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  25: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  سخن ناشر

هاى ملك و  داران كشىت وجود، شگفىت نظري عامل آفرينش، سّكان هاى ىب سخن گفنت و قلم زدن پريامون شخصّيت
عصمت و   اهل بيت نشني، بندگان شايسته حضرت حق، عرشيان فرشهاى متام مناى صفات پاك اهلى،  ملكوت، آئينه

  طهار

  .بديل كار هر كس نيست كارى بس دشوار است، چرا كه پى بردن به كنه شخصّيت آن پاكان ىب   اهل بيت عليهم السالم

نابشان صرف باشند و عمر خود را در گسرتش و اعتالى فرهنگ  كساىن كه آشناى به معارف حّقه آن انوار ملكوتى مى
   اند، خود را طفل دبستان آل اللَّه منوده

ساز آن حقايق  دانند و بزرگان و نامداران علم و دانش و فرهنگ و انديشه، در مكتب انسان مى  اهل بيت عليهم السالم
و آخرت اند و عاملان و انديشمندان فرهيخته خدمت به آستان پاكشان را سعادت دنيا  عرشى زانوى عجز و ناتواىن زده

  .دانند نواز مى دانسته، خود را غالم درگاه آن مواليان بنده

ادن   بر آستان جانان گر سر توان 
 

 گلبانگ سربلندى بر آمسان توان زد

  

  اما آنچه مسّلم است اين است كه معرفت و شناخت ائمه اطهار

و ابراز حمبت و عشق به حمضر رفيعشان و واليت و سرسپردگى به اوامر و دستوارات نابشان، امرى   اهل بيت عليهم السالم
  .»ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها« :است واجب و در حد سعه و ظرفيت افراد، داراى مراتب خمتلفى است چرا كه
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   هاى اهلِى ائمه طاهرين در فرمان
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، پى بردن به حقيقت معرفت و حمبت و واليت، نيازمند رهربى راهربان عاِمل و آگاه و كمك گرفنت  اهل بيت عليهم السالم
  از عاملان ربّاىن است كه،

  مهرهى خضر مكن طى اين مرحله ىب
 

  ظلمات است برتس از خطر گمراهى

  

، فلسفه عشق و حمبت به آنان، دليل چنگ زدن به  اهل بيت عليهم السالم  درك علت نياز به معرفت و شناخت
عروةالوثقاِى اهلى ايشان، علت توسل و متسك به آن بزرگواران، فلسفه پرواز در حرمي ملكوتى و زيارت بارگاه نوراىن آن 

و غم و اشك در  پيشوايان شهيد، علت شاد بودن در شادى و سرور آن ملكوتيان پاك سرشت، سبب سوز و اندوه
مصيبت جانگداز آن مقتدايان مظلوم و پاسخ سؤاالت متعددى كه ذهن جّوال جويندگان طريق هدايت را به خود مشغول 

ساخته، فقط با قلم و بيان و گفتار و نوشتار برگرفته شده از كالم گهربار و عجني شده به ماِء معني فرهنگ غىن و 
  ساز ائمه اطهار انسان

ميّسر خواهد بود، چرا كه آن ذوات مقدس از لوث هر نوع پليدى و آلودگى پاك و منّور به نور   السالم اهل بيت عليهم
ا يُرِيُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً « باشند كه، صدق و حقيقت و راسىت مى   .»ِإمنَّ

كساىن است كه در حمضر پر فيضشان، حتصيل پاكى و طهارت معنوى كرده باشند، چرا  پس معرىف و شناساندن در شأن  
  .»ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ «  كه

 غسل در اشك زمن كه اهل طريقت گويند
 

 پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

فرض و واجب است كه جهت شناخت آن حقايق ملكوتى، خوشه چني معارف   اهل بيت عليهم السالم  بر مواليان
پربارشان، از زبان و قلم بزرگاىن باشند كه عمر خود را صرف درك معارف اهلى منوده، و علم خود را مهراه با عمل آميخته 

   اللَّه و در حمبت و واليت آل

  .اند ذوب شده  اهل بيت عليهم السالم
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انديشمند حمقق و عامل متتبع حضرت استاد حسني انصاريان مد ظله العاىل پس از قريب به نيم قرن حتقيق، تفحص،  
  اهل بيت عليهم السالم كاوش، مطالعه و اندوخنت جتارب علمى گران سنگ در معرىف و شناساندن فرهنگ و معارف،

   عزم را جزم كرده تا دورمناىي از شخصيت واالى خاندان رسالت

آورند كه ناگاه با  را تبيني منايند، بدين سبب به َمآخذ و منابع اسالمى از خاّصه و عاّمه روى مى  اهل بيت عليهم السالم
   جهاىن از اطالعات و معارف پريامون آن خاندان باكرامت

  .ردندگ روبرو مى  اهل بيت عليهم السالم

مطالعه، حتقيق، تدريس و سخنراىن   اهل بيت عليهم السالم  ها سال پريامون معارف و معامل شگفت اينكه معظم له كه ده
  كران معارف ائمه اطهار اند، بعد از مواجه شدن با اقيانوس ىب فرموده

  :ابراز داشتند  اهل بيت عليهم السالم

شود و اين عجيب نيست كه آن عاِمل بزرگ عامه در  كند حتّريش بيشرت مى ىهر مقدار انسان در اين زمينه بيشرت حتقيق م
  :دنياى حتّري خود چنني سروده است كه

ْرَتضى
ُ
  َحمَلَّه  أَْبدى  َلْو َأنَّ امل

 
  خلََرَّ اْلناُس ُطرّاً ُسجَّداً َلهُ 

  َو َماَت اْلَشاِفعىُّ َو لَْيَس َيْدرى
 

  اللَّهَعلىٌّ َربُُّه أَْم َربُُّه 

  

گريند   به حبث نشسته، پس از امتام حبث تصميم مى  اهل بيت عليهم السالم  مؤلف گرامنايه، در سه سال متواىل در شناخت
كه جمموعه مباحث ايراد شده را به صورت كتاىب درآورند تا نتايج زمحات بسيارى كه بر خود مهوار ساخته بودند ماندگار  

  .گردد

ها، جمموعه مباحث به يكى از فاضالن  به زبان مكتوب، كار آساىن نبود؛ لذا بعد از پياده شدن سخنراىنتبديل زبان گفتار 
باز كار را به فاضل ديگرى ! پسندند شود تا حترير كنند، پس از پايان كار حضرت استاد حترير وى را منى سپرده مى

