را بردار!” گفت:

همان  و در سرمای شدیدی آمدمن ِعدلی از آن را برداشتم و مقدارش را مشخص کردم و از قضا 
بنابراین، من پیوسته را برداشتم. آن  ۀاضافو دادم به او جنس را فروختم و پولش را تمام آن روز 
تا  رداندمگ برمیرا به او لمال ا رأسداشتم و  فروختم و اضافه آن را برمی گرفتم و می دل مییک ِع

 )محّقق(.« و چند خانه ساختمو بندگانی را مالک گشتم شدم  ایی را سواره اینکه مرکب
 . ترجمه:013، ص 21، ج تفسیر آلوسی. 0
 )محّقق(« ند است.کاسب حبیب خداوفرد »
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یت ی و    نَّ یف  ب  َّ و  قُعد  لِّنی  نَّ و  ص  یبِّ ُصوم  نَّ ر  یو أ ،عُبد  زقی ف س  قال   ؛ت ین یأّما ر  ف 
ِذجن  ال ج ست جاب  َل  م” علیه الّسالم: ِة ال  د  الث الث  ذا أح  ةر  ه   0«“.د عو 

ننی  علیه الّسالُم:  ، »قال أمرُیالُمؤم  ن ِشئت  م  ْل ع  ؛ س  ه  ن أمی  ، ف ک  ن ِشئت  أعِط م 

ت غِن  ؛ اس  ه  ن أسی  ه  ف ک  ن ن ظی  ، ف ک  ن ِشئت  م   2.«ع 
فضیلت کسب و کار نیشابوری در  لّدین عطار  فریدا  اشعار عارف شهیر شیخ 

 شیخ عطار گوید:
 علــی و آل او مــا را تمــام اســت   

 
 ز مشرق تا به مغرب گر امـام اسـت   

 گذشته زان جهان وصف سه نـانش  
 

 گرفته ایـن جهـان وصـف ِسـنانش     
 راستسه نان را هفده آیه خاص او  

 
 چو در ِسّر عطا اخـالْص او راسـت   

ــّواب آمــد   ــه حــق ب ــت را ب  کــه جّن
 

ــد    ــاب آم ــش ب ــهر دان ــان در ش  چن
 کــه زّر و نقــره بــودش ســه طالقــه 

 
 چنان مطلـق شـد انـدر فقـر و فاقـه      

 در او یک قطره بـودی بحـر أخضـر    
 

ــّور    ــر مص ــدی بح ــش ش ــر علم  اگ
ــودی    ــزدور یه ــت م ــت گش  ز هّم

 
 نبــودیچــو هــیچش طاقــت مّنــت  

                                                       
نظر ”: عرض کردمالّسالم  گوید: به امام صادق علیه راوی می». ترجمه: 33، ص 1ج  ،الکافی. 0

گیرم و به  خوانم و روزه می نشینم و نماز می می ام در خانههرآینه : ویدگ می مردی کهشما دربارۀ 
: ندحضرت فرمود “چیست؟، خواهد رسیدزودی  من بهرزق اّما پردازم، و  عبادت پروردگارم می

 )محّقق(“« .گردد سه گروهی است که دعای ایشان مستجاب نمی همانیکی از فرد این ”
 013، ص 31، ج بحار األنوار. نّص این عبارت شریف، در مجامع روایی موجود یافت نشد، و در 2

 چنین آمده است: این
 أنت  ف   ،ئت  ن ِش إل م  افت ِقیر و  ؛ه  ظی  ن   أنت  ف   ،ئت  ن ِش م  ع   غنِ و است   ؛ه  أمی   أنت  ف   ،ئت  ن ِش َل م  ل ع  ض  ف  ت  »

 .«ه  أسی  
و  بود؛صورت تو امیر او خواهی  پس در این ،ل و عنایت کنخواهی تفّض بر هر کس که می»ترجمه: 

 تو نظیر و مانند او خواهی شد؛ صورت در این ، پسنیازی بجوی بی ،خواهی نسبت به هر کس که می
 «.خواهی گشتاو  صورت تو اسیر در اینپس  ،خواهی دست نیاز دراز کن سوی هر کس که می و به

 البته این روایت در سایر مجامع روایی نیز با قدری اختالف ذکر شده است. )محّقق(
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 زبان بگشاد چون شمع و چنین گفت
 

 کسی گفتش چرا کردی؟ بر آشـفت  
جتتتال    تتتن ن  الرِّ تتتن م  تتتبُّ إیلَّ م   أح 

 
بتتال    تتن ُقل تتل  اجل  تتخر  م  ن قتتُل الصَّ  ل 

 2و0فتتتتإنَّ العتتتتار  یف ُذلِّ الُستتتتؤال   
 
ستتب  عتتارء   قتتوُل النّتتاَُّ یل یف الک   ی 

 ختم سخن با روضه مناسب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .22عطار، ص  الهی نامه. 0
، 0، ج ر ملکوتاسرا. 731الّسالم، ص  منسوب به امیرالمؤمنین علیه دیوان. دو بیت اخیر از 2

 :702ص
برای من گواراترست از مّنت کشیدن از افراد.  ،های مرتفع کوه ۀهای مهیب از قل انتقال صخره»

ی ننگ و عار است! پس من در جواب گفتم: عار یگویند: اکتساب برای همچو تو مردم به من می
 )محّقق(.« نه در اکتساب ،درخواست از مردم است و پستی در شناعِت
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 دربارۀ قاعدۀ:
 اأسباُب  إاّل ب   مور  ری ا ُ ن ُی أ  اهللُ یب  أ

ز سی  ام مجلس رو
ز سی قاعدۀ مجلس رو  اأسباُب  إاّل ب   مور  ری ا ُ ن ُی أ  اهللُ یب  : أام: دربارۀ 

 





 

 

 
 
 
 
 
 

حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
رین   الُة عیل ُُمّمٍد و آل ه الّطاه   و الصَّ

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم   م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   الّدینو ل 
 

﴿                  ﴾.0 
ماده، به لم  موِر عا ن ا معلوالت جریا ل و   واسطۀ سلسلۀ عل

أب  الل  أن »: شوند بیان شد که در عالم ماده، موجودات بالسبب ایجاد نمی

یِری    2.«]بأسباب[ اإاّل بِأسباِِب  األ مور  ی 
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 معّین کرده؛ بنابراین، چون نظام عالم طبیعت بر این 

داشته باشد که خدای علّی أعلی بدون اسباب به او مقّرر شده، اگر شخصی توّقع 
                                                      

 :31، ص 3، ج نور ملکوت قرآن .33( آیه 28قصص ) . سوره0
و از این اموال فراوان و ثروت زّخاری که خداوند به تو داده است، دنبال رسیدن به راه آخرت و »

ات را نیز از دنیا فراموش  حال نصیب و حظ و بهره و درعین؛  عاقبت باش ۀجستجوی آن خان
 .« مکن

 ، تعلیقه:002، ص 2، ج قرآننور ملکوت . 087ص  ،0ج  ،الکافی .2
 .«مگر از راه اسباب مختص به خود آن امور ،کند از اینکه امور را به جریان اندازد خداوند إبا می»
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موقع  طفل دهد یا روزی دهد یا مریض را شفا دهد یا مال دهد، توّقعی بیجا و بی
 گردد. است و لذا دعا در این قسم امور مستجاب نمی

ز دارو ن ا نکرد استفاده  موسی و  ت   حکایت بیماری حضر

 ،نو إَسائیل  یه ب  ل  ع   ل  ب  د  ف   ؛ةٍ لَّ ع  ب   لَّ مویس علیه الّسالم اعت   أنّ : »اتیف اإلَسائیلیّ 
الل  عافینیی ج  تّ ی ح  داوِ ال أت  ” :قال  ف   .“ئ   ج   نا ل  ک  ب   ی   داو  و ت  ل  ” :قالوا لهف   ،هت  لَّ فوا ع  ر  ع  ف  

