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  7: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد يازده

  64باب 

ى از منكر در آداب امر به معروف   و 

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ا وََملْ يـَْهزِِم الشَّْيطاَن وََملْ َيْدُخْل ىف َكَنِف الّلِه َوتـَْوحيِدهِ  »1«  َمْن َملْ يـَْنَسِلْخ ِمْن َهواِجِسهِ  ِ  وََملْ يـََتَخلَّْص ِمْن آفاِت نـَْفِسِه َوَشَهوا
ِذِه الصَِّفةِ  لََّما اْظَهَر َيُكوُن ُحجًَّة َعَلْيِه َوال َفكُ  َواماِن ِعْصَمِتِه الَيْصُلُح ِلْالْمِر ِباْلَمْعروِف َوالنـَّْهِى َعِن اْلُمْنَكِر ِالنَُّه اذا َملْ َيُكْن ِ

  .»2« ] أَ َتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِربِّ َو تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. يـَْنَتِفُع الّناُس بِهِ 

  ؟يا خاِئُن اُتطاِلُب َخْلقى ِمبا ُخْنَت ِبِه نـَْفَسَك َواْرَخْيَت َعْنُه ِعناَنكَ : َويُقاُل لَهُ 

يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم [ :روَى أنَّ أبا ثَعَلَبَة اُخلَشِىنَّ َسأَل رسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن هذِه اآليةَ 
  .»3« ] َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ 

ْنَكِر َواْصِربْ َعلىَوْأُمْر بِاْلَمْعروِف َوا: قاَل صلى اهللا عليه و آله
ُ
اذا َرأَْيَت ُشّحاً ُمطاعاً َوَهوًى ُمتََّبعاً   ما اصاَبَك َحّىت   ْنَه َعِن امل

  .َواْعجاَب ُكلِّ ذى َرْأٍى ِبرَأِْيِه فـََعْليَك ِبنَـْفِسَك َودَْع َعْنَك اْمَر اْلعامَّةِ 

حلَْالِل َواحلَْراِم فارِغاً ِمْن خاصَِّة نـَْفِسِه ِممّا يَأُمُرُهْم ِبِه َويَنهاُهْم َعْنُه ناِصحاً َوصاِحُب اْالْمِر بِاْلَمْعروِف َحيْتاُج اْن َيُكوَن عاِلماً بِا
  ِلْلَخلِق َرحيماً ِِْم َرفيقاً 

______________________________  
  .آمده است» ِحسِّهِ   هوى«در نسخه عبدالرزاق الهيجى  -)1(

  .44): 2(بقره  -)2(

  .105): 5(مائده  -)3(
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  8: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

 النـَّْفِس َوَمكاِيِد الشَّْيطاِن، صاِبراً ما داِعياً َهلُْم ِباللُّْطِف َوُحْسِن اْلَبياِن، عارِفاً ِبَتفاُوِت اْحالِمِهْم لِيـُْنزَِل ُكّالً َمْنزِلََتُه، َبصرياً ِمبَْكرِ 
ا َوال َيْشُكو ِمنـُْهم وَ  ، ُمْسَتعيناً ِبِه َوُمْبَتِغياً ِلَثوابِِه،  ال َيْستَـْعِمُل احلَِْميََّة َوال يـَتَـَغلَُّظ لِنَـْفِسِه ُجمَرَّداً ِبِنيَِّتِه لِّلِه َتعاىليـَْلَحُقُه، ال ُيكاِفئـُُهْم ِ

  .َعْيِبهِ   اِظراً اىلن  َفاْن خاَلُفوُه َوَجَفْوُه َصبَـَر َواْن وافـَُقوُه َوقَِبُلوا ِمْنُه َشَكَر، ُمَفوِّضاً اْمَرهُ اَىل الّلِه َتعاىل

  9: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ا وََملْ يـَْهزِِم الشَّْيطاَن وََملْ يَ [ ِ ْدُخْل ىف َكَنِف الّلِه َوتـَْوحيِدِه واماِن َمْن َملْ يـَْنَسِلْخ ِمْن َهواِجِسِه وََملْ يـََتَخلَّْص ِمْن آفاِت نـَْفِسِه َوَشَهوا
  ]بِاْلَمْعروِف َوالنـَّْهِى َعِن اْلُمْنَكرِ ِعْصَمِتِه الَيْصُلُح ِلْالْمِر 

ى از منكر   امر به معروف و 

ى از منكر كه براى حيات معنوى و  امام صادق عليه السالم در اين خبش به دو مسئله بسيار مهم امر به معروف و 
  .اشاره دارندتربيىت فرد و خانواده و جامعه به منزله روح براى جسم و خورشيد براى موجودات زنده است 

ى از منكر در كارگاه با عظمت عقل دو واجب عقلى و در ميدان فقه دو واجب شرعى و در جّو  امر به معروف و 
  .جامعه دو واجب اجتماعى و انساىن است

ى از منكر منى   .بود، امروز از فرهنگ سعادت خبش اهلى در روى زمني خربى نبود اگر امر به معروف و 

ى از منكر براى آنان ضرر ماىل و گاهى ضربه جاىن  از اوقات با اين كه مى اهل خدا در بعضى دانستند امر به معروف و 
اند خود را در اجراى اين دو حقيقت به هر آب و  دارد، وىل به خاطر امهيت اين دو اصل اهلى كه به غلط آن را فرع ناميده

  .ترسيدند ه و منىداد زدند و از هيچ قدرتى به خود هراس راه منى آتشى مى

  10: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  هدف بعثت انبيا
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هدف از بعثت پيامربان و امامت امامان تربيت بشر و رشد انسان و كمال بىن آدم بوده و انبياى بزرگ حق و عاشقان 
نان به ها توقع اجر و مزدى جز آراسته شدن آ حضرت معبود، در اين راه از هيچ كوششى دريغ نورزيده و از انسان

  .هاى اهلى و به دست آوردن خري دنيا و آخرت نداشتند واقعّيت

ُعُهوِد ِعباِدِه اىل ُعُهوِدِه َوِمْن  َفانَّ الّلَه بـََعَث ُحمَمَّداً صلى اهللا عليه و آله بِاَحلقِّ لُِيْخرَِج ِعباَدُه ِمْن ِعباَدِة ِعباِدِه اىل ِعباَدِتِه وِمنْ 
  .»1«  َوِمْن ِواليَِة ِعباِدِه اىل َواليَِتهِ  طاَعِة ِعباِدِه اىل طاَعِتهِ 

خداوند بزرگ، حمّمد صلى اهللا عليه و آله را در ميان جامعه انساىن به حق برانگيخت تا بندگانش را از بندگى قلدران و 
ن به پريوى هاى اهلى رهنمون گردد و از پريوى ستمگرا زورمندان به بندگى حق هدايت كند و از تعهدات طاغوتيان به پيمان

  .خدا برساند و از حكومت ننگني ظاملان به حكومت اهلى راهنماىي فرمايد

 -طاغوت و طاغوتيان و شياطني و زورمداران كه عبارت بود از آزادى انسان از متام قيود هواى نفس  -اين هدف مقدس
ى از منكر قابل تداوم نبود و در عني اين كه اين دو  هاى سنگني بود وىل  حقيقت در گرو مايهجز با امر به معروف و 

عاشقان حضرت دوست فقط و فقط به خاطر خدا و زنده ماندن اهداف انبيا و امامان و آزادى انسان، دست از امر به 
ى از منكر برنداشتند و در اين راه در برابر ضربه ها و تبعيدها  هاى ماىل و جاىن و دچار شدن به زندان معروف و 

  پايدارى و

______________________________  
، حديث 14، باب 367/ 74: ؛ حبار األنوار586، خطبة ِألمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 386/ 8: الكاىف -)1(

34.  

  11: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ايستادگى كردند تا دين خدا امروز بدست اهل زمني برسد و فردا هم در اختيار اهل زمني قرار بگريد

ى از منكر بر عهده كلّيه مسلمانان اعم از مرد و زن ثابت است و از بركت اين دو مسؤول يت اهلى امر به معروف و 
شود و راه آراسته شدن به حسنات به روى مهه  ها مصونيت اجياد مى واقعيت است كه براى جامعه در برابر متام آلودگى

  .گردد مردم باز مى

انند انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم و اوليا و عاشقان به اين دو حقيقت بنگرند و بر متام مرد و زن مسلمان است كه مه
  .اى از اداى اين دو تكليف باز منانند كه زيان و ضرر تعطيل اين دو وظيفه قابل جربان نيست براى حلظه
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  .قرآن جميد و روايات و اخبار، براى اين دو واجب اهلى امهّيت بسيارى قائلند

ى از منكر جامعهجامعه  جان و حيات آن جامعه حياتى ابليسى و مردم آن جامعه مردمى  اى ىب بدون امر به معروف و 
  .اند قدر و قيمت ىب

ى از منكر بايد از جان و مال مايه  پاكان راه حق در عني اين كه اطمينان و يقني داشتند در راه امر به معروف و 
داشتند و براى اعتالى كلمه  ها دچار شوند، دست از اداى اين دو تكليف برمنى بگذارند و به انواع مشكالت و سخىت

  .داشتند خربان خروش برمى كوشيدند و با متام وجود در برابر ناپاكان و غافالن و ىب حق با متام توان و قدرت مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ابتداى اين روايت مى

دروىن و خطرات و مهلكات باطىن خالصى نيافته و خود را از رذايل جنات نداده و به  هركس از آفات نفساىن و هواجس
حسنات اهلى آراسته نكرده، شيطان رجيم و آن ديو لعني را از خود نرانده و در كنف محايت حق و فضاى با عظمت 

   توحيد و امان عصمت حق كه مهانا اميان قوى و عمل صاحل و تقواى از حمّرمات است

  12: ، ص11 ن اسالمى، جعرفا

ى از منكر ندارد   .وارد نشده صالحّيت امر به معروف و 

اّول بايد به نصيحت خود برخاست، ابتدا بايد ظاهر و باطن خود را اصالح كرد، سپس قيام به اين دو وظيفه واجب منود  
توانند براى اهل دل عربت و پند  گرچه مى  توانند آن چنان كه بايد در ديگران اثر مثبت بگذارند، كه آلودگان و ناپاكان منى

از ىب ادبان كه : ادب از كه آموخىت؟ گفت: باشند، چنان كه نقل است به لقمان حكيم آن انسان بيدار و آزاده گفتند
  !ديدم كردار و رفتارشان مورد نفرت مردم بود، من از مهان كردار و رفتار دورى گزيدم

   اصالح نفس

الح نفس و آراستگى درون از ابتداى حيات مورد توجه بيداران راه حق بود، آنان با تكيه بر مسئله صالح و سداد و اص
  .دانستند معارف اهلى راه رسيدن به معراج آدميت و انسانيت را تزكيه نفس مى

ز نفس اگر اصالح نشود، آدمى را به متام گناهان و معاصى سوق داده و تبديل به درى خواهد شد كه به روى جهنم با
  .شود مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اگر نفس را رها كنيم و به تصفيه و تزكيه آن برخنيزمي، به مانند تنور جهنم از چيزى سري خنواهد شد و فرياد َهْل ِمْن مزيدش 
  .خاموش خنواهد گشت

  .»1« ]يـَْوَم نـَُقوُل جلََِهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َو تـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ [

  آيا زيادتر از اين هم هست؟: گويد آيا پر شدى؟ مى: گوييم روزى را كه به دوزخ مى]  ياد كن[

   آرى، اگر نفس اصالح نشود و در مدار تصفيه و تزكيه قرار نگريد، به مانند جهنم

______________________________  
  .30): 50(ق  -)1(

  13: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

او را پر نكند و تا حلظه آخر عمر فرياد َهْل ِمْن َمزيدش گوش شود كه از هيچ چيز سري نشود و ميلياردها گناه معده  مى
  .فلك را كر كند

نفس را با غري خدا معامله نكنيد و اين حقيقت وجودى را از مدار حق خارج ننماييد و روح قدسى و ملكوتى وجود 
  .ان نيستخويش را به كدورت گناه و غفلت آلوده مكنيد كه زيان اين امور در دنيا و آخرت قابل جرب 

  :گويد اى مى حكيم فرزانه، اهلى قمشه

شت   پاكى و روشن دىل است پايه كاخ 
 

  نيكى و دانشورى است مايه هر سرورى

  نوش بدانديش خلق نيش بود اى رفيق
 

  زهر نبخشد تو را در عوض شكرى

  اين مهه در راه تن در تك و تازى وىل
 

ذيب روح سخت به خواب اندرى   از پى 

  چه گردد پليد شسته شود زآب پاكجسم 
 

  روح كه چركني شود از نفس طاهرى

  جامه و تن را در آب شسىت و پاكيزه گشت
 

  جان پليد اى دريغ گو به كجا ميربى
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   پريوى از هواى نفس

  :گويد مى» انسان الكامل«صاحب كتاب 

امي در  بسيار از آدميان صورت آدميان دارند، اما معىن آدميان! اى درويش اميند و صفات و افعال  ندارند، از حساب 
  .ايشان ظاهر است

   اقوال نيك و افعال نيك و اخالق! عالمت آدمى چهار چيز است! اى درويش

  14: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

 نيك و معارف، هر كه اين چهار چيز دارد آدمى است و هر كه ندارد نه آدمى است، هر كه اين چهار چيز به كمال
  .رسانيد او انسان كامل است

ها وصول به آن  هاىي است كه جز با سري و حركت در آن راه براى تزكيه نفس و تصفيه قلب و عروج به مراتب عاليه آن راه
  .مراتب ممكن نيست

رتين اجر و ثواب اخروى است   .كوشش و زمحت در اين مرحله، جهاد اكرب و باالترين عبادت و داراى 

ها حمروم و براى ابد در مرتبه  هوا بر او غالب است، از متام آن حقايق و مدارج و مراتب و ثوابكسى كه نفس و 
حيوانيت باقى است و شكى در اين مسئله نيست كه پريوى از هوا و هوس و شهوات و غرايز خارج از حدود اهلى از 

  .اقسام شرك خفى است

   هواى نفس در آيات و روايات

َبَصرِِه ِغشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد   َمسِْعِه َو قـَْلِبِه َو َجَعَل َعلى  ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى  ختَََّذ ِإهلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه اللَُّه َعلىأَ فـََرأَْيَت َمِن ا[
  .»1« ] اللَِّه أَ َفال َتذَكَُّرونَ 
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بر اين كه شايسته [ز روى علم و آگاهى خود پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟ و خدا او را ا
اى قرار داده است، پس چه   پرده]  دلش[اد، و بر چشم ]  تريه خبىت[گمراه كرد، و بر گوش و دلش ُمهِر ]  هدايت نيست

  شويد؟ منى]  حقايق[كسى است كه بعد از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذّكر 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
  .23): 45(جاثيه  -)1(

  15: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

َفانَُّه يـَْعِدُل َعِن احلَْقِّ َوامَّا طوُل اْالَمِل َفانَُّه يُوِرُث   انَّ اَشدَّ ما اخاُف َعَلْيُكْم َخْصَلتاِن اتِّباُع اْهلَوى َوطُوُل اْالَمِل فَامَّا اتِّباُع اْهلَوى
  .»1« احلُْبَّ ِللدُّنْيا

اما پريوى از هوا چهره حيات . پريوى هوا، و درازى آرزو: شديدترين چيزى كه نسبت به آن بر مشا ترس دارم دو چيز است
گرداند، اما درازى آرزو مورث عشق شديد به دنياست، عشقى كه مشا را از توجه به حضرت حق بازداشته  را از حق برمى

  .اب ابدى استو عاقبتش جهنم و عذ

  تا از اين رسم جمازى نگذرى
 

  از حقيقت بر تو نگشايد درى

  ترك نفس و ترك مال و ترك جان
 

  اين سه اول منزل است در وصل جان

  

   جماهده با نفس در آيات و روايات

در معراج انساىن رسد و متمّكن  آن كس كه در راه خدا و براى خدا به جماهده با نفس برخيزد به مقام قرب وصل مى
ره مى ارى به سويش سرازير  ور مى شود و از كماالت و مدارج معنوى  گردد و خري دنيا و آخرت هم چون باران 
  .شود مى

  :در اين زمينه به آياتى از قرآن جميد عنايت كنيد
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  :»2« ] ْحِسِننيَ َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلمُ [

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم؛ و يقيناً خدا با نيكوكاران است راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

______________________________  
  .16: ؛ مسكن الفؤاد140/ 1: ألخبارآلىل ا -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  16: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :»1« ] َو الَِّذيَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تـَْقواُهمْ [

  اند خدا بر هدايتشان افزوده و پرهيزكارى و تقوايشان را به آنان عطا كرده است؛ و كساىن كه هدايت يافته

ْم َو زِْدناُهْم ُهدىً ِإنـَّهُ [ ِمْ   َو َرَبْطنا َعلى* ْم ِفتـَْيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ   :»2« ] قـُُلِو

] با يقني به حقايق،[هايشان را  و دل.* آنان جوامنرداىن بودند كه به پروردگارشان اميان آوردند، و ما بر هدايتشان افزودمي
  .حمكم و استوار ساختيم

َق ِباحلُْْسىن*  اتَّقىَو   َفَأمَّا َمْن َأْعطى[   :»3« ] َفَسنـَُيسِّرُُه لِْلُيْسرى*  َو َصدَّ

كه وعده خدا نسبت به [و وعده نيكوتر را * انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت] ثروتش را در راه خدا[اما كسى كه 
ه اعمال نيك به توفيق كه اجنام مه[پس به زودى او را براى راه آساىن * باور كرد؛]  پاداش انفاق و پرهيزكارى است

  .كنيم آماده مى]  خداست

  .»4«  ما اْخَلَص َعْبٌد لِّلِه اْرَبعَني َصباحاً اّال َجَرْت يَنابيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه ِعلى ِلسانِهِ : قاَل َرسول الّله صلى اهللا عليه و آله

، وجود خود را در ظاهر و باطن براى خدا خالص عبدى در چهل روز: فرمايد رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
  .هاى حكمت از دلش بر زبانش جارى شود نكند مگر اين كه چشمه
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______________________________  
  .17): 47(حممد  -)1(

  .14 -13): 18(كهف   -)2(

  .7 -5): 92(ليل  -)3(

  .10، حديث 54، باب 242/ 67: ؛ حبار األنوار321، حديث 31، باب 69/ 2: عيون أخبار الرضا -)4(

  17: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   نفس، حجاب بني عبد و حق

  :از بعضى عرفاى بزرگ پرسيدند

چون اين پاسخ به عارىف با . قدمى بر سر نفس و قدمى بر سر دنيا: دو قدم: راه به سوى خدا كدام است؟ جواب داد
كرده طوالىن كردند، راه رسيدن به خدا يك قدم است و آن هم  آنچه را خدا كوتاه  : تر رسيد فرمود تر و عاشق معرفت

  .شود گذشت از خود كه دنيا به واسطه نفس حجاب بني عبد و حق مى

  :اهلى، آن عاشق فرزانه چنني سروده

 چون در وطن باز آمدى اى جان هشيار
 

 پيوسته نقش ديده دل كن رخ يار

 عهد خدا را اى بىن آدم نگهدار
 

  دوست را از امر شيطانمشكن تو عهد 

  چون از مسافر خانه دنياى فاىن
 

  خواهى سفر كردن به ملك جاوداىن

  بر شاخه طوباى جنت پرفشاىن
 

  اى مرغ الهوتى به بال علم و اميان
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در هر صورت راه جماهده با نفس وادار كردن خويش به اداى فرايض و ترك حمرمات و آراسته شدن به حقايق اخالقى 
  .است

ى از منكر پيدا مى كىن و در اين راه عالوه بر بيدار كردن  چون در اين طريق قرار گرفىت صالحيت براى امر به معروف و 
ره مند خواهى  مردم و مانع شدن از افتادن آنان در منكرات و هدايتشان به سوى خري از ثواب عظيمى از طرف حق 

ى از منكر را در آيينه قرآن و رواياتشد، در اين قسمت الزم است امر به معروف     و 

  18: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .به خواست حضرت حق دنبال شود» مصباح الشريعة«مشاهده كنيد، سپس شرح بقيه روايت 

ى از منكر در قرآن    امر به معروف و 

  .»1« ] بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن [

دعوت منايند، ]  احتاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درسىت[به سوى خري ] مهه مردم را[و بايد از مشا گروهى باشند كه 
  .ازدارند؛ و اينانند كه يقيناً رستگارندو به كار شايسته و پسنديده وادارند، و از كار ناپسند و زشت ب

  .»2« ] هِ ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو تـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تـُْؤِمُنوَن بِاللَّ [

رتين امىت هستيد كه  دهيد و از   و پسنديده فرمان مى ايد، به كار شايسته پديدار شده]  براى اصالح جوامع انساىن[مشا 
  .آوريد به خدا اميان مى]  از روى حتقيق، معرفت، صدق و اخالص[داريد، و  كار ناپسند و زشت بازمى

ِه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر َو يَْأُمُروَن يـُْؤِمُنوَن بِاللَّ * لَْيُسوا َسواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قاِئَمةٌ يـَتـُْلوَن آياِت اللَِّه آناَء اللَّْيِل َو ُهْم َيْسُجُدونَ [
َو ما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فـََلْن ُيْكَفُروُه َو اللَُّه َعِليٌم * ِباْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيسارُِعوَن ِيف اخلَْْرياِت َو أُولِئَك ِمَن الصَّاحلِِنيَ 

  .»3« ] ِباْلُمتَِّقنيَ 

______________________________  
  .104): 3(آل عمران  -)1(

  .110): 3(آل عمران  -)2(
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  .115 -113): 3(آل عمران  -)3(

  19: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

هستند، آيات خدا را ]  و رعايت كننده حّق خدا و مردم[يكسان نيستند، از اهل كتاب گروهى درستكار ]  مهه اهل كتاب[
در سايه قرآن و نبّوت .* [كنند سجده مى]  پيشگاه حق از روى تواضع و فروتىن به[خوانند و  در ساعاتى از شب مى

دهند، و از كار ناپسند و زشت  آورند و به كار شايسته و پسنديده فرمان مى به خدا و روز قيامت اميان مى] پيامرب
ام دهند، هرگز درباره آن مورد و هر كار خريى اجن.* شتابند؛ و اينان از شايستگانند دارند و در كارهاى خري مى بازمى

  .ناسپاسى قرار خنواهند گرفت؛ و خدا به تقواپيشگان داناست

الَِّيت   َو َيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغاللَ  يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلَباِئثَ [
  .»1« ] كاَنْت َعَلْيِهمْ 

منايد، و  ها را بر آنان حالل مى دارد، و پاكيزه دهد، و از اعمال زشت بازمى پيامربى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى
عقل كه بر دوش ] خربى و بدعت را ِى جهل، ىب[ها  كند، و بارهاى تكاليف سنگني و زجنريه ها را بر آنان حرام مى ناپاك

  .دارد وجان آنان است برمى

يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم أَْولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو [
  .»2« ] اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ُيِطيُعوَن اللََّه َو َرُسوَلُه أُولِئَك َسيَـْرَمحُُهمُ 

دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى
  منايند؛ پردازند، و از خدا و پيامربش اطاعت مى كنند، و زكات مى دارند، و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

______________________________  
  .157): 7(اعراف  -)1(

  .71): 9(توبه  -)2(

  20: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست يقيناً خدا آنان را مورد رمحت قرار مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو النَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو اْحلاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّه  التَّائُِبوَن اْلعاِبُدوَن اْحلاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدونَ [
  .»1« ] َو َبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ 

كنندگان،  داران، ركوع كنندگان، سجده گزاران، روزه كنندگان، عبادت كنندگان، سپاس توبه]  آن مؤمنان، مهان[
به رمحت و رضوان [دارندگان از منكر و پاسداران حدود و مقّررات خدايند؛ و مؤمنان را دهندگان به معروف و باز  فرمان
  .مژده ده] خدا

  .»2« ]ُمورِ اْلُمْنَكِر َو لِلَِّه عاِقَبُة اْألُ الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن [

پردازند، و مردم را به كارهاى  دارند، و زكات مى مهانان كه اگر آنان را در زمني قدرت و متّكن دهيم، مناز را برپا مى
  .دارند؛ و عاقبت مهه كارها فقط در اختيار خداست دارند و از كارهاى زشت بازمى پسنديده وا مى

  .»3« ]ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   َمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ َعلىيا بـَُينَّ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِالْ [

به تو ] ها از مشكالت و سخىت[مناز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه ! پسركم
  .است كه مالزمت بر آن از واجبات استها از امورى  رسد شكيباىي كن كه اين مى

______________________________  
  .112): 9(توبه  -)1(

  .41): 22(حج  -)2(

  .17): 31(لقمان  -)3(

  21: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ى از منكر   مفاد آيات امر به معروف و 

  :شود از جمموعه اين آيات مطالب زير استفاده مى

ى / - 1   .از منكر از واجبات حتميه اهليه استامر به معروف و 

ى از منكر اخالق انبيا و اوليا بود/ - 2   .امر به معروف و 
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  .كردند نيكان عامل مردم را به اداى اين دو وظيفه سفارش مى/ - 3

  .رشد و كمال جامعه در گرو اين دو اصل اهلى است/ - 4

شت حق جزاى آمرين به معروف و ناهني از منكر / - 5   .استرضايت و 

ى از منكر تقويت مى/ - 6 شود و به موازات قدرت اسالم كفر و شرك ضعيف  فرهنگ اهلى با امر به معروف و 
  .گردد مى

اى امهيت دارد كه تارك آن در قرآن جميد ملعون  مسئله اجياد زمينه براى پياده شدن معروف و پيشگريى از منكر به اندازه
  .شناخته شده است

كانُوا ال يـََتناَهْوَن َعْن * ِلساِن داُوَد َو ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ذِلَك ِمبا َعَصْوا َو كانُوا يـَْعَتُدونَ   َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسرائِيَل َعلىلُِعَن الَِّذيَن  [
  .»1« ] ُمنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس ما كانُوا يـَْفَعُلونَ 

  .بن مرمي لعنت شدنداسرائيل آنان كه كافر شدند به زبان داود و عيسى  از بىن

جتاوز ]  از حدود اهلى[سرپيچى داشتند و مهواره ] هاى خدا و انبيا نسبت به فرمان[لعنت شدنشان براى اين بود كه 
  .دادند مسلماً بد بود آنچه را اجنام مى. داشتند شدند بازمنى آنان يكديگر را ازكارهاى زشىت كه مرتكب مى.* كردند مى

______________________________  
  .79 -78): 5(مائده  -)1(

  22: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ى از منكرند از نظر قرآن جميد اهل جناتند   .آنان كه آراسته به دو فضيلت امر به معروف و 

َنا الَِّذيَن يـَنـَْهْوَن َعِن السُّوِء َو َأَخْذنَا الَِّذيَن َظَلُمو [   .»1« ] ا ِبَعذاٍب بَِئيٍس ِمبا كانُوا يـَْفُسُقونَ فـََلمَّا َنُسوا ما ذُكُِّروا ِبِه َأْجنَيـْ

ها  پند دهندگاىن كه مردم را از بدى]  در حلظه نزول عذاب[پس چون پندى را كه به آنان داده شد، فراموش كردند 
  .فتيمكردند، به عذاىب سخت گر  داشتند، جنات دادمي و آنان را كه ستم كردند به كيفر آن كه مهواره نافرماىن مى بازمى

  :فرمايد قرآن جميد در تشويق به اين حقيقت و وجوب و لزوم اين دو واقعيت مى
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مثِْ َو اْلُعْدوانِ   َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى[   .»2« ] َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  .جتاوز يارى ندهيدو يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد، و يكديگر را بر گناه و 

معناى تعاون، كمك و تشويق و زمينه سازى و راه بازكردن براى خري و خوىب است و بسنت راه و كوبيدن زمينه براى شّر و 
  .بدى است

ى از منكر محله سخت دارد آجنا كه مى   :فرمايد قرآن جميد به تاركني امر به معروف و 

ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس ما كانُوا َيْصنَـُعونَ  َلْو ال يـَْنهاُهُم الرَّبَّانِيُّوَن وَ [   .»3« ] اْألَْحباُر َعْن قـَْوهلُِِم اْإلِ

______________________________  
  .165): 7(اعراف  -)1(

  .2): 5(مائده  -)2(

  .63): 5(مائده  -)3(

  23: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

دارند؟  آلود و حرام خوارى بازمنى و عاملان يهود، آنان را از گفتار گناه]  دينو كامالن در [چرا دانشمندان اهلى َمسلك 
  .گرفتند بسيار زشت است سكوتى كه مهواره پيش مى

تواند خود را نسبت به  با توجه به اين آيات بسيار مهم و حلن عجيىب كه در اين آيات هست، آيا فردى از مسلمانان مى
  !!داند؟اين دو وظيفه اهلى غري مسؤول ب

كنند و در اين راه خوف و  چه نيكو مردمى هستند آنان كه در هر زمان و هر كجا خود را براى اطاعت از حق حاضر مى
اى باك ندارند، راسىت اگر در راه رضاى دوست و اقامه دين او كمك به انبيا و  كننده ترس نداشته و از مالمت هر مالمت

تر از مرگ و شهادت در راه دوست  تر و لذيذتر و پرمنفعت كه هيچ مرگى شريينامامان، سر انسان بر باد رود چه باك  
  .نيست
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  مملكت شاه عشق جز دل درويش نيست
 

  دل بطلب كاينات مملكىت بيش نيست

 بگذرد از خويشنت در طلب روى يار
 

  هر كه به جانان رسيد معتقدى بيش نيست

  عشق بود كيش ما دولت اين است و بس
 

  دولت است آن كه در اين كيش نيست ىبكافر 

 در نظر هوشيار نيست عيان غري يار
 

  اين سخن آشكار درخور تفتيش نيست

  طالب ديدار دوست كى نگرد پيش و پس
 

  در دل صاحبدل است در پس و در پيش نيست

  

  24: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  در تو اگر نيست دل منكر دلرب مباش
 

  خداست جاى بد انديش نيستاين دل مرد 
«1» 

  

ى از منكر در روايات    امر به معروف و 

وَنُه إّالَأْو َشَك أْن يـَُعمَُّهُم الّلُه ِبِعقاٍب ِمْن ِعْنِدهِ : َعن اىب عبدالّله عليه السالم قالَ  ْنَكِر بـَْنيَ أْظُهرِهم ال يـَُغريِّ
ُ
  ما أَقـَرَّ قـَْوٌم ِبامل

»2«.  

نشينيد خداوند آن قوم را در عذاب اهل  قومى كه در مقابل منكر علىن ساكت مى: فرمايد السالم مىامام صادق عليه 
  .كند منكر شامل مى

ْم فـََيْدُعو خيارِكُ   لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعروِف َولَتَـنـُْهنَّ َعِن اْلُمْنَكِر اْو لَُيَسلَِّطنَّ الّلُه ِشرارَُكْم َعلى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»3«  ِخيارُُكْم َفال ُيْسَتجاُب َهلُمْ 
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ى از منكر كنيد و گرنه بدان و اشرار بر مشا مسّلط : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود حتماً امر به معروف و 
  .شود كنند وىل مستجاب منى شوند، در آن وقت خوبان مشا دعا مى مى

ٍر اْلِربِّ ُكلُّها َواجلِْهاُد ىف َسبيِل الّلِه ِعْنَد اْالْمِر بِاْلَمْعروِف َوالنـّْهِى َعِن اْلُمْنَكِر اّال َكنَـْفَثٍة ىف حبَْ  َوما اْعمالُ : وقال على عليه السالم
  .»4«  جلُّىٍ 

ى از منكر نيست مگر  و مهه نيكى: و نيز امام على عليه السالم فرمود ها و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و 
  .انند آب دهن در برابر درياىي پرعمقم

______________________________  
  .صفا اصفهاىن -)1(

  .21176، حديث 4، باب 137/ 16: وسائل الشيعة -)2(

  .21، حديث 24، باب 378/ 90: حبار األنوار -)3(

ج البالغة70، حديث 1، باب 89/ 97: حبار األنوار -)4(   .374حكمت : ؛ 

  25: ، ص11 جعرفان اسالمى، 

  :حضرت على عليه السالم خطاب به مردم كوفه فرمود

  :در ميان كوچه و حمل رفت و آمد مردم منشينيد، مگر با رعايت سه خصلت

  .»1«  َغضُّ اْألَبصار وردُّ الّسالم واْرشاُد الضالّ 

  .چشم فرو انداخنت از حرام و سالم كردن به مردم و راهنماىي گمراهان

  .»2«  َكالُم اْبِن آَدَم ُكلُُّه َعَلْيِه الَلُه اّال اْمراً ِمبِْعُروٍف اْو نـَْهياً َعْن ُمْنَكٍر أْو ِذْكرَاً لِّلِه َتعاىل: عليه و آلهَوقاَل صلى اهللا 

متام سخنان فرزندان آدم به ضرر اوست نه به سودش مگر امر به : و نيز پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .ى از منكر و ذكر خدامعروف و 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ْنَكِر ِسرّاً ِمْن َغْريِ أنْ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله
ُ
تـَْعَلَم  أيُّها النّاُس انَّ الّله اليـَُعذُِّب العامََّة ِبَذْنِب اخلاّصِة إذا َعِمَلِت اخلَاصَُّة ِبامل

ْنَكَر ِجهاراً فـََلْم يـَُغيـِّْر ذ
ُ
  .»3«  ِلَك العامَُّة اْسَتوَجَب الَفريقاِن الُعُقوَبَة ِمَن اللّهِ العامَُّة فإذا َعِمَلِت اخلاصَُّة امل

كند تا  خداوند متعال عموم مردم را به گناه پنهاىن گروهى خاص عذاب منى! اى مردم: فرمايد امام على عليه السالم مى
ى از [دند زماىن كه گناه آشكار نشده باشد و زماىن كه گناه آشكار شد و مردم نسبت به آن متغري نش امر به معروف و 

  .باشند هر دو گروه مستوجب عذاب خداوند مى] منكر نكردند

  :و هم چنني پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

چنني چيزى شدىن : كنيد وقىت زنان مشا طغيان كنند و جوانانتان فاسق شوند و جهاد را ترك كنيد؟ عرضه داشتند چه مى
  جامن درآرى، به آن كه : است؟ فرمود

______________________________  
  .، باب ذكر ما جاء ىف ثالثة34: معدن اجلواهر -)1(

  .5893، حديث 5، باب 292/ 5: مستدرك الوسائل -)2(

  .16، حديث 1، باب 75/ 97: حبار األنوار -)3(

  26: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ى  چه مى: م است؟ فرمودبدتر از آن كدا: گفتند! شود دست اوست از اين بدتر هم مى كنيد زماىن كه امر به معروف و 
عرض  . شود به آن كه جامن در دست اوست بدتر از اين مى: شدىن است؟ فرمود: از منكر را ترك كنيد؟ عرضه داشتند

  :كردند

  ؟»1«  كنيد وقىت معروف را منكر ببينيد و منكر را معروف چه مى: چگونه؟ فرمود

  ِمبَ يا َرسوَل الّلِه؟: قيلَ . نـََعمْ : يه و آله اتـُْهِلُك اْلَقْريَُة َوفيَها الصَّاِحلُوَن؟ قالَ َلُه صلى اهللا عل: قيلَ 

  .»2«  بَِتهاُوِِْم َوُسُكوِِْم َعْن َمعاِصى الّلِه َعزََّوَجلَ : قالَ 
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اد شايسته هستند هالك و نابود آيا خداوند حمّلى را كه در آن عب: به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفتند: گويد ابن عباس مى
  براى چه؟: آرى، عرضه داشتند: كند؟ فرمود مى

  .به خاطر سسىت و سكوت ايشان در برابر معاصى: فرمود

  :از حضرت باقر عليه السالم آمده» الكاىف«در پاياِن يك روايت طوالىن به نقل 

  :خداوند به شعيب پيغمرب فرمود

اشرار : كنم، چهل هزار نفر اشرار و شصت هزار نفر از اخيار و خوبان، عرضه داشت مىصدهزار نفر از قوم تو را عذاب 
  :جباى خود اما خوبان را چرا؟ خطاب رسيد

ى منى  گريند منايند و بر آنان چون من خشم منى كنند و اشرار را نصيحت منى به خاطر اين كه خوبان از بدى بدان 
»3«.  

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

خداوند دو ملك را مأمور زير و رو كردن شهرى فرمود، چون به آخر آن شهر رسيدند مردى را در حال دعا و زارى 
   اين: ديدند، يكى از آن دو ملك گفت

______________________________  
  .82، حديث 1، باب 91/ 97: حبار األنوار -)1(

  .، التهاون واملداهنة41/ 2: جامع السعادات -)2(

، حديث 8، باب 146/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 55/ 5: الكاىف -)3(
21201.  

  27: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اى نيست، براى من آنچه مهم است امر اهلى  من گوشم بدهكار به هيچ مسئله: دعاكننده را متاشا كن، آن ديگرى گفت
فالن ! خداوندا: زمن تا از حضرت حق بپرسم، سپس عرضه داشت من دست به كارى منى: است، آن ملك ديگر گفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

به آنچه مشا را امر كردم عمل كنيد؛ زيرا او مردى است كه هيچ گاه : ات را در حال دعا و زارى ديدم، خطاب رسيد بنده
  !»1« كاران به خشم و غضب تغيري صورت نداد در برابر معصيت

  :رمايدف و نيز آن حضرت مى

  برترين برنامه اسالم چيست؟: مردى از خثعم خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد گفت

ى : بعد از آن؟ فرمود: عرضه داشت. صله رحم: پس از آن؟ فرمود: عرضه داشت. اميان به خدا: فرمود امر به معروف و 
  .از منكر

قطع رحم، عرضه : بعد از آن؟ فرمود: ا، عرضه داشتشرك به خد: چه عملى بدترين عمل است؟ فرمود: آن مرد گفت
ى از معروف: پس از آن؟ فرمود: داشت   .»2«  امر به منكر و 

اْهَل اْلَمعاصى ِبُوُجوٍه   اَمرَنا َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اْن نـَْلقى: قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم: َوَعْنُه عليه السالم قالَ 
  .»3« ةٍ ُمْكَفِهرَّ 

  پيامرب ما را امر فرمود: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود: فرمايد و نيز آن حضرت مى

______________________________  
، حديث 6، باب 143/ 16: ؛ وسائل الشيعة8، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 58/ 5: الكاىف -)1(

21195.  

، حديث 1، باب 121/ 16: ؛ وسائل الشيعة9ر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث ، باب األم58/ 5: الكاىف -)2(
21137.  

، 6، باب 143/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 58/ 5: الكاىف -)3(
  .21194حديث 

  28: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .شوميبا اهل معصيت با چهره گرفته و عبوس روبرو 
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َهلُما اْالْمُر بِاْلَمْعروِف َوالنـَّْهُى َعِن اْلُمْنَكِر َخْلقاِن ِمْن َخْلِق الّلِه َفَمْن َنَصَرُمها اَعزَُّه الّلُه َوَمْن َخذَ : َقاَل أبو عبدالّله عليه السالم
  .»1«  َخَذَلُه اللّهُ 

ى از منكر دو خم: فرمايد امام صادق عليه السالم مى لوق خداوندند، هركس آنان را يارى كند، خدا او امر به معروف و 
  .كند منايد و هركس آنان را خوار كند، خداوند او را خوار مى را عزيز مى

ا اتـَّقُ : يـَُقوَل َثالثاً   انَُّه كاَن أبُو َعبِدالّله عليه السالم اذا َمرَّ ِجبَماَعٍة َخيَْتِصُموَن، ال َجيُوُزُهْم َحّىت : َوَعْنُه عليه السالم وا الّلَه، يـَْرَفُع ِ
  .»2«  َصْوَتهُ 

گذشت تا سه  ديد منى گذشت و آنان را در خصومت و دعوا مى كنند كه وقىت به مجعى مى از آن حضرت حكايت مى
  .تقواى خدا را مراعات كنيد: زد مرتبه فرياد مى

: َوَما اْلُمْؤِمُن الَّذى ال ديَن َلُه؟ قالَ : َفقيلَ . ضَّعيَف الَّذى ال ديَن َلهُ انَّ الّلَه َليُْبِغُض اْلُمْؤِمَن ال: َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله
  .»3« َعِن اْلُمْنَكرِ   الَّذى ال يـَْنهى

كسى كه : دين كيست؟ فرمود مؤمن ىب: دين است، گفتند خداوند دمشن مؤمن ضعيف ىب: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كند ى از منكر منى

ى از منكر استفاده مىاز آيا    شود كه وجوب ت و روايات باب امر به معروف و 

______________________________  
  .124/ 2: ؛ جمموعة ورام11، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 59/ 5: الكاىف -)1(

، حديث 1، باب 92/ 97: ألنوار؛ حبار ا12، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 59/ 5: الكاىف -)2(
86.  

، 1، باب 122/ 16: ؛ وسائل الشيعة15، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 59/ 5: الكاىف -)3(
  .21139حديث 
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آراسته و از اين دو وظيفه بر عهده كسى است كه شرايط علمى و عملى در او مجع باشد و به خصوص به حسنات اهلى 
  .رذايل اخالقى پرياسته باشد

ها را به ما مرمحت كن، آن گاه  در مرحله اّول مهه ما را به واقعيات اهلى آشنا ساز، سپس توفيق عمل به آن واقعيت! اهلى
موفقيت براى زمينه سازى جهت معروف و جلوگريى از منكر را به مهه ما لطف فرما كه در متام امور، به خصوص در اين 

  .دو مرحله عاىل به وجود مقدس تو حمتاج و نيازمندمي

 در عشق تو گم شدم به يك بار
 

 وار سرگشته مهى شدم فلك

  گر نقطه دل به جاى بودى
 

 سرگشته نبودمى دگر بار

  تا چند خورم ز نفس و تن خون
 

 تا كى باشم ازين وزان زار

  

  اى از وجود خويشم درمانده
 

 يك بارپاكم به عدم رسان به 

  رساىن چون با عدمم منى
 

 از روى وجود پرده بردار

  تا كشف شود در آن وجودم
 

 اسرار دو كون و علم اسرار

  من نعره زنان چو مرغ در دام
 

 بريون جهم از مضيق پندار

 اين بيدارى اگر بيايد
 

 «1» عطار شود ز خواب بيدار

______________________________  
  .مؤلف -)1(
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ِذِه الصَِّفِة َفُكلُّ ما اْظَهَر َيكوُن ُحجًَّة َعَلْيِه َوال يـَْنَتِفُع الّناُس بِهِ [ أَ َتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِربِّ َو [ : قاَل الّلُه َتعاىل. ِالنَُّه اذا َملْ َيُكْن ِ
اِئُن اُتطاِلُب َخْلقى ِمبا ُخْنَت ِبِه نـَْفُسَك َواْرَخْيَت َعْنُه ِعناَنَك روَى أنَّ أبا ثَعَلَبَة يا خ: ؟ َويُقاُل لَهُ »1« ] تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ 

 يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا[ :اُخلَشِىنَّ َسأَل رسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعْن هذِه اآليةَ 
ْنَكِر َواْصِربْ َعلى: قاَل صلى اهللا عليه و آله »2« ] اْهَتَديـُْتمْ 

ُ
اذا َرأَْيَت ُشّحاً ُمطاعاً   ما اصاَبَك َحّىت   َوْأُمْر بِاْلَمْعروِف َواْنَه َعِن امل

  ]عامَّةِ َوَهوًى ُمتََّبعاً َواْعجاَب ُكلِّ ذى َرْأٍى ِبرَأِْيِه فـََعْليَك ِبنَـْفِسَك َودَْع َعْنَك اْمَر الْ 

ى از منكر   صالحيت امر به معروف و 

ى از منكر كند به فرموده امام صادق عليه السالم بايد آراسته به صالح و سداد  كسى كه مى خواهد امر به معروف و 
ى از منكر  باشد؛ زيرا اگر از حسنات و حقايق و درسىت و راسىت، چيزى در او ديده نشود، مهان امر به معروف و 

  :گردد، به اين معىن كه حّجىت بر عليه خودش مى

   گوىي اگر خوب و صحيح و درست آنچه مى: گويند در مرحله اول مردم به او مى

______________________________  
  .44): 2(بقره  -)1(

  .105): 5(مائده  -)2(
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  اى؟ كىن چرا خودت به آن آلوده منع مىاست، چرا در خودت نيست؟ و از آنچه ديگران را 

ها دور بودى؟ و چرا  ها خواندى وىل خودت از آن چرا مردم را به خوىب: گويند و در مرحله دوم در دادگاه قيامت به او مى
ى كردى وىل خودت به آن مردم را از بدى   ها آلوده بودى؟ ها 

  :ز وادى حقيقت فرمودهچنان كه در قرآن جميد در مقام سرزنش اين دورافتادگان ا

  مناييد؟ كنيد و خود را فراموش مى آيا مردم را امر به خوىب مى

  :فرمايد حضرت عزت به اين گونه افراد مى
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ايد؟ يعىن به نفس خود  كنيد آنچه به خود كرده از بندگامن طلب مى! كاران ضايع روزگار اى خاينان بدكار واى خيانت
خواهيد آنان را نيز فريب دهيد و از براى حتصيل حاجات خود ارخاى عنان به  ايد، مى هايد و خود را فريب داد خيانت كرده

  !خواهيد كه ايشان را نيز از راه به در بربيد؟ كنيد و مى ايشان مى

  :در روايت آمده

  :ابوثعلبه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله از معناى اين آيه پرسيد

  .»1« ] َلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا عَ [

خود باشيد؛ اگر مشا هدايت يافتيد، گمراهى كسى كه گمراه شده به مشا ]  هاى معنوىِ  اميان و ارزش[مراقِب ! اى اهل اميان
  .رساند زياىن منى

  :حضرت در پاسخ او فرمود

   آمدها و مكاره حمرّمات گناهان بازدار و بر پيش مردم را امر به معروف كن و از

______________________________  
  .105): 5(مائده  -)1(

  32: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ى از منكر دست برمدار، تا وقىت   و مصايىب كه در راه خدا به تو مى رسد صرب كن، از شغل با عظمت امر به معروف و 
و خودرأى ببيىن كه بر اثر ريشه دواندن اين رذايل در وجودشان از گوش دادن به حق ابا و  كه مردم را خبيل و هواپرست

امتناع دارند، در اين وقت به خود بپرداز و به اصالح خود اقدام كن و قاطعانه به سوى رشد و كمال در حركت باش كه 
  .شتاگر اميانت قوى باشد گمراهى متام مردم جهان اثر سوىي بر تو خنواهد گذا
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ُرُهْم ِبِه َويَنهاُهْم َعْنُه ناِصحاً َوصاِحُب اْالْمِر ِباْلَمْعروِف َحيْتاُج اْن َيُكوَن عاِلماً بِاحلَْالِل َواحلَْراِم فارِغاً ِمْن خاصَِّة نـَْفِسِه ِممّا يَأمُ [
َوُحْسِن اْلَبياِن، عارِفاً بَِتفاُوِت اْحالِمِهْم لِيـُْنزَِل ُكّالً َمْنزِلََتُه، َبصرياً ِمبَْكِر النـَّْفِس َوَمكاِيِد ِلْلَخلِق َرحيماً ِِْم َرفيقاً داِعياً َهلُْم بِاللُّْطِف 
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ا َوال َيْشُكو ِمنـُْهم َوال َيْستَـْعِمُل احلَِْميََّة َوال يـَتَـَغلَّظُ  ،  ُجمَرَّداً بِِنيَِّتِه لِّلِه َتعاىل لِنَـْفِسهِ  الشَّْيطاِن، صاِبراً ما يـَْلَحُقُه، ال ُيكاِفئـُُهْم ِ
  ] َعْيِبهِ   ناِظراً اىل  ضاً اْمَرُه اَىل الّلِه َتعاىلُمْسَتعيناً ِبِه َوُمْبَتِغياً لَِثواِبِه، فَاْن خاَلُفوُه َوَجَفْوُه َصبَـَر َواْن وافـَُقوُه َوقَِبُلوا ِمْنُه َشَكَر، ُمَفوِّ 

  شرايط آمر به معروف و ناهى از منكر

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان اين فصل مى

ى از منكر است، نيازمند و حمتاج به چند برنامه است   :آن كس كه در مقام امر به معروف و 

قدرت متيز ميان احكام در او ديده شود و گرنه ممكن است امر به  عامل به حالل و حرام و ساير احكام مخسه باشد، - 1
ى از معروف منايد و از پى اين اشتباه مستحق عذاب و عقاب گردد   .منكر و 

   اش در اين صورت موعظه  خودش مرتكب مناهى و تارك طاعت نباشد كه - 2
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  .ش خواهد شدىب اثر و موجب انتقاد شديد مردم بر خود

اش خملوط به اغراض فاسده و اعراض   اگر برنامه  از روى اخالص و اعتقاد و يقني اقدام به اين دو وظيفه منايد كه - 3
  .اش شناعت در دنيا و فظاعت در آخرت است كاسده باشد نتيجه

ى از منكر با غلظت و  اش بر اساس رحم و شفقت قرار گريد كه برنامه - 4 تندى نتيجه خوىب خنواهد  امر به معروف و 
  .داد

  واعظ اگر چه امر به معروف واجب است
 

 طورى بكن كه قلب گنهكار نشكند

  

***  

 متاب اى پارسا روى از گنهكار
 

  به خبشايندگى در وى نظر كن
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 اگر من ناجوامنردم به كردار
 

 «1»  تو بر من چون جوامنردان گذر كن

  

ى از  - 5 به اين معىن كه با هر كسى موافق حال او برخورد   منكر بايد بر اساس حكمت اجنام گريد،امر به معروف و 
اند، آنان را كم كم و به تدريج به راه بندگى رهنمون  اند و حالوت بندگى نچشيده كند، مثًال كساىن كه به راه عبادت نرفته

نيست بلكه باعث نفرت ايشان شود؛ چنان كه در  شوند و به يكباره عبادات شاّقه بر او تكليف نكنند كه موافق حكمت 
  :اند كتب نوشته

چند روزى در اوقات : عابدى تارك الصالتى را به مواعظ و نصايح ترغيب به مناز كرد و آداب مناز به او تعليم داد و گفت
. باخرب شوىمناز با من باش و وظايف واجبات سنن با من به جاى آر تا خوب به آداب مناز از جهت علمى و عملى 

  .آن شخص قبول كرد

   اّول طلوع فجر كه شد تائب را بيدار كرد كه برخيز مناز كن، تائب از خواب

______________________________  
  .گلستان، سعدى شريازى  -)1(
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تا قريب به چاشت شد، تائب برخاست تا برخاست و با عابد به مناز ايستاد، بعد از مناز او را به تعقيب مناز مشغول كرد 
  .بر سر كارى رود و حتصيل معاشى كند

تائب كار را ناقص گذاشته به . بيا كه وقت مناز است! هنوز كارى فيصل نداده بود كه پيشني شد، آواز داد كه اى تائب
ز واجب به سّنت عصر و بعد از عابد او را به مناز نافله مشغول كرد و بعد از نافله به واجب و بعد ا. خدمت عابد آمد

  .ها تا قريب به نصف شب آن به واجب و بعد به تعقيب تا قريب پسني شده و هم چنني مغرب و نافله

  .حاصل آن كه مجيع كارهاى تائب منحصر شد به مناز و تعقيب و اوراد و از ساير كارها و حتصيل معاش باز ماند

اين بگفت و عابد را . گونه عبادت ندارم است نه كار من كه من طاقت اين مناز كار بيكاران: در اين وقت به عابد گفت
  .منازى بود برگشت رها كرد و به حال اول خود كه ىب
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  .آمر به معروف و ناهى از منكر بايد از مكر نفس و كيد شيطان غافل نشود - 6

  .از حوادث و سوانح روزگار هرچه بر او رو كند مالزم صرب و شكر باشد - 7

گر از مردم و كساىن كه در مقام اصالح ايشان است حركت نامالميى نسبت به او واقع شود در مقام تالىف و انتقام ا  - 8
  .برنيايد

  .شكوه ايشان به كسى نكند - 9

  .از ترشروىي و عبوسى نسبت به مردم خوددارى كند -10

  .از غلظت و تندى احرتاز منايد -11

  .امور فاسده خالص منايدنيت خود را از اغراض ماّدى و  -12

رتين تكيه گاه و نيكوترين فرياد رس نسبت به   عوض متام زمحاتش را فقط و فقط از حضرت دوست خبواهد كه -13 او 
   فرياد كنندگان و مسكينان
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  .و دردمندان است

ى از منكر با او خمالفت منايند و جف -14 ا كنند، صرب پيشه كند و در صورت موافقت با او به اگر در امر به معروف و 
  .شكر حق برخيزد

  .در مهه حال كار خود به خدا واگذار منايد -15

  .از عيب خود غافل مناند -16

ى از منكر است بايد وضع انبيا و ائمه عليهم السالم و اوليا را وجهه ّمهت خود  شخصى كه در كار امر به معروف و 
هاى اجتماعى و خانوادگى دچار  ها و طوفان ها و مشقت رگواران در اين مسري به انواع بالها و رنجقرار دهد كه آن بز 

شدند، وىل دست از برنامه و هدف پاك خود برنداشتند و در راه حضرت حق صرب پيشه كرده و استقامت ورزيدند و خود 
  .را به سعادت دنيا و آخرت و مقام رضوان الّله رساندند
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گشتند به طور يقني  شدند و به عارضه سسىت و كسالت دچار مى ه عليهم السالم اگر در راه خدا خسته مىانبيا و ائم
رسيد، اگر مشا هم كه امت و پريو آن بزرگواران هستيد، برخالف آنان به  دين خدا و فرهنگ پاك اهلى به جامعه انساىن منى

بگذاريد به تداوم دين لطمه خورده و به خاموشى چراغ  سسىت دچار شويد و از پى موج حوادث ميدان ابالغ را خاىل
ايد، از اين كه حادثه در مشا اثر بگذارد سخت بپرهيزيد و گرمى بازار ابالغ دين را سرد نكنيد و مهانند  هدايت كمك كرده

حق انديشه  مقتدايان خود و راهنمايان راه توحيد به راه برحق خود ادامه دهيد و در اين مسري فقط و فقط به حضرت 
كرده و به آن جناب توجه كنيد كه حتصيل خري دنيا و آخرت جز تسليم شدن در برابر دوست و اطاعت اوامر آن 

  .حضرت، راه ديگر ندارد
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   باب

65  

  درخوف و خشيت از خدا

  39: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الصاِدُق عليه السالم

اِت اْلِعلمِ ْلِعْلِم، َواْلِعْلُم ُشعاُع اْلَمْعرَِفِة َوقـَْلُب اْالمياِن، َوَمْن ُحرَِم اخلَْْشَيَة الَيُكوُن عاِلماً َواْن َشقَّ الشَّعْ اخلَْْشَيُة مرياُث ا   .َر ِمبَُتشاِ

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ [ : قاَل الّلُه َتعاىل   .»1« ]ِإمنَّ

َحقيَقِتِه، َوالتََّكلُُّف ىف   الطََّمُع، َواْلُبْخُل، َوالرِّياُء، َوالَعَصِبيَُّة، َوُحبُّ اْلَمْدِح، َواْخلَْوُض فيما َملْ َيِصُلوا اىل: َعَشَرُة اْشياءَ آَفُة اْلُعَلماِء 
  .اُر، َوتـَْرُك اْلَعَمِل ِمبا َعِلُمواتـَْزيِني اْلَكالِم ِبَزواِئِد اْالْلفاِظ، َوِقلَُّة اْحلَياِء ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ، َواْالْفِتخ

  .اْشَقى الّناِس َمْن ُهَو َمْعروٌف ِعْنَد الّناِس ِبِعْلِمِه َجمُْهوٌل ِبَعَمِلهِ : قاَل عيسَى ْبُن َمْرَميَ عليه السالم

َىل الشَّكِّ َوِمَن اْالْخالِص اَىل الرِّياِء َوِمَن التَّواُضِع ال َجتِْلُسوا ِعْنَد ُكلِّ داٍع َيْدُعوُكْم ِمَن اْلَيقِني ا: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
َوتـََقرَّبُوا ِمْن عاملٍِ َيْدُعوُكْم ِمَن اْلِكْربِ اَىل التَّواُضِع َوِمَن الرِّياِء اَىل . اَىل اْلِكْربِ َوِمَن النَّصيَحِة اَىل اْلَعداَوِة َوِمَن الزُّْهِد اَىل الرَّْغَبةِ 
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َوال َيْصُلُح ِلَمْوِعَظِة اْخلَْلِق اّال َمْن جاَوَز . ِمَن الشََّك اَىل اْلَيقِني َوِمَن الرَّْغَبِة اَىل الزُّْهِد َوِمَن اْلَعداَوِة اَىل اْالْخالصِ اْالْخالِص وَ 
   هِذِه اْالْصنافُ 

______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(

  40: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  . ُعُيوِب اْلَكالِم َوَعَرَف الصَّحيَح ِمَن السَّقيِم َوِعَلَل اخلَْواِطِر َوِفَنتَ النـَّْفِس َواْهلَوى  ، َواْشَرَف َعلىِبِصْدِقهِ 

  .ُكْن َكالطَّبيِب الرَّفيِق الَّذى َيَضُع الدَّواَء ِحبَْيُث يـَنـَْفعُ : قاَل أمريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم

  41: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اِت اْلِعلِم اخلَْْشَيُة مرياُث اْلِعْلِم، َواْلِعْلُم ُشعاُع اْلَمْعرَِفِة َوقـَْلُب اْالمياِن، َوَمْن ُحرَِم اخلَْْشَيَة الَيُكوُن عاِلماً [  َواْن َشقَّ الشَّْعَر ِمبَُتشاِ
ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ [ : قاَل الّلُه َتعاىل   ]»1« ]ِإمنَّ

  ت خوف از خداحقيق

مسئله خوف و خشيت و متام جوانب آن مهراه با آيات قرآن و روايات و دعاهاى اسالمى و كلمات حكيمانه و اشعار 
  .شود عارفانه به طور مفصل در جلد اول كتاب گذشت، لذا به ترمجه روايت قناعت مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هر كه را علم نيست خوف نيست و هر كه را خوف نيست از هيچ گناهى ابا  خوف اهلى نتيجه دانش و آگاهى است كه
  .ندارد و وى را بر هيچ طاعىت شوق و ذوق نيست

علم، شعاع معرفت است، معرفت به صفات و امساى جناب حق و معرفت به تكاليف شرعيه و حقايق اصولّيه و نتيجه و 
هلى حمروم باشد از سعادت عظمى حمروم و در زندگى و حيات مثره و حاصل علم، اميان كامل است و هركس از خوف ا

  مغبون و در سلك جّهال بدخبت و در قيامت حمشور با بريدگان از فيض است هر
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______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(

  42: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .مال داراى شخصيت و اعتبار باشدچند در حّدت فهم و كثرت علم از موشكافان حقايق و در علم و ك

  :خداوند بزرگ در قرآن جميد فرموده

  .ترسند مگر صاحبان دانش خدا را منى

  43: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

َحقيَقِتِه، َوالتََّكلُُّف   َيِصُلوا اىلالطََّمُع، َواْلُبْخُل، َوالرِّياُء، َوالَعَصِبيَُّة، َوُحبُّ اْلَمْدِح، َواْخلَْوُض فيما َملْ : آَفُة اْلُعَلماِء َعَشَرُة اْشياءَ [
  ]ِمبا َعِلُموا ىف تـَْزيِني اْلَكالِم ِبَزواِئِد اْالْلفاِظ، َوِقلَُّة احلَْياِء ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ، َواْالْفِتخاُر، َوتـَْرُك اْلَعَملِ 

   هاى علم آفت

اندازد و آن را وسيله بدخبىت و  لم را از مثر دادن مىها به علم انسان بزند، ع ده چيز آفت علم است كه هريك از اين آفت
  .كند شقاوت آدمى مى

اين رذيله موّرث ذّلت و خوارى و باعث غرق شدن انسان در امور ماّدى است و با عّزت علم سرسازگارى   طمع كه - 1
  .ندارد

ه است و فرقى در پليدى خبل چرا كه علم نتيجه علّو ّمهت است و علّو ّمهت مناىف خبل كه از صفات خسيس خبل، - 2
خشكاند و انسان را از نظر رمحت حق و مهر خلق  نيست كه در علم باشد يا در مال، خبل ريشه علّو ّمهت را مى

  .اندازد مى

از بدترين آفات است و آتشى سوزان در خرمن ثواب و اجر اخروى كه رياكار در روز قيامت دستش از مزد و   ريا كه - 3
  !!هايش در ميدان باعظمت حمشر بر باد است است و متام زمحات و كوشش عنايت اهلى خاىل

  :عناد و جلاج و به حكم تعليم بايد از روى انصاف و معدلت باشد نه  عصبيت كه - 4
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  44: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :»1« ] احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتََّبعَ [

  .تر است شايستهكند، براى پريوى شدن  كسى كه به سوى حق هدايت مى

  .تابع حق باش از هر كه و هركجا كه باشد و هر چه كه باشد

عامل و دانشمند در انتقال علم و در تعليم و تدريس نبايد به انتظار مدح و ثناى مردم باشد كه انتظار  حّب مدح، - 5
است و نيز صاحب  مدح و ثنا از صفات خبيثه و موجب تضييع حق علم و مانع افاضه فيوضات بر صفحه اهلى نفس

اين صفت از شايبه ريا خاىل نيست و مهيشه مطمح نظرش تسّلط و زيادتى بر اقران و امثال است و در ابواب گذشته بيان 
  .شد كه اين صفت خمّرب دين و مزّيف علم است

ها موجب تضييع اوقات و باعث حتصيل  فكر در آن  ها رسيد كه توان به ُكنه آن خوض و غور در مسائلى كه منى - 6
  .اعتقادات باطله و ُمهلكه است

در حماورات و مكاملات و تصانيف و تاليفات به حنوى رفتار كردن كه مستمع و   زينت دادن كالم به الفاظ زيادى كه - 7
از انصاف و خارج از اخالق انبيا و  خواننده از فهم مسائل و حقايق عاجز مباند و اين هنرمناىي در كالم و نوشتار، دور

  .اولياى خداست

است و با   از حياى اهلى بيگانه بودن كه موّرث عدم رعايت ادب نسبت به مردم و تضييع حق اعلم و اصلح و اسىن - 8
حياىي از اخبث خبايث براى مهه و به خصوص براى اهل علم است و براى مهه فظيع و شنيع  ىب: اين اوصاف بايد گفت

  .براى اهل علم افظع و اشنع استو 

صورت و سريت خود فريفته شدن كه در  و به علم و دانش يا به مال و منال  بر خود باليدن و فخر و مباهات كردن - 9
  قرآن جميد اعالم شده خداوند

______________________________  
  .35): 10(يونس  -)1(

  45: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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  .و فخركننده را دوست نداردمهربان مردم متكرب 

  :اند حكما گفته

رود و اين به تىب و هم چنني است امر در ساير شؤون و اعتبارات دنيوى كه   به مال و مجال خود مبال كه آن به شىب مى
  :اند گفته

  به عّزت مبال وز ذّلت منال
 

  كه اين هر دو را زود باشد زوال

  

عمل  عمل نكردن به علم ضايع كردن حق علم است و عامل ىب  خود عمل نكردن كهبه دانسته و به دانش و معرفت  -10
  .نور است مثر و چراغ ىب زه و درخت ىب چون كمان ىب

  هر كه را دل دلربى را منزل است
 

  دل است دلرب مباند ىب آن كه ىب

 شاهد از ياران كجا گريد كنار
 

  هر كجا مشعى ميان حمفل است

  خمصوص تو نيستاين جفا و جور 
 

  هر كه شد سيمني بدن سنگني دل است

  حد كاندر آن عشق درياىي است ىب
 

  موج كشتيبان و طوفان ساحل است

  طالبان را خستگى در راه نيست
 

  عشق هم راه است و هم خود منزل است

 ظلمت ار يكسر بگريد خانه را
 

  چون فروغ مشعى آيد زايل است

  بيش نيستدر مهه عامل يكى حق 
 

  پذيرد باطل است آن كه كثرت مى

 از خرد بگذر نشاط از عشق نيز
 

 «1»  عاشق از خود غافل از وى عاقل است

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(
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  46: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  ] بعلمه جمهول بعمله اشقى الناس من هو معروف عند الناس: قال عيسى ابن مرمي عليه السالم[

   ترين مردم بدخبت

  :عيسى بن مرمي فرمود

ترين مردم كسى است كه در ميان مردم مشهور به علم است وىل از نظر عمل بني خود و خدا سست  ترين و بدخبت شقى
  .»1«  حال است و تنبل و ىب

______________________________  
  .19، حديث 11، باب 52/ 2: حبار األنوار -)1(

  47: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ال َجتِْلُسوا ِعْنَد ُكلِّ داٍع َيْدُعوُكْم ِمَن اْلَيقِني اَىل الشَّكِّ َوِمَن اْالْخالِص اَىل الرِّياِء َوِمَن التَّواُضِع : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
َوتـََقرَّبُوا ِمْن عاملٍِ َيْدُعوُكْم ِمَن اْلِكْربِ اَىل التَّواُضِع َوِمَن الرِّياِء اَىل . ْهِد اَىل الرَّْغَبةِ اَىل اْلِكْربِ َوِمَن النَّصيَحِة اَىل اْلَعداَوِة َوِمَن الزُّ 

ْلِق اّال َمْن جاَوَز َوال َيْصُلُح ِلَمْوِعَظِة اخلَْ . اْالْخالِص َوِمَن الشََّك اَىل اْلَيقِني َوِمَن الرَّْغَبِة اَىل الزُّْهِد َوِمَن اْلَعداَوِة اَىل اْالْخالصِ 
  ] ُعُيوِب اْلَكالِم َوَعَرَف الصَّحيَح ِمَن السَّقيِم َوِعَلَل اخلَْواِطِر َوِفَنتَ النـَّْفِس َواْهلَوى  هِذِه اْالْصناُف ِبِصْدِقِه، َواْشَرَف َعلى

   عامل حقيقى در كالم نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

از شركت در جمالسى كه انسان را از يقني به شك و از اخالص به ريا و از تواضع به تكّرب و از سالمت و آرامى به 
  .كشاند بپرهيزيد عداوت و دمشىن و از زهد در آنچه بايد زهد داشت به رغبت و شوق مى
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و از شك به يقني و از رغبت به دنياى فاىن به زهد با عاملى معاشرت كنيد كه مشا را از كرب به تواضع و از ريا به اخالص 
  .و از دمشىن به دوسىت و مهر و حمبت دعوت كند

  اند و به مهت صادقانه، اين عيوب و صفات ناپسند آنان كه از اين عقبات گذشته

  48: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اند حق موعظه خلق را دارند كه  سماىن رهيدهاند و از امراض نفساىن و علل روحاىن و لّذات غلط ج را از وجود خود شسته
گونه عامل، جانشني حقيقى انبيا و ائمه عليهم السالم در ميان مردم است و هم اوست كه چراغ راه حيات مردم و  اين

  .خورشيد پرفروغ زندگى انساىن است

ى با امراض نفساىن و آرى، آن كس كه در مسري صدق است و بر عيوب كالم آگاه و شناساى صحيح از سقيم و آشنا
  .هاى نفس و هوا است، عامل و دانشمند حقيقى است بيناى بر فتنه

  49: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  ] كن كالطبيب الرفيق الذى يضع الدواء حبيث ينفع: قال أمرياملؤمنني عليه السالم[

   عامل، طبيب روح

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

كند كه اگر  در ميان مردم مانند طبيب مشفِق مهربان باش، طبيىب كه دوا را براى سودخبشى و شفاى مريض جبا مصرف مى
ها جنات يابند و از امراض روحى و قلىب شفا پيدا كنند و به دست با كرامت  گونه باشى، مردم به دست تو از آلودگى اين

خداى خود آشىت منايند و در خلوت دل پس از بيدارى و بيناىي به حمضر  علم و دانشت به انابه و توبه روى آرند و با
  :حضرت دوست عرضه بدارند

  دل دگر با كه سپارم كه تو در جان مىن
 

  جان دگر با كه فشامن كه تو جانان مىن

  هنرى نيست جز اينم ز چه پنهان سازم
 

  گو مهه خلق بدانند تو جانان مىن
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  چه جاى نظر است گفتمت مهر و در اين گفته
 

  تو بدين طلعت افروخته برهان مىن

  

  زمخى اى خواجه گرت با من مسكني رمحى است
 

  دردى اى دوست اگر از پى درمان مىن

  

  50: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  چه غم از دوش و چه انديشه ز فردا دارم
 

  توىي آغاز من و باز تو پايان مىن

 اى از خط او سرزدهخط او سرزده يا 
 

  روزكى چند شد اى دل كه به فرمان مىن

 گفتم اى دست به دامانش رسى روزى و شد
 

  جيب جان چاك و تو در چاك گريبان مىن

 گفتم اى پاگذرى بر سر راهش آخر
 

  عمر از دست شد و باز به دامان مىن

 گفتمش با سر زلف تو رسد دست نشاط
 

ار مهني بس كه پريشان  «1»  مىن گفت ز

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(

  

  51: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   باب

66  
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   درآفت قاريان قرآن

  53: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ِلَفْقرِِه َويـُْبِغُضونَُه ِلُعْجِبِه فـَُهَو اَبداً ُخماِصٌم ِلْلَخْلِق ىف َغْريِ َواِجٍب اْلُمتَـَقّرى ِبال ِعْلٍم َكاْلُمْعَجِب ِبال ماٍل َوالُمْلٍك يـُْبِغُض النّاَس 
  .َوَمْن خاَصَم اْخلَْلَق ىف َغْريِ ما يـُْؤَمُر ِبِه فـََقْد نازََع اْخلاِلِقيََّة َوالرُّبُوبيَّةَ 

  .»1« ]ْريِ ِعْلٍم َو ال ُهدًى َو ال ِكتاٍب ُمِنريٍ َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل ِيف اللَِّه ِبغَ [ : قاَل الّلُه َتعاىل

  .ِبال َحقيَقٍة َوال َمْعىنً   ءٌ اَشدَّ ِعقاباً ِممَّْن لَِبَس َقميَص النُُّسِك ِبالدَّْعوى َولَْيَس َشىْ 

  .يا بـَُىنَّ اليـََرى الّلُه اْمسََك ىف ديواِن الُقرّاءِ : َوقاَل َزْيُد ْبُن ثاِبٍت ِالبِْنهِ 

  .امَّىت َزماٌن َتْسَمُع ِباْسِم الرَُّجِل َخيـٌْر ِمْن اْن تَلقاُه َخيـٌْر ِمْن اْن ُجتَرِّبَ   يَْأتى َعلى: النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهَوقاَل 

َواْخِف ِسرََّك ِمَن اْخلَْلِق َما  اْكثـَُر ُمناِفقى أُمَّىت قـُرّاُؤها َفُكْن َحْيُث نُِدْبَت الَْيِه َوأُِمْرَت ِبهِ : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
 َوبـَْنيَ بارِِئَك َواْسَتِعْن بِالّلِه ىف اْسَتَطْعَت َواْجَعْل طاَعَتَك لِّلِه ِمبَْنزَِلِة روِحَك ِمْن َجَسِدَك، َوْلَيُكْن ُمْعَتِرباً حاُلَك ما ُحتَقُِّقهُ بـَيـَْنكَ 

  .والنَّهارِ  َمجيِع اُمورَِك ُمَتَضرِّعاً الَْيِه آناَء اللَّيل

  »2« ] اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َو ُخْفَيًة ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ [ : قاَل الّلُه َتعاىل

______________________________  
  .8): 22(حج  -)1(

  .55): 7(اعراف  -)2(

  54: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .َوَعالماِِمْ َواْالعِتداءُ ِمْن ِصَفِة قـُرّاِء َزمانِنا 

  .َوَجٍل ِلَئال تـََقَع ىف َمْيداِن التََّمّىن فـَتَـْهِلكَ   ىف َمجيِع اْحواِلَك َعلى  وْلَتُكْن ِمَن الّلِه َتعاىل
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  55: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ُه ِلُعْجِبِه فـَُهَو اَبداً ُخماِصٌم ِلْلَخْلِق ىف َغْريِ َواِجٍب اْلُمتَـَقّرى ِبال ِعْلٍم َكاْلُمْعَجِب ِبال ماٍل َوالُمْلٍك يـُْبِغُض الّناَس ِلَفْقرِِه َويـُْبِغُضونَ [
َو ِمَن النَّاِس َمْن ُجياِدُل ِيف اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َو [ : َوَمْن خاَصَم اْخلَْلَق ىف َغْريِ ما يـُْؤَمُر ِبِه فـََقْد نازََع اْخلاِلِقيََّة َوالرُّبُوبيََّة قاَل الّلُه َتعاىل

  ]»1« ]َو ال ِكتاٍب ُمِنريٍ ال ُهدًى 

   عظمت قرآن

هاى ناشى از  مسئله قرآن و موقعيت عظيم اين كتاب در ميدان حيات و منافع اتصال علمى و عملى به قرآن و خسارت
به طور مشروح » مصباح الشريعة«عدم توجه به اين منبع بركات و فيوضات به طور مفّصل در شرح روايت سيزدهم كتاب 

دامن وىل به  گرچه بيش از آنچه به مقتضاى حال در آن جلد به نوشته آمد توضيح بيشرتى را الزم منى  و مبسوط گذشت،
نگارم، باشد كه از اين  بديل ملكوتى در اين فصل مى نظري و سرمايه ىب خاطر امهيت موضوع، مطالىب را در حمور اين مايه ىب

كه اگر هزاران كتاب درباره اين كتاب به وسيله بيداران و   رهگذر سود بيشرتى در دو جهت دنيا و آخرت نصيب ما گردد
  .آگاهان و مفّسران نوشته شود كم است و در برابر عظمت اين منبع اهلى كارى صورت نگرفته است

______________________________  
  .8): 22(حج  -)1(

  56: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  در مهه كون و مكان نيست جز اينم هوسى
 

  هوسى زيست توامن نفسى مگر ىب كه

  ام از دل و جان طور صفت ها سر زده شعله
 

  موسىي نيست دريغا كه جبويد قبسى

 راز رندان خرابات مپرسيد ز ما
 

  به كسى راز مگوييد كه گويد به كسى

 ما نگفتيم حديثى كه توان گفت و شنيد
 

  ليك در خلق زما گفت و شنيدست بسى

  نّاى رهاىي هيهاتمن در اين دام و مت
 

 «1»  تا ابد صيد تو جز قيد ندارد هوسى
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   دعاى شروع قرائت قرآن

  :گويد شيخ طوسى كه جاللت قدر و منزلتش بر احدى از اهل دل پوشيده نيست در نقلى مى

سرمدى مشغول شود خواست به قرائت قرآن، اين منبع فيض  حضرت موىل املوحدين، امرياملؤمنني على عليه السالم چون مى
  :داشت به درگاه حضرت رّب العزّه عرضه مى

 ِلساىن َوَأِعىنِّ َعَلْيِه ما ابـَْقْيَتىن فَانَُّه ال الّلُهمَّ اْشرَْح بِاْلُقْرآِن َصْدرى، َواْستـَْعِمْل بِاْلُقْرآِن َبَدىن، َونـَوِّْر ِباْلُقْرآِن َبَصرى َواْطِلْق بِاْلُقْرآنِ 
  .»2«  اّال ِبكَ َحْوَل َوال قـُوََّة 

ام را به وسيله قرآن گشاده گردان، و بدمن را به واسطه قرآن به كار گري، و چشمم را به وسيله قرآن نوراىن گردان  سينه! خدايا
و زبامن را به وسيله قرآن بازگردان و مرا بر پايدارى به قرآنت يارى ده، مسلماً هيچ حركىت و قدرتى نيست مگر به واسطه 

  .تو

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(

  .6، حديث 25، باب 209/ 89: ؛ حبار األنوار323: مصباح املتهجد -)2(

  57: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   شرح صدر با قرآن

ى دست مشا در اين مجالت ملكوتى و آمساىن دّقت كنيد و ببينيد انسان در صورت تالوت حقيقى قرآن به چه منابع عظيم
  .يابد مى

شرح صدر حقيقىت است كه هر انسان مؤمن و مسلماىن به خاطر برخورد صحيح با حوادث ماىل، مقامى، خانوادگى، 
  .اجتماعى، شهواىن الزم دارد

  .خداوند عزيز در قرآن جميد شرح صدر را به عنوان نعمت عظيم معنوى ياد كرده است
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وليا در برابر متام حوادث زمانشان شرح صدر بود، موسى به هنگام پوشيدن عامل موفقيت انبيا و ائمه عليهم السالم و ا
  :لباس مقدس رسالت و حركت به سوى مصر براى درهم كوبيدن نظام طاغوتى از پروردگار بزرگ عامل شرح صدر خواست

  .»1« ] َو َيسِّْر ِيل أَْمرِي* قاَل َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي[

  .و كارم را برامي آسان ساز* گشاده گردان،]  براى حتمل اين وظيفه سنگني[ ام را سينه! پروردگارا: گفت

  :منايد خداوند مهربان اعطاى شرح صدر را به رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله يادآورى مى

  .»2« ] أَ َملْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ [

  گشاده نكردمي؟] به نورى از سوى خود[ات را  آيا سينه

  :داند خود به مؤمنان مى بزرگ مسئله شرح صدر را نعمىت عطا شده از طرفخداوند 

______________________________  
  .26 - 25): 20(طه  -)1(

  .2): 94(انشراح  -)2(

  58: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] نُوٍر ِمْن رَبِّهِ   أَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعلى[

ره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است ]  پذيرفنت[اش را براى  كسى كه خدا سينه  آيا اسالم گشاده است، و 
  ].اش از پذيرفنت اسالم تنگ است؟ مانند كسى است كه سينه[

  :منفعت شرح صدر به فرموده قرآن جميد پذيرفنت اسالم و قبول معارف عاىل اهلى است

  .»2« ] َأْن يـَْهِدَيهُ َيْشرَْح َصْدَرُه ِلْإلِْسالمِ َفَمْن يُرِِد اللَُّه [

  .گشايد اسالم مى]  پذيرفنت[اش را براى  پس كسى را كه خدا خبواهد هدايت كند، سينه
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خواهد، راه به دست آوردنش معرفت به قرآن و عمل به آيات اين منبع بركات و فيوضات است،  كسى كه شرح صدر مى
شود و انسان بر اساس آن معرفت با  معرفت به حق و نفس و دنيا و آخرت و تكاليف پيدا مى چرا كه با معرفت به قرآن،

ها و حوادث به  شكند و از طريق راه بازكردن از ميان طوفان كند و با كمال قدرت موج حادثه را مى حوادث برخورد مى
  .كند سوى رضايت حق حركت مى

   بدن و قرآن

ن و قرآن مطرح است، بدن عبارت است از دست و پا و پوست و شكم و شهوت در مجله دوم دعاى حضرت مسئله بد
   هاى حق در قرآن جميد باشد آن حركات عمل صاحل و عمل صاحل و گوش كه اگر حركات متام اين اعضا براساس نقشه

______________________________  
  .22): 39(زمر  -)1(

  .125): 6(انعام  -)2(

  59: ص، 11 عرفان اسالمى، ج

شت است كه اگر بدن مهاهنگ با قرآن حركت نكند حركتش عني ضاللت و ضاللت  مورد قبول حق و قبوىل حق موّرث 
  .عني عذاب خداست

   بصريت با قرآن

در مجله سوم مسئله بصريت و آگاهى و روشن دىل و روشن فكرى مطرح است كه اين آگاهى و بيناىي و صفا و روشىن 
  .ه كتاب خدا قابل حتصيل استتنها از طريق اتصال ب

   زبان و قرآن

از اعضاى مهم انسان زبان است، زباىن كه اگر مقيد به مسائل قرآىن نباشد نزديك به بيست گناه و معصيت كه بعضى از 
اى ندارد مگر اين كه وضعش  شود، زبان اگر خبواهد يك عضو ملكوتى و اهلى باشد چاره ها از كباير است مرتكب مى آن

  .آيات مربوط به زبان مهاهنگ كند را با

   مددجوىي از حق
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مرا بر اجراى متام مسائل قرآن يارى ده كه حول و قّوتى به جز حول و قّوت وجود مقدس تو وجود : و در پايان دعا آمده
  .ندارد

ى را طى رسد، چه منازل بزرگ و مراتب مهم راسىت، انسان با اتصال به قرآن جميد به چه مقامات عظيم و بلندى مى
  .رسد كند كه هيچ موجودى در اين جهان استعدادش به پايه استعداد انسان و قدرت پروازش به قدرت پرواز انسان منى مى

  60: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   هاى امام على عليه السالم درباره قرآن سفارش

  :كند يد اين چنني سفارش مىامرياملؤمنني عليه السالم به متام امت به طور قاطع و اكيد نسبت به قرآن جم

نَُّه ِشفاءٌ َفانَُّه اْحَسُن احلَْديِث َوابـَْلُغ اْلَمْوِعَظِة َوتـََفقَُّهوا ِفيِه َفانَُّه َربيُع اْلُقُلوِب َواْسَتْشُفوا ِبُنورِِه فَا  تـََعلَُّموا ِكتاَب الّلِه تـََباَرَك َوَتعاىل
  .»1«  ُه اْحَسُن اْلَقَصصِ ِلما ِىف الصُّدوِر َواْحِسُنوا ِتالَوَتُه َفانَّ 

ترين و  بر مشا الزم است قرآن جميد را بياموزيد و كتاب خداى تبارك و تعاىل را فرا گرييد كه آن نيكوترين گفتار و روشن
  .ترين موعظه است بليغ

ار دل كننده متام هاست و از حقيقت و معنويت و مفهوم قرآن طلب شفا كنيد كه عالج   و قرآن را دقيقاً بفهميد كه 
رتين داستان دردهاى سينه   .هاست هاست و نيكو آن را تالوت كنيد كه 

  :فرمايد مى» ج البالغة«و در 

اْلُقْرآَن اَحٌد َوما جاَلَس هَذا اْعَلُموا انَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُهَو الّناِصُح الَّذى اليـَُغشُّ َواْهلاِدى الَّذى الُيِضلُّ َواْلُمَحدُِّث الَّذى الَيْكِذُب 
  .»2«  اْو نـُْقصاٍن ِمْن َعمى  اّال قاَم َعْنُه ِبزياَدٍة اْو نـُْقصاٍن، زِياَدٍة ىف ُهدى

نشيند مگر اين   دروغ است، كسى با قرآن منى گمراهى و گوينده ىب كننده ىب غش و هدايت بدانيد كه قرآن نصيحت كننده ىب
  .شود مىكه به هدايتش اضافه و از كورى و تاريكيش كم 

______________________________  
  .2، حديث 14، باب 291/ 74: ؛ حبار األنوار149: حتف العقول -)1(
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  .24، حديث 1، باب 23/ 89: ؛ حبار األنوار176خطبه : ج البالغة -)2(

  61: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   توسل به قرآن

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود

  .»1«  َك بِِتالَوِة اْلُقْرآِن َوذِْكِر الّلِه َكثرياً فَانَُّه ذِْكٌر َلَك ىف السماء ونُوٌر َلَك ِىف اْالْرضِ َعَليْ 

  .بر تو باد به تالوت قرآن و ياد زياد خدا كه براى تو ذكر اهلى نزد حضرت حق و نور زندگى در دنيا است

  :اى دارند كه در كتب معترب بدين مضمون نقل شده است نهرسول خدا صلى اهللا عليه و آله دعاى جانانه و عاشقا

ِلساىن نوراً َوىف َمسْعى نُوراً َوَعْن َمييىن نُوراً َوَعْن َيسارى نُوراً َوِمْن فـَْوقى نُوراً   الّلُهمَّ اْجَعْل ىل ىف قـَْلىب نُوراً َوىف َبَصرى نُوراً َوَعلى
  .»2« ْن َخْلفى نُوراً َواْجَعْل ىل ىف نـَْفسى نُوراً َوَعظِّْم ىل النُّورَ َوِمْن َحتْىت نُوراً َوِمْن امامى نُوراً َومِ 

در قلب و چشم و زبان و گوش و طرف راست و چپ و باالى سرزير پا و جلوى روى و پشت سر و در ! پروردگارا
  .نفس من نور قرار ده و عظمت اين نور را بر من ظاهر كن