كثرت اشتغاالت، خود استاد، دامن ّمهت بر كمر استوار، از   افتد، به ناچار با وجود سپارند و آن نيز مقبول نظرشان منى مى
   ابتدا با قلم قّيم
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  28: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .آورد و تواناى خود مباحث را به رشته حترير درمى

  .اجناميدعجب است، چنان كه ايراد مباحث در طول سه سال اجنام يافت كشاكش حترير نيز سه سال به طول 

  :فرمايد خواجه مى

  بدان صوىف شراب آن گه شود صاف
 

  كه در شيشه مباند اربعيىن

  

اهل بيت   اربعني، در شيشه جان و دلدادگى و تفحص و حتقيق ختمري شده و شراب ناب معارف 27اين اثر بيش از 
َو َسقاُهْم َربـُُّهْم َشراباً « تقدمي تشنگان زمزم معاملشان گرديد كه البته اين مهه عنايت حضرت حق است كه،  عليهم السالم

  .»َطُهوراً 

ا در اين سطح و بدين سبك تازگى  اين نكته ناگفته مناند كه در جاى جاى كتاب، نظراتى مطرح شده است كه طرح آ
  .دارد

باشد، در نوع خود در جهت ترويج  شده از قلم عاملانه و زمحات طاقت فرساى استاد مى اين اثر با توجه به اين كه برگرفته
هاى جوشان توحيد و اخالق و عمل اثرى  و معرىف آن چشمه  اهل بيت عليهم السالم و نشر فرهنگ غّىن و انسان ساز

  .در خور استفاده خواهد بود

   اى از خورشيد شخصّيت در حماق مانده خاندان نبوت اميد است كه اين اثر براى اهل حتقيق، منايانگر گوشه

  .اى براى وصال به معرفت آن انوار مقدس باشد و براى اهل حال و عمل، واسطه  اهل بيت عليهم السالم

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان
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   عليهم السالم: شخصيت اهل بيت

  

  31: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  :لزوم شناخت اهل بيت

تا  »1«  كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بر اساس آيه موّدت  -و پريوى از آنان  اهل بيت عليهم السالم  لزوم شناخت
ت موقعّيت و و ضرورت معرف - هايشان سفارش فرمود حلظات پايان عمر، امت را به شناخت آنان و اطاعت از فرمان

جايگاهشان در كتاب خدا و روايات صحيح و متني، حقيقىت است كه توجه به آن سبب فراهم آمدن سعادت دنيا و 
  .آخرت و غفلت از آن موجب شقاوت و هالكت ابدى و بر باد رفنت اعمال و زمحات انسان است

  :امام صادق عليه السالم به معّلى بن خنيس فرمود

قاِم، َيُصوُم النَّهاَر َويـَُقوُم الَّليَل َحىتَّ َيْسُقَط َحاِجَباهُ  َلو أنَّ ! يا ُمَعّلى
َ
على َعينَيِه، وتـَْلَتقى  َعْبداً َعَبَد الّلَه ِماَئَة َعام َبَني الرُّكِن َوامل

  »2«  َتراِقِيه َهَرمًا، َجاِهًال حلَِقَِّنا، َمل َيُكن َله َثوابٌ 

.______________________________  
َو َمْن    اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىبذِلَك الَِّذي يـَُبشُِّر اللَُّه ِعباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ « -)1(

كه خدا آن را به بندگانش كه اميان آورده و كارهاى   اين است چيزى »يـَْقَرتِْف َحَسَنًة َنزِْد َلُه ِفيها ُحْسناً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكورٌ 
كه بنابر [هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو. دهد اند، مژده مى شايسته اجنام داده

افزاييم؛ يقيناً  اش مى و هر كس كار نيكى كند، بر نيكى. خواهم را منى] هستند -عليهم السالم -روايات بسيار اهل بيت
  .23): 42(شورى . خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان در برابر عمل اندك است

، باب 177/ 27: ؛ حبار األنوار40، حديث 16، باب 90/ 1: ؛ احملاسن455: ثواب األعمال وعقاب األعمال -)2(
  .24، حديث 7
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ّجد و راز و  اى صد سال ميان ركن و مقام خدا را بندگى كند، روزها را روزه بگريد و شب اگر بنده! ىاى معلّ  ها را به 
اش فرو رود وىل  هاى گردنش در سينه نياز بگذراند تا جاىي كه از شّدت پريى ابروانش روى چشمانش را بگريد و استخوان

  .سد، هرگز براى او پاداشى خنواهد بودنسبت به حق ما جاهل باشد و جايگاه ما را نشنا

هاى  ها و حجاب پرده -كه متكى بر آيات قرآن و مستند به روايات معترب باشد  - اهل بيت عليهم السالم  با شناخت
رود و آثار وجودى و تأثري روش و منش و فرهنگ  است از ميان مى  اهل بيت عليهم السالم باطلى كه عامل دور ماندن از

  .بندد ان بر صفحه حيات انسان نقش مىآن بزرگوار 

شناخىت صحيح و واقعى است كه بتواند مهگان را در فهم موقعّيت آنان در عرصه هسىت و نيز در خيمه حيات انسان و 
  .وجوب پريوى از آن بزرگواران در مهه شؤون زندگى، رهنمون شود

اكمل عناويىن كه در قرآن جميد و روايات و معارف استوار ما وقىت به حقيقت بدانيم و بشناسيم كه مصداق واقعى و اّمت و 
اهل الذكر، صادقني، حمسنني، مّتقني، جماهدين، مؤمنان، صابرين، اولو االلباب، صراط، سبيل، ثار   اسالمى آمده، چون

هستند، راه چگونگى برخورد با   الّله، وجه اللّه، عني الّله، جنب الّله، اذن الّله، لسان الّله، وىل الّله، اهل بيت عليهم السالم
ره گرفنت از فرهنگ سعادت خبششان به روى ما باز مى اى كه جز آنان را به عنوان چراغ زندگى و   شود به گونه آنان و 

ها  ها و اغواگرى كشىت جنات و پيشواى واقعى انتخاب خنواهيم كرد و در مشكالت دنيا و آخرمتان و هنگام هجوم وسوسه
   مراجعه »1« اند جز به آنان كه راسخون در علم و شبهات ديىن،

______________________________  
اٌت َفَأمَّا الَّذِ « -)1( ِْم َزْيٌغ ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِ يَن ِيف قـُُلِو

ِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد بََه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفتـَْنِة َو اْبِتغاَء تَْأِويِلِه َو ما يـَْعَلُم تَْأِويَلهُ ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف الْ فـََيتَِّبُعوَن ما َتشا
كه [زل كرد كه خبشى از آن كتاب، آيات حمكم است اوست كه اين كتاب را بر تو نا« »َربِّنا َو ما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُولُوا اْألَْلبابِ 

ا اصل و اساس كتاب]  داراى كلماتى صريح و مفاهيمى روشن است كه  [اند، و خبشى ديگر آيات متشابه است  آ
وىل  ] شود اش خمتلف و گوناگون است و جز به وسيله آيات حمكم و روايات استوار تفسري منى كلماتش غري صريح و معاىن

نادرست و به ترديد انداخنت مردم [انگيزى و طلب تفسِري  است براى فتنه]  از هدايت اهلى[در قلوبشان احنراف  كساىن كه
ش پريوى مى]  و گمراه كردن آنان ا را جز خدا منى از آيات متشا و . داند كنند، و حال آنكه تفسري واقعى و حقيقى آ
از سوى ]  چه حمكم، چه متشابه[ما به آن اميان آوردمي، مهه : ويندگ مى]  دستان در بينش و چريه[استواران در دانش 

  .7): 3(آل عمران » .شوند جز صاحبان خرد متذّكر منى] اين حقيقت را[و . پروردگار ماست
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  33: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :ساخت و از بابخنواهيم منود و عقل و روح و قلب را از شراب طهور معارفشان سرياب خواهيم 

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ «   .»1« »...ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد: بگو

از   اهل بيت عليهم السالم  خشنودىبا مهه وجود به پريوى از آنان برخواهيم خاست تا حمبوب خدا شومي و خدا به سبب 
  .ما خشنود شود

كه سبب شناخت خدا و قرآن و هسىت است و موجب نورانّيت قلب براى مكاشفه و    اهل بيت عليهم السالم  شناخت
ترديد  باشد، ىب شهود حقايق است و عامل تزكيه نفس و تربيت درون و آراسته شدن برون و متخلق شدن به اخالق مى

دهد و واليت و پذيرفنت  ىورزى به آنان جواز عبور از صراط را به دست انسان م رهاند و عشق انسان را از آتش دوزخ مى
  .آورد امامتشان اميىن از عذاب مى

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

  34: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

 -د نقل كردهكه شيخ سليمان قـُْنُدوزى حنفى با سندى ارزمشن  -پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت بسيار مهم
  :فرمايد مى

  »1«  ُحمَمٍَّد أماٌن ِمَن الَعَذابِ  َمعرَِفُة آِل ُحمَمٍَّد بـَرَاَءٌة ِمَن النَّاِر، َوُحبُّ آِل ُحمَمٍَّد َجَواٌز َعَلى الصِّراِط، َواْلَوالَيُة آللِ 

ط و واليت آل حمّمد شناخت آل حمّمد سبب رهاىي از آتش و حمبت و دوسىت نسبت به آل حمّمد جواز عبور بر صرا. 
  .اميىن از عذاب است

را از زبان قرآن و سنت صحيح نبوى بشناسيم، راه سعادت دنيا و آخرت را به   اهل بيت عليهم السالم  آرى، هنگامى كه
  .»2«  بندمي كنيم و طريق شقاوت و بدخبىت ابدى را به روى خود مى روى خود باز مى
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ّمد جويىن كه هر دو از علماى برجسته اهل سنت و از گروه منصفانند اين روايت را شيخ سليمان قـُْنُدوزى و ابراهيم بن حم
  :كنند از زبان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره شناخت امريمؤمنان عليه السالم و امامان پس از او نقل مى

ا، َوَلن تُؤتى! يَا َعلىُّ  ُ ديَنُة إّال   أنا َمديَنُة الِعلِم َوأنَت بَا
َ
 ِمن ِقبِل الَباِب، وَكَذَب َمْن َزَعَم أنَّه حيُِبُِّىن َويـُْبِغُضَك؛ ألنََّك ِمّىن َوأنَا امل

َوأنَت إَماُم  ِمنَك؛ َحلُمَك ِمن َحلِمى، َوَدُمك ِمن َدِمى، َوُروُحَك ِمن ُروِحى، َوَسريَرُتَك ِمن َسريَرِتى، َوَعالنِيُتك ِمن َعالنَِيِىت،
ك َوَخِسَر َمن َعاَداَك، َوفَاَز َمن َلزَِمَك َوَهَلَك . يَها بَعِدىأُّمِىت َوَخِليَفىت َعلَ  َسِعَد َمن أطاَعَك َوَشِقَى َمن َعَصاَك، َوَرِبَح َمن تـََوالَّ

  َمثـَُلَك َوَمَثُل األئِمَِّة ِمن ُوِلِدَك بَعِدى َمَثُل َسفيَنةِ . َمن َفاَرَقكَ 

______________________________  
  .525، حديث 49باب  256/ 2: ؛ فرائد السمطني16، حديث 3، باب 78/ 1: املودةينابيع  -)1(

و ابن حجر در الصواعق احملرقه وطرباىن در األواسط روايىت را از رسول خدا صلى  172/ 9: هيثمى در جممع الزوائد -)2(
نا أهل البيت فانه من لقى الّله عزوجل وهو الزموا مودت: اند كه اهللا عليه و آله پريامون حمبت و معرفت اهل بيت بيان فرموده

  .يوّدنا دخل اجلنة بشفاعتنا والذى نفسى بيده ال ينفع عبداً عمله اّال مبعرفة حقنا

  35: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ما َغاَب َجنٌْم َطَلَع َجنٌم إىل يَوِم الِقَياَمةِ نُوٍح، َمن رَِكبَـَها َجنا َوَمن َختَلََّف َعنها َغرَِق؛ َومثـَُلُكم َكَمَثِل النُّجوِم، ُكلَّ 

كند مرا دوست دارد و  آيند؛ آنكه گمان مى من شهر دانشم و تو دِر آن هسىت و به شهر جز از راه درش درمنى! يا على. 
خون من و  گويد زيرا تو از مىن و من از تو، گوشت تو از گوشت من و خون تو از دمشن توست، در دوسىت من دروغ مى