ل   وج  ز   د   یِ ن غ  هو مِ  ع 
ٍ
الل ال ج   یت وز  عِ  و” :یه  عایل إل  ی اهلل ت  أوح  ف   0،هتُ لَّ   ع  طال  ف   “.واء

ُ  قال  ف   .“ک  ل   یروه  َ  ام ذ  ی بِ داوِ ت  ی ت  تّ ح   ک  ت  أْ أبیر    ؛أج   ف   وهُ داوُ ف   .“میرت  َ  ام ذ  وین بِ داو  ” :مِل 
 َُّ و  ت  تی بِ کم  حِ  ل  بط  أن ت   دت  أر  ” :یه  عایل إل  ی اهلل ت  ح  أو  ف   ،لک  ن ذ  ه م  فس  یف ن   ا  ج  أو  ف  

 ک  لِ

 م   قاُی  الع   ع  ن أود  م   ؟!َلّ ع  
  ع  نافِ

ِ
 2“«؟ییِ غ   األشیاء

نگردد ب  زیر دیوار شکسته دعا کند دیوار بر سرش خرا فردی که در  ی  استجابت دعا  عدم 

خدا دعای کسی را که در زیر دیوار شکسته »چنین در روایت است:  و هم
                                                      

 و .“یداوِ ال أت  ” :قالف   .“أُ ج  ن  ه ف  ی ب  داو  ت  ا ن  نّ إ و بء رَّ ُ    عرومء م   ة  لَّ ه الع  ن  ه   واء  د   أنّ ” :هقالوا ل  ف  ». خ ل: 0
 )محّقق(.« هُ تُ لَّ   ع  أقام  
 . ترجمه:372، ص 3، ج محجة البیضاء؛ 23ص  ،03ج  ،حیاء علوم الدینإ. 2
و  عّلت ۀواسط هالّسالم ب علیه علی نبینا و آله و در اسرائیلّیات آمده است که: حضرت موسی»

به او  ورا تشخیص دادند،  بیماریش و ،رفتند آن حضرت دناسرائیل به دی بنی .گردید بیمار مرضی
حضرت موسی فرمود:  “.دش خواهی خوب حتمًا  مداوا نمایی،فالن دارو  خود را با اگر”ند: گفت
  “مرا عافیت بخشد. اءبدون دو عّزوجّل کنم تا اینکه خداوند خود را مداوا نمی”

 قسم به عّزت و جاللم”مود: فرخداوند متعال به او وحی  و طوالنی شد، بیماری آن حضرتپس 
 مداوا ،تجویز نمودند تو به آن دارویی که آنها برای خود را م تا اینکهبخش نمی شفاتو را  که
 !“ینمای

آنها  و !“مداوا کنید ،مرا به آن دارویی که گفتید”فرمود:  اسرائیل آن عّده از بنیحضرت موسی به 
احساس  نفس خود دراز این قضیه  موسی . حضرتآن حضرت شفا یافتند و نمودمداوا  نیز

واسطۀ توّکلت بر  همرا ب حکمت خواهی آیا می”مود: فربه او وحی  متعال پس خداوند نگرانی کرد؛
در عقاقیر و داروها به ودیعت را  منافع و خواص اشیاء چه کسی غیر از منمگر  باطل نمایی؟! من

 )محّقق(“« ؟!نهاده است



 122 نرود شتیکه به دنبال مع یبر خالف قاموس خلقت بودِن عمل فرد

 

 0«کند. بنشیند و دعا کند که خراب نشود، مستجاب نمی
فرد ل  ِن عم موس خلقت بود قا نرودبر خالف  معیشت   ی که به دنبال 

اند؛  لذا مردمانی که دنبال معیشت نروند، بر خالف قاموس خلقت رفتار کرده
 و از مولودات این امر، احتیاج به مردم و از بین بردن عفت و عزت نفس است:

د  علیه الّسال الل  إل   یأوح  » :قال   م،أمریالمؤمننی  علیه الّسال عن إن ک  نِعم  م داو 

یِت الاملِ أبد  ل وال أن ک  تالع   ل  ِمن ب  «؛َ 
2 
ن الصادق  علیه الّسالم: نیاه  آل» ع  ک  د  یر  ن ت  ه  خل یس  ِمنّا م  ت  تِِه و ال آِخیر  نیاه  یر  بِد 

نیاه  ] «[؛لِد 
7 

ن الباقر  علیه الّسالم،  ِن النّاِس و» :قال  ع  نیا استِعفاًفا ع  زق  ِف الدُّ ن ط ل ب  الیرِّ  م 

عًیا ] ل   [ِسیًعات وس  ّزوج  ِقی  الل  ع  َل  جاِرِه ل  ًفا ع  طُّ َل  أهلِِه و ت ع  ةِ ]ع  ه   [ج وم  الِقیام  جه  و و 

یل ة  الب درِ  یِر ل  م  .«ِمثل  الق 
3 

                                                      
 :233، ص 0، ج الخصال. 0
ُسوُل اهلل  صیّل اهلل علیه و آله: » ةر ال ج ست جاب  َل  م”قال ر  س  قبِل   ؛...: َخ  و  ج  ٍط مائٍِل و ه 

یر  بِحائِ لر م  ج  و ر 

ط  علیه ق  ت ی س  ش  ح  ُِسِع الم  یِه و َل  ج   «.“إل 
مستجاب  انپنج نفر هستند که دعای آن”م فرمودند: ی اهلل علیه و آله و سّلصّلرسول خدا » ترجمه:

 بگذرد و ،است فروریختنکه در حال  ای شکسته رو مردی که از کنار دیوا ؛د: ...گرد نمی
 )محّقق(“« روی او بیفتد. بر دیوار اینکه تا نکند سرعت خود در راه رفتن حال درعین

 . ترجمه:33ص  ،1 ج ،الکافی. 2
خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امیرالمؤمنین علیه»

 )محّقق(“« کردی! المال استفاده نمی م وحی فرمود که: تو بندۀ خوبی هستی، اگر از بیتالّسال و علیه
 . ترجمه:011 ص ،7 ج ،الفقیهمن ال یحضره . 7
کسی که دنیای خویش را برای ”الّسالم روایت شده است که فرمودند:  از امام صادق علیه»

 )محّقق( “«آخرتش و آخرت خود را برای دنیایش ترک کند، از ما نیست.
 . ترجمه:38 ص ،1 ، جالکافی. 3
  در دنیا به منظور حفظ آبرو و هر کس که”د: دنفرمو روایت شده است کهالّسالم  امام باقر علیهاز »
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آخرت فات طلب دنیا با طلب  منا  عدم 

و البته باید دانست که طلب دنیا چنانچه از حدود موازین باشد، منافاتی با 
 بلکه در بعضی مواقع طلب آخرت است:طلب آخرت ندارد، 

﴿                       ﴾.0 
 2حسنۀ دنیا به مالی که در راه خدا مصرف شود تعبیر شده است.

تفریط و شرک  نستن  ّثر دا مؤ اسباب را  فراط، و  ن ا ز خدا طلب کرد ن واسطه ا  استبدو

طور که طلب از خدا بدون واسطه افراط است، اسباب را مؤّثر دانستن  و همان
 و حاجت از اسباب خواستن نیز شرک است و در مرحلۀ تفریط واقع شده است.