  :فرمود عارىف مى

اين دعا به وسيله رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حضرت رّب العزّه درخواست شده، توجه علمى  اين نورى است كه در
  :و عملى به قرآن جميد است؛ زيرا خداوند عزيز فرموده

______________________________  
  .5900، حديث 5، باب 294/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  ).با كمى اختالف( 9حديث ، 13، باب 313/ 84: حبار األنوار -)2(

  62: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َو أَنـَْزْلنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً [
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  .به سوى مشا نازل كردمي]  مانند قرآن[و نور روشنگرى 

كه حمال است جز به وسيله قرآن اعضا و جوارح و ظاهر و باطن انسان و باالى سر و زير پا و راست و چپ و پشت 
  .ش رويش نوراىن گرددسر و پي

  :در توضيح بيشرت اين دعا به دو آيه شريفه زير توجه كنيد

ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َو ِمْن َخْلِفِهْم َو َعْن َأْمياِِْم َو َعْن َمشائِِلِهْم َو * قاَل َفِبما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ [
  .»2« ] ال جتَُِد َأْكثـََرُهْم شاِكرِينَ 

كه رهروانش را به سعادت ابدى [به سبب اين كه مرا به برياهه و گمراهى انداخىت، يقيناً بر سر راه راست تو : گفت
  .در كمني آنان خواهم نشست] رساند مى

جاىي آنان را دچار وسوسه و  تا[تازم و  سپس از پيش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپشان بر آنان مى* 
  .گزار خنواهى يافت بيشرتشان را سپاس]  كنم كه اغواگرى مى

يك بار ديگر به منت اين دو آيه توجه كنيد، آن گاه دقت مناييد كه اگر كسى خبواهد راه نفوذ شيطان را از هر طرف به 
نور اهلى است و هركس قلب و نفس و اى جز توسل علمى و عملى به قرآن ندارد كه قرآن  جانب خودش ببندد چاره

چشم و گوش و زبان و راست و چپ و باال و پايني و پشت سر و پيش رويش منور به نور قرآن گردد، شيطان از 
  .شود اش بر او براى ابد بسته مى دسرتسى به او حمروم و ممنوع و راه غلبه

______________________________  
  .174): 4(نساء  -)1(

  .17 -16): 7(اعراف  -)2(

  63: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

آرى، قرآن جميد داراى منافع سرشار دنيوى و اخروى است و سعادمتند كسى است كه به كوى او سفر كند و براى مهيشه 
  .در آن كوى كه كوى اهلى است مقيم شود

  :به قول عارف شرياز
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شت ز كويت حكايىت   اى قّصه 
 

  روايىتشرح مجال حور ز رويت 

  اى انفاس عيسى از لب لعلت لطيفه
 

  آب خضر ز نوش لبانت كنايىت

  اى هر پاره از دل من و از غصه قصه
 

  هر سطرى از خصال تو وز رمحت آيىت

  كى عطرساى جملس روحانيون شدى
 

  گل را اگر نه بوى تو كردى رعايىت

 دهد در آتش ار خيال رخش دست مى
 

  دوزخ شكايىتساقى بيا كه نيست ز 

  داىن مراد حافظ از اين درد و غصه چيست
 

  اى وز خسرو عنايىت از تو كرمشه

  

   قرآن در كالم مّال حمسن فيض

  :گويد درباره قرآن جميد مى» علم اليقني«حمّدث كبري، مرحوم مّال حمسن فيض كاشاىن در جلد اّول 

  .غريبه، معجزات عجيبه در قرآن جميد استخبش هر مرض، كربيت امحر، خواص  داروى عظيم عالج

  64: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

هاى عميق تشبيه كرد كه اين كتاب از هر چه در اين جهان هسىت  هاى سر به فلك كشيده و اقيانوس توان به كوه آن را منى
  .تر است موجود است برتر و عظيم

ديدهايش بنگرى، مى بيان و بليغ است، اگر به احكام  بيىن كه مايه سخنگوى ماهر، سرمايه واعِظ خوش اگر به مواعظ و 
ياىب كه درياىي است براى شناگرى فقيه حاذق و مفىت صادق، اگر به بالغت و  و حالل و حرامش نظرى كىن مى

ان ميزان ترازوست، كتاىب است كه اديب پرقدرت و تيزبني شود كه براى فصحا و بلغاى جه فصاحتش توجه كىن معلوم مى
  .كند ماهر در كنار درياى مفاهيم و معرفت معانيش افتخار مى

رتين متخصصند پس از آيه شريفه آنان كه در فنون سخن و در چهارچوب فصاحت و بالغت و در زيباىي   :هاى كالم 
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  .»1« ] َفِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ [

  !آورند؟ س بعد ازآن به كدام سخن اميان مىپ

  :آنان پس از آيه شريفه

  .»2« ]ءٍ  ما فـَرَّْطنا ِيف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ [

  .امي فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب 

  گويند؟ چه مى

بيىن كه شفاى هر دردى و وسيله هر رشد و كماىل در اين كتاب  بنگرى، مىاگر به كتاب خدا با ديده قلب و چشم فهم 
  است و اين منبع فيض است كه هر كسى را از

______________________________  
  .185): 7(اعراف  -)1(

  .38): 6(انعام  -)2(

  65: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

منايد، در فضايل اين كتاب مهني بس كه خداى بزرگ  نياز مى اى ىب كند و هر انساىن را از هر مايه هر چيزى كفايت مى
  :ثناگوى آن و مدح كننده اوست

  .»1« ] نيَ يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو ُهدًى َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمنِ [

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفاست براى آنچه  براى مشا پند وموعظهيقيناً از سوى پروردگارتان ! اى مردم
  .هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

رُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر ِبِإْذِنِه َو يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع رِْضواَنُه ُسُبَل السَّالِم َو خيُْ * َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب ُمِبنيٌ [
  .»2« ] ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   يـَْهِديِهْم ِإىل
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كساىن را كه از ]  نور و كتاب[خدا به وسيله آن .* ترديد از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب
ِى جهل، كفر، شرك [ها  ، و آنان را به توفيق خود از تاريكىكند هاى سالمت راهنماىي مى خشنودى او پريوى كنند به راه

  .كند آورد، و به جانب راه راست هدايت مى بريون مى]  معرفت، اميان و عمل صاحل[به سوى روشناىيِ ]  و نفاق

  .»3« ] ِمنيَ ِلْلُمْسلِ   ٍء َو ُهدًى َو َرْمحًَة َو ُبْشرى َو نـَزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياناً ِلُكلِّ َشيْ [

   و اين كتاب را بر تو نازل كردمي كه بيانگر هر چيزى و هدايت و رمحت

______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

  .16 -15): 5(مائده  -)2(

  .89): 16(حنل  -)3(

  66: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ست] هاى خدا به فرمان[شدگان  اى براى تسليم ومژده

هرچه هست ! اهلى. نسبت به اين كتاب ما را معرفت ده و براى متاشاى مجال اين حقيقت، چشم بصريت خبش !خداوندا
به ما گدايان كويت رمحى آر و جان ما را ! يارب. در اين كتاب است وىل ما كوردالن را از اين سفره پرفيض نصيىب نيست

  .براى رسيدن به حقايق اين كتاب صفاخبش

  :گويد نالد و مى شق فرزانه به پيشگاه حضرت دوست مىاى آن عا اهلى قمشه

  ات اهلى به عّشاق ديوانه
 

  ات به جمنون صفاتان فرزانه

  به فرياد خممور صهباى عشق
 

  به ديوانه سر به صحراى عشق

  به جاىن كه مدهوش و حريان توست
 

  به آن دل كه دامي پريشان توست
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 به تار دو گيسوى مشكني يار
 

 ناز و دو چشم جهان بني ياربه 

 به مشك خنت خال هندوى او
 

 به شّكر لب لعل دجلوى او

  به خورشيد اميان رخ مرتضى
 

 نگارنده سّر لوح قضا

  كه در كوى وصلت مرا راه ده
 

  دل روشن از مهرت اى ماه ده

  

   حقيقت و فضيلت قرآن

ترين و  كتاب يعىن اهل بيت پيامرب عليهم السالم در مهم  روايات بسيار عجيىب در فضل قرآن و معّلمان حقيقى اين
  .معتربترين كتب حديث وارد شده كه توجه به آن آثار، بر هر مسلماىن واجب است

َرت: اّىن تارٌِك ِفيُكُم الثـََّقَلْنيِ اَحُدُمها اْكبَـُر ِمَن اْآلَخرِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ى اْهَل بـَْيىت فَاْنُظُروا  ِكتاَب الّلِه َوِعتـْ
  َكْيَف َختُْلُفوىن فيِهما َفانـَُّهما َلْن يـَْفَرتِقا َحّىت َيرِدا

  67: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َعَلىَّ احلَْْوضِ 

كتاب خدا و عرتمت اهل بيتم، بنگريد  : تر از ديگرى است گذارم كه يكى بزرگ من دو چيز گران در بني مشا مى! اى مردم
كنيد، اين دو را هرگز از يكديگر جداىي نيست تا در كنار  بديل درياى هسىت چه مى از من با اين دو گوهر ىبكه پس 

شت بر من وارد شوند   .حوض 

اين حديث به طرق خمتلفه و با الفاظ گوناگون در اكثر جوامع حديث آمده، احدى را در صدور اين روايت از رسول 
  .نيست اسالم صلى اهللا عليه و آله شّكى

  :از امرياملؤمنني عليه السالم در توضيح كلمه عرتت در روايت ثقلني پرسيدند، حضرت فرمود
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مني آن شوند و   ها مهدى و قائم آنان است كه از كتاب جدا منى من و حسن و حسني و نُه نفر فرزندان حسينند كه 
  .»2« عليه و آله وارد شوندشود تا در كنار حوض بر رسول اسالم صلى اهللا  كتاب از آنان جدا منى

  :در باب فضل قرآن حديث بسيار مهمى به مضمون زير نقل شده است» الكاىف«در كتاب با عظمت 

اْهُل بـَْيىت ُمثَّ انَا اوَُّل واِفٍد َعَلى اْلَعزيِز اجلَْبّاِر يـَْوَم اْلِقياَمِة وَِكتابُُه وَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن اْلباِقِر عليه السالم
  .»3«  امَّىت ّمثَّ َأْسَأُهلُْم ما فـََعْلُتْم ِبِكتاِب الّلِه َوبَِأْهِل بـَْيىت

______________________________  
  .25، حديث 52، باب 137/ 37: ؛ حبار األنوار373 -309/ 9: احقاق احلق -)1(

  .2، حديث 42، باب 373/ 36: ألنوار، باب معىن الثقلني والعرتة؛ حبار ا90: معاىن االخبار -)2(

  .7653، حديث 2، باب 170/ 6: ؛ وسائل الشيعة4، كتاب فضل القرآن، حديث 600/ 2: الكاىف -)3(

  68: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

من شود  اولني كسى كه در قيامت بر خدا وارد مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  !پرسم كه با كتاب خدا و اهل بيتم چه كرديد؟ هستم، سپس كتاب خدا و اهل بيتم آن گاه اّمتم، از امت مى

آيد تا چه رسد به انسان، فكر كنيد صحنه  اى است، پشت كوه به لرزه در مى دهنده حديث عجيىب است، گفتار تكان
آن حضرت در حاىل كه سلطنت و حكومت حمشر از  ايد و قيامت است و صفحه حمشر، رو در روى رسول اهلى ايستاده

  با قرآن و اهل بيتم چه كرديد؟: پرسد جانب خدا به دست اوست از مشا مى

اگر در اين مسئله تقصريى داريد كه داريد و دارمي بياييد به پيشگاه حضرت حق توبه كنيم و از جانب دوست خبواهيم كه 
هاى حضرت رّب العزّه است توفيق  هاى اهل بيت عليهم السالم كه خواسته استهبقيه عمر ما را در اجراى فرامني قرآن و خو 

  .عنايت كند

  :اى به قول عارف به قرآن، اهلى قمشه

  از هرچه جز عشق رخت اى يار توبه
 

  وز هر سخن جز ذكرت اى دلدار توبه
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  تا جان بود كوشيم در راه وصالت
 

  كز هرچه غري از لّذت ديدار توبه

  تراىن گوىي از ره برنگردميصد لن 
 

  ما و وصالت ديگر از هر كار توبه

  هسىت ما خار گلستان وجود است
 

  با رويت اى گل آفرين از خار توبه

  تا جلوه حسنت در اين گلزار ديدمي
 

  كردمي از خار و گل اين دار توبه

  

ج البالغة   قرآن در 

اهلى و  معنوى و منبع بركات متام حقايق كتاب است در معرىف اين سفره حضرت على عليه السالم كه معّلم و عارف به
  :فرمايد مى» ج البالغة«سرچشمه فيوضات ربّاىن در 

  69: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

هاى آن خاموش نشود و چراغى است كه افروختگى آن فرو  قرآن را بر پيامرب فرو فرستاد و اين قرآن نورى است كه قنديل
، درياىي است كه عمق آن ناپيداست و راهى است كه حركت در آن گمراهى ندارد، شعاعى است فروزنده كه نشيند منى

هايش تا ابد  ناچيزى نپذيرد و بناىي است كه پايه شود و جداكننده حق و باطل است كه دليل آن سسىت نور منى روشنيش ىب
كنندگانش شكست  اى است كه يارى رسى نيست، بلندمرتبههاى اهل آن را خوف و ت ويراىن ندارد، شفاىي است كه بيمارى

هاى علم و  خورند و حقى است كه مددكارانش را مغلوبيت نيست، پس قرآن جميد معدن اميان و حمور آن و چشمه منى
هاى بناى اسالم و پايه آن و صحراهاى حق و  هاى آن و سنگ هاى دادگسرتى و عدالت و حوض درياهاى آن و بستان

  .مهوار آن است هاى دشت

گردد،  هاىي است كه هرچه از آن آب بردارند كم منى شود و چشمه درياىي است كه هرچه از آن بردارند خاىل منى
هاىي است كه  ها را گم نكنند و نشانه هاىي است كه مسافران راه آن كاهند، منزل آبشخورهاىي است كه واردين از آن منى

ها گذر نتوانند كرد، خداوند قرآن جميد را سرياىب  هاىي است كه روآورندگان از آن تپّه ها نابينا نيستند و روندگان از آن
ار دل هاى نيكان و داروىي كه از پس آن دردى مناند و نورى كه با  هاى جمتهدان و مقصد راه تشنگى دانايان قرار داد و 
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ى كه دژ بلند آن استوار است و سرافرازى  آن تاريكى نيست و ريسماىن كه جاى چنگ زدن به آن حمكم است، پناهگاه
  .كسى كه عاشق اوست، صلح و اميىن داخل بر او و رستگارى و هدايت پريو او و عذرخواه آن كه منسوب به اوست

قرآن حجت و دليل كسى است كه با او سخن گويد و گواه كسى كه به وسيله آن با دمشن جدال كند و پريوزى كسى كه 
گهدارنده كسى كه به آن عمل كند و مركب سريع كسى كه آن را به كار برد و نشانه كسى كه نشانه آن را حّجت آورد و ن

  جويد، سپر

  70: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كسى كه آن را به برگريد و عقل و فهم آن كس كه آن را در گوش دارد و خرب كسى كه نقل خرب كند و حكم كسى كه 
  .»1« حكومت منايد

َوالّلِه ما تـََرَك الّلُه َشْيئاً َحيْتاُج الَْيِه اْلِعباُد   ٍء َحّىت  انـَْزَل ِىف اْلُقْرآِن تِْبياَن ُكلِّ َشىْ   انَّ الّلَه َتعاىل: الّصاِدِق عليه السالمَعْن َمْوليَنا 
  .»2«  ُه ِفيهِ ال َيْسَتطيُع َعْبٌد يـَُقوُل َلْو كاَن َهذا اْنزَِل ِىف اْلُقْرآِن اّال َوَقْد انـْزََلُه اللّ   َحّىت 

اى را در قرآن جميد فروگذار  خداوند در قرآن جميد نازل فرمود بيان هر چيزى را، والّله برنامه: امام صادق عليه السالم فرمود
  .نكرد، تا كسى بتواند بگويد اى كاش اين حكم در قرآن بود، چيزى نيست مگر اين كه در قرآن جميد باشد

   امسا و اوصاف قرآن

ات و اوصاىف در قرآن جميد، حمض شناساندن قرآن آمده كه هريك داللت بر حقيقت يا حقايقى از اين كتاب امسا و صف
  :ايت اين منبع فيض اهلى است كند و هركدام نشانگر عظمت ىب مى

  ، نبأ»9« ، ذكر»8«  ، هدى»7«  ، حق»6«  ، روح»5« ، خري»4«  ، حكمت»3« نور

______________________________  
  .21، حديث 1، باب 21/ 89: ؛ حبار األنوار198خطبه : ج البالغة -)1(

  .24، باب 237/ 65: ؛ حبار األنوار1، باب الرد اىل الكتاب والسنة، حديث 59/ 1: الكاىف -)2(

  .174): 4(نساء  -)3(
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  .39): 17(اسراء  -)4(

  .30): 16(حنل  -)5(

  .52): 42(شورى  -)6(

  .1): 13(رعد  -)7(

  .13): 72(جن  -)8(

  .9): 15(حجر  -)9(

  71: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  ، بشرى»8« ، نذير»7« ، بشري»6« ، ذوالذكر»5«  ، تنزيل»4«  ، علّى حكيم»3«  ، رمحت»2« ، شفاء»1«  عظيم
، »16«  ، رزق»15«  ، نعمت»14«  حسنه  ، موعظه»13« ، عزيز»12« ، جميد»11«  ، عظيم»10«  ، ُمنزَّل»9«

  .»18«  ، ميزان»17«  مبني

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

گذرد،   از ماست، بر انبيا مى: گذرد، گويند شود، چون بر مسلمانان مى قرآن جميد به زيباترين صورت وارد قيامت مى
فالن : داز ماست، تا به پيشگاه حضرت عّزت رسد، عرضه بدار : گذرد، گويند از ماست، بر مالئكه مقرب مى: گويند

  پسر فالن تابستان بسيار گرم را روزه گرفت و شب را به بيدارى در عبادت به سر برد

______________________________  
  .67): 38(ص  -)1(

  .82): 17(اسراء  -)2(

  .82): 17(اسراء  -)3(

  .4): 43(زخرف  -)4(
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  .192): 26(شعراء  -)5(

  .1): 38(ص  -)6(

  .4): 41(فّصلت  -)7(

  .4): 41(فّصلت  -)8(

  .89): 16(حنل  -)9(

  .114): 6(انعام  -)10(

  .87): 15(حجر  -)11(

  .1): 50(ق  -)12(

  .41): 41(فّصلت  -)13(

  .125): 16(حنل  -)14(

  .231): 2(بقره  -)15(

  .13): 40(مؤمن  -)16(

  .15): 5(مائده  -)17(

  .17): 42(شورى  -)18(

  72: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

شت : رسد و فالن پسر فالن تابستان را به نافرماىن گذراند، شب را به خواب به پايان برد، خطاب مى هر مطيعى را در 
: گويد كند و مردم مؤمن به دنبال او، سپس به مؤمن مى قرآن در آن وقت حركت مى. در جاى خمصوص خودش قرار بده
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شت باال برو، پس  خواند و براساس اندازه معرفت و عملش به قرآن، درجات  مؤمن مىمرا خبوان و به منازل و درجات 
  .»1« گريد كند و خالصه هركس در جاى معني خودش با كمك قرآن قرار مى شت را طى مى

   قرآن و حقايق ملكى و ملكوتى

ه شش در اين زمينه در كتاب اهلى ب. دهد، دعوت انسان به سوى خداست آنچه هدف اصلى كتاب خدا را تشكيل مى
  .كنيم كه بقّيه مسائل از توابع آن شش مسئله است مسئله كّلى برخورد مى

   خداشناسى

شناساندن حضرت الّله كه مشتمل بر راه شناخنت ذات و صفات و افعال حضرت اوست و چون معرفت ُكنه ذات در 
  :مده است، مانند آياتخور استعداد هيچ موجودى نيست جز تلوحيات و اشاراتى در اين زمينه در قرآن جميد نيا

  .»2« ]ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ [

  .هيچ چيزى مانند او نيست

  َو َملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً * َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ * اللَُّه الصََّمدُ * ُقْل ُهَو اللَّهُ َأَحدٌ [

______________________________  
  .11، كتاب فضل القرآن، حديث 601/ 2: الكاىف -)1(

  .11): 42(شورى  -)2(

  73: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َأَحدٌ 

مهه موجودات هسىت كه نيازمند و عني فقرند براى رفع نيازشان روى به او كنند [نياز  خداى ىب* او خداى يكتاست؛: بگو
  .]*و از حضرتش گداىي منايند

  .باشد و مهتا و شبيه او منى مهانند]  در ذات و صفات[و هيچ كس * نزاده، و زاييده نشده است،
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  .»2« ] َعمَّا َيِصُفونَ   َتعاىل[

  .كنند منزّه و برتر است از آنچه آنان توصيف مى

  .»3« ] َبِديُع السَّماواِت َو اْألَْرضِ [

  .ها و زمني است پديدآورنده آمسان]  سابقه ماده، مدت و نقشه ىب[

  .گردد كه اكثر به تقديس و تعظيم حق برمى

صفات حضرت حق تقريباً براى اكثر مردم قابل درك و فهم است، آيات زيادى مشتمل بر شناساندن علم، و چون 
  .قدرت، حيات، حكمت، كالم، مسع، بصر قرآن جميد را در برگرفته است

ام و اّما آيات مربوط به افعال در كتاب خدا، هم چون اقيانوسى است كه جمال رسيدن به اكناف و اطراف و زمينه درك مت
  .جوانبش براى هركسى نيست

ها و درياها، حيوانات و نباتات، ابر و باد  قرآن مسائل عامل ملك و شهادت از قبيل مساوات و ارض، جنوم و كواكب، كوه
و باران را در آيات زيادى جهت شناساندن خالق و باالبردن انديشه انسان و آگاه كردن او به حقايق جهان هسىت مورد 

  .ه استتوجه قرار داد

______________________________  
  .4 -1): 112(توحيد  -)1(

  .100): 6(انعام  -)2(

  .117): 2(بقره  -)3(

  74: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

قرآن جميد به عامل غيب و جهان ملكوت اشارات و تلوحياتى دارد كه انديشه بسيارى از مردم از درك آن قاصر است و 
و سّر قرآن جميد است و درك آن در اختيار عاشقان و عارفان و پاك دالن است و به فرموده اينگونه آيات قلب و مغز 

  :سوره مباركه واقعه
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  .»1« ] ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ [

  .آن دسرتسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

   راه رسيدن به حق

دوم سخن از راه رسيدن به حق و سلوك به سوى حضرت الّله است كه در آن آيات، مسائل بسيار  در آيات قسمت - 2
مهمى كه موجب روى آوردن به سوى خدا و اعراض از غري اوست مورد توجه قرار گرفته و خالصه آن آيات 

رود و تفسري آن آيات به  ره مىاى از آيات خبش دوم اشا به منونه. است» ال اله اّال اللّه«تفسريتوضيحى بر كلمه طيبه 
عهده تفاسري مهم است كه زمحت مراجعه به آن تفاسري وظيفه خود مشاست؛ زيرا تشريح اين آيات در گنجايش اين خمتصر 

  .نيست

  .»2« ]اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً َكِثرياً [

  .خدا را بسيار ياد كنيد

  .»3« ] ِذْكِر اللَّهِ  ال تـُْلِهُكْم َأْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكْم َعنْ [

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  .41): 33(احزاب  -)2(

  .9): 63(منافقون  -)3(

  75: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .مبادا اموال و فرزندانتان مشا را از ياد خدا غافل كنند! اى مؤمنان

  .»1« ]َو تـََبتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال [

  .و فقط دل بر او بند] و از غري او قطع اميد منا[ياد كن ]  به زبان حال و قال[پروردگارت را نام 
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  .»2« ]َو َقْد خاَب َمْن َدسَّاها* َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها[

  .*رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب

  .نوميد شد]  از رمحت حق[بيالود ] دارنده از رشدها و امور باز  به آلودگى[و كسى كه آن را 

  .»3« ] َو ذََكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى* َقْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى[

  .پاك كرد، رستگار شد] هاى باطن و ظاهر از زشىت[ترديد كسى كه خود را  ىب

  .و نام پروردگارش را ياد كرد، پس مناز خواند* 

   ها به حق رجوع انسان

ها به حضرت حق است كه در آن آيات سخن از لقاى سالكان  قسمت سوم آيات بيان كننده زمان رجوع متام انسان - 3
  .هاست و جّنت جسمى و روحى آنان و سخن از حمجوبان بدخبت و سخن از آتش ظاهر و باطن آن

ظاهر و باطىن است، در اين قسمت سخن از حشر و نشر، حساب و ميزان و مالئكه و صراط است كه هر يك داراى 
  .كنند و باطنش در اختيار درك و فهم خواّص از بندگان اهلى است ظاهرش را چون غذاى بدن، عموم مردم درك مى

______________________________  
  .8): 73(مزمل  -)1(

  .10 -9): 91(مشس  -)2(

  .15 - 14): 87(اعلى  -)3(

  76: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   قشناساندن عاشقان ح

در اين . در شناساندن احوال عاشقان دعوت به سوى خداست و لطايف صنع و فعل حضرت دوست در اين زمينه - 4
انگيز زندگى انبيا و اوليا و شناساندن وضع مالئكه و احوال روگردانان از حق و شكست  قسمت با داستان اعجاب
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ت كه ترغيب كننده به سوى حق و ترساننده از عذاب و كنيد و به فوايد اينگونه آيا ها در اين راه برخورد مى سخت آن
شويد، در اينگونه آيات اسرار و رموز و  بيدار كننده و بينا كننده انسان نسبت به امور مهّمه و مسائل اهلّيه است آشنا مى

  .اشارات و تلوحياتى است كه احتياج به انديشه طوالىن و تفّكر زياد دارد

   شناساندن منكران حق

پايه آنان و كشف رسواىي ايشان و با منطقى كوبنده، مردود منودن  شناساندن احوال منكران و احتجاجات ىبدر  - 5
  .هاست هاى آن اباطيل و وسوسه

هاى استوار، به جواب منكران حق و باطل گويان  حكمت در اين آيات قرآن جميد با بياىن روشن و با ارائه داليل و براهني
ضرت رب و رّد جانانه منكران نبوت و قيامت و مسائل حقه برخاسته و از اين طريق آن نسبت به صفات و امساى ح

بندد و از نظر علمى و  رود كه براى ابد دهان خمالف را بسته و راه هرگونه انكارى را بر معاند مى چنان به جنگ خمالف مى
تا صبح قيامت چراغ پرفروغى براى هدايت  دهد و سخن برحق خود را به كرسى نشانده و عقلى آبروى منكر را بر باد مى

  .گذارد دهد و راهى براى احتجاج خمالف و پريوزى او باز منى انسان فراراه انسان قرار مى

  77: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   شناساندن صراط مستقيم

عداد براى حركت بيان راه راست و مناياندن صراط مستقيم و خطرات اين راه با عظمت و طريق به دست آوردن است - 6
  .اند در اين راه و برگرفنت سالح براى دفع دزدان و مفاسد آنان كه براى گمراه كردن انسان با متام قدرت در كمني

در اين مرحله آيات شريفه قرآن، در بردارنده حالل و حرام و حدود و ديات و احكام و قصاصند و در مهني آيات است  
  .شكيل حكومت و جهاد و انفاق مال و جان در راه خدا مطرح استكه مسئله سياست صحيح در اسالم و ت

   قاريان بدون معرفت قرآن

اى بسيار ناچيز از عظمت قرآن و مسؤوليت انسان در برابر اين كتاب  پس از اين مقدمات مهمى كه در شناساندن گوشه
و شقاوت ابدى حمصول مهجور ماندن از  پر فيض و اين كه سعادت داَرْين در گرو مهاهنگ كردن زندگى با اين منبع بركت

معرفت است،  خرب و ىب اين سفره اهلى است در سطور قبل گذشت، اينك به ترمجه روايت كه در شناساندن چهره قاريان ىب
  .توجه كنيد
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  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

دارد، مانند كسى است كه از ملك و  حال ُعجب قارى قرآن كه از علم و معرفت نسبت به اين كتاب خاىل است و درعني
ى است با وجود اين داراى عجب و كرب و منّيت است   .مال دستش 

ملك و مال چنانچه به خاطر فقرش نسبت به مردم بغض و كينه دارد و مردم نيز به خاطر عجبش با او  متكّرب و معجب ىب
   معنوى و عدم علم به حقايق قرآن، با مردممعرفت به خاطر فقر  خوان ىب دمشنند، هم چنني قارى جاهل و قرآن
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بدون تكيه بر اصلى از اصول، منازعه و خماصمه دارد و از تعادل روحى و فكرى مهجور است و معامالتش با مردم 
اده  ىبمعامله ابليسى و شيطاىن است و در عني حال خود را قارى قرآن دانسته و اين نام عظيم را در عني  لياقىت بر خود 

  .است

  .كند داند كه منازعه و خماصمه با خلق برگشت به منازعه و خماصمه با خدا مى او منى

  .هاى حق عني حكمت و مصلحت و حمض علم و عدالت است فهمد كه متام برنامه او منى

چون خط و خال و ابروست كه او توجه ندارد كه خالق مهربان هسىت هرچيزى را جباى خودش قرار داده و جهان هم 
قارى قرآمن وىل به خاطر نفهميدن قرآن روش صحيحى با مردم ندارد، : گويد هرچيزى از آن جباى خويش نيكوست، مى

پدر و مادر، زن و فرزند، رفيق و دوست و هر انساىن كه با او رابطه دارد از دست او در رنج و عذاب است، چنني 
زند، توجه ندارد كه وجودش منبع شر و اعمالش عني ظلم و ستم  اسالم و قرآن لطمه مىفهمد كه به آبروى  موجودى منى

  .است

كرد و در متام شؤون پريو حق و حقيقت بود و در مهه جوانب تسليم  او اگر قرآن را فهميده بود به عدالت زندگى مى
  !چه رسد به ظلم و ستم بر مردم كرد چه رسد به كبريه و اى فرار مى شد، از كمرتين گناه صغريه ها مى واقعيت

اسراييلى است و  معرفت به اوضاع هسىت و وضع ظاهر و باطن مردم دارد، مهه از قبيل ايرادات بىن ايراداتى كه قارى قرآن ىب
  .در حقيقت ايراد به حضرت رّب العزّه جّل جالله است

  :ه آمدهمعرفت و جاهل مهاناىن هستند كه در روايات معتربه شيع اين قاريان ىب
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گونه قاريان ناآرام و ديوانه مسلك و منافق و دين به دنيا فروخته و دست به دامان حكام و سالطني جور زده و  از اين
  منازعه كننده با مردم بپرهيزيد كه ضررشان از
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  !!تر است ا زيادتر و گسرتدهگرگ بر گله گوسپند براى جامعه بيشرت و از لشكر يزيد در كربال بر اولياى خد

  :فرمايد پروردگار در قرآن جميد مى

كنند  هاى خدا بدون تكيه بر هدايت يا كتاب روشن و واضح جمادله مى گروهى از مردم از روى عناد و جهل در متام برنامه
انند و زيانكارتر از و قدرت متيز صواب از خطا را ندارند، اين مجاعت اهل خسر  »1« خيزند و به خصومت و منازعه برمى

  .آنان كسى نيست

______________________________  
  .8): 22(حج  -)1(
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  .ِبال َحقيَقٍة َوال َمْعىنً   ءٌ اَشدَّ ِعقاباً ِممَّْن لَِبَس َقميَص النُُّسِك ِبالدَّْعوى َولَْيَس َشىْ [

  ]َىنَّ اليـََرى الّلُه اْمسََك ىف ديواِن الُقرّاءِ يا بُـ : َوقاَل َزْيُد ْبُن ثاِبٍت ِالبِْنهِ 

   معرفت عذاب براى قارى ىب

معرفت نيست، آنان كه در ظاهر به  عمل و قارى ىب تر از عذاب مدعى ىب براى هيچ كس در فرداى قيامت عذاىب سخت
  .اند شكل عّباد و زّهادند و در باطن دچار اوصاف خسيسه و صفات كريهه

  :گفت فرزندش مى زيد بن ثابت به

خوانند وىل از باطن و مفهوم قرآن  آن چنان كن كه خدايت تو را در ديوان قرّاء ضبط نكند، قرّاىي كه ظاهر قرآن را مى
  .»1« خربند ىب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .4626، حديث 7، باب 252/ 4: مستدرك الوسائل -)1(
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امَّىت َزماٌن َتْسَمُع ِباْسِم الرَُّجِل َخيـٌْر ِمْن اْن َتلقاُه َخيـٌْر ِمْن اْن ُجتَرَِّب، َوقاَل النَِّىبُّ   يَْأتى َعلى: ِىبُّ صلى اهللا عليه و آلهَوقاَل النَّ [
  ] اْكثـَُر ُمناِفقى أُمَّىت قـُرّاُؤها َفُكْن َحْيُث نُِدْبَت اَلْيِه َوأُِمْرَت بِهِ : صلى اهللا عليه و آله

   اريان منافقق

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

رت از معاشرت با اوست، چرا كه  روزگارى بر امتم مى رت از ديدن اوست و وى را ببيىن  آيد كه اسم كسى را بشنوى 
  .»1«  ظاهر اكثر مردم با باطنشان يكى نيست

  :و نيز آن جناب فرمود

كنند و گفتارشان موافق كردارشان نيست،  خوانند عمل منى قاريانند كه آنچه از قرآن مىبيشرت منافقان و دوزخيان امت من 
  .»3«  عمل كىن »2« ] َفاْسَتِقْم َكما أُِمْرتَ [ :سعى كن كردارت موافق گفتارت باشد و به مضمون آيه شريفه

______________________________  
  .4626، حديث 7، باب 252/ 4: مستدرك الوسائل -)1(

  .112): 11(هود  -)2(

  .4626، حديث 7، باب 252/ 4: مستدرك الوسائل -)3(
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َنَك َوبـَْنيَ ِرباً حاُلَك ما ُحتَقُِّقُه بـَيْـ َواْخِف ِسرََّك ِمَن اْخلَْلِق َما اْسَتَطْعَت َواْجَعْل طاَعَتَك لِّلِه ِمبَْنزَِلِة روِحَك ِمْن َجَسِدَك، َوْلَيُكْن ُمْعتَ [
  ]بارِِئَك َواْسَتِعْن بِالّلِه ىف َمجيِع اُمورَِك ُمَتَضرِّعاً الَْيِه آناَء اللَّيل والنَّهارِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   رضاى حق در طاعت

  .اسرار باطن و امورت را از مردم بپوشان كه اذاعه سّر موجب پشيماىن است

خود به منزله روح براى جسد ببني، جسدى كه  طاعت و بندگيت را حمض رضاى حق قرار بده و اين طاعت را در زندگى
روح ندارد خري ندارد و انساىن كه طاعت ندارد سعادت و سالمت ندارد و چنان كه مفارقت روح از بدن سخت و دشوار 

ها جلوه  است، سعى كن حال و وضعت نسبت به طاعت حق آن چنان باشد كه مفارقت از طاعت براى تو اشد سخىت
  .كند

ايت را اصالح كن و سعى و كوششت بر اين باشد كه مرضّى حق باشى گر چه خلق تو را نپسندند و بني خود و خد
  .دوست نداشته باشند

روز و شب به درگاه دوست تضرع و زارى بر و در متام امور ظاهر و باطنت از حضرت حق طلب استعانت كن كه يارى 
  .جز او و مددكارى جز وى براى تو نيست

  آمن كز كرماى خداى من، من 
 

  سوى هسىت دادمي ره از عدم

 چونت چو كرد آهنگ جود ذات ىب
 

 هيچ را داد از كرامت هرچه بود
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 تر از من نديد جود تو چون هيچ
 

 تا كمال و فضل تو آرد پديد

  هرچه خمزون بود در گنج عدم
 

  يك به يك را زد به نام من رقم

 نيسىت هستيم دادقدرتت از 
 

يدسىت زبردستيم داد  از 

  راست گومي من هنوز آن نيستم
 

  ور نگومي من تو داىن چيستم
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 اى ز بودت ظلمت ما را ظهور
 

 ظلمت ما پرده رخسار نور

  اى تو سّتار عيوب بندگان
 

ان   عيب ما و حسن خود كردى 

  من كه ديدستم به خود سّتاريت
 

  غّفاريتكى شوم نوميد از 

  خلق را بسىت زعيبم چشم و گوش
 

 «1»  اى خدا عيب من از خود هم بپوش

______________________________  
  .نشاط اصفهاىن -)1(
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  .َواْالعِتداءُ ِمْن ِصَفِة قـُرّاِء َزمانِنا َوَعالماِِمْ  »1« ] اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َو ُخْفَيًة ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ [ : قاَل الّلُه َتعاىل[

  ] َوَجٍل ِلَئال تـََقَع ىف َمْيداِن التََّمّىن فـَتَـْهِلكَ   ىف َمجيِع اْحواِلَك َعلى  وْلَتُكْن ِمَن الّلِه َتعاىل

  قارى و خوف از خدا

  :در قرآن جميد آمده

ها و كارها و در هر حاىل خداى خود را با تضرّع و در پنهان و خلوت خبوانيد، خداوند خروج هر كارى را از  در حاجت
حد وسط دوست ندارد، در دعا و قرآن صدا را بلند مكنيد و در مفهوم و معناى قرآن تأّمل مناييد، آن كس كه در قرائت 

  .كند معتدى است دعا مالزم خشوع و خضوع نيست و در آيات حق تدبّر منى قرآن و

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان روايت مى

در مجيع حاالت و احواالت بر خوف و ترس از مقام خدا باش، مبادا كه به وقت تالوت قرآن به مشتهيات و متنّيات 
عذاب ابد به روى خود باز كىن و از بساط قرب به فضاِى بعد و از َرْوح و  نفس گرفتار آىي و از اين طريق راهى به سوى

  .رمحت به ذّلت و لعنت دچار شوى
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______________________________  
  .55): 7(اعراف  -)1(
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  :از امرياملؤمنني عليه السالم مرويست

علماى فاجر : كند؟ فرمود چه چيز را خرد مى: كند، پرسيدند د مىدر جهّنم آسياىي است كه مهيشه در گشت است و خر 
خوانند و اداره   خشوع و خضوع قرآن مى تأّمل و تفّكر و ىب كنند و قاريان را كه فاسقند و ىب را كه به علم خود عمل منى

  !!»1« كننده دولت ستمكار و وزراى خيانتكار

______________________________  
  .4623، حديث 7، باب 250/ 4وسائل مستدرك ال -)1(
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   باب

67  

   دربيان حق و باطل

  89: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :َقاَل الّصاِدُق عليه السالم

ُبوٌب ِعْنَد ُكلِّ َفريٍق َوفيِه ِمجاُع ُكلِّ حمَْ   ، َوالتُّقى اتَِّق الّلَه وَُكْن َحْيُث ِشْئَت َوىف اىِّ قـَْوٍم ِشْئَت َفانَُّه ال ِخالَف ِالَحٍد ِىف التـَّْقوى
  .َخْريٍ َوُرْشٍد، َوُهَو ميزاُن ُكلِّ ِعْلٍم َوِحْكَمٍة َوأساُس ُكلِّ طاَعٍة َمْقُبولةٍ 

َفِجُر ِمْن َعْنيِ اْلَمْعرَِفِة بِالّلِه َتعاىل  َوالتـَّْقوى َتْصحيِح اْلَمْعرَِفِة ِباْخلُُموِد   َوُهَو الَحيْتاُج اّال اىلاْلِعْلِم  ، َحيْتاُج الَْيِه ُكلُّ َفنٍّ ِمنَ  ماءٌ يـَنـْ
  .ِسرِّ اْلَعْبِد ِبُلْطِفهِ   َعلى  َيُكوُن ِمِن اطِّالِع الّلِه َتعاىل  َوَمزيُد التـَّْقوى. َحتَْت َهْيَبِة الّلِه َوُسْلطانِهِ 
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  .َفهذا اْصُل ُكلِّ َحقٍّ 

  .ِبال َعالَقةٍ   َعِن الّلِه يـَتَِّفُق َعَلْيِه اْيضاً ُكلُّ َفريٍق فَاْجَتِنْب َعْنُه َواْفرِْد ِسرََّك لِّلِه َتعاىلَوامَّا اْلباِطُل فـَُهَو ما يـَْقَطُعَك 

ِطٌل وَُكلُّ نَعيٍم ٍء ما ِسَوى الّلِه با اال ُكلُّ َشىْ : اْصَدُق َكِلَمٍة قالَتـَْها اْلَعَرُب َكِلَمٌة قاَهلا لَبيدٌ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
ِمْن اُصوِل الّديِن َوَحقاِيِق اْلَيقِني َوالرِّضا َوالتَّْسليِم َوال َتْدُخْل ِىف   فاْلَزْم ما أْمجََع َعَلْيِه اْهُل الصَّفاِء َوالتُّقى »1«  ال َحماَلَة زاِئلٌ 

  .اْخِتالِف اْخلَْلِق َوَمقاالِِْم فـََتْصَعَب َعَلْيكَ 

ءٌ َوأنَُّه َعْدٌل ىف ُحْكِمِه يـَْفَعُل ما َيشاءُ َوَحيُْكُم ما يُريُد َوال يُقاُل  واِحٌد َلْيَس َكِمْثِلِه َشىْ   اْالمَُّة اْلُمْختاَرُة بِانَّ الّلَه َتعاىلَوَقْد اْمجََعِت 
   ٍء ِمنْ  َلُه ىف َشىْ 

______________________________  
  .زياد بن لبيد -)1(
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  ُصْنِعِه ِملَ؟

ما َيشاءُ َوصاِدٌق ىف َوْعِدِه َوَوعيِدِه َوانَّ اْلُقْرآَن َكالُمُه َوانَُّه َخمُْلوٌق َوانَُّه كاَن   ءٌ اّال ِمبَِشيَِّتِه َوانَُّه قاِدٌر َعلى َوال كاَن َوال َيُكوُن َشىْ 
َوفـََناَءُه ِعْنَدُه َسواءٌ َما اْزداَد ِباْحداثِِه ِعلماً َوال يـَنـُْقُص ِبَفنائِِه ُمْلُكُه، َعزَّ ُسْلطانُهُ قـَْبَل اْلَكْوِن َواْلَمكاِن َوالزَّماِن َوانَّ اْحداَث اْلَكْون 

  .وُز َمَع اْلفاِئزينَ بـَرَكاِتِه َعْن َقريٍب َوتـَفُ   َوَجلَّ ُسْبحانُُه َفَمْن اْوَرَد َعَلْيَك ما يـَنـُْقُص هذا اْألْصَل َفال تـَْقبَـْلُه َوَجرِّْد باِطَنَك ِلذِلَك َترى
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َحمُْبوٌب ِعْنَد ُكلِّ َفريٍق َوفيِه ِمجاُع ُكلِّ   ، َوالتُّقى اتَِّق الّلَه وَُكْن َحْيُث ِشْئَت َوىف اىِّ قـَْوٍم ِشْئَت فَانَُّه ال ِخالَف ِالَحٍد ِىف التـَّْقوى[
  ]َخْريٍ َوُرْشدٍ 

ين فصل به مسئله حق و باطل اشاره دارند، تقوا را حق، بدون حّد و حدود زندگى كردن را امام صادق عليه السالم در ا
  .دانند باطل مى
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مصباح «حبث مفّصل تقوا و بررسى متام جوانب آن به خواست حضرت حق در توضيح روايت باب هشتاد و دوم 
  .خواهد آمد» الشريعة

شود و از خداوند بزرگ و پروردگار مهربان با كمال خضوع و  ىدر اين خبش به توضيح خمتصر اين روايت عاىل قناعت م
  .خواهم كه مهه ما را در راه حق قرار داده و از افتادن در باطل مصون بدارد خشوع مى

  حقيقت تقوا

  :رسيم كه طى مطالعات جامع در مسائل اهلى به اين نتيجه مى

ائمه قرآن و ادامه اجنام واجبات و ترك حمرمات و دنبال  تقوا حالىت است دروىن كه از معرفت به حق و شناخت انبيا و 
آيد، چون اين حالت به دست آيد و در سرزمني وجود  هاى نفسى به دست مى كردن حسنات اخالقى و گريز از آلودگى

  آيد آدمى مستقر شود و ريشه بگريد، از وجود انسان منبعى از خري و بركت به وجود مى
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  .شود و متام درهاى سعادت دنيا و آخرت به روى انسان باز مى

تقوا حمصول حق است و حق عبارت است از وجود مقدس پروردگار و تربيت شدگان مستقيم آن : در نتيجه بايد گفت
جناب يعىن انبيا و ائمه عليهم السالم و نيز عبارت است از قرآن جميد كه انعكاس علم و اراده و مشّيت و حكمت 

  .حضرت حق در جامعه بشرى است

هاى  چون تقوا انعكاسى و پرتوى از رابطه با خدا و انبيا و ائمه عليهم السالم و قرآن جميد و زندگى كردن براساس خواسته
آن بزرگواران و قرآن جميد است، از اين جهت حضرت صادق عليه السالم تقوا را به عنوان حق و عدم آن را باطل معرىف 

  .فرموده است

  .فرد برحق يعىن آراسته به تقوا، خانواده برحق يعىن زينت گرفته از تقوا، جامعه برحق يعىن جامعه مشّرف به شرف تقوا

اى و ضدش را نيز كه تعبري  گونه كه در سطور قبل گذشت دانسىت، حق را يافته و دانسته چون معنا و مفهوم تقوا را به اين
اخالق  و الزم است كه حق را در متام جوانب حيات يعىن در مرحله اعتقاد و عملاى، پس بر ت شود آگاه شده به باطل مى

  .رعايت كىن و از باطل هم چون گريز گوسپند از گرگ بگريزى
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حّق كه عبارت از ! اى فرزندان آدم! كنم و آن اين است كه اى عزيزان در اين فصل تنها به ذكر يك مسئله قناعت مى
ترند، چه معنا دارد   تر و از آفتاب درخشنده ا و ائمه عليهم السالم و قرآن است از روز روشنوجود مقدس خالق يكتا و انبي

هاىي بياوريد كه رهنمون مشا نسبت به آن  كه منابع نور و عدالت و حق و حقيقت را رها كرده و رو به جانب برنامه
  .ها، هواى نفس و شياطني درون و برونند برنامه

در ميدان انديشه خود را بيابيد كه خود يافنت نعمت عظيمى است، چون خود را يافتيد بدون شك يك اندازه بينديشيد تا 
  :خدا را خواهيد يافت كه
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  .»1«  َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـََقْد َعَرَف َربَّهُ 

  .هر كس خود را بشناسد مسلماً خدا را خواهد شناخت

و فكرت در آفرينش و دقت در نظام خلقت، خالق خود و آفريننده خلقت و هسىت را  آرى، از انديشه در وجود خود
خواهيد يافت، چون او را يافتيد توفيق دست زدن به دامان انبيا و ائمه عليهم السالم و روآوردن به قرآن جميد براى مشا 

ن و پاكيزه شدن خواهيد شد و بر اثر اين خواهد آمد، چون رو به انبيا و ائمه عليهم السالم و قرآن آوريد، عاشق پاك شد
عشق به حركت آمده به اصالح قلب و عمل و اخالق خود برخواهيد خاست، آن وقت است كه مشا مصداق حق 

گردد و به سوى لقاء و وصال حمبوب مسافرت خواهيد كرد و به  شويد و وجود مشا تبديل به منبع خري و بركت مى مى
  .يد رسيدخواه  مقصد اعلى و هدف اسىن

آرى، به دنبال حق بگرديد كه يافنت آن آسان است، چون يافتيد براى ابد دست به دامن حق بزنيد كه چون دست زديد 
به كسب رمحت و رضوان موفق خواهيد شد و حقيقت خالفت اللهى و علم االمساىي و اشرفيت و افضليت بر متام 

  .موجودات در مشا ظهور پيدا خواهد كرد

  :نيشابورى كه چه زيبا سرودهبه قول عارف 

  دال در راه حق گري آشناىي
 

  اگر خواهى كه ياىب آشناىي

  چو مست ُخّم وحدت گشىت اى دل
 

  مينديش آن زمان تا در كجاىي
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 وگر نفس و هوا عقلت ربايند
 

  تو ميدان آن نفس كز خود برآىي

  چو يوسف گر ِفىت در چاه كنعان
 

  كشى در چاه حمنت هم بالىي

  چو افتادى به درياى حقيقت
 

  مشو غافل مهى زن دست و پاىي

______________________________  
  .22، حديث 9، باب 32/ 2: ؛ حبار األنوار149، حديث 102/ 4: عواىل الآلىل -)1(
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  شكن مينديش چو ابراهيم بت
 

  ر آتش كه هسىت خوش درآىي

  بر طور سينا مهچو موسىتربّا 
 

  در اين ره گر بورزى پارساىي

 برو عطار مسكني خاك ره شو
 

  به نزد اهل دل تا بر سر آىي

  

   آيات قرآن پريامون حق

  :اكنون به آياتى چند از قرآن جميد در مسئله حق عنايت كنيد

   خداوند حق است

  .»1« ]َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلباِطُل َو َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َو َأنَّ ما [
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براى اين است كه فقط خدا حق است، و ]  ايت او نسبت به امور آفرينش و نسبت به وضع و حال مردم قدرت ىب[اين 
  .رتبه و بزرگ استپرستيد، باطل است، و اين كه فقط خدا بلند م اين كه آنچه را جز او مى

  .»2« ] فـََتعاَىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِميِ [

پروردگار ] او[، هيچ معبودى جز او نيست، ]از آن كه كارش بيهوده و عبث باشد[پس برتر است خدا آن فرمانرواى حق 
  .عرش نيكو و باارزش است

______________________________  
  .62): 22(حج  -)1(

  .116): 23(مؤمنون  -)2(
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   ها و زمني خلقت آمسان

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِ [   .»1« ] ما َخَلْقَنا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

  .نيافريدميها و زمني و آنچه را ميان آن دوست، جز به حّق و تا سرآمدى معني  ما آمسان

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِ [   .»2« ] أَ َو َملْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم ما َخَلَق اللَُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

هاست، جز به حّق و راسىت و  ها و زمني و آنچه را ميان آن خدا آمسان]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده]  خلوت[آيا در 
  .معني نيافريده است براى مدتى

  .»3« ] َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض بِاحلَْقِّ َتعاىل[

  .دهند، برتر است از آنچه شريك او قرار مى. ها و زمني را به حق آفريد آمسان

   بعثت انبيا و ارسال رسل
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َو نـََزْعنا ما ِيف * ْفساً ِإالَّ ُوْسَعها أُولِئَك َأْصحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيها خاِلُدونَ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ال ُنَكلُِّف نَـ [
اُر َو قاُلوا احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي َهدانا ِهلذا َو ما ُكنَّا ِلنَـ  ْ    ْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهدانَا اللَّهُ ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتِْري ِمْن َحتِْتِهُم اْألَ

______________________________  
  .3): 46(احقاف  -)1(

  .8): 30(روم  -)2(

  .3): 16(حنل  -)3(
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  .»1« ] َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِّنا بِاحلَْقِّ َو نُوُدوا َأْن تِْلُكُم اْجلَنَُّة أُورِثـُْتُموها ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

شت] به اندازه طاقت خود[ردند و و كساىن كه اميان آو  چرا [اند،  اند و در آن جاودانه كارهاى شايسته اجنام دادند، اهل 
كنيم  هاى آنان است، َبر مى و آنچه از كينه و خشم در سينه.* كنيم ما هيچ كس را جز به اندازه طاقتش تكليف منى]  كه
شت با خوشى و سالمت كامل كنار هم زندگى كنند؛[ رها جارى است و ]  هاى ها و عمارت كاخ[از زير  ]تا در  شان 

  :گويند مى

يافتيم،  كرد هدايت منى هدايت كرد، و اگر خدا ما را هدايت منى] نعمت ها[ها ويژه خداست كه ما را به اين  و مهه ستايش
اى كه مهواره اجنام  شايسته دهند به پاداش اعمال مسلماً پيامربان پروردگارمان حق را به سوى ما آوردند، و ندايشان مى

شت را به ارث برديد مى   .داديد، اين 

   هاى آمساىن كتاب

 ] وا ِفيهِ قِّ لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اْختَـَلفُ كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو أَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب بِاحلَْ [
»2«.  

، پس ]و اختالف و تضادى در امور زندگى نداشتند[گروهى واحد و يك دست بودند ]  در ابتداى تشكيل اجتماع[مردم 
خدا پيامرباىن را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درسىت و راسىت كتاب ] از پديد آمدن اختالف و تضاد[

  .آنچه با هم اختالف داشتند، داورى كند را نازل كرد، تا ميان مردم در
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______________________________  
  .43 -42): 7(اعراف  -)1(

  .213): 2(بقره  -)2(
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يَل ِمْن [ جنِْ قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه َو أَنـَْزَل التـَّْوراَة َو اْإلِ   .»1« ] قـَْبُل ُهدًى ِللنَّاسِ نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

* هاى پيش از خود است؛ و تورات و اجنيل را اين كتاب را تدرجياً به حق و راسىت بر تو نازل كرد كه تصديق كننده كتاب
  .پيش از اين براى هدايت مردم فرستاد

   ما جاء من عنداللّه

مْ  َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقُّ ِمنْ [   .»2« ] َرِِّ

  .اما اهل اميان آگاهند كه آن مثل از سوى پروردگارشان درست و حق است

  .»3« ] َعَلْيِهْم قاُلوا آَمنَّا ِبِه ِإنَُّه احلَْقُّ ِمْن َربِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن قـَْبِلِه ُمْسِلِمنيَ   ِإذا يـُْتلى[

آوردمي، يقيناً اين قرآن از سوى پروردگارمان حق و درست است، البته به آن اميان : گويند و هنگامى كه بر آنان خوانند، مى
  .تسليم بودمي]  هاى تورات و اجنيل به سبب راهنماىي[ما پيش از نزول آن 

   كتمان حق

   يا َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموَن احلَْقَّ َو أَنـُْتمْ [

______________________________  
  .4 -3): 3(آل عمران  -)1(

  .26): 2(بقره  -)2(

  .53): 28(قصص  -)3(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  98: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] تـَْعَلُمونَ 

داريد  كنيد، و حق را پنهان مى آگاهيد، حق را به باطل ُمشتبه مى]  به حقايق و واقعيات[چرا در حاىل كه ! اى اهل كتاب
  !]دم گمراه به مانند؟تا مر [

ُقْل أَ أَنـُْتْم َأْعَلُم أَِم اللَُّه َو َمْن َأْظَلُم   َأْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبراِهيَم َو ِإْمساِعيَل َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب َو اْألَْسباَط كانُوا ُهوداً َأْو َنصارى[
  .»2« ] غاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ ِممَّْن َكَتَم َشهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َو َما اللَُّه بِ 

: بگو! آنان يهودى يا نصراىن بودند؟]  داراى مقام نبّوت[ابراهيم و امساعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان : گوييد آيا مى
!] داريد؟ دانيد كه آنان يهودى و نصراىن نبودند، پس چرا واقعيت را پنهان مى مشا به يقني مى[مشا داناتريد يا خدا؟ 

  .خرب نيست دهيد، ىب ستمكارتر از كسى كه شهادتى را كه از خدا نزد اوست پنهان كند، كيست؟ وخدا از آنچه اجنام مىو 

ِعُنونَ ِمْن بـَْعِد ما بـَيـَّنَّاُه ِللنَّاِس ِيف اْلِكتاِب أُولِئَك يـَْلَعنـُُهُم اللَّ   ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنـْزَْلنا ِمَن اْلبَـيِّناِت َو اْهلُدى[  ] ُه َو يـَْلَعنـُُهُم الالَّ
»3«.  

تورات و [هدايت نازل كردمي، پس از آن كه مهه آن را در كتاب ]  وسيله[يقيناً كساىن كه آنچه را ما از داليل آشكار و 
و لعنت   كند، خدا لعنتشان مى] تا مردم به قرآن و پيامرب اميان نياورند[كنند  براى مردم روشن ساختيم، پنهان مى]  اجنيل

  .كنند كنندگان هم لعنتشان مى

______________________________  
  .71): 3(آل عمران  -)1(

  .140): 2(بقره  -)2(

  .159): 2(بقره  -)3(

  99: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

أُولِئَك ما يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ِإالَّ النَّاَر َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َو َيْشتَـُروَن ِبِه َمثَناً قَلِيًال [
  .»1« ] يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ال يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 
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سوادان يهود  به سود خود، از ىب[نازل كرده ]  تورات و اجنيل به عنوان حالل و حرام[قطعاً كساىن كه آنچه را خدا از كتاب 
اى اندكى به دست مى پنهان مى]  و نصارى هاى خود  آورند، جز آتش به شكم كنند، و در برابر اين پنهان كارى 

كند، و براى آنان عذاىب  پاكشان منى] ها از گناهان و زشىت[گويد، و  و خدا روز قيامت با آنان سخن منى. ريزند منى
  .دردناك است

لِلَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو ِإْن تـُْبُدوا * هاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبُه َو اللَُّه ِمبا تـَْعَملُوَن َعِليمٌ َو ال َتْكُتُموا الشَّ [
  .»2« ]ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َيشاءُ َو اللَُّه َعلىما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحياِسْبُكْم ِبِه اللَُّه فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيشاءُ َو يـَُعذُِّب َمْن 

شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند، يقيناً دلش گناهكار است؛ و خدا به آنچه اجنام !] مشا اى شاهدان[و 
و اگر آنچه ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست،  آنچه در آمسان.* دهيد داناست مى
كند؛ پس هر   در دل داريد آشكار كنيد يا پنهان سازيد، خدا مشا را به آن حماسبه مى]  هاى فاسد و افكار باطل از نّيت[

  .كند؛ و خدا بر هر كارى تواناست آمرزد، و هر كه را خبواهد عذاب مى كه را خبواهد مى

______________________________  
  .174): 2(بقره  -)1(

  .284 -283): 2(بقره  -)2(

  100: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   مرگ و سكرات آن

  .»1« ]َو جاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاحلَْقِّ ذِلَك ما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيدُ [

اين مهان :] گويند و به حمتضر مى[آورد  مى]  كه مهه واقعيات جهان پس از مرگ است[و سكرات و بيهوشى مرگ، حق را 
  .گرخيىت كه از آن مىچيزى است  

   صيحه قيامت

  .»2« ] يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِباحلَْقِّ ذِلَك يـَْوُم اْخلُُروجِ * َو اْسَتِمْع يـَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن َقرِيبٍ [
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ه حق و درسىت صيحه و فرياد را ب]  مهگان[روزى كه .* دهد و گوش فرا ده روزى كه ندا دهنده از جاىي نزديك ندا مى
  .ست] از قربها[آن روز، روز بريون آمدن ] و[شنوند  مى

   قيامت

  .»3« ]اْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ لِلرَّْمحِن َو كاَن يـَْوماً َعَلى اْلكاِفرِيَن َعِسرياً [

  .رمحان ثابت است، و بر كافران روزى بسيار دشوار است]  خداى[در آن روز فرمانرواىي مطلق براى 

______________________________  
  .19): 50(ق  -)1(

  .42 -41): 50(ق  -)2(

  .26): 25(فرقان  -)3(

  101: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   ترازوهاى سنجش اعمال

  .»1« ] َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ [

  .در آن روز حق است؛ پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان سنگني و با ارزش باشد، رستگارند]  سنجش اعمال[ميزان 

بر اساس آيات و روايات، خدا را در قيامت ميزاىن چون قرآن و رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و على بن اىب طالب 
نگ باشد اهل جنات ورنه به عذاب س ها مهاهنگ و هم عليه السالم است، چون اعمال و عقايد و اخالق كسى با آن

  .ابدى دچار خواهد گشت

  قضاوت پروردگار

ا َو ُوِضَع اْلِكتاُب َو ِجي[ نَـُهْم بِاحلَْقِّ َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ  َو َأْشَرَقِت اْألَْرُض ِبُنوِر َرِّ   .»2« ] َء ِبالنَِّبيَِّني َو الشَُّهداِء َو ُقِضَي بـَيـْ
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ند، و پيامربان و گواهان را بياورند وميانشان به حّق  را مى]  اعمال[شود، و كتاب  شن مىو زمني به نور پروردگارش رو 
  .گريند وراسىت داورى شود، وآنان مورد ستم قرار منى

   هاى حضرت رّب العزّه وعده

ارُ َو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها ا[ ْ   ْألَ

______________________________  
  .8): 7(اعراف  -)1(

  .69): 39(زمر  -)2(

  102: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]خاِلِديَن ِفيها أََبداً َوْعَد اللَِّه َحقا َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيًال 

شتاند،  اند و كارهاى شايسته اجنام داده و كساىن كه اميان آورده رها ]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  به زودى آنان را در  آن 
  وعده خدا حق است، و راستگوتر از خدا در گفتار كيست؟. اند جارى است، درآورمي، در آن جاودانه

يعاً َوْعَد اللَِّه َحقا ِإنَُّه يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه لَِيْجزِيَ [ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت بِاْلِقْسِط َو الَِّذيَن َكَفُروا َهلُْم  ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ
يٍم َو َعذاٌب أَِليٌم ِمبا كانُوا َيْكُفُرونَ    .»2« ] َشراٌب ِمْن محَِ

ا ترديد اوست كه جهان آفرينش ر  اى حق وثابت؛ ىب وعده] خدا مشا را وعده داد. [بازگشت مهه مشا فقط به سوى اوست
اند، به عدالت و  اند و كارهاى شايسته اجنام داده گرداند تا كساىن كه اميان آورده بازمى]  به قيامت[آفريند، سپس آن را  مى

ورزيدند، شربىت از آب بسيار جوشان و  انصاف پاداش دهد، و براى كساىن كه كافر شدند به كيفر كفرى كه مهواره مى
  .عذاىب دردناك است

  .»3« ] ِه ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َأال ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َو لِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ َأال ِإنَّ لِلَّ [

ترديد  بدانيد كه ىب. ها وزمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست مسلماً آنچه در آمسان! آگاه باشيد
  .دانند منى] حقايق رااين [وعده خدا حق است، وىل بيشرتشان 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .122): 4(نساء  -)1(

  .4): 10(يونس  -)2(

  .55): 10(يونس  -)3(

  103: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َوْعَد اللَِّه ال ُخيِْلُف اللَّهُ َوْعَدُه َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ [

نسبت به وفاى قطعى [كند، وىل بيشرت مردم معرفت و شناخت  اش ختلف منى ت؛ و خدا از وعدهخدا اين وعده را داده اس
  .ندارند]  اش خدا در مورد وعده

   عارفان به حق

آرى، عارفان به حق كه در نتيجه عرفانشان عاشق حقند دىل پر مهر و قلىب پر از عاطفه و نفسى پاك و عملى صاحل و 
  :شريفه زير توجه كنيدبه آيه . چشمى گريان دارند

ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى[ َو ما * َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا َفاْكُتْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ   َو ِإذا مسَِ
فََأثابـَُهُم اللَُّه ِمبا قاُلوا َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن * َو َنْطَمُع َأْن يُْدِخَلنا رَبُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاحلِِنيَ  َلنا ال نـُْؤِمُن بِاللَِّه َو ما جاَءنا ِمَن احلَْقِّ 

اُر خاِلِديَن ِفيها َو ذِلَك َجزاءُ اْلُمْحِسِننيَ  ْ   .»2« ] َحتِْتَها اْألَ

اند، لربيز از  بيىن به سبب آنچه از حق شناخته شان را مىو چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگان
  .بنويس]  به حّقانّيت پيامرب و قرآن[اميان آوردمي، پس ما را در زمره گواهان ! پروردگارا: گويند شود، مى اشك مى

انه*  دارمي كه پروردگارمان اى به خدا و آنچه از حق براى ما آمده اميان نياورمي؟ و حال آن كه اميد  و بر پايه چه عذر و 
   به آنان]  و عقايد صادقانه[پس خدا به پاس اين سخنان .* ما را در زمره شايستگان درآورد

______________________________  
  .6): 30(روم  -)1(
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  .85 -83): 5(مائده  -)2(

  104: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

رها ]  درختانِ [هاىي پاداش داد كه از زيِر  شت   .اند؛ و اين است پاداش نيكوكاران جارى است، در آن جاودانهآن 

آرى، عارف عاشق اهل حال است، اهل دل است، اهل سري و سلوك است، اهل خدمت و شفقت به خلق خداست، 
اهل يار است، اهل حقيقت و معناست كه از عرفان به حق كسب كرده و از جتّلى امسا و صفات حق در جان و قلبش 

  .ه استبه دست آورد

  :به قول عارف معارف افتخار الدين زوزىن

 هان و هان در گردش آور جام را
 

 بيش از اين ضايع مكن ايام را

  زندگى خواهى شراب عشق نوش
 

  زهد را يكسو فكن در عشق كوش

  عشق بايد زافتخار آموخنت
 

  خوشه چيدن خرمن خود سوخنت

  عاشقى پيوندها بربيدن است
 

  جهان گرديدن استىب سر و پا در 

 هر كه او را بند يارى اوفتاد
 

 هر كه را با عشق كارى اوفتاد

  هم چو من گو دست از هسىت بشوى
 

  بگوى  و عقىب  ترك كام دنىي

 عشق خورشيد است از آن گويند مهر
 

 ليك قدرش برترست از نه سپهر

  روح قدس از ملعه انوار اوست
 

  نفس كل از پرتو آثار اوست

  

  :در هر صورت بر اساس آيات قرآن جميد مصاديق بارز حق عبارت است از

   خداوند تبارك و تعاىل
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   ها و زمني آمسان

   موجودات مساىي و ارضى

   بعثت انبيا و ارسال رسل

   هاى آمساىن كتاب

  

  105: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   ما جاَء ِمْن ِعْنِد الّلهِ 

   مرگ و سكرات آن

   صيحه قيامت

   قيامت

   ترازوهاى سنجش اعمال

  قضاوت پروردگار

  هاى حضرت رّب العزة وعده

هاى باال داراى معرفتند و متام حركات و سكنات آنان براساس آن معرفت است، اهل تقوا و به عبارت  آنان كه به واقعيت
عى حق و اهل ديگر اهل حقند و هركس از مدار اين معرفت و عمل براساس آن خارج باشد، اهل باطل است، گرچه مدّ 

اند به اين معناىي  حق بودن باشد، بنابراين تقواىي كه حضرت صادق عليه السالم در اين روايت به عنوان حق معرىف كرده
شك و ترديد باطل است، آرى، تقوا حق است و آن را معناىي به گسرتدگى ظاهر و باطن  است كه گذشت و ضد آن ىب

رتين ارزش است آفرينش است و آراسته به آن، اهل حق و   .در پيشگاه حضرت دوست دارنده برترين اعتبار و 

  .ترين مباحث است رسيد كه مسئله از الطف لطايف و از ظريف اگر در سطور گذشته بيشرت دقت كنيد به اين نتيجه مى
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دراز پاك  هيچ كس قدرت رسيدن به تقوا و حق را ندارد مگر اين كه از هواى نفس برحذر باشد و از آرزوهاى دور و
  .مباند

ترين مانع انسان در راه حركت به سوى مقام قرب و فضاى  هوا كه عبارت از سركشى جمموع غرايز حيواىن است، سخت
  .وصال است

  106: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  هوا و هوس مانع رسيدن به خدا

ها و قتل و  و ظلم و ستم و خيانتها و شرور و فساد  ها و بدخبىت آرى، در تاريخ بشر ثابت شده كه متام سيه روزى
  .ها حمصول پريوى انسان از هوا و هوس و آرزوهاى دور و دراز بوده است غارت

  .كند هوا چشم حق بني را كور و گوش حق شنوا را كر و قلب مطيع را نابود مى

  :كامالن از اولياء و شاخمان از عرفا در توضيح آيه شريفه

ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولَهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن [ ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ ِئَك ُهُم ِ
  .»1« ] اْلغاِفُلونَ 

هاى  نشانهحقايق و [يابند، و چشماىن است كه توسط آن  در منى] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل
شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه   منى] سخن خدا و پيامربان را[هاىي است كه به وسيله آن  بينند، و گوش منى] حق را
  .اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب گمراه

  :اند فرموده

نـَْيِويَِّة َبْل َوُهْم كاِملوَن ىف تِْلَك لَْيَس اْلُمراُد انـَُّهْم ال يـُْبِصُروَن اْلَمْحُسوساِت وَ  ال َيْسَمُعوَن اْالْصواِت َوال يـَْفَقُهوَن اْالُموَر الدُّ
ا ُهَو َعَدُم اْالْدراِك َوالتـََّفقُِّه َواْالْسِتماِع ِلَمعاِىل اْالُموِر َوَمراِتِب اْلِعْرفانِ    .اجلِْهاِت َوامنَّ

كنند   شنوند و امور دنياىي و مادى را درك منى بينند و صداهاى ظاهر را منى ىمراد اين نيست كه امور ظاهر و حمسوس را من
   كه در اين جهات مانند مهه
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______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(
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درك امور اهليه و معارف حقه و ها و  موجودات زنده كامل و جامعند، مراد اين است كه از ديدن حقايق و شنيدن واقعيت
يمى و آبادى شكم و شهوت كرده و پايبند و غرق  مراتب عاىل عرفاىن حمرومند؛ زيرا متام مهت و هدف را مصرف امور 

اند غري از عامل شكم و جهان شهوت عامل و جهان ديگرى  اند، به حنوى كه باور كرده در ماديات و امور حمسوسه شده
  .وجود ندارد

  بر ديده حس بني خويش خاك زن
 

  ديده حس دمشن عقل است و كيش

 ديده حس را خدا اعماش خواند
 

 بت پرستش خواند و ضد ماش خواند

 زان كه او كف ديد و دريا را نديد
 

 زان كه حاىل ديد و فردا را نديد

  ليك هرگز مست تصوير و خيال
 

 «1»  مثال درنيابد ذات ما را ىب

  

  :گويد مىعاشقى واله 

ديده ما از عيب معرّا كن و سينه ما از ريب مربّا، عيىن عنايت فرما كه هرچه در نظر آيد مطلع انوار شود و دىل  ! اهلى
كرامت منا كه آنچه به خاطر رسد خمزن اسرار گردد، به بزرگوارى خود بارى نظر غفارى بر گنهكارى بگشاى و به مصقل 

رنگى دلشاد، تا هر نيك  بزداى تا از چنگ هر رنگ و بوىي آزاد كىن و به چنگ ىبرمحت زنگ معصيت از آيينه ضمريمان 
رنگى  و بدى كه بينيم از خود بينيم و هر رنج و راحىت كه پيش آيد مهه برخود گزينيم، ىن غلط گفتم هر كه از باده ىب

  ل؟ و رنج و راحت را چه مالل؟اى نوش كرد، بود و نبود خود به كّلى فراموش كرد، آجنا نيك و بد را چه جما جرعه

  در اين ميخانه جامى گر كىن نوش
 

  كىن بود و نبود خود فراموش

  شوى آسوده از هر بود رنگى
 

  نشيىن فارغ از هر صلح و جنگى
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______________________________  
  .مثنوى معنوى، مولوى -)1(
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  خود جماىلمناند نيك و بد را 
 

 «1»  ز رنج و راحتت نبود مالىل

  

   هوا و هوس از ديدگاه امام على عليه السالم

  :فرمايد مى» ج البالغة«حضرت على عليه السالم در 

فـََيُصدُّ َعِن احلَْقِّ َواّما طُوُل اْالَمِل   اْهلَوىَوطُوُل اْالَمِل، َفاّما اتِّباُع   اتِّباُع اْهلَوى: ايـَُّها الّناُس انَّ اْخَوَف ما اخاُف َعَلْيُكْم اثْنانِ 
  .»2« فـَيـُْنِسى اْآلِخَرةَ 

  :شديدترين خوف و هراسى كه بر مشا دارم از دو چيز است! اى مردم

كند و درازى آرزو آخرت را از ياد  پريوى از هوا و درازى آرزو، اما پريوى از هوا آدمى را از برخوردارى از حق جلوگريى مى
  .برد نسان مىا

  :»3« گويد عّالمه جعفرى در شرح مجالت باال مى» ج البالغة«شارح 

سازد و عوامل و  كشد و فضاى درون را تريه و تاريك مى هوا عبارت است از امواجى كه از جوشش غرايز حيواىن سرمى
  .كند وسايل درك و دريافت حقيقت را فلج مى

ها و حقايق  تواند مهه اصالت حماسبه چيز ديگرى نيست، مى اصيلى جز خواسنت ىباين هوا با اين كه داراى جوهر و مبناى 
است كه به هيچ عّلت و دليلى جز » خواهم مى«دار را از جلو چشم انسان و عقل و وجدان او دور كند، اين مهان  ريشه
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است به عنوان  ملى كردهاساس است كه در موقع سؤال از كسى كه مطابق هوا ع كند و اين يك سخن ىب خود تكيه منى
  !كدام دل؟» دمل خواست«جواب بگويد كه 

______________________________  
  .نور عليشاه اصفهاىن -)1(

  .21، خطبة ِألمرياملؤمنني، حديث 58/ 8: ؛ الكاىف42خطبه : ج البالغة -)2(

ج البالغة -)3(   .273/ 9: ترمجه و تفسري 
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  مهى گوىي مرا دل نيز هست تو
 

 «1»  دل فراز عرش باشد ىن به پست

  

ترين حقايق است، دل مهان جنبه ملكوتى انسان است كه خدا را به وسيله آن  دل جايگاه دريافت عاىل! دل و هوى؟
دهد و  حتويل مىها را به عقل نظرى  يابد، دل جايگاه تصفيه مهه مفاهيم و موضوعاتى است كه حواس طبيعى، آن درمى

  .دهد ها درك كند به دل حتويل مى ها و عظمت ها را از جنبه ارزش عقل نظرى بدون اين كه آن

از آن مجالت ويرانگر موجوديت آدمى است كه با صورت حق به جانبش، آتش به ريشه مهه اصول » دمل خواست كردم«
  .زند و قوانني مبتىن برحق و حقيقت مى

ها و » شايد«ها و » بايد«كشند و بدون اعتنا به  اى است كه از جوشش غرايز انساىن سربرمى بهحماس هوا مهان امواج ىب
  .سازند هاى حيات گرانبهاى آدمى را مستهلك مى ها را به بازى گرفته و سرمايه ها مهه اصالت» نشايد«ها و » نبايد«

رود، اين خطر تباه كننده را خداوند سبحان  ىكند كه تا سرحد معبوديت پيش م گاهى هوا حمورى به قدرى شّدت پيدا مى
  .در قرآن جميد گوشزد فرموده است

  .»2« ] أَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ [
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  پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟

شبيه به انسان چيزى شود و از انسانيت جز اعضاى مادى  هاست كه موجوديت آدمى كامًال مسخ مى در چنني موقعيت
  .ماند در او منى

   مهار كردن هوا براى وصول به حق و حقيقت، درست شبيه مهار كردن كوه

______________________________  
  .مثنوى معنوى، مولوى -)1(

  .23): 45(جاثيه  -)2(
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  .دىن با ارزش آن كوه بوده باشداى براى استخراج مواد مع تواند مقدمه آتشفشان است كه مى

درون آدمى داراى نريوها و استعدادهاى بسيار گرانبهاىي است مانند معادن با ارزش در شكم كوه آتشفشان، هنگامى كه 
شوند، بلكه انسان درآن موقع به صورت آتشفشاىن  آيند نه تنها آن نريوها و استعدادها خفه مى هواها به متّوج درمى

  .گردد ديل به موجود خطرناك نيز مىآيد كه تب درمى

درمان بشرى كه سرتاسر تاريخ ما را فرا گرفته است، ميكرىب جز هواى نفساىن ما  دردهاى ىب: به طور قطع بايد گفت
ندارد، هر كجا ستمى و جتاوزى ديديد فوراً به سراغ كشف ريشه اصلى آن بپردازيد، خواهيد ديد كه ريشه اصلى آن ستم، 

  .فساىن يك يا چند نفر بوده استجتاوز هواى ن

دليل اين كه در اين مسئله ادعاى قطع و يقني كردمي اين است كه هرچه مقابل هواست اصيل و حقيقت است و جاى 
  .آيد هاى اصيل حقيقت هرگز ظلم و جتاوزى به وجود منى ترديد نيست كه از واقعيت

براى مّدتى حىت براى مهيشه از برخوردارى از حقايق و ها ممكن است مردم يا خود انسان را  كارى خطاها و اشتباه
ها حمروم منايد، وىل اين حمرومّيت ظلم و جتاوز نيست، دليل روشن اين مسئله اين است كه بشر در طول تاريخ   اصالت
كند، بلكه  هاىي كه به ضرر او متام شده است، احساس ظلم و جتاوز منى ور شدن در جمهول اش به جهت غوطه گذشته

ها نفر در قرون  هزاران، شايد ميليون: به عنوان مثال. خورد از اين كه چرا آن جمهوالت را دير كشف كرده است تأسف مى
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اند، اما بدان جهت كه جهل به معاجله سل يك پديده  و اعصار گذشته از بيمارى سل رنج برده و رخت از اين دنيا بربسته
تواند گذشتگان را توبيخ كند به اين كه چرا بيماران مسلول مشا رنج   لى منىاختيارى و از روى هوا نبوده است، هيچ عاق

  كشيدند و از

  111: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

دنيا رفتند و مشا ظامل و جتاوزكاريد، وىل اگر يك يا چند انسان در امروز دواى بيمارى سل را به جهت سودپرسىت كه 
دن قيمت آن احتكار كنند، بدون ترديد اينان ستمكار و متعدى و مبارزه  آشكارترين مصداق هواپرسىت است براى باال بر 

  .كننده با حق و حمارب با خدا هستند

  .گردد برومي به سراغ آرزوهاى دور و دراز كه موجب فراموش شدن ابديت مى

واسنت مطلوىب كه گريمي كه فرق ميان آرزو و اميد در اين است كه اميد عبارت است از خ خنست اين نكته را در نظر مى
ها  ها و يا برآنچه كه قابل تبديل به واقعيت در آينده قابل حتّقق است و چون قابل حتّقق است بالضروره مبتىن بر واقعيت

تر  ها و حقايق بيشرت تكيه داشته باشد مفيدتر و حمرك لذا اميد، آن پديده رواىن است كه هرچه بر واقعيت. باشد است مى
گردد،  ابراز مى» اى كاش چنني پيش آمد كند» «اى كاش چنني باشد«آرزو كه با امثال اين مجالت خواهد بود، برخالف 

لذا آرزو نوعى خواسنت است كه خواسته شده فعًال حتّققى ندارد و از عوامل و عللى كه ممكن است آن خواسته شده را در 
  .آينده حتقق ببخشد اثر و نشاىن وجود ندارد

هاى مغزى خود را در ساخنت تصنعى علل  نسان در حال آرزوهاى دور و دراز جمبور است انرژىبه مهني جهت است كه ا
ها مستهلك منايد، در صورتى كه اين نريوها و  و عوامل و جاجبا كردن حقايق و حذف و انتخاب نامعقول واقعيت

  .هاى آرزوىي را حتقق ببخشد هتر از آن خواست هاى بسيار مفيدتر و ضرورى هاى مستهلك شده ممكن است آرمان انرژى

نتيجه تباه كننده ديگرى را كه آرزوهاى دور و دراز دربردارد مهان است كه موجب ناپديد شدن آخرت و سراى ابديت و 
  .باشد لقاء الّله از افق روح آدمى مى

تكاملى حيات معقول گريد و از حركت در مسري  ها را مى دار انسان اين مهان خطر بزرگ است كه سر راه حيات هدف
  .دارد بازمى
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آرزوها يك امواج زودگذر و ناپايدار مغزى نيستند كه حلظاتى سر بركشند سپس فرو بنشينند، بلكه آرزوها مهواره سطوح 
منا و  فاهيم حقيقتخراشد و قشرى از م تراشد و مى هاست مى رواىن امروز را كه روياروى حقايق و واقعيات و متأثر از آن

گريد، اينان در فرداهاى بدون ديروز و  هاى طبيعى روح را مى چسباند و جلو فعاليت منا درآينده را بر آن سطوح مى مطلوب
شود و جباى آن فرداهاى  كنند و به مهني عّلت است كه درك و اشتياق به ابديت از افق روح حمو مى امروز زندگى مى

  :دهد اى در قرآن كرمي سرگرم شدن به آرزو را به اين حنو مورد توبيخ قرار مى يهگردد، آ موهوم جانشني مى

  .»1« ] َذْرُهْم يَْأُكُلوا َو يـََتَمتـَُّعوا َو يـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ * ُرَمبا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو كانُوا ُمْسِلِمنيَ [

بگذارشان تا .* بودند] هاى خدا فرمان[كنند كه كاش تسليم  چه بسا آرزو مى]  هنگام روبرو شدن با عذاب[كافران 
حّقانّيت اسالم و فرجام شوم خود [كامراىن كنند، و آرزوها، سرگرمشان منايد؛ سپس ] با لذايذ مادى و زودگذر[خبورند و 

  .خواهند فهميد] را

  خربى اى دل از درد عشق ىب
 

  ال جرم در هواى سيم و زرى

 و شب غافلى درين دنيا روز
 

  خربى اى دين به باد ىب داده

 پس فالحت به سيم وزر نبود
 

  معرفت بايدت اگر نه خرى

 سگ به اطلس مالئكه نشود
 

  اين سخن گوش كن اگر بشرى

  پدرت بود و تو پسر بودى
 

  پسرت هست و اين زمان پدرى

  پنج روز دگر پسر پدرست
 

  اين چنني است دور چرخ كرى

______________________________  
  .3 -2): 15(حجر  -)1(
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  گذرى كن به سوى گورستان
 

  تا اسريان خاك را نگرى

  حلد تنگ و خانه تاريك
 

  شش درش خاك و خانه كدرى

  اين جهان چون رباط برسر پل
 

  تو در آجنا مثال رهگذرى

  بگذشت هر كه آمد بدين جهان
 

  به حقيقت تو نيز درگذرى

  

چون از طريق مقّدمات گذشته به معنا و مفهوم و ريشه تقوا و در حقيقت به معنا و مفهوم حق و باطل واقف شديد، 
  :دقت كنيد» مصباح الشريعة«اكنون به ترمجه روايت شصت و هفتم 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .هرگز از اين واقعيت عاىل فارغ مباشتقواى اهلى پيشه كن و 

چون مالزم تقوا شدى و به مقتضاى آن به حركت آمدى و از حمرمات و حمظورات و شبهات اجتناب كردى و به اين 
صفت پاك ملكوتى آراسته گشىت هركجا خواهى باش و با هر قوم و مجعيىت خواهى برخورد كن كه در صورت دارا بودن اين 

چ مكان ضررى به تو خنواهد رسيد، چرا كه تقوا صفت مقربان بارگاه حضرت حق است و هيچ  صفت از هيچ كس و هي
كس در پسنديده بودن آن شكى ندارد و در خوىب آن و منافعش بني عاقالن عامل و با انصافان جهان اختالىف نيست، 

و راهى است براى رسيدن به رمحت ها  دار حمجوب و پسنديده مجيع فرق است و در بردارنده متام خوىب اين حقيقت ريشه
  .واسعه اهليه

انسان از طريق اين صفت در ارتباط با خدا و انبيا و ائمه عليهم السالم و قرآن و قيامت و متام فضايل و حسنات است، 
  .ها در تقوا مجع است متام خوىب: فرمايد به مهني جهت حضرت مى

  114: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ِعْلٍم َوِحْكَمٍة َوأساُس ُكلِّ طاَعٍة َمْقُبولةٍ  َوُهَو ميزاُن ُكلِّ [
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َفِجُر ِمْن َعْنيِ اْلَمْعرَِفِة بِالّلِه َتعاىل  َوالتـَّْقوى َتْصحيِح اْلَمْعرَِفِة ِباْخلُُموِد   اْلِعْلِم َوُهَو الَحيْتاُج اّال اىل ، َحيْتاُج الَْيِه ُكلُّ َفنٍّ ِمنَ  ماءٌ يـَنـْ
  .َفهذا اْصُل ُكلِّ َحقٍّ . ِسرِّ اْلَعْبِد ِبُلْطِفهِ   َعلى  َيُكوُن ِمِن اطِّالِع الّلِه َتعاىل  َوَمزيُد التـَّْقوى. َوُسْلطانِهِ َحتَْت َهْيَبِة الّلِه 