ان من و آشكار تو از آشكار من است و تو پيشواى امتم هسىت و خليفه من پس از  ان تو از  روح تو از روح من و 
كسى كه از تو پريوى كرد خوشبخت شد و آنكه از تو نافرماىن كرد بدخبت شد و آنكه ترا دوست داشت . من بر آناىن

و كسى كه مالزم تو شد به رستگارى رسيد و هر كه از تو جدا شد به سود برد و آنكه تو را دمشن داشت زيان ديد 
مثال تو و امامان از نسل تو پس از من مثال كشىت نوح است، هركه بر آن درآمد رهاىي يافت و هر كه از . هالكت رسيد

كند  ديگر طلوع مىاى  اى غايب شود ستاره مثل ستارگان است، هرگاه ستاره  اهل بيت آن ختلف كرد غرق شد، و مثل مشا
  .تا روز قيامت

حضرت حق بندگان را به چنگ زدن و متمسك شدن به ريسمان اهلى كه الزمه آن معرفت و شناخت حبل اهللا است، امر 
  :فرمايد كه مى
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يعاً َو ال تـََفرَُّقوا«   .»2« »...َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

   اهل بيت قرآن و[و مهگى به ريسمان خدا 

  ...چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد]  بيت عليهم السالماهل 

______________________________  
، 14: جامع األخبار. 517، حديث 423/ 2: ؛ فرائد السمطني6، حديث 4، باب 95/ 1: ينابيع املودة -)1(

لس اخلامس 269: الفصل اخلامس؛ توضيح اينكه اين حديث در األماىل، صدوق ، آمده، وىل 18واألربعون، حديث ، ا
  .به جاى مدينة العلم، مدينة احلكمة ذكر شده است

  .103): 3(آل عمران  -)2(

  36: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام باقر عليه السالم درباره مصداق حبل الّله روايت شده است

تِني اّلِذى أُِمَر ِباالعِتَصاِم ِبه فـََقالَ آُل ُحمَمٍَّد َصلواُت الّلِه عليِهم، ُهم 
َ
  :َحبُل الّلِه امل

يعاً َو ال تـََفرَُّقوا«   .»1« »...َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ

و مهگى : حمّمد صلى اهللا عليه و آله ريسمان استوار خدا هستند كه خدا چنگ زدن به آن را فرمان داده، فرموده  اهل بيت
   اهل بيت قرآن و[به ريسمان خدا 

  ...چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد]  اهل بيت عليهم السالم

اند و نظريى براى آنان در  صاحب مهه فضايل و كماالتاند و  كران معرفت و علم و عمل آرى، آن بزرگواران كه درياى ىب
شود، به فرمان حضرت حق با دارا بودن مقام امامت، در ميان خلق درآمدند تا گروهى را از دوزخ  مهه هسىت يافت منى

شت مثاىل  قيامت برتسانند و دسته شت دنياى ديگر دل خوش كنند و مجعى را به  و اى را به شرط اميان و عمل به 
  .اى را به جّنت عقالىن و مشارى را به آمسان قداست و معنويت و شايستگاىن را به مقام يقني برسانند فرقه
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شناخت واقعى خدا و قيامت، درك مفاهيم معنوى، دسرتسى به معاىن حقيقى قرآن، پى بردن به سنت نبوى، حتصيل  
دن از شقاوت و بدخبىت، آراسته شدن به حسنات، كماالت و فضايل، به دست آوردن خوشبخىت دنيا و آخرت، سامل مان

شت، در امان قرار گرفنت از دوزخ،  در امان ماندن از سّيئات، رسيدن به مقام لقا و قرب حق، لياقت يافنت براى ورود به 
هاى شيطان، چشيدن لّذت عبادت و دورى از معصيت، ملس حقيقت  ها و اغواگرى قدرت يافنت براى مقابله با وسوسه

   قوا، مزّين شدن به زينت ورعت

______________________________  
  .24، باب 233/ 65: ؛ حبار األنوار365/ 1؛ تفسري الصاىف 123، حديث 194/ 1: تفسري العياشى -)1(

  37: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و پريوى از فرمان ها   اهل بيت عليهم السالم  ختو پاكدامىن و درسىت و پارساىي و صدق و صفا، مهه و مهه از طريق شنا
  .و احكامشان ميّسر است

منشأ مهه  - شود چنان كه از آيات كتاب خدا و روايات معتربه و اخبار صحيح استفاده مى - اهل بيت عليهم السالم آرى،
هايشان نه اينكه  استهبركات مادى و معنوى هستند و انسان بدون شناخت آنان و متّسك به وجودشان و اطاعت از خو 

  .شود رسد بلكه از مهه بركات حمروم مى به هيچ بركىت منى

شيخ سليمان قـُْنُدوزى حنفى و ابراهيم بن حمّمد جويىن به نقل از حضرت على عليه السالم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه 
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود: كنند كه و آله روايت مى

نه، من از خدا : ترسى؟ فرمود بر من از فراموشى مى! اى پيامرب خدا: كنم بنويس، گفتم به تو امال مى آنچه! يا على
شريكامن كيانند؟ ! اى پيامرب خدا: ام كه تو را حافظ مهه حقايق قرار دهد، وىل به خاطر شريكانت بنويس، گفتم خواسته

گردد و خدا بال را به واسطه  بارد و دعايشان مستجاب مى ن مىات كه به خاطر آنان براى امت بارا امامان از ذريه: فرمود
و اشاره به حسن  -شود و اين اول آنان است گرداند و به سبب وجودشان رمحت از آمسان نازل مى ايشان از امت برمى

  و امامان پس از حسني: سپس گفت -و آنگاه اشاره به حسني منود -اين دّومى از آنان است: سپس گفت -فرمود
»1«.  