ماده لم  اسباب در عا ل و  لطیف در جایگاه عل ی   تشبیه

کند.  اسباب، حکم کلیدی را دارند که شخص با نیروی بازو قفل را باز می
نگارد از  موری در صفحۀ کاغذی حرکت کند، سیاهی را که قلم بر صفحه میاگر 

                                                      
 کردن  عطوفت و مهربانیقرار دادن خانوادۀ خود، و  وسعت و گشایشنیازی از مردم، و در  بی

در  همچون ماه شکه صورت بپردازد، روز قیامت درحالی طلب رزق و روزی ، بهۀ خویشبه همسای
 )محّقق(“« د.رک خواهد را مالقات  عّزوجّلخدای  درخشد، می (شب چهاردهم) شب بدر

 . ترجمه:210( آیه 2. سوره بقره )0
بار پروردگارا! در دنیا به ما حسنه عنایت فرما و در آخرت نیز به ما حسنه عنایت فرما، و ما را از »

 )محّقق(« آتش محفوظ بدار!عذاب 
 :011ص  ،7ج  ،الفقیه حضرهی ال من. 2
ن مجیل  بن  صال ٍح عن أیب» وی السن بُن ُمبوٍب ع  اهلل  علیه ر  لَّ السَّ  عبد  ّزوج   ﴿ :الم یف ق ول  اهلل  ع 

                 ﴾ ،ةِ ِرضوان  الِل ” :قال زِق و  ،و اجل ن ة  ف اآلِخیر  ة  ف الیرِّ ع  و الس 

نیا سن  اخل ل ِق ف الدُّ عاجِِش و ح   .“«الم 
﴿فرماید:  الّسالم درباره این گفتار خداوند عّزوجّل که می از امام صادق علیه»ترجمه:        

              ﴾ مراد از حسنه در آخرت”فرمودند: سؤال شد که منظور چیست؟، 
حسن زندگی و  وسایل گشایش در رزق و ،در دنیا حسنه و مراد از ؛رضوان خدا و بهشت است

 )محّقق(“« خلق است.
 .«ید  و الُس  زیدٍ  ن ابن  ؛ ع  ة  نَّ اجل   ة  ر  و یف اآلب   ،نیایف الدُّ  الامُل  ی  ه   قیل  »: 233، ص 0، جمجمع البیان

« گفته شده است که مراد از حسنه در دنیا مال، و مراد از حسنه در آخرت بهشت است.»ترجمه: 
 )محّقق(



 124 چهار دسته از مردمان جهان، در نوع نگرش به عالم وجود

 

اش بازتر و تندتر باشد، آن حرکت را نه از دست  بیند؛ ولی کسی که دیده قلم می
داند. مرّکب و قلم و  نویسنده و نه از قلم و مرّکب دانسته، بلکه از رواِن نویسنده می

 دست، آلت برای نوشتن هستند.
لم وجودچهار دسته  نگرش به عا نوع  ن، در  ن جها مردما ز   ا

 شوند: مردمان جهان به چهار دسته تقسیم می
شناسند که مؤّثر در عالم وجود است، و ابدًا  : کسانی که خدا را میاّول

 تأثیری جز سببّیت برای اسباب قائل نیستند؛ چون پیغمبران و ائّمه و اولیاء خدا؛
 دانند؛ چون طبیعیین و مادیین؛ : کسانی که اسباب را مؤّثر میدّوم
کنند؛ اینها مؤمنینی هستند که  : کسانی که از خدا بدون اسباب طلب میسّوم

 معرفت آنها به جهان آفرینش کم است؛
ای نداشته و از روی دل به هیچ یک از مبانی فوق قائل  : آنها که عقیدهچهارم

 نیستند.
ب  اسبا ن  ثّر بود مؤ ئلین به  قا مخاصمۀ  زه و  اولیاء خدامبار  با 

صفی که در مقابل متدّینین و ائّمه و اولیاء خدا و پیمبران در هر دوره متشّکل 
کردند، گروه دّومند؛ مثل عمر بن سعد از گروه دّوم،  شد و با آنها مبارزه می می

 هرچند که ظاهرًا در ِربقۀ اسالم بود.
عد راجع به گندم ع الّشهدا با عمر س ت سیّد مذاکرات حضر ن  ت(داستا ق )  را

 0داستان مذاکرات حضرت سّیدالّشهدا با گفتار او راجع به گندم رّی.
                                                      

 :300، ص 0الّسالم، ج  علیه تاریخ قیام و مقتل جامع سّیدالّشهدا. 380، ص 7، ج مدینة المعاجز .0
رفین با بیست نفر و الّسالم جهت گفتگو، و همراهی ط اعثم پس از نقل پیام امام حسین علیه ابن»

 نویسد: گیری همراهان طرفین هنگام مذاکره، می کناره
عّباس بن علی و علی بن الحسین نزد حسین بن علی، و َحفص فرزند عمر و غالمش 

وای بر تو! آیا از خدایی که ”سعد فرمود: نام الحق نزد او ماندند. حسین به ابن به

دانی من که میجنگی؟! درحالیمی ترسی و با منسوی اوست، نمی بازگشت تو به

فرزند کیستم و چه نسبتی با پیامبر صّلی اهلل علیه و آله دارم. این گروه را رها کن و با 

 .“من همراه شو تا مقّرب درگاه الهی شوی
  “ام را خراب کنند.ترسم خانهمی”عمر بن سعد گفت: 



 ام یمجلس روز س/  31/ ج مطلع انوار  121

 

 ختم سخن با روضه مناسب.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
  :کنمای تهیه میمن برایت خانه”فرمود“. 

 “گیرند.م را میاموال”گفت: 
 .“دهممن بهتر از آن را به تو می”فرمود: 

خدا ”کرد، فرمود: که آنجا را ترک میسعد ساکت شد و جوابی نداد. امام درحالی عمر

زودی تو را در بسترت بکشد و در روز قیامت نیامرزد! امید دارم از گندم عراق جز به

 *.“اندکی نخوری
اگر گندم نباشد، جو بواهد ”د هم گف : کند که عمر سع بوارزمی اضافه می

 **سوی ل گرش بازگ  . سپا به“ بود.
 است، و آنچه“ گندم عراق”. آنچه در منابع آمده است همین 37ـ 32، ص 1ج  ،الفتوحاعثم، کتاب  ابن* 

شهرت یافته که امام فرمود از گندم ری نخوری، درست نیست. از نفرین امام )علیه الّسالم( استفاده 
تنها به حکومت ری نخواهد رسید، بلکه در خود عراق نیز چندان زنده نخواهد  ود که عمر بن سعد نهش می

یک از آنها نرسید و مختار او را کشت. البته  هیچ گونه شد و پس از حادثۀ عاشورا به که همین ماند؛ چنان
آمده که با توجه به انفراد و منحصر بودن  مدینة المعاجزتنها در یک منبع متأخر، یعنی “ گندم ری”تعبیر 

 مطلب به آن کتاب، باید اشتباه را متوجه ناسخان یا نویسنده دانست.
 .«231، ص 0، ج مقتل الحسین** خوارزمی، 
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حیم  ب   مح ن الرَّ  سم  اهلل الرَّ
الُة عیل ُُمّمٍد و  رین  و الصَّ  آل ه الّطاه 

ن  اآلن  إیل ق یام  ی وم  الّدین م أمج عنی  م  یل أعدائ ه  عن ُة اهلل  ع   و ل 
 

 دو خطبه بیان شد:
ت ه  القائِل ون  »: نهج البالغهخطبه اّول  بل غ  ِمدح  ِص  ،احل مد  هَّلِِل ال ِذی ال ج  و ال َی 

ه  العادُّون   جت هِ  و ال ،ن عامء  ه  الم  ق  دِّی ح  ؤ  ون  ج  مِ  .د  ه  ب عد  اَِلم   َ ه   ،ال ِذی ال ج دِر نال  و ال ج 

وص  الِفط نِ  ودر  ؛غ  د  دٌّ ُم  تِِه ح  ودر  ،ال ِذی ل یس  لِِصف  وج  ودر  ،و ال ن عتر م  عد  ُتر م  و ال  ،و ال و 