  .ِبال َعالَقةٍ   لِّلِه َتعاىل َوامَّا اْلباِطُل فـَُهَو ما يـَْقَطُعَك َعِن الّلِه يـَتَِّفُق َعَلْيِه اْيضاً ُكلُّ َفريٍق فَاْجَتِنْب َعْنُه َواْفرِْد ِسرَّكَ 

ٍء ما ِسَوى الّلِه باِطٌل وَُكلُّ نَعيٍم  اال ُكلُّ َشىْ : اْصَدُق َكِلَمٍة قالَتـَْها اْلَعَرُب َكِلَمٌة قاَهلا لَبيدٌ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  ] ال َحماَلَة زاِئلٌ 

»1«  

   تقوا، ترازوى علم و حكمت

شود، اگر صاحب علم و  هاست، يعىن علم و حكمت به تقوا سنجيده مى ها و حكمت ترازوى مهه علمتقوا ميزان و 
  .حكمت متقى و پرهيزكار است، علم او علم و حكمتش حكمت و باعث جنات او در جهان آخرت است

ا نباشد اگر اهل تقوا و پرهيز نباشد نه علمش علم است و نه حكمتش حكمت، دانش و حكمىت كه مالزم با تقو 
  .اى جز خسران آخرت و حرمان از رمحت واسعه اهلى ندارد نتيجه

______________________________  
  .زياد بن لبيد -)1(
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اش معرفت خداست، معرفت و بينش عبد به هر اندازه نسبت به امسا و صفات  تقوا آب خوشگوارى است كه سرچشمه
  .تر و بيشرت است تر و پرهيزش از آنچه بايد بپرهيزد قوى باشد در مرتبه تقوا كاملحضرت حق بيشرت 

  .اند ها گداى تقوا و حمتاج به اين صفت پاك ملكوتى ها و بينش ها و آگاهى ها و حكمت متام دانش

رب هر دانش و آيد كه تقوا و پرهيزكارى باب هر معرفت و د علم حقيقى و بينش واقعى جز در سايه تقوا به دست منى
  .بينشى است
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كند مگر به معرفت او نسبت به قاهريت حضرت الّله و نافذ بودن  استحكام تقوا در سرزمني هسىت انسان حتقق پيدا منى
حكم آن جناب در متام هسىت آفرينش و اين كه حضرت او در متام جوانب خلقت به هر حنوى كه خبواهد قادر بر تصرف 

گريد مگر آن كه به حقيقت و يقني درياىب كه تو در  تقوا در وجود تو ريشه منى: عبارت ديگر و تغيري و تبديل است و به
اى مستقل نيسىت و حيات و ممات و رشد و كمال و رزق و  حتت فرمان و سلطنت خداوندى و در هيچ كار و هيچ برنامه

جه به معارف اهليه و مفاهيم بلند قرآن روزى تو مهه و مهه به دست حضرت اوست، اين معاىن را كه در ذات قلبت با تو 
گونه  گردد و اين مرتكز كردى، اداى واجبات و اجتناب از حمرمات و آراسته شدن به حسنات اخالقى بر تو آسان مى

  .معرفت و بينش است كه اصل هرحق و ريشه هر واقعيت و فضيلت است

 اى كوى توام مقصد و اى روى تو مقصود
 

 ه چون عودبر آتش عشق تو دمل سوخت

 چه باك اگر عقل و دل و جان به مناند
 

 گو هيچ ممان زانكه توىي از مهه مقصود

  

  116: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  در عشق تو جامن كه وجود و عدمش نيست
 

 داىن تو كه چون است نه معدوم و نه موجود

  هر آدمىي را كه كفى خاك سياهست
 

 سابقه دادى تو وجودى زسر جود ىب

 عطار اگر سايه صفت گم شود از خود
 

 «1» خورشيد بقا تابدش از طالع مسعود

  

چون خدا را از طريق آيات قرآن و معارف انبيا و ائمه عليهم السالم و انديشه در جهان آفرينش شناخىت و به انبيا و ائمه 
و فريضه و اخالق و سنت را از راه كتاب عليهم السالم و فرهنگ اهلى آنان معرفت پيدا كردى و حالل و حرام و واجب 

حق و فقه اسالمى بدست آوردى، اكنون توجه داشته باش كه هر چيزى كه تو را از اين حقايق و به خصوص از جناب 
خربيت از حقايق بيفزايد باطل  حق جّل و عال دور كند و بني تو و آن حضرت حايل و حجاب شود و بر غفلت و ىب

اى و هر قوم و مجعّيىت بر  عقالى جهان و آگاهان تاريخ اختالىف ندارند و بلكه هر فرقه و دستهاست و در باطل بودنش 
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باطل بودن آن اتفاق دارند و به بدى و شّر بودن آن مذعن و مقرّند و اعتقادشان نسبت به آن اعتقاد جازم و قاطع 
طل گردى، يا امر باطلى از تو صادر شود به است، پس از باطل و آلوده شدن به آن سخت بپرهيز و از اين كه دچار با

حضرت دوست پناه برب و قلب خود را كه خزانه معارف اهليه مركز انوار ربانّيه است به تعّلقات نفساىن و مشتهيات 
جسماىن آلوده و ملّوث مكن باطن و سّر خود را كه دل توست از عاليق غري خداىي پاك نگهدار كه در دار حتقق حقيقىت 

  .ت حق وجود نداردجز حضر 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :ترين سخىن كه عرب گفته كالم لبيد شاعر است راست

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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به حقيقت بدانيد كه هر چيز جز خدا باطل و ضايع است و  »1«  ٍء ما ِسَوى الّلِه باِطٌل وَُكلُّ نَعيٍم ال َحماَلَة زاِئلٌ  اال ُكلُّ َشىْ 
  .هر چه از نعمت در عرصه حيات و ميدان زندگى است در معرض زوال است

  .پس چرا بايد دل به چيزى ببندى كه از ثبات و بقا عارى و دل بسنت به آن موجب دورى از جناب اهلى است

دل بسنت به زخارف دنيا و زر و زيور جهان در حدى كه انسان را از حضرت او دور كند باعث آلودگى باطن و خبث 
طينت و ناپاكى درون و سبب ظهور هر گناه و عصياىن از انسان است، چون گناه ادامه پيدا كند و متام جوانب وجود 

كشد و پس از مرگ، هيوالى عذاب و جتّسم گناهان به آدمى را بگريد نقش حقيقت از صفحه دل و آيينه جان رخت بر 
انسان هجوم آورده براى مهيشه آدمى را به اسارت خود بكشد و دِر خلود و در عذاب را به روى انسان بگشايد، چون 

شت به سويت روى آورد   .دل به عشق او بسىت متام پاكى در درون و برونت ظهور كند و در قيامت به صورت 

  ست اعمال بدتهفت دوزخ چي
 

  هشت جّنت هست اعمال خودت

  حشر تو بر صورت اعمال توست
 

  هرچه ديدى نيك و بد احوال توست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 مجله اخالق و اوصاف اى پسر
 

 هر زمان گردد ممّثل در ُصَور

 منايد گاه نور گاه نارت مى
 

 «2» گاه دوزخ گاه جنّات است و حور

  

علم و مهه اهل حال و مجيع اهل صفا و وفا به راسىت و درسىت آن اتفاق دارند از دست بنابراين حقيقىت را كه متام اهل 
  .آمساىن و ملكوتى تقواست مگذار و آن حقيقت صفت عاىل

______________________________  
  .زياد بن لبيد -)1(

  .اسرار الشهود، حممد اسريى الهيجى -)2(
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ِمْن اُصوِل الّديِن َوَحقاِيِق اْلَيقِني َوالرِّضا َوالتَّْسليِم َوال َتْدُخْل ِىف اْخِتالِف اْخلَْلِق   أْمجََع َعَلْيِه اْهُل الصَّفاِء َوالتُّقىفاْلَزْم ما [
  .َوَمقاالِِْم فـََتْصَعَب َعَلْيكَ 

ءٌ َوأنَُّه َعْدٌل ىف ُحْكِمِه يـَْفَعُل ما َيشاءُ َوَحيُْكُم ما يُريُد َوال يُقاُل  َس َكِمْثِلِه َشىْ واِحٌد َليْ   َوَقْد اْمجََعِت اْالمَُّة اْلُمْختاَرُة بِانَّ الّلَه َتعاىل
  ٍء ِمْن ُصْنِعِه ِملَ؟ َلُه ىف َشىْ 

  ] ما َيشاءُ َوصاِدٌق ىف َوْعِدِه َوَوعيِدهِ   ءٌ اّال ِمبَِشيَِّتِه َوانَُّه قاِدٌر َعلى َوال كاَن َوال َيُكوُن َشىْ 

   قوا وسيله راه بردن به حقايقت

  .تقوا اصل دين و وسيله راه بردن به حقايق و سبب رسيدن به منزل رضا و تسليم است

توجهى به اختالف و نزاع مردم جاهل و عوام و گفتگوهاى آنان درباره حقايق مكن كه باعث احنراف و ميل به باطل 
  .شان وارد معقوالت قدسى و مسائل ملكوتى شوندرسد كه با عقل ناقص و علم اندك است كه اينان را منى
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به مسائلى كه در راه رشد و تربيت و كمال و سعادت تو مؤثر است و برگزيدگان از امت و خردمندان حقيقى جامعه و 
  .پاكان باصفا و عاشقان و عارفان شيدا اتفاق دارند توجه داشته باش

  119: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

بر هر مكّلف عاقل و بر هر پريو حقيقى قرآن و رسول و امام معصوم واجب است معرفت داشنت و آنان اتفاق دارند كه 
حتصيل يقني و اقرار به اين كه خداوند عامل فرد و يگانه است و شريك و انبازى براى او نيست و به هيچ چيز شبيه و 

  :باشد، چنانچه قرآن ناطق است مانند منى

  .»1« ]ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ [

  .هيچ چيزى مانند او نيست

و واجب است بداىن كه جناب او عادل است و هيچ ظلمى بر حضرت او نسبت به هيچ موجودى روا نيست و هرچه 
  .دهد عني حكمت و حمض مصلحت و مساوى با عدالت است اجنام مى

در آن پيشگاه مقدس راه  آن جناب قادر و تواناست و حكم و حكومتش به هر چه اراده كند نافذ است عجز و قصورى
  .ندارد

آيد به مشيت بالغه و اراده حكيمانه اوست   آگاه باش كه هرچه در عامل امكان از َمْكَمن غيب به حّيز وجود و ظهور مى
  :كه

  .»2«  ما شاَء الّلُه كاَن َوماَملْ َيَشْأ َملْ َيُكنْ 

  .كند منىشود و آنچه اراده نكند حتقق پيدا  خداوند آنچه اراده كند مى

واجب است اعتقاد به اين كه حضرت او صادق است و دروغ و كذب به ساحت او روا نيست و هرچه از مراتب ثواب 
شت براى نيكان وعده داده و هر وعيدى به گنهكاران و عاصيان داده به طور حتم واقع مى   .شود و درجات 

______________________________  
  .11): 42(شورى  -)1(
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  .10، حديث 142، باب 394/ 70: ؛ حبار األنوار10، باب احلرز والعوذة، حديث 571/ 2: الكاىف -)2(

  120: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ُه َسواءٌ َما اْزداَد ِباْحداثِِه َوفـََناَءُه ِعْندَ َوانَّ اْلُقْرآَن َكالُمُه َوانَُّه َخمُْلوٌق َوانَُّه كاَن قـَْبَل اْلَكْوِن َواْلَمكاِن َوالزَّماِن َوانَّ اْحداَث اْلَكْون [
 َفال تـَْقبَـْلُه َوَجرِّْد باِطَنَك ِلذِلَك ِعلماً َوال يـَنـُْقُص ِبَفناِئِه ُمْلُكُه، َعزَّ ُسْلطانُُه َوَجلَّ ُسْبحانُُه َفَمْن اْوَرَد َعَلْيَك ما يـَنْـُقُص هذا اْألْصلَ 

  ] زينَ بـَرَكاتِِه َعْن َقريٍب َوتـَُفوُز َمَع اْلفائِ   َترى

   احاطه قدرت اهلى

متوجه باش كه قرآن كالم اهلى و آفريده او و حادث است و در اين كتاب پرفروغ و منبع نور است كه علم جناب حق 
آيد و هم بعد از ظهور آفرينش حميط  هم پيش از ظهور هسىت، حميط بوده كه چه به وجود مى. حميط به متام هسىت است

  .است كه چه هست

وجود او جداى از موجودات و جمردات و ماديات و بسايط و مركبات و مكان و مكانيات و زمان و ! باش بدان و آگاه
ها دراحاطه قدرت و اراده اويند و او پيش از مهه بوده و با مهه هست و بعد از مهه  زمانيات است و در عني حال مهه اين

  .خواهد بود
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َلهُ  ءٌ َمَعُه وكاَن اللَّه َوال شى َشى كاَن اللَُّه َوال   .»1«  ءٌ قـَبـْ

  .بود آن زمان كه چيزى نبود

ْؤِمنَني عليه السالم
ُ
  .»2«  ما َرأَْيُت َشْيئاً اّال َوَرأَْيُت اللَّه فيه َأْو قـَبـَْلُه َأْو َمَعهُ : وقاَل َمْوالنا امريَامل

  .مگر اين كه در او، قبل از او و با او حضرت حق را ديدمچيزى را نديدم : حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

و بدان كه وجود و عدم موجودات نزد او مساوى است، نه از وجود آنان نفعى عايد اوست و نه از عدم متام كاينات 
  .ضررى متوجه آن جناب است

  .عزيز است سلطنت و بزرگوارى او، جليل و عظيم است تنزّه و تقدس او جّل شأنه
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عليهم السالم و فقيهان و انديشمندان هستند   ها و حقايق براساس امجاع برگزيدگان امت كه ائّمه ُهدى ن واقعيتبه اي
اذعان و اعتقاد كن و معرفت به خدا و انبيا و قرآن را از طريق آنان كسب كن و خالف آن را از هر كه در هر لباسى كه 

  .باشد بشنوى باور مكن

ا و ائمه عليهم السالم و قرآن رسيده به دل و جان اعتقاد ورزى، خيلى سريع به نفع و سودش اگر به آنچه از حق و انبي
  .برسى و به وسيله اين اعتقاد و معرفت در دنيا و آخرت با عّباد و زّهاد واقعى امت حمشور شوى

   آرى، تقوا، مردن از هوا و هوس و از شهوات و مشتهيات و از تعّلقات

______________________________  
  .، تفهيم و تتميم233/ 54: حبار األنوار -)1(

  .189: با كمى اختالف؛ شرح أمساء احلسىن. 3454، حديث 75/ 3: موسوعة العقائد االسالمية -)2(
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حقيقى در اين هاى غلط و خالصه روى گرداندن از ماسوى و روى آوردن به حضرت الّله است كه حيات  و وابستگى
ها در اين موت و اين مرگ و موت در حقيقت مرگ و موت اختيارى است و به تقوا  مرگ است و سبك شدن از سنگيىن

شود كه پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله  و پرهيز از حمرمات و اجنام واجبات و آراستگى به حسنات اخالقى حاصل مى
  :فرياد زد

  .»1« ُموتُوا قـَْبَل اْن َمتُوُتوا

  .مبرييد قبل از آن كه مشا را مبريانند

______________________________  
  .1، حديث 95، باب 57/ 69: حبار األنوار -)1(
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   باب
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68  

   در شناخنت پيامربان

  125: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :َقاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ِئِق ِلنـَْفِسهِ بياَءُه ِمْن َخزاِئِن ُلْطِفِه وََكَرِمِه َوَرْمحَِتِه َوَعلََّمُهْم ِمْن َخمُْزوِن ِعْلِمِه َوافْـَرَدُهْم ِمْن َمجيِع اخلَْالَمكََّن ان  اّن الّله َتعاىل

الَْيِه َوَجَعَل ُحبـَُّهْم َوطاَعتَـُهْم َسَبَب ِرضاُه  َفال ُيْشِبُه اْخالقـَُهْم َواْحواَهلُْم اَحٌد ِمَن اخلَْالِئِق اْمجَعَني اْذ َجَعَلُهْم َوساِئَل سائِِر اْخلَْلقِ 
  .َوِخالفـَُهْم َواْنكاَرُهْم َسَبَب َسَخِطهِ 

َوَوقارِِهْم َوَتعظيِمِهْم  أْن يـَْقَبَل طاَعًة اّال ِبطاَعِتِهْم َوتـَْبجيِلِهْم َوَمْعرَِفِة ُحْرَمِتِهْم َوُحبِِّهمْ   َواَمَر ُكلَّ َقوٍم َوِفَئٍة ِباتِّباِع ِملَِّة َرُسوهلِِْم َوأىب
  . َوجاِهِهْم ِعْنَد الّلِه َتعاىل

اّال ِبَبياٍن  َوال تـُْنِزْهلُْم َمْنزَِلَة اَحٍد ِممَّْن ُدونـَُهْم، َوال تـََتَصرَّْف ِبَعْقِلَك ىف َمقاماِِْم َواْحواهلِِْم َواْخالِقِهمْ   فـََعظِّْم َمجيَع انبياِء الّلِه َتعاىل
ا َفضائُِلُهْم َوَمراتِبـُُهمْ   ِعْنِدالّلِه َتعاىلُحمَْكٍم ِمْن    .َواْمجاِع اْهِل اْلَبصائِِر ِبَدالِئَل يـََتَحقَُّق ِ

  .أْبصاَرُهمْ   أَضلَُّهُم الّلُه َوأْعمى

  . َحقيَقِة ماَهلُْم ِعْنَدالّلِه َتعاىل  ِباْلُوُصوِل اىل  َوأتى

 ُدونـَُهْم ِمَن الّناِس فـََقْد اَسْأَت ُصْحَبتَـُهْم َوأْنَكْرَت َمْعرِفـَتَـُهْم َوَجِهْلَت ُخُصوِصيَّتَـُهْم بِالّلِه َوَسَقْطتَ  َواْن قابـَْلَت افعاَهلُْم َواْقواَهلُْم ِمبَنْ 
  .َعن َدَرَجِة َحقاِئِق اْالمياِن َواملْْعرَِفِة، فَايّاَك ُمثَّ ايّاكَ 
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  ] ِئِق ِلنَـْفِسهِ ياَءُه ِمْن َخزاِئِن ُلْطِفِه وََكَرِمِه َوَرْمحَِتِه َوَعلََّمُهْم ِمْن َخمُْزوِن ِعْلِمِه َوافْـَرَدُهْم ِمْن َمجيِع اخلَْالَمكََّن انب  اّن الّله َتعاىل[

  نبوت انبيا
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مسئله  ترين حادثه كه در تاريخ انسان رخ داده يعىن ترين موضوع و پرمنفعت امام صادق عليه السالم در اين فصل به مهم
  .فرمايند نبوت و انبيا اشاره مى

هاى آمساىن  نبوت انبيا و وجود مبارك پيامربان يعىن حقيقىت كه در پرتو آن توحيد، قيامت و متام حقايق ملكوتى و واقعيت
  .شناخته شد و از بركت آن درهاى سعادت دنيا و آخرت به روى انسان گشوده گشت

شد و دست احدى از عامليان به  هاى معنوى شناخته منى  و مسائل قدسى و واقعيتاگر انبياى اهلى نبودند، حقايق آمساىن
  .رسيد معنويات و مثرات آن منى

آنان كه جداى از انبيا در فلسفه و حكمت، رنج فراوان بردند و هزاران سال است به تدوين مسائل مشغولند و هزاران  
ها و كتب  بدهيد كه اين راه را تا كجا توانستند طى كنند، به كتاخبانهكتاب در اين زمينه به يادگار گذاشتند، خود انصاف 

اينان مراجعه كنيد، ببينيد هنوز كه هنوز است در مسائل اوليه حكمت با خود اختالف دارند و از ارائه مسائلى كه حّالل 
  .دمشكالت بشر باشد و در جهت سالمت قلب و اخالق و عمل بشر به كار آيد عاجز بوده و هستن
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تواند خودش اسوه حيات واقعى در عامل  كدام فيلسوف و حكيمى كه فلسفه و حكمتش جداى از نبوت تدوين شده مى
  !زندگى و كتابش راهگشاى مشكالت مادى و معنوى باشد؟

مت ماوراى طبيعت و شناخت توحيد بشر جداى از نبوت انبيا و راه نوراىن پيامربان از يافنت حقايق معنوى و مسائل با عظ
  .عاجز بوده و هست

مشا فقط يك ساعت و بلكه كمرت در زندگى فرد و خانواده و جامعه جداى از نبّوت و فرد و خانواده و جامعه متصل به 
  .نبوت دقت كنيد تا صدق اين مقال براى مشا روشن شود و موقف و موقعيت با عظمت انبيا براى مشا معلوم گردد

كه به حقيقت در رابطه با انبياست داراى قلب سليم، انديشه پاك، اخالق حسنه و عمل صاحل است و وجودش   آن كن
براى خانه و جامعه و براى فرد و مّلت منبع خري و بركت است، اگر به دانش برسد دانشمندى بصري و آگاهى ورع و 

اى  گرى عاشق، صدقه دهنده ه مال برسد، انفاقگردد، اگر ب خبش و كانوىن از نور مى معّلمى دلسوز و مرشدى روح
گردد و براى شب  خبش و فداكارى مهربان و حّالل مشكالت دردمندان و مستمندان و بينوايان مى صادق، دستگريى جان
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نواز، حاكمى عادل،   شود، اگر به حكومت و مقام برسد، انساىن رعيت تاريك حمتاجان چراغى پرفروغ و مشعى سوزان مى
  .ىن بيدار، چوپاىن بينا، دادگرى با وفا و گرينده حق مظلوم از ظامل خواهد شدكارگردا

ترين كاال با چراغ  شود كه براى غارت كردن گزيده آن كه با نبوت انبيا رابطه ندارد، اگر به دانش برسد، مهانند دزدى مى
يل فرهنگ شيطاىن و مادى خود بر آمده و مانند گرگى است كه به گله زده از اضالل و گمراه كردن عباد حق و حتم

  !كند جامعه انساىن ابا منى

   شود و مانند زالو به جان اگر به مال برسد دچار حرص و خبل و طمع مى
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برد و براى دستربد به اموال عمومى و حق حمرومان از هيچ  مظلومان و حمرومان افتاده و از مكيدن خون آنان لذت مى
  .كند يىت فروگذار منىجنا

ها را مباح كرده و صد اسبه به حيات آرام مردم  اگر به مقام برسد خون و جان و مال و هوّيت و حيثيت و آبروى انسان
گناه با زن  زدن به فضاى زندگى ديگران غرق در لذت گشته و از اين كه به خاطر مقامش هزاران انسان ىب تاخته و از آتش

  !!ش سالحش شوند روگردان خنواهد شدو فرزند خود طعمه آت

آنان كه فضاى زندگى و جان و قلب خود را به نور : اند تاريخ بشر را در قلمرو فرد و اجتماع مهني دو گروه تشكيل داده
نبوت روشن كردند و تا توانستند به بندگان اهلى در هر جهت خدمت منودند و آنان كه قلب و جان و فضاى حياتشان 

تاريكى بود و تا توانستند و تا جاىي كه نفس داشتند به بندگان اهلى هجوم برده و از هيچ جنايت  سراسر ظلمت و
  !!وحشتناكى فروگذار نكردند

بدون شك اگر نبوت انبيا نبود، يا امروز از نسل بشر آثارى وجود نداشت يا اگر داشت از نظر كيفيت زندگى با هيچ 
  .جنگلى قابل مقايسه نبود

شود سپس به شرح مفصل مسئله از طريق قرآن و روايت و مسائل عقلى  بتدا به ترمجه اصل حديث اقدام مىدر اين فصل ا
شود، باشد كه خداوند بزرگ و پروردگار مهربان دل ما را به نور نبوت منور كند و جان و قلب ما را به  پرداخته مى

  .حقايقى كه از آن پيشوايان راه حق جبا مانده آراسته فرمايد

  :ام ن عاجز درمانده به پيشگاه مقدس حضرت حق از باب عجز و زارى عرضه داشتهاي



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  دل ما جايگه آتش سوزنده توست
 

  جان ما آينه صورت فرخنده توست
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 سود ما غري غمت نيست به بازار وجود
 

  مجع ما خاك نشينان به وفا بنده توست

  به ظلمت غرقيم به شبستان جهان مجله
 

  نور ما پرتو ما از رخ تابنده توست

 نيست ما را به جهان ارزش اظهار وجود
 

  ارزش ما مهه از گوهر ارزنده توست

  به سراپرده عشقت مهه مجعيم و خوشيم
 

  كه مهني مجع از آن زلف پراكنده توست

 شيوه ما گنه و هر قدم ماست خطا
 

  توست شرمندهمهه سرهاست به زير و مهه 

 جان ناقابل ما زآتش عشقت تو بسوز
 

  ها مهه از سوز گدازنده توست سوز جان

  بنواز اين دل مسكني مهه از لطف وكرم
 

  كه كرامت به تو سوگند برازنده توست

  

   ترمجه روايت اين باب

و رمحت خود انبيا را براى هدايت خداوند بزرگ از باب عشق و شفقت و فرط مهرباىن به بندگان از خزائن لطف و كرم 
  .خلق مبعوث به رسالت كرد و آن هاديان راه حق را به سوى عباد خود فرستاد

دانش و بينش و آگاهى و بصريت نسبت به متام امور را از غيب علمش و خزينه دانشش به آنان مرمحت فرمود، تا جاىي  
  .سرآمد متام عامليان شدندهاى حيات از جهت معرفت  كه آن بزرگواران در متام زمينه
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آن آراستگان به حقايق را از ميان متام مردم عامل به عنوان بندگان خاص و عباد خملص براى خود برگزيد، چون كه آنان را 
  .ربّ  نفس و جاىن بود در غايت تنزّه و پاكى و صفا و نورانيت و قلىب بود ماالمال از معرفت و عشق به حضرت

اى از نظر احوال و اخالق شبيه انبياى خدا نيست كه آنان از نظر حال و احوال و ُخلق و اخالق و درسىت و  هيچ آفريده
  .راسىت و فضيلت و فضايل و علم و آگاهى و بصريت و بينش سرآمد متام عامليانند

ى و عملى به آن بزرگواران از فيوضات اهليه و انبيا را واسطه بني خود و خلق خود قرار داد، تا مردمان به سبب اتصال علم
ره مند شوند، و اطاعت از آن پيشگامان و پيشروان راه شريعت و طريقت و حقيقت را موجب رضا و  حقايق رمحانيه 

  .خشنودى خود و خمالفت با آنان را سبب سخط و غضب و خشم خود قرار داد

رسالت نشده بر امت آن پيامرب واجب و الزم دانست و به آنان ابالغ   اطاعت از هر پيامربى را تا پيامرب ديگر مبعوث به
كرد كه اطاعت از پيامربتان اطاعت از من، تعظيم رسول من تعظيم من و معرفت حرمت او معرفت حرمت من وعشق به 

  .او عشق به من و احرتام به او احرتام به من و شناخت مرتبه او شناخت مرتبه من است

م انبيا را بزرگ و عظيم دانسته، تو نيز به پريوى از حق مهه انبيا را عظيم و بزرگ بدان و نسبت به آن خداوند عزيز متا
اى نظري و شبيه  اى با آنان مقايسه مكن كه آنان در هيچ زمينه بزرگواران حق احرتام را رعايت كن و احدى را در هيچ برنامه

  .و مانند ندارند

لى و نقلى و قرآن و حديث، نسبت به مقامات و احواالت و اخالق آنان نظر مده  بدون تكيه بر حجت قوى و دليل عق
  .كه نظر درباره آنان بدون اتكاى به برهان قوى نظرى فاقد ارزش است

  عقل به تنهاىي راه به شناخت مقام و حال و عظمت و بزرگى آن بزرگواران ندارد
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  .عقل تنها به جاىي منريسد به اين خاطر حركت با پاى

خداوند به چاه بدخبىت دراندازد آنان كه در حق انبيا بدون تكيه بر برهان اهلى نظر دادند و چشم دلشان را كور كند، آنان  
  .كه خواستند بدون چراغ اهلى در حق پيامربان اظهار نظر كنند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ه مقام آنان كوتاه و هر پاىي لنگ است، چگونه قدر توان رسيد كه هر دسىت از رسيدن ب كجا به حقيقت آن بزرگواران مى
  !توان يافت كه آنان در نزد حق از قرب منزلت خاص برخوردارند؟ و قيمت آنان را مى

اى، عالوه  اگر آنان را با كسى در افعال و اقوال مساوى و برابر بداىن به گناه خطرناكى و به عمل بسيار بدى دچار شده
اى، در اين صورت از درجه اميان و حقايق آن و از  كر شده، امتيازات اهلى آنان را پنهان داشتهمقام آن بزرگواران را من

از اين كه بدون حجت قوى و برهان ! بر تو باد، بر تو باد. اى مدار معرفت خارج گشته و بنده ناسپاس و بدخبىت شده
  .جلى در حق آن عباد پاك و بندگان خملص حق، اظهار نظر كىن

  :ام ده مسكني و سرافكنده مستكني به حمضر مقدس رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتهاين شرمن

  عزيز آن جان كه جانانش تو باشى
 

  قوى آن دل كه سلطانش تو باشى

  بلند آن سر به عامل گردد اى دوست
 

  كه باشد گوى و چوگانش تو باشى

  به حمصول ابد خواهد نشسنت
 

  دهقانش تو باشىدرخىت را كه 

  غىن هر دو عامل گردد آن كس
 

  كه در يك حلظه احسانش تو باشى

  سر و سامان بگريد در دو عامل
 

  هر آن دل را كه سامانش تو باشى

  ن آرا شود هر گل كه در عشق
 

  در اين عامل گلستانش تو باشى

  تر از خورشيد عامل شود روشن
 

  هر آن جاىن كه عرفانش تو باشى
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 دهد جان هم چو مسكني ىب حمابا
 

  هر آن عاشق كه مهمانش تو باشى
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   ترين نياز انسان انبيا، ضرورى

  .اى ندارد جز اين كه به حالت اجتماع زندگى كند دنيا منزىل از منازل است كه انسان در اين منزل هيچ چاره

سالمت بدن و بقاى نسل است، براى سالمت بدن و بقاى نسل حمتاج به جلب علل حفظ در اين منزل نيازمند به 
  .سالمت بدن و بقاى نسل و دفع مهلكات و مفسدات بدن و نسل است

علل حفظ سالمت بدن و بقاى نسل، مواد غذاىي، مواد پوشاكى و تأمني مسكن و ازدواج است و هر يك از اين موارد 
  .دارد كه انسان تا هست بايد با علل خراىب و فساد مبارزه كند موانع و مهلكات و مفسداتى

تأمني مواد غذاىي و پوشاكى و مسكن احتياج به توليد و خريد و فروش دارد، در اين جهت پاى دامدارى، كشاورزى، 
احتياج به  مجعى دارد و اين شود و اين مهه احتياج به تعاون و مهكارى و كار دسته صنعت و جتارت به ميان كشيده مى

  .كند تعاون و مهكارى است كه اساس متدن و سياست و اجياد دولت و حكومت را اقتضا مى

خواهى بر اساس حكمت خداوندى به نفس عنايت  ايت خواه است و اين حالت ىب ايت از طرىف نفس بشر نفسى ىب
در پايان مسافرتش در منزل دنيا به مقصد خواهى بايد متوجه عامل معىن و ملكوت باشد تا انسان  ايت شده و اين ىب

  .كه لقاى قرب حضرت الّله است برسد   اعلى و هدف اسىن

توانستند به مقدار  ايت خواهى را عالقه داشتند، منى وىل چون اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان در ادوار تاريخ حالت ىب
   حق خود نسبت به خوراك
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خواستند قبول كنند كه هر انساىن را بر سر اين سفره حّقى است و اگر  ك و مسكن و شهوت قانع باشند و منىو پوشا
ريزى و جتاوز و قتل و  گذاشتند به اين صورت زندگى كند فضاى حيات به طور دائم دچار آشفتگى و اضطراب و خون مى

هاييكه كنرتل كننده آزادى  شديد به قانون يعىن برنامهشد، از اين رو از مهان روزگار خنست احتياج و نياز  غارت مى
  .هاى غلط باشد حس كردند و پياده شدن قانون را هم درگرو يك قدرت عادالنه حاكم بر اجتماع دانستند خواهى

در احتياج به قانون و نياز به حكومت عادل، احدى از عقالى عامل و اهل وجدان و انصاف از روزگاران اول تا امروز 
  و ترديد ندارد، دعوا در اين است كه چه كسى بايد قانون وضع كند و چه قدرتى بايد خيمه حكومت و امارت بزند؟ شك
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گذارى را در حدى كه متام جوانب حيات انسان را از قلب و نفس و روح و بدن  وجود مقدس حضرت حق مسئله قانون
هات رشد دهد و برپا كردن يك حكومت صددرصد عادالنه و و خانواده و اجتماع شامل گردد به حنوى كه او را در متام ج

خربان و متكربان از حق، جعل قانون و برپا كردن حكومت را حق خود  داند، وىل ازخدا ىب حكيمانه را در قدرت بشر منى
  .دانند مى

امارت را وقف حرمي  كند و برپاىي حكومت و خداوند منبع قانون را خود و انبيا و ائمه طاهرين عليهم السالم معرىف مى
مقدس خود و انبيا و ائمه عليهم السالم دانسته و اين مهه را بر اساس عشق به انسان و در طريق جلب منفعت و دفع 

دهد، چرا كه حضرت او در جعل قانون و اجياد حكومت فقط و فقط رشد و تكامل بشر  ضرر از دامن حيات او اجنام مى
شت ابد و جنّ  خواهد و در مسئله قانون گذارى و جعل حكومت در صورت  ت لقا و وصال مىو رسيدن او را به 

اطاعت بشر نفعى عايد او نيست كه او غىن محيد است و در صورت عصيان انسان ضررى متوجه او نيست كه عزيز و 
  .قادر است
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دانند و برپاىي حكومت را حق خود دانسته و كار خود  وىل ىب خربان، منبع قانون را علم و سواد و عقل عليل خود مى
  .دانند مى

قانون حق به وسيله كتب آمساىن و به خصوص قرآن جميد و بيانات انبيا و ائمه عليهم السالم كه انعكاسى از وحى است 
ون جهت بسط گردد و براى پياده شدن قان و اجتهاد فقهاى واجد شرايط در زمان غيبت به مجيع مردم عامل ابالغ مى

گردند و در  قسط و عدل انبيا و ائمه عليهم السالم از طرف حضرت حق مأمور به بر پا كردن حكومت و شؤون آن مى
گريند حكومىت كه سسىت در به پا كردنش مساوى  زمان غيبت فقهاى عظام مسؤوليت بر پا كردن حكومت را به عهده مى

  .با هدم دين و تعطيل قانون و هالكت انسان است

مهر به انسان و حمدود به شهوات  سواد و ىب اى كم وىل قانون بشرى از طرف جمالس مقنّنه كه مركز نشست و برخاست عده
شود و هم آنان از طريق آراى مردم كه ريشه در هزار دوز و كلك دارد اجياد  و غرايز شيطاىن و ابليسى است اعالم مى

  !!ى زودتر از آنان دست به بر پا كردن حكومت نزندكار  كنند، اگر قلدر و زورگو و ستم حكومت مى

در حكومت انبيا و ائمه عليهم السالم به طور مستقيم قانون اهلى از طرف آنان اعالم و به وسيله دستياران حكومت به 
حق  شود و شخص حاكم با بودن پيامرب يا امام معصوم، خود پيامرب يا امام است كه مستقيماً از جانب اجرا گذاشته مى

  .منصوب است و نيازى به جملس مقنّنه نيست
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   واليت فقيه

اند هيچ اختالىف در اصل ثبوت واليت براى فقيه بني فقها وجود  بر اساس ادله شرعيه و آنچه كه فقها از ادله استنتاج كرده
   ندارد، لكن فقهاى عظام بر اساس
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  .باشند ت فقيه داراى ديدگاههاى متعددى مىداليل علمى خود در حدود اختيارا

در غيبت انبيا و ائمه عليهم السالم واليت بر جامعه، به عهده فقيهى عادل و مدير و مدبّر و بصري به اوضاع زمان است  
  .گريد كه از طرف خدا و پيامرب و ائمه عليهم السالم شرايطش معّرىف شده و براساس آن شرايط، بر اين مسند قرار مى

فقيه مهراه با شرايط الزم تشكيل حكومت داده  باشند در زمان وىل ر اساس نظر فقهاىي كه قايل به بسط اختيارات فقيه مىب
شود، حكومىت عادل و اهلى و با انصاف و خدمتگزار كه اگر در اين جهت احنراىف رخ دهد و حكومىت بدون شرايط  مى

  .گردد بله مىتشكيل شود از طرف وىل فقيه با آن احنرافات مقا

واليت فقيه بر مردم در هر عصرى از اعصار غيبت مطابق با حدود اختيارات استفاده شده از ادله شرعيه شعاعى از 
واليت امام معصوم و واليت امام معصوم شعاعى از واليت پيامرب و واليت پيامرب شعاعى از واليت حضرت الّله بر جامعه 

  .است

گذار كه احاطه بر غيب و شهود عامل و بر باطن و ظاهر  علم و حكمت و عدل قانونقانون در كتاب اهلى به خاطر 
هسىت و نيز احاطه به متام نيازهاى دروىن و بروىن بشر دارد، صددرصد به نفع انسان و حكومت تعيني شده از طرف آن 

ترديد به خري دنيا و آخرت گذار كه حضرت الّله است يك حكومت عدل است و انسان در سايه قانون اهلى بدون  قانون
  .رسد و سعادت دارين و حيات طيبه و لقا و وصال و قرب حضرت حق مى

  .در اين زمينه به آياتى از قرآن جميد توجه مناييد
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  آيات هدايت در قرآن جميد

يعاً َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ [   .»1« ] ُهدًى َفَمْن َتِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها مجَِ
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فرود آييد؛ چنانچه از سوى من هدايىت براى مشا آمد، پس كساىن كه از هدايتم پريوى  ]  مرتبه و مقام[مهگى از آن : گفتيم
  .كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگني شوند

  .»2« ] ٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهدى ُكلَّ َشيْ    ي أَْعطىقاَل َربـَُّنا الَّذِ [

به وى عطا كرده، ] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[پروردگار ما كسى است كه به هر موجودى، آفرينش : گفت
  .سپس هدايت منود

َر فـََهد* الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى* َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى[   .»3« ] ىَو الَِّذي َقدَّ

آن كه آفريد، پس درست و .* منزّه و پاك بدار] از هرچه رنگ شرك خفى و جلى دارد[ات را  نام پروردگار برتر و بلند مرتبه
  .*نيكو گردانيد

  .و آن كه اندازه قرار داد و هدايت كرد

  .»4« ] َو اللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ َو ُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ [

  .مناياند مى] رساند درست و راست كه مشا را به سعادت مى[گويد، و مهواره راه  ىو خدا مهواره حق را م

______________________________  
  .38): 2(بقره  -)1(

  .50): 20(طه  -)2(

  .3 -1): 87(اعلى  -)3(

  .4): 33(احزاب  -)4(
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يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع رِْضواَنُه ُسُبَل السَّالِم َو ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر ِبِإْذِنِه َو * ُمِبنيٌ َقْد جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب [
  .»1« ] ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   يـَْهِديِهْم ِإىل
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كساىن را كه از ]  ر و كتابنو [خدا به وسيله آن .* ترديد از سوى خدا براى مشا نور و كتاىب روشنگر آمده است ىب
ِى جهل، كفر، شرك [ها  كند، و آنان را به توفيق خود از تاريكى هاى سالمت راهنماىي مى خشنودى او پريوى كنند به راه

  .كند آورد، و به جانب راه راست هدايت مى بريون مى]  معرفت، اميان و عمل صاحل[به سوى روشناىيِ ]  و نفاق

توانيد به اين منبع فيض مراجعه كنيد و مسائل  دايت در قرآن جميد بسيار زياد است، مشا خود مىآيات مربوط به مسئله ه
  :فرمايد عظيم مربوط به هدايت را ببينيد، آنچه در اين آيات مهم است اين است كه خداوند مى

قرآن جميد قرار هدايت وقف حرمي حضرت حق است و هدايت حضرت حق جمموعه مقررات و قوانني اوست كه فعًال در 
دارد و پيامرب و ائمه عليهم السالم مفّسران آنند و تابع هدايت خوف و حزن را در دنيا و آخرت ندارد، آرى، اگر متام 

كند و خوف و  مردم جهان مطيع حق شوند و قوانني او را به كار بگريند عدالت و قسط در متام جوانب حيات جتلى مى
  .راىن در فضاى عدالت و قسط معنا نداردحزن و ترس و غصه و اضطراب و نگ

   حكومت در قرآن

   اجراى جمموعه مقررات برعهده يك حكومت با قدرت و صددرصد حكيم

______________________________  
  .16 -15): 5(مائده  -)1(
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اينك آيات كتاب خدا در زمينه . ميّسر نيستو عادل است و چنني حكومىت جز در سايه اراده حضرت حق و تعيني او 
  :حكومت

  حكومت داود

فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن   يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى[
  .»1« ] ْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ َسِبيِل اللَِّه هلَُ 
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قرار دادمي؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى ] و مناينده خود[مهانا تو را در زمني جانشني ! اى داود:] و گفتيم[
شوند، چون روز حساب  مىترديد كساىن كه از راه خدا منحرف  ىب. كند نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

  .اند، عذاىب سخت دارند را فراموش كرده

در آيه شريفه دقت كنيد، حكومت نىب بر مردم حكومت مستقل و براساس هوا نيست، بلكه حكومت پيامرب در ميان 
د توانن مردم به جانشيىن از حق است و قانون آن حكومت قانون خداست و در حقيقت چون مردم با خداوند بزرگ منى

رابطه مستقيم داشته باشند، پاكرتين انسان زمان از جانب حضرت حق براى حكومت بر مردم و در حقيقت واسطه بودن 
اش اجرا كند و از اين  شود تا قانون خدا را در سايه حكومت پرقدرت و عادالنه و حكيمانه بني خلق و خالق انتخاب مى

ره طريق متام مردم را از چشمه   .ند سازدم سار حق و عدل 

در اين راستا ببينيد و به حق انديشه و فكر مناييد كه بني قوانني خداىي و حكومت اهلى و قوانني بشرى و حكومت 
   دمكراتى و كمونيسىت و مشروطه

______________________________  
  .26): 38(ص  -)1(
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به و حقيقت ثابت و مسلم شده، قوانني اهلى و حكومت خداىي باعث چقدر فرق است كه به جتر ... و مجهورى خلق و
هاى بشرى  ساز رسيدن مردم به وصال خداست و حكومت ساز سعادت دنيا و آخرت و زمينه رشد و كمال مردم و وسيله

ها و  يتساز دورشدن مردم از متام واقع ساز شقاوت دنيا و آخرت و زمينه و قوانني مادى باعث احنطاط مردم و وسيله
  .حقايق اهلى و انساىن است

اين خالفت از خدا در ميان مردم و حكومت براساس قانون اهلى تنها خمصوص داود نبوده كه از آدم تا خامت به داللت 
آيات قرآن و از خامت نبوت تا خامت واليت و از ختم واليت تا به امروز و از امروز تا قيامت برعهده مهه انبيا و ائمه عليهم 

  .سالم و فقهاى جامع الشرايط بوده و هست و خواهد بودال

  حكومت ابراهيم و ذريه او

  .»1« ] َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ قاَل ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّيت قاَل ال يَناُل   َو ِإِذ ابـَْتلى[
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آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] دياد كني[و 
ابراهيم  . من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[اجنام رسانيد، پروردگارش 

به ستمكاران ]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ نيز پيشواياىن برگزين[و از دودمامن : گفت
  .رسد منى

آرى، ابراهيم و فرزندان صاحلش كه انبياى خدا و پيامرب اسالم و امامان شيعه عليهم السالم هستند با متام وجود به قوانني 
  اهلى عمل كردند و از طريق عمل به رشد

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(
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و كمال اهلى رسيدند و به خاطر آن رشد و كمال، صالحيت پيشواىي بر جامعه و تشكيل حكومت پيدا كردند و به 
احدى از صاحلان، حق بركنار بودن از تشكيل حكومت داده نشد كه برپا كردن حكومت حق براساس آيات قرآن بر 

  .طلبان و مشركان و كافران دوست نداشته باشند واجبات و در رأس متام فرايض است گر چه عافيتصاحلان از اوجب 

  حكومت فقها

ذريه صاحل ابراهيم براساس آيات قرآن مهه انبياى پس از او و دوازده امام معصوم شيعه هستند كه حق حكومت و 
دستور حضرت رّب العزّه براى برپاىي حكومت اهلى و  هاى حق با آنان بود و آنان هم به سازى براى اجراى فرمان زمينه
شدن مقررات خداوندى تا حلظه خروج از دنيا به هر قيمىت كه براى آنان متام شد كوشيدند و پس از انبيا و اهل بيت  پياده

نظريه بسط سازى براى اجراى فرهنگ اهلى را در متام جوانب حيات بر اساس  عليهم السالم مسئله برپاىي حكومت و زمينه
  .باشد الشرايط مى واليت فقيه به عهده فقهاى جامع

تواند به عنوان مؤيد براى بر پا كردن حكومت اهلى و فراهم آوردن زمينه براى پياده شدن متام مقررات  اى كه مى از مجله ادله
  .حضرت حق اشاره منود اين آيه است

  .»1« ] َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا َلنا عاِبِدينَ َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو [

  كردند، هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 
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______________________________  
  .73): 21(انبيا  -)1(

  141: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات را به آنان وحى كردمي، و آنان فقط پرستش كنندگان ما 
  .بودند

رسيد كه هر حكومىت غري حكومت پيغمرب و امام معصوم و جانشينان آنان،  اگر به مهني آيه دقت كنيد به اين نتيجه مى
  .ظاملانه و هر قانوىن جز قانون اهلى، قانون باطل و قانون ضاّل و مضّل استحكومت باطل و غاصبانه و 

   هاى غري اهلى حكومت

  :در اين زمينه به آياتى از كتاب خدا توجه كنيد

  .»1« ] َو َمْن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر ِباْإلِمياِن فـََقْد َضلَّ َسواَء السَِّبيلِ [

  .كند، حتقيقاً راه راست را گم كرده استو كسى كه كفر را به جاى اميان اختيار  

هاى اهلى كافر و مشركند و  هاى امروز شرق و غرب از حاكمان و سياستمداراىن تشكيل شده كه به واقعيت اكثر حكومت
روند مهدست و مهراه مهان حاكمان كافر و  ها به جمالس مقننه مى گذارى از طرف آن حكومت وكالىي كه براى قانون

ها را  توان حكومت آنان را حكومت صاحل و قوانني وضع شده آن ترند، آن وقت ببينيد مى ه از آنان گمراهمشركند و بلك
  هادى انسان دانست؟

هايش منحرف از حق  گونه قوانني، اكثر ماده و تبصره ها حكومت ضد خدا و غري واقعى و غاصبانه و آن گونه حكومت آن
  .و گمراه كننده خلق است

  .»2« ]ْك ِباللَِّه فـََقْد َضلَّ َضالًال بَِعيداً َو َمْن ُيْشرِ [

______________________________  
  .108): 2(بقره  -)1(
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  .و هر كه به خدا شرك ورزد، يقيناً به گمراهى بسيار دورى دچار شده است

اىي نيستهاى آمريكاىي و اروپاىي و  آيا حاكمان حكومت   !ممالك كمونيسىت مشرك نيستند و شرك آنان در حّد 

  !!توان توقع عدالت و قسط و مهرورزى و سعادت بشر داشت؟ گذاران جمالس آن مى از اين مشركان حاكم و قانون

  .»1« ]َضلَّ َضالًال بَِعيداً َو َمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َو َمالِئَكِتِه َو ُكتُِبِه َو ُرُسِلِه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد [

هاى آمساىن و پيامربان او و روز قيامت كافر شود، يقيناً به گمراهِى دور و درازى  و هر كه به خدا و فرشتگان و كتاب
  .دچار شده است

 هاى شرق و غرب و جمالس مقننه آنان مصداق اين آيه شريفه هستند، امياىن به خدا و مالئكه و دقت كنيد متام حكومت
رسول و كتاب و قيامت ندارند و كسى كه فاقد اميان است و به قيامت و حساب وكتاب اعتقاد ندارد چه قدم خريى 

اى براى رشد واقعى مردم فراهم كند؟ مگر  براى يك ملت دربردارد و چه دىل به حال مستضعفان بسوزاند و چه زمينه
دارى و رنگ سازى و قطارساز  آبادى ظاهر شهرها و درآمد زياد و ماشني داشت و  ى و هواپيماسازى و گسرتدن سفره 

ها بگويند ما به انسان خدمت كردمي، مگر كافر و مشرك دست خدمت  و نقاشى ظاهر زندگى سعادت است كه حكومت
  دارد؟

حقيقت قسم دست مشرك و كافر دست ظلم، خونريزى، فساد، بيدادگرى، غارت، جنايت، كشنت استعدادها، بسنت راه 
   دت و دست خاموش كردن چراغسعا

______________________________  
  .136): 4(نساء  -)1(
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  .هدايت و فروغ اصالت است
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نْيا * َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَىل النَّاِر َو يـَْوَم اْلِقياَمِة ال يـُْنَصُرونَ [ َلْعَنًة َو يـَْوَم اْلِقياَمِة ُهْم ِمَن َو أَتـْبَـْعناُهْم ِيف هِذِه الدُّ
  .»1« ] اْلَمْقُبوِحنيَ 

و آنان را * شوند، كنند قرار دادمي، و روز قيامت يارى منى پيشواياىن كه دعوت به آتش مى]  به كيفر طغيانشان[و آنان را 
  .خداينداز رمحت ]  و مطرودان[رويان  در اين دنيا با لعنت بدرقه كردمي، و روز قيامت از زشت

ها و قوانني آنان خبواهند مزاحم حكومت اهلى شوند بايد ايستادگى كنند  گونه حكومت مردم مؤمن و مسلمان در برابر اين
  .تا شر اشرار و فساد مفسدان و كفر كفار از فضاى كره زمني برچيده شود

  .»2« ] َو َيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه لِلَّهِ [

  .خدا شودويژه ]  در سراسر گيىت[و دين 

  وظيفه مردم در برابر حكومت كفر

  :فرمايد هاى كفر و شرك و قوانني آنان در صورت اجياد مزامحت مى قرآن جميد در زمينه وظيفه مردم در برابر حكومت

  .»3« ] َفقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم ال أَْمياَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهونَ [

از طعنه زدن و [هيچ تعهدى نيست، باشد كه ]  هايشان نسبت به پيمان[پيشوايان كفر جبنگيد كه آنان را در اين صورت با 
  .بازايستند]  پيمان شكىن

______________________________  
  .42 -41): 28(قصص  -)1(

  .39): 8(انفال  -)2(

  .12): 9(توبه  -)3(
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  ضرورى انسان به انبيادليل ديگر بر نياز 
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  :انسان در ابتداى والدت استعداد حمض است و از هر كماىل عارى و خاىل است

  .»1« ]َو اللَّهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً [

  .دانستيد و خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى

  :و كمال را تا جاىي كه الزم بود، از باب مهر و حمّبت در اختيار انسان قرار دادوسايل كسب دانش 

  .»2« ] َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو اْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ [

  .و براى مشا گوش و چشم و قلب قرار داد تا سپاس گزارى كنيد

ى دنبال دانش و علم رفتند، وىل به اقرار بزرگان از علماى شرق و غرب جز ظاهرى از ها تا به امروز با وسايل اهل انسان
علم، آن هم علم ماّديت چيزى به دست نياوردند، آن را هم كه به دست آوردند در مقابل جمهوالتشان بسيار ناچيز 

  :اند است، تا جاىي كه گفته

  .ن نيستاز الف علم اندكى كشف و از باء تا ياء براى انسان روش

  :و اين مهه را خداوند عزيز در يك آيه خرب داده است

  .»3« ]َو َيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريبِّ َو ما أُوتِيُتْم ِمَن اْلعِْلِم ِإالَّ َقِليًال [

______________________________  
  .78): 16(حنل  -)1(

  .78): 16(حنل  -)2(

  .85): 17(اسراء  -)3(
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  .اند روح از امر پروردگار من است، و از دانش و علم جز اندكى به مشا نداده: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى
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نه تنها نسبت به حقيقت روح، انسان را دانشى نيست، بلكه نسبت به بسيارى از كليات و جزئيات عامل ماده و ظاهر 
ندارد چه رسد به مسائل عاىل اهلى و حقايق بلند معنوى و مسائل پرارزش ملكوتى كه قرآن جميد در اين زمينه جهان بينشى 

  :فرمايد مى

  .»1« ] يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن اْحلَياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [

كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [آنان از آخرت شناسند و  از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[
  .خربند ىب]  حيات سرمدى است

  :كند ها را از اّول تاريخ تا قيامت چنني معّرىف مى خداوند عزيز طبيعت اوليه مهه انسان

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ [   .»2« ] ُخِلَق اْإلِ

  .انسان از شتاب و عجله آفريده شده است

ْنساُن قـَُتوراً ُقْل َلْو أَنـْتُ [ ْنفاِق َو كاَن اْإلِ   .»3« ]ْم َمتِْلُكوَن َخزاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإذاً َألَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْإلِ

مانند باران، اموال، ارزاق [هاى رمحت پروردگارم  اگر مشا مالك خزينه: بگو]  به اين كافران و مغروران به امور مادى دلفريب[
   از انفاق كردن آن خبل]  شدنش دسىت و كم ى[رت از ترس بوديد، در آن صو ...] و

______________________________  
  .7): 30(روم  -)1(

  .37): 21(انبيا  -)2(

  .100): 17(اسراء  -)3(
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  .نظر است ورزيديد؛ و انسان مهواره بسيار خبيل و تنگ مى

ْنساَن ُخِلَق َهلُ [   .»1« ]َو ِإذا َمسَُّه اْخلَيْـُر َمُنوعاً * ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعاً * وعاً ِإنَّ اْإلِ
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و [و هنگامى كه خري و خوشى * تاب است، چون آسيىب به او رسد، ىب* تاب آفريده شده است؛ مهانا انسان حريص و ىب
  .به او رسد، بسيار خبيل و بازدارنده است]  مال و رفاهى

  .»2« ]َجُهوًال  ِإنَُّه كاَن َظُلوماً [

  .بسيار نادان است]  نسبت به فرجام خيانت در امانت[بسيار ستمكار، و ]  به علت ادا نكردن امانت[ترديد او  ىب

صربى و ظلم و  مالحظه كنيد اندك علمى كه از ظاهر امور به دست آمده در ظرف شتاب و خبل شديد و حرص و ىب
تواند به درك سعادت حقيقى و  اندك و اين مهه حمدوديت و كم ظرفيىت مىجهل است چگونه انسان با تكيه بر اين علم 

  !خري دنيا و آخرت نايل آيد؟

هاىي كه مستقيماً از جانب حضرت رّب العزّه به تربيت كامل و جامع آراسته  اينجاست كه نياز انسان به وجود انسان
ت و علوم اولني و آخرين و دانش ظاهر و باطن و مادى و ها تا قيامت اس اند و بيناىي و بينش آنان مافوق مهه انسان شده

  .شود معنوى نزد آنان است حّس مى

ُ اللَُّه َلُكْم آياتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ [   .»3« ] َكذِلَك يـُبَـنيِّ

______________________________  
  .21 - 19): 70(معارج  -)1(

  .72): 33(احزاب  -)2(

  .103): 3(آل عمران  -)3(
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  .سازد تا هدايت شويد خود را براى مشا روشن مى]  قدرت، لطف و رمحت[هاى  خدا اين گونه، نشانه

كند، باشد كه به  كند و حقايق را روشن مى آرى، خداوند مهربان اين چنني به وسيله نبّوت آياتش را براى مشا بيان مى
  .شويدمقام سعادت و رشد و كمال هدايت 
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خداوندى كه نظام خلقت و آفرينش و نظام نفس و انفس را بدون هدايت نگذاشته، هرگز انسان را از نظر معنوى ! عزيزان
دار اهلى و خليفه خداست، چگونه او را  گذارد كه انسان در پيشگاه او افضل موجودات و امانت و تربيىت ىب هدايت منى

  .گذارد بدون هدايت و راهرب مى

   و صفات انبياى اهلى ها ويژگى

ها از ابتدا تا  پيامرب آن شخصيت واال و با عظمىت است كه خداوند عليم وى را از ميان متام مردم زمان يا متام انسان
قيامت براى درك وحى و اسرار غيىب و واقعيات ُملك و ملكوت و دريافت احكام شرعى در جهت مصلحت دنيا و 

  .گنجينه و خمزن دانش و بينش و حقايق عاىل هسىت قرار داده استآخرت مردم انتخاب كرده و وى را  

رابطه حضرت حق با انبياى گرامى گاهى به صورت مستقيم بوده چون رابطه با موسى بن عمران و گاهى به وسيله روح 
امربان اهلى ها در قلب آن بزرگواران كه دو صورت اخري براى متام پي اعظم و امني وحى و گاهى به صورت القاى واقعيت

  .عموميت داشته است

كردند با غيب عامل و با لوح  قدرت روحى و نفسى و قلىب انبيا از طرف حضرت الّله آن چنان بوده كه هر وقت اراده مى
   و قلم و با غيب الغيوب هسىت متاس
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ني قدرت روحى و قوت قلىب و صاىف نفس، هر چه را برقرار كنند به سادگى و به آساىن براى آنان ميّسر بود و حتت مه
  .كردند خواستند دريافت مى براى خود و در جهت حيات مردم مى

  برترى انبيا

معّلم اول و آخر آنان حضرت رّب العزّه بود و هيچ بشرى در افاضه دانش و علم نسبت به آن بزرگواران دخالت نداشت 
بر اساس اصل قبح ترجيح بال مرجح ثابت و مسّلم » اصول كاىف«السالم در و اين مسئله به فرموده امام صادق عليه 

  .است

ها واجب و حتم است، اگر فرض شود كسى در ميان  تر، اطاعت از متام انبيا تا روز قيامت بر متام انسان به عبارت ساده
د و بر او اطاعت از انبيا واجب و تر از پيامربان باش اى از دانش به خصوص دانش تربيىت و روحى آگاه بىن آدم در رشته

الزم باشد اين وجوب اطاعت ترجيح بالمرّجح است، يعىن مقدم را مؤخر داشنت و مؤخر را مقدم داشنت و اين تقدمي و 
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تأخري در دادگاه عقل و وجدان قبيح است، بنابر اين دانش و معلومات انبيا مافوق معلومات بشر تا روز قيامت است و 
 معّلمى نبوده كه بر انبيا اضافه معلومات داشته باشد تا بتواند بر دانش انبيا بيفزايد، اين است كه اين در جامعه انساىن

طايفه عظيم القدر و اين نفوس عاليه و ارواح طيّبه معّلمى جز خداى اليزال از روز اول حيات تا حلظه بريون رفنت از دنيا 
  .نداشتند

ن در دو رشته غيب و شهود در حّد الزم براى آن بزرگواران چون خورشيد تابان معلومات اول زمان و معقوالت آخر زما
درخشش داشت و اين مسئله به خاطر اين بود كه خداوند عزيز به آن راهنمايان راه حق نفسى به نام نفس قدسى كرامت 

ها و اقوام  ل اّمتفرموده بود و اين نفس قدسى هم در جهت رشد و كمال خود آنان بود و هم در جهت رشد و كما
  .روى زمني در متام ادوار تاريخ
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بر اساس مهني نفس قدسى بود كه متام انبيا در متام حلظات حيات پرارزش خود از قيد هوا و هوس و از قيد طاغوت و 
رود نياوردند كه در مكتب حق العاملني سر تواضع ف طاغوتيان با كمال قدرت آزاد زيستند و جز در پيشگاه حضرت ربّ 

  .اصل آزادى عبارت از قرار داشنت در مدار بندگى حق و آزاد بودن از قيد خلق است

چون سربندگى بر خاك درگاه دوست گذارى و در اين بندگى هدىف جز رضاى حمبوب خنواهى، از دنيا و عقىب و مافيها 
ا و مافيها و عقىب و آنچه در آن دو ظرف است بر عاشق اى كه دني اى و به عني آزادى و حمض وارستگى رسيده رسته

حرام است، آنچه بر عاشق واجب است اطاعت از معشوق و آنچه بر او حالل است طلب رضا و خواسته و اراده 
  .حمبوب است

  معجزات انبيا

شنيدند، ومسائل غيىب را به   انبياى اهلى در عامل بيدارى شاهد عامل غيب و ُمُثِل غيبيه بوده و صداى دلنواز مالئكه را مى
منودند و اخبار كلى و جزئى ُملك و ملكوت و حوادث گذشته و آينده تا  كمك مالئكه يا قدرت قلب خود دريافت مى

  !كه خداوند مهربان اراده داشت براى آنان روشن بود جائى

تصرف در نظام تكوين آنان به اذن و اجازه حضرت حق براى اثبات نبوت خود و به تصديق نشاندن امت، قدرت 
توانستند به سهولت و آساىن مرده زنده كنند، كور مادرزاد شفا دهند، مرض جذام و پيسى را  داشتند و در اين رابطه مى

معاجله منايند، ابر براى باريدن حاضر كنند، شرت ماده از دل كوه بريون بكشند، از درون مردم و خانه هايشان خرب دهند، 
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درآورند، از سنگ سخت دوازده چشمه آب جارى منايند، چوب خشكى را تبديل به اژدها كنند،  ريزه را به سخن سنگ
  دست به بغل برده و چون بريون بياورند مانند ماه شب چهارده سرانگشتانشان بدرخشد،
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آيد حيوانات را قدرت نطق داده تا بر درخت را وادار كرده از جاى خود حركت كند و زمني را بشكافد و به سوى آنان 
نبوتشان اقرار بياورند، در چاه خشك آب دهن انداخته و آن را پر آب منوده و ماه شب چهارده را از وسط دو نيم كنند 

  .جان را زنده و جاندار و به حيات طيبه آراسته منايند تر نفوس مرده و ارواح ىب و از مهه مهم

ر سطور باال رقم زده شد در قرآن جميد آمده كه به هيچ عنوان جاى انكار ندارد و منكر آن اكثر آنچه به عنوان معجزه د
  .بدون شك كافر يا مشرك است

  .آرى، وجه امتياز انبيا با ديگر مردم در قدرت نفس و روح قلب و معجزات آن بزرگواران بود

با كرامت وحى به آخرين پيامرب صلى اهللا عليه و  آخرين معجزه از سلسله معجزات انبياى بزرگوار حق، قرآن جميد است كه
آله عطا شد و آن معجزه جاويد و خالد و ابدى است كه كسى را ياراى آوردن يك آيه مانند آن نيست و مهني مسئله 

رتين و برترين دليل بر حقانيت اين كتاب و نزول آمساىن آن  يعىن عجز اولني و آخرين از آوردن يك آيه مانند آن، 
باشد، ونيز مهني قرآن باالترين دليل و شاهد بر حقانيت انبيا و كتب آمساىن پيشني و برترين دليل و حّجت بر امامت  مى

  .»1«  امامان معصوم شيعه عليهم السالم و واليت تكويىن و تشريعى آن بزرگواران است

واپرستان و استعمارگران و استثمارچيان معجزات انبيا و به خصوص قرآن جميد براى ابد بازار پيامربسازى را از طرف ه
  .حيا و پررو بست و در طول تاريخ ادعاى كذب و دروغ كسى در زمينه نبوت بر كرسى ننشست و رونق پيدا نكرد ىب

______________________________  
عليهم السالم صدها   در زمينه اعجاز قرآن و داللتش بر نبوت نىب اسالم و انبياى گذشته و امامت ائمه اثنا عشر -)1(

ها اگر يك جا مجع  هاى داخلى و خارجى است كه جمموعه نام آن كتاب استدالىل نوشته شده كه زينت خبش متام كتاخبانه
  .رسد شود به چند جلد كتاب قطور مى
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  علم و حكمت انبيا
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نبيا و برترين خارق عادت آنان علم و حكمت است، علم و باالترين معجزه ا: گروهى از بيداران راه حق اعتقاد دارند
حكمىت كه سرچشمه مستقيم و زاللش علم و حكمت خداست و مهني علم و حكمت خدادادى بود كه آن بزرگواران را 

  .از هر جهت از متام خملوقات عامل ممتاز كرده بود

در درون آنان يا در كتابشان جتلى داشت وسيله  براى دانايان و خاصان از عقال و اهل انصاف، علم و حكمت انبيا كه
تصديق نبوت آنان بود، چون بينايان و داناياىن هم چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار كه منونه آنان در مهه امم بود، از 

كردند و موعظه  هاى جوشان و سرشار علم و حكمت، معجزه و خارق عادت طلب منى انبياى خدا پس از آن چشمه
و خوارق عادات و معجزات يعىن تصرفات آنان در امور تكويىن به اذن حضرت رّب براى توده مردم و عوام الناس  حسنه

آوردند و تعدادى از آنان تا آخرين نفس با انبياى  وسيله تصديق نبوت بود كه در اين جهت مردم عوام به آنان اميان مى
يافتند و از عناد و جلبازى دورى  و ظاهر آيات كتاب هدايت مى منودند، اينان به مهان خوارق عادات خدا مهراهى مى

رفتند و مششري و  يافتند و به راه خري و صالح و سعادت و سداد مى زدند و هدايت مى جسته دست به دامن انبيا مى
حكمت و موعظه اى كه در اختيار انبيا قرار داشت براى اهل جلاج و عناد بود، آنان كه به هيچ وجه تسليم علم و  اسلحه

خواستند حاكم بر زندگى و حياتشان هوا و هوس و شهوات باشد و از اين راه به استعمارگرى و  شدند و مى و معجزه منى
  .استثمار بندگان و به استضعاف كشيدن آنان ادامه داده و مزاحم هدايت و رشد و كمال عباد حق گردند

  خواستند ا منىاينان بيدارى و سعادت و سالمت بندگان حضرت رب ر 
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و مهيشه در پى اين معنا بودند كه عباد اهلى براى شكم و شهوت آنان محاىل كنند و حمصول زمحت و دسرتنج خود را در 
  !!اختيار آن بردگان شهوت و هوا قرار دهند

يات از شّر نابكاران و ظاملان و متجاوزان و جهاد انبيا و به كار گرفنت اسلحه به وسيله آنان فقط براى پاكسازى فضاى ح
ترين وظيفه مردم مؤمن در برابر مردم  ستمگران و كافران و مشركان بود و اين بكارگريى اسلحه در عصرى از اعصار مهم

مزاحم است و هركس از قرار گرفنت در مدار جهاد سربتابد از توحيد و نبوت سر تابيده و به سعادت خود و ديگران لطمه 
  !!زده و خيانت غري قابل جربان مرتكب شده است

  :فرمايد خداوند متعال در اين زمينه مى
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ُع نـَْزْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َو َمنافِ َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلبَـيِّناِت َو أَنـْزَْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َو أَ [
  .»1« ]ِللنَّاِس َو ِليَـْعَلَم اللَّهُ َمْن يـَْنُصرُُه َو ُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ 

نازل كردمي تا مردم به ]  ى تشخيص حق از باطل[مهانا ما پيامربان خود را با داليل روشن فرستادمي و با آنان كتاب و ترازو 
ر آن براى مردم قوت و نريوىي سخت و سودهاىي است، فرود آوردمي و تا خدا مشخص عدالت بر خيزند، و آهن را كه د

  .ناپذير است دهند؛ يقيناً خدا نريومند و تواناى شكست بدارد چه كساىن او و پيامربانش را در غياب پيامربان يارى مى

لحه، معجزات براى عوام، علم و معجزات، علم و حكمت و اس: يابيد اگر در آيه شريفه دقت كنيد هر سه مسئله را مى
  .حكمت براى خواص، اسلحه براى دمشنان

______________________________  
  .25): 57(حديد  -)1(

  153: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اى جز تسليم در برابر آن هاديان راه  گريد، چاره انسان وقىت در برابر بارگاه عظمت و شخصيت انبياى گرامى حق قرار مى
شود كه رو گرداىن از آنان و فرهنگ مثرخبش و سعادت آورشان، عني ضاللت و  بيند و به اين معنا واقف مى منىحق 

شقاوت و حمض بدخبىت و ذلت و باعث درافتادن در چاه هوا و هوس و گرفتار آمدن به دست راهزنان و غوالن خطرناك 
  .است

   عامل معقول و حمسوس

ها از جهىت با متام وجود و در كمال عالقه و عشق و  عامل معقول و عامل حمسوسند، آن پيامربان اهلى قرار گرفتگان بني
شود  حمبت و صفا با حضرت حقند كه در اين جهت فكر و قلب و نفس و روحشان به وسيله عنايات دوست سرياب مى

هالت و ضاللت و ذّلت و و از جهىت به اذن خداى مهربان در كمال رمحت و شفقت مهراه با خلقند، تا آنان را از ج
  .شقاوت جنات خبشند و به راه كمال و رشد و سعادت رهنمون شوند

خربند و چون روى به خلق آرند انگار يكى از  كىن از خلق و خملوقات به كلى ىب چون روى به ملكوت آرند خيال مى
  .آنانند
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گشايد و به  دنيا و آخرت را به روى خلق مىانبيا واسطه بني حق و خلقند، خداوند مهربان به وسيله آنان دِر سعادت 
شدند، فيضى از  رساند، اگر آنان مبعوث به رسالت منى ايت و رمحت واسعه مى توسط آن بزرگواران به بندگانش فيض ىب

ره منى جانب دوست به كسى منى   .برد رسيد و احدى از رمحت خاّصه اهليه 

   عامل ملك و ملكوت

   ف حضرت رب االرباب دو در باز شده، از يك در آنچهبراى قلب پاك انبيا از طر 
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كنند و از آن راه به عجايب ما كان و ما سيكون و احوال گذشته و آينده و  در لوح و ذكر حكيم است مطالعه مى
شت و جهنم آگاه  قيامت و حشر و كتاب و ميزان و حساب و حسابرسى و عاقبت امر مردم و مهه خصوصيات 

يابند تا آنان را  نگرند و خري و شر مردم و علل سعادت و شقاوت جوامع را مى گردند و از دِر ديگر ظاهر جهان را مى مى
به وسيله آنچه از غيب گرفته و بر ظاهر آگاهى يافته به سعادتشان راهنماىي كنند و از افتادن در شقاوت و لّذات ويرانگر 

  .حفظ كنند

در دو جهت ملك و ملكوت در كمال كمالند و در طرفني غيب و شهادت در اوج عظمت و آگاهى و اين آن بزرگواران 
  .اعلى مرتبه انسانيت و اوج قدرت آدمى در عامل امر و خلق است

انبيا ستارگان درخشان حضرت حق در افق حيات انسانند، دست ياىب به راه سعادت و درسىت جز در سايه نور آنان امرى 
  .اى غري ممكن است برنامهحمال و 

ال وجود انسان به دست آنان باغباىن شود، به ميوه شريين رشد و كمال مى رسد و شاهد قبوىل حضرت حق و  اگر 
  .نشيند رضاى آن جناب هم چون بلبل عاشق گل بر شاخه اين درخت و شجره طيبه مى

ال وجود انسان به دست غري انبيا بيفتد پس از اندك مّدتى  اى  ريزد و از آن هيمه خشك شده و شاخ و برگش مىاگر 
  !ماند براى سوخنت در آتش جهنم باقى مى
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بگذاريد نور نبوت انبيا در فضاى حيات مشا جتلى كند كه در سايه اين نور، دل و قلب و نفس و جانتان منّور به نور 
جناتى جز راه انبيا نيست و راهى معرفت گشته و به عنايات و فيوضات خاصه حضرت حق مفتخر خواهيد شد كه راه 

  .براى رسيدن به مقام قرب و لقا جز طريق آن بزرگواران وجود ندارد

  :آرى، آنان ستارگان درخشان آمسان حياتند و به قول عارف شرياز

 اى بدرخشيد و ماه جملس شد ستاره
 

 دل رميده ما را رفيق و مونس شد

  

  155: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  كه به مكتب نرفت و خط ننوشتنگار من  
 

 آموز صد مدرس شد به غمزه مسئله

 به بوى او دل بيمار عاشقان چو صبا
 

 فداى عارض نسرين و چشم نرگس شد

 طرب سراى حمبت كنون شود معمور
 

 كه طاق ابروى يار منش مهندس شد

 لب از ترشح مى پاك كن براى خدا
 

 كه خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

 تو شراىب به عاشقان پيمودكرمشه 
 

 حس شد خرب افتاد و عقل ىب كه علم ىب

  

   علم و عمل انسان

ها احتياج شديد به دانش  ها، متام انسان ها و آلودگى براى بر پا كردن يك زندگى پاك و شستشوى فضاى حيات از تريگى
  .دارد منىترين شك و ترديد روا  و معرفت دارند و در اين زمينه كسى كوچك

  .اين دانش و معرفت است كه قدرت دارد ما را به كيفيت زيست صحيح و شؤون حقيقى زندگى آشنا كند
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  .ترين گامى بدون معرفت در راه زندگى آگاهانه بردارد ترين و كم تواند كوچك كسى منى

  .براى مهه احراز شده استترين جزئيات جهان هسىت گرفته تا جمموع كلى آن  نياز و احتياج ما به دانش از كوچك

انسان بدون علم و معرفت به جهان هسىت و به خصوصيات و ظاهر و باطن انسان و انسانيت و بدون آگاهى به مبدأ و 
  .اى است كه بدون شك مزاحم ساير جانداران است معاد، يك حيوان درنده

  .مسئله معرفت يك ركن اساسى موجوديت انسان است

  .ز روش و عمل بر اساس آن آگاهى و معرفت استركن اساسى ديگر عبارت ا

   اكتفا به دانش تنها و ذهن را مانند ضبط صوت قرار دادن و راه زندگى را بدون
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معرفت طى كردن نه تنها مفيد نيست بلكه دانش بدون عمل، براى زندگى مادى و معنوى استهالك انرژى كالن است 
  .بردارى از آن رهبدون 

اند و براى اهل انصاف و عقل در  انبياى اهلى منابع معرفت و آگاهى و بينش و دانشند و اين معنا را به جتربه ثابت منوده
ها واجب و الزم است كه عقل جزىي خود را  اند شكى نيست، بر متام انسان اين كه آن بزرگواران در رأس صاحبان معرفت

ى آنان متصل كرده و تشنگى جان را از چشمه معرفت آنان سرياب منايند، آن گاه زندگى و حركت را به عقل نوراىن و كلّ 
كنند قرار دهند تا به سعادت دنيا و آخرت دست يابند و از عذاب جهنم در فرداى  بر اساس معرفىت كه از آنان كسب مى

شت عنرب سرشت درآيند   .قيامت خالصى يافته به ضيافت حضرت حق در 

يسنت بدون كمك انبيا، زيسنت در جهالت است، عاقبت اين زيسنت يا ديوانگى يا خودكشى يا پريشاىن و اضطراب يا ز 
  .ورشكستگى روحى و يا دچار شدن به گسيختگى پيوند سامل اعصاب از يك ديگر است

ها  وادث ومصايب و سخىتاند و در ح كنند هم چون كالف سردرگم آنان كه از مكتب نبوت و از راه انبيا جدا زندگى مى
يابند، اينان اگر هم ادامه حيات دهند راحت نيستند و حلظه  برند و تكيه گاه حمكمى براى خود منى ها راه جباىي منى و رنج

  .اند به حلظه دچار مرگ تدرجيى

  صفات انبيا در گفتار مّال صدرا
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هاى انبيا براساس آيات و  اق تاسع در صفات و ويژگىدر اشر » الشواهد الربوبّية«جناب صدر املتأّهلني در كتاب با ارزش 
  :گويد روايات و درايت عارفان مى

از اوصاف انبياى حق حّدت فهم و جودت ذهن و خوش فكرى و تيزفهمى شديد است، به حنوى كه آنچه را از غيب 
  تر از شنوند با سرعىت سريع الغيوب مى
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ايت  ت آن را مىهر شيئى عمق و حقيق يابند و نياز به سؤال براى درك عمق حقايق پس از شنيدن اول ندارند و اين 
  .نظريان و بندگان خاص حضرت رّب العزّه است بديالن و ىب نورانيت عقل آنان و روشناىي و صفاى نفس آن ىب

ماند و دِر  ا ابد در حافظه آنان مىشنوند ت انبياى اهلى اول بار هر چه را از مصدر وحى و عامل غيب و جهان سّر مى
هرگونه فراموشى به روى آن بزرگواران بسته است؛ زيرا نفس پاك و قلب صاىف آنان متصل به لوح حمفوظ است و هادى راه 
معنا ندارد حقيقت و حقايق گرفته شده از عامل غيب را فراموش كند كه آنچه را گرفته وسيله هدايت و حّجت حق بر خلق 

  .، آنچه در بعضى كتب به عنوان صحت نسيان نىب آمده غلط حمض استعامل است

ها كامل و از جهت درون و برون  انبيا از هر جهت داراى صحت فطرت و سالمت طبيعت و معتدل املزاجند، خلقت آن
  .اند و ظاهر و باطن تاّم و كامل و در منتهى درجه سالمت و صحت

و سامل الطبيعه نبودند، در جدال با اهل جدل و مناظره با ماّديگران و اهل دانش اينان اگر معتدل املزاج و صحيح الفطره 
و جنگ با شجاعان كافر و مشرك براى اعتالى كلمه حق و ريشه كن كردن درخت باطل و طرد طاغوت و طاغوتيان 

هاى حيات مردمى  متام زمينهخوانيد كه آن بزرگواران در  موفق نبودند، در حاىل كه در قرآن جميد و كتب حديث و تاريخ مى
روز و حاكم و غالب بودند موّفق و طايفه   .اى پريوز و 

  .شود آرى، رشد و كمال آن هم در حّد اعال جز به فطرت سامل و طبيعت صحيح و بدىن سامل و قوى عنايت منى

دند و به مهني خاطر انبياى اهلى داراى بياىن ساده و عبارات و كلماتى روشن و در حّد عاىل فصاحت و بالغت بو 
   ترين مسائل اهلى و حقايق رباىن توانستند عاىل مى
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ها در خور فهم و عقلشان و در حّد استطاعت و قدرت فكرشان  ترين انسان و معارف ملكوتى را به توده مردم و عوام
  !تفهيم كنند و آنان را از حضيض جهالت به اوج معرفت برسانند

ى، دانش انبيا با مهه قدر و علّو و اوجى كه در عظمت و واقعّيت دارد قابل فهم مهگان است، البته هر كسى آر 
  .تواند از اين سفره اهلى تغذيه شود و به جاىي برسد درخورشأن عقل و فكرش مى

 علم سوى در اله برد
 

 نه سوى مال و نفس و جاه برد

 علم دل مبرياند جان ىب
 

 بگرياندبار ربو  شاخ ىب

  هر كه را علم نيست گمراه است
 

  دست او زان سراى كوتاه است

  مرد را علم ره دهد به نعيم
 

  مرد را جهل در برد به جحيم

 علم باشد دليل نعمت و ناز
 

 خنك آن را كه علم شد دمساز

 علم بار و بر ندهد كار ىب
 

 «1» مغز پس مثر ندهد ختم ىب

  

   انسانعالقه انبيا و كرامت 

انبياى اهلى در مقامى باال از علم و حكمتند و بدين سبب دل آنان از عشق به حكمت و علم و ابالغ آن به متام 
ها هم چون دريا پر از موج است و در اين راه از هيچ گونه كوششى دريغ نكردند، درحّدى كه اهل انصاف و  انسان

اند كه دانشى  رب معتقد و مقّر و معرتف و مذعن به اين حقيقتعاقالن و آگاهان و دانشمندان با بصريت در شرق و غ
  .هاست، مايه در علم و حكمت انبياى اهلى دارد و حكمىت كه امروز در دست انسان

______________________________  
  .حديقة احلقيقة وشريعة الطريقة، سناىي غزنوى -)1(
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اى از  غلط ميل نداشتند و در اين زمينه داراى عصمت فكرى و روحى بودند، آن بزرگواران حلظهانبياى خدا به شهوات 
عمر خود را به هلو و لعب نگذراندند و مغرور به عامل غرور نشدند، نسبت به لذات غلط و غري خداىي نفرت داشتند و 

الّله و جماورين عامل قدس و ملكوت به حساب ها را حجاب بني خود و بني حمبوب دانسته و مبغوض اهل  متام اين برنامه
  .آوردند، بدين جهت پاك زيستند و پاك از اين عامل فاىن به عامل باقى رخت بستند مى

اييش برخوردارند و به اين خاطر عاشق و عالقه مند به كرامت انسان بودند  انبياى اهلى از كرامت نفس در آن حّد عاىل و 
كه مهه را به كرامت بالفعل برسانند، آنان از امور پست و َدىنّ گريزان بودند و به معاىل امور   و با متام وجود كوشش كردند

ارزشى را از فضاى حيات ملكوتى و  كردند و هر امر پست و ىب روى داشتند، از هر چيزى عاىل و رفيعش را انتخاب مى
  .و كمال نسبت به حضرت حق است دانستند كه امور عاىل وسيله قرب منودند، آنان مى قدسى خود دور مى

   اجراى حدود اهلى

پيامربان به خاطر هدايت بشر در كمال مهر و حمبت و عاطفه و عشق بودند و هرگز در مسري دستگريى از انسان دچار 
شدند و حاضر نبودند حّدى از حدود خدا را كه حيات جامعه وابسته به آن بود تعطيل كنند، اجراى  خشم و غضب منى

  .و قصاص اهلى از طرف آنان عني حمبت و رأفتشان به جامعه انساىن بودحدود 

آن بزرگواران به هيچ وجه اهل خوف و ترس از ميدان جنگ و جهاد و مرگ و مردن نبودند؛ زيرا به اين معنا معرفت 
رت و برتر است، در اقدام به امور اهلى از جسا رت نفس برخوردار بوده داشتند كه دنيا مقدمه آخرت و آخرت از مهه دنيا 

  آمد مگر اين كه در اجنامش از و از ضعف نفس در امان بودند، كار خريى پيش منى

  160: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

تر و جسورتر بودند، خريى در متام زندگى از آنان فوت نشد و شّرى ولو بسيار اندك از آن  متام مردم عامل پيش قدم
  !نشد اى ديده بزرگواران در هيچ زمينه

آنان در جود و سخاوت برتر از متام عامليان بودند؛ زيرا وابستگى آنان به خزاين رمحت حق با وجودشان متحد بود و يقني 
داشتند خزاين عنايت اهلى كم شدىن و متام شدىن نيست، اين است كه در ايثار مال و علم و جان دريغ نداشتند و 

  .گردد دشان بر مىايت اين ايثار به خو  دانستند سود ىب مى
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چون به خلوت انس و عبادت مريفتند وجودى سرشار از نشاط و حال هم چون اقيانوس داشتند و خستگى روز هيچ 
ترين موجودات به حضرت  تأثريى در عشق و نشاط آنان نسبت به عبادت و انس با دوست نداشت، چرا كه آنان عارف

  .و در اين راه از خستگى و سسىت پروا نداشتندحق بودند لذا متام عشق و حمبت را صرف او كرده 

آنان از جلبازى و عناد در برابر عدل و حق و برهان و حكمت، پاك و منزّه بودند، به حمض برخورد با حق و عدالت 
  .كردند تسليم شده و قبوىل خود را با متام وجود اعالم مى

  :در سوره مباركه كهف آمده است

بودن مقام با عظمت اولوالعزمى از حضرت رّب العزّه شنيد مردى در جممع البحرين است كه وقىت موسى بن عمران با دارا 
تر است، بالفاصله از جانب حق درخواست كرد وى را به آن مرد رهنمون شود، تا از  از او نسبت به حقايق و اسرار آگاه

  !!»1« علم سرشار او در جهت رشد و كمال و تقويت روح و قلب او استفاده كند

  آرى، بر مشا حتم و الزم است كه در برابر نبوت انبيا سر تسليم فرود آريد

______________________________  
  .66 -65): 18(كهف   -)1(
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  :ايت عرضه بداريد و خاضعانه به حمضر اين مقام با عظمت و اين نور ىب

  تو اى نو گل خندان سر بستامن نيست ىب
 

  جز دل خون شده و ديده گريامن نيست

 اى مه از خود مپسند اين مهه مهجور مرا
 

  كه در اين تريه شبان طاقت هجرامن نيست

 مهچو مهتاب به بام آى و نگر در شب هجر
 

  كه به جز نقش خيال تو در ايوامن نيست

 صبح آن روز كه اميد وصامل نبود
 

  اى سفر كرده كم از شام غريبامن نيست

ان گاهى و من   گنج عشقت به دمل جست 
 

  شرمسارم كه جز اين كلبه ويرامن نيست
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  تن سپارم به بال در ره امكان وصول
 

  غم جانامن اگر هست غم جامن نيست

  

  امتيازات انبيا

  :توان در عناوين زير خالصه كرد هاى انبيا را مى امتيازات و ويژگى

  .خاّص حقبرگزيدگان و انتخاب شدگان  - 1

  .ها در عبادات ممتازترين انسان - 2

  .ترين عباد اهلى از جهت قلب و نفس و روح ترين و خالص پاك - 3

  .دارندگان علم و حكمت - 4

  .هاى روزگار باتقواترين انسان - 5

  .ها در برابر حوادث صبورترين انسان - 6
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  .ها نعمتشاكرترين افراد بشر نسبت به  - 7

  .هاى تاريخ نيكوكارترين انسان - 8

  .خملصني از عباد حق - 9

  .خمَلصني از بندگان اهلى -10

  .ترين افراد بشر صاحل -11
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  .ها ترين انسان صّديق -12

  .ترين افراد بىن آدم نسبت به حق و خلق خاضع -13

  .ترين افراد از نظر حالت قلب خاشع -14

  .وانب انساىنها در متام ج ترين انسان شجاع -15

  .ترين مردم روزگار با سخاوت -16

  .ترين افراد بشر نسبت به حقايق عارف -17

  .ها در پيشگاه حق ترين انسان حمبوب -18

  .ها نسبت به حضرت الّله ترين انسان عاشق -19

  .ترين مردم روزگار نسبت به مهه امور حيات امني -20

ده را در انبياى حق در مرحله نفس و قلب و عمل ببينيد حتماً به آيات  هاى بيان ش هاىي از واقعيت براى اين كه منونه
  .كتاب خدا در شرح احوال انبيا مراجعه كنيد

  .گردد چنان كه انسان غرق در حريت و تعحب مى كند؛ آن قرآن جميد اين خصوصيات را از زندگى پاك انبيا حكايت مى

   يوسف در آيينه واقعيت

حسن بن حمبوب، از حسن بن عماره، از ِمسَمع اىب سّيار از امام صادق عليه السالم در  يوسف چون به چاه شد به نقل
   آن تاريكى و خلوت و وحشت چاه با كمال اميان

  163: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :و اطمينان به اهلام حضرت دوست عرضه داشت
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ّناُن، َبديُع السَّماواِت َو اْالْرِض ُذواجلَْالِل َواْالْكراِم اْن ُتَصّلَى َعلى الّلُهَم اّىن اْسئَـُلَك بِانَّ َلَك احلَْْمُد ال الَه اّال اْنَت ا
َ
َحلنّاُن امل

  .»1«  ال اْحَتِسبُ ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َو اْن َجتَْعَل ىل ِمْن اْمرى فـََرجاً َخمَْرجاً َو تـَْرزَُقىن ِمْن َحْيُث اْحَتِسُب َو ِمْن َحْيُث 

خوامن به اين كه سپاس و شكر خمصوص توست، معبودى جز تو، مهربان و نيكى دهنده وجود ندارد،  مىتو را ! پروردگارا
بر حمّمد و آل حممد درود فرست و در كار من گشايشى آر ! ها و زميىن، اى صاحب جالل و اكرام به وجود آورنده آمسان

  .و مرا از جاىي كه گمان دارم و ندارم روزى خبش

از چاه بريون كشيدند خود را معرىف نكرد و نگفت كه من يوسف پسر يعقومب و منزل و مكامن در مهني چون كاروان وى را 
نزديكى است، بلكه سكوت كرد و خود را تسليم كاروانيان منود؛ زيرا با فراست امياىن و نور قلىب دريافته بود كه اين بال و 

اى ملكوتى  اقبتش شريين و اهلى است و اين آزمايش مقدمهمصيبت و اين ابتال و آزمايش گرچه ظاهرى تلخ دارد وىل ع
  !هاى تاريخ حلاظ شده است براى رسيدن به مقامى اهلى است كه در آن مقام خري او و مّلت

روح با عظمت او در عني اين كه كودكى چند ساله بود از قبول تزوير، تلبيس، متويه، ختيالت، دروغ، حيله، مكر، كيد، 
  .نفسانيه با كمال قدرت ابا داشت تومهات و تسويالت

هاى خطرناك آن زن زيباى مصرى در كاخ عزيز و در خلوت خانه كاخ قرار گرفت و هجوم و  چون در برابر وسوسه
   هاى او به مّدت هفت سال طول وسوسه

______________________________  
  .105، باب 170/ 92: ؛ حبار األنوار307: مهج الدعوات -)1(

  164: ، ص11 سالمى، جعرفان ا

  .معاذ الّله: كشيد و در آن ايام يوسف به بلوغ رسيده بود، در برابر او بر اساس قرآن جميد فقط گفت

اى است، معناى اين كلمه اين است كه خيال نكىن من از ترس آبرومي در دنيا، يا جرميه شدن به خاطر جرم،  عجيب كلمه
شوم بلكه از اين خواسته تو فقط و فقط به خاطر  چار شدن به تو نزديك منىيا به زندان افتادن، يا به عذاب آخرت د

زمن و حمال است در اين زمينه حّىت فكرى آلوده در قلب پاك من خطور   عزيزم و حمبومب و معشوقم حضرت الّله سرباز مى
  .كند

  گفتگوى يوسف با زليخا
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  :گويد ابن عباس شاگرد امرياملؤمنني عليه السالم مى

براى ما حكايت كردند كه زليخا هفت سال براى خواسته خود يوسف را در شديدترين مضيقه قرار داد وىل آن  بزرگان
يك بار ديده به سومي : حضرت يك بار به چهره او چشم ندوخت، روزى در كمال زارى به آن حضرت عرضه داشت

  !شوم اگر تو را ببينم از ديدن حق حمروم و كور مى: بردار، پاسخ داد

  !اّول عضوى است كه در خانه تاريك قرب بر رومي فرو ريزد: چه چشم زيباىي دارى، جواب داد! اى يوسف: تگف

پس از سه روز از مرگم چون قربم را باز كىن به شدت از بوى تعفن جنازه فرار : چه بوى خوشى دارى، گفت: گفت
  .كىن مى

  !اعث دورى از خدا استنزديكى به تو ب: شوى، پاسخ داد چرا به من نزديك منى: گفت

ات عمل كنم نصيبم را در  اگر به خواسته: فرشم از حرير خالص است برخيز و حاجتم را بر آور، جواب داد: گفت
  .دهم شت اهلى از دست مى

  165: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

 خرد موالى عزيزم مرا مىدر آن وقت است كه خداوند مهربان و : سپارم، جواب داد گران زندان مى تو را به شكنجه: گفت
»1«.  