   مصداق و معناى اهل بيت اهل بيت عليهم السالم
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هاى جائر و سالطني ظامل و پادشاهان ستمكار بودند و از موقعّيت علمى  گروهى از عاملاىن كه دست پروردگان حكومت
   و اجتماعى خويش

______________________________  
  .527، حديث 50، باب 259/ 2: ؛ فرائد السمطني8، حديث 3، باب 73/ 1: ينابيع املودة -)1(

  38: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كردند تا به نان و نواىي برسند و به درهم و دينارى چند از   براى توجيه مشروعّيت حكومت آن بيدادگران سوء استفاده مى
جويان و اجياد  ل خوشى سلطهكيسه شياطني دست يابند، مهراه با عنادى خاص و تعّصىب برخاسته از حسد و براى د

هاىي  احنراف و كژى در مسري مسلمانان، حقايق ديىن و كلمات معنوى را حتريف كردند و براى آن حقايق، معاىن و ترمجه
ذكر كردند كه هيچ گونه سند قرآىن و رواىي نداشته بلكه در قرآن و روايات در مورد آن حقايق، معاىن و مصاديقى ذكر 

  .ر و نوشتار آنان استشده كه خالف گفتا

  .است كه در آيه شريفه تطهري مورد خطاب حضرت حق قرار گرفته است»  اهل بيت«از مجله آن حقايق و كلمات، كلمه 

  اهل بيت در آيه تطهري

  :خوانيم در آيه شريفه تطهري مى

ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يُطَ ... «   .»1« »هِّرَُكْم َتْطِهرياً ِإمنَّ

   اهل بيت خواهد هرگونه پليدى را از مشا جز اين نيست كه خدا مى... 

برطرف منايد، و ] اند السالم كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، حسن و حسني عليهم[  اهل بيت عليهم السالم
  .پاك و پاكيزه گرداند]  از مهه گناهان و معاصى[مشا را چنان كه شايسته است 

پايه و اساس  اين جاهالن و متعصبان كوردل براى احنراف افكار و عقايد مسلمانان بدون توجه به قواعد ادىب، تفسريى ىب
  اند، براى آن ذكر كرده
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______________________________  
  .33): 33(احزاب  -)1(

  39: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

را به زنان و مهسران پيامرب اكرم صلى اهللا   اهل بيت  چرا كه ضماير در اين آيه شريفه به صورت مذّكر ذكر شده، وىل آنان
  !اند را فقط مهسران آن حضرت گرفته  اهل بيت  عليه و آله معنا كرده و مصداق

اند خدا از اين آيه مهسران پيامرب را اراده كرده است؛  گروهى از نادانان كه گمان كرده: زيد بن على بن احلسني فرموده
به خدا سوگند اگر خدا از اين آيه مهسران پيامرب را اراده داشت . اند گناه سنگيىن شدهاند و مرتكب   ترديد دروغ گفته ىب
ا يُرِيُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو يُطَهِّرَُكْم َتْطِهرياً « :كرد ترديد تركيب ادىب آيه را به اين صورت ذكر مى ىب ، »ِإمنَّ

منكن، « :عد از اين آيه كه خطاب به مهسران پيامرب است مهه ضماير آيه مؤنث است، مانندچنانچه در آيات قبل و ب
  .»1« »اذكرن، بيوتكن، تربجن، لسنت، قرن، أقمن، أتني، أطعن

هاى حديث اهل سنت يعىن صحيح مسلم نقل شده پاسخ علما و  ترين كتاب روايت زير هم كه در يكى از مهم
 به خاطر حاكمان بىن اميه و بىن عباس به حتريف معناى آيه تطهري دست زدند و را بر خالتقواىي است كه  دانشمندان ىب

  !!اند هاى حديث اهل سنت آمده به معناى مهسران پيامرب گرفته ف قرآن و روايات زيادى كه در كتاب  اهل بيت

َمن أهُل : فـَُقلَنا) َوأهَل بَيِىت ... تَارٌِك ِفيُكم الثـََّقَلِني ِكَتاَب الّلهِ  إىنّ : بَعَد ِذكِر َحديِث الثـََّقَلنيِ (َيزيُد بُن َحيّان، َعن َزيِد بن أرَقم 
رأََة َتكوُن َمَع الرَُّجِل الَعْصَر ِمَن الدَّهِر ُمث يُطَلُِّقها فـََرتِجُع اَىل أبِيها َوقوِمها: بَيِته؟ ِنَساُؤءه؟ قَالَ 

َ
أهُل بَيِته أصُله . ال َوأُمي اللّه، إّن امل

  »2«  ُتُه الذيَن ُحرُِّموا الصََّدَقَة َبعَدهَوُعْصبَ 

.______________________________  
  .1، حديث 5، باب 206/ 35: ؛ حبار األنوار193/ 2: تفسري القمى -)1(

  .2408، حديث 4، باب 1493/ 4: صحيح مسلم -)2(

  40: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   هنگامى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله حديث ثقلني: كند كه م روايت مىيزيد بن حيان از زيد بن ارق
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  ...)اىن تارك فيكم الثقلني كتاب الّله(

  پيامرب كيانند، آيا زنان او هستند؟  اهل بيت :را بيان فرمودند ما پرسيدمي

دهد،  سپس مرد او را طالق مى برد نه، سوگند به خدا، چه بسا زن خبشى از زندگى خويش را با مهسر خود بسر مى: فرمود
پيامرب صلى اهللا عليه و آله اصل و ريشه او هستند كه بعد از پيامرب صدقه   اهل بيت گردد، اش بازمى آنگاه به پدر و طائفه

  .بر آنان حرام شده است

و گروهى از اصحاب و دانشمندان خودشان معنا و  »1«  دانستند خود مهسران پيامرب از مجله عايشه آنان با اينكه مى
   را حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسني  اهل بيت  مصداق

اند وىل تاريكى باطن و عنادشان با  و امامان معصوم از نسل امام حسني عليه السالم به مشار آورده  اهل بيت عليهم السالم
ا در جهت بندگى هواى نفس و پرستش حاكمان اموى و عباسى به حتريف شيعه، آنان را منحرف و جمبور ساخت ت

  !حقايق برخيزند

   معناى اهل بيت در روايات

را امام على و حضرت فاطمه   اهل بيت  راويان متعددى در روايات زيادى از قول پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مصداق
   نسل حضرت امام حسني زهرا و امام حسن و امام حسني و امامان معصوم از

  :اند اين راويان عبارتند از ذكر كرده  اهل بيت عليهم السالم

ام سلمه، عايشه، ابوسعيد خدرى، ابوبرزه اسلمى، ابواحلمراء هالل بن حارث، ابوليلى انصارى، انس بن مالك، براء بن 
  بوسلمه خمزومى،عازب، ثوبان بن جبدد، جابر بن عبدالّله انصارى، زيد بن ارقم، زينب دخرت ا

______________________________  
  .2424، حديث 9، باب 1501/ 4: صحيح مسلم -)1(

  41: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .سعد بن اىب وقاص، صبيح، عبدالّله بن عباس، عمر بن اىب سلمه، عمر بن خطاب، واثلة بن اسقع
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اند و شيعه با استناد به قرآن و روايت اين  را از اين راويان روايت كرده  اهل بيت  هاى معترب اهل سنت مصداق واقعى كتاب
   اهل بيت  راويان و كتب با ارزش خود با مهه وجود، دل به