ودر  د  لر َم  تِهِ  .أج  در  َح تِهِ  ،ف ط یر  اخل الئِق  بِق  جاح  بیِر  ت د  بِال ،و ن رش   الیرِّ ی دان  أرِضهِ و و  وِر م  خ  .«صُّ
0
 

                                                      
 :733، ص 02، ج امام شناسی .03، ص 0ج )عبده(، البالغة نهج. 0
ند که به کیفّیت مدح و ثنای او آن خداو ؛خداوند است تمام مراتب حمد و سپاس و ستایش از آِن»

آورند عموِم  های او را به شمارش درنمی سرایان، و نعمت رسند جمیع گویندگان و سخن نمی
های  کنندگان. آن خداوند که هّمت نمایند همه کوشش حسابگران، و پاس حّق او را ادا نمی

های گران و  و فهم ،ابندهای تیز و دوربین را توان آن نیست تا او را دری بلندپرواز با اراده
آن  ؛ور را قدرت آن ِنه تا خود را به او برسانند و وی را ادراک کنند های عمیق و غوطه اندیشه

باشد، و وقت و زمان قابل  خداوند که برای صفات او حّد و تشّخصی نیست و نعتی موجود نمی
 خود  ۀبا قدرت کامل شمارش نیست، و مّدت دراز و طوالنی وجود ندارد که بدان منتهی گردد.
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ه   ،ف الاّلهوِت  ةِ دج  األح   ة  سخ  ن   ه  روح   ال ذیَل ع   الم  الس   و ة  الالص   و» د  س  و ج 

زاِئن  احل یِّ ال ذی ال لب ه  خ   ُ ل کوِت، و  لِک و الم  عاین الم  ة  م  ور    ص 
ِ
س  الکِرِبجاء ؛ طاو  ج موت 

وِت  ام  اجل رب  «و َح 
0
 . یامی  یرِّ الم  یِّبی  الطاِهیرجن  الغ  َل آله الط  د و ع  نا ُم  م  یِّد   س 

خطبۀ دّوم: به لسان فارسی، شامل حمد و ثناء و درود پروردگار، و صلوات 
 بر سّید أنام محّمد و آله الطاهرین؛ سپس شروع به سخن شد.

نسان فعال ا ا از  ی  فعل ش، در حقیقت هر  فرو  مبایعه و خرید و 

﴿                  ﴾.2 
اگر نگاه عمیقی به جریان روزگار بنماییم، خواهیم دید افعالی که انسان انجام 

دهد و مقصود را دهد، به منظور و مقصودی بوده که در حقیقت فعل خود را می می
خرد. طالب  فروشد و مقصود را می گفت که فعل خود را می توان گیرد؛ و میمی

کنند، و بعضی طلب فحشاء، و  افعال انسان مختلف است: بعضی طلب رقص می
 بعضی طلب عمل خیر، و بعضی طلب سعی و کوشش در رفع حوائج عمومی.

                                                      
 کننده و  عالم نیستی را شکافت و خالیق و موجودات را از آن پدیدار کرد، و بادهای زنده

های صلب، زمین خود  های سخت و کوه خود بپراکند، و با سنگ ۀآفرین را به رحمت واسع حیات
 «را میخکوب کرد تا از اضطراب و تکان و لرزش باز ایستد.

 ، با قدری اختالف. ترجمه:013، ص 3ج  ،ناسخ التواریخ. 0
پروردگارا! ”کالم امیرالمؤمنین هنگام دفن بدن مطّهر حضرت رسول صّلی اهلل علیه و آله و سّلم: »

ازلّیت و  ۀلین تنّزل مقام احدّیت است که تمام نشئات وجود را در دو جنباین روح مقّدس، اّو
های  آن تمام ظلمات جهل و غوایت و پاره ۀسطوا هابدّیت حائز گشته است. او نور تو است که ب

سوی  و او را راهنمای خلق به ذات تو و از جانب تو و به ،سازی عدم و نیستی را محو و نابود می
انعکاس حقیقت هوهوّیت و احدّیت تو  ۀتو بر نشئات متنازله از خویش قرار دادی. روح او نسخ

و قلبش  ،انی و حقائِق عوالم ُملک و ملکوت استاست در عالم تجّرد و بهاء، و جسد او تمّثل مع
 )معلِّق(“« مخزن اسرار ذات حّی فنا ناپذیر. طاووس مقام کبریائّیت و کبوتر مرتبۀ جبروت است.

 :011، ص 7، ج نور ملکوت قرآن .000( آیه 3. سوره توبه )2
است که در مقابل  هایشان را خریداری کرده هایشان و مال که خداوند از مؤمنین، جان درستی هب»

 «آن به ایشان بهشت عطا نماید.



 717 و فروش با پروردگار دیبودن خر داریو پا ایرنگارنگ دن یها عهیبودن مبا یفان

 

دهد،  در هر حال انسان فعل را فروخته و خریدار، وجه یا چیز دیگری که می
جویی و سعایت،  گویند: دشمنی و حسد و فتنه البیع است؛ لذا می نعنوان ثم به

 دهد: عالوه بر آخرت در دنیا نیز جزا دارد و روزگار اثرات آن را به انسان تحویل می
 های بدت نزد روزگار قرض است فعل

 
 0کنـد  در هر کدام وقت کـه باشـد ادا    

 
مبایعه ن  ن خ فانی بود نیا و پایدار بود نگ د نگار ی ر ش با پروردگارها فرو  رید و 

های مختلف و رنگارنگ دنیا جزئی است و  ها در گیشه این خرید و فروش
شوند، و خرید و فروش اعتباری و  فانی. بایع و مشتری و مبیع و ثمن همه فانی می

 موهومی بیش نیست؛ آنچه پایدار و ثابت است، خرید و فروش با پروردگار است.
گذارند. طریق سود و  داده که اسمش را عمر میای به انسان  خداوند سرمایه

وسیلۀ عقل و پیمبران به انسان نشان داده است و فرموده: با این عمر  زیان را هم به
خرد و به شما  کنی، خدا می کنی یا نفسی پاک و با تقوا تهیه می خود که مالی تهیه می

 فروشد. بهشت می
ب  اصحا از  تن  ت حمزه و هفتاد  ُاحدحکایت شهادت حضر  در جنگ 

 ﴿و آمدن آیۀ  2داستان حمزه و کشته شدن هفتاد نفر در جنگ احد

                                                      
 اصفهانی، از عالمان و طبیبان مشهور زمان الدین حسن بن حکیم ماّل حکیم شفائی )شرف دیوان .0

 شاه عّباس صفوی(:
 کنـی تـو مپنـدار کـان بـدی      هر بد که می

 
 دوران فــرو گــذارد و گــردون رهــا کنــد  

 های بـدت نـزد روزگـار    قرض است فعل 
 

 روز اگــر ز عمــر تــو مانــد ادا کنــدیــک  
 

 

 :78، ص 07، ج امام شناسی. 81، ص 0، ج اإلرشاد. 2
زید بن وهب ُجَهنی، از احمد بن عمار، از شریک، از عثمان بن مغیره، از زید بن وهب روایت »

ما ”کرده است که او گفت: ما روزی عبداهلل بن مسعود را سرحال و با نشاط یافتیم و به او گفتیم: 
و شروع کرد به بیان آن تا “ آری.”گفت: “ تمّنا داریم از روز ُاحد و کیفّیت آن برای ما بیان کنی!