  :چون به زندان افتاد عرضه داشت

  .»2« ] َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيهِ [

  .خوانند تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من حمبوب! پروردگارا: يوسف گفت

امروز : زندان آزاد شد و سلطان مصر به وى احرتام كرد و به او گفتچون پس از نُه سال به عللى كه قرآن ذكر كرده از 
من فرزند يعقومب و منزل ما شهر  : توانست بگويد مقامت نزد ما معلوم شد و تو در اين دستگاه امني و صاحب منزلىت، مى

ال شوم، وىل اين معنا را كنعان است؛ اكنون اسب تيز پاىي به من بده تا به ديار خود روم و به ديدار پدر و مادرم خوشح
: نگفت؛ زيرا ملت مصر را اسري كاخ نشينان ديد و عباد خدا را دچار مردم ظامل و ستمگر مشاهده كرد، پيش خود گفت
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در اين دستگاه نفوذ كنم، باشد كه روزى در سايه به دست آوردن آبروى مردمى و قدرت بتوامن اين جامعه شيطان زده و  
  !!ن را جنات دهمگرفتار طاغوت و طاغوتيا

  :به عزيز مصر گفت

  .»3« ] َخزاِئِن اْألَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ   اْجَعْلِين َعلى[

  .هاى اين سرزمني قرار ده؛ زيرا من نگهبان داناىي هستم مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت

  چون مدتى در آن ُپست خدمت كرد و امانت و لياقت و كفايت خود را نشان داد

______________________________  
  .25/ 5: اقوال االئمة -)1(

  .33) 12(يوسف  -)2(

  .55): 12(يوسف  -)3(

  166: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد به مقام رهربى مملكت مصر رسيد و به متام اوضاع و احوال آن مملكت مسّلط شد، در اين زمينه قرآن جميد مى

  :»1« ] اْألَْرِض يـََتبَـوَّأُ ِمْنها َحْيُث َيشاءُ ُنِصيُب ِبَرْمحَِتنا َمْن َنشاءُ َو ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  َو َكذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف [

رمحت خود را به هر كس . سرزمني مكانت و قدرت دادمي كه هر جاى آن خبواهد اقامت منايد]  آن[گونه يوسف را در  اين
  .كنيم نيكوكاران را تباه منىرسانيم و پاداش  كه خبواهيم مى

چون برادران در سفر سّوم به حضورش رسيدند براى اين كه از شدت شرم و خجالت آنان بكاهد و بار سنگني روح آنان 
  :را از عملى كه كرده بودند كم كند به آنان فرمود

  .»2« ] َهْل َعِلْمُتْم ما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم جاِهُلونَ [

  آيا زماىن كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟: گفت
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  :آنان ناگهان به خود آمده و پس از اندكى تأمل گفتند

  آيا تو مهان يوسف هسىت كه چهل سال قبل دچار خطاى ما شدى؟

و به خاطر تقوا و صرب، آرى، من يوسفم و اين برادر من است، اين خداوند مهربان است كه بر ما منت گذاشت : گفت
  .كند ما را به اين مقام و منزلت رساند كه خداوند عزيز اجر و مزد نيكوكاران را ضايع منى

برگزيد و ما در » ُملك و عّزت و عقل و حسن و كمال«به خداوند قسم كه حضرت حق تو را بر ما به : برادران گفتند
  .عدم شناخت حق تو، مقصر و خطاكارمي

______________________________  
  .56): 12(يوسف  -)1(

  .89): 12(يوسف  -)2(

  167: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :يوسف عزيز با كمال مهرباىن در برابر آن مهه ظلم و ستم برادران فرمود

  .»1« ] ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ [

  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان روز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست، خدا مشا را مىام: گفت

يوسف عزيز بر اثر پاكى جان و نور قلب، چون خود را در واالترين مقام در روى زمني ديد به پيشگاه مقدس حضرت 
  :حق عرضه داشت

ْنيا َو اْآلِخَرِة تـََوفَِّين َربِّ َقْد آتـَْيَتِين ِمَن اْلُمْلِك َو َعلَّْمَتِين [ ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث فاِطَر السَّماواِت َو اْألَْرِض أَْنَت َوِليِّي ِيف الدُّ
  .»2« ] ُمْسِلماً َو َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ 

ها  ى پديد آورنده آمسانا. ها را به من آموخىت تو خبشى از فرمانرواىي را به من عطا كردى و برخى از تعبري خواب! پروردگارا
باشم جامن را بگري، و به شايستگان ] هاى تو فرمان[تو در دنيا و آخرت سرپرست و يار مىن در حاىل كه تسليم ! و زمني

  .ُملحقم كن
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  دورمناىي از تعاليم عاىل انبيا

 به عامل صغري و به عرفاى بزرگ و حكماى اهلى بر اساس معارف حقه، به خاطر حمدوديت ظاهر انسان، از انسان تعبري
  .اند خاطر روح اهلى و قلب با عظمتش كه عرش رمحان است از او تعبري به عامل كبري كرده

______________________________  
  .92): 12(يوسف  -)1(

  .101): 12(يوسف  -)2(

  168: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  عامل كبري و عامل صغري

  :اند اين بيداران راه دوست گفته

رها و درياها و بازارهاست هم چنان در عامل صغري انساىن  چنانچه در عامل ظاهر كره زمني را كوه ها و معادن و رودها و 
  :ها موجود است به اين معنا كه مانند آن

رها، پيه ِگل، موى گياه، حمل روييد ها، مغز معادن، درون دريا، امعاء رودها، رگ ها كوه بدنش زمني، استخوان ن موى ها 
ها، تنّفس بادها، سخن رعد، صدا صاعقه، گريه باران،  ها، وحشت خرابه خيز، انس آباداىن، پشت تپّه خاك پاك حاصل

ار، جواىن  سرور و فرح روشناىي، غصه و اندوه تاريكى، خواب مرگ، بيدارى حيات، والدت ابتداى سفر، كودكى 
ها،  ها فرسخ ها، هفته ها منزلگاه هاى عمر شهرها، ماه فر دنياىي، سالتابستان، كهولت پاييز، پريى زمستان، مرگ انتهاى س

  .، از اين جهت عاملَِ صغري است و دنيا نسبت به او عاملَِ كبري»1« ها ها گام ها، نفس روزها ميل

تر و مركز گنجايش علم و هدايت و عشق و حمبت و  روح و قلبش از نظر استعداد از وسعت مساوات و ارض گسرتده
  .مستعّد خالفت و واليت و كرامت و حقيقت است، از اين جهت عامل كبري و دنيا نسبت به او عامل صغري است

خواهد تا به شناخت ظاهر و باطنش هدايتش منايد و غرض از  ايت معّلم و استادى مى اين جهان با عظمت و دنياى ىب
اند و راه صحيح سلوك و سري او را از دنيا تا به آخرت به خلقت وى را به وى بنماياند و مبدأ و معادش را به وى بشناس

   او تعليم دهد و اين معلم و استاد عقل خود او نيست كه عقلش از نظر استعداد جزئى
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______________________________  
  .9/ 5: تفسري خسروى -)1(

  169: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

توانست در مهه امور معلم او باشد  برد و اگر عقلش مى ر راه منىاست و جز به درك جزئيات آن هم جزئياتى از ظاه
تاكنون متام اسرار الزم را در اختيار او گذاشته بود، به ناچار بايد اذعان و اعرتاف كرد كه در زمينه رشد و كمال و 

ل نيازمند به تعاليم مهآهنگ كردن متام حقايق ظاهر با باطن و يافنت راه سعادت و سالمت و رسيدن به مقام قرب و وصا
  .انبياى عظام است، آن تعاليمى كه از حضرت رّب به انبيا ابالغ شده تا آن هاديان راه حق به مردم ابالغ منايند

العزّه و امسا و صفات آن جناب را به  انبياى گرامى حق با براهني حكيمانه در درجه اول وجود مقدس حق و حضرت ربّ 
قلب انسان خواهان را كه مركز گرفنت انوار غيىب است با منور كردن به نور اميان و يقني به  مردم شناساندند و از اين راه

حضرت حمبوب متصل كردند و از اين طريق انسان را براى به دست آوردن مقام قرب و رسيدن به فضاى وصل برافروختند 
را تا ملكوت و غيب عامل رهنمون گشت و وى را  و از اهل اميان منبعى از نور و روشناىي به وجود آوردند، نورى كه انسان

  :وادار كرد به پيشگاه جناب او با زبان حال بگويد

شاد زى اى دل غمگني كه نشاط و غم از 
   اوست

  رنج از او راحت از او زخم از او مرهم از اوست

  

  آفتاىب بودم ساكن خلوتگه دل
 

  كه فروغ مه و خورشيد فروزان هم از اوست

  من گوى صفت در خم چوگان كسى استسر 
 

  كه چه ابروى بتان پشت مه نو خم از اوست

 بكشد تا بكند پاى من از بند رها
 

  لّله احلمد كه اين رشته قوى حمكم از اوست

  

  170: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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  من و آن جام جهان بني و پس از اين لب جوى
 

  اوستكه دل ُدرد كشان زنده چو جام جم از 

 در ميخانه مبنديد و سر ُخم منهيد
 

  بدهيد آن مى ديرينه كه دفع غم از اوست

  

   احاطه به ظاهر و باطن هسىت

پيامربان براى بشر با بياىن قاطع ثابت كردند كه وجود مقدس او حميط به ظاهر و باطن هسىت است و حّق حقيقى اوست  
  .از وى فرمان برند، چرا كه مالك و رّب هسىت جز جناب او كسى نيستكه از او اطاعت كنند و در متام شؤون حيات 

آن بزرگواران با داليل حقه اين معنا را به انسان تفهيم كردند كه مطيع حق، مورد رضاى حق و عاقبتش نعيم ابد و عاصى 
  .اش عذاب جهّنم است از فرماْن، منفور دوست و منزل ابدى و جايگاه داميى

ها و فضايل است و بدون پيوند با حق و اميان به حضرت  ظام توحيد و يكتا پرسىت ريشه مهه واقعيتدر فرهنگ انبياى ع
  .هاى انسان قابل ارزش نيست اى از برنامه رّب العزّه، هيچ برنامه

او انبياى اهلى در شناساندن امسا و صفات حق پافشارى عجيىب داشتند؛ زيرا معرفت به امسا معرفت به اوست و معرفت به 
  .رتين عامل تربيت و رشد و كمال انسان در دنيا و آخرت است

شناخت حضرت حق طبيعتاً مهراه با شناخت حقوق آن جناب است، به اين معىن كه وقىت انسان موفق به شناخت امسا و 
و رسد كه حق عبادت، حق اطاعت، حق ربوبيت، حق مالكيت وقف حرمي مقدس اوست  صفات گردد، به اين نتيجه مى

  انسان را به هيچ عنوان نرسد كه غري خدا را معبود خود و مربوب خود
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ها هدف قرار دهد كافر و مشرك و دچار خزى دنيا و  و مالك خود و مطاع خود بگريد كه اگر غري خدا را در اين زمينه
  .عذاب آخرت است
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تباه و خطا و عصيان او نسبت به معبودگريى اوست، وقىت دنيا، درهم و هاى انسان در طول تاريخ معلول اش متام گرفتارى
دينار، مقام، شهوت، هوا، طاغوت، بت، علم، دولت و قدرت معبود انسان شود، انسان تبديل به يك موجود شرير افسار  

  .چيز رحم خنواهد كرد كس و هيچ گردد كه در طريق حيات و زندگى خود به هيچ گسيخته مى

   ىامساى اهل

  :در زمينه امسا الّله كه باب معرفت حضرت حق است روايت مهمى وارد شده كه بسيار مناسب است به آن اشاره شود

اُحلَسْنيِ اُحلَسْنيِ َعْن أبيِه  ىف ِكتاِب التـَّْوحيِد ِبإْسناِدِه َعْن َمْوالنا الّصاِدِق عليه السالم َعْن أبيِه ُحمَمَِّد ْبِن َعلىٍّ َعْن أبيِه َعلىِّ ْبنِ 
ِتْسَعًة َو   اّن لِّلِه تَباَرَك َو َتعاىل: قاَل َرسُول الّلِه صلى اهللا عليه و آله: ْبِن َعلىٍّ َعْن أبيِه َعلىِّ ْبِن أبيطالٍب عليهم السالم قال

  :ِتْسعَني اْمساً ِماَئًة اّال واِحداً َمْن اْحصاها َدَخَل اْجلَنََّة َوِهىَ 

ءُ اْالْكَرُم الظّاِهُر اْلباِطُن  اْلباِقى اْلَبديُع اْلبارِى  الصََّمُد اْالوَُّل اْآلِخُر السَّميُع الَْبصُري اْلَقديُر اْلقاِهُر اْلَعلىُّ اْالْعلى الّلُه اْلواِحُد اْالَحدُ 
ْمحُن الرَّحيُم الّذاِرئ الرَّزاُق الرَّقيُب الرَُّؤُف الرّاِئى السَّالُم احلَْىُّ احلَْكيُم اْلَعليُم اْحلَليُم احلَْفيُظ احلَْقُّ احلَْسيُب احلَْميُد احلَِْفىُّ الرَّبُّ الرَّ 

ُر اْلَعْدُل اْلَعْفُو اْلَغفوُر اْلَغِىنُّ اْلِغياُث اْلفاطِ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزيُز اْجلَّباُر اْلُمَتَكبـُِّر السَّيُِّد السُّبُّوُح الشَّهيُد الّصاِدُق الّصاِنُع الطّاِهُر 
   اْلَفْرُد اْلَفتّاُح اْلفاِلُق اْلَقدُمي اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس اْلَقِوىُّ اْلَقريبُ 
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اْلَكبُري اْلكاىف كاِشُف َكرُمي اْلَقيُّوُم اْلقاِبُض اْلباِسُط قاِضى اْحلاجاِت اْلَمجيُد اْلَمْوىل اْلَمنّاُن اْلُمحيُط اْلُمبُني اْلُمقيُت اْلُمَصوُِّر الْ 
ُر اْلُضّر اْلِوتْـُر النُّوُر اْلَوّهاُب الّناِصُر اْلواِسُع اْلَودوُد اْهلاِدى اْلَوِىفُّ اْلوَكيُل اْلواِرُث اْلبَـرُّ اْلباِعثُ   التَّواُب اْجلَليُل اجلَْواُد اْخلَبُري اْخلاِلُق َخيـْ

  .»1«  طيُف الّشاىفالّناِصريَن الّديّاُن الشَّكوُر اْلَعظيُم اللَّ 

حضرات آيات عظام سيد حممد هادى ميالىن و سيد : روايت پر ارزش امسا الّله را اين فقري به اسناد مشايخ اجازات رواييم
اى و آخوند مّال على معصومى مهداىن قدس الّله اسرارهم كه به شيخ صدوق متصل  امحد خوانسارى و مريزا خليل كمره

  :كنم كه است نقل مى

صدوق از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسني، از امرياملؤمنني عليهم السالم و آن حضرت از شيخ 
  :كند كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
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شت مى براى حضرت حق نود و نه اسم است كه هركس آن منايد كه  شود، آن گاه امسا را ذكر مى ها را احصا كند وارد 
  .سطور قبل خوانديددر 

   احصاى امساى اهلى

  :فرمايد شيخ صدوق مى

كه در مشردن منفعت «احصا يعىن احاطه و آگاهى به معاىن و مفاهيم بلند و ملكوتى اين امسا نه به معناى مشردن است 
  .»گردد نيست، وىل در احاطه به مفهوم منفعت هست؛ زيرا در توجه به مفهوم است كه اثر اسم در انسان آشكار مى

______________________________  
، حديث 3، باب 186/ 4: ؛ حبار األنوار8، حديث 29، باب 194: ؛ التوحيد4، حديث 593/ 2: اخلصال -)1(
1.  
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  :»1« گويد حمّدث خبري، مّال حمسن فيض كاشاىن مى

عناى ديگرى دارند كه در حقيقت آن معنا حقيقت است و اهل معرفت و خاصان درگاه و عاشقان عارف براى احصا م
آن اين است كه احصا يعىن مّتصف شدن به اين امسا در درون و برون به قدر امكان و استطاعت انساىن و به عبارت 

 گريى از آن امسا در حدى كه آدمى را به حقيقت مصداق واقعى خليفة اهلى قرار دهد، نشنيدند كه ديگر احصا يعىن شكل
  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله با تأكيد سخت سفارش دارند

  .»2«  َختَلَُّقوا ِباْخالِق الّلهِ 

  .متخلق به اخالق اهلى بشويد

گوىي امسا اخالق حقند و مؤمن به طور حتم مكّلف و مسؤول است كه خود را به اخالق حق بيارايد، اگر معناى احصا 
  است؟مشردن باشد چه سودى بر امسا مرتتب 

اگر كسى يك ميليون اسم از امساى حق را فقط به زبان بشمارد، بدون آن كه در درونش جتّلى دهد و آثار آن امسا را در 
  :خود ريشه دار منايد، مانند يك حيوان است
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  .»3« ] ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم ال يـَْعِقُلونَ َو َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبا ال َيْسَمُع ِإالَّ ُدعاًء َو نِداًء ُصمٌّ [

زند، وىل آن  بانگ مى] براى رهاندنش از خطر[، مانند كسى است كه به حيواىن ] به اميان[كافران ]  دعوت كننده[داستان 
و  كر و الل ]  كافران، در حقيقت. [شنود منى] كند آن هم آوا و صداىي كه مفهومش را درك منى[حيوان جز آوا و صدا 
  .كنند انديشه منى]  درباره حقايق[كورند، به مهني سبب 

______________________________  
  .102/ 1: علم اليقني -)1(

  .، تتميم129/ 58: حبار األنوار -)2(

  .171): 2(بقره  -)3(
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به مفاهيم آن امسا معرفت پيدا كند و سپس آن  بيان امسا و صفات حق از طرف انبياء فقط و فقط براى اين بوده كه بشر
مفاهيم را در دل و نفس و جان و مهه اعضا و جوارح جتّلى دهد تا هدف حضرت حق از خليفه قرار دادن انسان براى 

  .الّله، حتقق پيدا كند

به حق و شؤون حق كند دل از متام عاليق غري از عالقه  انسان وقىت به مفاهيم اين امسا و معاىن اين اوصاف دقت مى
كند و روح ربّانيش با كمال اشتياق  شود، نور معرفت در قلبش جتّلى مى دارد، يكتا نگر و يكتا گو و يكتا خواه مى برمى

شود و ننگ  هاى آن جناب مى گردد، اعمال و رفتار و اخالق انسان مقيد به خواسته براى پرواز به بارگاه قدس حاضر مى
شود و آدمى با  ل پرسىت و شهوت پرسىت و طاغوت پرسىت اىل االبد از دامن انسانيت پاك مىهواپرسىت و بت پرسىت، ما

متام هسىت خود در برابر آن جناب سر تعظيم فرود آورده و در كمال خشوع و خضوع در مدار اطاعت و عبادت قرار  
  .گردد قراِر آن حمبوب و معشوق و معبود واقعى مى گرفته و ىب

  :ته چنني سرودهاهلى آن عارف وارس

  بيا ساقى اى يار ديرين من
 

  به مى كن شفاى دل و دين من
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  بده مى كه تا حمرم دل شومي
 

  چه ديوانه عشق عاقل شومي

 مهان مى كه رقصان كند ماه را
 

 به وجد آورد جان آگاه را

 غم و درد از آن باده درمان شود
 

 تن خاكى از ذوق او جان شود

 جان كشندمهان مى كه در گلشن 
 

 به ياد گل روى جانان كشند

 مهان مى كه ايزد پرستان زدند
 

 به ميخانه عشق مستان زدند

 تر از جان بود مهان مى كه شريين
 

 به جام اندرش نور اميان بود
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   عظمت خالق و حقارت خملوق

تر از  در مكتب انبيا آن چنان بايد با حضرت حق آشنا گردى كه مهانند خود انبيا، خداوند در عرش درونت برتر و عظيم
هر چيز و مهه عامل در برابر ديده سرت كوچك و ناچيز آيد، به عبارت ديگر او را با زمحت حتصيل معرفت و عمل صاحل 

ده سرت بگذرد كه اگر مظاهر فريباى دنيا از ديده بگذرد و به دل راه درونت جتّلى دهى و غري او را مگذارى از مرز دي
  :اى كه حضرت موال در وصف عاشقان الّله فرموده است كشد، نشنيده پيدا كند تو را به اسارت مى

  .»1«  َعُظَم اْخلاِلُق ىف انـُْفِسِهْم َفَصُغَر ما دونَُه ىف اْعُيِنِهمْ 

  .فقط خداست، و هر چه جز او باشد در ديده آنان و متاشاگه آنان كوچك استآنچه در دنياى جان آنان بزرگ است 

جان كمرتين  خورند و شيئى از اشيا چه جاندار، چه ىب اى را منى به خاطر درك عظمت دوست است كه فريب هيچ برنامه
  .گذارد اثرى در آن بزرگوران منى

   عبادت و بندگى براى ارتقاى انسان
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هاىي را حتت عنوان عبادت و بندگى بر انسان واجب كردند تا وى را از بركت  ليف و مسؤوليتانبياى عظام اهلى تكا
عبادت از مقام حيواىن به مقام بلند ملكوتى ارتقا دهند؛ زيرا راه ارتقاىي براى انسان جز از طريق اجنام تكاليف عبادى وجود 

  .ندارد

______________________________  
  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار193طبه خ: ج البالغة -)1(

  176: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  مناز و ذكر

اين عبادات گاهى به صورت مناز و ذكر با خضوع و خشوع است، مناز و ذكرى كه حتّققش مشروط به شرايط بسيار مهم 
و منكرات است و به عبارت ديگر پاك كننده دروىن و بروىن است و اجنامش مهراه با شرايط، بازدارنده انسان از فحشا 

  .هاى دروىن و بروىن است كه حبث مفصل آن در جلد پنجم كتاب گذشت انسان از آلودگى

  گذشنت از مال دنيا

مند  هاى ماىل است مانند صدقات، انفاق، مخس، زكات، دستگريى از يتيم و مسكني و حاجت و گاهى به صورت برنامه
كاليف زنده كننده حاالت اهلى در وجود انسان مانند جود و سخا و مروت و مهر و عاطفه و و دردمند كه اين گونه ت

  .برطرف كننده مشكالت مردم است

   روزه و خوددارى از پليدى

هاى درون را دادند تا از اين طريق مردم را به تزكيه نفس برسانند و آنان را  انبيا به مردم دستور روزه و خوددارى از پليدى
  .رسيدن به مقام قرب و چشيدن شربت وصال كننداليق 

   عربت از گذشتگان

گر است سفر كنند، تا از  انبيا از مردم خواستند گاهى براى ديدن عجايب و آثار اهلى كه در متام صفحات طبيعت جلوه
  طريق سفر به معرفت خود بيفزايند و به ياد
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و ديدن نتايج اعمال خود بيفتند و از اين راه به رشد و كمال خود اضافه منايند و نيز دريابند  سفر خود از دنيا به آخرت 
هاى خراب شده و آثار ويران  كه سفر آنان به جهان بعد از اين جهان حتمى و مسّلم است و هم چنني از ديدن كاخ

كسى در   اّوًال   ه پوسيده ايشان بفهمند كهشده شاهان و قلدران و ستمكاران و قبور كهنه و مندرس آنان و بدن و مججم
شكند و دماغ هر متكربى  گردن هر گردنكشى عاقبت مى  ثانياً  ترين قدرت باشد و دنيا ماندىن نيست گر چه داراى عظيم

آيد و هر نفس ستمكارى بدون شك به اسارت اعمال ننگني خود مريود و به عذاب ابد اهلى در  عاقبت به خاك ذّلت مى
  .شود مه ستم بر بندگان حق دچار مىبرابر آ

ج البالغة   عربت از گذشتگان در 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم براى عربت گرفنت از گذشتگان مى

هاى آشناىي  روند، نسبت گريند و دوستاىن كه به ديدار يكديگر منى اهل گورستان مهسايگاىن هستند كه با هم انس منى
كسند و در عني اين   ها بريده شده است، با اين كه مهه در يك جا مجعند تنها و ىب برادرى از آنهاى  بينشان كهنه و سبب

شناسند، هر يك از شب و روز كه در آن   كه دوستان هم بودند از هم دورند، براى شب صبح و براى صبح شب منى
  .اند برايشان مهيشگى است كوچ كرده

منودند  تر از آنچه تصور مى ترسيدند مشاهده كردند و آثار آن جهان را بزرگ تر از آنچه مى هاى آن جهان را سخت سخىت
هاى  اند بيان كنند، اگر چه نشانه توانستند آنچه را به چشم ديده و دريافته آمدند، منى ديدند، اگر بعد از مرگ به زبان مى

شنود   ها مى هاى خرد از آن نگرد و گوش مىپذير، آنان را  هاى عربت آنان ناپديد شده و خربهايشان قطع گرديده، وىل چشم
  :گويند كه از راه غري گوياىي يعىن به زبان عربت مى
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هاى كهنه و پاره  جان افتاده، جامه هاى نرم و نازك ىب هاى شكفته و شاداب بسيار گرفته و زشت شد و آن بدن آن چهره
هاى  ما را سخت به مشقت انداخته، وحشت و ترس را به ارث بردمي و منزل و كفن پوسيده در بردارمي و تنگى گور

  .خاموش به روى ما خراب شد

هاى خوش آب و رنگ ما زشت و اقامت ما در قبور ترسناك طوالىن شد، از اندوه، رهاىي  اندام نيكوى ما نابود و صورت
  !و از تنگى، فراخى نيافتيم
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آورى را خورده است كه در دنيا متنّعم به نعمت و پرورده خوشگذراىن  گ شگفتزمني چه بسيار بدن ارمجند و صاحب رن
گراييده و به جهت خبل ورزيدن به نيكوىي و حرص به كارهاى بيهوده و  و بزرگوارى بوده، هنگام اندوه به شادى مى

منود، پس  منصرف مىگشت متوّجه لذت و خوشى شده خود را از اندوه  بازيچه، چون مصيبت و اندوهى به او وارد مى
خنديد، در سايه خوشى زندگاىن كه مهراه با بسيارى غفلت بود، ناگهان روزگار او را  در حاىل كه او به دنيا و دنيا به او مى

كرد، پس او  با خار خود لگدكوب كرد و قوايش را درهم شكست و از نزديك ابزار مرگ و علل موت به سويش نگاه مى
ها  با آن آشنا نبود و با رنج پنهاىن مهراز گشت كه پيش از اين آن را نيافته بود و بر اثر بيمارى به اندوهى آميخته شد كه

بودى خود انس و اطمينان كامل داشت و هراسان رو  ضعف و سسىت بسيار در او به وجود آمد، در اين حال هم به 
ى به سردى و برطرف شدن سردى به گرمى، پس داروى آورد به آنچه اطّبا او را به آن عادت داده بودند از قبيل عالج گرم

بودى نداده، جز آن كه آن را  سرد، بيمارى گرمى را خاموش نساخت و بلكه به آن افزود و داروى گرم بيمارى سردى را 
به هيجان آورده سخت كرد، با داروى مناسب كه با طبايع و اخالط درآميخت مزاج معتدل نگشت مگر آن كه طبايع هر 

  افزود، تا اين كه طبيب او سست شد و از كار افتاد و پرستارش او را فراموش كرد و زن و فرزند دى را كمك كرده مىدر 
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آورى كه  و غمخوارش از بيان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش كنندگان حال او گنگ گشتند و نزد او از خرب اندوه
حال او مهني است كه هست و ديگرى به خوب شدن او : گفت يكديگر گفتگو كردند، يكى مىمنودند با  پنهان مى

داد، در حاىل كه پريوى از گذشتگاِن پيش از آن بيمار را به  كرد و ديگرى بر مرگ او دلداريشان مى اميدوارشان مى
  .آورد كه آنان رفتند ما هم بايد برومي يادشان مى

هايش به او  ن حال بر بال مفارقت دنيا و دورى دوستان سوار است ناگاه اندوهى از اندوهپس در اثناى اين كه او با اي
هاى او سرگردان مانده از كار بيفتد و رطوبت زبانش خشك شود و چه بسيار پاسخ  ها و انديشه هجوم آورد، پس زيركى

كند  ىن كه دل او را دردناك مىپرسش مهمى را دانسته وىل از بيان آن عاجز و ناتوان است و چه بسيار آواز سخ
منوده يا از خردساىل كه به او  مناياند و آن آواز يا سخن از بزرگى است كه او را احرتام مى شنود، وىل خود را كر مى مى

  .مهربان بوده است

رك كرده و ها بيان شود يا عقول مردم دنيا آن را د هاىي است كه دشوارتر است از آن كه مهه آن به حقيقت مرگ را سخىت
  .»1« بپذيرد

  ها فرامني پيامربان به انسان
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انبيا از جانب حضرت حق تكاليفى را بر مردم واجب كردند كه مردم بر حمور آن تكاليف اجتماع كنند، تا دردها گفته شود 
مجاعت  و مشكالت بازگو گردد، آن گاه به وسيله كمك مهه دردها عالج و مشكالت حل گردد، از اين قبيل تكاليف مناز

و مناز مجعه و مسئله با عظمت حج است و اين عبادات مربوط به يك روز و دو روز و يك هفته و يك سال نيست، 
  بلكه تا پايان عمر مهگان تداوم دارد و ادايش در

______________________________  
  .47، حديث 15، باب 434/ 74: ؛ حبار األنوار221خطبه : ج البالغة -)1(
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شوند و هم از  متام اوقات واجب و الزم است، مردم از طريق اين عبادات به حل مشكالت دنياىي و اجتماعى موفق مى
  .رسند بركت اين تكاليف به ثواب و اجر اخروى مى

كارى و  ى و طلبانبياى اهلى در مورد ِملك و امالك و صناعات و جتارات و عقود و معاوضات و ارث و مرياث و بده
غنامي و صدقات و مسئله عهد و نذر و قسم و شهادت در دادگاه و قضا و دادرسى قوانيىن مقرر فرمودند كه اجراى آن 

  .قوانني ضامن سالمت جامعه و حّالل مشكالت مردم در امور اجتماعى و اقتصادى و اختالىف است

ّده طالق و رجوع و حمّرمات نسب و رضاع و شوهردارى انبيا، در جهت حفظ شخصيت زن در امر ازدواج و طالق و عِ 
و تربيت اوالد و حق زن بر مرد و آنچه مربوط به نظام خانواده است قوانيىن از جانب حق ارائه كردند كه رعايت آن قوانني 

  .باعث استحكام خانواده و رشد و كمال و تربيت زن و شوهر و فرزندان است

اند كه در متام جهات زندگى  از ضرر زدن و ضرر كشيدن منع كرده و به هر كسى حق دادهانبياى اهلى در متام معامالت 
اند كه دست به جتارت و معامله و معاشرتى بزند كه در سايه آن به تربيت و  از حق خود دفاع كند و به كسى حق نداده

  .عقل و روح و آبرو و اموال و ِعرض و شرف كسى خسارت وارد آيد

و مكر و غّش و تزوير و زور و بيكارى و مفت خورى و غصب و سرقت و قمار و دّالىل و فحشا و  انبيا، از خدعه
ها را  هاىي كه براى دين و اميان مردم ضرر دارد مانند مطرىب و هلو و لعب به شّدت منع كرده و آلوده به آن منكرات و شغل

  .اند مغضوب حق و گمراه و هيزم جهنم دانسته
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هت حفظ نسل و تربيت انسان و بقاى انسانيت و اخالق اهلى در جامعه از لواط و زنا و استمناء به انبياى گرامى حق ج
  شدت ابراز تنّفر كرده و مرتكب هر يك از
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عذاب  اين سه گناه را مرتكب اكرب و كباير معرىف كرده و براى هر كدام از اين سه گناه اعالم جرميه سنگني در دنيا و
  !!اند سخت در آخرت منوده

انبيا، مادران و پدران را نسبت به فرزندان از جهت نفقه و تربيت مسئول شناخته و احرتام و احسان به پدران و مادران را 
  .اند وظيفه واجب اوالدان دانسته

ه و براى برپاىي خيمه عدالت از انبياى خدا متام رذايل اخالقى را بازشناسانده و متام حسنات روحى را براى مردم بيان كرد
اند خويش را از رذايل در حد كامل پاك كنند و به حسنات عاىل اخالقى آراسته  متام مردم به عنوان وظيفه واجب خواسته

  .شوند

انبياى اهلى براى حفظ سالمت قوانني حضرت رب و حفظ مردم مؤمن و ناموس و شرف مسلمانان و حدود و ثغور و 
ى از منكر را واجب و سرزمني مردم با  اميان از شّر اشرار و كيد كّفار و فساد مفسدان، جهاد و دفاع و امر به معروف و 

اند كه آن قوانني و  اند و حمض جنگ با دمشن قوانني و تكاليفى را وضع كرده يا از طرف خداوند اعالم داشته فريضه دانسته
كن شدن باطل و نابود شدن فساد است، چون جنگى  ان و ريشهتكاليف فقط و فقط در راه اعالى كلمه حق و حفظ امي

گرداىن و فرار از آن مساوى كفر به  با دمشن دين پيش آمد شركت در آن با مال و جان از اعظم واجبات و روى
  .خداست

دت انبيا، طلب علم و معرفت و حركت به سوى رشد و كمال و آدميت و انسانيت تا رسيدن به مقام قرب و حتصيل سعا
  .اند دنيا و آخرت را بر متام مرد و زن واجب دانسته و صاحب سسىت و تنبلى را در اين زمينه ملعون قلمداد كرده

انبيا، براى حفظ نظام نبوت و مسائل اهلى و تداوم فرهنگ حضرت حق، از جانب حضرت رّب العزّه مأموريت و 
اى كه خداى بصري  انشني معّني كنند، جانشني و خليفهمسؤوليت و تكليف واجب داشتند، براى بعد از خود خليفه و ج

  براى بعد
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كرد و حضرت حق سسىت در اين واجب را مساوى با هدم نبوت و نامتام ماندن رسالت اعالم   از آنان به آنان معرىف مى
حنو مستقيم به تعيني حضرت حق بود كه انبيا كرد، آنچه جانشني براى صد و بيست و چهار هزار پيامرب مقّرر شد مهه به 

  .فقط مأمور ابالغ جانشيىن او در امت و ملت خود بودند

در هر صورت براى ظاهر و باطن حيات و براى امور مادى و معنوى و براى مسائل دنياىي و آخرتى و خانوادگى و 
ى خود نسبت به مردم به اذن خدا، قانون اجتماعى و سياسى و اقتصادى، انبياى خدا از طرف خدا و به مصلحت انديش

ارائه كردند و اين قوانني در طول تاريخ بر اساس پديد آمدن نياز به تدريج اعالم شد تا در هنگام ظهور بعثت رسول 
اسالم صلى اهللا عليه و آله مسئله قانون به كمال رسيد و دين آن حضرت تا روز قيامت به عنوان دين كامل و نعمت متام 

ب جامع از طرف حضرت رب العاملني امضا شد و نبوت و دين به آن جناب ختم گشت و اين راه تا پايان جهان و مكت
  .به عنوان راه صحيح زندگى و صراط مستقيم شناخته شد

   بشارت كتب آمساىن بر وجود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم

الم حضرت حممد بن عبدالّله صلى اهللا عليه و آله و دوازده جانشني معصوم او از مسئله وجود با بركت رسول اس
  .ترين مسائل اهلى است هاى هسىت و از بزرگ ترين برنامه ترين مسائل آفرينش و از عظيم عجيب

سنت اى كه در توضيح و تفسري بعضى از آيات قرآن جميد از معتربترين كتب شيعه و اهل  بر اساس روايات مستفيضه
رسيده، خداوند بزرگ قبل از آفرينش انسان وجود پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم را به مالئكه 

خرب داد و از آنان بر نبوت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله و امامت ائمه بزرگوار اقرار گرفت و از ابتداى خلقت آدم تا 
  جود پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان بعد از او را به متام انبيا خود اطالع داد و اززمان حضرت عيسى عليه السالم و 
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آنان بر نبوت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و امامت ائمه عليهم السالم پيمان و ميثاق گرفت و اعالم ظهور نبوت او و 
  .»1« واجب و الزم فرمود ها واليت امامان بعد از او را بر اّمت

ٌق ِلما مَ [ َعُكْم لَتـُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتَـْنُصرُنَُّه قاَل أَ َو ِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثاَق النَِّبيَِّني َلما آتـَْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة ُمثَّ جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
  .»2« ] قاُلوا أَقْـَرْرنا قاَل فَاْشَهُدوا َو أَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ ذِلُكْم ِإْصِري   أَقْـَرْرُمتْ َو َأَخْذُمتْ َعلى
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پيمان گرفت كه هرگاه كتاب و حكمت به مشا دادم، سپس ]  هايشان و امت[هنگامى كه خدا از مهه پيامربان ] ياد كنيد[و 
مشاست تصديق كرد، قطعاً بايد به او اميان آوريد و  نزد]  هاى آمساىن از كتاب[پيامربى براى مشا آمد كه آنچه را ]  در آينده[

به صورتى كه به آن وفا  [پيمان حمكم مرا ]  حقيقت[آيا اقرار كرديد و بر اين : فرمود] آن گاه خدا. [وى را يارى دهيد
  .اهامنگواه باشيد و من هم با مشا از گو ]  بر اين پيمان[پس : فرمود. اقرار كردمي: دريافت منوديد؟ گفتند] كنيد

  :ترين آيه در اين زمينه به مضمون زير آمده در سوره مباركه صف روشن

قاً ِلما بـَْنيَ َيَديَّ ِمنَ [ التـَّْوراِة َو ُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن  َو ِإْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يا َبِين ِإْسرائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإَلْيُكْم ُمَصدِّ
  .»3« ] ْمسُهُ َأْمحَُد فـََلمَّا جاَءُهْم ِباْلبَـيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمِبنيٌ بـَْعِدي ا

به يقني من فرستاده خدا به سوى مشامي، تورات را كه ! اسرائيل اى بىن: هنگامى را كه عيسى پسر مرمي گفت]  ياد كن[و 
  كنم، پيش از من بوده، تصديق مى

______________________________  
  .246و  106/ 1: تفسري القمى -)1(

  .81): 3(آل عمران  -)2(
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داليل روشن براى آنان ] امحد[پس هنگامى كه . دهم است، مژده مى» امحد«آيد و نامش  و به پيامربى كه بعد از من مى
  !!اين جادوىي است آشكار: آورد، گفتند

مفهوم و باطن و ظاهر اين دو آيه و روايات مستفيضه در ذيل هر دو براى احدى در اين مسئله شك با توجه به عمق و 
ماند كه خداوند بزرگ ظهور وجود پيامرب و ائمه عليهم السالم را به انبياى گرامى خود خرب داده و از آنان  و ترديد منى

  .هاى خود اعالم كنند السالم را به اّمت پيمان گرفته كه ظهور آن جناب و نبوت او و امامت امامان عليهم

آرى عهد گرفت و پيمان و ميثاق خواست كه هر يك از مشا زمان وى را درك كرديد و به حمضر مقدس او رسيديد بايد به 
او اميان آورده و آن جناب را در هدفش يارى مناييد و اگر وى را نيافتيد اوصاف و خصوصياتش را به قوم خود خرب دهيد 
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هاى خود سفارش اكيد منايند كه  آنان خبواهيد اميان به او آورده و وى را يارى دهند و اگر آنان او را نيافتند، به بعدى و از
  .چون وى را يافتند به او اميان آورده و ياريش دهند

يا به دستور خدا اين كه جناب احدّيت اوصاف و خصوصيات رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را براى انبيا بيان كرد و انب
هاى خود توضيح دادند، به خاطر اين بود كه وى را با ديگرى اشتباه نكنند و حّجت اهلى بر متام مردم عامل متام  براى مّلت

  .باشد

  :اين كه در آيه شريفه سوره آل عمران فرمود

  .»1« ] َو أَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ [

  .و من هم با مشا از گواهامن

ايت رّب العاملينم بر رسالت او مهراه با مشا شهادت مى من هم كه    دهم، 

______________________________  
  .81): 3(آل عمران  -)1(

  185: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

تعظيم و اجالل نسبت به جناب مقدس اوست و در تاريخ هسىت به اين اندازه از طرف حضرت حق به كسى احرتام 
  .نشده است

ٍد ِواليَُة َعِلىٍّ عليه السالم َمْكُتوبَةٌ ىف َمجيِع ُصُحِف اْالْنِبياِء وََملْ يـَبـَْعَث الّلُه َرسوًال اّال ِبُنبـُوَِّة ُحمَمَّ :  اَحلَسن عليه السالم قالَعْن َأِىب 
  .»1«  َو َوِصيِِّه َعِلىٍ 

مده و خداوند هيچ پيامربى را مبعوث به واليت على عليه السالم در متام كتب انبيا آ: فرمايد امام رضا عليه السالم مى
  .رسالت نكرد مگر به اقرار به نبوت حمّمد و جانشيىن على

  :در سوره مباركه اعراف به مسئله اعالم نبوت پيامرب صلى اهللا عليه و آله در تورات و اجنيل اشاره شده است

يلِ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي [ جنِْ   .»2« ] جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ
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در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«مهان كساىن كه از اين رسول و پيامرب 
  .كنند يابند، پريوى مى نگاشته مى

   پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در تورات

  .در ِسْفر اول تورات بشارت موسى به ظهور حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله آمده است

در سفر ثاىن و پانزدهم تورات بشائر حضرت ابراهيم به ظهور حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله آمده و قرآن جميد در 
   اين معنا را به طور قاطع 129سوره مباركه بقره آيه 

______________________________  
  .4، حديث 58، باب 46/ 38: ؛ حبار األنوار6، باب فيه نتف وجوامع من الرواية، حديث 437/ 1: الكاىف -)1(

  .157): 7(اعراف  -)2(

  186: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« كند تأييد مى

ختمى مرتبت آمده و در بشائر عويديا و حيقوق  در باب پنجاه و سوم مزامري داود عليه السالم بشارت به ظهور حضرت
  .و حزقيل و دانيال و شعيا كه در تورات آمده خرب از ظهور حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله داده شده است

   پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در اجنيل

  :از قول حضرت عيسى در اجنيل آمده

ديىن را  خواهد آمد، او بار سنگني ىب» حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله وجود مقدس«رود، پس از آن بارقليطا  نيكى مى
دهد، چنانچه من بر نبوتش  كند و بر نبوت من شهادت مى دارد و هر چيز مبهمى را براى مشا تفسري مى از دوش مشا برمى

  .شهادت دادم
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اى يك روز   هفته -صلى اهللا عليه و آله بود كه از علماى بزرگ اهل كتاب قبل از نبّوت نىب اكرم  -كعب بن ُلؤّى بن غالب
كرد و خرب آمدن رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را  گفتند وىل آن را مجعه ناميد مردم را مجع مى كه مردم آن را َعروبه مى

  .كرد به آنان اعالم مى

من تو را بدون ! زه و بريده از شرّ گفتارم را بشنو و امرم را اطاعت كن، اى فرزند زن پاكي: به عيسى بن مرمي خطاب رسيد
اى از عظمت خود براى متام جهانيان قرار دادم، مرا عبادت كن و بر من تكيه داشته باش و   پدر آفريدم و وجودت را نشانه

  .كتاب نازل شده مرا بگري و به جامعه خود ابالغ كن

   عوث بهبه آنان خرب بده من خداى بديع دائم ابدى ام، پيغمربى كه در آينده مب

______________________________  
؛ »يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َربَّنا َو ابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياِتَك َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو يـُزَكِّ « -)1(

برانگيز كه آيات تو را بر آنان خبواند، و آنان را كتاب و حكمت بياموزد، و  در ميان آنان پيامربى از خودشان! پروردگارا
  .ناپذير و حكيمى پاكشان كند؛ زيرا تو تواناى شكست]  هاى ظاهرى و باطىن از آلودگى[

  187: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كه به اذن من در   كنم تصديق كنيد، او صاحب مجل و صاحب نسل و نسب است، در عني زنان متعّدده رسالت مى
شت  حباله نكاح اوست فرزندش از آنان كم است، نسل او از دخرت مباركه اى است كه مصاحب مادر تو مرمي در 
رسند، دين او دين حنيف و قبله او مكه و وجودش  است، براى آن دخرت دو فرزند عزيز است كه هر دو به شهادت مى

ت حوضى است بسيار بزرگ، به عدد ستارگان آمسان در كنار آن حوض براى عرب و عجم رمحت است، براى او در قيام
شت و طعم آن طعم متام ميوه ظرف است، رنگ آن حوض رنگ جمموع آشاميدىن هاى جّنت است، هر كس از آن  هاى 

من در   ايستد، قلبش در برابر عظمت شود، به مانند مالئكه در برابر من براى عبادت مى حوض بنوشد براى ابد تشنه منى
خوابد وىل قلبش  درخشد، حق بر زبانش جارى است، دو چشمش مى اش مى كمال خشوع است، نور معرفت از سينه

  .شود ام، قيامت به قيام امتش از قربها بر پا مى خواب ندارد، مقام شفاعت را برايش ذخريه كرده

  .»1«  شيخ صدوق نقل شده است» اكمال الدين«تر از حديث باال در كتاب  مفصل

  پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه معصومني عليهم السالم در نزد يهود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :گويد ، على بن عيسى اربلى مى»كشف الُغّمة«صاحب 

اند كه خودم در تورات ترمجه  اى را از تورات درباره رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برامي نقل كرده ها مجله بعضى از يهودى
  :ام و آن اين است شده، به عرىب ديده

َوَعَدُد ُحروِفِه اثْناِن َوِتْسعوَن َحْرفاً َسأْخرُُج اثـَْىنْ » َمْعناُه ُحمَمَّدٌ «اْمساعيُل قَِبْلُت َصالَتهُ َوبارَْكُت فيِه َواْمنَْيُتُه وََكثـَّْرُت َعَدَدُه ِمباْدماٍد 
   َعَشَر اماماً َمِلكاً ِمنْ 

______________________________  
  .159: اكمال الدين -)1(

  188: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َنْسِلِه َواْعطيِه قـَْوماً َكثَري اْلَعَددِ 

يعىن حمّمد » مادماد«مناز امساعيل را پذيرفتم، به او بركت دادم، وى را رشد عنايت منودم، تعداد فرزندان و نسلش را به 
اهللا عليه و آله نود و دو حرف است، دوازده نفر صاحب واليت صلى اهللا عليه و آله زياد كردم، عدد حروف حمّمد صلى 
  .و امامت از اوالدش قرار دهم و نفرات اّمتش را زياد كنم

  :به حروف اجبد بدون تشديد ميم دوم نود و دو است» حمّمد«نام مبارك 

  4/ د 40/ م 8/ ح 40/ م

  :»2«  كند آمده ل مىهاى كتب آمساىن چنانچه وهب بن منبه نق در قسمىت از يكى از سوره

جو و بدون  كنم كه از تندى و سخت دىل دور است، نعره زن و عيب در ميان مردم اّمى پيامربى را مبعوث به رسالت مى
عّلت مداح كسى نيست، از بدقوىل و فحش و ناروا پاك است، زيباىي باطن و ظاهر در او مجع است، داراى خلق كرمي 

او، صدق و وفا طبيعت او، عفو و نيكى اخالق او، حق آيني او، عدل سريت او و است، تقوا شعار او، حكمت بيان 
  .اسالم دين اوست
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او را به رفعت و بلندى رسامن، سخىت معيشتش را عالج كنم، از گمراهى حفظش كرده و در هدايت غرقش سازم، به 
سبيح و تقديس و حتميد را به آنان اهلام كنم، وسيله او قلوب پراكنده را مجع كنم، خملصان از بندگان را امت او گردامن، ت

  .مساجدشان را به مناز آباد و مبدأ و معادشان را نيك گردامن

   امت او براى جهاد در راه من با مال و جان هجرت كنند، در برابر عظمت من به

______________________________  
  .21/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .، با كمى اختالف10باب ، 239/ 61: حبار األنوار -)2(

  189: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

خبشم   قيام و ركوع و سجود برخيزند، آنان راهبان شب و شريان روزند، اين مهه عنايت من است كه به هر كس خبواهم مى
  .كه من داراى عنايت عظيمم

   پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در كالم سليمان

  :گويد كعب االحبار مى

اينجا شهر هجرت پيامرب آخر زمان است، خوشا حبال  : در مسريش به مين به مدينه طيّبه رسيد، به مهراهانش گفت سليمان
  .كسى كه به او مؤمن شود و از وى پريوى كرده، در متام امور حيات به او اقتدا كند

دگانش را يارى دهد، دور و نزديك رود، خداوند يارى كنن پيامرب عرىب از اين شهر به مدينه مى: وقىت به مّكه گذشت گفت
  .در پيشگاه حضرت او در مسئله حق مساويند، در راه حق از مالمت كنندگان باك ندارد

  .آيني حنيف: دين او چيست؟ فرمود! اى پسر داود: گفتند

ت به ديگران بيش از هزار سال، من به مشا بگومي و بر مشا واجب اس: بني ما و او چه زماىن فاصله است؟ فرمود: پرسيدند
  .برسانيد كه او آقاى مهه انبيا و خامت رسوالن است و نامش در كتب انبيا ثبت است
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: ات چيست؟ عرضه داشت چون سليمان از مكه گذشت، فرياد مكه به جانب حق برخاست، خطاب رسيد سبب گريه
رت مى! اهلى داىن كه سليمان يكى از رسوالن توست، بر من گذشت و براى مناز و عبادت پياده نشد و به نزد من ذكر  تو 

ر آينده نزديك تو را از سجده كنندگان پُر كنم، قرآن را د: هاى بت پرستامن، خداوند وحى فرمود تو نگفت، من دچار بت
ترين پيامربان من است، قومى را در تو قرار دهم   در ابتداى امر در تو نازل كنم، پيامربى در كنار تو مبعوث كنم كه حمبوب

   كه مرا عبادت كنند، واجباتى بر عبادم تكليف كنم كه براى اجنامش در نزد تو با سرعت

  190: ، ص11 مى، جعرفان اسال

ها به سومي برخيزد، مهانند ناله ناقه براى فرزندش و كبوتر براى  ها و نوبه ها و ضّجه زياد به سويت بشتابند و در كنار تو ناله
  .اش، دامنت را از بت و بت پرسىت پاك كنم و تو را براى متام جهانيان از بركت پيامربم قبله سازم جوجه

   هليت بر ظهور پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آلهبشارت علماى بزرگ عصر جا

  :»1« گويد مى» البيان و التبيني«جاحظ، دانشمند و اديب بسيار مشهور عرب در كتاب 

در قسمم دروغگو : ُقّس بن ساعده ايادى از علما و حكماى بزرگ عصر جاهلّيت بود، در ميان مردم قسم خورد و گفت
رت    .از ديىن كه براى مشاستنيستم، براى خدا ديىن است 

گويند عمر درازى بر او   او با آن كه رسول اسالم را درك نكرد وىل اميان به او را در عصر جاهليت اعالم داشت، مى
داد، اهل تقوا  شناخت، خرب بعثتش را به مردم بشارت مى گذشت، نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله را به اسم و نسب مى

گفت كه عوام از درك آن مطالب عاجز بودند، جز خواص از عقال  كرد، مطالىب مى دعوت مىبود و مردم را به تقوا 
روز قيامت هم چون يك امت به : فهميدند، پيامرب بعد از ظهور رسالت و بعثتش به وى دعا كرد و فرمود سخنانش را منى

  .آيد حمشر مى

َوْيِهب 
ُ
از آمدن آن حضرت و رسالت و بعثت آن جناب خرب داشتند و تـُّبع َمِلك و سيف بن يـََزن و حبرياى راهب و ابوامل

هاى آن حضرت را قبل از والدت به  خرب آنان مستند به كتب آمساىن گذشته بود، در حدى كه سيف عالئم و نشانه
  .عبداملطّلب گفت و حبرياى راهب در طريق شام از وضع آن حضرت به ابوطالب خرب داد

______________________________  
  .308/ 1: البيان والتبيني -)1(
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  191: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ابن حّواش شامى و زيد بن عمرو بن نفيل و سلمان فارسى و ورقة بن نوفل بر اثر مطالعاتشان در كتب گذشته، از آن 
  .جناب و اوصافش به طور كامل خرب داشتند

و اجنيل و به وسيله احبار و رهبان و حكما و علما و  آرى، اين اخبار كه از كتب آمساىن و به خصوص تورات و زبور 
شد در بني مردم رايج بود، تا شب هفدهم ربيع االول با والدت آن نور ملكوتى و موجود ربّاىن و  كاهنان نقل مى

  .شخصيت اهلى حتّقق عيىن يافت

يم بود متوّلد شد، سر به آمسان اش كه در اعمال و اخالق و رفتار و كردار بر آيني ابراه چون از مادر پاك و پاكيزه
  .برداشت، سپس به سجده آمد، آن گاه نورى از او درخشيد كه مابني مشرق و مغرب را در معرض ديد مادر گذاشت

گريد و از جانب خدا به امر  اش روى زمني را مى آوازه: اين وضعيت را وقىت به يكى از احبار يهود گفتند، در تأويلش گفت
  .دشو  عظيمى مأمور مى

   شعر اديب املمالك در والدت پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله

  :نظري اتفاقات شب والدت آن حضرت را چنني آورده مريزا صادق خان اديب املمالك فراهاىن در اشعارى نغز و ىب

  برخيز شرت بانا بر بند كجاوه
 

  كز چرخ مهى گشت عيان رايت كاوه

  در شاخ شجر برخاست آواى چكاوه
 

  وز طول سفر حسرت من گشت عالوه

  بگذر بشتاب اندر از رود مساوه
 

  در ديده من بنگر درياچه ساوه

  

  ام آتشكده پارس منودار وز سينه

  از رود مساوه زره جند و ميامه
 

امه   بشتاب و گذر كن به سوى ارض 
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  بردار پس آن كه گهر افشان سر خامه
 

  نامهاين واقعه را زود منا نقش به 

  در ملك عجم بفرست با پّر محامه
 

  تا مجله ز سر گريند دستار و عمامه

  

ن كبك به كهسار   جوشند چو بلبل به 

 با ابرهه گو خري به تعجيل نيايد
 

 خواهى از فيل نيايد كارى كه تو مى

 رو تا به سرت جيش ابابيل نيايد
 

 بر فرق تو و قوم تو سّجيل نيايد

  

 تو مهبط جربييل نيايدتا دمشن 
 

 تاكيد تو در مورد تضليل نيايد

  

  »1« تا صاحب خانه نرساند به تو آزار

   كرامىت از آيت الّله حايرى در مورد شعر اديب املمالك

از يكى از شاگردان مؤمن و با تقواى حضرت آيت الّله العظمى حايرى مؤّسس حوزه علميه قم شنيدم كه در شب والدت 
اسالم صلى اهللا عليه و آله شب هفدهم ربيع االول جملس جشىن در يكى از حمالت قم برپا بود، آيت الّله حايرى رسول 

  :در آن جملس شرف حضور داشت، آهى از دل پرشوق كشيد و گفت

در اين جملس جاى حاج سيد على اصغر اراكى خاىل است كه با آن صداى گرم و دلنوازش اشعار اديب املمالك را در 
والدت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله خبواند و به جملس حال و نورانيت ببخشد، ساعىت نگذشت كه حاج سيد على 

تو  : اصغر وارد جملس شد، به حمضر آيت الّله حايرى سالم كرد و والدت خامت انبيا را تربيك گفت، آيت الّله حايرى فرمود
  !!كجا و شهر قم و اين جملس؟
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ران داشتم، چون ماشني به قم رسيد خراب شد، راننده گفتاز ار : عرضه داشت احتماًال تا صبح در قم مبانيم، : اك قصد 
من بسيار خوشحال شدم پيش خود گفتم در اين شب والدت به زيارت بروم سپس جملس جشن و سرورى را پيدا كرده در 

ره    مند شوم، آيت الّله حايرى آجنا شركت كنم تا از معنويت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله 

______________________________  
  .اديب املمالك فراهاىن -)1(

  193: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  !!اين مهه از فضل و عنايت خداست برخيز و ميالديه اديب را در اين جملس خبوان: فرمود

   امساى پيامرب عظيم الشأن اسالم صلى اهللا عليه و آله

حاّد، ماحى، عاقب، حاشر، رسول رمحت، رسول توبه، رسول مالحم، مقّفى، قـَُثم، شاهد، بشري، نذير، حمّمد، امحد، 
سراج منري، ضحوك، قتّال، متوّكل، فاتح، امني، خامت، مصطفى، نىب، اّمى، مزّّمل، مّدثّر، كرمي، نور، عبد، رؤف، رحيم، 

  .طه، يس، منذر، مذّكر

نامش در صحف ابراهيم ماحى، در تورات موسى حاّد، در اجنيل : كند نقل مىشيخ صدوق از امام باقر عليه السالم 
  .عيسى امحد، در فرقان حمّمد است

ماحى يعىن حمو كننده هر معبود باطل، حاّد يعىن عاشق دين و مؤمن براى : معاىن اين امسا را از حضرت پرسيدند فرمود
كه خدا و مالئكه و انبيا و رسل و مجيع امم وى را   خدا، امحد يعىن تعريف شده از جانب حق، حمّمد يعىن كسى

  .»1« فرستند ستايند و بر او درود مى مى

يد و ساير : گويد كعب االحبار مى شت او را عبدالكرمي و اهل آتش وى را عبداجلّبار و اهل عرش او را عبدا اهل 
بدالقّهار و جن حضرتش را عبدالرحيم، وجبال جنابش مالئكه او را عبداحلميد و انبيا وى را عبدالوّهاب و شياطني او را ع

َهْيِمن، ماهى
ُ
ها او را  ها آن حضرت را عبدالقّدوس، شن ريزه را عبداخلالق، خشكى وى را عبدالقادر، دريا او را عبدامل

  عبدالغياث، وحوش وى را
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______________________________  
: ؛ األماىل، شيخ صدوق5403ن دون آدم عليه السالم، حديث ، باب الوصية م177/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

لس السابع عشر، حديث 71   .38، حديث 1، باب 39/ 11: ؛ حبار األنوار2، ا

  194: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

امي آن جناب را عبداملؤمن، طيور آن حضرت را عبدالغّفار، تورات او را مو  دمود، عبدالرزّاق، درندگان او را عبدالسالم، 
  .گويند اجنيل طاب طاب، صحف عاقب، زبور فاروق، خدا طه و يس و مؤمنان آن حضرت را حمّمد مى

   اخالق و اوصاف پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله

هاى تاريخ است و كسى در جهان هسىت  وجود مقدس نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله در اخالق و حال سرآمد متام انسان
  .رسد َمَلك و جن و انس در شرافت و كرامت و حسنات اخالقى به آن جناب منىاز 

  :گويد سعد بن هشام مى

  اخالق آن جناب چگونه بود؟: از مهسر پيامرب پرسيدم

  .اخالقش قرآن بود: چرا، گفت: اى؟ گفتم قرآن خنوانده: جواب داد

تواند اخالق آن حضرت را تعريف كند مهني مجله است كه از اى كه ب ترين مجله ترين و كامل به نظر مريسد زيباترين و جامع
  :مهسر آن حضرت نقل شده

  .»1«  كاَن ُخْلُق َرُسوِل الّله صلى اهللا عليه و آله اْلُقْرآنَ 

  .اخالق پيامرب خدا قرآن بود

  .آرى، اخالقش قرآن بود كه قرآن كتاب هدايت است و اخالق، خبش مهّمى از هدايت است

  :فرمود مى وجود مقّدسى كه

  .»2«  َختَلَُّقوا ِباْخالِق الّلهِ 
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______________________________  
  .250/ 6: الّدر املنثور -)1(

  .، تتميم129/ 58: حبار األنوار -)2(

  195: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .متخّلق به اخالق اهلى بشويد

  .تر بود ها به اخالق اهلى متخّلق خود از متام انسان

   پيامرب صلى اهللا عليه و آله در قرآناخالق 

  :فرمايد قرآن جميد در آيات خبش اخالق خطاب به آن حضرت مى

  .»1« ] ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ [

  .عفو و گذشت را پيشه كن، و به كار پسنديده فرمان ده، و از نادانان روى بگردان

  .»2« ] َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َو يـَْنهى  يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبِإنَّ اللََّه [

ى دهد، و از فحشا و منكر و ستم به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى . كند مى گرى 
  .]هاى اهلى، ضامن سعادت دنيا و آخرت مشاست كه فرمان[شويد ]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى

  .»3« ] َو اْصِربْ َو ما َصبـُْرَك ِإالَّ ِباللَِّه َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ [

] دهند و كارهاىي كه اجنام مى[آنان ]  گمراهى و ضاللت[به توفيق خدا نيست، و بر و شكيباىي كن، و شكيباىي تو جز 
  اندوهگني مباش، و از

______________________________  
  .199): 7(اعراف  -)1(

  .90): 16(حنل  -)2(
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  .127): 16(حنل  -)3(

  196: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .مشوگريند، دلتنگ  نرينگى كه مهواره به كار مى

  .»1« ]َو َلَمْن َصبَـَر َو َغَفَر ِإنَّ ذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ [

ترديد اين از امورى  گذشت كند، ىب]  از انتقام[شكيباىي ورزد و ] با قدرت داشنت بر انتقام به اختيار خود[و كسى كه 
  .است كه مالزمت بر آن از واجبات است

  .»2« ] للََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْصَفْح ِإنَّ ا[

  .روى گردان؛ زيرا خدا نيكوكاران را دوست دارد]  از جمازاتشان[از آنان درگذر و ] تا نزول حكم جهاد[پس 

َنَك َو بـَيـَْنُه َعد[ يمٌ َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي بـَيـْ   .»3« ] اَوٌة َكَأنَُّه َوِيلٌّ محَِ

رتين شيوه دفع كن؛ ] بدى را. [نيكى و بدى يكسان نيست ناگاه كسى كه ميان تو و او ]  با اين برخورد متني و نيك[با 
  .كه گوىي دوسىت نزديك و صميمى است] چنان شود[دمشىن است 

  .»4« ] َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاسِ [

گذرند؛ و  مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى
  .خدا نيكوكاران را دوست دارد

  ظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال َجتَسَُّسوايا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض ال[

______________________________  
  .43): 42(شورى  -)1(

  .13): 5(مائده  -)2(

  .34): 41(فصلت  -)3(
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  .134): 3(آل عمران  -)4(

  197: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً 

در امورى كه مردم [بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمان ها گناه است، و ]  مردم در حقّ [از بسيارى از گمان ها ! اى اهل اميان
  .جوىي نكنيد، و از يكديگر غيبت ننماييد تفحص و پى] پنهان ماندنش را خواهانند

منونه اين آيات در متام سور قرآن زياد است كه به مسائل عاىل اخالقى تذكر داده و هيچ كس چون رسول گرامى اسالم 
هاى اهلى منبعى از فضايل شد و مطلع الفجر متام حقايق  عليه و آله متخّلق به آن آداب نگشته، او در متام برنامه صلى اهللا

  .به خصوص حقايق اخالقى گشت و نور اخالق از جناب رّب العزّه از طريق قرآن جميد بر او تابيد و از وى به متام جهان

بودند كه با متام هسىت به متام خلقيات رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در ميان امت تنها ائمه طاهرين عليهم السالم 
متخّلق شدند، به حنوى كه بني آنان و نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله در اميان و عمل و اخالق هيچ فرقى مناند، تنها فرق 

  .آنان با نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فقط و فقط در نبّوت بود

  .»2«  اّال انَُّه الَنِىبَّ بـَْعدى  َت ِمّىن ِمبَْنزَِلِة هُروَن ِمْن ُموسىيا َعِلىُّ انْ 

  .باشد نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به موسى جز اين كه پيغمربى بعد از من منى! اى على

   اش قرآن بود، يا بگو اخالق محيده و اوصاف چون ُخلق نازنني و اخالق كرميانه

______________________________  
  .12): 49(حجرات  -)1(

لس التاسع، حديث 253: ؛ األماىل، شيخ طوسى80، حديث ...، حديث أىب بصري107/ 8: الكاىف -)2( ، ا
، 35، حديث 53، باب 265/ 37: ؛ حبار األنوار87، حديث 311/ 1: ؛ اخلصال266: ؛ بشارة املصطفى452

  ).غدير و عقبات به اسناد متعدده نقل شده استاين حديث شريف در اكثر كتب اهل سنت و در ال(
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اش چون اخالق و اوصاف حضرت حق جل و عال بود، خداوند مهربان در قرآن جميد در ابتداى سوره قلم به آن  پسنديده
  :منبع نور و گنجينه كرامت و اصل هر شرف و ريشه هر حقيقت خطاب كرد

  .»1« ] ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى[

  .و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

   عظمت و شخصيت رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله

هاى  در پى ختّلق آن منبع فيض به اخالق اهلى بود كه قرآن جميد در آياتى وى را آيينه متام مناى حضرت حق در برنامه
معرىف كرد و كرامت و عظمت وى را پس از خدا باالترين كرامت و عظمت دانست و در اين زمينه اخالقى و شخصيىت 

  !!آن جناب را هم چون حق موجود تك و واحد به حساب آورد و مهه حقيقت وى را حقيقت خدا معرىف منود

  :در جاىي وجود مقدس او را رمحت بر متام عامليان اعالم كرد

  .»2« ]  َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ [

  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

  :و در جاى ديگر طاعتش را مقرون به طاعت خود دانست

  .»3« ] َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ [

  .هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده

______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .107): 21(انبيا  -)2(

  .80): 4(نساء  -)3(
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  :و در آيه ديگر بيعت با آن وجود مقّدس را بيعت با خود دانست

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ [   .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  .كنند اين نيست كه با خدا بيعت مىكنند، جز  به يقني كساىن كه با تو بيعت مى

  :اى ديگر عّزت او را عّزت خود دانست و در سوره

  .»2« ] َو ِللَِّه اْلِعزَُّة َو ِلَرُسوِلهِ [

  .عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب است

  :و در حمّلى ديگر از قران كرمي رضا و خشنودى آن حضرت را رضا و خشنودى خود دانست

  .»3« ] ُلهُ َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوهُ َو اللَُّه َو َرُسو [

  .تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند شايسته

  :اى اجابت دعوت وى را اجابت دعوت خود دانست و در آيه

  .»4« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َو ِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ [

خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[مى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا هنگا! اى اهل اميان
  .كنند اجابت كنيد مى

  :و در مرحله ديگر ظهور عشق خدا را در قلوب انسان معلول پريوى از آن يگانه دهر و فريد روزگار دانست

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  .8): 63(منافقون  -)2(

  .62): 9(توبه  -)3(
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  .»1« ] ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ [

  .اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو

وجود مقدس مهان منبع با فضيلت و گنجينه نورى است كه وقىت حليمه سعديه پس از والدت از آمنه وى را آرى، اين 
اش وى را شري بدهد چون طرف راستش ساليان  براى شري دادن به دامن پاكش گذاشت و خواست از طرف چپ سينه

از طرف راست شريش بده، جواب : تنداش برد، به او گف دراز بود خشك شده بود شري نگرفت، چون شكوه به خانواده
  :آن طرف به عّلت مرض از بني رفته، گفتند: داد

مهان طرف خشك را در دهانش بگذار، باشد تا با گرفنت آن به گرفنت طرف ديگر ميل پيدا كند، چون او را برگرداند دهان 
ار شري شريين جوشيدن گرفت، با اين معجزه اهلى   مبارك به سينه خشك شده گذاشت، ناگهان مانند چشمه اول 

  :خواست سه مطلب را به جهانيان اعالم كند

يدستان جهان را غىن كنم كه من نيازمند به مشا نيستم، وىل مشا  ام تا چيزى از كسى بگريم، آمده من نيامده - 1 ام تا مشا 
  !ها حمتاج من هستيد در متام زمينه

  !و صراط مستقيم است و در اين راه راهرب و راهنمامي گرا نيستم، راهم از هم اكنون راه راست من چپ - 2

ات سري و سرياب شود و با يك جانب سينه فقط يك  فرزندى نوزاد است كه بايد از سينه! مشا را اى حليمه سعديه - 3
تا حقوق به  ام اى باشد پاميال كنم كه من آمده ام حق كسى را گرچه به اندازه ذرّه توان اداره كرد، من نيامده نوزاد را مى

  !!ها را به صاحبان حق برگردامن غارت رفته مهه انسان

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(
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از وجود او از مهان ابتداى والدت برق اخالق درخشيدن گرفت و تا قيامت شعاع درخشش رو به گسرتش و در حمشر و 
شتيان استشت چراغ    .اهل حشر و 

ها بود و به آراسنت مردم به مكارم اخالق و طهارت  او آراسته به متام حسنات اهلى و حمامد اخالقى، پرياسته از متام آلودگى
  :فرمود ورزيد و مرتب مى مردم از رذايل، عشق مى

  .»1«  بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم اْالْخالقِ 

  .اخالقى را به كمال برسامنهاى  برانگيخته شدم تا كرامت

كرد و عالقه داشت فضاى  مردم را در جهت آراسته شدن به اخالق حسنه با كمال شدت و اهتمام ترغيب و تشويق مى
  .جان مردم را به نسيم اهلى اخالق زنده ببيند

  :اى در وصف آن حضرت چنني سروده اهلى قمشه

  در جهان سلطان اميان خسرو بطحاسىت
 

  رسالت آن ُدر يكتاسىتخامت ملك 

  سيد كونـَْني و سّر دهر و فخر عاَلَمْني 
 

  گوهر درياى خلقت لؤلؤ الالسىت

  جممع اوصاف خوىب مظهر اعالى حق
 

  قبله خوبان عامل درگه واالسىت

  جوهر عقل خنستني مبدأ اجياد حق
 

  سدره و طوىب عيان زان قامت رعناسىت

______________________________  
  .12701، حديث 6، باب 187/ 11: ؛ مستدرك الوسائل8: مكارم األخالق -)1(
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 اول از غيب احد بر سّر امحد تافت نور
 

  زان جتّلى عرش و كرسى و قلم انشاسىت

  مالك امللك فصاحت منبع كل الكمال
 

  طبع گوهر راسىتنطق وى گوهرنشان و 

 مبدأ اشراق خورشيد ازل رخسار او
 

  اهل تقواى ابد را منشأ تقواسىت

  شاهد يكتاى حق هر آيت از قرآن وى
 

  ناطق توحيد هر موىي بر آن اعضاسىت

هر كه را عقل است و عشق و دانش و دين 
   گمان ىب

  دل بر آن آيني پاك و مقصد اعالسىت

  

   اهللا عليه و آله در رواياتاخالق پيامرب صلى 

هاى متعدد و كتب حديث از قول امرياملؤمنني و فاطمه زهرا و حسن و حسني عليهم  قسمىت از اخالق اهلى او را سريه
  :اند السالم و سلمان و مقداد و ابوذر چنني نقل كرده

اش دست مباركش  ر شصت و سه سالهترين مردم دهر بود، در متام مدت عم ترين و عفيف ترين و عادل دبارترين و شجاعبر 
  .ناحمرمى را ملس نكرد

آمد درهم و دينارى نزد او منانده بود، اگر شب مريسيد و درمهى نزد او  ترين مردم روزگار بود، چون به خانه مى او سخى
  .خواست بپردازد رفت تا آن را در جاىي كه خدا مى مانده بود، به خانه منى

كرد، كسى در متام  دوخت، در كار و برنامه خانه به زن و فرزند كمك مى لباسش را مىزد،  پارگى كفشش را وصله مى
   كرد، هديه مردم را گرچه دوخت، دعوت آزاد و بنده را قبول مى روزگار باحياتر از او نبود، چشم به صورت كسى منى

  203: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كرد و از  فرمود، از مال صدقه مصرف منى وترين صورت تالىف مىكرد و به نيك پذيرفت و ميل مى اى شري بود مى جرعه
  .اجابت دعوت مسكني و كنيز تكّرب نداشت
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آمد وىل در متام عمرش براى يك بار به خاطر خودش خشمگني نشد، بر حّق پافشارى داشت اگر  براى خدا به خشم مى
ها از طرف مشركان پيشنهاد يارى و   ها و تنهاىي سخىتشد، بسيار اتّفاق افتاد كه در  چه به ضرر خود و يارانش متام مى

بست و هرگز خم به  كمك به او شد وىل نپذيرفت، گاهى از شّدت گرسنگى و نيافنت خوراك سنگ به شكم مبارك مى
كرد، از حالل خدا بدون علت پرهيز  خورد وگرنه صرب و حوصله مى يافت مى آورد، اگر چيزى از حالل مى ابرو منى

يافت  ها را منى خوراكش يا خرماى تنها يا شري، يا نان جو يا شرييىن يا عسل بود و اگر مدتى هيچ كدام از آن كرد، منى
  !!كرد فقط خدا را عاشقانه شكر مى

شد و بدون پاسدار در  كرد، به تشييع جنازه حاضر مى دعوت براى وليمه والدت يا عروسى، يا خانه، يا سفر را قبول مى
تر از او كسى نبود، بدون كرب  داد، متواضع آمد داشت و در اين زمينه از دمشنانش هراسى به خود راه منىبني مردم رفت و 

  .باريد با مردم نشست و برخاست داشت، خوش رفتار بود و از چهره پاكش صفا و صميميت و خوىب مى

پوشيد، مركب سوارى  يافت مى چه مىكرد، از لباس حالل آن چيزى از امور دنيا وى را دستپاچه و مضطرب و هولناك منى
  .شد يافت سوار مى براى او تفاوت نداشت كه چه باشد، اسرت يا اسب يا االغ، هر كدام را مى

  .كرد، بوى خوش را دوست داشت و از بوى نامناسب در كراهت بود در دورترين نقطه شهر از مريض عيادت مى

   شد، اهل فضل سفره مى عشق عجيىب در نشسنت با فقرا داشت و با مساكني هم

  204: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كرد و  شد، اقوام را ديدن مى كرد و دل اهل شرف را با نيكى به آنان به دست آورده با آنان رفيق مى را سخت احرتام مى
ى داشت و عذر معذرت خواه را با كمال بزرگوار  در صله رحم امتيازى براى كسى قائل نبود، بر احدى جفا روامنى

  .پذيرفت مى

كرد، در خنده از قهقهه پرهيز داشت، آن قدر عزيز و كرمي و بزرگوار بود   خوش گفتار و خومشزه بود، وىل از حق جتاوز منى
داد، چون بر سرش به خاطر عدم معرفت و ادب  كرد و با آنان مسابقه مى كه با اصحابش در بازى و ورزش شركت مى

  .فرمود مى كرد و حوصله كشيدند صرب مى داد مى

جست، در لباس و خوراك بني  دوشيد و با اهل خانه در خوردن آن شركت مى داراى بز و گوسپند بود، خود شريش را مى
  .گذاشت خود و كلفت و نوكر فرق منى
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كرد، به  رفت و قلب آنان را خوشحال مى كرد، به باغ دوستانش در مدينه مى وقت خود را در غري رضاى خدا صرف منى
  .نگريست و از صاحب قدرتى يك ذرّه ترس نداشت ه خصوص فقرا و مساكني به چشم حقارت منىاحدى ب

اى گوسپند چران  درس خنوانده بود و چيزى حىت يك كلمه ننوشته بود، در سرزمني جهل و صحراى فقر و در ميان عده
و اخبار اولني و آخرين و آنچه مايه  نشو و منا كرده بود، وىل خداوند عزيز وى را به مجيع حماسن اخالقى و طرق محيده

  .جنات و فوز در آخرت و صالح و سداد در دنيا است آراسته فرموده بود

نشست، چون دست به  ساخت از پاى منى جست، تا حاجت و نياز كسى را برطرف منى در سالم به مهگان پيشى مى
ستش بردارد، در مصافحه و معانقه پيش قدم كشيد تا طرف مقابل دست از د داد، دست مباركش را منى دست ياران مى

شد و آن حضرت در حال مناز بود، منازش  بود، نشست و برخاستش توأم با ياد خدا بود، وقىت كسى به آن جناب وارد مى
مند بود، حاجتش را روا  تو را نياز و حاجىت است؟ اگر حاجت: فرمود كرد و به وارد مى را خفيف كرده و زود متام مى

  كرد مى
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  .گشت و دوباره به مناز برمى

ن مى به هر واردى احرتام مى كرد، جملسش براى مهه  گذاشت تا جاىي كه عبا يا ردا يا لباسش را براى نشسنت وارد 
لس حيا كرد از طرف آن جناب بيشرتين احرتام و اكرام به او شده، جملس او جم يكسان بود، در حدى كه كسى تصور مى

احرتامى روا نداشت، از خشم مربّا و  كرد و هرگز نسبت به كسى ىب و تواضع و امانت بود، مردم را با كنيه و لقب صدا مى
رتين و با منفعت ترين مردم براى مردم بود،  نسبت به مقصر سريع الرضا بود، رّقت قلبش را نسبت به مردم كسى نداشت، 

  :گفت خاست مى هرگاه از جاى خود برمى

  .ُسْبحاَنَك الّلُهمَّ َوِحبَْمِدَك، اْشَهُد اْن الالَه اّال اْنَت اْستَـْغِفُرَك َواتُوُب اَلْيكَ 

دهم كه غري از تو خداىي نيست، طلب آمرزش دارم از تو و به سوى تو  منزهى تو و سزاوار ستايشى اى خدا، شهادت مى
  .كنم توبه و بازگشت مى

  .وحى به من تعليم داداين دعا را امني : فرمود مى

  :اند ترين مردم روزگار بود، تا جاىي كه نوشته ترين و بليغ فصيح
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شت به زبان او سخن مى   .گويند اهل 

گنجاند، بدون نياز سخن  خواست بگويد در مهان كالم خمتصر مى كالمش كوتاه و پر مغز و پر معىن بود و هر چه مى
  .د نگفت و در رضا و غضب از حق گوىي جتاوز نكردگفت و ابتداى به كالم نداشت، هرگز ب منى

ترين و در  ترين و با تقواترين و داناترين و در طاعت و صرب بر عبادت قوى آن حضرت نسبت به پروردگارش با خشيت
  .ترين و در زهد از غري دوست زاهدترين مردم بود عشق به رب عاشق

   كه براى رزم قدم گذاشت  در متام عمرش به جنگ ابتدا نكرد، وىل در هر ميداىن
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  :كرد سر سوزىن از حق روى گردان نشد و يارانش را نيز سفارش مى

اى ظلم از مشا نسبت به دمشن سر نزند، آن وجود مبارك  جنگ را براى خدا اجنام دهيد و سخت مواظبت كنيد كه ذره
  .»1«  تدانس جهادى را باالتر از جهاد با هواى نفس منى

هايش صرف نظر كرده و خواندن شرح  ها و ساير برنامه من از بيان شرح مفصل حيات آن حضرت و غزوات و جنگ
  .كنم ترين كتب حديث و تاريخ واگذار مى جناب را به مشروح مفصل حيات آن

   مقام مجع اجلمعى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

  .مجاد كه كثرت آن معلوم نيست اندكى را نبات قرار دادِكلك قدرت اهلى از بسيارى و اين مهه 

از بسيارى از نبات اندكى را جاندار و از بسيارى از جانداران اندكى انسانند و از بسيارى انسان اندكى عاقل و از 
، اندكى بسيارى از عقال اندكى مسلم و از بسيارى مسلم اندكى مؤمن و از اين مهه مؤمن اندكى عابد و از بسيارى عابد

زاهد و از زاهدين اندكى عاِمل و از عاِلمني اندكى عارف و از عرفا اندكى اوليا و از اولياى تعدادى انبيا و از انبيا تعدادى 
  .»2« رسل و از رسل تعداد كمى اولوالعزم و از ميان پنج پيغمرب اولوالعزم تنها يكى را خامت انبيا قرار داد

ايد به اين معنا اعرتاف كرد، معناىي كه متكى به اصول قرآىن و روايىت است كه شناخت با توجه به مقدماتى كه گذشت، ب
پيامرب و عمل به سنت او از اعظم واجبات اهلّيه است و در اين مسئله هيچ مكلفى در پيشگاه حضرت حق معذور 

  .نيست
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  .451/ 12: ؛ كنز العمال11و  10و  9، باب 299/ -194/ 16: حبار األنوار -)1(

  .رسائل حاج مّال هادى، رسالة هداية الطالبني -)2(
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  آمد اندر جهان جان هر كس
 

  ها حمّمد آمد وبس جان جان

 هر كه چون خاك نيست بر در او
 

 گر فرشته است خاك بر سر او

  

  )سناىي(

 اوامحد مرسل كه چرخ از شرف پاى 
 

  با مهه رفعت كند پايه بطحا طلب

 كىن مصحف جمدش برد جلد اگر مى
 

ر مقوا طلب   دفرت اجنيل را 

  

  )وحشى(

  ختم رسل فخر امم عقل كلّ 
 

  مشع طرق شاهد شرع و سبل

  امى ناخوانده خط از هيچ باب
 

  باب امم مادر اّم الكتاب

  

  )گيالىن(
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  اى اصل قدمي و اصل اقدم
 

  حادث با قدمي توأموى 

  فرموده بشأنت ايزد پاك
 

  لوالك ملا خلقت االفالك

  

  )غروى اصفهاىن(

وجود مقدس او در معرفت به رب و در مقت نفس و در فرار از ماسوى الّله به سوى الّله و در رغبت به آخرت و در 
  .انسان روزگار بودترين  ترين و جامع عبادت حضرت حق و در تفويض امر به جناب دوست، كامل

  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در كالم مّال صدرا

  :كند فيلسوف بزرگ، صدراملتأّهلني شريازى از قول حضرت خضر عليه السالم نقل مى

ِمَأَة اْلِف عاٍم َفكاَن ُيالِحُظ ىف ُكلِّ   َيَدِى الّله تعاىلذِلَك النُّوُر بـَْنيَ   َيِدِه يـَْبقى  َخَلَق الّلُه نُوَر ُحمَمٍَّد ِمْن نُورِِه َفَصوََّرُه َوَصدََّرُه َعلى
   َق ِمْنُه اْلَمْوُجوداتِ يـَْوٍم َوَليـَْلٍة َسْبعَني اْلَف حلََْظٍة َوَنْظَرٍة َيْكُسوُه ىف ُكلِّ َنْظَرٍة نُوراً َجديداً وََكراَمًة َجديَدًة ُمثَّ َخلَ 

  208: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ُكلَّها

داى عزيز، نور حممد را از نور خود آفريد، به آن نور صورت و شكل خبشيد و آن را در صدر متام كاينات قرار داد، صد خ
انداخت،  هزار سال آن نور در دست قدرت حق بود، هر شب و روز هفتاد هزار بار به آن نور نظر رمحت و عنايت مى

  .س متام هسىت را از پرتو آن نور به منّصه ظهور آوردپوشاند، سپ در هر نظرى نور و كرامىت جديد به او مى

وجود مقدس نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله را در متام : داند كه قرآن جميد متام مرد و زن را مكّلف به تكليف واجب مى
  :شؤون زندگى سرمشق خود قرار دهند

  .»2« ]كاَن يـَْرُجوا اللََّه َو اْليَـْوَم اْآلِخَر َو ذََكَر اللََّه َكِثرياً   َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمنْ [
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پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و روز قيامت اميد دارد؛ و ] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 
  .كند خدا را بسيار ياد مى

  :گويد حكيم نكته سنج سعدى شريازى مى

  الّسجايا مجيل الّشيمكرمي 
 

  نّىب الربايا شفيع االمم

 شفيع الورا خواجه بعث و نشر
 

 امام اهلدى صدر ديوان حشر

  

  امام رسل پيشواى سبيل
 

  امني خدا مهبط جربييل

  كليمى كه چرخ فلك طور اوست
 

  مهه نورها پرتو نور اوست

  شفيٌع مطاٌع نٌىب كرمي
 

  قسيٌم جسيٌم وسيٌم نسيم

  يتيمى كه ناخوانده اجبد درست
 

  كتب خانه هفت مّلت بشست

______________________________  
  .384: تفسري نور -)1(

  .21): 33(احزاب  -)2(
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  چو عزمش برآميخت مششري بيم
 

  به معجز ميان قمر زد دو نيم

 چو صيتش در افواه دنيا فتاد
 

 در ايوان كسرى فتاد تزلزل

  

شويد كه خري دنيا و آخرت در گرو پريوى از وجود مبارك نىب اسالم  اگر در قرآن جميد دقت كنيد به اين معنا واقف مى
  .صلى اهللا عليه و آله است و ميزان جنات هر كسى از عذاب فردا رضايت و خشنودى پيامرب عزيز از اوست

   پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آلهها و دستورهاى اخالقى  حكمت

اْهِل بـَْلَدٍة َواْنَت فيها َواراَد   يَاْبَن َمْسُعوٍد اْنِصِف الّناَس ِمْن نـَْفِسَك َواْنَصِح اْالمََّة َواْرَمحُْهْم َفاذا ُكْنَت َكذِلَك َوَغِضَب الّلُه َعلى
ِبظُْلٍم َو َأْهُلها   َو ما كاَن رَبَُّك ِليـُْهِلَك اْلُقرى[ : َويـَُقوُل الّلهُ َتعاىل. »1«  ِبكَ  اْن يـُْنزَِل َعَلْيِهُم اْلَعذاَب َنَظَر اَلْيَك فـََرِمحَُهمْ 

  .»2« ] ُمْصِلُحونَ 

از جانب خود در مهه شؤون به مردم انصاف ده و دست از نصيحت اّمت برمدار و به آنان ترحم كن، چون ! پسر مسعود
هاىي، خداوند در قرآن جميد  گردد كه تو در آن عّلت قطع غضب خدا بر قومى مىچنني گونه رفتار كىن، وجود مباركت 

  .ها مصلح و نيكوكار باشند به ظلم هالك نكند خداوند هيچ قومى و اهل هيچ ديارى را در صورتى كه آن: فرموده

لنََّظُر اَىل اْلواِلَدْيِن ِبَرأَْفٍة َوَرْمحٍَة ِعباَدٌة، َوالنََّظُر اَىل اْالِخ تـَُودُُّه ِىف الّلِه النََّظُر اَىل اْلعاملِِ ِعباَدٌة َوالنََّظُر اِىل اْالماِم اْلُمْقِسِط ِعباَدٌة، َوا
   َعزََّوَجلَ 

______________________________  
  .1، حديث 5، باب 111/ 74: ، الفصل الرابع؛ حبار األنوار457: مكارم األخالق -)1(

  .117): 11(هود  -)2(

  210: ، ص11 مى، جعرفان اسال

  .»1« ِعباَدةٌ 
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ديده دوخنت به چهره عامل عبادت است و نظر بر رهرب عادل عبادت است و نگاه به رأفت و مهرباىن بر پدر و مادر و 
  .برادرى كه در راه خدا دوستش دارى نيز عبادت است

َء يـَْنِدماِن، يـَُقوُل اْلُمْحِسُن يا لَْيَتىن اْزَدْدُت ِمَن احلََْسناِت َويَقوُل  اْلُمسىيَاْبَن َمْسُعوٍد اْكِثْر ِمَن الّصاِحلاِت َواْلِربِّ َفانَّ اْلُمْحِسَن وَ 
  .»3« ]َو ال أُْقِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ [ : ، َوَتْصديُق َذِلَك قـَْولُُه َتعاىل»2«  ءُ َقصَّْرتُ  اْلُمسى

آوردم  اى كاش بيشرت جبا مى: گويد شوند، نيكوكار مى ن مىخوىب و نيكى زياد جباى آر كه خوب و بد پشيما! پسر مسعود
  .به نفس مالمتگر قسم: فرمايد كوتاهى كردم، دليل اين معىن قول خداست كه مى: گويد و بدكار مى

  .»4«  اذا َحدََّث َكَذَب، َواذا َوَعَد اْخَلَف، َواَذا ائْـُتِمَن خانَ : َعالَمُة اْلُمناِفِق َثالثٌ 

چون سخن گويد مهراه با دروغ باشد و چون وعده كند ختلف منايد و چون مورد اطمينان واقع : چيز استنشانه منافق سه 
  .شود خيانت كند

ا َحقَّ امرٍئ ُمْسِلٍم أتى ِه   َمْن َشِهَد شهاَدَة حٍق لَُيْحِىيَ ِ   .»5«  َوَنَسِبهِ يـَْوَم القيامِة َوِلَوْجِهِه نوٌر َمدَّ اْلَبَصِر يـَْعرُِفُه اخلَْالِيُق بِامسِْ

______________________________  
لس السادس عشر، حديث 454: األماىل، شيخ طوسى -)1( ، حديث 2، باب 73/ 71: ؛ حبار األنوار1015، ا

60.  