داند و اطاعت از آنان را واجب و اقتدا  بسته و آنان را پيشوا و رهرب و جانشينان به حق پيامرب مى  اهل بيت عليهم السالم
  .مشارد را سبب سعادت دنيا و آخرت و جنات ابدى مىبه ايشان 

به نقل چند روايت اكتفا شود؛   اهل بيت عليهم السالم  شايسته است براى تيّمن و تربك و اطمينان قلب عاشقان و حمبان
  .گنجد چرا كه تفصيل در اين باب در اين خمتصر منى

  :روايت اول

ا رََأت َرُسوَل الّلِه َدعا َعلياً َوفَاِطَمَة َواَحلَسَن َواُحلَسَنيَ : َدخلُت َعلى َعاِئَشَة َفَحدَّثَتَنا :العَّواُم بِن ُحوَشب َعن الَتمِيِمى َقالَ  َّ إ
  »1« أللَُّهمَّ، َهُؤالِء أهُل بَيِىت فَأْذِهب َعنـُْهُم الرّجَس َوَطهِّرُهْم َتْطِهرياً : فـََقالَ 

رسول خدا را ديده كه : بر عايشه وارد شدم و او به ما گفت: گفتكند كه متيمى   عوام بن حوشب از متيمى روايت مى. 
من هستند، پس هرگونه پليدى را از آنان   اهل بيت  اينان! خدايا: على، فاطمه، حسن و حسني را طلبيده، فرموده است
  .دور كن و ايشان را به پاكى كامل و مهه جانبه برسان

______________________________  
  .382: ىل، صدوقاألما -)1(

  42: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :روايت دوم

عشق و عالقه پيامرب به : به من بگو: با مادرم به حضور عايشه رفتيم؛ مادرم از او پرسيده، گفت: گويد مجيع بن عمري مى
بود، من خود ديدم كه او را به مهراه ترين شخص نزد پيامرب  او در ميان مردان، حمبوب: على چگونه بود؟ عايشه به او گفت

هر گونه پليدى را ! من هستند، خدايا  اهل بيت  اينان! خدايا: فاطمه، حسن و حسني زير جامه خود گرفت و سپس گفت
من نيز پيش رفتم تا سرم را زير جامه كنم اما پيامرب مرا . از آنان دور كن و ايشان را به پاكى كامل و مهه جانبه برسان

  تو نيستم؟  اهل بيت آيا من از: گفتم! اندعقب ر 
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  .»1«  تو بر خري هسىت، تو بر خري هسىت: پاسخ داد

  :روايت سوم

أيـَُّها الّناس، إّىن فـََرٌط َلُكْم : مسَِعُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يَقولُ : عيسَى بُن َعبِدالّلِه بِن َماِلك، َعن ُعَمِر بِن اَخلطّاب
ُلُكم ِحني رُِدوَن َعَلىَّ احلَْوض، َحوضاً أْعَرَض ِممّا بَني َصنَعاءَ َوُبصَرى، فيِه َقْدَحاُن َعَدَد الّنجوِم ِمن ِفضٍَّة، َوإّىن سائِ َوإّنُكْم َوا

، فَاْنُظروا َكْيَف َختِْلُفوىن ِفْيِهما، اْلَسَبِب اَألْكَربِ ِكتاِب الّله َطَرُفهُ  بَِيِد الّلِه َوَطرَفُُه بِأيديُكْم، فاْسَتْمِسُكوا ِبِه  َترُِدوَن َعَلىَّ َعِن الثـََّقَلْنيِ
ُلوا، وِعتـَْرتى أهَل بـَْيىت َفإنَُّه َقْد نـَبَّأىن اللَّطْيُف اخلَبُري أنـَُّهما َلْن يـَْفَرتِقا َحّىت َيرِدا َعلىَّ  يا َرُسوَل الّلِه، َمْن : فـَُقْلتُ .  اَحلْوضَ َوال تـََبدَّ

حلَْمى  ىت ِمْن ُوْلِد َعلىٍّ َوفاِطَمَة َواَحلَسِن َواُحلَسْنيِ َوِتْسَعٍة ِمْن ُصْلِب اُحلَسِني، أئمٍَّة أْبراٍر ُهْم ِعتـَْرتى ِمنْ أهُل بَي: ِعتـَْرُتْك؟ قالَ 
  »2«  َوَدمى

.______________________________  
  .682، حديث 61/ 2: شواهد التنزيل -)1(

  .165، حديث 41، باب 317/ 36: ؛ حبار األنوار91: كفاية األثر  ؛9/ 1): با اندكى تفاوت(تفسري الربهان  -)2(

  43: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

من جلودار ! اى مردم: فرمود كند كه از پيامرب خدا شنيدم كه مى عيسى بن عبدالّله بن مالك از عمر بن خطاب روايت مى
اش از صنعا تا ُبصرى است و به عدد ستارگان،  حوضى كه گسرتدگى مشا هستم و مشا كنار حوض بر من وارد خواهيد شد،

شويد من درباره ثقلني از مشا سؤال خواهم كرد پس با تأمل و دقت  جام زرين در آن است؛ هنگامى كه بر من وارد مى
و سوى  تر كتاب خداست كه يك سويش به دست خدا بنگريد كه در اين دو چگونه جانشينم خواهيد بود، ريسمان بزرگ

هر آينه و . عرتمت اهل بيتم] و ريسمان كوچكرت[ديگرش به دست مشاست، پس به آن چنگ زنيد و دگرگون نگرديد 
  .خداى لطيف آگاه به من خرب داده كه اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا كنار حوض بر من وارد شوند

اهل بيتم از فرزندان على و : ه كساىن هستند؟ فرمودعرتت تو چ! يا رسول الّله: به پيامرب گفتم: گويد عمر بن خطاب مى
  .فاطمه و حسن و حسني نُه تن از صلب حسني كه اماماىن نيكوكارند و اينان عرتت من از گوشت و خون من هستند