 رسید به موقع جنگ و گفت:
و ما “ سوی کفار با اسم خدا بیرون روید! برای نبرد به”رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله فرمود: 

 بیرون شدیم و در مقابل کفار صف طوالنی کشیدیم.
  دا صّلی اهلل علیه و آله بر گردنۀ کوه )ِشعِب َجبل( پنجاه نفر از انصار را به ریاست مردیرسول خ
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  :ن آِخیِرنا، ف”از آنها گماشت و گفت تِلنا ع   ُ و  ذا و ل  م ه  کانِک  وا ِمن م  ح   ِمن ّنام ن ؤیت  إال ت رب 

ذا م ه  وِضِعک  تمام ما یکسره تا آخرین  از اینجا که این مکان شماست به جای دگر نروید، اگرچه؛ م 
 “تواند حمله کند. فرد کشته شویم، چراکه دشمن به ما فقط از این موضع می

سفیان صخر بن حرب، در برابر مسلمین خالد بن ولید را گماشت؛ و لواء کفار قریش در میان  أبو
ود که به او طلحه ب الّدار بود، و لوای مشرکین با پنجاه نفر به دست طلحة بن أبی عبد طایفۀ بنی

 گفتند. َکبش َکتیبه )قوچ جنگی سپاه( می
الّسالم داد و خودش  طالب علیه رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله لواء مهاجرین را به علی بن أبی

ای ”سفیان به نزد لواداران کفار قریش آمد و گفت:  آمد تا در زیر لوای انصار توّقف فرمود. و أبو
شود، و در روز  در هر جنگی حمله به جماعت از سوی لوای آنها میدانید که  لواداران، شما می

ور شدند؛  الدار لواء را در دست داشتید، از ناحیۀ لوایتان به شما حمله عبد غزوۀ بدر هم که شما بنی
بینید، لواء را به ما بسپارید تا شما را  بنابراین اگر در خود فتور و ضعفی از جهت نگهداری لواء می

 “ی آن کفایت نماییم.از نگهدار
دهی؟! سوگند به خدا که  آیا به ما چنین نسبتی می”طلحه به غضب درآمد و گفت:  طلحة بن أبی

 “در زیر همین لواء آنها را در آبگیرهای مرگ وارد سازم!
 گوید: مسعود می ابن

ز به پیش الّسالم نی طالب علیه این طلحه که قوچ جنگی لشگر کفار بود به پیش آمد، و علی بن أبی
 “کیستی تو؟!”آمد و گفت: 

 “ام! پس بگو بدانم تو کیستی؟! ام، من کبش کتیبه طلحه من طلحة بن أبی”گفت: 
 .“باشم المطّلب می طالب بن عبد من علی بن أبی”گفت: 

در این حال به هم نزدیک شدند و فقط دو ضربه در میانشان ردوبدل شد که ناگاه علی بن 
ای در جلوی سر او زد که چشمش بیرون پرید، و چنان فریادی زد که  ضربه الّسالم طالب علیه أبی 

 مانند آن شنیده نشده بود، و لوا از دستش بر روی زمین افتاد.
بن ثابت با تیری وی را هدف ساخت و کشت. برادر  برادرش مصعب، لواء را برداشت و عاصم 

 شت.دیگرش عثمان، لواء را گرفت و عاصم نیز او را با تیری ک
در این حال غالمی داشتند به نام صواب که شدیدترین مردم در عناد و لجاج و پیکار بود؛ او لواء 

الّسالم دستش را قطع نمود. او لواء را با دست چپ گرفت؛ علی  را برداشت که علی علیه
  علیالّسالم آن دست را نیز قطع کرد. لواء را بر سینه گرفت و با دست مقطوع نگه داشت که  علیه
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 الّسالم بر فرقش زد و به روی زمین سقوط کرد. و لشکر کفار هزیمت کردند و مسلمین  علیه

 آوری غنایم روی آوردند. برای جمع
آوری  سوی جمع و چون افرادی که رسول خدا در گردنۀ کوه گذارده بودند، دیدند که مردم به

د و ما اینجا هستیم! به عبداهلل بن روند، گفتند: اینها مشغول جمع کردن غنیمت هستن غنایم می
خواهیم مانند سایر مردم به گردآوری غنیمت  ما می”ُعَمر بن َحزم که رئیسشان بود، گفتند: 

 “بپردازیم!
رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله به من امر فرموده است از این مکان تجاوز نکنم و ”عبداهلل گفت: 

 “به جای دگر نروم.
دانسته است که کار جنگ بدینجا  به تو چنین امری کرده است چون نمی رسول خدا که”گفتند: 

فلذا حرکت “ بینی ظفر با مسلمین است، معنی ندارد ما اینجا بمانیم. شود؛ و اینک که می منتهی می
 سوی گردآوری غنیمت شتافتند و عبداهلل را تنها گذاردند. نموده و به

از گردنه به وی حمله کرد و او را کشت، و سپس از عبداهلل در جای خود ماند و خالد بن ولید 
ناحیۀ پشت سِر رسول خدا وارد شد؛ رسول خدا را با جمع قلیلی از اصحابش مشاهده کرد. در 

بگیرید! این همان مردی است که شما در طلب او هستید؛ ”این حال به همراهان خود گفت: 
 “خواهید بر سر او بیاورید! اینک هرچه می

ور شدند؛ با  اه خالد بن ولید با یک صّف واحد، مانند حملۀ مرد واحد، به پیامبر حملهسواران همر
زدن شمشیر و پراندن تیر و کوبیدن نیزه و افکندن سنگ. و یاران پیامبر در حال دفاع از آن حضرت 

ُدجانه و  أبو الّسالم و برآمدند تا هفتاد تن از آنها کشته شدند و بقّیه فرار کردند، و امیرالمؤمنین علیه
 نمودند و گروه مشرکین رو به فزونی گذارد. سهل بن ُحَنیف ثابت بماندند و از پیغمبر اکرم دفاع می

در این حال که از شدت مصائب و واردات بر رسول خدا حال اغماء به او دست داده بود، 
 “یا علی! مردم چه شدند؟”چشمان خود را گشود و فرمود: 

ا الّدب یر  ” کرد:الّسالم عرض  علی علیه ّلو  هد  و و  وا الع  ض  پیمان شکستند و پشت کرده رو به فرار ؛ ن ق 
 “نهادند.

 !“کنند از من کفایت کن اینک شّر این دسته را که دارند به من حمله می”رسول خدا فرمود: 
زآمد. سوی رسول خدا با الّسالم به آنها حمله نمود و ایشان را متفّرق کرد و به امیرالمؤمنین علیه
الّسالم  ای دیگر به رسول خدا حمله کردند از ناحیه دیگری؛ امیرالمؤمنین علیه در این حال دسته
 ور شد و همه را پراکنده ساخت. به آنها نیز حمله

  دجانه و سهل بن حنیف بودند که بر سر پیغمبر اکرم ایستاده بودند و بر در این حمالت فقط أبو
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 کردند. از اصحابی که فرار کرده  ه از آن حضرت دفاع میدست هر کدام شمشیری بود ک

اهلل و عاصم بن ثابت بودند، و بقیه  سوی او برگشتند که از آنها طلحة بن عبید بودند، چهارده تن به
 به باالی کوه رفته بودند.

ُسوُل اهلل  ”در این حال صدایی در مدینه زده شد که:  ال در این ح“ ؛ رسول خدا کشته شد.ُقت ل  ر 
دانستند چه کنند، و به راست و چپ  ها از جای خود کنده شد و فراریان متحّیر بماندند؛ نمی دل
 رفتند. می

هند دختر ُعتَبه برای وحشی مزدی قرار داده بود که چنانچه رسول خدا و یا امیرالمؤمنین و یا 
اّما ”د. وحشی گفته بود: الّسالم را به قتل برساند، آن مزد را به او بده حمزة بن عبدالمطّلب علیه

چرخند. و اّما علی، در موقع  محّمد، مرا به وی دسترس نیست؛ چون یارانش گرداگرد او می
کارزار از گرگ بیشتر مواظب خود است که بر وی کمین نکنند. و اّما حمزه، من به او امیدمندم؛ 

ی خود نشانی از پر و حمزه در روز احد برا“ بیند. زیرا چون خشمگین شود جلوی خود را نمی
 شترمرغ بر سینه داشت.