  .1، حديث 5، باب 105/ 74: ، الفصل الرابع؛ حبار األنوار453: مكارم األخالق -)2(

  .2): 75(قيامت  -)3(

  .15971، حديث 3، باب 13/ 14: الوسائلمستدرك  -)4(

  .9، حديث 2، باب 311/ 101: ؛ حبار األنوار161، حديث 91، باب 276/ 6: ذيب األحكام -)5(

  211: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كند  كسى كه براى زنده شدن حق يك مسلمان به شهادت حّقى اقدام كند، روز قيامت تا جاىي كه چشم خاليق كار مى
  .شناسند درخشد كه متام مردم به وسيله آن نور وى را به اسم و نسب مى اش مى چهره نورى از
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  .»1«  ِىف النـَّْوِم َواْالْكلِ   ٍء نِيٌَّة َحّىت  يا اباَذرٍّ ِلَيُكْن َلَك ىف ُكلِّ َشىْ 

  .تواىن براى خدا نّيت كىن حىت در خواب و خوراكت براى متام امورت مى! اباذر

فاىُّ اهلِْْجَرِة : قيلَ . اْن تـَْهُجَر السُّوءَ : َوَما اهلِْْجَرُة؟ قالَ : قيلَ . اهلِْْجرَةُ : فَاىُّ اْالمياِن اْفَضُل؟ قالَ : لى اهللا عليه و آلهقيَل لِلنَِّىبِّ ص
  .»2« اجلِْهادُ : اْفَضُل؟ قالَ 

هجرت چيست؟ : داشتند هجرت، عرضه: چه امياىن افضل است؟ فرمود: به رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله عرضه داشتند
  .جهاد: چه هجرتى افضل است؟ فرمود: دست برداشنت از بدى، گفتند: فرمود

  .»3«  َهْجُر اْلُمْسِلِم اخاُه َكَسْفِك َدِمهِ 

  .قهر كردن مسلمان با برادرش مانند رخينت خون اوست

  .»4«  ايّاَك َوِهْجراَن اخيَك فَانَّ اْلَعَمَل ال يـُتـََقبَُّل ِمَن اهلِْْجرانِ 

  .از قهر كردن با برادر مسلمانت بپرهيز كه عمل در كنار قهر قبول نيست

  الَتقاَطُعوا، َوال َتدابـَُروا، َوال َتباَغُضوا، َوال َحتاَسُدوا، وَُكونُوا ِعباَد الّلِه اْخواناً،

______________________________  
  .90، حديث 5، باب 48/ 1: ؛ وسائل الشيعة194: أعالم الدين -)1(

  .17: كنز العمال  -)2(

  .24789: كنز العمال  -)3(

  .3، حديث 4، باب 90/ 74: حبار األنوار -)4(

  212: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َوالحيَِلُّ ِلُمْسِلٍم اْن يـَْهُجَر اخاُه فـَْوَق َثالثٍ 
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با هم ! يكديگر بپرهيزيد، بندگان خدابا هم قطع رابطه نكنيد، از هم جداىي نكنيد، به هم خشم نورزيد، از حسادت با 
  .برادر باشيد، بر مسلمان حالل نيست بيش از سه روز با مسلمان قهر كند

اْو  َخْريٍ، اْو اشاَر ِبِه فـَُهَو َشريٌك، َوَمْن اَمَر ِبُسوءٍ   َعْن ُمْنَكٍر، اْو َدلَّ َعلى  َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة، اْو اَمَر ِمبَْعُروٍف، اْو َى
  .»2«  َدلَّ َعَلْيِه اْو اشاَر ِبِه فـَُهَو َشريكٌ 

ى از منكر منايد، يا بر خريى داللت منايد، يا  كسى كه كار نيكى را براى كسى واسطه شود، يا امر به معروف كند، يا 
داللت منايد، يا ها شريك است و هركس امر به بدى كند، يا به كار سوىي  به كار مثبىت اشاره كند، در ثواب عمل با آن

  .ها شريك است اشاره كند در عمل به آن بدى

  .»3« طاَعُة النِّساِء، َوطاَعُة اْلَغَضِب َوطاَعُة الشَّْهَوةِ : ُثالٌث ُمْهِلكاتٌ 

  .، دنبال كردن غضب و پريوى از شهوت] ضعيف االميان[پريوى از زنان : سه چيز هالك كننده است

، »من ال حيضره الفقيه«، »الكاىف«لى اهللا عليه و آله به كتب معترب حديث چون در زمينه سخنان رسول عزيز اسالم ص
مراجعه كنيد كه اين » مستدرك سفينة البحار«و » مستدرك حبار«و » حباراألنوار«و » حتف العقول«، »وسائل الشيعة«

  اوراق حمدود

______________________________  
  .1، حديث 454/ 3: الرتغيب والرتهيب -)1(

  .76، حديث 8، باب 24/ 2: ؛ حبار األنوار88: اجلعفريات -)2(

  .13217، حديث 42، باب 346/ 11: ؛ مستدرك الوسائل9371، حديث 408: غرر احلكم -)3(

  213: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ايت را ندارد گنجايش آن درياى ىب

، مرحوم حاج شيخ حممد حسني غروى اصفهاىن در بندى كه فقيه بزرگ، فيلسوف سرتگ در پايان اين قسمت به ترجيع
وصف رسول گرامى صلى اهللا عليه و آله اسالم سروده بسنده كرده، باشد كه از معنويت آن وجود مقدس و آن منبع  

  .كرامت سهمى نصيب ما حمتاجان و گدايان گردد
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  اى خاك ره تو خّطه خاك
 

  پاكى زتو ديده عامل پاك

  آشفته موى توست اجنم
 

  سرگشته كوى توست افالك

  اى بر سرت افسر َلَعْمُرك
 

  وى زيب برت قباى لوالك

  اى رهرب و رهنماى گمراه
 

  وى هادى وادى خطرناك

  عامل زمعارف تو واله
 

  تو نغمه سراى ما عرفناك

  يا اعظَم صورٍة َجتَّلى
 

  فيَها الّلُه ما اَدقَّ معناك

  دامان جاللت اى شهنشاه
 

  نفتد به دست ادراكهرگز 

  اين بنده و مدح چون تو شاهى
 

  حاشاك از اين مدحيه حاشاك

  فرموده به شأنت ايزد پاك
 

  لوالك َلما خلقت االفالك

  اى مظهر اسم اعظم حق
 

  جمالى اّمت و نور مطلق

  اى نور تو صادر خنستني
 

  وى مصدر هرچه هست مشتق

  اى عقل عقول و روح ارواح
 

  اصول هر حمّققوى اصل 

 اى مشس مشوس و نور انوار
 

  وى اعظم نّريات و اشراق

  اى فاحته كتاب هسىت
 

  هسىت ز تو يافتست رونق

  

  در سري توى اى نّىب ختمى
 

  ذوالغايه بغايه گشت ملحق
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  اى از حمامد توست اى آيه
 

  قرآن مقدس مصّدق

  

  214: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

 شعر در نگنجدوصف تو به 
 

  دريا نرود ميان زورق

  فرموده به شأنت ايزد پاك
 

  لوالك ملا خلقت االفالك

  

   اصحاب و پريوان واقعى رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله

شرح حال آن دسته از ياران حضرت او كه درجات اميان و عمل را طى كرده بودند و به مقام با عظمت رضا و تسليم 
بودند و خداوند مهربان از آن بزرگان اعالم رضايت و خشنودى كرد و در زمان آن حضرت شهيد شده يا وفات  رسيده 

كردند و آنان كه بعد از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله با متام وجود و هسىت از خليفه و جانشني برحّق او كه به دستور 
يد غدير از طرف رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ابالغ خداى عزيز منصوب به خالفت شده بود و خالفتش در روز ع

شد، پريوى كردند و تا آخرين قطره خون در راه على كه راه خدا و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بود ايستادند، از اين 
ضرت اشاره اوراق خارج است، من به عنوان تيّمن و تربك به دورمناىي از حيات معنوى چند نفر از اصحاب و ياران آن ح

  .كنم، باشد كه نكات اهلى زندگى آنان به فضاى تاريك ما روشىن خبشد مى

   سلمان فارسى

او انسان با كرامىت است كه از سرزمني ايران به عشق رسيدن به حقيقت به عنايت و هدايت حق به مدينه آمد و در آجنا 
اش به نور اسالم منّور و پس از مدتى اندك مراحل اميان  به حمضر منّور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مشّرف و قلب اهلى

  .و منازل عرفان را طى كرد و به حقايق قرآن جميد آراسته شد

  :پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله درباره آن مرد اهلى فرمود
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  215: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َسْلماُن َمنَّا اْهَل اْلبَـْيتِ 

  .سلمان از ما اهل بيت است

  :و نيز در روح او و شخصيت واالى قلىب و فكريش فرمود

  .»2« َسْلماُن َحبٌْر ال يـُنـَْزُف وََكنـٌْز ال يـَنـَْفدُ 

  .شود سلمان درياىي است كه خشك شدىن نيست و گنجى است كه متام منى

  .حكيم دانسته استو حضرت صادق عليه السالم وى را برتر از لقمان  »3«  امرياملؤمنني عليه السالم او را لقمان امت

از براى اميان ده درجه است و سلمان وجود خود را به درجه دهم رساند و مقامى برتر از مقام اصحاب مهه انبيا به دست 
  .»4« آورد

براى او علم باليا و منايا بود و بارها امني وحى به وسيله پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله سالم حضرت احدّيت را به 
  .كردوى ابالغ  

او در راه اميان به انواع شدايد و حوادث و بالها دچار شد، وىل خم به ابرو نياورده و در راه دوست با متام وجود صرب كرد 
  .و استقامت ورزيد

  :او وقىت در مجعى نسبت به اصل و نسبش مورد پرسش واقع شد در جواب فرمود

هدايت يافتم، فقري بودم به بركت حممد غىن شدم، برده بودم به من سلمان فرزند بنده خدامي، گمراه بودم به بركت حمّمد 
  !»5«  بركت حمّمد آزاد شدم، اين است حسب و نسب من

______________________________  
  .28، حديث 10، باب 326/ 22: ؛ حبار األنوار282، حديث 31، باب 64/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .64، حديث 10، باب 348/ 22: ر؛ حبار األنوا341: االختصاص -)2(
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  .38، حديث 10، باب 329/ 22: ؛ حبار األنوار259/ 1: االحتجاج -)3(

  .، باب السني بعده الالم243/ 4: سفينة البحار -)4(

، حديث 11، باب 381/ 22: ؛ حبار األنوار203، خطبة ألمرياملؤمنني عليه السالم حديث 181/ 8: الكاىف -)5(
16.  

  216: ، ص11 ج عرفان اسالمى،

   ابوذر غفارى

آن جناب جزء آن چهار نفرى است كه خداوند عزيز، پيامربش را به عشق و حمبت آنان امر فرموده است و آن چهار نفر 
  :عبارتند از

  .»1« امرياملؤمنني عليه السالم، سلمان، ابوذر، مقداد

  .»2«  عيسى بن مرمي به حساب آورده استرسول اسالم صلى اهللا عليه و آله وى را صّديق امت و در زهد شبيه 

  :گويد مّال حممد باقر جملسى رمحه اهللا مى

  .پس از معصومني، در ميان اّمت كسى به جاللت قدر سلمان و ابوذر و مقداد نيست

  :فرمايد امام كاظم حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى

حواريون و خملصون حممد بن عبدالّله كه بر طريقه او مستقيم  كجايند: در روز قيامت منادى از جانب رّب العزّه ندا كند
  .»3« بودند و پيمان وى را نشكستند؟ پس سلمان و ابوذر و مقداد برخيزند

  :پيغمرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»4« به زهد و تقواى ابوذر نظر كند. خواهد به زهد عيسى بن مرمي نگاه كند هر كس مى

ى از منكر و مبارزه او چندى    در شهر شام و اطراف آن به امر به معروف و 
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______________________________  
  .20، حديث 10، باب 324/ 22: ؛ حبار األنوار127، حديث 254/ 1: اخلصال -)1(

  .52، حديث 10، باب 343/ 22: ؛ حبار األنوار285/ 2: روضة الواعظني -)2(

  .52، حديث 10، باب 342/ 22: ؛ حبار األنوار282/ 2: روضة الواعظني -)3(

  .52، حديث 10، باب 343/ 22: حبار األنوار -)4(

  217: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كه گروهى به داللت او به شرف تشيع  جانانه با معاويه و معرىف شخصيت امرياملؤمنني عليه السالم مشغول بود، تا جائى
  .نايل آمدند

ى از منكر و مبارزه با خالفكارىاو بر اثر امر به  هاى دستگاه سلطنت عثمان به َرَبذه تبعيد و در آجنا به داغ  معروف و 
آىب و گرسنگى به شرف لقاء الّله مشرف و به  فرزندش َذر كه بر اثر گرسنگى و تشنگى ُمرد مبتال و خود او هم از فرط ىب

الم با آب زمزم غسل داده شد و سپس دفن گرديد، من به زيارت دست پاك مالك اشرت خنعى عاشق امرياملؤمنني عليه الس
  !!قرب او مشرف و در حلظه تشّرف نور خدا را از آن قرب به جانب عرش در حركت ديدم

  مقداد بن االسود

  .آن بزرگوار از خواص اصحاب حضرت ختمى مرتبت و از اولياى عظيم الشأن اهلى است

ن است كه به رشته حترير آيد، فريقني در كرامت و شخصيت و جاللت قدر او تقوا و ديندارى و شجاعت او بيش از آ
  .داستانند هم

   بالل حبشى

  .تر از ستارگان فروزان است از سابقني در اسالم و در عظمت قدر و جاللت شأن فروزنده

  :امام صادق عليه السالم در حق او فرمود
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  .»1« يد و او بنده صاحل بودورز  خدا رمحت كند بالل را كه به ما اهل بيت عشق مى

______________________________  
  .125، حديث 37، باب 141/ 22: ؛ حبار األنوار71: االختصاص -)1(

  218: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

چون اذان از جانب حق نازل شد، پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله اعالمش را به آن جناب واگذار كرد و در طرد آنان  
  !در حق او نازل شد ] ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ [  خواستند صداى او را بشنوند آيه شريفه ىكه من

آن جناب پس از وفات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حاضر به اذان گفنت نشد؛ زيرا اذان گفنت خود را كمك به ستم 
اذان گفت و سپس به شام هجرت كرده تنها يك بار به درخواست دخرت گرامى پيامرب اسالم ! دانست ستمگران دوران مى
  .و در آجنا درگذشت

  .ام و از آن قرب با حقيقت تربك جستم من قرب آن جناب را در باب صغري واقع در بريون شهر شام زيارت كرده

   جابر بن عبدالّله انصارى

هم اوست كه سالم  آن جناب صحاىب جليل القدر و از اصحاب بدر است، در مدح و ثنايش روايات زيادى وارد شده و
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را به امام باقر عليه السالم رساند و آن جناب اّول كسى است كه در روز اربعني به زيارت 

حضرت سيدالشهدا موفق شد و هم آن بزرگوار است كه لوح آمساىن را كه نص امامت ائمه عليهم السالم در اوست نزد 
  .ارت كرد و از آن نسخه برداشتحضرت زهرا عليها السالم زي

امام سجاد عليه السالم با فرزندش حضرت باقر عليه السالم كه در آن وقت طفلى خردسال بود به ديدن جابر رفتند، چون  
  :كنار او نشستند، امام سجاد عليه السالم به حضرت باقر عليه السالم فرمود

  اين كيست؟: اشتسر عمويت را ببوس، چون امام سر جابر را بوسيد عرضه د

حمّمد رسول ! يا حممد: فرزندم حممد، پس جابر آن حضرت را به آغوش گرفت و گفت: حضرت سجاد عليه السالم فرمود
   خدا تو را سالم رساند، آن گاه به حضرت باقر عليه السالم

  219: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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  .»1« ضامن شفاعت من شويد، حضرت پذيرفتند: عرضه داشت

بسيارى از غزوات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله حاضر بود و در غزوه صفني حضرت موىل املوحدين را مهراهى  جابر در 
منود و در   اى از متابعت امام عارفان درنگ نكرد و پيوسته مردم را به حمبت و عشق آن حضرت ترغيب مى كرد و حلظه

  :خواند كوچه و بازار عبور كرده با صداى بلند مى

ُر اْلَبَشر َفَمْن اىب َعِلىٌّ « رتين بشر است پس كسى كه از او برگردد كافر است »2« »فـََقْد َكَفر  َخيـْ   .على عليه السالم 

توانيد در كتب رجاىل و تارخيى ببينيد كه اين دفرت   شرح مفّصل حيات پر بركت ياران رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله را مى
ن قسمت الزم ديدم به دورمناىي از حيات بضعه رسول زهراى بتول كه قطب و حمورى در پايان اي. گنجايش آن مفصل نبود

  .در متام هسىت است اشاره كنم كه در اين نوشتار نقصى مناند

   فاطمه زهرا عليها السالم دخرت رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله

نظري چون خدجيه كربى كه روايات  بعثت از مادرى ىبدخرت گرامى نىب اسالم در شب بيستم مجادى الثاىن به سال پنجم 
  .بسيارى در مدحش از پيامرب و ائمه عليهم السالم رسيده متولد شد

فاطمه عليها السالم براساس آيه تطهري داراى مقام عصمت و براساس آيات سوره انسان از نظر اميان و عمل و اخالق بر 
  .متام زنان آفرينش يگانه و يكتاست

______________________________  
  .230، حديث 41، باب 360/ 36: ؛ حبار األنوار301: كفاية األثر  -)1(

، 56، باب 6/ 38: ؛ حبار األنوار4744، باب تأديب الولد وامتحانه، حديث 493/ 3: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .10حديث 

  220: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

م در دانش و بينش سرآمد زنان روزگار و در پيشگاه حضرت حق از اعتبار و ارزشى مافوق دخرت رسول اسالم عليها السال
  .ها برخوردار است متام اعتبارات و ارزش
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  :در مسئله والدت آن جناب در روايات چنني آمده

به در ابطح نشسته پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مهراه على عليه السالم و عّمار و محزه و منذر و عباس و ديگر صحا
هايش مشرق و مغرب را پُر كرده بود بر حضرت نازل شد و ندا  بود، ناگاه جربييل به صورت اصلى خود در حاىل كه بال

  .كند چهل شبانه روز از خدجيه دورى كن رساند و امر مى تو را سالم مى  علّى اعلى! يا حمّمد: داد

ها را تا صبح به عبادت  داشت و شب العزّه روزها را روزه مى آن حضرت در آن چهل شبانه روز به امر حضرت ربّ 
  .مشغول بود

در آن هنگام به خدجيه مرضيه پيام داد كه نيامدن من نزد تو به دستور خداست، بر خود گمان بد مرب كه خداوند عزيز 
  !!منايد روزى چند بار به وجود تو بر مالئكه مباهات مى

  :وحى نزد آن جناب آمد و عرضه داشت چون چهل شبانه روز متام شد امني

براى حتفه و كرامت من مهيا شو، پس ميكاييل بر آن حضرت نازل شد و طبقى : فرمايد رساند و مى خداوندت سالم مى
شت روى آن بود و عرضه داشت آورد كه پارچه امشب به اين طعام افطار كن، على : فرمايد پروردگار مى: اى از ُسندس 

دادند هركس  شد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله اجازه مى در آن چهل شب هرگاه وقت افطار مى: فرمايد عليه السالم مى
كنار در خانه بنشني و از ورود افراد ممانعت كن كه ! يا على: خبواهد آن حضرت را مالقات منايد وىل در شب چهلم فرمود

اى از خرما و انگور و جامى از آب  در ميان آن خوشه اين طعام بر غري من حرام است، چون افطار شد طبق را گشود و
شت دستش را شست سپس به آن جناب گفت امشب وظيفه : ديد، به اندازه الزم ميل فرمود، آن گاه جربييل به آب 

رسيد  من در آن چهل شب با تنهاىي ساختم، چون شب مى: گويد دارى به منزل خدجيه بروى، از آن طرف خدجيه مى
  درها را

  221: ، ص11 فان اسالمى، جعر 

خوابيدم، شب چهلم خوابيده بودم كه صداى در بلند  آوخيتم و چراغ را خاموش و پس از عبادت مى بستم و پرده را مى مى
كيست كه جز حمّمد را نيايد دِر اين خانه را بزند كه ناگهان صداى دلنواز رسول اسالم صلى اهللا : شد، برخاستم و گفتم

با عجله در را باز كرده و از آن جناب استقبال كردم و مهان شب به نور ! خدجيه منم: گويد نيدم كه مىعليه و آله را ش
  !»1«  مقدس دخرتم زهرا منّور شده و حامل آن امانت بزرگ اهلى شدم
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  :كند كه شيخ صدوق به سند معترب از مفضل روايت مى

د، زنان مكه بر اثر عداوتى كه با پيامرب صلى اهللا عليه و آله چون خدجيه با رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله ازدواج كر 
از اين جهت در غم و غصه   داشتند از خدجيه جدا شدند و رفت و آمد با آن حسنه روزگار را ترك كردند، خدجيه كربى

ين معنا را از بود تا به زهرا حامله شد، از آن وقت به بعد شادى عجيىب براى او آمد و با محل خود به انس نشست و ا
  .داشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پنهان مى

گفىت؟ عرضه  با كه سخن مى: گويد، پرسيد روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بر او وارد شد، شنيد خدجيه سخن مى
  :با فرزندى كه در شكم دارم، حضرت فرمود: داشت

لى كه در رحم دارى دخرت است و اوست نسل طاهر با ميمنت اينك جربييل به من خرب داد كه اين طف! آرى، اى خدجيه
آورد و از او امامان و پيشوايان دين به هم رسند و حق تعاىل پس از انقطاع  و بركت كه خداوند نسل مرا از او به وجود مى

  .هاى خود گرداند وحى آنان را خليفه

ريش فرستاد تا نزد او حاضر شوند، ايشان در جواب  چون موقع به دنيا آمدن فاطمه رسيد، خدجيه كربى به سوى زنان ق
ما را با تو كارى نيست، چون مهسر يتيم فقريى هسىت، خدجيه از جواب متكربان دوران سخت اندوهگني شد، در : گفتند

   اين

______________________________  
  .20، حديث 5، باب 78/ 16: نوار؛ من احوال الصديقة الطاهرة عليها السالم؛ حبار األ220: العدد القوية -)1(

  222: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

مرتس كه ما رسوالن پروردگارمي، منم ساره زوجه : حالت چهار زن را نزد خود ديد، از ديدن آنان وحشت كرد، ايشان گفتند
شت است، سوم مرمي دخرت عمران، چهارم كلثوم خواه   .ر موسى بن عمرانابراهيم، دوم آسيه بنت مزاحم كه رفيق تو در 

خداوند، ما را براى كمك به تو فرستاده، در آن وقت زهرا عليها السالم متولد شد، در حاىل كه متام هويت او را پاكى و 
  :پاكيزگى گرفته بود و نورى از او درخشيدن داشت كه متام جهان را روشن كرد، پس آن جناب به سخن آمد و گفت

  .»1« الّلُه َوانَّ اىب َرُسوُل الّلِه َسيُِّد اْالنِْبياِء َوانَّ بـَْعلى َسيُِّد اْالْوِصياِء َوُوْلدى ساَدُة اْالْسباطِ اْشَهُد اْن ال الَه اّال 
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دهم كه خداىي جز خداى يگانه نيست، مسلماً پدرم رسول خدا سرور مهه پيامربان دست و مهسرم سرور مهه  شهادت مى
  .ا هستنده اوصياست و فرزندامن سرور مهه نسل

  :كند كه ابن بابويه از حضرت صادق عليه السالم روايت مى

  :فاطمه را نزد حضرت حق نُه نام است

  .فاطمه، صديقه، مباركه، طاهره، زكّيه، راضيه، مرضيه، حمّدثه، زهرا

  :امام صادق عليه السالم به يونس بن ظبيان فرمود

  :فرمود مرا خرب دهيد،: داىن تفسري فاطمه چيست؟ عرضه داشت مى

  .ُفِطَمْت ِمَن الشَّرِّ 

  .هاى باطن و ظاهر بريده شده از متام آلودگى

  :سپس حضرت فرمود

______________________________  
لس السابع والثمانون، حديث 593: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .20، حديث 5، باب 80/ 16: ؛ حبار األنوار1، ا
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  .»1« كرد برايش در متام جهان كفو و نظريى نبود املؤمنني عليه السالم او را تزويج منىاگر امري 

  :عالمه جملسى رمحه اهللا در ترمجه اسامى آن حضرت فرموده

  .معصومه :صّديقه

  .دارنده كماالت و معجزات و اوالد كرام :مباركه

  .پاكيزه از نقايص :طاهره
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  .منوكننده در كماالت :زكّيه

  .خشنود به قضاى حق :راضيه

  .اسوه مردان راه حق و پسنديده اولياى اهلى :مرضيه

ثه   .كسى كه هم سخن با ملك است  :حمدَّ

  .»2«  نوراىن به نور صورى و معنوى :زهرا

  :اند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود شيخ مفيد و شيخ طوسى از عاّمه روايت كرده

  .ا شاد گرداند مرا شاد گردانده و هر كه او را بيازارد مرا آزردهفاطمه پاره تن من است، هر كه او ر 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3«  فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

  :كند شيخ طوسى از عايشه نقل مى

______________________________  
، باب 10/ 43: األنوار؛ حبار 3، حديث 414/ 2: ؛ اخلصال3، حديث 142، باب 178/ 1: علل الشرايع -)1(
  .1، حديث 2

  .1، حديث 2، باب 10/ 43: حبار األنوار -)2(

لس األول، حديث 24: األماىل، شيخ طوسى -)3( لس احلادى والثالثون، 259: ؛ األماىل، شيخ مفيد30، ا ، ا
  .17، حديث 3، باب 23/ 43: ؛ حبار األنوار2حديث 

  224: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

تر از زهرا به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نديدم، چون فاطمه به نزد پيامرب صلى اهللا  گفتار و سخن شبيه  كسى را در
  .»1« نشاند بوسيد و وى را جباى خود مى هاى زهرا را مى گفت و دست آمد او را خوش آمد مى عليه و آله مى
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  :كند ابن بابويه از حضرت جمتىب عليه السالم نقل مى

ادرم را در حمراب عبادت ديدم، پيوسته در ركوع و سجود بود تا صبح طالع شد، دائم براى مؤمنني و مؤمنات شب مجعه م
  :كىن فرمود چرا براى خود دعا منى: كرد، به مادر گفتم به اسم دعا مى

  .»2« يا بـَُىنَّ اْجلاُر ُمثَّ الّدارُ 

  .اّول مهسايه سپس خود! اى فرزندم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

هايش را در حال آسيا   اش را از ُجل شرت ديد و دست روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به خانه فاطمه آمد، جامه
! اى دخرت با ارزشم: اش را در حال شريدادن، اشك چشم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جارى شد و فرمود كردن و بچه

  .ردن حالوت آخرت بچشهاى امروز دنيا را براى به دست آو  تلخى

  :حضرت زهرا عليها السالم عرضه داشت

  كنم بر كرامت هايش؛ هايش و شكر مى كنم بر نعمت خدا را محد مى! يا رسول اللّه

  :پس خداوند اين آيه را فرستاد

______________________________  
لس الرابع عشر، حديث 400: األماىل، شيخ طوسى -)1(   .22، حديث 3، باب 25/ 43: ار؛ حبار األنو 892، ا

  .8884، حديث 42، باب 112/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 145، باب 181/ 1: علل الشرايع -)2(
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  .»2» «1« ] َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرضى[

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى

  :گويد مىحسن بصرى 
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  !كرد ايستاد تا پاى مباركش ورم مى قدر برپاى مى فاطمه عليها السالم عابدترين فرد اّمت بود، در عبادت حق آن

رت است؟ عرضه داشت: وقىت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود نبيند مردى را و نبيند : براى زن چه چيزى 
  :فرمودمردى او را، حضرت وى را به سينه گرفت و 

  .»4» «3« ] ُذرِّيًَّة بـَْعُضها ِمْن بـَْعضٍ [

  .برخى ديگرند]  آنان از نسل[برخى از 

  :از امرياملؤمنني عليه السالم آورده» نوادر«راوندى در 

: شخص نابيناىي از دخرت پيامرب اذن خواست وارد خانه شود، زهرا خود را از او پوشاند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  چه سبب خود را از او مستور كردى او كه كور بود؟به 

: منايد، حضرت فرمود اگر او كور است وىل من بينا هستم، عالوه اگر در پرده نباشم راحيه مرا استشمام مى: عرض كرد
  .»5«  دهم كه تو پاره تن مىن شهادت مى

  :اى آن حكيم فرزانه در وصف آن گل گلستان عصمت چنني سروده اهلى قمشه

 برج معرفت گردون درخشان اخرتى دارد به
 

 به جيب خود سپهر عشق تابان گوهرى دارد

______________________________  
  .5): 93(ضحى  -)1(

  .8، حديث 4، باب 85/ 43: ؛ حبار األنوار342/ 3: املناقب -)2(

  .34): 3(آل عمران  -)3(

  .7، حديث 4، باب 84/ 43: ؛ حبار األنوار341/ 3: املناقب -)4(
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  .16، حديث 4، باب 91/ 43: ؛ حبار األنوار13: النوادر، راوندى -)5(

  

  226: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

 به باغ وحى و بستان نبوت گلبىن باشد
 

 كه آن گلنب هزاران باغ گل در هر پرى دارد

  به بستان واليت تازه سرو قامىت بيىن
 

 دارد حمشرىكه آن قامت چو غوغاى قيامت 

  به چشم از كحل ادراك حقايق سرمه بينش
 

 به گوش علم و اميان گوهرى دارد

  امري دين از آن برج والى آمسان رفعت
 

 به از مه يازده تابنده مهر انورى دارد

 حسن خلق وحسني افسر على قدر وحمّمدفر
 

 كه او چون شاه صادق ماه مذهب جعفرى دارد

  فرزند دلبندشدگر موسى كاظم پس على 
 

 كه در ملك رضا آن واىل حق كشورى دارد

 دگر سلطان تقوى خسرو يكتا تقى ديگر
 

 نقى پاك جان آن كو حسن فر عسگرى دارد

  دگر غوث زمان قطب جهان آن معىن قرآن
 

 امام انس و جان قائم وىل داورى دارد

  

   اى از سخنان حكيمانه حضرت زهرا عليها السالم گوشه

هاىي است كه نشان دهنده دانش و بينش آن حضرت نسبت به حقايق  آن حضرت سخنان و كلمات و سخنراىنبراى 
ملكوتى و آمساىن است و اين كه سرچشمه علم و دانش او وحى است و آن حضرت را به روح اعظم اتصاىل مافوق 

   را از آن تعريف است، او مستقيماً در دامن ختم نبوت تربيت يافت و علوم اولني و آخرين

  227: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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  .جناب دريافت كرد

اى كه پس از وفات پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مسجد النىب در دفاع از واليت  فالسفه و حكما و عرفا و اوليا بر خطبه
قدرمتندان عقلى از درك حقايق اند وىل تا به امروز متام  ها و تفسريها نوشته مطلقه امرياملؤمنني عليه السالم انشاء كرد شرح

  !!اند ملكوتى آن خطبه معّطل مانده

در آن خطبه اسرار ملكوت، حقايق عرفاىن، مسائل مهم فلسفى، مسئله نبوت، برنامه واليت، هنگامه حمشر، اوضاع 
به به تنهاىي  هاى ديگر مورد حبث دخرت پيامرب قرار گرفته كه آن خط طبيعت و هسىت، برنامه قرآن، آينده بشر و واقعيت

  .كتاب كاملى از علم و معرفت است كه بدون سابقه ذهىن، در حضور انصار و مهاجر ايراد فرمودند

اند كه مجع آن مسائل و مطالب كتاىب عظيم  هاى گوناگون، مسائل و مطالىب را القا فرموده عالوه بر آن خطبه در موقعيت
  .از حكمت اهلى و عرفان آمساىن است

واهم متام سخنان آن درياى معرفت را در اين نوشتار بياورم و به شرح و توضيح آن اقدام كنم به چند بدون شك اگر خب
اى از عظمت عقلى و شخصيت روحى آن حبيبه حق به مجالتى از آن جناب  رسد، تنها براى نشان دادن گوشه جملد مى

  :كنم به نقل فقيه بزرگ سيد ابن طاوس قناعت مى

   السالم به نقل از سيد ابن طاووس خطبه حضرت زهرا عليها

دخرت با عظمت پيامرب، پس از رحلت پدر، بر اثر احنراف مسري خالفت و حكومت به دست هواپرستان زمان، دچار انواع 
ها و ابتالئات شد، حوادثى كه مانند تريگى شب به خيمه حيات هجوم آورد، در  حوادث و مصايب و بالها و طوفان

   آن معصومه نقل شده، اگر بالهاىي كه پس از وفات حّدى كه از زبان حال

  228: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .شد رخيتند متام روزها تبديل به شب تار مى پدر به سر من آمد به روزهاى روزگار مى

مقدارى  برانداز بسيارى از مردم دين و اميان را به دنياى فاىن فروخته و آخرت باقى را براى هاى بنيان در وزش آن طوفان
  .درهم و دينار و كرسى رياست از دست دادند
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دخرت پيامرب براى حفظ قرآن و زمحات انبيا و نگهدارى منصب سعادتبخش واليت و امامت در برابر آن مهه حادثه و بال 
  .ذاشتها براى امت تا روز قيامت در آن ثبت است از خود به يادگار گ ايستادگى كرد و تابلوى گرانبهاى زير را كه درس

  .ٍء ِمْن ِكتاِبهِ  احلَْْمُد لّلِه الَّذى َملْ َجيَْعْلىن جاِحداً ِلَشىْ 

خداى را سپاس گزارم كه در برخورد با اينهمه حوادث و بال و رنج و مشّقت و طوفان و ناراحىت دچار انكار چيزى از 
  .حقايق كتاب اهلى نشدم

و قرار در مدار اخالق حسنه و اعمال صاحله را به عنايت اهلى  اعتقاد به توحيد و نبّوت و مالئكه و كتاب و روز قيامت
  .حفظ كردم، حوادث خطرى برامي در اين زمينه اجياد نكرد

اً ىف َشىْ    .ٍء ِمْن اْمرِهِ  َوال ُمَتَحريِّ

 كنم در چيزى از امر اهلى پس از وزيدن اين مهه بادهاى خطرناك اخالقى و اجتماعى سرگردان و دودل خدا را شكر مى
  .نشدم

تر، سلوكم را در مسلك اهلى ادامه دادم و با كمال يقني و  ها برامي از آفتاب روشن راه برامي آشكار بود و حق در مهه زمينه
  .پاك از شك و ترديد وظايف اهلى خود را اجنام دادم

  229: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .الّلُهمَّ اىنِّ اْسئَـُلَك قـَْوَل التَّوابَني َوَعَمَلُهمْ 

آنچه براى من مهم است، اين است كه به صف بازگشتگان به سوى تو درآمي و گفتارم در مسئله توبه و عملم ! پروردگارا
كنندگان در پيشگاه تو از ارزش بسيار  در برنامه بازگشت هم چون تّوابني حقيقى به راسىت و درسىت باشد كه طايفه توبه

  .عظيمى برخوردارند

  .َوَثوابـَُهمْ َوَجناَة اْلُمجاِهديَن 

خواهم راهم و جنامت را، راه و جنات رزمندگان در راهت قرار دهى و از ثواب و خريى كه به  از تو مى! اى خداوند مهربان
طلىب را دمشنم و متام عالقه و عشقم به اين  كىن به من هم عنايت مناىي كه سسىت و عافيت جماهدين ىف سبيل الّله عنايت مى

  .لص و جماهدى پاك براى اعالى كلمه حق باشماى خا است كه رزمنده
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  .َوَتْصديَق اْلُمْؤِمنَني َوتـَوَكَُّلُهمْ 

قلبم را هم چون قلب مؤمنان واقعى آراسته به تصديق نسبت به مهه واقعيات قرار بده و آن جايگاه ملكوتى را به نور ! اهلى
  .اعتماد و توكل انبيا بر خويش قرار دادهصدق و صفا منّور گردان، اهلى اعتماد و توّكلم را بر خود مهانند 

، َواْجَعْل َجَسدى ِىف اذا تـََوفـَّْيَت نـَْفسى َوقـََبْضَت ُروحى َفاْجَعْل روحى ِىف اْالْرواِح الرّاِحبَِة، َواْجَعْل نـَْفسى ىف اْالنـُْفِس الّصاحلَِةِ 
  .َلةِ اْالْجساِد اْلُمَطهََّرِة َواْجَعْل َعَملى ِىف اْالْعماِل اْلُمتَـَقبـَّ 

چون عمرم سرآمد و روحم را قبض كردى، پس روحم را در ارواح راحبه و نفسم را در نفوس صاحله و بدمن را در ! پروردگارا
  .ابدان مطّهره و اعمامل را در اعمال قبول شده قرار بده

  230: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

حله، نفوس آن بزرگواران و اجساد مطّهره، اجساد شهداى راه احتماًال معناى ارواح راحبه، ارواح انبياى اولوالعزم و انفس صا
  .اى آزادند حق و حقيقت باشد كه از هر منت و برنامه

  .َعَلْيِه خافيٌة ىف اْالْرِض َوالسَّماءِ   ُسْبحاَن َمْن يـَْعَلُم َخواِطَر اْلُقلوِب، ُسْبحاَن َمْن ُحيْصى َعَدَد الذُّنوِب، ُسْبحاَن َمْن ال َختْفى

گذرد آگاه است، پاك و منزه است  و منزه از هر عيب و نقصى است خداوندى كه بر متام آنچه بر قلوب بندگان مىپاك 
پروردگارى كه مشاره عدد ذنوب گنهكاران در پيشگاهش معلوم است، پاك و مربّاست خداوندى كه هيچ چيزى در زمني و 

  .آمسان از حضرتش پوشيده نيست

  . َجيَْعْلىن كاِفراً ِالنـُْعِمِه َوال َجاِحداً ِلَفْضِلِه، َفاْخلَيـُْر فيِه َوُهَو اْهُلهُ احلَْْمُد ِلّلِه الَّذى ملَْ 

  .ءٌ ِمْن اْمرى َعَلْيَك َشىْ   اْمرى َوتـَْعَلُم ما ىف نـَْفسى َولَْيَس َخيْفى  َمكاِىن َوَتْسَمُع َكالمى َوَتطَِّلُع َعلى  اللَُّهمَّ َقْد َترى

وجود مقدسى را كه به من توفيق داد، تا از ناسپاسى نسبت به نعمت هايش و انكار فضايلش كنم آن  سپس و محد مى
شنوى و بر متام امورم آگاهى و  بيىن و كالمم را مى جامي را مى! اهلى. آزاد باشم، متام خري در اوست و او اهل خري است

  .بر تو پوشيده نيستهاى باطن و ظاهر من  داىن و چيزى از برنامه آنچه در وجود من است مى

َر َواْلبَـْغى َواحلََْسَد َوالضَّْعَف َوالشَّكَّ َواْلَوْهَن َوالضُّرَّ َواْال  ْسقاَم َواخلِْْذالَن َواْلَمْكَر َواخلَْديَعَة َواْلَبِليََّة الّلُهمَّ اْنزِع اْلُعْجَب َوالرِّياَء َواْلِكبـْ
   ى َوُخْذ ِبناِصَيىت اىل ما حتُِبُ َواْلَفساَد ِمْن َمسْعى َوَبَصرى َوَمجيِع َجوارِح
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  .»1«  َوتـَْرضى

حسى و خسارت و دردها و خوارى و مكر و حيله و  خودبيىن و ريا و تكرب و جتاوز و حسد و سسىت و شك و ىب! اهلى
  .رضايت خود قرار بدهكن فرما و مرا در مسري عشق و  بال و فساد را از گوش و چشم و متام جوارح من ريشه

   حيات مادى و معنوى در نظر حضرت زهرا عليها السالم

  :در روايات بسيار مهم در كتب معترب آمده كه

اش آشكار بود  مردى از سر كار بازار به خانه رفت، مهسرش وى را پريشان حال ديد، سبب پريشاىن وى را كه از چهره
مغازه براى مّدتى به فكر عاقبت و قيامت خود افتادم كه در آن روز جاى من  امروز در ميان : پرسيد، در پاسخ زن گفت

شت يا جهنم؟ برامي معلوم نشد، مرا سخت افسرده كرد، اكنون با اضطراب و وحشت و پريشاىن و ناراحىت به : كجاست
آيد؟  راى تو چه كارى برمىاز دست من ب: خواهم مرا از اين رنج جنات دهى، زن به مهسرش گفت ام و از تو مى خانه آمده
  !نزد حضرت زهرا عليها السالم برو كه آن خمّدره عامل به حقايق است و از آن حضرت عاقبت مرا بپرس: جواب داد

زن به خانه حضرت زهرا عليها السالم رفت و عني گفتار شوهرش را به آن بانوى عصمت عرضه داشت، حضرت در 
مور حيات مادى و معنوى مهاهنگ با قرآن زندگى كرده باشى مسلماً اهل اگر در ا: به مهسرت بگو: پاسخ وى گفت

  .شت ورنه به عذاب اهلى دچار خواهى شد

  دخرت با عظمت پيامرب در علم و عمل، در اخالق و كردار، در زهد و عبادت، در

______________________________  
  .4، حديث 39، باب 66/ 83: ر، الفصل التاسع عشر، حبار األنوا173: فالح السائل -)1(
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منونه است،  دارى، در تربيت اوالد در متام روزگار و در مهه دهر موجودى عاىل و ىب فضيلت و كمال، در شوهردارى و خانه
أّسى جويند تا تا جاىي كه بر متام زنان جهان واجب است در متام امور حيات از آن حضرت پريوى كرده و به آن جناب ت

  .خري دنيا و آخرت خويش را تأمني منايند
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حيات اهلى بانوى دوسرا به طور مفّصل در كتب حديث و كتب تاريخ آمده و به وسيله دانشمندان بزرگ شيعه و سىن به 
نيد زندگى آن توا اند، مشا مى رشته حترير كشيده شده و از بدو والدت تا شهادت آن بانوى دو سرا را به حنو حتليلى نگاشته

  .ها هست خبوانيد مقام با عظمت ملكوتى را در آن كتب كه بني مردم مشهور و در متام كتاخبانه
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   باب

69  

   در شناخت ائمه طاهرين عليهم السالم

  235: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :َقاَل الّصاِدُق عليه السالم

: َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله فـََلّما َنَظَر اَىلَّ قالَ   َدَخْلُت َعلى: ْلماَن اْلفاْرِسىِّ رضى اهللا عنه قالَ ُرِوَى ِباْسناٍد َصحيٍح َعْن سَ 
َعَرْفُت هذا ِمْن اْهِل  يا َرُسوَل الّلهِ : قـُْلتُ : يا َسْلماُن انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ يـَبـَْعْث نَِبّياً َوال َرُسوًال اّال َوَلُه إْثنا َعَشَر نَقيباً، قالَ 

الّلُه َوَرُسولُُه : ِلْالماَمِة ِمْن بـَْعدى؟ فـَُقْلتُ   يا َسْلماُن َهْل َعِلْمَت نـَُقباِئَى اْالثـَْىن َعَشَر الَّذيَن اْختاَرُهُم الّلُه َتعاىل: قالَ . اْلِكتابـَْنيِ 
ِة نُورِِه َوَدعاىن فَأَطْعتُُه، َفَخَلَق ِمْن نُورى َعِليّاً َوَدعاُه فَاطاَعُه، َفَخَلَق ِمْن نُورى ِمْن َصْفوَ   يا َسْلماُن َخَلَقِىنَ الّلُه َتعاىل: َفقالَ . اْعَلمُ 

ْمَسِة اْمساٍء اطاعاُه َفَسّمانَا الّلُه ِخبَ َونُوِر َعِلىٍّ فاِطَمَة َوَدعاها َفاطاَعْتُه، َوَخَلَق ِمّىن َوِمْن َعِلىٍّ َوفاِطَمَة احلََْسَن َواحلَُْسْنيَ َفَدعاُمها فَ 
َوهذا احلََْسُن،  اْلَمْحُموُد َوانَا ُحمَمٌَّد، َوالّلُه اْلَعِلىُّ َوهذا َعِلىٌّ، َوالّلُه اْلفاِطُر َوهِذِه فاِطَمُة، َوالّلُه ُذواْالْحسانِ   ِمْن اْمساِئِه فَالّلُه َتعاىل

َمساًء َمْبِنيًَّة اْو   َسْنيِ ِتْسَعَة أئِمٍَّة َفَدعاُهْم َفاطاُعوُه ِمْن قـَْبِل اْن َخيُْلَق الّلُه َتعاىلَوالّلُه اْلُمْحِسُن َوَهَذا احلَُْسْنيُ َوَخَلَق ِمْن نُوِر احلُْ 
  .اْرضاً َمْدِحيًَّة اْو َهواًء اْو َمَلكاً اْو َبَشراً وَُكّنا اْنواراً ُنّسبُِّحُه َوَنْسَمُع َلُه َونُطيعُ 

يا َسْلماُن َمْن َعَرفـَُهْم َحقَّ َمْعرَِفِتِهْم : اىب اْنَت َواّمى ما ِلَمْن َعَرَف هُؤالِء َحقَّ َمْعرِفَِتِهْم؟ َفقالَ يا َرُسوَل الّلِه بِ : فـَُقْلتُ : قالَ 
  .ِِْم َفواالُهْم َوتـَبَـرَّأَ ِمْن َعُدوِِّهْم كاَن َوالّلِه ِمّنا يَرُِد َحْيُث َنرُِد َوَيْسُكُن َحْيُث َنْسُكنُ   َواقْـَتدى

  يا َرُسوَل الّلِه َفهْل امياٌن ِبَغْريِ َمْعرَِفِتِهْم بِأْمساِئِهْم َوأْنساِِْم؟: فـَُقْلتُ 
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  :َفقالَ 

ُمثَّ زَْيُن اْلعاِبديَن  قاَل َرُسوُل الّلهِ . نـََعمْ : َقْد َعَرْفَت اَىل احلُْْسِني؟ قـُْلتُ : ىل ِِْم؟ َفقالَ   يا َرُسوَل الّلِه َفأىنّ : قـُْلتُ . يا َسْلمانُ : ال
، ُمثَّ ابـُْنُه ُحمَمَُّد ْبُن َعلىٍّ باِقِر ِعْلِم اْألوَّلَني َواآلِخريَن ِمَن النَِّبيَِّني َواْلمُ  ْرَسلني ُمثَّ َجْعَفرُْبُن ُحمَمٍَّد ِلساُن الّلِه الّصاِدُق، َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ

َخْلِق ُه َصْرباً ِىف الّلِه ُمثَّ َعِلىُّ ْبُن ُموسَى الرِّضا الرّاضى ِبِسرِّ الّلِه ُمثَّ ُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ اْلُمْختاُر ِمْن ُمثَّ ُموسى ْبُن َجْعَفٍر اْلكاِظُم َغْيظَ 
 ُفالٌن َمسّاُه بِاْبِن احلََْسِن النّاِطُق اْلقاِئُم ِسرِّ الّلِه ُمثَّ   الّلِه ُمثَّ َعِلىُّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْهلادى اَىل الّلِه ُمثَّ احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ الّصاِمُت األمُني َعلى

  .ِحبَقِّ الّلهِ 

  َعْهِدِهْم؟  يا َرُسوَل الّلِه اّىن ُمَؤجٌَّل اىل: فـََبَكْيُت ُمثَّ قـُْلتُ : قاَل َسْلمانُ 

  :يا َسْلماُن اقْـرَأْ : قالَ 

ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال َفِإذا جاَء َوْعُد أُوالُمها بـََعْثنا َعَلْيُكْم ِعباداً َلنا [ ُمثَّ َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة * أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ
  .»1« ]َعَلْيِهْم َو َأْمَدْدناُكْم بَِأْمواٍل َو بَِنَني َو َجَعْلناُكْم َأْكثـََر َنِفرياً 

اى َوالَّذى اْرَسَلىن لَِبَعْهٍد ِمّىن َوِبَعِلىٍّ َوفَاِطَمَة َواحلََْسِن : الّلِه اِبَعْهٍد ِمْنَك؟ َفقالَ يا َرُسوَل : َفاْشَتدَّ ُبكائى َوَشْوقى َوقـُْلتُ : قالَ 
َن َحمْضاً، اى لُّ َمْن َحمََض اْالمياَواحلَُْسْنيِ َوِتْسَعِة أئِمٍَّة ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ عليهم السالم السَّالم َوِبَك َوَمْن ُهَو ِمّنا َوِمظُلوٌم فينا وَكُ 

اِث َوال َيْظِلُم َربَُّك   َوالّلِه يا َسْلماُن ُمثَّ لَُيْحَضَرنَّ ابليُس َوُجنـُُوُدُه وَُكلُّ َمْن َحمََض اْلُكْفَر َحمْضاً َحّىت  يُؤَخَذ ِباْلِقصاِص َواْالْوتاِر َوالرتُّ
  .اَحداً، َوَحنُْن َتأويُل هِذِه اْآليَةِ 

______________________________  
  .6 -5): 17(اسراء  -)1(
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َو ُمنَكَِّن َهلُْم ِيف اْألَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو * َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َجنَْعَلُهُم اْلوارِِثنيَ [
  .»1« ] ا ِمنـُْهْم ما كانُوا َحيَْذُرونَ هاماَن َو ُجُنوَدمهُ 

  .»2«  َلِقَى اْلَمْوَت اْو َلِقَيهُ   فـَُقْمُت ِمْن بـَْنيِ َيَدْى َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َوما يُباىل َسْلماُن َمىت: قاَل َسْلمانُ 
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  .6 -5): 28(قصص  -)1(

  .باشد بدالرزاق الهيجى منىاين باب در نسخه ع -)2(
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دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله فلما نظر اىل : روى باسناد صحيح عن سلمان الفارسى رضى اهللا عنه قال[
  ]يا سلمان ان اهللا عزوجل مل يبعث نبيا و ال رسوال اال و له إثنا عشر نقيبا: قال

   امامت و واليت

ترين مسائل اسالم  كه بيانگر يكى از اصوىل  -كاران و دغل بازان و دين فروشان به دنيا اين روايت بسيار مهم را دسيسه
از  -يعىن امامت و رهربى است، امامىت كه حيات و تداوم دين و حفظ مفاهيم و معاىن حقيقى قرآن بستگى به آن دارد

كرده و جباى آن روايىت جمعول و ساختگى در فضايل و مناقب حذف  » مصباح الشريعة«هاى قدميى  بعضى از نسخه
  .اند بعضى از صحابه كه از اربابان ظلم و زور بودند گذاشته

من از آن روايت جمعول كه خمالف با قرآن و سنت بود، به دستور قرآن و سنت چشم پوشيده و روايت اصلى باب شصت 
م  و چاپى كه بيانگر مسئله امامت و واليت است آوردم تا شرح را از بعضى از نسخ خّطى » مصباح الشريعة«و 

  .از نقص و عيب خاىل مباند و خوانندگان امروز و فردا در حّد الزم از آن منتفع شوند» مصباح الشريعة«

  239: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

 كبش و حسن بن سليمان اين روايت عاىل را از سيد جليل حسن بن اىب »1« »علم اليقني«مّال حمسن فيض كاشاىن در 
از چاپ قدمي و حمّدث » حبار األنوار«و عالمه جملسى رمحه اهللا در جلد سيزدهم » حمتضر و صاحب مقتضب«در كتاب 

  .اند نقل كرده» نفس الرمحن ىف فضايل سلمان«نورى در ابتداى باب يازدهم كتاب 

نيست كه خدا حافظ و متام كننده نور خود است و كاران بايد بدانند نور خدا با پف دهان قابل خاموش كردن  دسيسه
  .آنچه در رابطه با خداست براى ابد ماندىن است

  .منونه اين روايت كه در آن تصريح به اسم ائمه طاهرين عليهم السالم شده در كتب شيعه و سّىن آمده است
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  :هاند ك كتب فريقني از قول رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله روايات زيادى آورده

هاى گوناگون در طول بيست و سه سال بعثت خود به اوصياى بعد از  بزرگ پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در موقعيت
گونه شك و ترديدى نيست و روايات اين باب از نظر سند صحت  خود با ذكر نام اشاره كرده و در اين زمينه جاى هيچ

ربستان كه در دمشىن با طوايف مسلمانان و برخى از اصول مسّلم اسالم هاى ع آن قدر حمكم و متني است كه حّىت وّهاىب
هاى سنگى مسجد حك   معروف جهانند در بازسازى مسجد النّىب نام دوازده امام و جانشني پس از پيامرب را بر ستون

  .ام هاى داخل حياط مسجد خوانده كرده و من چندين بار آن اسامى مقدسه را بر ستون

است به يك حديث كه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله در كتب شيعه و سىن، تصريح به نام دوازده در اينجا الزم 
  .جانشني آن حضرت دارد، اشاره شود

  و شيخ صدوق در» ينابيع املوّدة«شيخ سليمان بلخى حنفى در كتاب پر قيمت 

______________________________  
  .406/ 1: علم اليقني -)1(

  240: ، ص11 مى، جعرفان اسال

كنند كه   با سند متني و حمكم از جابر بن عبدالّله انصارى نقل مى» علم اليقني«و فيض كاشاىن در » اكمال الّدين«
  :گفت

  :وقىت آيه شريفه

  .»1« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ [

اند و چون پيامرب  كه امامان از اهل بيت[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اهل امياناى 
  .اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى

االمرى كه در اين آيه پروردگار  خدا و رسول را شناختيم، اوىل: بر پيامرب بزرگ نازل شد، من به آن حضرت عرضه داشتم
  طاعتشان را با طاعت از رسول يكى قرار داده كيستند؟ عامل

  :اينان جانشينان من و رهربان جامعه اسالمى پس از من هستند اّول آنان: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
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على ابن ابيطالب و حسن و حسني و على بن احلسني و حممد بن على در تورات معروف به باقر كه اى جابر او را 
  .و چون ديدى سالمم را به او برسان بيىن مى

  .بن حممد و حسن بن على سپس صادق جعفر بن حممد و موسى بن جعفر و علّى بن موسى و حمّمد بن على و علىّ 

  .سپس هم نام و هم كنيت من حجت خدا در زمني و بقّيت عباد پسر حسن بن على است

شود، او از شيعيان و دوستدارانش غايب است و آن كه  ىياد و نام خدا به دست او در مشارق و مغارب طنني انداز م
  .خدا دلش را به اميان امتحان كرده بر امامتش اقرار دارد

______________________________  
  .59): 4(نساء  -)1(

  241: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

به آن  : برند؟ فرمود از او سود مىشيعيانش در زمان غيبت : از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرسيدم: گويد جابر مى
ره مى ره  گريند و از رهربيش سود مى كسى كه مرا به رسالت فرستاده از نورش  برند، چنانچه مردم از آفتاب پشت ابر 

  !برند مى

 داددر دنباله حديث، داستان مالقات جابر با حضرت باقر العلوم عليه السالم آمده، مالقاتى كه پيامرب بزرگ از آن خرب 
»1«.  

نّص صريح رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را بر نام دوازده امام و اين كه آن بزرگواران خلفا و جانشينان آن حضرتند 
ترين كتب اهل سنت است  كه از مهم» ينابيع املوّدة«، »مسند امحد بن حنبل«، »صحيح خبارى«هاى  توانيد در كتاب مى
  .ترين كتب شيعه است مالحظه كنيد كه از مهم» حبار األنوار«، » م الَورىاعال«، »احقاق احلق«و » الكاىف«و 

در زمينه وجوب نصب امام و اين كه لزوم امامت در جامعه هم چون لزوم نبّوت است كتب بسيار مهم و دقيق و حتقيقى 
كلفني تا صبح قيامت متام  و استدالىل به توسط دانشمندان بزرگ شيعه نوشته شده كه در اين زمينه حجت حق را بر متام م

  .اند اند و دِر هر عذرى را در ختلف از ائمه معصومني پس از پيامرب به روى مهه بسته كرده
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نوشته عالمه » الغدير«نوشته مري حامد حسني نيشابورى و » عبقات«نوشته عالمه حّلى و » الفني«هاىي هم چون  كتاب
ترين و سودمندترين   ى، براى مطالعه در زمينه امامت و واليت از مهمنوشته سيد شرف الدين عامل» املراجعات«اميىن و 

  .كتب است

   تر است و شيعه در متام استحكام بناى تشّيع واقعيىت است كه از آفتاب روشن

______________________________  
  .67، حديث 41، باب 249/ 36: ، الفصل الثاىن؛ حبار األنوار397: ؛ اعالم الورى173/ 2: ينابيع املوّدة -)1(

  242: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

تر است و اين معنا را به طور  هاى تاريخ حيات مكتبش برتر و اصوىل هاى اسالمى علماً و عمًال از متام مكتب زمينه
عامد  حتقيقى و مهراه با استدالالت و براهني بسيار حمكم در صدها كتاب معترب و علمى ثابت كرده است، گرچه معاندان

ترين دمشن  هاى تاريخ امت اسالم بر اثر اسري بودن در بند هواى نفس كه بدترين و سخت و دين فروختگان به دنيا و بلعم
  .اند حق را بپذيرند و از واقعيت پريوى كنند است، خنواسته

ر جلسه سقيفه از مسري و آنان و پريوان كر و كورشان مسئله خالفت و جانشيىن از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله را د
ها را تا ظهور امام دوازدهم به چاه ضاللت و بيابان گمراهى انداختند  حمور حقيقى و اصلى برگرداندند و كثريى از مسلمان

ترين حرف را كه پيامرب در امر جانشيىن نظر نداده و تعيني حكومت پس از وى بر عهده امت  پايه ترين و ىب و سخيف
قرار داده و باعث اين مهه تشّتت و اختالف و ضعف و دين سازى و احنراف و بدخبىت در جامعه است اساس كار خود 

  !اسالمى شدند

   امامت و واليت در كالم امام رضا عليه السالم

من از ميان صدها كتاب علمى و حتقيقى و رواىي و تارخيى كه در امر واليت و امامت و جانشيىن پس از پيامرب صلى اهللا 
كنم باشد كه  آله نوشته شده فقط يك سخن از حضرت على بن موسى الرضا عامل آل حممد عليهم السالم نقل مىعليه و 

  .اهل انصاف به انصاف خود تكيه كنند

  :»1« گويد عبدالعزيز بن مسلم كه از ياران و ارادمتندان و خملصان حضرت رضاست مى
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______________________________  
لس 674: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، باب نادر جامع ىف فضل االمام وصفاته، حديث 198/ 1: الكاىف -)1( ، ا

  .4، حديث 4، باب 120/ 25: ؛ حبار األنوار1السابع والتسعون، حديث 

  243: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

مردم در امر امامت در ابتداى ورودمان به مرو در خدمت امام رضا عليه السالم در روز مجعه در جامع مرو بودمي، بني 
پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله سخنان زيادى رد و بدل شد و اختالف زيادى كه بني مردم در مسئله امامت بود مورد 

مذاكره قرار گرفت پس از آن جلسه به خدمت موالمي حضرت رضا عليه السالم رسيدم و داستان مردم را بازگو كردم، 
اين مردم جاهل و نادانند و در رأى و عقيده خود كاله سرشان رفته، به ! بدالعزيزاى ع: حضرت لبخندى زد و فرمود

حقيقت خداوند عّزوجّل جان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را نگرفت مگر اين كه دين را براى او كامل كرد و قرآىن به 
ه مردم بدان نياز دارند مهه را در او عنايت فرمود كه شرح هر چيز در آن است، حالل و حرام و حدود و احكام و آنچ

  :آن بيان كرد و فرمود

  .»1« ]ءٍ  ما فـَرَّْطنا ِيف اْلِكتاِب ِمْن َشيْ [

  .امي فروگذار نكرده]  هاى آفرينش تكوين از نظر ثبت جريانات هسىت و برنامه[ما چيزى را در كتاب 

  :سوم سوره مائده را نازل كرددر سفر حجة الوداع كه آخر عمر پيامرب صلى اهللا عليه و آله بود آيه 

ْسالَم ِديناً [   .»2« ]اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

 دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را]  طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  بر مشا متام كردم، و اسالم را

______________________________  
  .38): 6(انعام  -)1(

  .3): 5(مائده  -)2(
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  244: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .برايتان به عنوان دين پسنديدم

بيان كرد و راه را امر امامت از متام نعمت است، پيامرب صلى اهللا عليه و آله از دنيا نرفت تا براى مهگان مهه معامل دين را 
ها را بر جاده حق واداشت و على عليه السالم را بر آنان رهرب و پيشوا منود و از چيزى كه  براى آنان روشن ساخت و آن

مورد نياز امت باشد صرف نظر نكرد مگر اين كه بيان فرمود، هر كه خيال كند كه خداوند دينش را كامل نكرده، كتاب 
  !!تاب خدا را رد كند به آن كافر استخدا را رد منوده و هركس ك

  !دانند تا اختيار و انتخاب آنان در آن روا باشد؟ آيا قدر و موقعيت امامت را در امت مى

تر و ژرفاىي فروتر از آن دارد كه مردم با  تر و آستاىن منيع اى فراتر و مقامى واالتر و موقعى ارزنده امامت اندازه! به راسىت
  .يا با رأى و نظر خود درك كنند يا به انتخاب خود امامى بگمارند عقل خود به آن رسند،

امامت مقامى است كه حضرت ابراهيم پس از آن كه مقام نبوت و ُخّلت را پابرجا كرد بدان رسيد، اين امامت سومني 
  :درجه و فضيلىت بود كه خدايش بدان مشرف كرد و نامش را به وسيله آن بلند منود و فرمود

  .»1« ]اِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً ِإينِّ ج[

  .من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم

  :خليل از شادماىن به اين نعمت عرضه داشت

  اين مقام در ذرّيه و نژاد من هم هست؟

  :خداوند فرمود

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  245: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ  ال يَنالُ [
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  .رسد به ستمكاران منى]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من 

  .اين آيه امامت و رهربى هر ظاملى را تا روز قيامت باطل ساخت و آن را خمصوص برگزيدگان پاك ساخت

   شيعه در اسالم

حق رسول حضرت امري و يازده فرزندش و ياران  آيا پس از رحلت پيامرب صلى اهللا عليه و آله اگر مسئله زمحات وصى به
و پس از غيبت اگر به وسيله فقهاى واجد شرايط و ! ماند؟ آن بزرگواران نبود، آيا از اسالم حقيقى نشاىن باقى مى

ه پذيرفت با هجومى كه پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به وسيل شدگانشان آن مهه زمحت براى بقاى دين اجنام منى تربيت
ماند؟ اسالمى كه امروز به دست طوايف غري  عباس به اسالم شد از اسالم چه مى اميه و بىن هواپرستان و به خصوص بىن

شيعه است اسالم فقهاى تربيت شده بىن اميه و بىن عباس است و اسالمى كه به دست شيعه است اسالم ائمه معصومني 
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و اسالم رسول خدا صلى اهللا عليه و عليهم السالم و اسالم ائمه عليهم السالم، اسالم 

  .آله، اسالم خداست

عباس است حقيقىت است كه خود كتب فقهى و  اميه و بىن پرورده بىن گومي اسالم غري شيعه اسالم فقهاى دست اين كه مى
حمتوى و استدالل بر متام آراى فقهى چهار  دهد به مهني خاطر است كه متام آراى فقهى شيعه از نظر تارخيى آنان نشان مى

شيخ طوسى مراجعه كنيد و نيز فتواى بزرگ فقيه اهل سنت » اخلالف«مذهب ديگر برترى دارد، در اين زمينه به كتاب 
  دهد شيخ حممود شلتوت را ببينيد كه فتوا مى

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  246: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  !!توانند در متام امور از فقه شيعه كه فقه جعفر بن حممد الصادق است پريوى كنند متام اهل سنت مى

آرى، شيعه در متام مسائل اعتقادى و عملى و اخالقى و مادى و معنوى و سياسى و اجتماعى و دنياىي و آخرتى پريو 
آنان دانش و علوم خود را از جد بزرگوار خود پيامرب  امامان معصوم از اهل بيت رسول اكرم عليهم السالم است كه 

اند و پيامرب علومش را از حضرت حق اخذ كرده و در حقيقت سّىن واقعى شيعيان هستند كه به حقيقت از سنت  گرفته
ا به اند، گرچه خمالفان ما ر  پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مهه امور و به خصوص در امر خالفت و جانشيىن پريوى كرده

مت َرْمى كنند و از هيچ دروغى در حق ما باز نايستند كه ما را جز خدا تكيه گاهى نيست و عالوه بر پاسخ  هزاران 
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النص و «و » املراجعات«و » الغدير«و » عبقات«و » احقاق احلق«ها كه در كتب علمى خود مانند  ها و دروغ مت
اه قيامت با حضور پيامرب صلى اهللا عليه و آله و شهادت حضرت حق به امي در دادگ داده» االمام الصادق«و » االجتهاد

مت   :هاى معاندان و هواپرستان و استعمارزدگان اقدام خواهيم كرد كه ها و دروغ پاسخ 

  .»1« ] أَ لَْيَس اللَُّه ِبَأْحَكِم اْحلاِكِمنيَ [

رتين داوران نيست؟   آيا خدا 

   راسخون در علم

امامى كه به گفته روايات متواتره واجد متام اوصاف و  -پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نبوداگر وجود امام معصوم 
تصرفات بيجاى هواپرستان با عقل و آرائشان در مفاهيم  - خصوصيات پيامرب صلى اهللا عليه و آله غري از نبوت است

  .داد آيات قرآن به عمر مكتب حقيقى حق خامته مى

______________________________  
  .8): 95(تني  -)1(
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اين امامان معصوم عليهم السالم بودند كه حقيقت مفاهيم را بيان كردند و گفتارشان به عنوان ميزان شناخت حقايق قرآن 
  .قرآن معلوم گرددبراى اهل دل باقى ماند تا با مراجعه به گفتار و آراى برحق آنان باطل بودن آراى ديگران نسبت به 

  :به آيه زير با كمال دقت توجه مناييد

اٌت فََأمَّا الَّذِ [ ِْم َزْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن ما ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِ يَن ِيف قـُُلِو
 ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َنِة َو ابِْتغاَء تَْأِويِلِه َو ما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبهِ َتشاَبَه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفتْـ 

  .»1« ] َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلوا اْألَْلبابِ 

كه داراى كلماتى صريح و مفاهيمى [كتاب، آيات حمكم است اوست كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه خبشى از آن  
اش خمتلف  كه كلماتش غري صريح و معاىن[اند، و خبشى ديگر آيات متشابه است  ها اصل و اساس كتاب آن]  روشن است

از [وىل كساىن كه در قلوبشان احنراف ] شود و گوناگون است و جز به وسيله آيات حمكم و روايات استوار تفسري منى
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از آيات ]  نادرست و به ترديد انداخنت مردم و گمراه كردن آنان[انگيزى و طلب تفسِري  است براى فتنه]  هدايت اهلى
ش پريوى مى و [و استواران در دانش . داند ها را جز خدا منى كنند، و حال آن كه تفسري واقعى و حقيقى آن متشا

اين [و . از سوى پروردگار ماست]  چه حمكم، چه متشابه[ان آوردمي، مهه ما به آن امي: گويند مى]  دستان در بينش چريه
  .شوند جز صاحبان خرد متذّكر منى] حقيقت را

  تاكنون در جامعه اسالمى احدى نگفته راسخ در علم ابوبكر و عمر و عثمان، يا

______________________________  
  .7): 3(آل عمران  -)1(
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زمامداران اموى و عباسى و فقيهان دربار آن دو حكومت و يا فقيهان امروز ممالك اهل سنت هستند، اگر هم كسى 
مصداق نيست، در زمينه  كننده بر گفتارش ندارد، از طرىف هم آيات قرآن ىب بگويد هيچ دليلى و حّجىت و برهاىن قانع

بينيم امامان معصوم عليهم السالم به  تب شيعه مراجعه كنيم مىمصاديق آيه باال چون به روايات اهل سنت و روايات ك
آن بزرگوارانند و مهانان بودند كه با بيانات  ] َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ [  اند و مصاديق مجله عنوان راسخون در علم معرىف شده

ات بودند زدند ورنه امروز جاتى ك خود در جهت روشن كردن آيات قرآن ُمهر باطل به آرا و عقايد متام دسته ه پريو متشا
  !!از حقيقت دين خربى نبود

در زمان حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت رضا عليهم السالم به وسيله زمامداران اموى و عباسى كتب مكاتب  
دند و نشاندگان دربار اموى و عباسى به ترمجه آن كتب دست ز  وار به ممالك اسالمى آمد و دست گوناگون خارجى سيل

رفت كه چراغش  هزاران آرا و افكار بشرى را در جامعه اسالمى رواج دادند، در رواج آن آرا و افكار، اسالم عزيز مى
  .خاموش و فروغش برچيده شود

حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم با تربيت چند هزار شاگرد و فرستادن آنان در نواحى خمتلف مملكت 
م رخينت مفاهيم آيات به وسيله آن آرا و افكار باطله جلوگريى كردند و حضرت رضا عليه  اسالمى از هدم بناى دين و 

السالم با تشكيل جمالس مهم علمى، از خاموش شدن چراغ دين مانع شدند و صراط مستقيم حق را در ال به الى آن مهه 
تا به امروز تداوم پيدا كرد و از امروز تا فردا هم طوفان مناياندند و به وسيله زمحات ائمه بعد و فقهاى ازجان گذشته شيعه 
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كند، تا كسى نگويد راه بر من  كنند تا آمدن امام عصر عليه السالم ادامه پيدا مى هاىي كه عاملان شيعه حتمل مى با رنج
  !روشن نبود
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   امامت و واليت در كالم امام سجاد عليه السالم

  :كنم فيض نقل مى» علم اليقني«روايت مهّمى را از در اين زمينه 

َحنُْن اِئمَُّة اْلُمْسِلمَني َوُحَجُج الّلِه َعَلى : َعْن َمْوالنَا الصَّاِدِق عليه السالم َعْن ابِيِه اْلباِقِر َعْن ابِيِه السَّجاِد عليهما السالم قالَ 
ُمَحجَّلَني َوَمواِىل اْلُمْؤِمنَني َوَحنُْن اماٌن ِالْهِل اْالْرِض َكما انَّ النُّجوَم اماٌن ِالْهِل السَّماِء اْلعاَلمَني َوساَدُة اْلُمْؤِمنَني َوقاَدُة اْلُغرِّ الْ 

ْنزُِل اْلَغْيَث َوتـُْنِشُر ِباْهِلها َوبِنا يُـ َوَحنُْن الَّذيَن بِنا ُميِْسُك الّلُه السَّماَء اْن تـََقَع َعلى اْالْرِض اّال بِاْذنِِه َوِبنا ُميِْسُك اْالْرَض اْن َمتيَد 
وََملْ َختُْل اْالْرُض ُمْنُذ َخَلَق الّلُه آَدَم ِمْن ُحجٍَّة لِّلِه : ُمثَّ قال. الرَّْمحََة َوُخيْرُِج بـَرَكاِت اْالْرِض َوَلْوال ما ِىف اْالْرِض ِمّنا َلساَخْت ِباْهِلها

  .ىل اْن تـَُقوَم الّساَعةُ ِمْن ُحجٍَّة لِّلِه فيها َوَلْوال َذِلَك َملْ يـُْعَبِد الّلهُ فيها ظاِهٌر َمْشهوٌر اْو غاِيٌب َمْستوٌر َوال َختْلو ا

  َفَكْيَف يـَْنَتِفُع الّناُس بِاحلُْجَِّة اْلغاِيِب اْلَمْستوِر؟: فـَُقْلُت لِلّصاِدِق عليه السالم: قاَل الرّاوى

  .»1«  َكما يـَْنَتِفعوَن بِالشَّْمِس اذا َستَـَرها ِحجابٌ : قالَ 

امام صادق عليه السالم از پدرش حضرت باقر عليه السالم و حضرت باقر عليه السالم از پدر بزرگوارش حضرت سجاد 
  :كند كه آن حضرت فرمودند عليه السالم روايت مى

اميان و ترين مؤمنان و راهرب راهيان نور و موالى مردم با  ماييم رهربان مسلمانان و داليل حضرت حق بر عاملني و شريف
   ماييم مأمن و پناهگاه اهل زمني چنانچه ستارگانند امان اهل آمسان، از بركت معنويت ماست كه آمسان به

______________________________  
لس 186: ؛ األماىل، شيخ صدوق22، حديث 21، باب 207/ 1: ، كمال الدين381/ 1: علم اليقني -)1( ، ا

  .10، حديث 1، باب 5/ 23: ار األنوار؛ حب15الرابع والثالثون، حديث 
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بارد و رمحت به واسطه  اندازد، باران به خاطر ما مى آيد و به خاطر ماست كه زمني اهلش را به چاه اضطراب منى زمني منى
بودمي، زمني اهلش را فرو  ىآيد و اگر ما از جانب حق در بني مردم من شود، بركات زمني براى ما بريون مى ما منتشر مى