  :روايت چهارم
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عُت َرُسوَل  - :َحياِة أبيِه َعلّى عليه السالمَوذِلَك ِىف  -مسَِعُت احلَُْسَني بَن َعِلىٍّ يـَُقوُل ِىف َمسِجِد النَِّىبِّ : ُموسى بُن َعبِد ربه مسَِ
َعِلىٌّ : َفَمن أْهُل بَيِتَك يَا َنِىبَّ الّلِه؟ َقالَ : قيل. أال إنَّ أهَل بَيِيت أماٌن َلُكْم َفَأِحبُّوُهم ِحلُّىب، َوَمتَسَُّكوا ِِم َلْن َتِضّلوا: الّلِه َيقولُ 

  »1«  ، أئَِمٌة اَمَناءُ َمعُصوُموَن، أال إنـَُّهم أهُل بَيِىت َوِعرتَِتى ِمْن َحلِمى َوَدِمىَوِسْبطَاَى َوِتسَعةٌ ِمن ُولِد احلَُْسنيِ 

.______________________________  
  ).با اندكى تفاوت( 207، حديث 41، باب 341/ 36: ؛ حبار األنوار170: كفاية األثر  -)1(

  44: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

از حسني بن على در مسجد پيامرب در روزگار حيات پدرش على عليه السالم شنيدم : گويد بن عبد ربه مىموسى 
ار مشا هستند، : گفت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى: فرمود مى آگاه باشيد كه اهل بيتم سبب امان و ز

تو چه    اهل بيت :گفته شد. وييد تا هرگز گمراه نگرديدپس آنان را به خاطر حمبت من دوست بداريد و به ايشان متّسك ج
اند؛ آگاه  على و دو نوه من و نُه نفر از فرزندان حسني كه اماماىن امني و معصوم: كساىن هستند اى پيامرب خدا؟ فرمود

  .و عرتت من از گوشت و خون من هستند  اهل بيت  باشيد كه آنان

متّسك جسته و پريوى از   اهل بيت عليهم السالم  با استناد به قرآن و سنت به تا اينجا روشن شد كه شيعه دوازده امامى
آنان را واجب دانسته و واليت و امامتشان را پذيرفته و اسالم حقيقى را از آنان گرفته و با دليل استوار و حّجت آشكار 

هاى فريقني نقل شده معنا و مصداقى جز  ببر اساس روايات زيادى كه در كتا  اهل بيت :دارد كه و برهان پايدار اعالم مى
حضرت امرياملؤمنني على بن اىب طالب و حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام حسن جمتىب و حضرت ابا عبدالّله احلسني و 

  نُه امام معصوم پاك از نسل سيدالشهداء

كه در   -ده حاكمان اموى و عباسىاندازان و ُعّمال سرسپر  گران و وسوسه و از حتريف »1« ندارد  اهل بيت عليهم السالم
 -دادند گر مشروعيت حكومت و مدرسه آنان بودند و به خواست آنان حقايق ديىن را تغيري مى لباس علم و دانش توجيه

   تا قيامت بيزار است و هرگز و به هيچ قيمىت دست از واليت

______________________________  
  خود حبثى را پريامون نزول آيه تطهري درباره آل حمّمد مرحوم سيد بن طاوس در كتاب طرائف -)1(

 10اهل بيت عليهم السالم آورده و بعد از ذكر احاديثى به نقل از كتاب فضل آل البيت اثر مورخ بزرگ مصرى مقريزى، 
  .288: منايد طرائف حديث ديگر را پريامون مصداق واقعى اهل بيت از كتب خمتلف اهل تسنن ذكر مى
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  45: السالم عرشيان فرش نشني، ص يهماهل بيت عل

  .دارد اهل بيت عليهم السالم و اقتدا به آنان و حمبت و عشق به ايشان و گريه و عزادارى بر مصيبتشان برمنى

   لزوم شناخت اهل بيت عليهم السالم در روايات

  :گويند در علم منطق در حبث معرِّف، مهه اهل منطق به اتفاق آراء مى

  .از معرَّف باشد تا بتواند حقيقت را آن گونه كه هست بنماياند  كند بايد اجلى به شناساندن حقيقىت مى معرِّف كه اقدام

كند، بايد   پس از اثبات امامت اهل بيت عليهم السالم و اينكه آنان وارث علم پيامربان هستند و خداوند به آنان اهلام مى
از خود اهل    براى شناساندن اهل بيت عليهم السالم، اجلىدر اين جهان هسىت پس از خداى سبحان چه معّرىف: گفت

اى جز مراجعه  چاره  اهل بيت عليهم السالم  بيت عليهم السالم وجود دارد؟ ما براى شناخت شخصيت وجودى و معرفىت
باره آنان ندارمي، زيرا هيچ كس به آنان آگاهى جامع و كامل ندارد و آنچه ديگران در   اهل بيت عليهم السالم به خود

را آن گونه    اهل بيت عليهم السالم تواند بگويند تعريفى ناقص يا به قول اهل منطق جامع افراد و مانع اغيار نيست يعىن منى
  .كه هستند به ما بشناساند

و معرفت به حقيقت و شخصيت آنان امرى   اهل بيت عليهم السالم  با توجه به مطالب قبل مشخص شد كه شناخت
رستگارى و موجب قرب به خداوند سبحان و دريافت اسالم صحيح و واقعى و در حقيقت شناخت صراط  الزم و سبب

به خاطر عظمت و حساسيت مطلب و تأكيد بر آن و دقت توجه هر چه بيشرت، به چند روايت . مستقيم اهلى است
  .شود ديگر اشاره مى

  :امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

يَنا، َفذَ َأْسَعُد النّاِس َمْن عَ  َ اَك ِمّنا َوُهَو َرَف َفْضَلَنا، َوَتقّرَب إىل الّلِه بَِنا، َوأخَلَص ُحبَّنا، َوَعِمل ِمبا إليِه َنَدبْنا، َوانَتهى َعّما َعنُه 
َقاَمةِ 

ُ
  ِىف َداِر امل

  46: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« َمَعَنا
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شناخت و به وسيله ما به خدا تقرب ]  بر ديگر خملوقات[برترى ما را  ترين مردم كسى است كه مزيت و خوشبخت. 
دارمي دست  خوانيم عمل كرد و از آنچه كه ما باز مى جست و حمبت ما را خالص منود و به امورى كه ما بر آن مى

شت ابدى با ما خواهد بود. برداشت   .چنني كسى از ماست و در 

  :يه السالم گفتمبه حضرت امام صادق عل: گويد زرعه مى

ءٌ َيعِدُل  ٍء َبعَد اْلَمْعرَِفِة َيعِدُل َهِذه الَصالَة، َوال َبعَد اْلَمْعرَِفِة َوالصَّالِة َشى َما ِمن َشى: أىُّ األعماِل ُهَو أفَضُل بَعَد اْلَمعرَِفِة؟ َقالَ 
  »2« َيعِدُل احلَْجَّ؛ َوفَاِحتَُة َذِلُك ُكلِّه َمعرِفـَتـَُنا َوَخاِمتَُتُه َمْعرِفـَتُناءٌ  ءٌ َيعِدُل الصَّْوَم، َوال َبعَد ذلَك َشى الزَكاَة، َوال َبعَد َذِلَك شى

  :پس از شناخت و معرفت خدا كدام عمل برتر است؟ حضرت فرمود. 