وحشی در پای درختی در کمین وی نشست. حمزه او را دید و شمشیری حوالت کرد که خطا 
که جای مناسبی یافتم پرتاب  من فورًا حربه خودم را تکان دادم تا همین”گوید:  رفت. وحشی می

مد و نفوذ کرد. من حمزه را رها کردم ران که به شکم پیوسته است( وارد آ کردم؛ در اربّیۀ او )کش
که همۀ مسلمین در فرار بوده و  ام را برگرفتم درحالی سوی او رفتم و حربه که سرد شد، به تا همین

 “توّجهی به من و حمزه نداشتند.
و هند بر جنازۀ حمزه آمد و امر کرد به شکافتن شکمش و بریدن جگرش و ُمثله نمودن او؛ پس 

را بریدند و او را مثله نمودند. و رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله از توّجه به اش  دو گوش و بینی
 دانست چه بر سر حمزه آمده است. حمزه مشغول بود و نمی

 گوید: راوی حدیث که زید بن َوَهب است، می
در آن حال همۀ مردم از رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله گریختند و غیر ”مسعود گفتم:  من به ابن

مسعود گفت:  ابن“ ُدجانه و سهل بن ُحَنیف با او کسی نبود؟! الّسالم و أبو طالب علیه بن أبی ز علیا
الّسالم به تنهایی با او کسی نبود! سپس  طالب علیه همه مردم گریختند و غیر از علی بن أبی”
بن حنیف  دجانه و سهل سوی رسول خدا چند نفری بازگشتند که اّول آنها عاصم بن ثابت و أبو به

 “«اهلل ملحق شد. بودند و به ایشان طلحة بن عبید
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    ﴾.02و 
نفاق  ن ا  عایشهکالم رسول خدا در داستا

 7داستان عایشه و انفاق گوسفند مگر کتف.
ن، به نسا ن ا ن جا بود اعمال در بند  فعال و   واسطۀ ا

ةر » فرماید: لذا پیغمبر در خطبه آخر شعبان می ون  یره  م م  ک  س  ا النّاس  إن  أنف  أُیُّ

م وها بِ  ،بِأعاملِک  کُّ ف  مإف   َ .«ستِغفاِر
3 

نه لیاء خداست،  او من و  مؤ ن  ما مرد ت جایگاه  فالسفۀ حکیم آخر ن و  ادیسو  پاستور و 

                                                      
 :117، ص روح مجّرد .27( آیه 77. سوره احزاب )0
]از میان مؤمنین[ مردانی بودند که در آنچه را که با خدایشان عهد بستند به راستی رفتار کردند؛ »

حکم حضرت پس بعضی از آنها شربت مرگ نوشیدند و بعضی در انتظارند. و هرگز در 
 «خداوندی در این امور تبدیل و تغییری احداث نکردند.

الّسالم معرفی شده است.  . در بسیاری از روایات یکی از مصادیق این آیه شریفه حضرت حمزه علیه2
، طالب مناقب آل أبی؛ 088، ص 2، ج تفسیر القمی؛ 038، ص 0، ج معاد شناسی رجوع شود به

 .32، ص 7ج 
 :211ص  ،3ج  ،لبیهقیل الکبری السنن. 7
ر بن عف  د بن ج  أنبأ أبوعمرو ُممَّ  ًء،مال  ت إاهلل  هُ م  ح  ر  ت لیامن د بن ُس هل بن ُممَّ س   ب  یِّ نا ( اإلمام أبوالط     دَّ )ح  »

ن أنبأ إَسائیل ع   ،جاءبن ر   اهلل  بد  نا ع      ،ی   ید الب  و  ُس  بن أیب  امن  د بن عُ نا ُممَّ     ،د بن مطر العدلُممَّ 
َ  ن ع  إسحاق ع   أیب  ؛وت  ت   ن  أت أراد   اةء نا ش    ل  کان   :قال ت نها اهلل ع   ض   ر  ت  ة     ن عائ  بیل ع  ح  مرو بن 
 :قال  “م؟ک  شات   لِت ع  ما ف   ،ة  ش  جا عائِ ” :قالف   م  لَّ س    اهلل علیه ویلَّ ص   بیُّ النَّ جاء  ف   .مناهاس  ق  حناها ف  ب  ن  ف  
 .“«ف  تِ  الک  اّل إم ک  ها ل  لُّ َ   الشاة  ” :قال .“فء ت  اّل ک  إنها نا م  ند  ع   ق  ب   ی  ل   و ؛مناهاس  ق  حناها ف  ب  ن  ف   وت  ت   ن  أت أراد  ”
گوید: برای ما گوسفندی بود که در حال مردن بود؛ پس آن را ذبح نموده و گوشتش را  عایشه می»

گوسفندتان را چه  تقسیم کردیم. پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه و آله و سّلم آمد و فرمود: ای عایشه،
در حال مردن بود، پس آن را ذبح کرده و تقسیم نمودیم؛ و چیزی از آن در ”گفت: “ کار کردید؟

تمام آن گوسفند ”رسول خدا صّلی اهلل علیه و آله و سّلم فرمود: “ نزد ما باقی نمانده مگر کتفی.
 )محّقق(“« برای شماست مگر همان کتف.

 ، تعلیقه:71، ص 0، ج انوار الملکوت .707ص  ،01ج  ،الشیعة  وسائل؛ 713، ص 00، ج الوافی. 3
ها و عالم شهوات و دنیای دنّی  های شما را در بند گرفتاری ای مردم! بدانید که افعال و اعمال، جان»

 «درآورده است؛ پس با طلب آمرزش از خدا آنها را رها سازید و از قید عالم شهوت بیرون آورید.
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 خواهد. گیشۀ آخرت، گیشۀ تقوا و تقرب به پروردگار است؛ لذا عمل صالح می
شناسی نیست که پاستور دارای مقامی باشد؛ گیشۀ برق نیست که  گیشۀ میکروب

ادیسون دارای کرسی باشد؛ رشتۀ طب نیست که فالسفۀ حکیم در آنها قرار گیرند؛ 
 مؤمن و اولیاء خدا است.آنجا محّل مردمان 

لمؤمنین علیه میرا ب عملی به ا تقر  الّسالم لزوم 

م ال طالب کنید ) توانید خود را مانند علی بن أبی آقایان! اگر نمی ای  و إن ک 

داد ٍة و س  ٍع و اجتِهاٍد و ِعف  ر  لِک  و ل کِن أِعین ویِن بِو  َل  ذ  ون  ع  قِدر  (،ت 
خود را به آن  0

 او را موالی خود بدانید! حضرت نزدیک کنید و
فتنه لجج  ن حضرت در  ن به آ ن و پناهنده شد ما مام ز ز ا استمداد ا مان لزوم  لز آخرا ی   ها

 ما امروز مردمانی هستیم که دارای امام زنده هستیم؛ او به کارهای ما رسیدگی
 ها باید به او پناهنده شد و از او استمداد کرد! کند؛ در این لجج فتنه می

ّثر تأ ما گریه و  تباه  لّسالم بر حال  ن علیه ا ما مام ز  ا

 گردد! کند و متأّثر می آید و بر حال تباه ما گریه می وا أسفا که او دنبال ما می
ختم سخن با چند فقره از دعای ندبه، و تحریص مردم بر دعای به آن 

 حضرت.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 . ترجمه:31، ص 7)عبده(، ج  البالغة نهج. 0

 و در این امر مرا با ورع و اجتهاد، ولی یی آن را ندارید که چنین باشیدتوانا قدرت و و شما»... 
 )محّقق(« نمایید.یاری پیمودن راه سداد و صواب و  عفت
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 احواالت امام زمان عّجل اهلل تعالی فرجه الّشریف