برد، از خلقت آدم تاكنون زمني از حجت ظاهر مشهور يا غايب مستور خاىل نبوده و تا قيامت خاىل نيست و گرنه  مى
  .شد خداوند عبادت منى

  برند؟ مردم از حجت غايب چگونه فيض مى: راوى به حضرت عرضه داشت

  .مهانگونه كه از آفتاب از پس پرده ابر: فرمود

  251: ، ص11 رفان اسالمى، جع

َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله فـََلّما َنَظَر اَىلَّ   َدَخْلُت َعلى: ُرِوَى ِباْسناٍد َصحيٍح َعْن َسْلماَن اْلفاْرِسىِّ رضى اهللا عنه قالَ [
  :َلُه إْثنا َعَشَر نَقيبًا، قالَ يا َسْلماُن انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ َملْ يـَبـَْعْث نَِبّياً َوال َرُسوًال اّال وَ : قالَ 

  يا َسْلماُن َهْل َعِلْمَت نـَُقباِئَى اْالثـَْىن َعَشَر الَّذيَن اْختاَرُهُم الّلُه َتعاىل: قالَ . يا َرُسوَل الّلِه َعَرْفُت هذا ِمْن اْهِل اْلِكتابـَْنيِ : قـُْلتُ 
ِمْن َصْفَوِة نُورِِه َوَدعاىن فَأَطْعُتُه، َفَخَلَق ِمْن   يا َسْلماُن َخَلَقِىنَ الّلُه َتعاىل: َفقالَ  .الّلُه َوَرُسولُُه اْعَلمُ : ِلْالماَمِة ِمْن بـَْعدى؟ فـَُقْلتُ 

َواحلَُْسْنيَ  ِلىٍّ َوفاِطَمَة احلََْسنَ نُورى َعِليّاً َوَدعاُه فَاطاَعُه، َفَخَلَق ِمْن نُورى َونُوِر َعِلىٍّ فاِطَمَة َوَدعاها َفاطاَعْتُه، َوَخَلَق ِمّىن َوِمْن عَ 
اْلَمْحُموُد َوانَا ُحمَمٌَّد، َوالّلُه اْلَعِلىُّ َوهذا َعِلىٌّ، َوالّلُه اْلفاِطُر   َفَدعاُمها َفاطاعاُه َفَسّمانَا الّلُه ِخبَْمَسِة اْمساٍء ِمْن اْمسائِِه فَالّلُه َتعاىل

اْلُمْحِسُن َوَهَذا احلَُْسْنيُ َوَخَلَق ِمْن نُوِر احلَُْسْنيِ ِتْسَعَة أِئمٍَّة َفَدعاُهْم َفاطاُعوُه  َوهِذِه فاِطَمُة، َوالّلُه ُذواْالْحساِن َوهذا احلََْسُن، َوالّلهُ 
  ] ْسَمُع َلُه َونُطيعُ َمساًء َمْبِنيًَّة اْو اْرضاً َمْدِحيًَّة اْو َهواًء اْو َمَلكاً اْو َبَشراً وَُكّنا اْنواراً ُنّسبُِّحُه َونَ   ِمْن قـَْبِل اْن َخيُْلَق الّلُه َتعاىل

  :امام صادق عليه السالم فرمود

بر رسول خدا وارد شدم، به من توجه فرمود و چنني  : روايت شده به سند صحيح از سلمان فارسى رضى اهللا عنه كه گفت
  خداوند پيامربى را نفرستاد! اى سلمان: گفت
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: ام، فرمود اين حقيقت را از پريوان تورات و اجنيل شنيده: بوده است، عرضه داشتم »1«  مگر اين كه براى او دوازده نقيب
  شناسى؟ گانه مرا كه خداوند متعال آنان را براى مقام امامت و وصايت انتخاب فرموده مى آيا نقباى دوازده! اى سلمان
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  .ترند خدا و رسول او به اين حقيقت آگاه: گفتم

خالص و صاف خود به وجود آورد و سپس مرا براى اطاعت و بندگى خود دعوت كرد و من  خداوند مرا از نور: فرمود
اجابت منودم و از نور من على بن ابيطالب را آفريد و او را به مقام اطاعت و پريوى خود خواند و او قبول كرد و از نور 

منود و او پذيرفت و از نور من و على بن  من و على، دخرتم فاطمه را آفريد و او را نيز به اطاعت دستورهاى خود دعوت
ها نيز دعوت حق را به اطاعت اجابت منودند و از اين  ابيطالب و فاطمه دخرتم، حسن و حسني فرزندامن را آفريد و آن

  .جهت ما را با پنج اسم از امساى خود ناميد

ومي على است و خداوند فاطر و پس خداوند متعال حممود و من حممد هستم و او على و بلند مقام و اين پسر عم
شكافنده حق از باطل و نور از ظلمت است و دخرتم فاطمه قطع كننده و جدا سازنده است و حضرت او صاحب 

  !ها و احسان و فرزندم حسن است و ديگرى حسني نيكى

ى بندگى و اطاعت اوامر و خداوند بزرگ از نور فرزندم حسني نُه فرزند آفريد كه پيشوايان دين من هستند و ايشان را برا
خود دعوت فرمود و آنان قبول كردند و اين برنامه پيش از آفرينش خلق بود و در آن وقت ساختمان آمسان و گسرتش 

زمني و وجود هوا و َمَلك و انسان صورت نگرفته بود، ما در آن هنگام انوارى بودمي كه پروردگار بزرگ را تسبيح و تقديس  
  .منودمي يده و پريوى مىكرده و فرمان او را شن

______________________________  
  .نقيب به معناى شاهد و شخصيىت است كه حميط به حقايق و برتر از مهه و اعلم از ديگران در مهه امور است -)1(
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يا َسْلماُن َمْن َعَرفـَُهْم َحقَّ َمْعرَِفِتِهْم : هُؤالِء َحقَّ َمْعرَِفِتِهْم؟ َفقالَ يا َرُسوَل الّلِه بِاىب اْنَت َواّمى ما ِلَمْن َعَرَف : فـَُقْلتُ : قالَ [
يا َرُسوَل الّلِه َفهْل امياٌن : فـَُقْلتُ . ِِْم َفواالُهْم َوتـَبَـرَّأَ ِمْن َعُدوِِّهْم كاَن َوالّلِه ِمّنا يَرُِد َحْيُث َنرُِد َوَيْسُكُن َحْيُث َنْسُكنُ   َواقْـَتدى

َقْد َعَرْفَت اَىل احلُْْسِني؟ : ىل ِِْم؟ َفقالَ   يا َرُسوَل الّلِه َفأىنّ : قـُْلتُ . يا َسْلمانُ : ال: َغْريِ َمْعرَِفِتِهْم بِأْمساِئِهْم َوأْنساِِْم؟ َفقالَ بِ 
، ُمثَّ ابْـ . نـََعمْ : قـُْلتُ  ُنُه ُحمَمَُّد ْبُن َعلىٍّ باِقِر ِعْلِم اْألوَّلَني َواآلِخريَن ِمَن النَِّبيَِّني قاَل َرُسوُل الّلِه ُمثَّ َزْيُن اْلعاِبديَن َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ

الّلِه ُمثَّ َعِلىُّ ْبُن ُموسَى الرِّضا  َواْلُمْرَسلني ُمثَّ َجْعَفرُْبُن ُحمَمٍَّد ِلساُن الّلِه الّصاِدُق، ُمثَّ ُموسى ْبُن َجْعَفٍر اْلكاِظُم َغْيَظُه َصْرباً ِىف 
ِه ُمثَّ احلََْسُن ْبُن َعِلىٍّ الّصاِمُت األمُني اضى ِبِسرِّ الّلِه ُمثَّ ُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ اْلُمْختاُر ِمْن َخْلِق الّلِه ُمثَّ َعِلىُّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْهلادى اَىل اللّ الرّ 

  ] قِّ اللّهِ ِسرِّ الّلِه ُمثَّ ُفالٌن َمسّاُه بِاْبِن احلََْسِن الّناِطُق اْلقاِئُم ِحبَ   َعلى
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  من كجا داراى آن مقامى هستم كه به آنان برسم؟! يا رسول الّله: عرضه داشتم: گويد سلمان مى

  پدر و مادرم فدايت، براى كسى كه ايشان را آن طور كه بايد،! يا رسول اللّه
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  :بشناسد چه پاداشى است؟ فرمود

طور كه بايد، بشناسد و از آنان پريوى كند و آنان را دوست بدارد و از دمشنانشان بيزارى هر كس آنان را آن ! اى سلمان
  .شود، هرجا ما ساكن شومي سكونت كند جويد، به خدا سوگند از ماست، هرجا ما وارد شومي وارد مى

  .آرى: تا حسني را شناخىت؟ گفتم: فرمود

فرزندش حممد كه شكافنده علوم اولني و آخرين از ميان انبيا و  پس از او على سيد العابدين است و بعد از او: فرمود
مرسلني است و سپس فرزندش جعفر است كه لسان صادق پروردگار خواهد شد و بعد از او فرزندش موسى است كه فرو 

كه   باشد از حلاظ صرب و بردبارى در راه پروردگار و پس از او فرزندش على الرضا است برنده خشم و غضب خويش مى
  .هاى اهلى كه پوشيده است راضى است در برابر تقدير و حكم

بعد از او فرزندش حممد است كه برگزيده خلق اوست و پس از او فرزندش على است كه هدايت كننده به سوى خداست 
م او و سپس فرزند او حسن است كه صامت و نگهدارنده و امني اسرار اهلى است و بعد از او فرزندش فالن است كه نا

  .را ذكر فرمود و او گوينده به حق و قيام كننده در راه اهلى است
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فَِإذا جاَء َوْعُد أُوالُمها بـََعْثنا [ :يا َسْلماُن اقْـَرأْ : َعْهِدِهْم؟ قالَ   يا َرُسوَل الّلِه اّىن ُمَؤجٌَّل اىل: فـََبَكْيُت ُمثَّ قـُْلتُ : قاَل َسْلمانُ [
ياِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوًال َعَليْ  ُمثَّ َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َو أَْمَدْدناُكْم بَِأْمواٍل َو * ُكْم ِعباداً لَنا أُوِيل بَْأٍس َشِديٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ

  ]»1« ]بَِنَني َو َجَعْلناُكْم َأْكثـََر َنِفرياً 

  آيا من تا زمان آنان باقى خواهم بود؟! يا رسول اللّه: تممن گريه كردم و سپس عرضه داش: سلمان گفت

  :خبوان آيه شريفه را: فرمود
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طلبيد و  انگيزيد در دو مرحله و در روى زمني بزرگى و بلندى مى اسرائيل كه هرآينه فساد و شر برمى و حكم كردمي به بىن
كنند در خالل  حّدت دارند، پس نفوذ مى كنيم بندگاىن را كه شّدت و چون وعده مرحله اول فرا رسيد، مبعوث مى

گردانيم قوت و عظمت و بلندى مشا را و مسلط  ها و وعده پروردگار متعال واقع و حمقق خواهد شد، سپس برمى حموطه
  .ها ترين گروه دهيم مشا را پرمجعيت كنيم مشا را به اموال و فرزندان و قرار مى كنيم مشا را بر ديگران و تأييد مى مى

______________________________  
  .6 -5): 17(اسراء  -)1(
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اى َوالَّذى اْرَسَلىن لَِبَعْهٍد ِمّىن َوِبَعِلىٍّ َوفَاِطَمَة َواحلََْسِن : يا َرُسوَل الّلِه اِبَعْهٍد ِمْنَك؟ َفقالَ : فَاْشَتدَّ ُبكائى َوَشْوقى َوقـُْلتُ : قالَ [
َوِمظُلوٌم فينا وَُكلُّ َمْن َحمََض اْالمياَن َحمْضًا، اى َوالّلِه يا َسْلماُن السَّالم َوِبَك َوَمْن ُهَو ِمّنا : َواحلَُْسْنيِ َوِتْسَعِة أئِمٍَّة ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ 

اِث َوال َيْظِلُم َربَُّك اَحداً، َوَحنُْن   ُمثَّ لَُيْحَضَرنَّ ابليُس َوُجنـُُوُدُه وَُكلُّ َمْن َحمََض اْلُكْفَر َحمْضاً َحّىت  يُؤَخَذ ِباْلِقصاِص َواْالْوتاِر َوالرتُّ
  .هِذِه اْآليَةِ َتأويُل 

َو ُمنَكَِّن َهلُْم ِيف اْألَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو * َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َجنَْعَلُهُم اْلوارِِثنيَ [
  .»1« ] هاماَن َو ُجُنوَدُمها ِمنـُْهْم ما كانُوا َحيَْذُرونَ 

  ] َلِقَى اْلَمْوَت اْو َلِقَيهُ   فـَُقْمُت ِمْن بـَْنيِ َيَدْى َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َوما يُباىل َسْلماُن َمىت: قاَل َسْلمانُ 

آيا اين جريان ! يا رسول الّله: ام شديد شد و شوقم به ديدار آن اولياى اهلى بيشرت گشت، عرض كردم گريه: سلمان گفت
  باشد؟ ت و مظلوميت با سابقه عهدى خود مشا مىو مغلوبي

  :فرمود

______________________________  
  .6 -5): 28(قصص  -)1(

  257: ، ص11 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

آرى، سوگند به خداوند بزرگ اين جريان با سابقه عهدى من و على بن ابيطالب و دخرتم فاطمه و فرزندامن حسن و 
باشد و هركسى   فرزندم حسني و آن كسى كه از ماست و هر شخصى كه در راه ما مظلوم مىحسني و نُه فرزند از اوالد 

  !!كه به مرتبه خلوص اميان نايل باشد صورت گرفته است

  .آيد شود و روى كار مى آرى، سوگند به پروردگار بزرگ اى سلمان، پس از اين در مرحله دوم حاضر مى

اند و در پايان اين مرحله باز خداوند  ه عناد و كفر خود را به درجه كامل رسانيدهابليس و پريوان و ياران او و آن كساىن ك
گريد و در مقابل اعمال ناشايست و كفر و احلاد و جتاوز و عصيان، آنان را مؤاخذه و قصاص و عقاب منايند  آنان را مى

  .دارد و خداوند هرگز به كسى ستم روا منى

  :و ما هستيم مصداق اين آيه شريفه

اند در روى زمني و آنان را پيشوايان مردم قرار داده و پس از  خواهيم احسان كنيم به آن كساىن كه ضعيف شده ما مى
ها  كنيم و فرعون و هامان و پريوان آن هالك ديگران وارثان آنان گردند و ما آنان را در روى زمني نريومند كرده و برقرار مى

  .كردند شته و از آن پرهيز مىدهيم آنچه را كه وحشت دا را نشان مى

اى غرق فكر و انديشه شدم كه  من از خدمت حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله برخاستم، وىل به اندازه: سلمان گفت
  !رسد، يا من چه هنگام به مرگ خواهم رسيد؟ گونه باك نداشته و متوجه نبودم كه مرگ در كجا و چه وقت مرا مى هيچ

تداوم فرهنگ اهلى و سالمت دين و صراط مستقيم بستگى : گردد كه بر روايت گذشت روشن مى اى كه با توجه به مقدمه
رسد كه اين جايگاه عظيم اهلى را به انتخاب خود يا  تام به وجود رهربى صحيح و امام واجد شرايط دارد و كسى را منى

  !!اند نب حق براى انبيا تعيني شدهانتخاب مردم اشغال منايد كه اين مسند حّق، سزاوار اوصياىي است كه از جا
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   خالفت بال فصل امري مؤمنان على عليه السالم

ها و  دوران با عظمت رسالت و نبوت پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله در ميان درياىي از مصايب و شدايد و سخىت
  .هشتاد و چند جنگ به حجة الوداع رسيدهاى سهمگني اجتماعى، مهراه با  بالها و طوفان
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در آن برهه طاقت فرسا كه مهاهنگ با بيست و سه سال زمان بود، رسول بزرگ اهلى صلى اهللا عليه و آله به توفيق 
  .هاى ظاهرى و باطىن اسالم شد حضرت رب االرباب موّفق به ابالغ متام واقعيت

  .اش را سپرى كرده به مالقات حضرت حمبوب نايل گردد عمر گرامنايهگردد، تا يكى دو ماه باقيمانده  اكنون از حج برمى

فرسايش را كه امىت مسلمان و جوان است و هم چنني  كند كه حمصول زمحات طاقت در مرحله اّول عقل سليم حكم مى
و قلىب سليم نظري عامل ملكوت است بدست كسى بسپارد كه هم چون خود او داراى روحى بلند  قرآن جميد را كه سرمايه ىب

اى اهلى باشد و در مرحله بعد متام معارف و آثار شرعى و به خصوص آيات كتاب چنني مسئله  و عقلى فعال و اراده
كند و  كند، او اگر دست به چنني برنامه بسيار مهمى نزند، امت را پس از خود دچار اختالف مى مهمى را اقتضا مى

هاى جربان ناپذيرى به  ال خود براى امت خواهد آورد و از اين رهگذر ضربهآمد را به دنب اختالف، هزاران حادثه و پى
  !مسؤوليت او متوجه قرآن و جامعه اسالمى خواهد گشت و جامعه او از احنراف مصون خنواهند ماند

افروز  به مهني خاطر در راه بازگشت از حجة الوداع غرق در اين انديشه اهلى است كه در آينده نزديك كه خورشيد جهان
   تواند حافظ اين مهه قوانني وجودش در پس ابرهاى تريه و تار مرگ از ديدگان پنهان خواهد شد، بعد از او چه كسى مى

  259: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  و سنن بوده، اداره كننده و رهرب توده عظيم انسانيت به سوى كمال و رستگارى باشد؟

ذيب اخالق را به ترين سابق آيا آن كس كه بعد از او با پاك ه قومى و نژادى و گذشته نيالوده به شرك و گناه، وظيفه 
  عهده خواهد گرفت كيست و شخصى كه در ميان مردم به حق و عدالت قضاوت خواهد كرد كدام است؟

آيا آن فكر بلندى كه از سرچشمه علم اهلى سرياب خواهد شد، از آِن چه كسى است و آن روح قوى و منطق بليغى كه 
افكار مردم را به خدا و روز جزا سوق خواهد داد و در نشر تعليمات دين و اعتالى اسالم حقيقى خواهد كوشيد به كدام 

  انسان واقعى متعّلق است؟

  مناى او در ميان قوم باشد كيست؟ آيا آن كس كه پس از او خواهد توانست آيينه متام

ورش يافته، داراى سرشىت با صفا و روحى تابناك چونان خودش اى كه در ارحام و اصالب پاك پر  آيا آن عنصر شايسته
  پذيراى حقايق است پيشواى خلق خواهد بود؟
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  و سراجنام جانشني و خليفه او كدام انسان كامل است؟

داند كه جامه  هرچند براى وى از روز روشن آشكارتر است كه پس از او سزاوار رهربى و پيشواىي كيست و خوب مى
ندامى برازنده و رساست، با اين حال منتظر فرمان اهلى است و چشم به راه رسول پروردگار است كه به امامت بر چه ا

  .نص صريح خداوند اين موضوع را براى اجتماع مسلمانان آشكار كند

ى براى او به سابقه قبلى نزول وحى، مسلم است كه پروردگارش در اين موضوع مهم او را بالتكليف خنواهد گذاشت و برا
  اى شايسته و كاردان انتخاب خواهد دهنده پرورش درخت برومند و بارآور دين باغباىن كارآزموده و جمّرب و پرورش
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داند منصب عاىل خالفت مهانند مقام شامخ نبوت موهبىت است اهلى و خداوند به اقتضاى حكمت هر كه  كرد، چون مى
برخواهد گزيد و وظيفه مسلمانان را پس از وى در مورد امام و رهرب با نزول وحى معني خواهد  را شايسته داند براى آن 

  .كرد

نام دارد و اين جايگاهى است كه از آجنا راه اهل مدينه و مصريان و » غديرخم«اند كه  اى نزديك شده اينك به ناحيه
  .شود عراقيان از يكديگر جدا مى

هاى خويش است، دل بر مبدأ وحى گمارده و چشم به سوى  ه هم چنان سرگرم انديشهپيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آل
ام ملكوت دوخته و با ديدگان جذاب خود كه دنياىي از عواطف و بشر دوسىت و آثار جهان آميز  بيىن در بردارد، به دامنه ا

  .استنگرد و گوىي از مشرق انوار وحى منتظر فرماىن بزرگ و امرى خطري  افق خريه مى

ترين موضوع اساسى اسالم را كه پيامربش  پايد، خداوند خواسته حبيبش را برآورده آخرين و مهم انتظار حمّمد چندان منى
  .كند هاست چشم به راه اعالم آن از جانب خداست با فرستادن وحى آشكار مى مّدت

هايش  شود، پلك گهان چهره گردآلود او برافروخته مىبينند كه نا  در اين گريودار اطرافيان پيامرب صلى اهللا عليه و آله نيك مى
چكد و ناگهان چون   هاى عرق از پيشاىن بلندش فرو مى گردد دانه گذارد، سنگيىن خمصوصى بر او چريه مى را برهم مى

كند، اين حالت نزول وحى است كه به حممد  ايستد و در اين حال كلماتى را زير لب زمزمه مى كوهى در جاى خود مى
  .ت داده استدس
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شنوند كه اين نغمه آمساىن را  شود، اطرافيانش به خوىب مى خوابانند، صدايش كم كم بلند مى به اشاره او شرتش را مى
  :كند جربييل امني فرشته وحى بر او نازل كرده است با هلجه گريا و حمكم خويش تالوت مى

  261: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] بـَلِّْغ ما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َملْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِساَلَتُه َو اللَّهُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ يا أَيـَُّها الرَُّسوُل [

بر تو نازل شده ]  طالب امرياملؤمنني عليه السالم درباره واليت و رهربى على بن أىب[آنچه از سوى پروردگارت ! اى پيامرب
دارد؛ قطعاً خدا گروه   مردم نگه مى] آسيب و گزند[و خدا تو را از . اى و اگر اجنام ندهى پيام خدا را نرساندهابالغ كن؛ 

  .كند كافران را هدايت منى

گويد كه آنچه درباره واليت و امامت و خالفت بالفصل على  فرشته وحى به امر خداوند به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
لسالم و واجب بودن پريويش بر هر فرد مسلمان بر او نازل شده است به مهه بگويد و به دستور بن اىب طالب عليه ا

  .خداوند بزرگ على را فرد شاخص و پايگاه عاىل دين و رهرب مطلق مسلمانان جهان بگرداند

ها آميخته  رتان قافلهاى در ميان كاروانيان برپا ساخته است، هياهوىي كه با شيهه اسبان عرىب و زنگ ش توقف حممد مههمه
  :شود است، سرها از هرسو كشيده و مجالتى بني افراد رد و بدل مى

  چه اتفاقى افتاده است؟

  !اينجا؟ اينجا كه جاى فرود آمدن نيست

آب و علف، در  كشد در اين كوهسار تفتيده، در اين بيابان ىب زا كه از تابش آفتاب سراسر آن زبانه مى اين بيابان آتش
  اند؟ خواهند بكنند، براى چه توقف كرده مى اينجا چه

  .هاىي كه در پيش است برخوردار شومي و به منزلگاه مناسىب برسيم كاش زودتر به راه ادامه دهيم شايد از نسيم دشت

______________________________  
  .67): 5(مائده  -)1(
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  ا وادار كرده است ما را در اين سرزمني ملتهب و ظهر گرمابار امر به توقف دهد؟آيا چه پيش آمده كه حممد مهربان ر 

  آيا باز چه فرماىن از خداوند بر حمّمد نازل گشته است؟

اند  در اين هنگام از مجعّيىت كه با پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مهراهند جلودارانشان مسافىت از صحراى جحفه را پيموده
گردانند  اند بازمى نوز با نقطه توقف او فاصله دارند، به فرمان پيامرب صلى اهللا عليه و آله آنان را كه جلو رفتهداران ه و عقب

  .گردد دارند و حمل اجتماع نزديك بر كه غدير معّني مى رسند نگاه مى و آنان را كه از عقب مى

آورند و پس از فراغ از مناز براى ابالغ امر  د و زن جباى مىنىب اكرم صلى اهللا عليه و آله مناز ظهر را با افراد كاروان از مر 
دهد كه  مهّمى كه خداوند او را براى آن مأمور به توقف در اين سرزمني كرده است به وسيله منادياىن چند مردم را خرب مى

  .مهگى گرد او مجع شوند

  :كند غاز سخن مىحممد بر جهاز به پا خاسته و در برابر ديدگان هزاران تن مسلمان چنني آ

  .كنيم آورمي و بر او توّكل مى خواهيم و به او اميان مى سپاس و ستايش خمصوص خداوند است و ما از او كمك مى

برمي، او خداوندى است كه اگر كسى را گمراه كند آن   هاى كردارمان به پروردگار خود پناه مى هاى نفس و زشىت ما از بدى
دهم كه معبودى  اى خنواهد داشت و من گواهى مى كننده ى را هدايت كند آن كس گمراهيابد و اگر كس كس راهنماىي منى

  .دهم كه حممد بنده و فرستاده اوست نيست جز آفريدگار يكتا كه خبشنده و مهربان است و شهادت مى

دامن نزديك  مى خداى مهربان آگاه مرا خرب داده است كه عمر هر پيغمرب طبق سّنىت است كه از آن جهت! بارى اى مردم
  است مرا داعى اهلى و پيك اجل در
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كنم در پيشگاه خداوند، درباره من چه خواهيد گفت؟ آيا  رسد، من مسؤومل و مشا نيز مسؤوليت داريد، از مشا سؤال مى
  ام؟ ام و مشا را به راه راست و دين خدا فرا خوانده وظيفه رسالت را ادا كرده

اى، خداوند به تو  اى و اندرز گفىت و فراوان كوشيده دهيم كه تو مهانا تبليغ كرده ما گواهى مى: يك آواز جواب دادند مردم
  .پاداش خري دهد
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مهتا نيست و حممد  دهيد كه معبودى جز خداى يكتا و ىب آيا مشا شهادت منى: گويد بار ديگر براى توضيح و تأييد مى
شت و    دوزخ و مرگ و قيامت حق و مسلم است و بدون شك و ترديد خواهد آمد؟بنده و رسول اوست و 

. گواه باش! خداوندا: گويد دهيم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله در آن حال مى ها گواهى مى چرا به اين: گويند باز مهگى مى
  شنوند؟ مهگى سخن مرا مى: دهد سپس گفتارش را چنني ادامه مى

  .آرى -

ناور كه  رستاخيز پيش از مشا كنار حوض كوثر مىمن در : بدانيد رسم، مشا بر من وارد خواهيد شد و آن حوضى است 
  .مشارى است هاى ىب بر لب جام

بايست روز قيامت به پيامرب خود ملحق شويد ببينيد، نگاه كنيد   اكنون كه داستان چنني است و روز پاداشى در پيش و مى
  !كنيد؟ گذارم چگونه رفتار مى و جانشيىن كه ميان مشا مىء گرانقدر و د كه در مورد دو شى

گوىي چيست؟ پيامرب صلى  اى حمّمد اين دو جانشني كه مى: كشد در اين هنگام از ميان انبوه مجعيت شخصى فرياد مى
  :دهد اهللا عليه و آله پاسخ مى

دست مشا، پس به كتاب خدا اى است پيوسته از يك سر به دست اوست و از سر ديگر به  كتاب خداوند كه رشته
  .چنگ زنيد و عرتت و خانواده من

  قرآن جميد: ء گران ارج پروردگار مهربان آگاه مرا خرب داده است كه اين دو شى
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لوى كوثر بر من وارد شوند و من نيز مهني را آرزو  داشته و عرتت من هرگز از يكديگر جدا خنواهند گشت تا در قيامت 
كنم كه اين دو امانت گرامنايه و پرارج را پشت سر مگذاريد كه  ام، پس به مشا سفارش مى از خداوند بزرگ درخواست كرده

  .به هالكت و شقاوت خواهيد رسيد و از آن دو نيز فاصله مگرييد كه سراجنامى بد خواهيد داشت

حمكم و رساى او در فضاى دره غدير هم چون نواهاى  در هر صورت كالم نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و طنني آهنگ
  .ساخت هاى ملتهب را خنك و شادمان مى لرزاند و مانند آب زالىل جان ها را مى آمساىن دل
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خطبه آن حضرت نزديك به چهار ساعت طول كشيد و در فاصله اين مدت امور خمتلفى را يادآور شد و آيات بسيارى از 
ود قرائت كرد، سپس اندكى درنگ منود و در حاىل كه به اطراف خود در ميان توده مردم قرآن را به مناسبت مطالب خ

تر از خويش بر فراز منرب نشاند و خطاب به  نگريست به آواز بلند على را نزد خود فرا خواند و او را ابتدا يك پله پايني مى
  :مجعيت كرده چنني گفت

ني از جانب خداوند به من وحى آورد كه متام انبياى پيش از تو خلفا و تاكنون سه نوبت جربييل ام! اى گروه مسلمانان
اند و چون در اين روز واليت و امامت على از طرف آفريدگار كاينات بر متام موجودات عامل  جانشينان خود را معرىف كرده

  .عرضه شده است تو نيز بايد واليت و پيشواىي او را به مردم ابالغ كىن

يا [ :منافق بسيار و مؤمن يكدل كم است در اجراى اين فرمان خداوند سه مرتبه عذر آوردم تا اين آيه دامن وىل چون مى
هم اكنون بر من نازل شد و مرا جمبور كرد تا مشا را آگاه كنم كه خليفه و موال و امري بعد از من على  »1« ] أَيـَُّها الرَُّسولُ 

  .است

______________________________  
  .67): 5(ائده م -)1(
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العاده او را بر فراز سر  سپس پيشواى اسالم با وجود كهولت سن و خستگى سفر كمربند على را گرفت و با نريوىي فوق
شد  بلند كرد و در حاىل كه زانوهاى على حماذى با سينه پيامرب صلى اهللا عليه و آله قرار گرفت و سپيدى زير بغل او منايان

  :آن گاه به دنبال سخنان خود چنني فرمود

  ها كيست؟ نسبت به مؤمنان حىت از خودشان سزاوارتر به تصرف در امور و سنجش مصلحت: پرسم از مشا مى! اى مردم

  .خدا و رسول داناترند: مردم يك آواز جواب دادند

  .آيا من سزاوارتر به مشا از خود مشا نيستم؟ چنني است

  :اىن خالفت را خواندآن گاه منشور آمس

   َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِلىٌّ َمْوالُه الّلُهمَّ واِل َمْن واالُه َوعاِد َمْن عاداهُ 
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  .َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذَلهُ 

، دمشن دوسىت كن با آن كس كه على را دوست دارد و پريو باشد! هركس من موالى اومي، على موالى اوست، پروردگارا
  .ياريش گذارد يارى كن هركس ياريش كند يارى مكن كسى را كه ىب! بدار آن را كه على را دمشن بدارد

پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله نزديك به يك ساعت على را هم چنان بر سر دست داشت و با متام خصوصيات و 
اناتش در حدود هفتاد و سه مرتبه مردم را به عنوان مشخصات به مردم معرىف كرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله ضمن بي

معاشر الناس مورد خطاب قرار داد و آنان را از خمالفت با على ترسانيد و پى در پى خمالفان او را به عذاب دردناك ابدى 
شت موعود را ضمانت كرد و مهى يادآور ش د كه و قهر و خشم خداوندى بيم داد و براى دوستانش سعادت جاوداىن و 

ماند و اعتالى جهاىن دين اسالم مسلم است و گرنه جز تباهى و  در پريوى على بزرگى و سيادت مسلمانان مصون مى
   فساد اجتماع
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  .هاى غلط و دورى از علوم قرآن و حمروميت از تربيت صحيح چيز ديگر عايدشان خنواهد گشت و روش

و آله طى اين سخنراىن چند ساعته خود حجت را بر امت متام كرد و موضوع خطري خالفت و  رسول اهلى صلى اهللا عليه
اش   امامت را از جانب خداوند به مردم ابالغ منود، تا آجنا كه خطبه او به پايان نزديك شد و هنوز درياى مجعيت احاطه

  :اى مردم خبواندكرده بود كه فرشته وحى اين آيه را فرود آورد و او را مأمور ساخت كه بر 

ْسالَم ِديناً [   .»1« ]اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را ]  طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  .كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم  بر مشا متام

دين كامل گشت، نعمت خداوند امتام » الّله اكرب«خاست فرياد كشيد  سپس با صداىي كه گوىي از اعماق طبيعت بر مى
  .پذيرفت و پروردگار به رسالت من و امامت على پس از من خشنود شد

ار نفر مسلمان از منرب فرود آمد در حالىت كه به قول يكى از فصحاى آن گاه در برابر گروهى متجاوز از صد و بيست هز 
ترين وظيفه را اجنام  عرب كه در آن روز حاضر بود، حمّمد در حال پايني آمدن به قدرى شادمان و فرحناك بود كه گفىت مهم

  .ترين فرمان اهلى را ابالغ كرده است داده و بزرگ
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هاى  ترين مرد نامى دنياى اسالم يعىن فاتح جنگ گشوده شد؛ زيرا با شخصيت  بدين ترتيب فصل نويىن در تاريخ اسالم
   خيرب و بدر و خندق، يار وفادار و شجاع

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(
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مناى اخالق نىب معظم صلى اهللا  مه متامرسول خدا صلى اهللا عليه و آله و پسر عم و داماد او، دِر شهر علم نبوى و جمسّ 
گذارد و منرب و حمراب پيامرب صلى  عليه و آله، از امروز تاج امامت را به فرمان پروردگار عامليان به ابالغ رسولش بر سر مى

  .گردد اهللا عليه و آله بدو تفويض مى

م صلى اهللا عليه و آله جاى گريد و بر مسند ترين انساىن است كه سزاوار است بر كرسى جانشني نىب اكر  آرى، او شايسته
  .رهربى مسلمانان تكيه زند

  .اى بزرگ و چه انتخاىب شايسته على به پيشواىي مسلمانان برگزيده شد، چه مژده

  .فشردند رسيدند و دست مردانه او را به عنوان پيشواىي خويش مى در اين هنگام دسته دسته مردم به حضورش مى

نيت مى عشاير و طوايف و بزرگان مهاجر و انصار به خدمتش بار مىرؤساى قبايل، سران    .گفتند يافتند و رهربيش را 

  !كردند قحافه، طلحه، زبري و عمر بن خطاب از امامتش اظهار خوشوقىت مى كساىن هم چون ابوبكر بن اىب

  :كردند خمصوصاً ابوبكر و عمر به وى چنني اظهار مى

  .باد تو را كه موالى ما و موالى هر مرد و زن مؤمن شدى نيت! به به اى پسر ابوطالب

  :گفت حّسان شاعر معروف پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

دهم كه واليت و امامت على ثابت  من پس از بيعت در حضور پيامرب صلى اهللا عليه و آله گواهى مى! اى بزرگان قريش
ه رسانيد كه اجازه دهيد اشعارى درباره على بگومي و مشا بشنويد، با  شد، آن گاه به عرض رسول اسالم صلى اهللا عليه و آل
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كسب اجازه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله قصيده شيواىي مهان هنگام به مباركى آن روز فرخنده سرود و در برابر 
  :مجع خواند و در آن قصيده گفت

  268: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

َفَمْن َمْوالُكُم َونَِبيُُّكُم َفقالوا وََملْ يـُْبدوا ُهناَك التَّعاِميا اهلَُك َمْوالنا : نَِبيـُُّهْم ِخبُمٍّ َواْمسَْع ِبالرَّسوِل ُمناِديا َفقالَ يُناديِهْم يـَْوَم اْلَغديِر 
ِمْن بـَْعدى اماماً َوهاِديا َفَمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َولِيُُّه َواْنَت نَِبيُّنا وََملْ تـَْلَق ِمّنا ِىف اْلوِاليَِة عاِصيا َفقاَل َلُه ُقْم يا َعِلىُّ فَانَّىن َرضيُتَك 

  َعِليا ُمعاِديا  َفكونوا َلُه اْتباَع ِصْدٍق ُموالِيا ُهناَك َدَعا الّلُهمَّ واِل َولِيَّه وَُكْن ِللَّذى عادى

  :مضمون اين اشعار به فارسى چنني است

  .چگونه گفتارش را به گوش مهگان رسانيد! از رسا آنان را فراخواند و شگفتاپيامرب صلى اهللا عليه و آله روز غدير به آو 

مهانا فرشته وحى به امر خداوند بر او نازل شد كه تو در پناه آفريدگارى از دمشنان مرتس و امر واليت را كه خدا بر تو 
  .نازل كرده ابالغ كن

  :كرد و به آوازى بلند از مردم پرسيددر كنار بر كه غدير بپا ايستاد و دست على را گرفت و بلند  

امى گفتند سرپرست مشا و سزاوار مشا كيست؟ پيشوا و راهنمايتان چه كسى است؟ در آجنا مهه بدون هيچ خداى : گونه ا
تو موالى ماست و تو پيغمرب و رهرب ما هسىت و هرگز كسى نسبت به تو عصيان خنواهد ورزيد و از گفته تو سر باز 

  .خنواهد زد

برخيز و در برابر مردم بايست، چون مهانا دوست دارم و خشنودم كه تو بعد از من امام و رهرب : گاه به على گفت  آن
نسبت به على ياراىن وفادار و ! باشى، پس هر كس من موالى اومي مهانا اين على موال و وىل اوست و مشا اى مسلمانان

  .صادق باشيد و از سر صدق و دوسىت او را يارى كنيد

   دوست على را دوست بدار و با آن كس كه با على! در آجنا دعا كرد كه خداوندا

  269: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  دمشىن كند دمشن باش



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   اسناد حديث غدير نزد بزرگان اهل سنت

راويان و حمدثان و حديث غدير را به عنوان آيينه منعكس كننده خالفت و امامت و رهربى على عليه السالم از روز غدير 
ترين كتب خود نقل كرده و در حمور اين حديث كتىب   مورخان و مفسران و اديبان و حكيمان و شاعران تا به امروز در مهم

  .اند گران و جاويد نوشته

عالمه » الغدير«مشار اين راويان و بازگوكنندگان و كتب آنان متجاوز از هفتصد نفر است كه در مستدركات و اضافات 
  .ميىن آمده استا

   مورخان اهل سنت

   كتاب نام وفات

   انساب االشراف 279حافظ بالذرى 

  الوالية ىف طرق حديث الغدير 310حافظ طربى 

   تاريخ ابن زوالق 387حافظ ابن زوالق مصرى 

  تاريخ بغداد 463حافظ خطيب بغدادى 

   االستيعاب 463حافظ ابن عبد الّرب ُقرُطىب 

   املَِلل والنحل 548ابوالفتح شهرستاىن 

______________________________  
  .27: ترين فراز تاريخ ؛ حساس36، باب 388/ 21: حبار األنوار -)1(

  270: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  التاريخ الكبري 571حافظ ابن عساكر دمشقى 

  معجم االدباء 626ياقوت محوى 
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  اسد الغابة 630حافظ ابواحلسن ابن اثري 

   وفيات االعيان 681ابن خّلكان 

  تتمة املختصر 749زين الدين شافعى 

  البداية و النهاية 774حافظ ابن كثري شامى 

   مقدمة التاريخ 808ابن خلدون اشبيلى 

  االصابة 852ابن حجر عسقالىن 

   جواهر العقدين 911نورالدين مسهودى 

   اخبار الدول 1019ابوالعباس قرماىن 

   سرية احللبيه 1044نورالدين حلىب 

   اسعاف الراغبني 1026ابوالعرفان صبان 

   فتوحات االسالميه 1304زيىن دحالن مكى 

  شيخ يوسف نبهاىن معاصر شرف املؤبّد

   حمّدثان

   كتاب نام وفات

  اسد الغابة 124حممد بن مسلم ُزهرى 

  مسند امحد 133حافظ ابوهشام 

   زين الفىت 145حيىي بن سعيد تـَْيمى 
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  ند امحدمس 145حافظ عبدامللك عرزمى 

  البداية و النهاية 153حافظ ابو عروه ازدى 

  271: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  البداية و النهاية 160حافظ شعبة بن حجاج 

   كفاية الطالب  162حافظ ابو يوسف َسبيعى 

  مسند امحد 167حافظ ابو سلمه بصرى 

  البداية و النهاية 174حافظ ابو عبدالرمحن مصرى 

  مسند امحد 199حافظ ابو هشام خارىف 

  مسند امحد 203حافظ ابو امحد زبريى 

  البداية و النهاية 203حافظ ابو زكريا قرشى 

  اية ابن اثري 204حممد بن ادريس شافعى 

  مسند امحد 206حافظ ابو عمرو فزارى 

  البداية و النهاية 211حافظ عبدالرزاق صنعاىن 

   الكشف و البيان 217حافظ ابو حممد امناطى 

   مسند و مناقب 241حنبل امحد بن 

   تاريخ خبارى 256حافظ خبارى 

   سنن ابن ماجه 273حافظ ابن ماجه 
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   صحيح ترمذى 279حافظ ترمذى 

   خصايص و سنن 303حافظ نساىي 

  مسند الكبري 307حافظ ابويعلى موصلى 

   معجم احلديث 317حافظ ابوالقاسم بـََغوى 

  الكىن و االمساء 320ابوِبشر دوالىب 

  مشكل اآلثار 321جعفر طحاوى حافظ ابو 

  معجم الكبري 360حافظ ابوالقاسم طرباىن 

   االبانه 387حافظ ابن بطّه ُعكربى 

  272: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   ما نزل من القرآن ىف امرياملؤمنني 407حافظ ابوبكر امحد فارسى 

   سنن الكربى 458حافظ ابوبكر بيهقى 

   املناقب 483ابن مغازىل 

  فضايل الصحابة 562د مسعاىن حافظ ابو سع

   فصول املختاره 643حافظ ضياء الدين مقدسى 

   كفاية الطالب  658حافظ گنجى شافعى 

   رياض الصاحلني 676حافظ نـََووى 

   رياض النضره 696حافظ حمب الدين طربى 
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   فرائد السمطني 722شيخ االسالم محويىن 

   حتفة االشراف 742حافظ ابواحلجاج شافعى 

   نظم ُدَرر السِّمطني 750الدين زرندى حدود  حافظ مجال

   موّدة القرىب 786ابن شهاب مهداىن 

  جممع الزوائد 807حافظ ابواحلسن هيثمى 

   شرح صحيح مسلم 827ابو عبدالّله وشتاىن 

   عمدة القارى 855قاضى بدرالدين عيىن 

   شرح صحيح مسلم 895ابو عبدالّله َسنوسى 

   مواهب 926ابو العباس قسطالىن 

   كنز العّمال  975متقى هندى 

   االربعني 1000مجال الدين شريازى 

  املِرقاة 1014قارى هروى 

  فيض القدير 1031زين الدين مناوى 

   نسيم الرياض 1069شهاب الدين خفاجى 

  273: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   فتوحات وهبيه 1106برهان الدين مصرى 

   يفالبيان و التعر  1120ابن محزه حرّاىن 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   شرح مواهب 1122ابو عبدالّله زرقاىن مصرى 

   اسىن املطالب 1276شيخ حممد بريوىن شافعى 

   حافظ ناصر السنة معاصر تشنيف اآلذان

   مفسران، عقايد شناسان و ساير دانشمندان

   كتاب نام وفات

  التمهيد 403قاضى ابوبكر باقالىن 

   الكشف و البيان 427ابو اسحاق ثعلىب 

   اسباب النزول 468دى ابواحلسن واح

  التفسري الكبري 567ابن سعدون قرطىب 

   مفاتيح الغيب 606فخر رازى 

  طوالع األنوار 685قاضى بيضاوى 

   شرح قصيده تائيه 700سعد الدين فرغاىن حدود 

   املواقف 756قاضى عبدالرمحن اجيى 

  شرح املقاصد 792سعد الدين تفتازاىن 

   املعاىنبديع  876جنم الدين ابن عجلون 

  شرح التجريد 879عالء الدين قوشجى 

  السراج املنري 977شربيىن قاهرى 
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   ملعات 1052عبداحلق دهلوى 

   الصالة الفاخره 1171حامد عمادى دمشقى 

  274: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  ازالة اخلفا 1176عبدالعزيز دهلوى 

  فتح القدير 1250قاضى حممد شوكاىن 

   ل االمياناصو  13مولوى حممد سامل سده 

  املنار 1323شيخ حممد عبده مصرى 

   نثر الآلىل 1324آلوسى بغدادى 

  دكرت امحد فريد رفاعى معاصر تعليقات معجم االدباء

   دكرت امحد زكى مصرى معاصر تعليقات اغاىن

  استاد امحد نسيم مصرى معاصر تعليقات ديوان مهيار

   استاد رافعى مصرى معاصر شرح هامشيات كميت

   مد شاكر نابلسى معاصر شرح هامشياتاستاد حم

  استاد عبدالفتاح مقصود معاصر تقريظ الغدير

  دكرت صفا خلوصى معاصر تقريظ الغدير

   اسناد حديث غدير نزد بزرگان شيعه

  :و اينك ناقالن حديث غدير و نص پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر رهربى و امامت موال على از بزرگان شيعه
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   بن امحد مفّجع ابوعبدالّله حممد

   ابوجعفر حممد بن جرير بن رستم

   شيخ شيعه ابوجعفر الصدوق

  »ج البالغة«شريف رضى صاحب 

  معلم امت شيخ مفيد

   شريف مرتضى علم اهلدى

  275: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   شيخ عبيدالّله بن عبداللّه

   شيخ طوسى

   ابوالفتوح خزاعى رازى

   شيخ فّتال نيشابورى

   بن حسن طربسىابوعلى فضل 

   ابن شهرآشوب

   ابو زكريا حيىي بن حسن حّلى

   رضى الدين على بن طاووس

   اء الدين اربلى

   عماد الدين طربى
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   شيخ يوسف بن اىب حامت شامى

   قاضى نورالّله مرعشى

   موالنا احملقق مّال حمسن فيض كاشاىن

  .»1« »احلدائق«حبراىن صاحب 

خان و مفسران و عقايدشناسان شيعه كه كتب آنان در اين زمينه اگر يك جا مجع شود  و صدها نفر ديگر از حمدثان و مور 
  .كتاخبانه عظيمى خواهد شد

آور است كه با بودن هزاران راوى در اين خرب عظيم و هزاران كتاب موثق و مطمئن و صحيح در اين  براى من تعجب
ى و امامت و به خصوص شرايط اهلى آن، چرا گروهى كثري از تر با بودن آياتى در قرآن در امر رهرب  داستان و از مهه مهم

اده و از صراط   امت اسالم به رهربى و پيشواىي غري على و فرزندان معصوم او گردن 

______________________________  
  .مراجعه مناييد» ترين فراز تاريخ حساس«و  34/ 2: به الغدير -)1(

  276: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  !!اند؟ مستقيم حضرت حق منحرف شده

گرفت، بدون شك پس  اگر پس از درگذشت پيامرب، حكومت و واليت و رهربى امت به دست على عليه السالم قرار مى
شدند و احزاىب چون سقيفه و حزب اموى و عباسى  از مرگ پيامرب تا به امروز مّلت اسالم اين مهه دچار بال و مصيبت منى

اى كثيف به نام  گشتند و پديده بند و بار بر سر مردم مسلمان مسّلط منى دين و ىب هاى ىب و دولتو عاملان دربارى 
  !!گشت ها حاكم منى استعمار و استثمار به جان و ناموس و فرهنگ مّلت

 گذاشتند حضرت موىل املوحدين كه اعلم و اشجع و اتقى و اعدل و اعبد و ازهد امت بود مهان طورى كه رسول اگر مى
! گرفت به حق حق قسم اكرم صلى اهللا عليه و آله از جانب حق وى را به زمامدارى معرىف كرد زمام امور را به دست مى

امروز در كره زمني مّلىت به جز ملت اسالم و فرهنگى به جز فرهنگ قرآن حاكم نبود، اما افسوس كه دنياپرستان براى 
  !را تا ظهور مهدى از فيوضات اهليه و خري دنيا و آخرت حمروم كردندرياست چند روزه با كنار زدن على، جهان بشريت 
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   ترمجه خطبه شقشقيه

حضرت على عليه السالم كه واجد متام شرايط رهربى بود و لياقت آن وجود مقدس را براى امر امامت خداى بزرگ امضا  
امت عارى بودند و عملشان كرده بود، درد جانگداز غارت حكومت و واليت را به دست آنان كه از اوصاف ام

ترين ضربه را به پيكر اسالم و وحدت امت تا قيامت زد، در خطبه شقشقيه كه علماى اهل سنت و شيعه در  سخت
تا بدانيد دخالت غري . كند، چه نيكوست كه در ترمجه اين خطبه دّقت شود اند بازگو مى معتربترين كتب خود نقل كرده

  !به خصوص امر حكومت و واليت چه بالى غري قابل جرباىن است متخصص در امور اهلى و انساىن و
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دانست كه اين پرياهن تنها بر اندام من رسا  به خدا آن كس كه جامه خالفت بر اندام ناموزون خود آراسته بود، خوب مى
  .و موزون است

  .و اين آسياب تا با دست من نگردد كار خنواهد كردگردد  حمور وجودم منى دانست كه فلك امامت ىب او خوب مى

رهاى فضايل و علوم از آغوشم سيل آسا فرو مى ريزند و مرغزار زندگى را كه در پناه من دامن   من آن كوه بلندم كه 
  .سازد گسرتده است سرسبز و سرياب مى

هاى خسته خود  اوجى بدين عظمت و اعتال را با بال ام نتوانند آشيان گريند و من آن كوه بلندم كه پرندگان بلندپرواز بر قلّه
  .بپيمايند

انديشيدم كه يك  دامنان در كشيدم و در كنج عزلت گاهى مى مع هذا از غوغاى اجتماع كناره گرفتم و دامن از كنار آلوده
كودكان را پري   تنه از جاى برخيزم و با دست تنها حق خويش را از آن قوم ناحق باز گريم يا بر اين عظمت سنگني كه

  .دارد صرب كنم اندازد و مؤمن را تا دم مرگ رجنور مى سازد و پريان را به ستوه مى مى

  .كردم خار در ديده و استخوان در گلو دارم آرى، صرب كردم اما آن چنان كه احساس مى

ن فروبست وىل در آخرين مرياث من هم چنان در كف غارتگران ماند، تا او خنستني غارتگر اين مرياث بود ديده از جها
  .حلظه حق مرا به دوم واگذاشت

  :زند در اينجا حضرت موال به شعر اعشى مثل مى
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  .گذرامن با زندگى حيان برادر جابر قابل مقايسه نيست اين زندگى كه اكنون بر پشت شرت مى

وىل پس از رحلت رسول اهلى تر بودم  يعىن در عهد رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله از اصحاب عموماً عزيزتر و شريف
  .شدم كه جمبورم با شرتباىن و عذاب سفر بسازم» اعشى مهدان«

  278: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :گفت مايه شگفىت اين است كه ابوبكر تا زنده بود مى

  .»1«  اقيلُوىن فـََلْسُت ِخبَْريُِكْم َوَعلىٌّ فيُكمْ 

رت    .از مشا نيستمرها كنيد مرا مادامى كه على در ميان مشاست 

  .وىل دم مرگ عروس خالفت را برخالف شرع در آغوش عمر انداخت

  !!هنوز خود پستان اين شرت را به دهان داشت كه عمر را هم در كنار خود نشانيد و پستان ديگر را به دهان او گذاشت

  .به دهان مردى ناستوده گوى و درشت خوى

  .خواست كرد و پى در پى پوزش مى خالفت را به كسى واگذاشت كه پى در پى لغزش مى

ماند؛ زيرا  مردى كه هم چون شرتى سركش و نافرمان بود، آن كس كه بر اين شرت نشسته بود در كار خويش در مى
  .اش گذشته چه روشى به پيش بگريد سر كه رشته مهار از بيىن دانست با اين شرت خريه منى

  .د و اگر به حال خويش آزادش بگذارد از پرتگاه فرو افتداش پاره شو  اگر عنان او را فرو پيچد سوراخ بيىن

  !درماىن دچار شده بود مّلت بدخبت اسالم به دردهاى ىب

درمان احنراف او بود، تلّون او بود، اشتباه او بود، حركت عرضى او بود كه راه زندگى را جباى طول از  اين دردهاى ىب
د و روزگار او هم به سر رسيد و من در طى اين روزها و روزگارها هم پيمود، تا سراجنام عمر او هم به سر آم عرض مى

  .ساختم چنان بردبار بودم و با شّدت حمنت مى

  عمر در انتهاى روزگار خود منرب خالفت را به شوراىي سپرد كه مرا هم يك تن از
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______________________________  
ج البالغة519/ 29: حبار األنوار -)1(   .169 /1: ؛ شرح 

  279: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .اعضاى شورا پنداشت

  .چه شوراى شوريده و رسواىي بود

مشردم در كنار مجعى فرومايه قرار گرفتم وىل باز هم به  من كه خنستني شخصيت اين قوم ابوبكر را شايسته ميدان خود منى
  .حوادث تسليم شدم و با اصحاب شورا در نشيب و فراز مهگامى كردم

به سوى دوست خود خزيد و ديگرى داماد خود را به سوى خود كشيد و باألخره پاى هوا و هوس به ميان آمد و يكى 
  .مهاى خالفت بر سر عثمان سايه افكند

  !!اميه نيز به هوايش از جاى جستند و به جان بيت املال افتادند او با غرور و خودپسندى بر پاى خاست و بىن

كند، اين قوم دهان از مال خدا و خون بندگان خدا آگنده  ارى را آگنده دهان بلع مىهاى  هم چون شرتى كه علف
هايش از هم گسيخت و كردار ناهنجارش روز را در  بودند و مهى خواستند جهان را يك باره فرو بلعند، تا عاقبت رشته

  .چشمش سياه و روزگار را بر وى تباه ساخت

كفتار به سوى من تكان خورد و از چهار جانب مرا چنان در ميان فشردند كه   در اين هنگام ازدحام مردم هم چون يال
لومي درد گرفت و مهى ترسيدم پسران پيغمرب حسن و حسني در زير پاى مردم لگدمال شوند   .دو 

قيام من مردم هم چون گله گوسپند در كنارم انبوه شده بودند و بدين ترتيب مرا بر منرب خالفت نشانيدند، اما مقرون با 
مجعى بيعت مرا درهم شكستند و مجع ديگر از دين به در رفتند و گروه سوم به نام قرآن به قرآن پشت كردند و با من به 

  .جلاج و عناد پرداختند

  :گويد اند آجنا كه مى آن چنان كه گوىي گفتار خدا را در ذكر حكيم نشنيده
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اُر [   .»1« ] اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ تِْلَك الدَّ

خواهند؛ و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .ران استبراى پرهيزكا]  نيك[سراجنام 

هاى فريباى خود در برابرشان به جلوه افتاد و دل  اند، اما دنيا با زيورها و زينت اند و به خاطر سپرده آرى، شنيده
  .هوسناكشان را از كف ربود

كنم، اگر ظلم ظامل و رنج مظلوم  به آن خدا كه دانه را بشكافد و هسته وجود بشر را در موج خون بپروراند قسم ياد مى
يافتم كه اساس ستم را به هم بشكنم و ستمديدگان را از بند غم آزاد سازم،  ن نبود و من خويشنت را حمكوم منىدر ميا

ساختم و نوبت خود را به چهارمني غارتگر  ادم، مهار اين شرت را به پشتش رها مى هرگز پاى بر اين منرب منى
با مهه رنگ و نرينگ و زيب و زيورش در چشم على از آب  ديديد كه دنياى مشا گذاشتم، در اين هنگام آشكارا مى وامى

  .»2«  بيىن گوسفند هم ناچيزتر است

گويد و  كند، آشكارا از احنراف و احنطاطشان سخن مى على مرتضى در خطبه شقشقيه آشكارا به جتاوز خلفا اعرتاض مى
  .كشد لغزش جربان ناپذيرشان را با لطايف ادىب از پرده به در مى

كنند على را در برابر شيوخ ثالثه خاضع و راضى جلوه بدهند، حتماً از خطبه شقشقيه شرم خواهند برد  سعى مى ها كه آن
  .و بر آن دست ناپاك كه ميان مّلت اسالم سنگ تفرقه افكند نفرين خواهند فرستاد

______________________________  
  .83): 28(قصص  -)1(

  .3خطبه : ج البالغة -)2(

  281: ، ص11 اسالمى، جعرفان 

   املوحدين عليه السالم فروغى از شخصيت حضرت موىل

  .بيان شخصيت معنوى امرياملؤمنني عليه السالم فقط و فقط در قدرت خدا و رسول گرامى اوست

  !»1«  كسى تو را جز خدا و من نشناخت! يا على
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خلقت لؤلؤى واالست، در خرابه جهان چون او  او انسان واالىي است كه در خزانه آفرينش گوهرى يكتا و در صدف 
  .شود گنجى نيست و در تاريخ حيات هم چون او انساىن يافت منى

  :متام فضايل و حسنات در او مجع است و به قول خليل بن امحد

  !نيازى او از كّل و احتياج كّل به او دليل بر اين است كه او امام كّل است ىب

ها از متاشاى  اش شكسته و دفرت هسىت از بازگو كردن شخصيتش ناتوان و چشم ها در ترمجه قلمها از تعريفش عاجز و  زبان
  .نور است نورش ىب

و يك ضربت مششريش در راه اسالم افضل از عبادت  »2«  يك شب خوابيدن او در بسرت پيامرب مساوى با مرضات الّله
  .»3«  ثقلني

ها و قلبش  سالم مافوق طاقت و عبادتش در پيشگاه حق مافوق مهه عبادتيقينش به حقايق افضل يقني و زمحتش در راه ا
  !مركز مهه اسرار و روحش جامع مهه ارواح است

  من ار به قبله رو كنم به عشق روى او كنم
 

  اقامه صالة را به گفتگوى او كنم

______________________________  
  .32911، حديث 277/ 11: كنز العمال  -)1(

  .207): 2(بقره  »َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف ِباْلِعبادِ « -)2(

  .1، حديث 2، باب 2/ 39: ؛ حبار األنوار102، حديث 86/ 4: عواىل الآلىل -)3(
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  كنمگر از وطن سفر كنم سفر به سوى او  
 

  ز حج بيت بگذرم طواف كوى او كنم

  

   حرم شدست حمرتم كز احرتام مولدش

 اال كه رمحت آيىت ز رمحت على بود
 

 مهه كتاب انبيا حكايت على بود

 شت و هرچه اندرو عنايت على بود
 

 اجّل نعمت خدا واليت على بود

  

   در اين وال بگو نـََعم كه هست اعظم ِنَعم

شت من على بود شتهشت را   ام 
 

شت منجلى  بود على است آن كه از رخش 

 به غْري ديده داشنت نشان اْحوىل بود
 

 كسى است عاشق وىل كه ناظر وىل بود

  

   به دست ديگران دهد كليد گلشن ارم

غار حرا به روز اّول او گرچه از ازل در علم حق اول مسلمان حقيقى بود، در ظاهر حيات هم در برگشت رسول اهلى از 
ار از عمر گرامنايه او بيشرت نگذشته  بعثت اول شخص از مردان بود كه به رهرب اسالم تسليم شد و در آن وقت سيزده 

  .بود

ترين اميان و باورش شديدترين باور و در برابر هيبت و عظمت حضرت حق  اميانش به خدا و رسول و معاد خالص
ترين موجود و در آراستگى به  ترين مردم و به پيامرب و معنويت او نزديك كلمه الّله پرزمحت  ترين انسان و در اعتالى خائف

ترين مؤمن و در درجات انساىن واالترين بنده حق و در  ترين بشر و در سابقه خدمت به دين خدا پرسابقه مناقب آراسته
  .يامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله بودترين خملوق خدا پس از پ نظري و از كرامت نفسى كرمي قدر و منزلت ىب
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  امي بر خاك درگهت به ارادت نشسته
 

  امي در انتظار چشم عنايت نشسته

 شاهان عامليم و گدايان كوى تو
 

  امي رندانه بر سرير قناعت نشسته

  امي چشم طمع به غري تو از غري بسته
 

  امي تا در قصور عّز و مناعت نشسته

  بارگاه سليمان نياز نيستما را به 
 

  امي ما ديو نفس كشته و راحت نشسته

  ما تشنگان چشمه فيض واليتيم
 

  امي با اشتياق جام واليت نشسته

  در آستان مهر و والى تو يا على
 

  امي عمريست مستحق كرامت نشسته

  در دادگاه عدل از اعمال زشت خويش
 

ر شفاعت نشسته شرمنده   امي امي و 

  امي به جانان ز جان و دل سر سپرده ما
 

  امي در پاش تا قيام قيامت نشسته

  

ايستادند او فرياد  كرد و وقىت مهه از سخن گفنت در راه خدا باز مى نشستند او قيام مى آن زمان كه مهه از كمك به حق مى
ترين و  گفت، كالمش حمكم منى كرد، سخن بيجا شدند او با كمك نور حق حركت مى زد و هرگاه مهه متوقف مى مى

رتين رأى و از متام جهانيان در شجاعت قلب شجاع پرمنفعت تر و عملش نيكوترين عمل و از متام  ترين كالم بود، رأيش 
  !!تر بود هاى تاريخ به امور ظاهر و باطن عارف انسان

دم مؤمن پدرى مهربان و براى برداشنت بار پادشاه ملك دين بود، ايستادگيش براى كمك به حق از مهه بيشرت بود، براى مر 
  .ضعيفان انساىن دلسوز و چون او كسى حامى و حافظ منافع مردم مستضعف نبود

بر مردم كافر و معاند عذاب سخت و براى اهل اميان باران رمحت و بر پويندگان راه حّجىت قوى و براى سالكان مسلك 
رتين راهنما بود   .عشق 

از نظر بدن معموىل بود : وفان و بادى وى را نلرزاند و به فرموده رسول خدا صلى اهللا عليه و آلهاو كوهى بود كه هيچ ط
مشرد وىل در پيشگاه حق بسيار بزرگ بود، زمني  خود را كوچك مى. كرد وىل در امر حق بسيار قوى و نريومند جلوه مى

  مهماىن عزيزتر و از نظر
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  284: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

كرد و پناه طمع زورمندان و زورگويان نبود، ضعيف ذليل نزدش  تر از او به ياد نداشت، در كار حق امهال منى معنويت بزرگ
منود  جهت قوى بود نزدش ذليل مى نشست قوى عزيز كه ىب گرفت از پاى منى قوى و عزيز بود و تا حقش را از ستمگر منى

، نزديك و دور نزدش مساوى بودند، شخصيت آن حضرت حق و كرد ستاند او را رها منى و تا حق مظلوم را از وى منى
رتين تكيه گاه و براى  صدق و رفق بود، قولش حكمت و كارش بردبارى و احتياط و رأيش دانش و بينش و براى اسالم 

رتين حّالل و براى خاموش كردن شعله ان و ترين خاموش كننده و براى امي ديىن قوى هاى سركش كفر و ىب حّل مشكالت 
  .اسالم و مردم مؤمن پناهگاه و براى دمشنان غيظ و غلظت بود

  هركس تو را شناخت غم از جان و سر نداشت
 

  سر داد و سر زپاى تو يك حلظه برنداشت

 قرار عشق رخت به خرمن عشاق ىب
 

  افروخت آتشى كه مخوشى دگر نداشت

 داند خدا كه شعله عشق تو گر نبود
 

  شرر نداشتكانون پر شراره هسىت 

 اى ماه من زمانه پس از ختم انبيا
 

  رت ز ذات پاك تو ديگر پسر نداشت

  باشد خدا علّى و تو را نيز نام اوست
 

  تر نداشت شاخ حيات از تو گلى خوب

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود

بندگانش را زينت نداده آن هم زينىت كه از هر زينىت در نزد او آن چنان كه خداوند تو را مزيّن فرموده، احدى از ! يا على
  .تر است حمبوب

  285: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

رغبىت آراسته و آن چنان دنيا را مبغوض تو قرار داده، فقرا و  نسبت به دنياىي كه نردبان آخرت نيست قلبت را به زهد و ىب
كه دل  به دست آوردن دنياى زياد كوتاه است حمبوب تو قرار داده، تا جائىنيازمندان و حمتاجان و آنان را كه دستشان از 
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نورانيت به داشنت چنان پريواىن كه دنبال حرام نيستند و هم چون خود تو زاهدند خوشحال و قلب آنان نيز از داشنت 
  .چون تو امامى خشنود است

انه و راستني دارند و واى به حال كساىن كه دمشن تواند خوشا به حال آنان كه عاشق تواند و با تو برخوردى صادق! يا على
شت، دمشنانت در  و آنان را با تو برخوردى غري صادقانه است، عاشقانت برادران ديىن تواند و در مهنشيىن با تو در 

  .»1«  قيامت در جايگاه دروغگويانند و اهل عذاب

  زاهدترين انسان تاريخ پس از پيامرب

ى نبود و در امر فالحت و جتارت سرآمد مردم روزگار مىحضرت على عليه السال منود و  م با اين كه دستش از مال دنيا 
مدتى كه رهربى جامعه را به عهده داشت خزانه مملكتش انباشته از درهم و دينار بود، در عني حال از نظر پوشاك و 

راند و آنچه از فضل حضرت دوست نصيبش گذ رغبىت به لذايذ جسمى مى خوراك، روزگارش را در كمال سادگى و ىب
  .كرد شد پس از قناعت كردن به ضرورى زندگى با دوست معامله مى مى

   پرياهن امام على عليه السالم

  :گويد عبدالّله بن اىب هذيل مى

______________________________  
  .13حديث  ،98، باب 330/ 40: ؛ حبار األنوار85: ؛ كشف اليقني162/ 1: كشف الغمة  -)1(

  286: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

رسيد، چون رها  كشيد به سر انگشتان مى ارزشى را بر تن مباركش ديدم، چون آستينش را مى قدر و قيمت و ىب پرياهن ىب
  !»1« پوشاند كرد تا نصف بازويش را بيشرت منى مى

  :تگف عمر بن عبدالعزيز كه سعى داشت در ميان مردم منايانگر زهد باشد، مى

  .»2«  پس از پيامرب در اين امت زاهدتر از على نيست

   غذاى امام على عليه السالم
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  :گويد ُسَويد بن َغَفله مى

به حمضر انور على رسيدم، او را نشسته ديدم و در برابرش ظرىف ماست ترشيده كه از شّدت ترشى بويش به مشام 
آن نان به صورتش پاشيده بود، با دستش آن نان جوين  هاى جوى رسيد، در دست مباركش نان جويىن بود كه پوست مى

شكست و در آن  رسيد كه تكه كردنش كار دست نبود با زانويش آن را مى كرد و چون به جاى حمكم نان مى را تكه مى
  !ام رخيت، به من تعارف كرد كه بيا با من هم غذا شو، عرضه داشتم روزه ماست مى

ه و آله شنيدم هرگاه روزه كسى را از غذاىي كه به آن اشتها دارد باز بدارد، بر خداست  از رسول خدا صلى اهللا علي: فرمود
شت سرياب منايد شت خبوراند و از آب    .كه وى را از طعام 

من از آن غذا آن هم براى رهربحكومت غرق حريت شده بودم و از طرف ديگر عصباىن، بر سر فضه خادمه آن حضرت 
   كىن تا نان نرمى نصيب آن كىن؟ چرا آردى را الك منى آيا نسبت به اين پريمرد از خدا پروا منى !واى بر تو: فرياد زدم

______________________________  
  .13، حديث 98، باب 330/ 40: ؛ حبار األنوار162/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .13، حديث 98، باب 330/ 40: ؛ حبار األنوار86: كشف اليقني  -)2(

  287: ، ص11 مى، جعرفان اسال

  :حضرت شود؟ اين چه ناىن است كه پر از سبوس است؟ فضه در پاسخ من گفت

  !دهد حضرت موال اجازه الك كردن آرد به ما منى

پدر و مادرم فداى آن انسان با  : به فضه چه گفىت؟ گفتارم را بازگو كردم، امام فرمود: در آن هنگام حضرت به من فرمود
برايش الك نشد و اتفاق نيفتاد كه سه روز متواىل شكم مباركش از نان خاىل سري شود، تا مرغ  كرامىت كه به عمرش آرد

  !»1« جانش به سوى معبودش به پرواز آمد

  چه شود كه اى شه الفىت نظرى به جانب ما كىن
 

  كه به كيمياى نظاره مس قلب تريه طال كىن

ن از رخ تو روايىت   مين از عقيق تو آيىت 
 

  لب تو حكايىت اگرش چو غنچه واكىن شكر از
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  به مناز لب تو تكّلمى به مناز غنچه تو تبّسمى
 

  به تكّلمى و تبسمى مهه دردها تو دوا كىن

  تو شه سرير واليىت تو مه منري هدايىت
 

  چه شود گهى به عنايىت نگهى به سوى گدا كىن

رتى   تو به شهر علم نىب درى تو ز انبيا مهه 
 

غضنفرى و تو صفدرى چه ميان معركه جا  تو 
  كىن

  تو زىن به دوش نىب قدم فكىن بتان مهه از حرم
 

  حرم از وجود تو حمرتم تو لواى دين بپراكىن

 بنگر وفاىي با خطا مهه حرف او بود از خدا
 

كه مباد دست وى از رجا ز عطاى خويش رها 
 «2»  كىن

  

  امام على عليه السالم و خياط

مقّدسش به بازار آمد، در حاىل كه رياست جامعه اسالمى در كف با كفايت او بود، پرياهىن را براى پوشيدن به سه وجود 
اين آستني را مهان طور كه به دست من است : درهم و نيم خريد، در مهان بازار پوشيد، آستينش بلند بود، به خياط فرمود

از تن بريون كنيد تا سر : ى بريد، سپس به حضرت عرضه داشتبا قيچى كوتاه كن، خياط هر دو آستني را با قيچ
يا على مهني : احتياج نيست، سپس به حركت آمد و در حال حركت دوبار به خود خطاب كرد: ها را بدوزم، فرمود آستني

  !!»1«  پرياهن با اين وضع براى تو كاىف است

پوششى : حضرت ايراد گرفتند، در پاسخ انتقادكنندگان فرموددارى به تن داشت، به آن  روزى از خانه درآمد، پرياهن وصله
  .»2« منايد دهد و مؤمن را با ديدن امامش در پوشيدن چنني لباسى راحت مى است كه به قلب خشوع مى

   مششري امام على عليه السالم
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خرد؟ مششريى كه  من مىچه كسى اين مششري را از : روزى به بازار آمد و مششريش را در معرض فروش گذاشت و فرياد زد
  فروختم در طول اين مدت غم و غصه از چهره پيامرب زدود، اگر نزد من پوىل براى خريد يك پرياهن بود، اين مششري را منى

»3«.  

______________________________  
  .14، حديث 98، باب 333/ 40: ؛ حبار األنوار165/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .15، حديث 98، باب 334/ 40: حبار األنوار؛ 174/ 1: كشف الغمة  -)2(

  .15، حديث 98، باب 334/ 40: ؛ حبار األنوار87: كشف اليقني  -)3(

  289: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   بيت املال و امام على عليه السالم

  :گويد هارون بن غنرته مى

اى به بدن نداشت و از شدت سرما  كهنهپدرم براى من حكايت كرد، در قريه َخَوْرَنق خدمت موال رسيدم جز قطيفه  
  !!لرزيد مى

به : گريى؟ فرمود براى تو و عيالت در اين بيت املال حق وسيعى است چرا اين چنني به خود سخت مى: عرضه داشتم
 جز كنم و فعًال  ام، اين قطيفه را از خانه خود در مدينه برداشته و از آن استفاده مى خدا قسم دست به بيت املال مشا نربده

  !!»1«  اين لباسى ندارم

   اطعام امام على عليه السالم

  :نويسد واحدى در تفسريش مى

از سر شب تا صبح در مقابل مقدارى جو به عنوان اجرت براى آب دادن به خنلستان اجري مردم شد، چون آن مقدار جو 
مسكيىن به طلب طعام در زد، آن را دريافت كرد يك ثلث آن را آرد كرده و طعام درست كرد، چون طعام حاضر شد 

حضرت مهه طعام را به مسكني خبشيد، يك سوم ديگر را مبدل به طعام كرد، يتيمى به در خانه آمد باز غذا را در راه خدا 
عنايت به يتيم فرمود و يك ثلث باقى مانده را شب سوم به اسري مرمحت كرد و اين تنها غذاى خودش نبود كه به مسكني 
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 داد، بلكه به دنبال او حضرت زهرا و حسن و حسني عليهم السالم هم در راه دوست غذاى خود را ايثار  و يتيم و اسري
  كردند، آنان اين برنامه را بدون چشمداشت به جزا

______________________________  
  .15، حديث 98، باب 334/ 40: ؛ حبار األنوار173/ 1: كشف الغمة  -)1(

  290 :، ص11 عرفان اسالمى، ج

و تشكر اجنام دادند، خداوند مهربان هم آياتى در اين زمينه در قرآن جميد به وصف آنان نازل فرمود و ايشان را به احسان 
شت و حور و  خود خمصوص كرد و نام مباركشان را در دفرت هسىت جاويد و بلند آوازه فرمود و به عوض آن، طعام 

  :آن آيات آيه شريفه ولدان نصيب آن اهل كرامت منود كه يكى از

  .»1« ]ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً   َو ُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى[

  .كنند و غذا را در عني دوست داشتنش، به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى

  .»2«  در سوره مباركه دهر است

 تا صورت پيوند جهان بود على بود
 

 على بودتا نقش زمني بود و زمان بود 

 شاهى كه وىل بود و وصى بود على بود
 

 سلطان سخا و كرم و جود على بود

 مسجود مالئك كه شد آدم ز على بود
 

 آدم چو يكى قبله و مسجود على بود

  هم آدم و هم شيث و هم ايوب و هم ادريس
 

 هم يوسف و هم يونس و هم هود على بود

  هم موسى و هم عيسى و هم خضر و هم الياس
 

 هم صاحل پيغمرب و داوود على بود

ر طمع نفس   آن شري دالور كه ز 
 

 در خوان جهان پنجه نيالود على بود
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______________________________  
  .8): 76(انسان  -)1(

  .5، حديث 6، باب 244/ 35: ؛ حبار األنوار169/ 1: كشف الغمة  -)2(

  

  291: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  قرآن كه خدا در مهه قرآنآن كاشف 
 

 كردش صفت عصمت و بستود على بود

 آن عارف سّجاد كه خاك درش از قدر
 

 از كنگره عرش برافزود على بود

  آن شاه سرافراز كه اندر ره اسالم
 

 تا كار نشد راست نياسود على بود

 آن قلعه گشاىي كه در قلعه خيرب
 

 بركند به يك محله و بگشود على بود

  كه در آفاق نظر كردم و ديدم  چندان
 

 از راه يقني در مهه موجود على بود

  اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است
 

 تا هست على باشد و تا بود على بود

  سّر دو جهان مجله ز پيدا و ز پنهان
 

 «1» مشس احلق تربيز كه بنمود على بود

  

   انفاق امام على عليه السالم

  :نويسد تفسريش مىواحدى باز در 
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چهار درهم نصيب على عليه السالم شد، يك درمهش را شب و يك درمهش را روز و يك درهم را در پنهاىن و درهم ديگر 
  :»2«  را آشكار به راه خداوند صدقه داد، از پى اين واقعيت كه مهراه با نّيىت صادقانه و اهلى بود اين آيت نازل گشت

______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(

  .6، حديث 36، باب 61/ 36: ؛ حبار األنوار177/ 1: كشف الغمة  -)2(

  292: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ْم َو ال خَ [   .»1« ] ال ُهْم َحيَْزنُونَ  ْوٌف َعَلْيِهْم وَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمواَهلُْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرا َو َعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

كنند، براى آنان  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  طالب عليه السالم چون على بن أىب[كساىن كه 
  .شوند نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى

  :ه فرمودپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آل

خواهد آدم را در علمش و نوح را در فهمش و حيىي بن زكريا را در زهدش و موسى را در شجاعت و دلرييش  هركس كه مى
  .»2« بنگرد، پس بايد به على نظر كند

  :امام جمتىب عليه السالم يك روز پس از درگذشت آن حضرت در بني مردم حاضر شد و فرمود

كه در علم و دانش در سابقني نظري نداشت و در عمل و كوشش در آيندگان منونه خنواهد ديروز مردى از ميان مشا رفت  
فرستاد، در حاىل كه جربييل در طرف راستش و ميكاييل در طرف چپ او  داشت، پيامرب او را براى جنگ با دمشنان مى

  .»3« منود گشت تا پريوزى را نصيب اسالم مى كردند، او از جبهه برمنى حركت مى

   م امام على عليه السالمعل

آن جناب در دانش و بينش پس از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، يگانه دستگاه با عظمت خلقت بود، دانشى كه از 
اى  بيىن نشانه در توحيد و جهان» ج البالغة«ساحل بود، خطبه اّول  جانب حق به او عطا شده بود هم چون درياى ىب

  نظري او از علم ىب
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______________________________  
  .274): 2(بقره  -)1(

  .10، حديث 73، باب 38/ 39: ؛ حبار األنوار113/ 1: ؛ كشف الغمة52: كشف اليقني  -)2(

  .91، باب 87/ 40: ؛ حبار األنوار533/ 1: ؛ كشف الغمة7/ 2: االرشاد -)3(

  293: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .آفرينش است نسبت به حقايق عامل خلقت و صاحب

  :كند صدوق بزرگوار از اصبغ بن نُباته نقل مى

چون امر خالفت بر او مستقر شد عمامه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به سر گذاشت و بُرد آن جناب را پوشيد و 
ت و نعلني آن حضرت را به پا كرد و مششري آن بزرگ مرد اهلى به كمر بست، سپس به مسجد آمد و بر منرب قرار گرف

  :فرمود

خواهيد از من بپرسيد، به خدا قسم اگر خبواهم اهل تورات را از تورات فتوا  دانش اولني و آخرين نزد من است آنچه مى
دهم تا جاىي كه تورات بگويد حرف راست در جنب من از على است و اگر خبواهم اهل اجنيل را از اجنيل  دهم فتوا مى

دهم تا  بگويد حق با عليست و اگر خبواهم اهل قرآن را از قرآن حكم دهم، حكم مى دهم تا جاىي كه اجنيل فتوا دهم، مى
خوانيد، آيا در ميان مشا كسى هست كه ادعا كند  حدى كه قرآن فرياد بزند على راستگوست، مشا شب و روز قرآن مى

  !فهمد؟ قرآن مى

و ماهو كائن تا به پا شدن قيامت خرب دارم و اى در كتاب خدا نيست مگر آن كه به وسيله آن از ماكان و مايكون  آيه
  :آن آيه

  .»1« ] َميُْحوا اللَُّه ما َيشاءُ َو يـُْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ اْلِكتابِ [

  .نزد اوست" اّم الكتاب" منايد، و كند و هر چه را خبواهد ثابت و پابرجا مى خدا هر چه را خبواهد حمو مى
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اى از آيات قرآن از  ن بپرسيد به خداىي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد اگر از آيهقبل از آن كه مرا نيابيد از م. است
من سؤال كنيد كه شب نازل شده يا روز، مّكى است يا مدىن، در حضر آمده يا در سفر، ناسخ است يا منسوخ، حمكم 

  است يا

______________________________  
  .39): 13(رعد  -)1(

  294: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  دهم متشابه، تأويلى است يا تنزيلى خرب مى

  :اى فرمود آورده، در خطبه» معاىن االخبار«صدوق در 

گاه هر ضعيف و پناه هر ترسومي، راهرب مؤمنان به  من هادمي، من مهدمي، پدر يتيمان و مساكني و شوهر بيوه زنامن، تكيه
ام، جنب الّلهى هستم كه در  كلمه تقوامي، عني الّله و لسان الّله و يد الّلهشت و ريسمان حمكم خدامي، عروة الوثقى و  

  :قرآن فرموده

  .»2« ] ما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَّهِ   َعلى  َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يا َحْسَرتى[

  .كارى و تقصريى كه درباره خدا كردم دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد

ام، هر كس مرا و حّقم را شناخت خدايش را شناخته؛  من باب حطّه. گشاده رمحت و مغفرت خدا بر بندگامن  من دستگاه
كند مگر آن كس كه خدا و رسولش را منكر  زيرا من وصى پيامرب در روى زمني و حّجت خدا بر خلقم، مرا انكار منى

  !»3« !شود

رت حضرت مى االمام «و » حبار األنوار«و » عبقات«و » الغدير«و » احلقاحقاق «توانيد به كتب  مشا براى شناخت 
ج البالغة«جرج جرداق و » صوت العدالة«عبدالفتاح و » على به خصوص مقدمه ابن اىب احلديد و صدها  » شروح 

اى از شخصيت امام على عليه السالم براى مشا روشن شود و معلوم   كتاب معروف و مشهور ديگر مراجعه كنيد، تا گوشه
   جهت و بدون گردد كه در روز غدير، پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله ىب
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______________________________  
لس اخلامس واخلمسون، حديث 341: األماىل، شيخ صدوق -)1( ؛ حبار 1، حديث 43، باب 304: ؛ التوحيد1، ا

  .1، حديث 8، باب 117/ 10: األنوار

  .56): 39(زمر  -)2(

  .10، حديث 90، باب 339/ 39: ؛ حبار األنوار14، حديث 17: معاىن األخبار -)3(

  295: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

دستور وى را براى رهربى مسلمانان تا قيامت معرىف نكرد، آرى، تنها او از مهه جهت و از هر حيث اليق جانشيىن رسول 
منطقى نبود كه با بودن او ديگرى پس از مرگ پيامرب صلى  اعظم صلى اهللا عليه و آله و امامت و رهربى بود و معقول و

دار سرپرسىت امت شود، در حاىل كه نه از قرآن جميد كه قانون اساسى اسالم بود آگاهى داشت و نه  اهللا عليه و آله عهده
ره   !مند بود از علم عادى 

ني معني نكرد و امر خالفت را به انتخاب ملت  گويند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى بعد از خود جانش آنان كه مى
گويند كه گوش آفرينش تاكنون منونه اين دروغ را نشنيده است و بعد از اين هم خنواهد شنيد و بدون  گذاشت، دروغى مى

شود به   شك آنچه ظلم و جنايت و خيانت و گناه پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله در متام جهان تا قيامت واقع مى
دامن كورى چشم و كرى گوش و سنگيىن و تاريكى قلب در اينان چه مقدار  نظري است، من منى هاى ىب دن آن دروغ زنگر 

اند ما هم مانند آنان دروغ   اند كه اگر بگوييم نديده است، آيا اينان اين هزاران كتاب شيعه و سّىن را در اين زمينه نديده
ت حسد و كينه و نفاق نسبت به حق و حقيقت بدون شك و ترديد عناد اند وىل به خدا قسم از شدّ  امي، ديده گفته
  !!ورزند مى

آنچه از حسنات و فضايل و كماالت و حقايق در على عليه السالم جتلى دارد در امامان بعد از او كه يازده فرزند اويند 
ه مراجعه كنيد كه اين جزوه ناچيز استعداد توانيد به كتب مربوط جتّلى دارد، مشا براى متاشاى چهره نوراىن آن بزرگواران مى

  .بازگو كردن شخصيت واالى آنان را ندارد

 در حقيقت جان ندارد هركسى جانان ندارد
 

 هركسى جانان ندارد در حقيقت جان ندارد
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 عشقش دىل تسكني نيابد كيست دلرب آن كه ىب
 

 مهرش كسى اميان ندارد كيست جانان آن كه ىب

  

  296: ، ص11 جعرفان اسالمى، 

  

 مرتضى شاه واليت شري يزدان زوج زهرا
 

 كامسان بّني چو رويش افسرى تابان ندارد

  درد جسم است آن كه درمانش بود نزد طبيبان
 

 درد روح اّال توالى على درمان ندارد

  زانبيا و اوليا و اوصياى پاك دامن
 

 كيست آن كه مرتضى را دست بر دامان ندارد

  غرق است در حبر طبيعت على فلك بشر ىب
 

 رسد كشىت كه كشتيبان ندارد كى به ساحل مى

ر امحد  راسىت بعد از قضاياى غدير از 
 

 هر كه نشناسد على را جانشني وجدان ندارد

  

  297: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   باب

70  

   در بيان حرمت مسلمانان

  299: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :السالمقاَل الّصاِدُق عليه 
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 لِّلِه َوَرُسوِلِه كاَن اَشدَّ ُحْرَمًة ال يـَُعظُِّم ُحْرَمَة اْلُمْسِلمَني اّال َمْن َقْد َعظََّم الّلُه ُحْرَمَتُه َعَلى اْلُمْسِلمَني، َوَمْن كاَن ابـَْلَغ ُحْرَمةً 
  .انِهِ ِلْلُمْسِلمَني، َوَمِن اْسَتهاَن ِحبُْرَمِة اْلُمْسِلمَني فـََقْد َهَتَك ِستـَْر امي

  .ِىف اْالْسالمِ   اْعظاَم ِذى اْلُقْرىب  انَّ ِمْن اْجالِل الّلِه َتعاىل: قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

  .َمْن َملْ يـَْرَحْم َصغرياً َوال يـَُوقـِّْر َكبرياً فـََلْيَس ِمنّا: َوقاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ [ : ُيَكفِّرُُه التـَّْوبَُة اّال َمْن ذََكَرُه الّلُه ىف اْلِكتاِب قاَل الّلُه َتعاىل َوال ُتَكفِّْر ُمْسِلماً ِبَذْنبٍ   ]ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ
  .َواْشَتِغْل ِبَشْأِنَك الَّذى اْنَت ِبِه ُتطاَلبُ  »1«

______________________________  
  .145): 4(نساء  -)1(

  

  300: ، ص11 رفان اسالمى، جع

لِّلِه َوَرُسوِلِه كاَن اَشدَّ ُحْرَمًة  ال يـَُعظُِّم ُحْرَمَة اْلُمْسِلمَني اّال َمْن َقْد َعظََّم الّلُه ُحْرَمَتُه َعَلى اْلُمْسِلمَني َوَمْن كاَن ابـَْلَغ ُحْرَمةً [
  ] َهَتَك ِستـَْر اميانِهِ  ِلْلُمْسِلمَني، َوَمِن اْسَتهاَن ِحبُْرَمِة اْلُمْسِلمَني فـََقدْ 

   حرمت مسلمان

فرمايد، حرمت و ارزشى كه خداوند  در اين باب حضرت صادق عليه السالم به مسئله ارزش و حرمت مسلمانان اشاره مى
  .بزرگ براى بندگان مسلمانش قرار داده است

اى از حقايق اخالقى نسبت به آنان است و آن عبارت است از حرام بودن  نگاهداشت حرمت مسلمان رعايت جمموعه
مت و افرتا و متسخر نسبت به آنان، لزوم تواضع به ايشان و دستگريى از آنان و كمك به حمتاج و فقري و  غيبت و 

فتارشان و به داد آنان رسيدن به وقت دادخواهيشان و آنان را نيازمندشان، زيارت آنان و رعايت يتيميشان و آزاد كردن گر 
به معروف هدايت كردن و از منكر بازداشنت و قهرشان را آشىت دادن و در امور مادى و زندگى روزمره به آنان كمك كردن 

ور در حق كه تعظيم حرمت آنان شامل مهه اين امور اخالقى و اجتماعى است و هركس از مسلمانان نسبت به اين ام
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سنج شرياز روايىت  تفاوت باشد، به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از مسلمانان نيست، حكيم سخن مسلمانان ىب
  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را كه بدين مضمون در كتب رواىي وارد شده

  301: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ْؤِمِن ىف َتوادِِّهْم وَتر 
ُ
ِهْم َكَمَثِل اجلََْسِد إذا اْشَتكىَمَثُل امل   .»1«  ساِئرُُه بِالسََّهِر َواحلِّْمى  بـَْعُضُه تداعى  امحُِ

ماند كه اگر عضوى از آن ناراحت باشد ساير اعضاى بدن به  انسان مؤمن در دوسىت و مهرباىن با ديگران مثل پيكرى مى
  .خيزند حتمل درد و محايت از آن عضو برمى

  :و پر مغز معنا كرده استچه نيكو و جالب 

 بىن آدم اعضاى يكديگرند
 

 كه در آفرينش ز يك گوهرند

 چو عضوى به درد آورد روزگار
 

 دگر عضوها را مناند قرار

  غمى تو كز حمنت ديگران ىب
 

ند آدمى  «2»  نشايد كه نامت 

  

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

كند مگر آن كس كه خداوند وى را به خاطر حمامدش در نظر مسلمانان عزيز و   منىعّزت و حرمت مسمانان را رعايت 
گرامى داشته، كنايه از اين كه آن كه داراى حرمت و ارزش و كرامت و انسانيت است براى مردم مسلمان حرمت و احرتام 

  .قائل است

كند، چرا  ت مسلمانان را بيشرت حفظ مىهركس در نگاهداشت حرمت خدا و رسولش كمال اهتمام را بورزد، احرتام و عزّ 
داند و هركس در پى استخفاف و سبك مشردن مردم مسلمان باشد،  كه احرتام مؤمن را احرتام خدا و رسول او مى

كند كه استخفاف به حرمت مسلمانان  ساختمان حرمت اميانش را كه اميان به خدا و انبيا و قيامت است خراب مى
  .ولياى اهلى استاستخفاف به حق انبيا و ا
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______________________________  
  .529، حديث 43، باب 150/ 58: حبار األنوار -)1(

  .گلستان، سعدى شريازى  -)2(

  302: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .ِىف اْالْسالمِ   اْعظاَم ِذى اْلُقْرىب  انَّ ِمْن اْجالِل الّلِه َتعاىل: قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله[

  ]َمْن َملْ يـَْرَحْم َصغرياً َوال يـَُوقـِّْر َكبرياً فـََلْيَس ِمنّا: َوقاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله

   اجالل ذى القرىب

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .هاى تعظيم به خدا، اجالل ذى القرىب در اسالم است از رشته

م و نگاهداشت حرمت ائمه معصومني عليهم السالم و تعظيم به مقام فقيه به اين معنا كه رعايت حق زهرا عليها السال
  :جامع الشرايط و عامل ربّاىن مهه و مهه تعظيم به حق است و نيز آن جناب فرمود

  .هر كه به اطفال مسلمانان ترّحم نياورد و احرتام پريان آنان را رعايت ننمايد، از امت من نيست

  303: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ [ : َوال ُتَكفِّْر ُمْسِلماً ِبَذْنٍب يَُكفِّرُُه التـَّْوبَُة اّال َمْن ذََكَرُه الّلُه ىف اْلِكتاِب قاَل الّلُه َتعاىل[  ]ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ
  ] َواْشَتِغْل ِبَشْأِنَك الَّذى اْنَت ِبِه ُتطاَلبُ  »1«

   تكفري مسلمان

كند تكفري مكن و به او  مسلمان را به حمض ارتكاب يك گناه گرچه بزرگ باشد، در حاىل كه آن گناه را توبه جربان مى
اى كه اين هجوم بسيار خطرناكى به آبرو و حرمت مسلمان است، مگر اين كه يك  مگو از دين بريون رفته و كافر شده

آن كس كه : از دين برگردد و يا آلوده به نفاقى شود كه قرآن فرمودهمسلمان به طور علىن و آشكار و از روى جّد و عناد 
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در متام حركات و سكنات و ! اعتقاد است در درك اسفل از جهنم است، راسىت، اى مسلمان به زبان مسلمان و به دل ىب
از جانب حق دچار  اند و گرنه در قيامت به مؤاخذه سخىت هاىي مشغول باش كه از تو خواسته افعال و اخالق به برنامه

  .خواهى شد

گردد يك حلظه و حىت كمرت از يك حلظه را صرف كار باطل و بيهوده   اگر كسى از ارزش عمر باخرب شود، حاضر منى
كند، آگاه به ارزش عمر متام سعيش مصروف حال و عبادت و عمل صاحل و خدمت به بندگان خدا در مهه امور زندگى 

   و حيات

______________________________  
  .145): 4(نساء  -)1(

  304: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .است كه خدمت به عباد حق براساس آيات و روايات خدمت به حق و عبادت خداست

  اال اى دل از راه روشن رواىن
 

  غنيمت بدان وقت خود در جواىن

ذيب اخالق و حتصيل دانش   به 
 

  مهى كوش در دوره كامراىن

  كامت نگردد خمور غمچو گيىت به  
 

  مكن تنگ بر خود ره زندگاىن

  دو علم است بايست حتصيل كردن
 

  كه حمتاج اين هر دو در هر زماىن

  بكى علم ابدان يكى علم اديان
 

  كزين زنده اميان وزان زنده جاىن

  

   حرمت مسلمان در روايات

كرديد، رعايت حرمت به معناى اداى حقوق مردم مسلمان مهان طور كه در توضيح مجالت روايت اين باب مالحظه  
ناور موج مى   .زند است، در تفسري اين حقيقت روايات و اخبار در برابر انسان هم چون درياىي 
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و » الكاىف«بدون شك اشاره به متام روايات اين باب، در امكان اين اوراق نيست، لذا به نقل چند روايت از كتب معتربه 
  .شود بسنده مى» ارحبار األنو «

  َمْن اْصَبَح وال يـَْهَتمُّ ِباُموِر اْلُمْسِلمَني فـََلْيَس ِمبُْسِلمٍ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
»1«.  