 





 

 

 ارّلحیم ارّلحمن اهلل بسم

 تشیّع و اسالم مبانی و علوم دوره
 

ـ که  دامت برکاته ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دّیاهلل حاج س ةیحضرت آ ۀآثار منتشر
 :است لیبه شرح ذ ده،یطبع آراسته گرد وریتا کنون به ز

 بررسی فنی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رساله : 
 شیعه فرهنگ در اربعین 
 شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه الّسالمملکوت اسرار : 
 در سیر و سلوک إلی اهلل ای : مقالهقدس حریم 
 عدم حّجیت اجماع مطلقًا : رسالۀ اصولّیه درنظر و نقد منظر از اجماع 
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج « تعییًنا و عینًا الجمعة صالة وجوب فی رسالة»تعلیقه بر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره
  نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن و دعا از حضرت «الملکوت أنوار»مقّدمه و ترجمه :

 العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره عاّلمه آیة اهلل
 نقد نظرّیه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحی وحی: افق 
  دوره ُمهّذب و محّقق مکتوبات خطی، ُمراسالت و مواعظ(؛ از  انوار مطلعمقّدمه و تعلیقات بر(

 حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی  ﴾ھ ھ ھ أل﴿ نور آیه تفسیرمقّدمه و تصحیح

  سّرهحاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل
  از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین  رستگاری آئینمقّدمه و تصحیح

 حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه

 نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الّسالم در حاضرین شرحی بر وصّیت جاوید: حیات 
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة اسرار: گلشن 
 نمایی اجمالی از شخصّیت علمی و اخالقی حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  فروزان: مهر

 سّید محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه
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  آیة اهلل العظمی حاج از حضرت عاّلمه  روح پرواز بر ناظر الفتوح سّرمقّدمه و تذییالتی بر
 محّمد حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل نفسه الّزکیه سّید

 بصری عنوان 

 تابناک مهر 

 از حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد  «تقلید و اجتهاد» ترجمه و تعلیقات بر
 حسین حسینی طهرانی، قّدس اهلل سّره

 اسالم از بعد و قبل در آن آداب و نوروز رامونیپ یقیتحقاسالم  و جاهلیت در نوروز 
 بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک 

 تألیف دست در کتب

 انس نفحات   صالحان سیره 
 عاشورا سیمای   اسالم در ارتداد 

 

 حدیث( ـ )قرآن تفسیر ـ 0
توسط که  باشد یم« أنوار الملکوت»سلسله مباحث  ۀکتاب در ادام نیا الملکوت: انوار

 یهجر 0731در ماه مبارک رمضان  ییها یسخنران ّیـ طلیه ـ رضوان اهلل ع یمرحوم عاّلمه طهران
 اینخود ثبت نموده بودند.  یها آن را در ُجنگ ۀدیده و چکش رادیدر مسجد قائم طهران، ا یقمر

 .گردیده استو منتشر  ، ترجمهقیتحق ،میلد تنظدر دو جبعد از رحلت ایشان، ها  نوشته دست
ـ  رضوان اهلل علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت عاّلمه طهرانی ـ نور: آیه تفسیر

در مسجد قائم طهران  ﴾ھ ھ ھ أل﴿پیرامون تفسیر عرفانی، اخالقی آیۀ مبارکۀ نور 
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت  باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه می

 آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانیـ  حفظه اهللـ  به زیور طبع آراسته گردیده است.
نامۀ  تاین کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصّی جاوید: حیات

الّسالم  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما بیان حضرت أمیرالمؤمنین علی بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند. که در بازگشت از جنگ صّفین در منطقه

هایی است که حضرت آیة اهلل حاج  این مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی بصری: عنوان
طی « شرح حدیث عنوان بصری»تحت عنوان  ـ دامت برکاته ـسّید محّمد محسن حسینی طهرانی 

سالیان متمادی برای اعّزه و احّبه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم عاّلمه آیةاهلل 
ـ بیان فرمودند که شرح  س اهلل نفسه الّزکیهقّد ین حسینی طهرانی ـالعظمی حاج سّید محّمد حس
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 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت اسرارمبسوط آن تحت عنوان 
 اخالق و ادعیه ـ2

این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج  رستگاری: آیین
ی ـ رضوان اهلل علیه ـ پیرامون ارکان، آداب و امور الزمۀ سیر و سّید محّمد حسین حسینی طهران

اند، که صوت پیاده شدۀ  سلوک إلی اهلل است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
آن، به همراه مقّدمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن 

 به زیور طبع آراسته گردیده است. ـ دامت برکاته ـحسینی طهرانی 
های حضرت عاّلمه آیةاهلل حاج سّید  این کتاب مشتمل بر متن سخنرانی آگاه: سالک

های مختلف  ـ می باشد که در مناسبت قّدس اهلل نفسه الّزکیه محّمدحسین حسینی طهرانی ـ
فات حضرت آیةاهلل حاج که به همراه مقدمه و تعلیقات و اضا اند پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مّد ظّله العالی سّید محّمدمحسن حسینی طهرانی ـ
 فلسفه و عرفان ـ کالم،7

الّسالم به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیه ملکوت: اسرار
بزرگ عرفان و اخالق بوده است که که عمل به مضامین آن از دیرباز مّد نظر علمای « عنوان بصری»

تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد. ـ می رضوان اهلل علیه سلوکی مرحوم عاّلمه طهرانی ـ

ای است که توسط حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی  مقاله قدس: حریم
لب اللباب در سیر و »ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف  دامت برکاته ـ به عنوان مقدمهطهرانی ـ 

 ـ نگارش یافته است. قّدس اهلل سّره تألیف حضرت عاّلمه طهرانی ـ« سلوک اولی األلباب
ای است ناظر بر کتاب پرواز روح که از  این کتاب مقاله روح: پرواز بر ناظر الفتوح سّر

ـ تراوش  رضوان اهلل علیه اهلل العظمی حاج سید محّمد حسین حسینی طهرانی ـخامه عاّلمه آیة 
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 عاّلمه، به چاپ نرسیده بود و بسیاری از 

نیازمند بسط و گسترش و تبیین و توضیح بیشتر بود؛ لذا حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد مباحث آن 
 اند. محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهلل ـ این مقاله را مقرون به مقّدمه و تعلیقاتی بس نفیس نموده

این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که  اسرار: گلشن
 م در دروس خارج فلسفه بیان شده است.توسط مؤّلف محتر

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون  وحی: افق
باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضالء به این شبهات، خود دارای  وحی و رسالت می
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ر و تثبیت نظرّیات برانگیز و حّتی خارج از حیطه مورد بحث بوده و باعث تقری نقاطی شبهه
 اند. ها نموده شد، مؤلف محترم تأّملی هم در این پاسخ صاحب مقاله می

 اصول و فقه ـ3
این رساله خالصۀ مباحثی پیرامون بررسی فّنی و فقهی طهارت ذاتی  انسان: طهارت رسالۀ

 اند. نمودهمطلق انسان است که مؤّلف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر 
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادّلۀ اربعۀ فقاهت و  اجماع:

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادّلۀ متقنه الهّیه  اجتهاد که بدون داشتن اصل و ریشه
 پرداخته است.
دیده است، تقریرات درس این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گر :اجلمعة صالة

باشد که توسط حضرت عاّلمه آیة اهلل  اهلل الحجة سّید محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان اهلل علیهما العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معّلق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
 خیش یاهلل العظم ةیمرحوم آ یها ها و درس بحث ریتقر حاوی کتاب نیا :دیتقل و اجتهاد

 نیمحّمد حس دّیس حاج عاّلمه یاهلل العظم ةیحضرت آ به تحریرنجف  هّیعلم ۀدر حوز یحّل نیحس
در  یمثل مرحوم حّل یاز شخص یمطالب نیصدور چنباشد.  می ـ ماهیرضوان اهلل عل ـ یطهران ینیحس

معّلق محترم با ترجمه،  متحّیر کننده است. قیتحق یها محدود در عرصه یضاآن حوزه و با آن ف
 اند. توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 نیز به عربی منتشر شده است. التقلید و االجتهاد فی النضید الّدراین کتاب با عنوان 
آداب آن در قبل و بعد این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و در جاهلیت و اسالم:  نوروز

از اسالم که مؤّلف محترم از منظر عقل و شرع و بر اساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 .اند های وارده در دین مقّدس اسالم پرداخته تحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

 اجتماعی، تاریخی ـ1
در فرهنگ شیعه از جوانب مختلف « أربعین»در این رساله عنوان  شیعه: فرهنگ در أربعین

 الّسالم مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده که این عنوان از مختّصات حضرت سّیدالشهداء علیه
 است.

 رجال، تذکره و یادنامه ـ1
 این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخالقی عارف باهلل مهرفروزان:

ـ  قّدس اهلل نفسه الّزکیه حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ
 باشد، که توسط مؤّلف محترم به رشته تحریر درآمده است. می
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 این کتاب با عنوان الشمس المنیرة به عربی نیز ترجمه شده است.
س قّد محّمد حسین حسینی طهرانی ـاهلل العظمی حاج سّید  مرحوم عاّلمه آیة :تابناک مهر

ـ به  حفظه اهلل اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة هاهلل سّر
حضرت عاّلمه آیة اهلل العظمی ای از احواالت و تاریخ حیات پر برکت  های مختلف از شّمه مناسبت

برای بیان مطالب راقی و متعالی مکتب  کیه ـحاج سّید علی قاضی طباطبایی ـ قّدس اهلل نفسه الّز
آوری و در اختیار  جمع ای اند، که مناسب دیده شد این مطالب ارزنده در مجموعه عرفان بهره برده

 مشتاقان معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گیرد.
 مواعظ و مراسالت، خطی مکتوبات مهذب و محقق دوره ـ3

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت عاّلمه  نوشته حاصل دست این موسوعۀ گرانسنگ انوار: مطلع
باشد که تحت  اهلل العظمی حاج سّید محّمد حسین حسینی طهرانی ـ قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ می آیة

آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به صورت  عنوان مکتوبات و مراسالت و مواعظ جمع
های نفیس فرزند ایشان  به همراه مقدمه، تصحیح و تعلیقهمحّقق، مهّذب و مبّوب در چهارده مجلد 

 حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی طهرانی ـ حفظه اهللـ  آمادۀ طبع و نشر گردیده است.
 أهّم مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:

 اتیقصص و حکا ؛ی مؤّلف محترم به قلم خوداحواالت شخص ها و مالقات مراسالت، اّول: جلد
 .یو اجتماع یخیتار ،یو عرفان یاخالق
 .مؤّلف محترماخالق و عرفان  دیاسات ۀاست از ترجمه و تذکر یمختصر دّوم: جلد
 .رگذاریتأث یها تّیشخصو از بزرگان و علماء  یا عّده ۀترجمه و تذکر سّوم: جلد
 و اخالق. هیعبادات و ادع چهارم: جلد
 .یو بالغ یادب به؛یو نجوم و علوم غر ئتیه ؛یو عرفان یابحاث فلسف پنجم: جلد
 .ییو روا یری؛ مباحث تفسمؤّلف یو اجتهاد ییروا یها نامه اجازه ششم: جلد
 .ی( و مباحث اصول، عاّمه و مقارن)فقه خاّصه یابحاث فقه هفتم: جلد
 َمساوی(. ،معاد ،)مبدأ یابحاث کالم هشتم: جلد
 (.الّسالم همیعصمت و طهارت عل تیاهل بابحاث کالمی )پیرامون  :نهم جلد
 .یو اجتماع یخیاز کتب تار ییها دهیو برگز ها ادداشتی دهم: جلد
 .ی؛ متفّرقات )پزشکی، لطائف و...(ابحاث رجال :ازدهمی جلد
 مری.ق 0731و  0713 ۀدر ماه مبارک رمضان سن مؤّلف ه مواعظخالص :زدهمیس و دوازدهم جلد
 .و...( اشعار و اعالم ات،یو روا اتی)آ موسوعهاین  ۀفهارس عام چهاردهم: جلد



  آثار منتشره

 

 
 افزار نرم

 هللا حضرت عاّلمه آیة یها یسخنران (DVDدر چهار ) یمجموعه صوت نیا ملکوت: آوای
 حاج اهلل ةیحضرت آ وـ  یهکس اهلل نفسه الّزقّد ـ یطهران ینیحس نیمحّمد حس دسّی حاجالعظمی 

 شود. می شاملـ را  یظّله العال ـ مّد یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی
 العظمی اهللةیحضرت عاّلمه آ یو معرفت یمجموعه شامل آثار علم این سعادت: کیمیای

 ،ایشان یسلوک یو مرّب یاستاد علم فاتیو اکثر تأل یطهران ینیحس نیمحّمد حس دّیحاج س
 اناتیو ب فاتیمجموعه تأل وـ  همایرضوان اهلل عل ـ ییطباطبا نیمحّمد حس دّیحضرت عاّلمه س

عنوان  ثیـ در شرح حد یه العالظّل مّد ـ یطهران ینیمحّمد محسن حس دسّی حاج اهلل ةیحضرت آ
 باشد. می یمعارف اسالم ریحمزه و سا ابو یو دعا یبصر

 :فیتأل دست در آثار

در این نوشتار، بیانات حضرت آیة اهلل حاج سّید محّمد محسن حسینی  انس: نفحات
طهرانی ـ حفظه اهلل ـ که به بهانۀ تبیین شخصّیت عارف کامل حضرت حاج سّید هاشم حّداد 

های اصیل عرفانی به خصوص  ـ ایراد شده است، به طرح دقیق آموزه قّدس اهلل نفسه الّزکیه ـ
بحث انسان کامل و حجّیت سیره و فعل ولی مطلق الهی و مالزمت روحی و معّیت او با ائّمه 

 پردازد. هم الّسالم میاطهار علی
واقعۀ عاشورا با تمام ظرائف و لطائفی که در آن نهفته است موجب پیدایش  عاشورا: سیمای

های متفاوتی در محتوا و کنه و ماهّیت آن شده است. در این نوشتار سعی بر آن  ها و دیدگاه نگرش
خ، روشن سازد و تعریفی شده است که منظر عرفای الهی و اولیای او را نسبت به این حماسه تاری

نوظهور از داستان کربال ارائه دهد و تفسیری نوین از اهداف و مقاصد و هویت عاشورا به طالبان و 
ای دلربا از قامت رعنای ساالر شهیدان در دیدگاه اهل نظر و  پویندگان مکتب حسینی بنمایاند و چهره

 معرفت ترسیم نماید؛ بمّنه و کرمه.
های حضرت آیةاهلل حاج سّید محّمدمحسن  کتاب که محصول سخنرانیاین  صالحان: سیره

باشد، به  می 0377های ماه مبارک رمضان سنه  ـ در جلسات شب مّد ظّله العالی حسینی طهرانی ـ
تبیین و تقریر حجّیت قول و فعل اولیای الهی و منجزّیت آن نسبت به دیگران و کیفیت استفاده او از 

 داخته است.انوار باهره والیت پر
تحّقق آن و آراء و  تّیفیاز ُحکم ارتداد و ک یکتاب بحث جامع نیا در :اسالم در ارتداد

 خواهد آمد. انیموضوع به م نیمکاتب مختلف در قبال ا یها دگاهید