و اهتمامى به كار مسلمانان هركس صبح كند : فرمايد امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .ندارد، مسلمان نيست

  :گويد عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح اين روايت مى

______________________________  
  .116، حديث 20، باب 337/ 71: ؛ حبار األنوار1، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 163/ 2: الكاىف -)1(

  305: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .با داشنت تواناىي تصميم به قيام در جهت امور مسلمانان ندارد اسالمش كامل نيست آن كه

اگر مقصود عدم اهتمام به كليه امور مسلمانان باشد، دور نيست كه به طور حقيقت نامسلمان باشد؛ زيرا از مجله امور 
تالى دين و عدم اعانت كفار عليه و پريوى از امام و اع» يا نصرت امام عادل«مسلمانان يارى امام و رهرب معصوم 

  .»1«  مسلمانان و به هر تقدير مقصود از امور اعم از امور دنيويه و اخرويه است

ْسِلمنيَ : قاَل َرسوُل الّلُه صلى اهللا عليه و آله: قالَ 
ُ
  .»2«  اْنَسُك الّناَس ُنْسكاً اْنَصُحُهْم َجْيباً َواْسَلُمُهْم قـَْلباً جلَِميِع امل

ترين مردم آن انساىن است كه  خداپرست: كند صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل مى و نيز امام
  .ترين باشد براى متام مسلمانان پاك ترين و دل خريخواه

ْعُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم يَقولُ    .»3«  ِبَعَمٍل أَْفَضَل ِمْنهُ  َعَلْيَك بِالنُّْصِح لِّلِه ىف َخْلِقِه، فـََلْن تـَْلقاهُ : قاَل مسَِ

بر تو باد كه براى خدا نسبت به خلق او خريخواه باشى و : فرمود از حضرت صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد راوى مى
رت از آن برخورد نكىن   .اندرزگوى مردم كه هرگز حضرت حق را به كارى 
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   اْخلَْلُق ِعياُل الّلِه َفاَحبُّ اْخلَْلَق اىل: الّلِه صلى اهللا عليه و آلهقاَل َرسوُل : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

______________________________  
  ).116ذيل حديث (، 20، باب 337/ 71: حبار األنوار -)1(

، حديث 21، باب 340/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 163/ 2: الكاىف -)2(
21709.  

  .118، حديث 20، باب 338/ 71: ؛ حبار األنوار3، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)3(

  306: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« الّلِه َمْن نـََفَع ِعياَل الّلِه َواْدَخَل اْهَل بـَْيٍت ُسروراً 

ترين مردم نزد  خلق عيال خدايند و حمبوب: كند له روايت مىامام صادق عليه السالم از قول پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آ
  .اى سرور و شادى فراهم كند خدا كسى است كه به عيال خدا سود رساند و براى خانواده

  .»2«  انـَْفُع الّناِس لِلّناسِ : َمْن اَحبُّ الّناِس اىل الّلِه؟ قالَ : ُسِئَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  :ترين شخص نزد خدا كيست؟ فرمود حمبوب: صلى اهللا عليه و آله سؤال شداز رسول خدا 

  .سودمندترين مردم براى مردم

  .»3« َمْن َردَّ َعْن قـَْوٍم ِمَن اْلُمْسِلمَني عاِدَيَة ماٍء اْو ناٍر َوَجَبْت َلُه اْجلَنَّةُ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

شت بر او واجب : فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله  هركس از قوم مسلماىن ضرر هجوم آىب يا آتشى را بگرداند 
  .است

  به روز ناتواىن گر به حمتاجان َكَرم كردى
 

  قدر مردانگى در ناتوان بودن َعَلم كردى

 ات گردد نگردد حمو و ثبت دفرت آينده
 

  اگر خدمت به حمتاجى به حّد يك قدم كردى
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______________________________  
، حديث 22، باب 341/ 16: ؛ وسائل الشيعة6، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)1(

21712.  

، حديث 22، باب 341/ 16: ؛ وسائل الشيعة7، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)2(
21713.  

  .، الفصل الرابع والعشرون182: ؛ مشكاة األنوار8، باب اإلهتمام بأمور املسلمني، حديث 164/ 2: الكاىف -)3(

  

  307: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

ركس رهنمون گشىت ره خود كرده   اى پيدا 
 

ر نفسى ستم كردى   ستم بر خويشنت كردى 

  عصاى پرييت باشد هرآن دسىت كه بگرفىت
 

اىل را   كه خم كردى  ال خود شكسىت هر 

  هاى نفساىن دىل را گر بيازارى به خواهش
 

  صمد را پشت سر افكنده رو بر صنم كردى

 ماند در اين دنياى فاىن جز نكونامى منى
 

  نكوىي هرچه گوىي بيش كردم باز كم كردى

  

  .»1«  ِمْن اْجالِل الّلِه اجالُل ِذى الشَّْيَبِة اْلُمْسِلمِ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

احرتام به مسلمان سپيدموى جتليل كردن از : كند امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى
  .خداست

  .»2« ْرَحْم َصغريَنالَْيَس ِمّنا َمْن َملْ يـَُوقـِّْر َكبريَنا َويَـ : قاَل ابو َعْبِدالّلِه عليه السالم
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  .آن كه بزرگ ما را احرتام نكند و به ُخردساالن ما مهر نورزد از ما نيست: امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3«  نـُْهمْ عَ   ٍء اْفَضَل ِمْن َكفِّ اْالذى َعظِّموا ِكبارَُكْم َوِصلوا اْرحاَمُكْم، َولَْيَس َتِصلونـَُهْم ِبَشىْ : قاَل ابو َعْبِدالّلِه عليه السالم

______________________________  
  .2، حديث 53، باب 138/ 72: ؛ حبار األنوار1، باب إجالل الكبري، حديث 165/ 2: الكاىف -)1(

  .15742، حديث 67، باب 98/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، باب إجالل الكبري، حديث 165/ 2: الكاىف -)2(

  .4، حديث 53، باب 139/ 72: ؛ حبار األنوار3، حديث ، باب إجالل الكبري165/ 2: الكاىف -)3(

  308: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ساملندان خود را تعظيم و احرتام كنيد و صله ارحام جباى آوريد، براى رعايت حق آنان : امام صادق عليه السالم فرمود
رت از مانع شدن از رسيدن آزار به آنان نيست   .چيزى 

ُنُه َوِمْرآتُُه َوَدليُلُه ال َخيونُُه َوال َخيَْدُعُه َوال َيْظِلُمُه َوال ُيَكذِّبُهُ : عليه السالمقاَل ابو َعْبِدالّلِه    َوال يـَْغتابُهُ  اْلُمْسِلُم اخو اْلُمْسِلِم ُهَو َعيـْ
»1«.  

است، به او  اش چشم و آيينه و رهنما مسلمان برادر مسلمان است، نسبت به برادر ديىن: امام صادق عليه السالم فرمود
  .خيانت نورزد و فريبش ندهد و ستم به او روا ندارد و وى را تكذيب ننمايد و پشت سر او بدگوىي نكند

   حق مؤمن بر مؤمن

  :گويد ابو املأمون حارثى مى

  حق مؤمن بر مؤمن چيست؟: به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم

  :حضرت فرمود

اش  كه او قلباً دوست دارد و با او در مال مهراهى منايد و به جاى او از خانوادهبه راسىت از حق مؤمن بر مؤمن اين است  
سرپرسىت كند و بر كسى كه بر برادر مؤمنش ستم كرده به خاطر يارى برادرش بتازد تا ستمش دفع شود و اگر غنيمىت در 
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ره او را دريافت كند و چون مبريد قربش ر  ا زيارت منايد، به او ستم روا ندارد،  مسلمانان دارد و برادرش حاضر نيست، 
گولش نزند، به او خيانت نورزد، وى را در شدايد و غري شدايد وانگذارد، او را تكذيب نكند، به وى اف نگويد كه اگر 

   حرف

______________________________  
، حديث 122، باب 204/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب أخوة املؤمنني بعضهم لبعض، حديث 166/ 2: الكاىف -)1(

16094.  

  309: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

دمشن مىن، كافر شود و هر زمان وى را متهم سازد، اميان در : اف بگويد رابطه معنويش بريده شود، هرگاه به او بگويد
  !»1« !دلش هم چون منك در آب حل شود و از بني برود

   شيعه واقعى

  :گويد حممد بن عجالن مى

برادراىن كه دنبال : صادق عليه السالم بودم، مردى وارد شد و سالم كرد، آن حضرت از او پرسيددر خدمت حضرت 
: اند؟ آن مرد مهشهريانش را ستود و به پاكى ياد كرد و از آنان تعريف زيادى منود، حضرت فرمود خود گذاردى چگونه

وانگرشان از نيازمندشان چه اندازه سركشى و بازرسى ت: اندك، فرمود: ثرومتندان آنان از بينوايان چگونه ديدار كنند؟ گفت
مشا اخالقى را يادآورى : پولدارشان از مستمندانشان چقدر دستگريى كند؟ جواب داد: كم، فرمود: منايد؟ عرضه داشت

پس تو چگونه معتقدى كه آنان به راسىت : كنيد كه بسيار كم است، آن هم در مردمى كه ما دارمي، حضرت فرمود مى
  !»2« !ه هستند؟شيع

كونوا ِعباَد َعظِّموا اْصحاَبُكْم َوَوقـُِّروُهْم َوال يـََتَجهََّم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َوال َتضارُّوا َوال َحتاَسدوا َوايّاُكْم َواْلُبْخَل  : كاَن ابوَجْعَفٍر يَقولُ 
  .»3«  الّلِه اْلُمْخِلصنيَ 

______________________________  
  .45، حديث 15، باب 248/ 71: ؛ حبار األنوار7باب حق املؤمن على أخيه، حديث  ،171/ 2: الكاىف -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

، حديث 27، باب 428/ 9: ؛ وسائل الشيعة10، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 173/ 2: الكاىف -)2(
12404.  

  .50يث ، حد15، باب 254/ 71: ؛ حبار األنوار12، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 173/ 2: الكاىف -)3(

  310: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ياران خود را بزرگ مشاريد و آنان را احرتام كنيد و به مهديگر روى ترش ننماييد و : فرمودند امام باقر عليه السالم بارها مى
  .به يكديگر زيان نرسانيد و نسبت به هم حسود نباشيد و از خبل بپرهيزيد و بندگان با اخالص خدا باشيد

  شى ز در كربيا خبواهاى دل گشاي
 

  اخالص پيشگري و خالص از ريا خبواه

  

  اى ز سينه صاحبدالن بكن دريوزه
 

  يا ّمهىت ز خاطر اهل صفا خبواه

  رنج روان شيفتگان را شفا طلب
 

ان خسته   دالن را دوا خبواه درد 

  وقت طرب رسيد خالص از تعب جبوى
 

  اميد راحت است جنات از بال خبواه

  بگشا كف نياز گر از اهل حاجىت
 

  دهد از آشنا خبواه بيگانه گر منى

  نياز شوى از نسيم مشك خواهى كه ىب
 

  بوىي ز چني گيسوى او از صبا خبواه

 منشور ملك صفوت و پروانه رضا
 

 «1»  از مصطفى طلب كن و از مرتضا خبواه

  

ْعُت ابا َعْبِدالّلِه عليه السالم : قالَ  اتَّقوا الّلَه وَُكونُوا اْخَوًة بـََرَرًة ُمَتحاّبَني ِىف الّلِه ُمَتواِصلَني ُمَرتاِمحَني َتزاَوروا : يَقوُل ِالْصحاِبهِ مسَِ
  .»2«  َوَتالُقوا َوَتذاَكروا اْمَرنا َواْحُيوهُ 
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يد و با يكديگر، برادران نيك خدا را در مهه امور بپرهيز : فرمود شنيدم امام صادق عليه السالم به يارانش مى: گويد راوى مى
رفتارى باشيد و در راه خدا به مهديگر حمّبت كنيد، به يكديگر متصل باشيد، به هم رمحت آوريد، مهديگر را زيارت كرده و 

م يادآورى مناييد و آن را زنده بداريد با هم برخورد داشته باشيد، برنامه   .هاى اهلى ما را 

______________________________  
  .عماد فقيه كرماىن -)1(

  .45، حديث 28، باب 401/ 71: ؛ حبار األنوار1، باب الرتاحم والتعاطف، حديث 175/ 2: الكاىف -)2(

  311: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

َصَدَقٌة َوالّدالُّ َعَلى  ُكلُّ َمْعروفٍ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الّصاِدِق عليه السالم َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
  .»1«  اخلَْْريِ َكفاِعِلِه َوالّلُه حيُِبُّ اغاثََة اللَّْهفانِ 

هركار نيكى صدقه است و : كند كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود امام صادق عليه السالم از پدرانش نقل مى
  .دوهگني را دوست داردداللت كننده به خري چون اجنام دهنده آن است و خداوند فريادرس ان

َة ِمْن َمْن اراَد اْن يُْدِخَلُه الّلُه َعزََّوَجلَّ ىف َرْمحَِتِه َوُيْسِكَنُه َجنََّتُه فـَْلُيْحِسْن ُخْلَقُه َوْليـُْعِط النِّْصفَ : َعِن الصاِدِق عليه السالم قالَ 
  .»2«  ّلِه الَّذى َخَلَقهُ نـَْفِسِه َوْليَـْرَحِم اْلَيتيَم َوْلُيِعِن الضَّعيَف َوْلَيَتواَضْع لِ 

شتش جاى دهد،  هركس مى: امام صادق عليه السالم فرمود خواهد خداوند عّزوجّل وى را در رمحتش قرار داده و در 
خلقش را نيكو كند و از جانب خود به مردم انصاف دهد و به يتيم رحم آرد و ضعيف را يارى دهد و براى خداىي كه 

  .وى را آفريده فروتىن كند

نْيا فـَرََّج الّلُه َعْنُه اثـْنَـْنيِ َوَسْبعَني  : ىف َخَربِ َمناِهى النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله انَُّه قالَ  اال َوَمْن فـَرََج َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ
نْيا ا   .»3«  ْهَونـَُها اْلَمْغصُ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب اْآلِخَرِة َواثـْنَـْنيِ َوَسْبعَني ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

  هركس از مؤمىن، رجنى از! اى مردم: در خرب مناهى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است

______________________________  
  .21561، حديث 1، باب 286/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، باب فضل املعروف، حديث 27/ 4: الكاىف -)1(
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، حديث 38، باب 370/ 16: ؛ حبار األنوار15لس احلادى والستون، حديث ، ا389: األماىل، شيخ صدوق -)2(
12.  

: ؛ حبار األنوار4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 15/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
  .8، حديث 33، باب 18/ 72

  312: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

هاى آخرت را از او برطرف منايد و هفتاد و دو ناراحىت از  هفتاد و دو رنج از رنج هاى دنيا را برطرف كند خداوند رنج
  .ها قولنج است ترين آن هاى دنياى او را از او دور منايد كه آسان ناراحىت

َفُه َواْدَخَلُه ا: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ُحْسُن ُخْلٍق يَعيُش ِبِه ِىف : ْجلَنََّة ىف َرْمحَِتهِ اْرَبٌع َمْن ُكنَّ فيِه َنَشَر الّلُه َعَلْيِه َكنـْ
  .»1«  الّناِس، َورِْفٌق ِباْلَمْكروِب، َوَشَفَقٌة َعَلى اْلواِلديِن َواْحساٌن اَىل اْلَمْملوكِ 

باب  چهار برنامه در هركس باشد، خداوند بال محايتش را بر او بگشايد و او را از: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
شت وارد منايد حسن خلقى كه با آن در بني مردم زندگى كند و مداراى با رجنيده و نيكى به پدر و مادر و : رمحتش به 

  .احسان به زير دست

اً، اْو اغاَث َهلْفاَن، اْو اْعَتَق َنَسَمًة، َمْن اقاَل ناِدم: اْربـََعٌة يـَْنُظُر الّلُه َعزََّوَجلَّ اَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقياَمةِ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2« اْو َزوََّج َعَزباً 

هركس از پشيماىن بگذرد و عذر : فرمايد چهار نفرند كه خداوند در قيامت به آنان نظر مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .هركس عزىب را زن دهداى را يارى دهد و آن كس كه انساىن را آزاد منايد و  او را بپذيرد، هركس رجنيده

   شاد كردن مؤمن

  .»3«  َمْن َسرَّ ُمْؤِمناً فـََقْد َسرَّىن َوَمْن َسرَّىن فـََقْد َسرَّ اللّهَ : قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .9، حديث 33، باب 19/ 72: ؛ حبار األنوار57، حديث 225/ 1: اخلصال -)1(

  .24995، حديث 12، باب 46/ 20: ؛ وسائل الشيعة55، حديث 224/ 1: اخلصال -)2(
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، حديث 24، باب 349/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب إدخال السرور على املؤمنني، حديث 188/ 2: الكاىف -)3(
21733.  

  313: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

مرا شاد كرده و هر كه مرا شاد كند خدا را شاد كرده  هركس مؤمىن را شاد كند،: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .است

اْشباُع جوَعِتِه اْو تـَْنفيُس  : ِمْن اَحبِّ اْالْعماِل اَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ اْدخاُل السُّروِر َعَلى اْلُمْؤِمنِ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  ُكْربَِتِه اْو َقضاءُ َديِْنهِ 

ها به درگاه خداى عزوجل شادمان كردن مؤمن است و آن سري كردن  ترين برنامه از دوست: عليه السالم فرمود امام صادق
  .وى از گرسنگى، رفع گرفتارى و پرداخت بدهكارى وى است

   روا كردن حاجت مسلمان

َلَك ِبدوِن   َعَلىَّ َثواُبَك َوال اْرضى:  ُه الّلُه َتباَرَك َوَتعاىلُمْسِلٌم ِلُمْسِلٍم حاَجًة اّال نادا  ما َقضى: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2« اجلَْنَّةَ 

هيچ مسلماىن حاجت مسلماىن را روا نكند جز اين كه خداى تبارك و تعاىل او را ندا : امام صادق عليه السالم فرمود
شت براى تو نپسندم: دهد   .مزد تو بر من است و كمرت از 

  :گويد ابو بصري مى

شت درى است  : حضرت صادق عليه السالم فرمود در كار خوب با برادران خود رقابت كنيد و اهل آن باشيد؛ زيرا براى 
اى در حاجت برادر مؤمن  كه آن را معروف گويند و از آن در نيايد جز كسى كه در جهان خوىب كرده باشد؛ زيرا بنده

  رود خود راه مى

______________________________  
، حديث 20، باب 297/ 71: ؛ حبار األنوار16، باب إدخال السرور على املؤمنني، حديث 192/ 2: الكاىف -)1(

29.  
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  .188: ؛ ثواب األعمال7، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 194/ 2: الكاىف -)2(

  314: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

راست و ديگرى از جانب چپش تا از خدا برايش آمرزش گمارد، يكى از طرف  و خداى عّزوّجل دو فرشته بر او مى
به خدا قسم كه رسول خدا شادتر است به برآوردن حاجت : سپس فرمود. خواهند و براى برآوردن حاجتش دعا كنند

  .»1«  مؤمن وقىت خربش به حضرت رسد از خود صاحب حاجت

ْعُت امريَاْلُمْؤِمنَني علي: َعْن اِىب اْلُمْعَتِمِر قالَ    :قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: ه السالم قالَ مسَِ

ا ُمْسِلٍم َخَدَم قـَْوماً ِمَن اْلُمْسِلمَني اّال اْعطاُه الّلُه ِمْثَل َعَدِدِهْم ُخّداماً ِىف اْجلَنَّةِ    .»2« اميُّ

هر مسلماىن كه به : عليه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا : فرمود از امرياملؤمنني عليه السالم شنيدم مى: گويد اىب معتمر مى
شىت به او عطا فرمايد طايفه   .اى از مسلمانان خدمت كند، او را نسزد جز اين كه خداوند به مشاره آنان از خدمتكاران 

ر كار يار هم   بودمي اگر من و تو 
 

  بود اّحتاد ما سبب افتخار هم

  با ما اگر كنار نيايد فلك چه غم
 

  دا نشومي از كنار همآن به كه ما ج

 شايد كه چون جنوم مساوى ز نور مهر
 

  هاى تار هم روشن كنيم حمفل شب

 توان شدن از دمشىن چه سود تا دوست مى
 

  با اين كه خار و گل نبود در مشار هم

 ما را ز هيچ كس به جهاىن پاى كم نبود
 

  بودمي اگر به راه وفا دستيار هم

______________________________  
  .99، حديث 20، باب 328/ 71: ؛ حبار األنوار10، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 195/ 2: الكاىف -)1(

  .21814، حديث 34، باب 380/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، حديث ..، باب ىف خدمته207/ 2: الكاىف -)2(
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  315: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  مردم به پيغمربترين  شبيه

: يا َرسوَل الّلِه قالَ   اال اْخِربُُكْم ِباْشَبِهُكْم ىب؟ قالوا بَلى: قاَل َرسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
وانِِه ىف ديِنِه َواْصبـَرُُكْم َعَلى احلَْقِّ َواْكَظُمُكْم لِْلَغْيِظ، َواْحَسُنُكْم اْحَسُنُكْم ُخْلقاً َواْليَـُنُكْم َكَنفاً َوابـَرُُّكْم ِبَقرابَِتِه َواَشدُُّكْم ُحّباً ِالخْ 

  .»1«  َعْفواً َواَشدُُّكْم ِمْن نـَْفِسِه اْنصافاً ِىف الرِّضا َواْلَغَضبِ 

مشا را به : كند كه آن حضرت به اصحاب فرمود امام صادق عليه السالم از رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .چرا: ترينتان به خودم خرب ندهم؟ عرضه داشتند شبيه

تر دوست  نوازتر و هركس از مشا برادر ديىن خود را سخت پذيراتر نسبت به واردين و خويش تر و خوش خوش خلق: فرمود
از طرف خود به  ترينتان و آن كه ترين مشاها نسبت به خشم و غيظ و با گذشت دارد و صابرترين مشا به حق و فروخورنده

  .تر حق دهد و جانب انصاف را رعايت كند ديگران در حال خشنودى و غضب حمكم

   عشرت با مردم

  :فرمايد در باب عشرت با مردم مى» آداب املريدين«صاحب 

  .معرفت باشد، پس موّدت، پس الفت، پس عشرت، پس حمبت، پس اخوت »2«  پس بدان كه اول صحبت

   ها در صحبت است در عشرت است و غذاى دل ها غذاى نفس: اند و گفته

______________________________  
  .28، حديث 37، باب 306/ 66: ؛ حبار األنوار35، باب املؤمن وعالماته وصفاته، حديث 240/ 2: الكاىف -)1(

  .صحبت به معناى معاشرت و برخورد با مردم است -)2(

  316: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :خداى تعاىل در صفت منافقان گويد. ها اّال به اتفاق باطنو صحبت نباشد 
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يعاً َو قـُُلوبـُُهْم َشىتَّ [   .»1« ] َحتَْسبـُُهْم مجَِ

  .هايشان پراكنده است پندارى در حاىل كه دل دست مى آنان را متحد و هم

  .ترين احوال است و صحبت چون به شرايط مقرون باشد آن بزرگ

  :ابراهيم بن شيبان گويد

و ميان ايشان چيزها را به رعايت دادن و عاريت ستدن نرود و در ! مگر كه من: صحبت نكردميى آن كس را كه گفىتما 
ميان ايشان خصومت و جمادله و استهزا و مزامحت و مغالبت و غيبت و كارزار نرود، بلكه هريك از ايشان مر بزرگ را 

  .مر كودك را چون پدر و استادان را چون بنده باشد چون فرزند بُود و نظري را يعىن مانند را چون برادر و

و از آداب ايشان است كه مجع شوند، يكى را مقّدم كنند تا مرجع ايشان به وى باشد و اعتماد بر وى كنند در كّل احوال 
ترين  پس عاملترين حال دارد،  تر، پس آن كه عاىل ترين ايشان باشد، پس بلند ّمهت تر كسى كه تقدمي را شايد عاقل و اوىل

تر باشد به كتاب  امامى قوم آن كس كند كه خواننده: تر كه رسول عليه السالم گفت ايشان به مذهب، پس به زاد برآمده
تر بر  ترين ايشان بود، اگر در فقه يكسان باشند، اوىل اگر بدين چيزها مجله يكسان باشند، مقّدم ايشان فقيه. خداى تعاىل

تر باشد و اگر بدين نيز يكسان  تر كسى بود كه به زاد برآمده در شرف نيز يكسان باشند، اوىل ترين باشد و اگر آن شريف
  .باشند نظر بر تقدمي هجرت باشد

تر و به  تر و به ديانت متام تر بود و حليم و قوى دل تر بود و مشفق و بايد كه خادم ايشان كسى بود كه در نّيت صادق
  .امانت و نگاهداشت هم چنني

______________________________  
  .14): 59(حشر  -)1(

  317: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :ابو عثمان حريى را سؤال كردند از صحبت، گفت

  .فراخ دسىت كن به مال خود برادران را و طمع در مال او مكن و تبع او باش و از او مطلب كه او تبع تو باشد
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  هاى يكديگر باشيم بيا كه مونس شب
 

  حمو متاشاى يكديگر باشيم دوباره

اىن دل   تو از مجال و من از آتش 
 

  چراغ اجنمن آراى يكديگر باشيم

  به عيب جوىي ما چشم مدعى بازست
 

  روا مدار كه رسواى يكديگر باشيم

  ميان ما و تو دمشن چگونه يابد دست
 

  اگر كه چشم به امياى يكديگر باشيم

  دليمبه شكر شادى امروز را كه زنده 
 

  چرا نه در غم فرداى يكديگر باشيم

  براى آن كه نگردمي ُگم به وادى عشق
 

  خوش است گوش به آواى يكديگر باشيم

  رقيب را ز سر ره چو خار بردارمي
 

  به فكر آبله پاى يكديگر باشيم

  جدا چو گشت ز جانان گريست صابر و گفت
 

 «1»  هاى يكديگر باشيم بيا كه مونس شب

______________________________  
  .فيض -)1(

  

  319: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   باب

71  

  در نيكوىي به پدر و مادر

  321: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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ِمْن ِبرِّ اْلواِلَدْيِن اْلُمْسِلَمْنيِ   ِرَضى الّلِه َتعاىل  اْذ الِعباَدَة اْسرَُع بـُلُوغاً بصاِحِبها اىل  ِبرُّ اْلواِلَدْيِن ِمْن ُحْسِن َمْعرَِفِة اْلَعْبِد ِبالّلِه َتعاىل
ِمنهاِج الّديِن َوالسُّنَِّة َوال َيكوناِن َميَْنعاِن اْلَوَلَد ِمْن   اذا كانا َعلى  َتعاىل ِالنَّ َحقَّ اْلواِلَدْيِن ُمْشَتقٌّ ِمْن َحقِّ الّلهِ   ِلَوْجِه الّلِه َتعاىل
ْنيا َوال َيْدُعوانِِه اىل خالِف ذِلَك َفاذا كاَن َكذِلكَ   اىل  طاَعِة الّلِه َتعاىل  َمْعِصَيِتِه َوِمَن اْلَيقِني اَىل الشِِّك َوِمَن الزُّهِد اَىل الدُّ

  .َيتـُُهما طاعٌة َوطاَعتـُُهما َمْعِصَيةٌ َفَمْعصِ 

ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً َو ِإْن جاَهداَك لُِتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما[ : قاَل الّلُه َتعاىل   .»1« ]َو َوصَّيـَْنا اْإلِ

اُمها َحنَْوَما اْحَتَمال َعْنَك ىف حاِل ِصَغرَِك َوال ُتَضيِّْق َعَلْيِهما ِممّا َقْد َوسََّع الّلهُ َواّما ىف باب اْلِعْشَرِة َفدارِِمها واْرَفْق ِِما واْحَتِمْل اذ
َوُقْل   عاىلظيَمُهما ِمْن اْمِر الّلِه تَ َعَلْيَك ِمَن اْلَمْأُكوِل َواْلَمْلُبوِس َوال ُحتَوِّل َوْجَهَك َعنـُْهما َوال تـَْرَفْع َصْوَتَك َفوَق اْصواِِما َفانَّ تـَعْ 

  .َهلُما ِباْحَسِن اْلَقْوِل َوأَْلَطِفِه فَانَّ الّلَه ال ُيضيُع اْجَر اْلُمْحِسننيَ 

______________________________  
  .8): 29(عنكبوت  -)1(

  

  322: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ِمْن ِبرِّ اْلواِلَدْيِن اْلُمْسِلَمْنيِ   ِرَضى الّلِه َتعاىل  ِعباَدَة اْسرَُع بـُُلوغاً بصاِحِبها اىلاْذ ال  ِبرُّ اْلواِلَدْيِن ِمْن ُحْسِن َمْعرَِفِة اْلَعْبِد بِالّلِه َتعاىل[
اِن اْلَوَلَد ِمْن ِمنهاِج الّديِن َوالسُّنَِّة َوال َيكوناِن َميَْنع  اذا كانا َعلى  ِالنَّ َحقَّ اْلواِلَدْيِن ُمْشَتقٌّ ِمْن َحقِّ الّلِه َتعاىل:  ِلَوْجِه الّلِه َتعاىل
ْنيا َوال َيْدُعوانِِه اىل خالِف ذِلَك َفاذا كاَن َكذِلكَ   اىل  طاَعِة الّلِه َتعاىل  َمْعِصَيِتِه َوِمَن اْلَيقِني اَىل الشِِّك َوِمَن الزُّهِد اَىل الدُّ

  ]َفَمْعِصَيتـُُهما طاعٌة َوطاَعتـُُهما َمْعِصَيةٌ 

  نيكى به پدر و مادر

ترين مسائل اسالمى و عاطفى كه نيكى به پدر و  مقدس حضرت صادق عليه السالم به يكى از مهمدر اين خبش وجود 
  .فرمايند مادر است اشاره مى

مسئله پدر و مادر از اهم مسائل اهلى است و در حرمت و امهيتش مهني بس كه احسان به پدر و مادر در قرآن جميد پس 
  .استاز مسئله توحيد و عبادت حضرت حق بيان شده 
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  :در منت روايت آمده است كه

حسن سلوك و نيكى به والدين از حسن شناخت و معرفت عبد به خداوند تعاىل است، چرا كه هيچ عبادتى انسان را به 
  رساند، آن هم احساىن كه حمض حتصيل رضاى پروردگار سرعت نيكى به پدر و مادر به خشنودى حضرت دوست منى

  323: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اشد و البته احسان كامل در وقىت مقتضى است كه پدر و مادر مسلمان باشند كه حّق اين گونه پدر و مادر مشتق از ب
كه پدر و مادر فرزند را از طاعت حق به معصيت دعوت كنند و از يقني به شك خبوانند و  حق خداست، وىل در جائى

  .جايز نيست از زهد به دنياپرسىت سوق دهند، اطاعت آنان در اين امور

هاى اهلى دعوت كنند، روگرداندن از دعوت آنان اطاعت حق و پريوى از  پدر و مادر اگر فرزند خود را به خالف برنامه
  .آنان معصيت جناب اوست

  324: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً َو ِإْن جاَهداَك لِ [ : قاَل الّلُه َتعاىل[   ]»1« ]ُتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهماَو َوصَّيـَْنا اْإلِ

احسان به پدر و مادر را به انسان سفارش كردمي، اما اگر آنان فرزند را تكليف به : خداوند متعال در قرآن جميد فرموده
  .شرك كنند، دستور دادمي از ايشان اطاعت نكند

______________________________  
  .8): 29(ت عنكبو  -)1(

  325: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

يِّْق َعَلْيِهما ِممّا َقْد َوسََّع الّلهُ َواّما ىف باب اْلِعْشَرِة َفدارِِمها واْرَفْق ِِما واْحَتِمْل اذاُمها َحنَْوَما اْحَتَمال َعْنَك ىف حاِل ِصَغرَِك َوال ُتضَ [
َوُقْل   ُحتَوِّل َوْجَهَك َعنـُْهما َوال تـَْرَفْع َصْوَتَك َفوَق اْصواِِما َفانَّ تـَْعظيَمُهما ِمْن اْمِر الّلِه َتعاىلَعَلْيَك ِمَن اْلَمْأُكوِل َواْلَمْلُبوِس َوال 

  ] َهلُما ِباْحَسِن اْلَقْوِل َوأَْلَطِفِه فَانَّ الّلَه الُيضيُع اْجَر اْلُمْحِسننيَ 
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فق رعايت شود و فرزند بايد توجه داشته باشد كه اگر اذيىت از در باب سلوك و معاشرت با والدين بايد طريق مدارا و ر 
مشار  ايشان در كودكى تو زمحت بسيار كشيده و از تو رنج ىب! ناحيه آنان به او برسد براى خدا حتّمل كند، آرى، اى فرزند

  .باشداند از آنان رعايت كىن و متحّمل آزار آنان شوى سهل  اند، اگر اكنون كه هر دو پري شده ديده

از آنچه از خوراك و پوشاك خداوند كرمي به تو عنايت كرده بر آنان سخت نگري و روى حمبت از آنان برمگردان و صدا 
در برابر صداى آنان بلند مكن، گفتارت با آنان از روى مهر و لطف باشد، تعظيم آنان تعظيم خداست و توجه داشته 

  .كند ضايع منىباش كه خداوند مهربان اجر مردم نيكو كار را 

  326: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   حقوق پدر و مادر در قرآن

اى، احسان به پدر و مادر و احرتام به والدين را سفارش منوده و توجه به آنان را از اهّم  قرآن جميد به هر اّمت و جامعه
  .مسائل قرار داده و از اين برنامه مهم به عنوان عبادت حق ياد فرموده است

  .»1« ]َأَخْذنا ِميثاَق َبِين ِإْسرائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً  َو ِإذْ [

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان  زماىن كه از بىن] ياد كنيد[و 
  .نيكى كنيد

  .»2« ]رََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما حَ [

اين كه چيزى را شريك او قرار مدهيد، و به پدر و مادر نيكى  : بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر مشا حرام كرده خبوامن: بگو
  .كنيد

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمها َأْو ِكالُمها َفال تـَُقْل َهلُمَربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا   َو َقضى[ ا ُأفٍّ َو ال تـَنـَْهْرُمها ِإالَّ ِإيَّاُه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ِإمَّا يـَبـْ
  .»3« ]ُهما َكما َربَّياِين َصِغرياً َو اْخِفْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقْل َربِّ اْرمحَْ * َو ُقْل َهلُما قـَْوًال َكرِمياً 

و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان 
   پرخاش] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] چنانچه تو را به ستوه آورند[در كنارت به پريى رسند 
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______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(

  .151): 6(انعام  -)2(

  .24 -23): 17(اسرا  -)3(

  327: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و .* بگو]  و بزرگوارانه[مكن، و به آنان سخىن نرم و شايسته 
  .مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رمحت قرار دهآنان را به پاس آن كه ! پروردگارا: بگو

  :»1«  فرمايد كه مى» امليزان«صاحب بزرگوار 

ترين واجبات است، هم چنان كه  شود كه مسئله احسان به پدر و مادر بعد از مسئله توحيد واجب از اين آيه روشن مى
ت و به مهني جهت اين مسئله را بعد از مسئله ترين گناهان كبريه اس مسئله عقوق، بعد از شرك ورزيدن به خدا از بزرگ

توحيد و قبل از ساير احكام اسم برده و اين نه تنها در اين آيات است، بلكه در موارد متعددى از كالم خدا مهني ترتيب 
  .به كار رفته است

ن از طرف ديگر از سوره انعام گذشت كه رابطه عاطفى ميان پدر و مادر از يك طرف و ميان فرزندا 151در تفسري آيه 
اى است طبيعى كه زن و شوهر را به  هاست و مهني وسيله ترين روابط اجتماعى است كه قوام جامعه انساىن به آن بزرگ

  .گذارد از هم جدا شوند حال اجتماع نگهداشته منى

ه ايشان احسان بنابراين از نظر سنت اجتماعى و به حكم فطرت الزم است آدمى پدر و مادر خود را احرتام كند و ب
منايد؛ زيرا اگر اين حكم در اجتماع جريان نيابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله يك بيگانه كنند قطعاً آن عاطفه از 

  .بني رفته شريازه اجتماع به كّلى از هم گسيخته خواهد شد

منايند؛  احتياج به كمك فرزند مى ترين حاالت را دارند و بيشرت احساس پدر و مادر در دوران پريى و ساخلوردگى سخت
  ها از فرزندان خود آرزو زيرا از بسيارى از واجبات زندگى خود ناتوانند و مهني معنا يكى از آمال پدر و مادر بود كه سال
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______________________________  
  .109/ 13: ترمجه تفسري امليزان -)1(

  328: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

منودند و باز در  كردند و روزگار ديگرى كه مشقات آنان را حتمل مى روزگارى كه پرستارى فرزند را مىكردند، آرى،  مى
ها به  كشيدند در مهه اين ادوار كه فرزند از تأمني واجبات خود عاجز بود آن ها را به دوش مى روزگارى كه زمحت تربيت آن

  .ى فرزند برخوردار شوندكردند كه در روزگار پريى از دستگري  اين آرزو تأمني مى

ها طورى بايد رفتار شود كه تواضع و خضوع فرزند را احساس كنند و بفهمند   در معاشرت با پدر و مادر و گفتگوى با آن
  .دارد دهد و نسبت به آنان مهر و حمبت روا مى كه فرزند در برابر ايشان خوارى نشان مى

آورد كه چگونه پدر و مادر در كمال مهر و عاطفه از او دستگريى   فرزند بايد دوران خردى و بيچارگى خود را به ياد
  .كردند، اكنون كه خود آنان به چنان حاالتى دچارند با مهر و حمبت از آنان دستگريى كند

  .»1« ]َو بـَرا ِبواِلَدْيِه َو َملْ َيُكْن َجبَّاراً َعِصيا[

  .و به پدر و مادرش نيكوكار بود و سركش و نافرمان نبود

  .»2« ]َو بـَرا ِبواِلَدِيت َو َملْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقيا[

  .خبتم قرار نداده است گردانيده و گردنكش و تريه] رفتار و خوش[و مرا نسبت به مادرم نيكوكار 

بشر الزم است  ها براى مردم در هر موقعّيىت كه هستند برهان و حّجت است و بر متام افراد روش انبياى خدا در متام زمينه
ايت احرتام را قائل بودند، و از  در عمل و اخالق و اميان از آن بزرگواران پريوى منايند، آنان براى پدر و مادر خود 

  .ها فروگذار نبودند احسان به آن

______________________________  
  .14): 19(مرمي  -)1(

  .32): 19(مرمي  -)2(
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نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً َوِإن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِىب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما إِ وَ ( َىلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكم ِمبَا ُكنُتْم َوصَّيـَْنا اْإلِ
  .»1« )تـَْعَمُلونَ 

ن دو نفر تالش كنند تا بر پايه جهالت و ناداىن امي؛ و اگر آ انسان را درباره پدر و مادرش به نيكى كردن سفارش كرده
بازگشت مشا . چيزى را شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت مكن]  وبدون معرفت و دانش كه روشنگر حقايق است[

  .كنم ايد، آگاه مى داده فقط به سوى من است، پس مشا را به آنچه مهواره اجنام مى

ْنساَن ِبواِلَديْ [ َنا اْإلِ َو ِإْن جاَهداَك * َوْهٍن َو ِفصالُُه ِيف عاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِيل َو ِلواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصريُ   ِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلىَو َوصَّيـْ
ْنيا َمْعُروفاً َو اتَِّبْع   َعلى َسِبيَل َمْن أَناَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َأْن ُتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحبـُْهما ِيف الدُّ

  .»2« ] َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

به او دست [سسىت به روى سسىت ]  در حاىل كه[و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كردمي، مادرش به او حامله شد 
كه براى من و پدر و مادرت سپاس گزارى كن؛ ]  سفارش كردمي و[در دو سال است ] از شري[و باز گرفتنش ] داد مى

و بدون معرفت و [و اگر آن دو نفر تالش كنند تا بر پايه جهالت و ناداىن .* فقط به سوى من است]  مهه[بازگشت 
 چيزى را شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت مكن؛ وىل در دنيا با آن دو نفر به]  دانش كه روشنگر حقايق است

به من بازگشته است؛ سپس ]  با توبه و اميان و اخالص[اى پسنديده معاشرت كن و راه كسى را پريوى كن كه  شيوه
  .كنم داديد، آگاه مى بازگشت مشا فقط به سوى من است، پس مشا را از آنچه اجنام مى

______________________________  
  .8): 29(عنكبوت  -)1(

  .15 -14): 31(لقمان  -)2(

  330: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

   حقوق پدر و مادر در روايات

اى از روايات و   اى دارد و به مهني خاطر در پاره خداوند متعال در آيات قرآن كرمي به زمحت و رنج فراوان مادر توجه ويژه
  !!اند هاى حكيمانه پيش از آنچه كه به پدر سفارش شده به مادر توصيه منوده گفته
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  :آمده» الكاىف«ت در كتاب با عظم

  يا َرسوَل الّلِه َمْن ابـَرُّ؟: َجاَء َرُجٌل اَىل النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َفقالَ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  :ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ : ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ : ُمثَّ َمْن؟ قالَ : امَُّك، قالَ : قالَ 

  .»1«  اباكَ 

  :مردى به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و عرضه داشت: امام صادق عليه السالم فرمود

به كه : باز پرسيد. مادرت: به كه نيكى كنم؟ فرمود: دوباره پرسيد. مادرت: به چه كسى نيكى كنم؟ فرمود! يا رسول اللّه
  .مادرت: خوىب كنم؟ فرمود

  .پدرت: فرمودبه چه كسى نيكى منامي؟ : سپس پرسيد

  حق جهاد يا حق مادر

َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقاَل اّىن َرُجٌل شابٌّ َنشيٌط َوُأِحبُّ اجلِْهاَد َوِىل واِلَدٌة َتْكَرُه ذِلَك،   اتى: َعْن جاِبٍر قالَ 
فـََوالَّذى بـََعَثىن ِباحلَْقِّ نَِبّياً َالْنُسها ِبَك َليـَْلًة َخيـٌْر ِمْن ِجهاِدَك ىف اْرِجْع َفُكْن َمَع واِلَدِتَك، : َفقاَل َلُه النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .»2« َسبيِل الّلِه َسَنةً 

____________________________________________________________  
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  331: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

جوان بانشاطى هستم و عاشق جهاد وىل مادرى دارم كه از : مردى به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت: گويد جابر مى
برگرد نزد مادرت، به آن خداىي كه مرا به حق مبعوث كرد، انس يك شب او به تو : فرمودجهت رفنت من ناراحت است، 

رت است   .از جهاد يك سال در راه خدا براى تو 
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از اين منونه روايت، روايات ديگرى در جوامع حديث هست كه حق مادر را بر جهاد مقدم دانسته، وىل بزرگان دين و 
  :فرمايند مى» حبار األنوار«و عالمه جملسى رمحه اهللا در  »1« »زبدة البيان«ردبيلى در فقهاى عظام شيعه مهانند مقّدس ا

معذوريت از جهاد تا زماىن است كه امام به شخص او واجب نكرده و تا وقىت است كه در هجوم كفار به بالد اسالمى 
ه وجود او احتياج باشد، حّق جهاد بر حق احتياجى به او نباشد، وىل زماىن كه امام به او امر كند، و براى دفع كفار ب

  !مادر مقدم است و جبهه رفنت بر او واجب و الزم است گرچه مادر راضى نباشد

  داستان جريح و مادر او

  :منايد كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت به دورمناىي از وضع جريح اشاره مى

  .الّلُهمَّ اّمى َوَصالِتى: يا ُجَرْيُح قالَ : الِتِه قاَلتْ انَّ اْمَرأًَة ناَدْت ابـَْنها َوُهَو ىف صَ 

  .»2«  يـَْنُظَر ىف ُوُجوِه اْلُموِمساتِ   الَميُوُت َحّىت : الّلُهمَّ اّمى َوَصالتى َفقالَ : يا ُجَرْيُح َفقالَ : قاَلتْ 

اسخ نداد و به مهني خاطر دچار مادرش وى را صدا زد و او در مناز بود و از جواب مادر سرباز زد، دوباره صدا زد و او پ
  .اى شد و آن جرميه پاسخ ندادن به مادر بود زن بدكاره

______________________________  
  .209: زبدة البيان -)1(

  .2، باب 37/ 71: حبار األنوار -)2(

  332: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ن هنگام مادر او را صدا زد الزم است پاسخ مادر را فقهاى عظام عقيده دارند اگر انسان به مناز مستحىب ايستاد و در آ
  .بدهد

  :از امام باقر عليه السالم به سند معترب روايت شده كه
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اش مشغول عبادت بود، مادرش به نزد وى آمد و او را طلبيد، او  اسرائيل، در صومعه جريح عابدى بود در جامعه بىن
نداد، بار سوم او را صدا زد و او از جواب خوددارى كرد، مادر فرياد جواب نداد، مادر دوباره وى را خواست او پاسخ 

  !خواهم تو را از ياريش حمروم كند از خداوند مى: زد

اين بچه از جريح است، مردم  : چون روز ديگر شد زن زناكارى به كنار صومعه او آمد و در آجنا وضع محل كرد و گفت
د خود آلوده به زنا شد، امر شد وى را به دار زنند، در اين وقت مادر آمد در كر  كسى كه ما را از زنا منع مى! آه: گفتند

آرام باش كه من از اثر نفرين تو به اين بال مبتال شدم، ! اى مادر: زد، جريح گفت حاىل كه طپانچه به صورت خود مى
  :گوىي؟ گفت مردم به او گفتند كه از كجا بدانيم راست مى

د از خدا خواست طفل را به زبان بياورد، آن كودك به قدرت اهلى به سخن آمد و خود را از طفل را بياوريد؟ چون آوردن
 اى درنگ نكند جريح نفى كرد، چون از جريح رّد افرتا شد جنات پيدا كرد و سوگند خورد كه از خدمت به مادر حلظه

»1«.  

 مادرم روى مهت روح و روان است مرا
 

 مهر تو قّوت تن قّوت جان است مرا

  

ان است مرا  در دل انديشه تو گنج 
 

 يك نگاه تو به از هر دو جهان است مرا

  فارغم با تو زهر خوب و بد اى پاك سرشت
 

شت ادست خدا باغ    زير پاى تو 

 خبشد مهرت اى ماه به من نفخه جان مى
 

 خبشد سخنانت به روان تاب و توان مى

 خبشد راى پري تو به من خبت جوان مى
 

 خبشد طلبد لطف تو آن مى آنچه دل مى

______________________________  
  .69، حديث 2، باب 75/ 71: ؛ حبار األنوار207، حديث 9، باب 177: قصص األنبياء، راوندى -)1(
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  333: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

  اى مهني مادرم اى خاك رهت افسر من
 

  سايه لطف تو كوتاه مباد از سر من

  آنچه دارم مهه از دولت پاينده توست
 

  ام نور و از چهره تابنده توست ديده

ان در دل من مهر فزاينده توست   تا 
 

  هرچه باشم دل و جامن به خدا بنده توست

  جان چه باشد كه به از جان و جهامن باشى
 

  زانچه پندارم صد ره به از آمن باشى

 و بوداين چه لطفى است كه در چهره ماه ت
 

 وين چه حاىل است كه در چشم سياه تو بود

 وين چه رمزى است كه در حال نگاه تو بود
 

 از خدا خواهم پيوسته پناه تو بود

  تا كه مهواره دمل را به نگه شاد كىن
 

  وز غم و رجنش وارسته و آزاد كىن

  

زيباترين آهنگ مهني نداى مادر است، اين كلمه هرچند  تر از كلمه مادر نيست، بلكه  تر و دلنشني هيچ نغمه موزوىن شريين
كوچك وىل بسيار پرمعىن و از نور عشق و اميد سرشار است؛ زيرا متام عواطف قلىب از مهر و دلدادگى، رّقت و روحانيت 

فته است   .در آن 

بدبيىن، او روزنه اميد و  در زندگاىن انسان مهه چيز مادر است، در حالت غم و اندوه، مادر نويدخبش، هنگام نوميدى و
  .در روزگار افتادگى و ناتواىن او موجد نريو و قدرت است

اى كه او  بلى، مادر سرچشمه حمبت و دلبستگى، گذشت و خبشش است و كسى كه مادرش را از دست داده ديگر سينه
  .را در آغوش گريد، دسىت كه او را نوازش دهد و چشمى كه از او نگهباىن كند خنواهد يافت

در صحنه طبيعت مهه چيز منودار مادر است و مهه از عامل مادرى سخن گويند، خورشيد مادر كره زمني است كه با تابش 
رها و نواى روح دارد و پرورش مى خود آن را زنده نگاه مى خبش پرندگان  دهد و پيش از آن كه با نغمه امواج دريا و ترانه 
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ها و   گويد و كره زمني نيز به نوبه خود مادر مهربان درختان و ُگل زمني را وداع منىها آنرا خنواباند  و صداى چرخ آبكش
   ها را به وجود آورده به گياهان است كه آن

  334: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ن اند و مادر مهه چيزها در جها هاى رسيده هاى گوارا و دانه ها هم مادران دلسوز ميوه ها و گل رساند، درخت حّد رشد مى
  .آفرينش مهان روح كّلى ازىل جاوداىن پر از زيباىي و دلدادگى است

  خشنودى حق در خشنودى مادر

بوسيد، روزى ديرتر از موقع معني به نزد  شخصى با فضيلت كه از بندگان خالص حق بود هر روز پاى مادر خود را مى
شت غلطان بودم؛ زيرا به ما رسيده  در باغ: كردى كه دير آمدى؟ جواب داد چه مى: برادران خود رفت، گفتند هاى 

شت زير پاى مادران است كه خداوند به حضرت موسى سه هزار و پانصد كلمه سخن گفت، آخر كالمش  است كه 
مرا كفايت كرد، پس از آن : به مادر نيكى كن و هفت مرتبه اين سفارش تكرار شد، عرضه داشت! اين بود كه اى موسى

  !»1« !دى مادر خشنودى من است و غضب او غضب من استخشنو ! اى موسى: فرمود

   سخىت جان دادن

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بر جواىن وارد شد، در حاىل كه جوان در مرحله جان سپردن بود، وىل جان دادن بر وى 
اند كه سخت از آنان  دو چهره سياه در برابرم ايستاده: عرضه داشت! بيىن چه مى: منود، فرمود خيلى سخت و ناگوار مى

آرى، آن گاه مادر جوان به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و : آيا اين جوان مادر دارد؟ عرضه داشتند: سؤال فرمود! بيمناكم
  نه، بر او: از پسرت راضى هسىت؟ عرضه داشت: آله آمد، حضرت فرمود

______________________________  
  .9/ 2: املستطرف -)1(

  335: ، ص11 ، جعرفان اسالمى

چه : شوم، آن جوان مدهوش شد چون به هوش آمد حضرت فرمود خشمناكم وىل اآلن به خاطر مشا از او راضى مى
آن دو سياه بدمنظره بريون رفتند و دو نور نوراىن بر من وارد شدند كه به ديدار آنان خوشحامل، : بيىن؟ عرضه داشت مى

  !»1« و بدون ترس جان سپردسپس از سخىت جان دادن آزاد و به راحىت 
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 پرسى اى پسر از جّنت خداى چه مى
 

  جّنت بدان كه خاك كف پاى مادر است

  فرمان برب زمادر پري ضعيف از آنك
 

  فرمان مادر تو چو فرمان داور است

  در پروردنت قد سروش شده كمان
 

  اكنون مبني كه قّد تو خنلى تناور است

  نشد خبوابها به پاس خواب تو چشمش  شب
 

  هم چون منجمى كه دو چشمش بر اخرت است

  در پاى گاهواره بسى خواند الى الى
 

  از الى الى اوست كه گوش فلك كر است

  جز مهربان خداى رحيمت به هر دو كون
 

  تر است نگرى مهربان مادر زهر كه مى

  

   پدر و مادر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله

   شريفهدر ذيل آيه 

______________________________  
لس الرابع والثالثون، حديث 287: األماىل، شيخ مفيد -)1(  68، حديث 2، باب 75/ 71: ؛ حبار األنوار6، ا
  ).مضمون روايت(

  336: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] أَ َملْ جيَِْدَك يَِتيماً َفآوى[

  آيا تو را يتيم نيافت، پس پناه داد؟

  :آمده

وجود مقدس رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در رحم مادر شش ماهه بود كه پدرش عبدالّله از دنيا رفت و يا بعد از 
والدتش به زماىن اندك بدرود حيات گفت و چون دو ساله شد مادر مهربان و باكرامت خويش را از دست داد، از امام 

  :خدا را پرسيدند فرمودصادق عليه السالم سبب وفات پدر و مادر رسول 
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  .لَِئّال َيُكوَن ِلَمْخُلوٍق َعَلْيِه َحقٌّ 

  .براى اين كه هيچ خملوقى بر پيغمرب حقى نداشته باشد

مضمون اين مجله اين كه چون بار رسالت بر عهده او بسيار سنگني بود، حق پدر و مادر هم بارى فوق العاده سخت 
حق بدين سنگيىن برعهده او قرار بگريد و پدر و مادر را بر او حّقى آن  است، از اين جهت خداوند مهربان خنواست دو

  !!»2« چنان باشد

  :در توضيح آيه شريفه

  .»3« ]فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً [

  .پس با گفتارى نرم به او بگوييد

  :آمده

   به هنگام برخورد با فرعون با او به نرمى سخن گوييد و به! اى موسى و هارون

______________________________  
  .6): 93(  ضحى -)1(

  .7، باب 136/ 16: ؛ حبار األنوار274/ 10: منهج الصادقني -)2(

  .44): 20(طه  -)3(

  337: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

و مبادا با او به درشىت روبرو شوى كه او را بر تو حق تربيت است ! طريق لطف و حسن وى را دعوت مناييد، اى موسى
  !!»1«  به جهت رعايت آن حق با او به مدارا و رفق سخن گوى

الُيَسمِّيِه : ما َحقُّ اْلواِلِد َعلى َوَلِدِه؟ قالَ : َسَأَل َرُجٌل َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: عليه السالم قالَ   َعْن اِىب احلََْسِن ُموسى
ِه، ِوال َميْشى بـَْنيَ َيَدْيِه، َوال َجيْلِ  َلُه َوال َيْسَتِسبُّ لَهُ ِبامسِْ   .»2«  ُس قـَبـْ
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پدر : مردى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از حق پدر پرسيد، حضرت فرمود: فرمايد موسى بن جعفر عليه السالم مى
  .را به نام خنواند و جلوى او راه نرود و قبل از او ننشيند، و كارى نكند كه سبب دشنام دادن مردم به پدرش شود

  :اىُّ اْالْعماِل اْفَضُل؟ قالَ : قـُْلتُ : ْنُصوِر ْبِن حازٍِم َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ َعْن مَ 

  .»3«  الصَّالُة ِلَوْقِتها، َوِبرُّ اْلواِلَدْيِن َواجلِْهاُد ىف َسبيِل الّلهِ 

رتين اعمال كدام است؟: گويد منصور بن حازم مى   از حضرت صادق پرسيدم 

  .به وقت، نيكى به پدر و مادر، جهاد در راه خدا مناز: فرمود

ْق   ما َميَْنُع الرَُّجَل ِمْنُكْم اْن َيِربَّ واِلَدْيِه َحيـَّْنيِ َوَميَّتَـْنيِ ُيَصّلى: َعْن ُحمَمَِّد بِن َمْرواَن قاَل قاَل أبُوَعْبِدالّلِه عليه السالم َعنـُْهما َويـََتَصدَّ
  .َصَنَع َهلُما َوَلهُ ِمْثُل ذِلَك فـََيزيَدُه الّلُه َعزَّ َوَجلَّ ِبِربِِّه َوِصَلِتِه َخْرياً َكثرياً   ُكوَن الَّذىَعنـُْهما َوحيَِجُّ َعنـُْهما فـَيَ 

______________________________  
  .489/ 5: منهج الصادقني -)1(

  .27705، حديث 106، باب 505/ 21: ؛ وسائل الشيعة5، باب الرب بالوالدين، حديث 158/ 2: الكاىف -)2(

  .5، حديث 2، باب 45/ 71: ؛ حبار األنوار4، باب الرب بالوالدين، حديث 158/ 2: الكاىف -)3(

  338: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

هر مردى از مشا را چه مانع است كه به پدر و مادرش : حضرت صادق عليه السالم فرمود: گويد حممد بن مروان مى
از طرف آنان مناز خبواند و صدقه بدهد و حج جباى آرد و روزه بگريد كه آنچه اجنام دهد  احسان كند زنده باشند يا مرده،

  .»1« افزايد رسد و مانند آن هم براى خود اوست و خداى عّزوجل به احسان و صله او خري فراواىن مى به آنان مى

   حقوق پدر و مادر در كالم عالمه جملسى رمحه اهللا

  :كند امور زير را نسبت به پدر و مادر بايد رعايت كرد بزرگان دين نقل مىعالمه جملسى رمحه اهللا از 
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سفر مباح يا مندوب بدون رضايت آنان حرام، وىل سفر واجب چون سفر براى طلب علم موقعى كه نزد آنان ممكن  - 1
  .مانع است نباشد ىب

  .قت براى اطاعت امر آنان به تأخري اندازداگر به كارى امر كنند و وقت مناز باشد، مناز را در صورت باقى بودن و  - 2

  .در صورتى كه در مناز نافله باشد، او را صدا بزنند سزاوار است مناز را قطع كرده و جواب آنان را بدهد - 3

ى كند الزم است امر او را اطاعت منايد - 4   .اگر پدر، فرزند خود را از روزه مستحىب 

  .»2« واجب يا ترك حمرم نباشد ترك كند مگر اذن آنان در كار باشدعهد و قسم را در صورتى كه در فعل  - 5

______________________________  
  .، بر الوالدين67/ 2: ؛ جامع السعادات7، باب الرب بالوالدين، حديث 159/ 2: الكاىف -)1(

  .2، باب 38/ 71: حبار األنوار -)2(

  339: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  سبب قطع پا

به هنگام كودكى گنجشكى را به دست آوردم و پرهايش را  : ى پرسيدند كه عّلت قطع پاى تو چه بود؟ گفتاز زخمشر 
كندم و سپس به پايش خنى بستم، روزى گنجشك فرار كرد و در سوراخى فرو رفت، از پى او دويدم مقدارى از نخ باقى 

شد، مادرم چون اين داستان را بديد برآشفت و  مانده بود، آن را گرفتم و آن قدر كشيدم كه يك پاى آن حيوان قطع 
  !گناه را قطع كردى خداوند پايت را قطع كند چنان كه پاى اين زبان بسته ىب: گفت

چون به سن جواىن رسيدم در سفر خبارا از اسب فرو افتادم و پامي شكست، هرچند معاجله كردم فايده نبخشيد ناگزير به 
  .قطع پا شدم

  خدمت به مادر آيني اسالم و ترسا در

  :كند كه زكريا گفت در باب احسان به پدر و مادر از زكريا بن ابراهيم نقل مى» الكاىف«شيخ كليىن در كتاب شريف 
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به : من نصراىن بودم مسلمان شدم و به حج رفتم و خدمت امام صادق عليه السالم رسيدم و به آن حضرت گفتم
در اسالم چه خوىب ديدى و چه دليلى : و راسىت مسلمان شدم، فرمودحقيقت من به كيش ترسايان بودم و از روى صدق 

  :قول خداى عّزوجل را: را در اسالم مشاهده كردى كه آن را بر آيني ترسا برگزيدى؟ گفتم

مياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاءُ [   .»1« ]ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َو َال اْإلِ

______________________________  
  .52): 42(شورى  -)1(

  340: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

را نورى قرار دادمي كه هر كس از بندگامنان را خبواهيم ]  كتاب[دانسىت كتاب و اميان چيست؟ وىل آن  منى]  پيش از اين[تو 
  .مناىي به راهى راست هدايت مى] مردم را[ترديد تو  كنيم؛ ىب به وسيله آن هدايت مى

  :امام صادق عليه السالم فرمود

اى پسر : او را هدايت فرما؟ آن گاه بدو گفت! خداوندا: به راسىت كه خدا تو را هدايت كرده است، سپس سه بار فرمود
  .از هرچه خواهى بپرس! جامن

  ها غذا خبورم؟ آن ها باشم و در ظرف پدر و مادرم و فاميلم مهه ترسا هستند و مادرم نابينا است، من با آن: گفتم

  .زنند نه، بلكه به آن دست منى: خورند؟ گفتم ها گوشت خوك مى آن: فرمود

باكى نيست به مادرت توجه كن و به او احسان كن و چون مبريد او را به ديگرى وامگذار و خودت به كارهاى او : فرمود
  .به نزد من آىي ان شاء اللّه  ا در ِمىناى ت قيام كن و وسايل وى را فراهم آور و به كسى خرب مده كه مرا ديده

او هم به مانند يك معلم كودكان با آنان رفتار . در مىن نزد آن حضرت رفتم، مردم دورش مجع بودند: گويد زكريا مى
كردم و به دست  پرسيد، چون به كوفه برگشتم به مادرم مهرباىن مى كرد و آن يك چيزى مى كرد، اين يك پرسش مى مى

العاده  منودم و به او خدمت فوق كردم و جانوران را دور مى دادم و جامه و سر او را جستجو مى او خوراك مىخودم به 
كردى آن زمان كه هم كيش من بودى، پس اين چه  تو با من چنني رفتار منى! پسر جامن: داشتم، مادرم به من گفت

  ين شدنت به آيني اسالم است؟بينم، آيا به خاطر هجرت تو و متد خوشرفتارى است كه از تو مى
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. نه پيامرب زاده است: اين مرد پيغمرب است؟ گفتم: گفت! يكى از فرزندان پيغمرب به ما چنني دستور داده است: گفتم
  ها او پيغمرب است اين! پسر جامن: گفت

  341: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

غمرب اسالم پيامربى نيست، وىل اين پسر آن پيامرب مسئله اين است كه پس از پي! مادر جان: هاى انبياست، گفتم سفارش
رتين دين است آن را به من عرضه كن، من آن را به او عرضه كردم و او هم اسالم ! پسر جامن: گفت. است دين تو 
من دستورهاى اسالم را به او آموختم و او مناز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند، سپس در شب براى او . آورد

من براى او باز گفتم و او بدان اعرتاف كرد . آنچه را بر من آموخىت برامي اعاده كن! پسرم: اى رخ داد، به من گفت عارضه
  .و از دنيا رفت

  .»1«  چون صبح شد مهان مسلمانان كه او را غسل دادند و مهان بودم كه بر او مناز خواندم و دفنش كردم

  حقوق فرزندان بر پدر و مادر

خبش الزم است كه به اين نكته توجه داده شود كه مهان طورى كه از پدران و مادران بر فرزندان حقوقى است  در پايان اين
و بر آنان واجب است آن حقوق را رعايت كنند، از فرزندان هم بر پدران و مادران حقوقى است كه رعايت آن حقوق بر 

  :آنان واجب اهلى است و اهم آن حقوق عبارت است از

  .نان نام نيكو گذاردنبر آ - 1

  .به آنان قرآن تعليم دادن - 2

  .در تربيت و اصالح جسم و جان آنان كوشيدن - 3

يه كردن - 4   .در حد الزم براى آنان مسكن و لباس و آذوقه 

  .به وقت نياز دخرتان به شوهر، آنان را به احسن وجه شوهر دادن - 5

  .فنتبه وقت نياز پسران به مهسر، براى آنان مهسر گر  - 6
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______________________________  
  .11، حديث 2، باب 53/ 71: ؛ حبار األنوار11، باب الرب بالوالدين، حديث 160/ 2: الكاىف -)1(

  342: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .واجبات و احكام اهلى را به آنان ياد دادن - 7

  .از لغزش و اشتباه آنان در گذشنت - 8

  .حمبت رفتار منودنبا آنان به لطف و مهر و  - 9

  .آنان را به كار خوب تشويق كردن و واداشنت -10

  .فرزندان را از كار زشت بازداشنت و عواقب اعمال سوء را به آنان تذكر دادن -11

  .شخصيت آنان را گرامى داشنت و وسايل راحت و آرامش را براى آنان فراهم منودن -12

هاى پرقيمت  زندان به پدر و مادر و حق زن و شوهر بر يكديگر به كتابدر زمينه حق پدر و مادر به فرزند و حقوق فر 
صحيفه « 24و  23و به دعاى  71جلد » حبار األنوار«و  15و  14جلد » وسائل الشيعة«و  2جلد » الكاىف«

  .مراجعه كنيد» سجاديه

يات خبش خود توفيق كرامت ها و عمل به دستورهاى ح ما را نسبت به شناخت معارف و پى بردن به واقعيت! پروردگار
فرما، از آلودگى و گناه و عصيان و معصيت و پريوى از شيطان جّىن و انسى و هواى نفس و جهل كه منابع بدخبىت و 

  .هالكتند حفظ فرما

 ز چشم لطفم اى جانان مينداز
 

 مرا در بزم عشق خويش انداز

  چشان شرييىن قربت تو بر من
 

  بنوشان شربت مهرت تو بر من

  بده توفيق جهد و هم جهادم
 

ادم   منا روشن از اين معىن 
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  به طاعت مهتم را زنده گردان
 

  خط عشقت به دل پاينده گردان

  خلوص نّيتم بنما عنايت
 

  دمل روشن كن از نور صفايت

  منم با تو منم از تو اهلى
 

  اميد من توىي يا رب كماهى
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  قرارم ده تو از خوبان درگاه
 

  دمل كن زنده در بزم سحرگاه

 مرا با صاحلني حمشور فرما
 

 مرا از سابقني منظور فرما

  شتابان كن وجودم سوى خريات
 

  بيارا جان من را با مربّات

  به هر شايسته كارى زينتم ده
 

  تو نور جان و نور طينتم ده

  چون به باالتر مقام اى ذات ىب
 

  رسان اين بنده حمزون دل خون

 اال اى قدرت ىب مثل و مانند
 

 جنامت ده ز هر غّل و ز هر بند

  تو داغ عشق خود را بر دمل زن
 

  ز عشقت آتشى بر حاصلم زن

  كه مسكني و اسري و دل فكارم
 

  پناهى جز َدِر لطفت ندارم
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   باب
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72  

  پنددر بيان موعظه و 

  347: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْحَسُن اْلَمواِعِظ ما ال ُجياِوُز اْلَقْوُل َحدَّ الصِّْدِق َواْلِفْعُل َحدَّ اْالْخالصِ 

َرُه ِمْن ذِلَك َفانَّ َمَثَل اْلواِعِظ َواْلَمْوُعوِظ َكاْليَـْقظاِن َوالرّاِقِد، َفَمِن اْستَـيْـَقَظ ِمْن رَْقَدِة َغْفَلتِ  ِه َوُخماَلفاِتِه َوَمعاصيِه َصُلَح اْن يُوِقَظ َغيـْ
  .الرُّقادِ 

ياِء َوالشُّْهَرِة َوالتََّصنُِّع ِىف اْخلَْلِق َوامَّا السَّائُِر ىف َمفاِوِز اْالْعِتداِء، اخلاِئُض ىف َمراِتِع اْلَغىِّ َوتـَْرِك احلَْياِء ِباْسِتْحباِب السُّْمَعِة َوالرِّ 
ا َوحْ ا َشُة ُحبِّ اْلَمْحَمَدِة َوَغِشَيها ْلُمَتزّىي ِبزِيِّ الّصاِحلِني اْلُمْظِهِر ِبَكالِمِه ِعماَرَة باِطِنِه َوُهَو ىف احلَْقيَقِة خاٍل َعْنها َقْد َغَمَرْ

َواُه َواَضلَّ الّناَس ِمبَقالَِتِه قاَل الّلُه َعزََّوجَ    .»1« ]َو َلِبْئَس اْلَعِشريُ   َلِبْئَس اْلَمْوىل[ :لَّ ظُْلَمُة الطََّمِع َفما افْـتَـَنُه ِ

َفَة َوالتُّقى فـََيْسَتِمُع اْلَكالَم ِمَن اْالْصِل واّما َمْن َعَصَمُه الّلُه بُِنوِر التَّْأييِد َوُحْسِن التـَّْوفيِق َوَطهََّر قـَْلَبهُ ِمَن الدََّنِس َفال يُفارُِق اْلَمْعرِ 
  .َكْيَف ما كانَ َويـَتـُْرُك قائَِلُه  

  .ُخِذ احلِْْكَمَة ِمْن اْفواِه اْلَمجاننيَ : قال اُحلَكماءُ 

جاِلسوا َمْن يُذَكِّرُُكُم الّلَه َرْؤيـَُتُه َوِلقاُؤُه َفْضًال َعِن اْلَكالِم، َوال ُجتاِلسوا َمْن ُتواِفُقُه َظواِهرُُكْم : قاَل عيَسى ْبُن َمْرَميَ عليه السالم
  .ِمبا َلْيَس َلُه اْن ُكْنُتْم صاِدقَني ِىف اْسِتفاَدِتُكمْ   ُنُكْم َفانَّ ذِلَك َلُمدَّعىَوُختاِلُفُه َبواطِ 

______________________________  
  .13): 22(حج  -)1(
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قـَْوٌل ال : َوَلو ساَعًة َفانَّ ذِلَك تـَُؤثـُِّر ىف ديِنَك َوقـَْلِبَك َوِعباَدِتكَ َواذا َلقيَت َمْن فيِه َثالُث ِخصاٍل َفاْغَتِنْم ُرْؤيـََتُه َوِلقاَءُه َوُجماَلَسَتُه 
  .َة َواْلبـَرََكةَ ُجياِوُز ِفْعَلُه، َوِفْعٌل ال ُجياِوُز ِصْدَقُه، َوِصْدٌق ال يُنازُِع َربَُّه، َفجاِلْسُه ِباحلُْْرَمِة َوانـَْتِظِر الرَّمحَْ 

  .َعَلْيِه َوَختْصيِصِه َلُه وََكراَمِتِه ايّاهُ   ْيَك، َوراِع َوقْـَتُه َكْى ال تـُْلَزَمُه فـََتْخَسَر، َواْنُظْر اَلْيِه ِبَعْنيِ َفْضِل الّلِه َتعاىلَواْحَذْر ُلزوَم احلُْجَِّة َعلَ 
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  ] اْالْخالصِ  اْحَسُن اْلَمواِعِظ ما ال ُجياِوُز اْلَقْوُل َحدَّ الصِّْدِق َواْلِفْعُل َحدَّ [

   حقيقت تبليغ و موعظه

  .در اين خبش، سخن از وعظ و واعظ و مّتعظ يا به تعبري ديگر كالم از تبليغ و مبّلغ و مستمع است

  .منايند فرمايند و جهات گوناگون مسئله را بررسى مى امام صادق عليه السالم در اين فصل به هر سه موضوع اشاره مى

شك دين خدا و احكام  حيات خبش اسالم جايگاه بسيار مهّمى دارد، اگر مبّلغ و تبليغ نبود، ىبمسئله تبليغ در فرهنگ 
  .رسيد، تبليغ دين بر آنان كه واجد شرايطند واجب است اهلى به مردم منى

مبّلغ : گويد ممكن است در راه وعظ و موعظه و ابالغ و تبليغ، خطرات و مشكالتى متوجه انسان شود، آيني اهلى مى
  .بايد آن خطرات را براى خدا حتّمل كند و به اجر و پاداش عظيم آن اميدوار باشد

ستايد و تبليغ آنان را  كند و كار با عظمت آنان را مى قرآن جميد در بسيارى از آيات، انبيا را مبّلغ رساالت حق معرىف مى
اى كه آنان در  شود، تا صرب و حوصله تذّكر مىداند و مصائىب كه پيامربان در اين راه متحّمل شدند م عّلت دوام دين مى

  .جهت حق نشان دادند براى هر مبلغى اسوه و سرمشق باشد
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   تبليغ انبيا عليهم السالم

  :فرمايد قرآن جميد مى
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صد و پنجاه سال در ميان قوم و ملّتش تبليغ دين داشت و در اين راه به انواع مصائب و بال هاى جسمى و روحى نوح 
دچار شد وىل تا آن حلظه كه عذاب اهلى قوم نوح را به خاطر تكّربشان در برابر حق از بني بربد، از تبليغ دين دست 

  :فرمود برنداشت و مى

  .»1« ] أُبـَلُِّغُكْم رِساالِت َريبِّ َو أَْنَصُح َلُكْم َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّه ما ال تـَْعَلُمونَ [

  .دانيد دامن كه مشا منى كنم و از سوى خدا حقايقى را مى رسامن، و براى مشا خريخواهى مى دگارم را به مشا مىهاى پرور  پيام

  :فرمايد قرآن جميد مى

هود، آن پيامرب بزرگ در قوم عاد به تبليغ رساالت حق مأمور شد و از آن قوم انواع آزارهاى روحى و جسمى ديد وىل تا 
  :فرمود حق به آنان مى حلظه دچار شدن قوم به عذاب

  .»2« ] أُبـَلُِّغُكْم رِساالِت َريبِّ َو أَنَا َلُكْم ناِصٌح أَِمنيٌ [

  .رسامن و براى مشا خريخواهى امينم هاى پروردگارم را به مشا مى پيام

از ارزش دهد و به مهني خاطر در پيشگاه حضرت دوست  مبّلغ آگاه و صابر در بني مردم در حقيقت كار انبيا را اجنام مى
   واالىي برخوردار است و بر مردم است كه با گوش دادن به نصايح او و اجتماع منودن براى شنيدن تبليغ او از وى قدرداىن

______________________________  
  .62): 7(اعراف  -)1(

  .68): 7(اعراف  -)2(

  351: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  :كنند كه خداوند در قرآن جميد فرموده

  .پاداش چنني مردمى فقط و فقط با خداست

  .»1« ]ِباللَِّه َحِسيباً   الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رِساالِت اللَِّه َو َخيَْشْونَُه َو ال َخيَْشْوَن َأَحداً ِإالَّ اللََّه َو َكفى[
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ترسند و  او مى]  و مقام عظمت[رسانند و از  هاى خدا را به مردم مى آنان كه مهواره پيام]  آرى، اين روش خداست درباره[
  .خدا كاىف است]  كار با ارزش اينان[از هيچ كس جز او وامهه ندارند و براى حسابرسى 

   تبليغ اولياى اهلى

مند است كه با تبليغ دين مردم را با خدا  انسان بامعرفت با متام وجود در مدار بندگى است و به خاطر معرفتش عالقه
آورد و در اين راه از  را وظيفه واجب خود دانسته و آن را از اهّم عبادات به حساب مى آشنا كرده و آشىت دهد، تبليغ

ترسد و گاهى تا سرحّد شهادت در راه دوست  هراسد و از هيچ قدرتى به هنگام ابالغ دين منى مشكالت و مصائب منى
  .داند رود و كشته شدن در اين راه را عطّيه اهلى مى به وقت تبليغ پيش مى

ر و ميثم، ُرَشيد و ُحجر بن عدى، معّلى بن ُخَنيس و كميل، سعيد بن جبري و حبيب جنار، سيد مجال الّدين و شيخ ابوذ
كه نامشان بر تارك تاريخ   -فضل الّله نورى، سيد حسن مدرس و عبداحلسني واحدى و نّواب صفوى و امثال اين بزرگواران

كردند از احدى جز  داى دوست كردند و به هنگامى كه تبليغ مىدر راه تبليغ دين جان خود را ف -درخشش خاص دارد
   شرح زندگى هر كدام. خدا وامهه نداشتند

______________________________  
  .39): 33(احزاب  -)1(

  352: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ينه تأليف شده كه خواندن خوشبختانه كتب مفّصل و خمتلفى در اين زم. خواهد هاى پاك، كتاىب جداگانه مى از اين چهره
آن كتب بر مهه الزم است، تا بدانند تبليغ دين چه اندازه مهم است، تا جاىي كه مبّلغ با معرفت در عني آگاهيش به  

  .كشته شدن حاضر است براى اعالى كلمه حق جان شريين خود را با حضرت يار معامله كند

   فداكارى ابن سكّيت

اسحاق دورقى اهوازى از بزرگان طايفه اماميه و از دانشمندان بنام علوم عربّيت و وجود مبارك ابويوسف يعقوب بن 
  .معروف به ابن سكّيت است

  .دانند بزرگان دين وى را مردى موّثق و از اصحاب حضرت امام جواد و امام هادى عليهما السالم مى
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دار علم عربّيت و ادب و شعر و لغت و حنو بود و تأليفات زيادى    .در آن علوم داشتاو پر

دو پسرم نزد تو عزيزترند يا حسن و : روزى از وى پرسيد. متوّكل عباسى وى را به جرب و زور وادار به تعليم فرزندانش كرد
  حسني عليهما السالم؟

  :ابن سكّيت با توجه به قّوت اميان و قدرت تقوا و اين كه جملس جاى اظهار حق و كوبيدن باطل است فرياد زد

رت از تو و دو فرزند تو معتز و مؤيّد استبه خدا ق اين جواب جانانه و به موقع !! سم، قنرب خادم على بن اىب طالب 
بياييد و زبانش را از پس  : عباس فرود آمد، متوّكل پست و متكّرب فرياد زد مهانند پتكى بود كه بر سر متوّكل و دستگاه بىن

جنايت عظيم شدند و آن مرد بزرگ در راه اظهار حق به ملكوت اعال گردنش بريون بكشيد، غالمان متوّكل مرتكب آن 
  .»1«  پيوست

______________________________  
  .309/ 1: وااللقاب  الكىن -)1(

  353: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اظهار حق سّكيت براى حفظ جانش از  ممكن است بعضى گفته باشند، يا بگويند كه اينجا جاى تقيه بود و الزم بود ابن
  .خوددارى كند

  :گويد عامل بزرگ مّال حمّمد تقى جملسى رمحه اهللا در جواب اينان مى

گونه موارد آن چنان در برابر باطل  دانستند، وىل در اين گونه مردان بزرگ، مسئله تقيه و وجوب آن را خيلى خوب مى اين
دادند و  اباطيل مردم پست را عليه حق از دست مى رفت و حتّمل شنيدن آمدند كه گوىي اختيار از كفشان مى به غضب مى

سّكيت  منودند چنان كه ابن شود، اقدام به بيان حق مى دانستند دفاع آنان از حق منجر به شهادت آنان مى در حاليكه مى
  .اقدام كرد

  :كند از شهيد ثاىن آن فقيه بزرگ نقل مى» روضات اجلّنات«كتاب گرانقدر 

تيار در معرض كشته شدن قرار دادن، در حاىل كه اين قتل سبب سربلندى و عّزت اسالم باشد خود را در راه خدا به اخ
  .هاى نيكوست از برنامه
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آجنا كه دين و اصول آن در معرض خطر است، يا آجنا كه مقاومت انسان سبب تداوم فرهنگ حق و كرامت اسالم است 
ى از منكر  و ترك صلح و سازش است، در اين زمينه روايت مهّمى وارد جاى تقّيه نيست، بلكه جاى امر به معروف و 

  :شده به اين مضمون

ِىف اْالْرِض َوُهْم ُسُكوٌت ُمْذِعنوَن ال يَْأُمُروَن   ِذْكرُُه َملْ يـَْرَض ِمْن اْولِياِئِه اْن يـُْعصى  انَّ الّلَه َتعاىل: قاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»1« َعْن ُمْنَكرٍ  ِمبَْعروٍف َوال يـَنـَْهْونَ 

ى از منكر را : امرياملؤمنني عليه السالم فرموده خداوند تعاىل، به اوليايش سكوت در برابر گناه و ترك امر به معروف و 
  .رضايت نداده است

  آگاهى نسىب از اسالم و شناخت معروف و منكر: شرايط تبليغ عبارت است از

______________________________  
  .12، باب 525/ 32: ؛ حبار األنوار309/ 1: الكىن و االلقاب -)1(

  354: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

رتين موعظه و پند آن است كه گفتار گوينده  و اخالق نيكو و از مهه مهم تر به فرموده حضرت صادق عليه السالم 
  .آميخته به راسىت باشد و عملش مهرنگ با صدق

  .ته را بدرقه كندبگويد وىل قلبش و وجودش آن گف

  .بگويد وىل براى خدا و به خاطر هدايت مردم

  .بگويد و منظورش از گفتار، جلب رضاى خلق يا خود شرييىن و يا به دست آوردن شهرت و منفعت و خودمناىي نباشد

  .بگويد وىل براى اعالى حق و پيشرفت اسالم و خالصه براى بيدار كردن خفته و ارشاد جاهل و تنبيه غافل

ويد و در گفتارش خدا را منظور داشته باشد و رضا و خشنودى او را وجهه مهت قرار دهد، به نيابت از خدا و انبيا و بگ
اى  ائمه و اوليا با مردم سخن بگويد و موعظه و تبليغ را وسيله صفاى روح و پاكى قلب مردم قرار دهد و در اين حلظه

كند باعث نورانّيت دل او و  ت و رجنى كه در راه دوست حتّمل مىنياسايد و ساعىت به اسرتاحت ننشيند كه اين زمح
  .رسيدن به مقام وصال و قرب حق است
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 اهل معىن به سخن بلبل بستان خودند
 

 دار دل حريان خودند به نظر آينه

شت   پاى رغبت نگذارند به دامان 
 

 مهه در سري گلستان ز گريبان خودند

 جگر تشنه به سر چشمه حيوان نرسد
 

 اين سكندرمنشان چشمه حيوان خودند

 چشم چون الله به خون جگر خود دارند
 

 ميزبان خود و مهمان سر خوان خودند

  فرصت ديدن عيب و هنر خلق كجاست
 

 كه به صد چشم شب و روز نگهبان خودند

 از خدا رنج خود و راحت مردم طلبند
 

 مرهم زخم كسان داغ منايان خودند

 به شّكر گويندچه عجب گر سخن تلخ 
 

 كه ز شريين سخنان شكرستان خودند

  خاطر مجع از اين قوم صلب كن صائب
 

 «1» كه پريشان شده فكر پريشان خودند

  

َرُه ِمْن ذِلَك َفانَّ َمَثَل اْلواِعِظ َواْلَمْوُعوِظ َكاْليَـْقظاِن َوالرّاِقِد، َفَمِن اْستـَيـَْقَظ ِمْن َرْقَدِة َغْفَلِتِه َوُخماَلفاتِِه [ َوَمعاصيِه َصُلَح اْن يُوِقَظ َغيـْ
  ]الرُّقادِ 

   ارزش وعظ و تبليغ

پس آن انساىن كه از خواب غفلت بيدار شده و از . به حقيقت كه واعظ و مّتعظ هم چون شخص بيدار و خواب است
هاند و خفتگان را بيدار منايد اسارت خمالفت با حق و عصيان جنات يافته، صالحّيت پيدا كرده اهل غفلت را از غفلت بر 

  .و فاسدان را به صالح و سداد بياورد

اش  انسان پاك و متخّلق به اخالق حق و آراسته به تقوا و جدا شده از خالف و عصيان، چون به موعظه برخيزد، موعظه
كنندگان  وسيله اين موعظه گذارد، آنان كه در دوره تاريخ با خداوند مهربان آشنا شدند به هاى آماده اثر عجيىب مى در دل

  .آشنا شدند و آنان كه با حضرت دوست آشىت كردند توّسط اينان آشىت منودند

   تبليغ حمّدث قمى
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ران كه ساليان دراز در زمان مرجعّيت حضرت آيت الّله حاج شيخ عبدالكرمي حايرى در قم مشرف بود،  يكى از علماى 
  :براى اين فقري حكايت كرد

______________________________  
  .صائب تربيزى -)1(

  356: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

به قم آمد، مرحوم حاج شيخ براى ده شب از وى جهت سخنراىن » سفينه«و » مفاتيح«زماىن كه حمّدث قمى صاحب 
صحن ها در  براى بعد از مناز مغرب و عشا دعوت كرد و آن مرد شايسته و با تقوا دعوت آن جناب را پذيرفت و شب

  .حرم حضرت معصومه جهت مردم و طّالب به وعظ و موعظه پرداخت

  به خدمت مرحوم حايرى عرضه داشتند كه نظر مشا نسبت به منابر حاج شيخ عباس چيست؟

اى را كنار منرب او ببينم و نشسنت او را پاى موعظه حمّدث مشاهده كنم تا سه روز  هر طلبه: با يك دنيا ادب فرمودند
  !كند؟ ازهاى واجب خود را به او اقتدا كنم؛ زيرا منابر و مواعظ اين مرد در شنونده اجياد روح عدالت مىحاضرم متام من

آرى، واعظ وقىت اهل معرفت و اهل معىن و اهل صفا و متخّلق به اخالق اهلى و آراسته به صدق و خلوص باشد، 
فضاى امن و از نقطه دورى به مقام مقرب و از مستمع اليق را از چاه ضاللت به عرش كرامت و از وادى اضطراب به 

  .رساند بيابان هجران به گلستان وصال مى

 يار آنچه به سينه سينا كرد
 

 با اين دل سوخته ما كرد

  

 قربان فروغ رخش كه مرا
 

 نابود چه طور جتّال كرد

  سيالب غمش از چشمه دل
 

 ام را دريا كرد اشك مژه

  بر زخم دمل افشاند منك
 

 شررى به مالحت برپا كرد
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  گر برد تواناىي ز تنم
 

 دل را صد باره توانا كرد

  از عشق مرا ز حضيض ثرى
 

 برتر از اوج ثريا كرد

 صد شكر كه طوطى طبع مرا
 

 از نغمه عشق شكرخا كرد

  

  357: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  

 آن سود كه مفتقر از تو منود
 

 «1» جان را با جانان سودا كرد

  

  ناله پاك شيخ جعفر كاشف الغطا

ائّيت در حمراب عبادت به وقت سحر به  -يكى از علما از شهيد ثالث مدفون در قزوين كه به دست ناپاك حزب ننگني 
  :كنند كه حكايت مى -شرف شهادت رسيد

صاحل منزل كرد و آن  وارد قزوين شد، به منزل برادرم حاج مّال حممد - معروف به كاشف الغطا -وقىت شيخ جعفر كبري
  .مكان بستان بزرگى بود

  .مهمانان هر يك در جاىي خوابيدند، من هم در گوشه باغ به اسرتاحت پرداختم

خيزم،  دهد كه برخيز و مناز شب جباى آر، عرضه داشتم كه برمى چون پاسى از شب گذشت، حس كردم شيخ مرا آواز مى
د، ناگاه حس كردم احوامل متغّري شد و گوىي درد دىل عارض من  پس شيخ از من گذشت و من ديگر بار چشمم گرم ش

شنوم، از پى آن صدا و آواز  گشت، از شّدت درد برخاستم، معلومم شد اين تغيري حال به جهت آوازى است كه مى
ايت خضوع و خشوع و تضرع به  روانه شدم، چون به نزديك منبع صدا رسيدم، ديدم شيخ جعفر كاشف الغطا با 

ات با قاضى احلاجات مشغول است، ناله پاك او آن چنان در قلب من اثر كرد كه مدت بيست و پنج سال است از مناج
  !!نشينم خيزم و با حضرت دوست به مناجات مى پى آن ناله، به نيمه شب برمى
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آنان تأثري آرى، چهره پاكان، اطوار نيكان، اخالق شايستگان، عمل صاحل، گفتار خاصان و حىت ناله و زارى سحر 
  .گذارد عجيىب در قلوب مستعده مى

______________________________  
  .كمپاىن  -)1(

  358: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

از شيخ انصارى نقل شده كه گاهى در پايان درس در روز . خبش است موعظه انسان بيدار، هم چون نفس مسيح جان
ا وعظ و موعظه دارد كه روح متأّمل و كدر شده و دل زنگ گرفته كردند حاج شيخ جعفر شوشرتى كج چهارشنبه سؤال مى

  !امروز يا امشب منرب واعظى كه زنگ از دل بربد كجاست: پرسيدند است، يا مى

آرى، مثل واعظ با معرفت و متقى مثل بيدار و مثل مّتعظ مثل خواب است، چون مّلىت خواب رفته از پى نصايح و 
  .نت حمفوظ و از دستربد حوادث مصون خواهند ماندمواعظ بيدار شوند از شرور و ف

   بيدارى مردم در تبليغ

  :شنيدم كه -رفت كه مردى وارسته و دانشمند بود و در سن هشتاد سالگى منرب مى  -از حمّقق خراساىن

ت آراسته اى كه منظور داش واتيكان براى تبليغ مسيحّيت مبّلغان فراواىن تربيت كرد و هر يك را به زبان خمصوص منطقه
اى را در ده  منود، يكى از آن مبّلغان را براى يكى از مرزهاى مشاىل ايران فرستاد، قبل از رسيدن آن مبّلغ مسيحى، خانه

  .مرزى خريدارى كرده و به عنوان كليسا قرار داده بود تا مبّلغ پس از ورودش به حمل براى تبليغاتش جا و مكان داشته باشد

كودكى سيزده، چهارده ساله با تعدادى گوسپند رهسپار صحرا بود، كشيش با او . رسيد مبّلغ مسيحى به حدود ده
آفرين : آميز كرد و آدرس كليسا را در ده از او خواست، كودك آدرس حمل را به او داد، كشيش گفت برخوردى حمّبت

كليسا بيا تو را زيارت كنم، نوجوان كنم به وقت غروب به   فرزندم، چه نوجوان عزيز و با كرامىت هسىت، من از تو دعوت مى
شت را به تو نشان دهم، كودك نظرى به چهره كشيش انداخت و گفت: براى چه؟ گفت: پرسيد برو : براى اين كه راه 
   بيچاره
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چگونه قدرت دارى آدرس بدخبت، تو كه از پيدا كردن كليسا در گوشه يك ده عاجز بودى و آدرس آن را از من خواسىت 
  !ايت از معنويت است در اختيار من بگذارى؟ شت حق را كه در فضاىي ىب

كشيش با قوت فراست دريافت كه عاملى بيدار و ناصحى دلسوز و واعظى بينا بر اين ده اشراف دارد و با بودن او امكان 
  .تبليغ مسيحّيت نيست، از مهاجنا بازگشت

اند و مس  اند و فكر خسته او را نشاط داده ا بيدار كنند، در حقيقت جان مرده او را زنده كردهآرى، بيداران چون كسى ر 
  .اند اند و وى را در برابر حوادث و خطرات شياطني انسى و جّىن بيمه كرده قلب او را طال منوده

  :.ه به ديگران بانگ بزنندمبّلغان و گويندگاىن كه مّتصف به اوصاف محيده و اخالق پسنديده هستند و قبل از آن ك

  .. »1«  َختَلَّقوا ِباْخالِق الّلهِ 

  .متخلق به اخالق اهلى بشوييد

اند، هدىف جز توجه دادن مردم به حقايق و اين كه ظواهر امور جز بازى و سرگرمى چيزى  خود مّتصف به اخالق اهلى
جهان بقا بگردانند و كارى كنند كه وجودشان نيست ندارند و مهت آنان مصروف اين است كه مردم دل از عامل فنا به 

  .آيينه مجال و منبع كمال گردد

  :گويند آنان به مستمعان خود چنني مى

  دال تا كى از حال خود غافلى
 

  به عيش جهان تا به كى مايلى

  توىي مرغ دستان سراى جنان
 

  كه در شاخ طوىب بُدت آشيان

______________________________  
  .، تتميم129/ 58: حبار األنوار -)1(
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 از آن آشيان از چه گشىت اسري
 

 ترا هر دم از عرش آيد صفري

 نشايد كه ويران شود جاى تو
 

 چو اندر جنان بود مأواى تو

  ترا اين جهان نيست اى دل وطن
 

  سخن غريىب در اين جايگه ىب

  اى بستهبه غربت چنان سخت دل 
 

  اى كه از موطن خويش وارسته

  دمى آخر از موطنت ياد كن
 

  ز ياد وطن خويش را شاد كن

 ز گفتار ختم رسوالن بود
 

 كه حب وطن جزء اميان بود

  ز غربت گرت هست ميل وطن
 

  جبو تا بياىب يكى مهوطن

 به دستور او طّى اين ره منا
 

 رهنما كه نسپارى اين راه ىب

 او كشاند تو را به سوى وطن
 

 ز رنج غريىب رهاند ترا

  

   موعظه مريزا مهدى اصفهاىن

نظري بود  و مردى كه در مدّرسان خراسان كم» بيان الفرقان«عامل رباىن مرحوم حاج شيخ جمتىب قزويىن صاحب كتاب 
  :فرمودند مى

مذاق قرآن و اهل بيت عليهم السالم زماىن كه مريزا مهدى اصفهاىن به مشهد مشرف شدند و درس معارف اهلى را بر 
  .شروع كردند، مهدرسى خود آقا شيخ هاشم قزويىن را به آن جلسه با بركت و پرفيض دعوت كردم

به جملس درس آمد، وىل آن جملس وى را جذب نكرد، چون جلسه درس مريزا را آسان و ساده گرفت، ديگر ميل به آمدن 
كرد، مريزا يك  ى به درس آمد، در بني درس بيش از اندازه به مريزا اشكال مىاو در آن درس نداشتم، وىل او پس از مدت

  .»1« »راِقِب الّله«: شب وسط درس به او خطاب كرد
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______________________________  
  .از خدا برتس/ -)1(
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من از آمدن مشا به درس مريزا ! آقا مريزا هاشم :شيخ هاشم به كّلى آرام شد، چون از جلسه بريون آمدمي به او گفتم
  .گرفىت استاد با كاردى به تو محله كرد و سرت را بريد مهدى كراهت داشتم؛ زيرا در خواب ديدم زياد به استاد ايراد مى

  .دارد برد و انسان را از حركات غري خداىي باز مى آرى، كارد مراقبت، سر هواى نفس را مى

  :فرمود عمر مىشيخ هاشم در اواخر 

  !هاى غري حق بازداشته آن شب مريزا مهدى پنجاه سال است مرا از برنامه» راِقِب اللّه«مجله 

يب اهلى، پنجاه سال يك انسان را در  راسىت، نفس پاك عجب تأثريى بر قلوب مستعده و ارواح آماده دارد كه با يك 
  .كنند مدار حق حفظ مى

 آخر اين ناله سوزنده اثرها دارد
 

 شب تاريك فروزنده سحرها دارد

 غافل از حال جگرسوخته عشق مباد
 

 «1» كه در آتشكده سينه شررها دارد

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(
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َوتـَْرِك احلَْياِء ِباْسِتْحباِب السُّْمَعِة َوالرِّياِء َوالشُّْهَرِة َوالتََّصنُِّع ِىف اْخلَْلِق َوامَّا السَّائُِر ىف َمفاِوِز اْالْعِتداِء، اخلاِئُض ىف َمراِتِع اْلَغىِّ [
ا وَ  ِشَيها ْحَشُة ُحبِّ اْلَمْحَمَدِة َوغَ اْلُمتَـَزّىي ِبزِّى الّصاِحلِني اْلُمْظِهِر ِبَكالِمِه ِعماَرَة باِطِنِه َوُهَو ىف احلَْقيَقِة خاٍل َعْنها َقْد َغَمَرْ

َواُه َواَضلَّ الّناُس ِمبَقالَِتِه قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ    ]»1« ]َو َلِبْئَس اْلَعِشريُ   َلِبْئَس اْلَمْوىل[ :ظُْلَمُة الطََّمِع َفما افْـتَـَنُه ِ
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   تظاهر به طهارت باطن

مقصد است و در  حريان و ىب هاى عصيان و جتاوز و گمراهى و گيجى چون مسافرى سرگردان، و اّما آن كس كه در بيابان
  شرمى فرو رفته، چگونه هادى راه و خضر مسري و دستگري گمراهان باشد؟ مرغزارهاى احنراف و ىب

اينان به خاطر حّب شهرت و جلب خشنودى مردم و ظاهرسازى به لباس پند و موعظه درآمده، خود را به صورت و 
ذيب نفس و عمارت قلب مىقيافه عباد شايسته درآورده و با سخنان خود تظاهر  كنند، در حاىل كه  به طهارت باطن و 

  .اند گويند نرسيده اى از حقيقت نچشيده و به آنچه مى ذره

______________________________  
  .13): 22(حج  -)1(
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ان را پوشانده، چنني انساىن چگونه و به چه در وحشت عالقه به تعريف مردم و اقبال آنان فرو رفته و تريگى طمع، باطنش
  :فرمايد چيز به هواى نفس فريفته شده و مردم را به گفتار خود نسبت به خودش گمراه منوده، خداوند متعال مى

  !شيطان و جنود او براى اين دسته مردم چه سرپرست بدى و عشريه مضّرى است
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َنِس َفال يُفاِرُق اْلَمْعرَِفَة َوالتُّقى فـََيسْ  واّما َمْن َعَصَمهُ [ َتَمُع اْلَكالَم ِمَن اْالْصِل الّلهُ ِبُنوِر التَّْأييِد َوُحْسِن التـَّْوفيِق َوَطهََّر قـَْلَبُه ِمَن الدَّ
  ] ُخِذ احلِْْكَمَة ِمْن اْفواِه اْلَمجاننيَ : َويـَتـُْرُك قائَِلُه َكْيَف ما كاَن قال اُحلَكماءُ 

  عظ مستعدمتّ 

  :كنند امام صادق عليه السالم در اين مجالت به مّتعظ مستعد اشاره مى

اّما كسى كه به نور تأييد و حسن توفيق از جانب حضرت دوست از افتادن در ورطه هالكت حمافظت شده و قلب خود 
كند،  مفارقت نكرده و منى را از هرگونه آلودگى جهت تأثريگريى از مواعظ پاك كرده، از فضاى با معناى معرفت و تقوا

توجه دارد كه اصل سخن را بشنود نه سخن را با توجه به گوينده كه چنني انسان موّفقى كار به حقيقت سخن دارد نه به  
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حكما . كند گريد و سخنگو را هرچه باشد و هركه باشد رها مى گويد، او سخن و معناى آن را مى كسى كه سخن را مى
  :اند فرموده

  .ها هم شده بگرييد دهان ديوانه حكمت را از

خواهد راه رشد و كمال را بپيمايد به اصل سخن   آرى، كسى كه دنبال هدايت است و عاشق حكمت و به حقيقت مى
كار دارد نه به سخنگو، او انساىن پند گرينده است گرچه پند بر ديوار نوشته شده باشد و يا پند دهنده ديوانه و يا دمشن 

  .و هرچه در آن هست براى قلب بيدار موعظه و پند استحق باشد كه جهان 

  365: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اش را اختصاص به بيان زندگى فرعون و فرعونيان و منرود و منروديان و بدترين  اين كه قرآن جميد قسمىت از آيات كرميه
ام جهانيان پند و موعظت دهد و به مردم اشخاص و افراد و اقوام و ملل داده، براى اين بوده كه از زندگى اينان به مت

ادبان و  بفهماند كه اگر راه اينان را برويد به عاقبت سوء و عذاب اهلى گرفتار خواهيد شد، پس قلب بينا و دل بيدار از ىب
  .گريد و كارى به منبع پند ندارد ظاملان و ستمگران هم پند مى

   پند گرفنت از حيوان

  :اند كه آورده

ران عازم زيارت حضرت رضا عليه السالم شد و مجعى از علما و طّالب با  واعظ عامل حاج شيخ جعفر شوشرتى از 
  .اجازه وى، او را در آن سفر مهراهى كردند

قافله حركت كرد، به مسجدى رسيدند كه كار بناىي آن مسجد نيمه متام بود و كارگران در آجنا مشغول كار بودند، ناگهان 
به اينجا كه : اش را پرسيدند، فرمود از او سبب گريه. مني نشست و شديداً مشغول گريه شدديدند شيخ جعفر روى ز 

رسيدم، ديدم كارگران بار االغى را كه سنگ و خاك بود خاىل كردند و پاالن آن االغ را از پشت االغ جهت اسرتاحت 
له حركاتش بر زمني مشغول شد و در اين االغ روى زمني دراز كشيد و به خاراندن بدن خود به وسي. آن حيوان برداشتند

من بار صاحبم را به منزل و مقصد رساندم، تو كه بيش از پنجاه سال از ! آشيخ: ميان به من نظر انداخت و فرياد زد
اى يا نه؟ از اين هشدارى كه اين حيوان به من داد  گذرد آيا بار امانت صاحبت حضرت حق را به منزل رسانده عمرت مى

  !!دم و نتوانستم از گريه خوددارى كنمطاقت ش ىب
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   آرى، اگر بنا باشد انسان پند بگريد، از هر چيزى و از هر كسى به نفع خود و براى

  366: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

تواند پند بگريد و اگر بناى پند گرفنت نداشته باشد از هيچ چيز و هيچ كس حىت از حضرت حق  رشد و كمال خويش مى
  .فت و موعظه خنواهد شنيدپند خنواهد گر 

 به دنيا ساختم مشغول چشم روشن دل را
 

 به اين يك مشت گل مسدود كردم روزن دل را

  ندانستم كه خواهد رفت چندين خار در پامي
 

 سبب در خرقه تن سوزن دل را شكستم ىب

 فريب چشم خوردم كشتيم در ِگل نشست آخر
 

 گرفتم دامن دل را ماند جبا گر مى منى

 گر هيزم دوزخ كند افسوس جا داردمرا  
 

ال امين دل را كه ىب  «1» برگ از مثر كردم 

  

   وعظى از فقيه خراساىن

ها در ايام والدت حضرت حسني عليه السالم جهت سخنراىن دعوت داشتم، در آجنا با عاملى بزرگوار  در يكى از شهرستان
گفت و گاهى به مسائلى  نكات ارزنده توحيدى و اخالقى برامي مىآشنا شده و با وى تا پايان اقامتم مهصحبت بودم، 

  .كرد كه جنبه پند و موعظه داشت اشاره مى

من نام مبارك حاج شيخ غالمرضاى يزدى معروف به فقيه خراساىن را زياد شنيده بودم و اوصاف آن مرد را از : فرمود مى
متگزار به اسالم بود و به خصوص در ايام حمرم و صفر و ماه زبان اهل دين يافته بودم كه وى مردى بزرگ، با حال و خد

   رمضان براى وعظ و تبليغ با اسب و قاطر و يا االغ به مناطق دوردست يزد و جندق

______________________________  
  .صائب تربيزى -)1(
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رفت و گاهى خمارج سفر و حىت  عامل به آجنا نرسيده بود مىو بيابانك و كرمان و سريجان و خالصه مناطقى كه پاى 
فرمود، علت سفرش با مركب حيواىن به اين خاطر بود كه در روزگار وى در آن  جلسه وعظ و تبليغ را از خود مرمحت مى

  .كرد مناطق ماشني نبود، يا به قدرى كم بود كه رفع حاجت منى

شد، تا سفرى به مشهد مقّدس مشرف  ارت كنم، وىل توفيق رفيق راه منىعالقه داشتم آن بزرگ انسان با فضيلت را زي
اوندى در مسجد گوهرشاد مجعّيىت را ديدم كه با جان و دل به سخنان مردى   شدم، يك شب پس از زيارت در شبستان 

  :اش آشكار بود توجه دارند، از خادم شبستان پرسيدم كه نور خدا از چهره

  .حاج شيخ غالمرضا يزدى معروف به فقيه خراساىن: داد گوينده و واعظ كيست؟ پاسخ

در آن جملس پرفيض شركت كردم، با هلجه شريين يزدى در حاىل كه گاهى اشك از ديدگان مباركش بر چهره نورانيش 
  :شد مشغول موعظه بود در حال موعظه اين حكايت را نقل كرد جارى مى

عتمادم بود، يك شب مرا به منزلش جهت صرف شام دعوت كرد، به با مردى در يزد آشنا بودم كه از هر جهت مورد ا
عّلت اين دعوت اين است كه در امر كسب طرىف در كرمان دارم براى رسيدگى به حساب به يزد آمده و در : من گفت

برنامه  پس از مناز و منرب خواهم آمد، چون: خانه من مهمان است و شديداً عالقه دارد مشا را زيارت كند، به او گفتم
ها پر از گل و الى بود، وارد   آمد كوچه مسجد متام شد، سوار االغ شدم و به طرف خانه آن مرد حركت كردم، باران مى

رفت فرو رفت و من به زمني افتادم و عمامه و عبامي گل  كوچه معهود شدم، پاى االغ به سوراخى كه آب باران در آن مى
  .انه بردشد، صاحبخانه آمد مرا كمك كرد و به خ

   ام عمامه و عبا آوردند و مهماىن را طى كردم و نزديك نيمه شب به فرستادم از خانه
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ام بازگشتم، يكسال از اين ماجرا گذشت دوباره دوستم مرا دعوت كرد و اين بار به عروسى پسرش، چون مردى  خانه
پس از مناز مغرب و عشا و وعظ و موعظه با مهان االغ به سوى خانه آن مرد . مذهىب و فوق العاده باتقوا بود پذيرفتم

اه ايستاد، هرچه كردم داخل كوچه نرفت ناگاه به اين حقيقت پى حركت كردم، وقىت به سر كوچه رسيدم االغ از ادامه ر 
بردم كه سال گذشته االغ من در اين كوچه به خاطر درافتادن در سوراخ آب به زمني افتاد و اكنون با ديدن كوچه به ياد 

  .كند خطر سال گذشته افتاده و به مهني عّلت از رفنت به داخل كوچه خوددارى مى
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حيواىن با توجه به برخورد به يك خطر، پس از : گفت با چشم گريان خطاب به مردم كرد و فرمود  چون اين حكايت را
بريد و دامن به  يك سال امتناع از حركت داشت، مشا با ديدن اين مهه ضرر گناه و زيان معصيت بازهم دست به گناه مى

  !!مناييد؟ معصيت آلوده مى

  :گويد فيض آن حكيم بزرگ مى

  سوى حق ربوده شودشود شود كه دمل
 

 اى مهه اخالق من ستوده شود به جذبه

 شود شود كه روان سوى حق روان گردد
 

 به ساق عرش دو دست اميد سوده شود

  شود شود كه رسد بوى حق ز سوى مين
 

 چنان كه هوش ز سر، جان ز تن ربوده شود

  شود شود كه عبوديتم شود خالص
 

 به صدق بندگى اخالصم آزموده شود
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جاِلسوا َمْن يُذَكِّرُُكُم الّلَه َرْؤيـَُتُه َوِلقاُؤُه َفْضًال َعِن اْلَكالِم، َوال ُجتاِلسوا َمْن ُتواِفُقُه َظواِهرُُكْم : قاَل عيَسى ْبُن َمْرَميَ عليه السالم[
  ] َلُه اْن ُكْنُتْم صاِدقَني ِىف اْسِتفاَدِتُكمْ  ِمبا َلْيسَ   َوُختاِلُفُه َبواِطُنُكْم َفانَّ ذِلَك َلُمدَّعى

   جمالست و رفاقت

  :كنند امام صادق عليه السالم در ادامه سخنان خود روايىت از عيسى بن مرمي بدين مضمون نقل مى

با كسى مصاحبت و جمالست و رفاقت و مهنشيىن كنيد كه ديدن او مشا را به ياد خدا بيندازد چه رسد به كالم و 
  .كند اش كه موعظه چنني كسى جان مرده مشا را زنده مى عظهمو 

و با كسى كه ظاهرش مطلوب و پسنديده، وىل باطنش تاريك و ناپسند است معاشرت ننماييد، مبادا كه خبث باطنش در 
حنو راسىت و  كند ندارد و اين مهه در صورتى است كه مشا به مشا اثر بگذارد كه اين آدم منافق است؛ زيرا آنچه را ادعا مى

  .درسىت در طلب حقيقت باشيد
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قـَْوٌل ال : ديِنَك َوقـَْلِبَك َوِعباَدِتكَ َواذا َلقيَت َمْن فيِه َثالُث ِخصاٍل َفاْغَتِنْم ُرْؤيـََتهُ َوِلقاَءُه َوُجماَلَسَتُه َوَلو ساَعًة َفانَّ ذِلَك تـَُؤثـُِّر ىف [
  .ْعٌل ال ُجياِوُز ِصْدَقُه، َوِصْدٌق ال يُنازُِع َربَُّه، َفجاِلْسُه ِباحلُْْرَمِة َوانـَْتِظِر الرَّْمحََة َواْلبـَرََكةَ ُجياِوُز ِفْعَلُه، َوفِ 

  ] َعَلْيِه َوَختْصيِصِه َلُه وََكراَمِتِه ايّاهُ   َتعاىل َواْحَذْر ُلزوَم احلُْجَِّة َعَلْيَك، َوراِع َوقْـَتُه َكْى ال تـُْلَزَمُه فـََتْخَسَر، َواْنُظْر اَلْيِه ِبَعْنيِ َفْضِل الّلهِ 

   هاى رفيق و مهنشني خصلت

  :فرمايند حضرت صادق عليه السالم مى

چون سه خصلت در كسى يافىت ديدار و مالقات و معاشرت با او را گرچه يك ساعت باشد غنيمت بدان؛ زيرا اين 
  .شود افزايد و بركات وجود او به تو منتقل مى ندگى مىمالقات در حتكيم دين و روشىن قلب و اخالص تو در مقام ب

  .گفتارش مهراه با عمل باشد  - 1

  .عملش مهراه با صدق و درسىت باشد - 2

  .صدقش به خاطر طاعت و رضاى حق باشد - 3

   با چنني انساىن جمالست و مصاحبت داشته باش و از او احرتام و جتليل كن
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در معرض نسيم خري و بركت او قرار ده و البته مواظب باش كه پس از معاشرت و برخورد با چنني آدمى اگر و خود را 
ره نگريى حجت اهلى بر تو متام و عذرى در پيشگاه او  حفظ احرتام او ننماىي و به حنوى كه شايسته است از حمضر او 

  .از تو پذيرفته خنواهد شد

نگريى و وى را خسته و ناراحت نكىن كه موجب خسارت و ضرر توست، مهيشه لطف  متوجه باش كه وقت او را بيهوده
  .و عنايت و فضل و كرامت خمصوص خداوند بزرگ را نسبت به او در نظر گرفته و با او معاشرت كىن
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داده معاشرت با اين چنني مردم و شنيدن سخنان دلنواز آنان، انسان را از اسارت جهل و هوا و شهوت و شيطان جنات 
  .رساند و به فضاى با بركت معنويت و توحيد مى

  گر تو خلوت خانه توحيد را حمرم شوى
 

  تاج عامل گردى و فخر بىن آدم شوى

 اى شو تا اگر خورشيد گردد آشكار سايه
 

  تو چه سايه حمو خورشيد آىي و حمرم شوى

  جانت در توحيد دامي معتكف بنشسته است
 

  صد عامل شوىتو چرا در تفرقه هردم به 

  اى مهرنگ از پيش و خبواهى شد ز پس بوده
 

  اين زمان مهرنگ او شو نيز تا مهدم شوى

  رنگ درياگري چون يك شبنمى بيخود شده
 

  تا شوى مهرنگ دريا گرچه يك شبنم شوى

  چيست يك شبنم كه از درياست ناآميخته
 

  غم شوى گر بياميزى تو هم در حبر كل ىب

  هيچ آىي مهه گردى مدام گر تو اى عطار
 

  ور مهه خواهى چو مردان هيچ در يك دم شوى
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   باب

73  

  در وصايا
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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تـَْعِصَيُه َوتـَْعُبَدُه قاِعداً َوقاِئماً َوال تـَْغتَـرَّ بِِنْعَمِتِه َواْشُكْرُه اَبداً َوال َربََّك َواْن َتْذُكَرُه داِئماً َوال   اْفَضُل اْلَوصايا َوأَْلَزُمها اْن ال تـَْنسى
َلْم انَّ  َواْحَرَقَك بِنرياِن اْلِمَحِن َواعْ َختْرُُج ِمْن َحتِْت آثاِر َعَظَمِتِه َوَجالِلِه فـََتِضلَّ َوتـََقَع ىف َمْيداِن اْهلَالِك َواْن َمسََّك اْلَبالءُ َوالضَّرّاءُ 

  . ِلَمْن َعِلَم َوُوفَِّق ِلذِلكَ َبالياُه َحمُْشوٌَّة ِبَكراماتِِه اْالَبديَِّة َوِحمَُنهُ ُمورَِثٌة ِرضاُه َوقـُْربَُه َوَلْو بـَْعَد حٍني َفياَهلا ِمْن انـُْعمٍ 

ايّاَك : زِْدىن َفقالَ : َفقالَ . اَبداً فَانَّ فيِه ُمناَزَعَة َربِّكَ ال تـَْغَضْب : َرسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ   ُرِوَى انَّ َرُجًال اْستَـْوصى
اْسَتْحِى : زِْدىن َفقالَ : َفقالَ .  َصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع فَانَّ فيَها اْلُوْصَلَة َواْلُقْرىب: زِْدىن َفقالَ : َوما تـَْعَتِذُر ِمْنُه فَانَّ فيِه الشِّْرَك اخلَِْفىَّ َفقالَ 

  .اْسِتْحياَءَك ِمْن صاِلِح جرياِنَك َفانَّ فيِه زِياَدَة اْلَيقنيِ   عاىلِمَن الّلِه تَ 

َو َلَقْد [ : َيقوُل الّلهُ َتعاىل  ِبِه اْلُمَتواُصوَن ِمَن اْالوَّلَني َواْآلِخريَن ىف َخْصَلٍة واِحَدًة َوِهَى التـَّْقوى  ما يـََتواصى  َوَقْد َمجََع الّلُه َتعاىل
َنا الَّذِ    .»1« ] يَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َو ِإيَّاُكْم َأِن اتـَُّقوا اللَّهَ َوصَّيـْ

   َوفيِه ِمجاُع ُكلِّ ِعباَدٍة صاحلٍَِة َوِبِه َوَصَل َمْن َوَصَل اَىل الدََّرجاِت اْلُعلى

______________________________  
  .131): 4(نساء  -)1(
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  .َوِبِه عاَش َمْن عاَش َمَع الّلِه ِباْحلَياِة الطَّيَِّبِة َواْالْنِس الّداِئمِ   َتِب اْلُقْصوىَوالرُّ 

  : قاَل الّلُه َتعاىل

  .»1« ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ * ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َو نـََهرٍ [

______________________________  
  .55 -54): 54(قمر  -)1(
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 َوال َربََّك َواْن َتْذُكَرُه داِئماً َوال تـَْعِصَيُه َوتـَْعُبَدُه قاِعداً َوقاِئماً َوال تـَْغتَـرَّ بِِنْعَمِتِه َواْشُكْرُه اَبداً   اْفَضُل اْلَوصايا َوأَْلَزُمها اْن ال تـَْنسى[
اْعَلْم انَّ ِه َوَجالِلِه فـََتِضلَّ َوتـََقَع ىف َمْيداِن اْهلَالِك َواْن َمسََّك اْلَبالءُ َوالضَّرّاءُ َواْحَرَقَك بِنرياِن اْلِمَحِن وَ َختْرُُج ِمْن َحتِْت آثاِر َعَظَمتِ 

  ] انـُْعٍم ِلَمْن َعِلَم َوُوفَِّق ِلذِلكَ  َبالياُه َحمُْشوٌَّة ِبَكراماتِِه اْالَبديَِّة َوِحمَُنهُ ُمورَِثٌة ِرضاُه َوقـُْربَُه َوَلْو بـَْعَد حٍني َفياَهلا ِمنْ 

  ترين وصايا با ارزش

رتين وصّيت خواهند به سفارش كنندگان تعليم دهند   ها را به مردم دارند و ظاهراً مى در اين فصل امام صادق عليه السالم 
رتين برنامه و برترين واقعّيت گونه  فارش كنند كه از طريق اينها س كه هرگاه خواستند سفارش كنند و وصيت منايند، به 

شوند و از آجنا كه  وصايا مردم با حقايق آشنا شده و دل و قلبشان از تريگى جنات يافته و به فضايل و كماالت آراسته مى
وصاياى امام صادق عليه السالم به عباد خداست از اين جهت به ترمجه » مصباح الشريعة«متام ابواب كتاب با امهّيت 

هاى  ترين خبش باب اكتفا كرده و مفصل آن را احاله به ابواب گذشته و بر عهده فصول بعد كه از معنوىخمتصر اين 
  .گذارم است وامى» مصباح الشريعة«

  :فرمايد حضرت مى

  ها اين است كه خدا را در ترين سفارش ترين و الزم ترين و مهم باالترين و باارزش

  378: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ها  وش نكىن و مهيشه و در هر حلظه به ياد جناب او باشى، آن وجود مقّدسى كه تو را به انواع نعمتهيچ حال فرام
  .برد اى تو را از ياد منى آراسته و در هيچ برنامه

اى از اطاعت و بندگى او فرو مگذار كه او شايسته  هرگز اوامر و نواهى حضرت او را خمالفت مكن و در متام حاالت ذرّه
  .اطاعت و تو واليق خدمت و بندگى او هسىت عبودّيت و

  .شود فريفته و مغرور مشو هاىي كه از جانب حضرت او بر اثر لطف و حمبّتش به تو عنايت مى به نعمت

آنان كه به مال مغرور شدند اخالق قاروىن به آنان دست داد و آنان كه به قدرت فريفته شدند، فرعون از آب درآمدند و 
دانش خود مغرور گشتند بلعم باعورا شدند و هر سه طايفه به عذاب دنيا و آخرت دچار گشته و به آنان كه به علم و 
  .ننگ ابدى رسيدند
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آنان كه بيدارى و بيناىي خود را حفظ كردند و جانب تقوا و طاعت را مراعات منودند مال خود را بعد از برداشت سهم 
و مساكني و دردمندان و جبهه حق عليه باطل و در راه نشر معارف اهلى و فقرا   خود، در راه خدا به ايتام و ذوى القرىب

  .واگذاشتند و از اين طريق به كسب رضاى حق موفق شدند

آنان كه از مقام و جاه و شهرت و عنوان خود براى خدمت به بندگان خدا استفاده كردند به عنايت حق و لطف خاص 
ره جستند به كرامت و حضرت دوست دست يافتند و آنان كه از دانش خو  د در راه نشر معارف و هدايت بندگان خدا 

  .حمّبت ابدى حق پيوستند

  .هاى مادى و معنوى عني محاقت و حمض ناداىن و دورى از تقوا و طاعت حق است فريفته شدن به ظواهر دنيا و نعمت

   گزار و شاكر باش و شكر و سپاس حق به اين هاى دوست سپاس در برابر نعمت

  379: ، ص11 ان اسالمى، جعرف

  .هاى حضرت او را جبا و در راهى كه او دستور داده مصرف كىن است كه نعمت

از زير سايه رمحت و عظمت و جالل او به وسيله عصيان و گناه بريون مرو كه به گمراهى افتاده و چنگال خطرناك 
  .به غضب اهلى گرفتار خواهى شدهالكت گريبانت را خواهد گرفت و در اين صورت دچار سوء عاقبت شده و 

البته به اين معنا توجه داشته باش كه استقامت و صرب در راه دين و قرار داشنت در مدار شكر و بندگى مهراه با انواع 
ها بساز  ها و رنج هاست، گرچه در راه خدا دچار ناراحىت و گرفتارى و ابتال و سخىت شوى با آن سخىت ابتالئات و سخىت

رسد قرين با كرامت و موجب قرب و  ها و مصائىب كه ساخته تو نبوده و از جانب حق به تو مى ابتالئات و رنجو بدان كه 
كه تا چه اندازه اين مشكالت و ! نورانّيت و جلب رضا و خشنودى حق است گرچه بني بالها و عنايات فاصله باشد، آه

  !!منايد م مىهاى در راه خدا موجبات توفيق و سعادت انسان را فراه سخىت

اى  آنان كه از طريق معرفت به او، قلبشان به نور عشق منّور شد، در راه رسيدن به قرب و وصال او از هيچ حادثه
ها خسته نشدند، عشق  راسيدند و در برابر هيچ مصيبىت كمر خم نكردند و از برخورد با مشكالت و ابتالئات و سخىت

  .شان بود تا رساندن آنان به معشوق حمرك و مرىب

  380: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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ايّاَك : زِْدىن َفقالَ : َفقالَ . ال تـَْغَضْب اَبداً َفانَّ فيِه ُمناَزَعَة َربِّكَ : َرسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َفقالَ   ُرِوَى انَّ َرُجًال اْستَـْوصى[
اْسَتْحِى : زِْدىن َفقالَ : َفقالَ .  َصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع فَانَّ فيَها اْلُوْصَلَة َواْلُقْرىب: زِْدىن َفقالَ : َوما تـَْعَتِذُر ِمْنُه فَانَّ فيِه الشِّْرَك اخلَِْفىَّ َفقالَ 

َن ِمَن اْالوَّلَني ِبِه اْلُمَتواُصو   ما يـََتواصى  َوَقْد َمجََع الّلُه َتعاىل. اْسِتْحياَءَك ِمْن صاِلِح جرياِنَك َفانَّ فيِه زِياَدَة اْلَيقنيِ   ِمَن الّلِه َتعاىل
َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َو ِإيَّاُكْم َأِن اتـَُّقوا اللَّهَ [ : يَقوُل الّلُه َتعاىل  َواْآلِخريَن ىف َخْصَلٍة واِحَدًة َوِهَى التـَّْقوى  ] َو َلَقْد َوصَّيـْ

»1«[  

  سفارش به تقوا

هرگز : مرا موعظت فرما، حضرت فرمودند: مشّرف شد و عرضه داشت مردى خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
از آنچه كه موجب : فرمود. زيادتر مرا موعظه كن: عرض كرد. عصباىن مشو؛ زيرا خشم و عصبانّيت نزاع كردن با خداست

اىن است عذرخواهى مى از خبوان اما مناز من: فرمود. بيشرت به من سفارش كن: استدعا كرد. شود بپرهيز؛ زيرا در آن شرك 
  شخصى كه آخرين مناز اوست؛ زيرا در

______________________________  
  .131): 4(نساء  -)1(
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از جناب حق چنانچه از مهسايه و : زيادتر از اين مرا پند بده، فرمود: عرضه داشت. چنني منازى قرب و وصل حق است
  .كن؛ زيرا اين حقيقت موجب ازدياد معرفت و يقني استكىن حيا   دوستت حيا مى

  :فرمايد ها و وصاياىي كه از اّولني و آخرين رسيده است، خداوند بزرگ در يك كلمه تقوا مجع كرده و مى متام سفارش

از ]  ه امورتاندر مه[و البته ما كساىن را كه پيش از مشا كتاب آمساىن به آنان داده شده است و نيز مشا را سفارش كردمي كه 
  .خدا پروا كنيد

  .شرح تقوا در باب هشتاد و دوم به توفيق اهلى خواهد آمد

  382: ، ص11 عرفان اسالمى، ج
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بِاْحلَياِة  َوِبِه عاَش َمْن عاَش َمَع الّلهِ   َوالرَُّتِب اْلُقْصوى  َوفيِه ِمجاُع ُكلِّ ِعباَدٍة صاحلٍَِة َوِبِه َوَصَل َمْن َوَصَل اَىل الدََّرجاِت اْلُعلى[
  ]»1« ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ * ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َو نـََهرٍ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. الطَّيَِّبِة َواْالْنِس الّدائِمِ 

، به درجات بلند و اى است، هركس به آن آراسته شود و به دست آوردن آن را توفيق يابد تقوا جمموعه هر عبادت شايسته
هاى عاىل رسيده و هركس به حيات طيّبه زندگى كرده به كمك تقوا زندگى كرده، به وسيله تقوا انس مهيشگى با  مرتبه

  .حضرت حق و حقايق اهليه و فيوضات ربانيه ميّسر است

  :فرمايد خداوند بزرگ در پايان سوره قمر مى

شت   .در جايگاهى حق و پسنديده نزد پادشاهى توانا* هستند؛ رها] كنار[ها و  يقيناً پرهيزكاران در 

 ام بر در تو باز نياز آمده اى ىب
 

 ام نياز بر درگه قبول تو آورده

  ام اميدوار بر در لطفت فتاده
 

 اميد كز درت نشوم نااميد باز

  ام دل زان توست بر سر كويت فكنده
 

 زيرا به دل توىي كه تو دانيش مجله راز

 كىن به دل سوخته جگر  گر يك نظر
 

 بازش رهاىي از تف هجران جانگداز

  از كارسازى دل خود عاجز آمدم
 

 «2» ام بساز از لطف خويش كار دل خسته

  

   در صدق

______________________________  
  .55 -54): 54(قمر  -)1(

  .عراقى -)2(
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  74باب 

ا ُكلُّ َشىْ  الصِّْدُق نُوٌر ُمَتَشْعِشٌع ىف َعاَلِمِه، َكالشَّْمِس َيْسَتضى: السالمقاَل الصاِدُق عليه    ٍء ِمبَْعناهُ ِمْن َغْريِ نـُْقصاٍن يـََقُع َعلى ءُ ِ
  .َمْعناهُ 

ُه ِمْثُل آَدَم َوالّصاِدُق َحّقاً ُهَو الَّذى ُيَصدُِّق ُكلَّ كاِذٍب ِحبَقيَقِة ِصْدِق ما َلَدْيِه َوُهَو اْلَمْعَىن الَّذ ى ال ُيْسَمُع َمَعُه ِسواُه اْو ِضدُّ
َق ابْليَس ىف ِكْذِبِه حَني اْقَسَم َلُه كاِذباً ِلَعَدِم ما ِبِه ِمَن اْلِكْذِب ىف آَدَم عليه السالم قاَل ا َو َملْ جنَِْد [ : لّلُه َتعاىلعليه السالم َصدَّ

  .»1« ]َلُه َعْزماً 

َملْ يـَْنَتِفْع ِمْن ِصْدِق آَدَم   َمْعىن  َشْيئاً كاَن اوََّل َمْن اْبَدَعُه َوُهَو َغيْـُر َمْعهوٍد ظاِهراً َوباِطناً َفَخِسَر ُهَو ِبِكْذِبِه َعلىَوِالنَّ اْبليَس اْبدََع 
  .َبقاِء اْالَبدِ   عليه السالم َعلى

َملْ يـَْنَتِقْض ِمِن   َمْعىن  ِبنَـْفِى َعْزِمِه َعّما ُيضادُّ َعْهَدُه ِىف احلَْقيَقِة َعلى َوافاَد آَدَم عليه السالم بَِتْصديِقِه ِكْذَبهُ ِبَشهاَدِة اْلَمالِئَكةِ 
  .اْصِطفائِِه ِبِكْذِبِه َشْيئاً 

م ِىف اْلِقياَمِة عليه السال  َفالصِّْدُق ِصَفُة الّصاِدِق، َوَحقيَقُة الصِّْدِق ما يـَْقَتضى تـَزِْكَيَة الّلِه ِلَعْبِدِه َكما ذََكَر َعْن ِصْدِق عيسى
َفُع [ :ه تعاىلِبَسَبِب ما اشاَر الَْيِه ِمْن ِصْدِقِه َوُهَو ِمْرآٌة لِلّصاِدقَني ِمْن رِجاِل امَِّة ُحمَمَّد صلى اهللا عليه و آله، فقال اللّ  هذا يـَْوُم يـَنـْ

  :َوقاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم »2« ] الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ 

ِبِه نـََفَذ، َفاذا اَرْدَت اْن تـَْعَلَم اصاِدٌق اْنَت اْم كاِذٌب فَاْنُظْر ىف َقْصِد َمْعناَك   ْيُف الّلِه ىف اْرِضِه َوَمساِئِه ايـَْنما اْهوىالصِّْدُق سَ 
  َوَغْوِر َدْعواَك َوَعيـِّْرُمها

______________________________  
  .115): 20(طه  -)1(

  .119): 5(مائده  -)2(

  386: ، ص11 مى، جعرفان اسال

َفإذا اْعَتَدَل َمْعناَك ِبَدْعواَك ثـََبَت َلَك  »1« ] َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُ [ : قاَل الّلُه َتعاىل. ِبِقْسطاٍس ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ َكانََّك ِىف اْلِقياَمةِ 
  .الصِّْدقُ 
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  .وال القلُب اللسانَ  َحدِّ الصِّْدِق اْن الُخياِلَف الِلساُن الَقْلبَ   َواْدىن

ْوُصوِف ِمبا ذََكْرنا َكَمَثِل النّازِِع ُروَحُه اْن َملْ تـَْنزِْع َفماذا َيْصَنُع؟
َ
  !َوَمَثُل الصَّاِدِق امل

______________________________  
  .8): 7(اعراف  -)1(
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ا ُكلُّ َشىْ  َكالشَّْمِس َيْسَتضىالصِّْدُق نُوٌر ُمَتَشْعِشٌع ىف َعاَلِمِه  [   ] َمْعناهُ   ٍء ِمبَْعناُه ِمْن َغْريِ نـُْقصاٍن يـََقُع َعلى ءُ ِ

   حقيقت صدق

ناى غيب و شهود گسرتده است   .صدق واقعّيت بسيار مهّمى است كه شعاع نور آن به گسرتدگى آفرينش و به 

اند، صدق، نور و روشناىي است و ارزش اين حقيقت در  م فرمودهمهان طور كه در مجله اّول روايت امام صادق عليه السال
  .ميان حسنات ارزش خاّصى است

ره   .برند ها مى انساىن كه مهراه صدق است، منبع خري و جداى از شّر و شرور است و مردم از بركت وجود او 

  .مهراه كنيد دهد متام شؤون زندگى را با صادقان مهاهنگ و قرآن جميد به متام مردم دستور مى

  .»1« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ [

ترينشان پيامربان و اهل بيت رسول  صادقاىن كه كامل[از خدا پروا كنيد و با صادقان باشيد ! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  .]بزرگوار اسالم هستند

  :فرمايد داند كه مى اقت را آن قدر واال و باال مىقرآن جميد ارزش صدق و صد

______________________________  
  .119): 9(توبه  -)1(
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ره مى   .رساند در قيامت صدق صادقان به آنان منفعت و 

َفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ [   .»1« ] هذا يـَْوُم يـَنـْ

  .راسىت و صدقشان سود دهداين روزى است كه راستان را 

   اهل صدق در قرآن

داند و جنات انسان را در دنيا و آخرت در گرو اعتقاد  قرآن جميد شعاع صدق را گسرتده به اعتقاد و عمل و گفتار مى
  .داند صادقانه و عمل صادقانه و قول صادقانه مى

ن و عمل و گفتار از طريق آيات قرآن جميد بررسى در اين زمينه الزم است مسئله بسيار با امهّيت صدق در سه مرحله اميا
راهى به حرمي قرب حضرت او جز ! شود تا معلوم گردد بنده حقيقى و عاشق واقعى و عارف وارسته كيست كه والّله قسم

از مسري صدق در عقيده و عمل و قول نيست، آنان كه به جاىي رسيدند و منازل و مدارج كمال و عرفان را طى كردند، 
طريق صدق طى كردند، آنان كه از رذايل پرياسته شدند و به حسنات آراسته گشتند و به جاىي رسيدند كه جز حمبوب از 

نديدند و جز حمبوب نگفتند و براى غري معشوق كار نكردند، از راه صدق رسيدند كه خداوند بزرگ به خاطر صدقى كه 
عمل و گفتار خويش داشتند، در قرآن جميد از آنان به عنوان  در مهه جوانب حيات و در ظاهر و باطن خود و در اميان و

  :صديق ياد فرموده است

يقاً نَِبيا[   .»2« ]َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْبراِهيَم ِإنَُّه كاَن ِصدِّ

______________________________  
  .119): 5(مائده  -)1(

  .41): 19(مرمي  -)2(
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  .ابراهيم را ياد كن، يقيناً او بسيار راستگو و پيامرب بود]  سرگذشتِ [اين كتاب،  و در

  .»1« ]َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه كاَن ِصدِّيقاً نَِبيا[
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  .ادريس را ياد كن كه او بسيار راستگو و پيامرب بود]  سرگذشتِ [و در اين كتاب، 

يَقةٌ  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ [   .»2« ]ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َو أُمُّهُ ِصدِّ

و مادرش زن بسيار . اند نيست كه پيش از او هم فرستادگاىن گذشته] از سوى خدا[اى  مسيح، فرزند مرمي جز فرستاده
  .بود]  كارى و درست[راستگو 

  .»3« ] أُولِئَك ُهُم الصِّدِّيُقونَ َو الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو ُرُسِلِه [

  .نزد پروردگارشان هستند]  اعمال[و كساىن كه به خدا و پيامربش اميان آوردند، آنانند كه صّديقان و گواهان 

  .»4« ] نيَ َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلِِ [

و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

  م و كّملني از اولياكه منظور از ِصّديق در دو آيه اخري انبيا و ائمه عليهم السال

______________________________  
  .56): 19(مرمي  -)1(

  .75): 5(مائده  -)2(

  .19): 57(حديد  -)3(

  .69): 4(نساء  -)4(

  390: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

 شدگان مدرسه حق و حقيقتند و اين راهى است كه براى هر انساىن باز است و مقامى است كه كسب آن در و تربيت
  !كنند خور متام مكّلفني است كه با كمال تأّسف و تأثّر اكثر مردم از حتصيل اين مقام با عظمت ملكوتى كوتاهى مى
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اكثر مردم وقت خود را صرف مجع مال و نشست و برخاست با اهل گناه و خوض در باطل و هلو و لعب و خواب و 
  .د حقايق كالهى نيستكنند و آنان را به مهني خاطر از من خوراك و شهوت و شكم مى

   صدق در اميان

قرآن جميد امياىن را كه مهراه يقني و باور و عامل عشق انسان به حق و حمرك آدمى به سوى اخالق حسنه و عمل صاحل 
  :كند داند و دارنده اين چنني اميان را اهل صدق معرىف مى است صادقانه مى

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا [  ] اِدقُونَ بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا َو جاَهُدوا بَِأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك ُهُم الصَّ ِإمنَّ
»1«.  

ده شك ننمو ] اند در حّقانّيت آنچه به آن اميان آورده[اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن
  .اند اهل صدق و راسىت] در گفتار و كردار[اند؛ اينان  و با اموال و جان هايشان در راه خدا جهاد كرده

فرمايد و سپس در پايان آيه  در سوره مباركه بقره اوصاف امياىن و عملى و اخالقى اهل اميان را در پانزده مرحله بيان مى
  :كند صدق معرىف مى هاى پرارزش را اهل شريفه آراستگان به آن برنامه

______________________________  
  .15): 49(حجرات  -)1(

  391: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] أُولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ [

  .راست گفتند، و اينانند كه پرهيزكارند]  دارى و پريوى از حق در دين[اينانند كه 

هاىي چون سلمان، ابوذر، مقداد، رشيد،  اى است، شخصّيت العاده اى عجيب و مايه او سرمايه فوق سرمايهصدق در اميان 
  .به وسيله صدق به آن مقامات بلند ملكوتى رسيدند... حجر، عمار، بالل، ميثم، كميل و

وىل خداوند متعال صرحياً در بسيارى از مردم به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مشرف شدند و اظهار اميان كردند، 
قرآن جميد ادعاى آنان را در اظهار اميان مردود دانست و از آنان به عنوان غري مؤمن يا منافق و يا دروغگو ياد كرد، آيات 

  :كتاب را در اين زمينه بنگريد
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مياُن ِيف قـُُلوِبُكمْ  قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن قُوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا[   .»2« ] َيْدُخِل اْإلِ

امي؛ زيرا هنوز اميان در  اسالم آورده: ايد، بلكه بگوييد اميان نياورده: بگو. اميان آوردمي]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه
  .دل هايتان وارد نشده است

  .»3« ] للَِّه َو اللَّهُ يـَْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َو اللَُّه َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفِقَني َلكاِذبُونَ ِإذا جاَءَك اْلُمناِفُقوَن قاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل ا[

ترديد فرستاده  داند كه تو ىب و خدا مى. ترديد فرستاده خداىي دهيم كه تو ىب گواهى مى: گويند چون منافقان نزد تو آيند، مى
  .منافقان دروغگويند دهد كه يقيناً  اوىي، و خدا گواهى مى

______________________________  
  .177): 2(بقره  -)1(

  .14): 49(حجرات  -)2(

  .1): 63(منافقون  -)3(

  392: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

منايند، وىل چون اميان و اخالص و عقيده ندارند،  منافقان براى ريا و جلب منافع دنيا مبادرت به عبادت و كردار نيك مى
دارد، عمل مردم مؤمن رمحت  عبادت و كردار در بارگاه حضرت حق ارزش ندارد و در آخرت بارى از دوش آنان برمنىآن 

  .و كار منافق نقمت است

مناز منافق در پى جنگ و ستيز با حق و از براى مكر و خدعه و نرينگ و مناز مؤمن براى رسيدن به مقام قرب و كسب 
  .جنات در روز قيامت است

 فق با موافق در منازآن منا
 

 آيد نه نياز «1»  از پى استيزه

  در مناز و روزه و حج و زكات
 

  با منافق مؤمنان در برد و مات

  مؤمنان را برد باشد عاقبت
 

  بر منافق مات اندر آخرت
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 هر يكى سوى مقام خود رود
 

 هر يكى بر وفق نام خود رود

 مؤمنش خوانند جانش خوش شو
 

 «2» و پر آتش شوددور منافق تيز 

  

   صدق در عمل

هنگامى كه بر اثر معرفت، نسبت به حقايق هسىت و به خصوص وجود مقّدس حضرت او يقني حاصل شود و قلب به 
گري عشق حمبوب پيوند خبورد و آدمى حتقق قيامت و روز حساب را   شؤون حضرت دوست تسليم گردد و دل به زلف گره

متام وجود حس كند، عمل و كار و كوشش بر مبناى اين حاالت ملكوتى و واقعّيات ربّاىن كه وعده حضرت يار است با 
شود، در اين وقت اين عمل را  گر مى گريد و نور اميان به حق و قيامت و نبوت و واليت در متام حركات جلوه صورت مى

  .گويند عمل صادقانه مى

______________________________  
  .، جدال كردن، نزاع، خصومت، زورگوىيستيزه: استيزه -)1(

  .مثنوى معنوى، مولوى -)2(

  393: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

صدق در عمل به اين معناست كه سراپاى عمل غرق در نور اميان و اخالص باشد و فعل انسان به دستور او و براى او 
  .اجنام گريد

شّر و شرور و از خبائث و مفاسد اثرى برجا خنواهد ماند كه  ها اگر بر اين مبنا باشد، از نظام عمل در وجود مهه انسان
  .نور و كوشش براى غري خداست اين مهه پليدى و آلودگى حمصول عمل ىب

  .»1« ]َو ُقْل َربِّ َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َو َأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق َو اْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطاناً َنِصرياً [

به نيكى وارد كن و به نيكى بريون آور و برامي از نزد خود نريوىي يارى دهنده ]  در هر كار و شغلى[مرا ! وردگاراپر : و بگو
  .قرار ده
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  .»2« ]تـَْبِديًال َحنَْبُه َو ِمنـُْهْم َمْن يـَْنَتِظُر َو ما بَدَُّلوا   ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعلَْيِه َفِمنـُْهْم َمْن َقضى[

صادقانه ] و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود[از مؤمنان مرداىن هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند 
] شهادت را[و برخى از آنان ] و به شرف شهادت نايل شدند[وفا كردند، برخى از آنان پيمانشان را به اجنام رساندند 

  .اند نداده]  در پيمانشان[تغيري و تبديلى برند و هيچ  انتظار مى

 َو يـَْنُصُروَن اللََّه َو َرُسوَلُه أُولِئَك ُهُم لِْلُفَقراِء اْلُمهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم َو َأْمواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َو ِرْضواناً [
  .»3« ] الصَّاِدقُونَ 

   براى فقريان مهاجرى است كه از ديار و اموالشان بريون ] خبشى از غنامي[

______________________________  
  .80): 17(اسراء  -)1(

  .23): 33(احزاب  -)2(

  .8): 59(حشر  -)3(

  394: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .اينان مهان راستگويانند كنند، جويند وخدا وپيامربش را يارى مى اند، در حاىل كه فضل و خشنودى خدا را مى رانده شده

ال پربارى است، صدق چه  صدق چه دنياى لّذت خبش و چه شجره پر مثرى است، صدق چه واقعّيت زيبا و چه 
مهه مردم اميان و عمل و اخالق و گفتار و كردار خود را بر پايه صدق ! واقعّيت شريين و حال پرقيمىت است، اى كاش

شت آ استوار مى   .خرت در مهني دنيا هم حتّقق پيدا كندكردند، تا معناى 

آن كس كه بدون ريا و تزوير و منهاى خدعه و فريب و جداى از مكر و حيله و به دور از تقّلب و كينه و مهراه با صاىف 
كند و در زندگى خود هدىف جز جلب  و پاكى و اخالص و اميان و آراسته به حسنات و پرياسته از رذايل زندگى مى

او ندارد اهل صدق است، صادق كوشش و حركتش در راه حمبوب است و وى را در اين راه از خشنودى حضرت 
  .سرباخنت و رخيته شدن خون باكى نيست

  صدق در گفتار
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رتين كالم در متام آفرينش كالم راست است،  سخن راست را ارزشى است عظيم كه كسى را بر آن ارزش آگاهى نيست، 
  .ت بگويند، مشكلى براى كسى پيش خنواهد آمداگر متام دنيا به يكديگر راس

مايه و سرچشمه اّولّيه راستگوىي اميان به خدا و سامل بودن قلب از شوائب شرك و رذايل اخالقى است، لسان صدق كه 
  .در آيات قرآن جميد مطرح است جز با اميان و اّتكال به خدا قابل حتصيل نيست

  .گر سو، يا مزّور و متقّلب و حيلهاميان است، يا ضعيف، يا تر  دروغگو يا ىب

   راسىت و راستگوىي صفت انبيا و اولياى اهلى است، اگر خبواهى در آن صف

  395: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

قرار بگريى زبان به راسىت آراسته كن و از سخن غري حق در متام امور بپرهيز كه راستان و راستگويان حمبوب حضرت 
  .مقامشان هم چون مقام ملكوتيان ملكوتى است دوست و معشوق حضرت يارند و

  .بياييد به حضرت حق و به متام خلق در مهه جهات، راست بگوييم و از اين باب جنات به هيچ صورت روى برنگردانيم

راسىت و راستگوىي سبب نورانيت دل و علت روشناىي جان و رساننده انسان به سرچشمه كماالت يعىن حضرت دوست 
  .است

  .»1« ]ْبنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتنا َو َجَعْلنا َهلُْم ِلساَن ِصْدٍق َعِلياَو َوهَ [

  .نامى نيك و ستايشى واالمرتبه قرار دادمي]  در ميان مردم[و به آنان از رمحت خود خبشيدمي، وبراى آنان 

هويت وجودشان مارك نفاق قرآن جميد در آيات متعّددى به آنان كه زبانشان با دل يكى نيست محالت سخىت آورده و بر 
  .زده است

ِمْ [   .»2« ] يـَُقولُوَن بِأَْلِسَنِتِهْم ما لَْيَس ِيف قـُُلِو

  .گويند كه در دل هايشان نيست با زبان هايشان چيزى مى

   اهل صدق در روايات
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پيداست كه با مردمى كه داراى زبان راستگو هستند اهل اميان و صفا و اخالصند و از گفتار درست و راست آنان 
از اين جهت ائمه بزرگوار عليهم السالم در روايات و احاديثى كه از خود به . حضرت دوست پيوندى عاشقانه دارند

  اند مردم را يادگار گذاشته

______________________________  
  .50): 19(مرمي  -)1(

  .11): 48(فتح  -)2(

  396: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اند؛ زيرا امني و صادق القول منبع خري و سرچشمه بركت و مايه  هاى امني و راستگو تشويق كرده به معاشرت با انسان
  .رمحت و لطف است

ا هلََِج ِبالصَّالِة َوالصَّْوِم َحّىت : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ْو تـَرََكهُ لَ   ال تـَْغتَـرُّوا ِبَصالِِْم َوال ِبِصياِمِهْم، َفانَّ الرَُّجَل ُرمبَّ
  .»1« اْستَـْوَحَش َولِكْن اْخَتِربُوُهْم ِعْنَد ِصْدِق احلَْديِث َواداِء اْالماَنةِ 

ها فريب خنوريد، بسا كه مرد به مناز و روزه انس گريد كه  به مناز خواندن و روزه گرفنت آن: امام صادق عليه السالم فرمود
د دچار هراس گردد، مردم را به راست   .پردازى امتحان كنيد گوىي و امانتاگر آن را وا

  .»2«  َعَمُلهُ   َمْن َصَدَق ِلسانُُه زَكى: َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم

  .هركس زبانش زبان صدق است كردارش پاك است: امام صادق عليه السالم فرمود

  .»3«  ْريِ اْلِسَنِتُكْم ِليَـَرْوا ِمْنُكُم اْالْجِتهاَد َوالصِّْدَق َواْلَورَعَ كونوا ُدعاًة لِلّناِس بِاخلَْْريِ ِبغَ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

مبّلغ مردم باشيد به كار خري نه تنها با زبان بلكه سعى كنيد از مشا كوشش در راه خدا و راسىت و : و نيز آن حضرت فرمود
  .پاكدامىن ببينند

  .»4«  ئُِلُه َوَخيـٌْر ِمَن اخلَْْريِ فاِعلُهُ اْحَسُن ِمَن الصِّْدِق قا: َوقاَل عليه السالم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .2، حديث 60، باب 2/ 68: ؛ حبار األنوار2، باب الصدق وأداء األمانة، حديث 104/ 2: الكاىف -)1(

  .83حديث ، 23، باب 209/ 75: ؛ حبار األنوار3، باب الصدق وأداء األمانة، حديث 104/ 2: الكاىف -)2(

، حديث 108، باب 162/ 12: ؛ وسائل الشيعة10، باب الصدق وأداء األمانة، حديث 105/ 2: الكاىف -)3(
15955.  

  .14، حديث 60، باب 9/ 68: ؛ حبار األنوار75/ 2: جمموعة ورام -)4(

  397: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

رت از : و نيز آن جناب فرمود   .نيكى، اجنام دهنده آن استرت از صدق، گوينده آن و 

خبشد، مانند آفتاب كه هرچيزى   درخشد و به متام باطن و ظاهر انسان روشناىي مى صدق، نورى است كه در عامل معىن مى
  .كند گريد و اين نور دادن نقصان و ضعفى در آن منبع اجياد منى كه در سيطره آن است از او نور مى

  398: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

ُه ِمْثُل آَدَم اِدُق َحّقاً ُهَو الَّذى ُيَصدُِّق ُكلَّ كاِذٍب ِحبَقيَقِة ِصْدِق ما َلَدْيِه َوُهَو اْلَمْعَىن الَّذى ال ُيْسَمُع َمَعُه ِسو َوالصّ [ اُه اْو ِضدُّ
َق ابْليَس ىف ِكْذِبِه حَني اْقَسَم َلُه كاِذباً ِلَعَدِم ما ِبِه ِمَن اْلِكْذِب ىف  َو َملْ جنَِْد [ : آَدَم عليه السالم قاَل الّلُه َتعاىلعليه السالم َصدَّ

ملَْ   َمْعىن  َعلى َوِالنَّ ابْليَس اْبدََع َشْيئاً كاَن اوََّل َمْن اْبَدَعُه َوُهَو َغيـُْر َمْعهوٍد ظاِهراً َوباِطناً َفَخِسَر ُهَو ِبِكْذِبهِ . »1« ]َلُه َعْزماً 
َوافاَد آَدَم عليه السالم بَِتْصديِقِه ِكْذبَُه ِبَشهاَدِة اْلَمالِئَكِة ِبنَـْفِى َعْزِمِه َعّما . َبقاِء اْالبَدِ   الم َعلىيـَْنَتِفْع ِمْن ِصْدِق آَدَم عليه الس

  ]َملْ يـَْنَتِقْض ِمِن اْصِطفائِِه ِبِكْذِبِه َشْيئاً   َمْعىن  ُيضادُّ َعْهَدُه ِىف احلَْقيَقِة َعلى

   نور صدق

به صدق است به مقتضاى صدقش كذب و تقّلب را در افراد كاذب نديده و ظاهر اعمال به حقيقت كسى كه آراسته 
منايد، آرى، اين مهان نور صدق و حقيقت معناست كه  آنان را محل به صحت و صدق منوده، اظهارات آنان را تصديق مى

  .غري از اين از آن انتظارى نيست
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  قسم خورد تصديق منودچنان كه حضرت آدم ابليس را در اظهار كذب او چون 

______________________________  
  .115): 20(طه  -)1(

  399: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  .و سخن او را باور كرد؛ زيرا در وجود آدم اثرى از دروغ و تقّلب نبود

  :فرمايد حضرت حق در سوره طه مى

  .اى او عزمى نيافتيمما با آدم عهد كرده و او را توجه دادمي وىل او فراموش كرد و ما بر 

و ابليس در اولني مرتبه اين تقّلب و خالف را به كار برد و پيش از او كسى را سابقه اين عمل در ظاهر و باطن نبوده 
است، پس او به خاطر مهني خيانتش دچار خسارت شد و از پاكى و صفا و صدق و درسىت آدم در جهت اغوا كردنش 

شت اظهار كرد بريون  نفعى نربد و وى را از حالت صدق و روحانيت به سبب دروغى كه در جهت خمّلد شدنش در 
  .نربد

صفت صدق حضرت آدم را سودخبش و مفيد واقع شد؛ زيرا او به خاطر صفا و صدق خويش، غري راسىت به خود راه 
  .منود باور كرد نداد و خيال دروغ درباره ابليس نكرد و كذب او را كه در ظاهر صدق مى

ما از آدم چيزى را كه خالف پيمان و برنامه او بوده نديدمي و هرگز او قصد نافرماىن : كه خداى تعاىل فرمود  اين است
  .نداشت و از اين حلاظ بود كه به سبب حيله و دروغ ابليس، از مقام برگزيدگى او چيزى كم نشد

  400: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

عليه السالم ِىف اْلِقياَمِة   الصِّْدِق ما يـَْقَتضى تـَزِْكَيَة الّلِه لَِعْبِدِه َكما ذََكَر َعْن ِصْدِق عيسىَفالصِّْدُق ِصَفُة الّصاِدِق، َوَحقيَقُة [
َفُع [ :ِبَسَبِب ما اشاَر الَْيِه ِمْن ِصْدِقِه َوُهَو ِمْرآٌة لِلّصاِدقَني من رجال امة حممد صلى اهللا عليه و آله، فقال الّله تعاىل هذا يـَْوُم يـَنـْ

  ]»1« ] صَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ ال

   صفت صادق
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ذيب و تزكيه حاصل مى شود و هم چنني  صدق يكى از صفات عاىل انساىن و ملكوتى است و اين حقيقت اهلّيه در اثر 
شود، چنانكه حضرت عيسى در نتيجه ظهور  حصول صدق موجب برائت و تزكيه انسان از سّيئات و قبائح اعمال مى

پروردگار عامل تزكيه و تربئه شد و مورد ستايش قرار گرفت و آن حضرت آيينه نشان دهنده صادقان از صدق از جانب 
  .امت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله است

  :فرمايد خداوند متعال مى

ره مى   .گريند در روز جزا صادقني از صدق خود 

  .به مهان اندازه تزكيه و پاكى بيايدو صدق به هر اندازه كه در وجود آدمى برقرار و ثابت گردد، 

______________________________  
  .119): 5(مائده  -)1(

  401: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

اصاِدٌق اْنَت اْم  ِبِه نـََفَذ، َفاذا اَرْدَت اْن تـَْعَلَم   الصِّْدُق َسْيُف الّلِه ىف اْرِضِه َوَمساِئِه ايـَْنما اْهوى: َوقاَل امريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم[
َو اْلَوْزُن [ : قاَل الّلُه َتعاىل. ةِ كاِذٌب َفاْنُظْر ىف َقْصِد َمْعناَك َوَغْوِر َدْعواَك َوَعيـِّْرُمها ِبِقْسطاٍس ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ َكانََّك ِىف اْلِقيامَ 

َحدِّ الصِّْدِق اْن الُخياِلَف الِلساُن الَقْلَب وال القلُب   َواْدىن. الصِّْدقُ َفإذا اْعَتَدَل َمْعناَك ِبَدْعواَك ثـََبَت َلَك  »1« ] يـَْوَمِئٍذ احلَْقُ 
ْوُصوِف ِمبا ذََكْرنا َكَمَثِل الّنازِِع ُروَحُه اْن َملْ تـَْنزِْع َفماذا َيْصَنُع؟. اللسانَ 

َ
  !]َوَمَثُل الصَّاِدِق امل

   ميزان صدق

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرموده است

كند و اين مششري به هر موردى كه فرود آيد  اى است كه با عنايت حق در بندگان خاصش ظهور مى  برندهصدق، مششري
  .از آمسان گرفته تا زمني نافذ و قاطع خواهد بود

هرگاه خبواهى بداىن كه از صادقاىن يا از كاذبان بايد با كمال دّقت در باطن و رفتار و كردار خود حتقيق و رسيدگى كىن و 
   و ظواهر خود را به ميزان عدلقلب 
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______________________________  
  .8): 7(اعراف  -)1(

  402: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

طرفانه به قوانني اهلى عرضه بدارى، گوىي كه در  اهلى كه قرآن و پيامرب و ائمه عليهم السالم هستند بررسى منوده و ىب
  :فرمايد اى، خداوند متعال مى يوم القيامه قرار گرفته اى در معرض سنجش پيشگاه عدل اهلى حاضر شده

  .»1«  تر باشد رستگار است شوند، پس هركس ميزان او سنگني مردم در روز جزا به ميزان حق سنجيده مى

چون برنامه معنوى تو از جهت افكار و عقايد و اخالق روى عدالت و درسىت و صّحت قرار داشته باشد و ادعاى تو 
معنوّيت صورت پيدا كند مقام صدق براى تو ثابت است و اين كمرتين مرتبه صدق است كه بني زبان و طبق باطن و 

  .قلب كمرتين خمالفىت نباشد

شخص صادق به اين طريقى كه ذكر شد مانند آدم حمتضر است و شخص حمتضر خواه و ناخواه روى به عامل معىن كرده 
صادق در مهه احوال و اقوال و افكار خود صددرصد از صدق و و از جهان ماده و صورت گذشته، هم چنني شخص 

  .هاى مردم گذشت خواهد كرد درسىت پريوى كرده و از تظاهر و اختالف و دعوا و هوسراىن

   كمال صدق

  :گويد مّال عبدالرزاق الهيجى مى

  :شود در آدمى مگر به وجود چهار صدق بايد دانست كه كمال صدق حاصل منى

ه هرچه گويد و هر خرب كه دهد خواه با خدا و خواه با خلق و خواه از ماضى و خواه از مستقبل صدق زبان ك :اّول
   راست گويد و به هرچه گويد و خرب دهد صادق

______________________________  
  .»ْلُمْفِلُحونَ َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنهُ َفُأولِئَك ُهُم ا« ؛8): 7(اعراف  -)1(

  403: ، ص11 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :باشد، پس بنابراين با وجود ميل به دنيا و رغبت به دنيا، در گفنت

  .»1« ] َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرضَ [

  .آفريد، متوجه كردم ها و زمني را گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق

  :و گفنت

  .»2« ] ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ [

  .خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[

  .ها از ادعيه و آيات كاذب خواهد بود و امثال اين

صدق نّيت است يعىن صدق حقيقى و راسىت و درسىت و حتقيقى مقتضى آن است كه در نيت هر فعل طاعت و  :دّوم
  .عبادت، غري خدا ملحوظ نباشد و به تقّرب حضرت بارى غري او را دخيل نكند و اّال در آن نّيت كاذب خواهد بود

ع شود عدالت كند و اگر صاحب ثروت و صدق عزم است يعىن عزمش آن باشد كه اگر واليت ناحيه به او رجو  :سوم
متّول شود به ضعفا و اهل حاجت احسان منايد و اگر در قضا و واليت ناحيه و تدريس مدرسه اْوىل از خود يابد واليت و 

  .تدريس به او رجوع كند

صدق مقامات است يعىن در هر مقام از مقامات سّت كه زهد است و حمّبت و توّكل و خوف و رجا و رضا،  :چهارم
حقيقت آن مقام را طلب كند و به مرتبه ضعيف آن راضى نشود و در هر مقام از مقامات مذكوره كامل باشد و اگر به 

  .د نه صادقخالف آن باشد و به مرتبه ناقص اين مراتب راضى شود كاذب خواهد بو 

______________________________  
  .79): 6(انعام  -)1(

  .5): 1(فاحته  -)2(

  412: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  227خطبه حضرت زهرا عليها السالم به نقل از سيد ابن طاووس 
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  231حيات مادى در نظر حضرت زهرا عليها السالم 

   در شناخت ائمه طاهرين عليهم السالم 69باب 

  242امامت و واليت در كالم امام رضا عليه السالم  و واليتامامت 

238 )233- 296(  

  245شيعه در اسالم 

  246راسخون در علم 

  249امامت و واليت در كالم امام سجاد عليه السالم 

  258خالفت بال فصل امري مؤمنان على عليه السالم 

  269اسناد حديث غدير نزد بزرگان اهل سنت 

  269مورخان اهل سنت 

  270حمّدثان 

  273مفسران، عقايد شناسان و ساير دانشمندان 

  274اسناد حديث غدير نزد بزرگان شيعه 

  276ترمجه خطبه شقشقيه 

  281املوحدين عليه السالم  فروغى از شخصيت حضرت موىل

  285زاهدترين انسان تاريخ پس از پيامرب 

  285پرياهن امام على عليه السالم 
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  286السالم غذاى امام على عليه 

  413: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  288امام على عليه السالم و خياط 

  288مششري امام على عليه السالم 

  289بيت املال و امام على عليه السالم 

  289اطعام امام على عليه السالم 

  291انفاق امام على عليه السالم 

  292علم امام على عليه السالم 

  70باب 

   ندر بيان حرمت مسلمانا

)297- 318(  

  300حرمت مسلمان 

  302اجالل ذى القرىب 

  303تكفري مسلمان 

  304حرمت مسلمان در روايات 

  308حق مؤمن بر مؤمن 

  309شيعه واقعى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  312شاد كردن مؤمن 

  313روا كردن حاجت مسلمان 

  315ترين مردم به پيغمرب  شبيه

  315عشرت با مردم 

  414: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  71باب 

  كوىي به پدر و مادردر ني

)319- 344(  

  322نيكى به پدر و مادر 

  326حقوق پدر و مادر در قرآن 

  330حقوق پدر و مادر در روايات 

  330حق جهاد يا حق مادر 

  331داستان جريح و مادر او 

  334خشنودى حق در خشنودى مادر 

  334سخىت جان دادن 

  335پدر و مادر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله 

  338حقوق پدر و مادر در كالم عالمه جملسى رمحه اهللا 
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  339سبب قطع پا 

  339آيني اسالم و ترسا در خدمت به مادر 

  341حقوق فرزندان بر پدر و مادر 

  72باب 

  در بيان موعظه و پند

)345- 372(  

  349حقيقت تبليغ و موعظه 

  350تبليغ انبيا عليهم السالم 

  415: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  351غ اولياى اهلى تبلي

  352فداكارى ابن سكّيت 

  355ارزش وعظ و تبليغ 

  355تبليغ حمّدث قمى 

  357ناله پاك شيخ جعفر كاشف الغطا 

  358بيدارى مردم در تبليغ 

  360موعظه مريزا مهدى اصفهاىن 

  362تظاهر به طهارت باطن 
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  364مّتعظ مستعد 

  365پند گرفنت از حيوان 

  366وعظى از فقيه خراساىن 

  369جمالست و رفاقت 

  370هاى رفيق و مهنشني  خصلت

  73باب 

  در وصايا

)373- 382(  

  377ترين وصايا  با ارزش

  380سفارش به تقوا 

  416: ، ص11 عرفان اسالمى، ج

  74باب 

   در صدق

)383- 401(  

  387حقيقت صدق 

  388اهل صدق در قرآن 

  390صدق در اميان 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  392صدق در عمل 

  394صدق در گفتار 

  395صدق در روايات اهل 

  398نور صدق 

  400صفت صادق 

  401ميزان صدق 

  402كمال صدق 

  405فهرست مطالب 
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