پس از شناخت، هيچ چيز برابر اين مناز نيست و پس از شناخت مناز هيچ چيز با زكات برابر نيست و پس از اينها 
ا شناخت ماستچيزى با رو    .زه برابر نيست و پس از اينها چيزى با حج مساوى نيست و آغاز و پايان مهه آ

كه قرآن    اهل بيت عليهم السالم آرى، كيفيت مناز و زكات و روزه و حج و راه صحيح اجنام دادن اين عبادات را بايد از
  ها در خانه آنان نازل شده و وارثان دانش پيامربند آموخت؛ اين آموخنت جز با شناخت آنان و فرهنگ و فرمان

______________________________  
  .1995، ىف ضرورة اإلمامة، حديث 115: غرر احلكم -)1(

  .34، حديث 1، باب 27/ 1: ؛ وسائل الشيعة1478، جملس يوم اجلمعة، حديث 694: األماىل، طوسى -)2(

  47: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و احكامشان ميّسر خنواهد شد

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده

  »1«  َمن َمّن الّلُه َعلَيِه ِمبَعرَِفِة أهِل بَيِىت َوَواليَِتِهم، فـََقد َمجََع الّلُه َلُه اخلَْري ُكلَّهُ 

اده ىب  اهل بيت  خدا به شناختكسى كه .    .ترديد مهه خري را براى او گرد آورده است من و واليتشان بر او منت 

  :ابوبصري از حضرت امام صادق عليه السالم در تأويل آيه شريفه
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  .»2« »...َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً ... «

  ...اند ترديد او را خري فراواىن داده شود، ىبو آنكه به او حكمت داده ... 

  :كند كه آن حضرت فرمود روايت مى

  »3«  َطاَعُة الّلِه َوَمعرَِفُة اإلَمامِ 

  .طاعت خدا و شناخت امام است] ترديد خري كثري به او عنايت شده و خري كثري اند، ىب كسى كه حكمت به او داده. [

______________________________  
لس الثاىن والسبعون، حديث 474: ؛ األماىل، صدوق176: بشارة املصطفى -)1( ، باب 88/ 27: ؛ حبار األنوار9، ا
  .36، حديث 4

  .269): 2(بقره  -)2(

/ 1: ؛ حبار األنوار60، حديث 19، باب 148/ 1: ؛ احملاسن11، باب معرفة اإلمام، حديث 185/ 1: الكاىف -)3(
  .22، حديث 6، باب 215

  48: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

رتين برترين: اهل بيت   ها ها و 

باشند و چه موجوداتى كه سراپاى وجودشان  در ميان موجودات هسىت، چه موجوداتى كه از نظر آفرينش، ماّدى حمض مى
رتين معنوى است و چه موجوداتى كه تركيىب از ماّديت و معنوّيت هستند؛ برترين   .وجود دارند هاىي ها و 

رت بودن هر يك از اين سه نوع، يا انتخاب و گزينش حضرت حق است يا توجه معنوى او يا سعه  سبب و علت برتر و 
  .وجودى موجود يا اميان كامل و يقني جامع و عمل شايسته او و يا سبب و عّلت ديگرى كه بر ما پوشيده و پنهان است

  :شود هاىي اشاره مى هاى هر يك از اين سه نوع، به منونه رتين به خاطر توضيح مطلب، از ميان برترين و

  رتين مكان ها
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اى  هاىي نام برده شده كه در پيشگاه خدا از ارزش و موقعّيت ويژه ها و قطعه زمني در قرآن جميد و روايات از مكان
ا را از ديگر مكان ساس رمحت و لطف حق به خاطر قرار گرفنت ها ممتاز و برتر منوده و براى انسان بر ا برخوردارند كه آ

هاى بزرگ مقّرر شده و شكسنت حرمت آن  هاى عظيم و ثواب ها و اجنام يك سلسله عبادات و آداب، پاداش در آن مكان
  .ها نيز بر مهگان ممنوع و حرام گشته است مكان

  49: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   كعبه و زمني آن

ه كعبه مكرّمه روى آن قرار دارد از جانب خداى مهربان انتخاب شده و اين انتخاب به آن مكان شرافت و قطعه زميىن ك
  .برترى داده و آن را از ميان مهه مكان ها برجسته و ممتاز كرده است

  :از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده

  »1« األرِض َموِضَع الَكْعَبةِ  ٍء َشيئاً، َواْخَتاَر ِمن إَن الّلَه اْخَتاَر ِمن ُكِل شى

  .خدا از هر چيزى چيزى را برگزيد و از مهه روى زمني جاى كعبه را انتخاب كرد. 

  .اى است كه به فرمان حق بر روى قطعه زميىن انتخاب شده ساخته شد كعبه، اول خانه

 »...ِفيِه آياٌت بـَيِّناٌت َمقاُم ِإْبراِهيَم َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمناً * ِلْلعاَلِمنيَ  ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمبارَكاً َو ُهدىً «
»2«.  

اده شد، مهان است كه در مكه است، كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  يقيناً خنستني خانه مردم 
مقام ابراهيم است؛ و ]  ربوبّيت، لطف، رمحت خدا و از مجلهاز [هاىي روشن  در آن نشانه.* هدايت براى جهانيان است

  ...هر كه وارد آن شود در امان است

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  َمن أََتى الَكعبَة فـََعَرَف ِمن َحقَِّها َوُحرْمِتَها، َملْ َخيْرُْج ِمن َمكََّة اّال َوَقْد َغَفرَ 
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______________________________  
  .17649حديث : وسائل الشيعة. 2306، باب ابتداء الكعبة وفضلها، حديث 243/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .97 -96): 3(آل عمران  -)2(

  50: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  الّلهُ َلُه ُذنُوَبُه وََكَفاُه الّلُه َما يُِهمُُّه ِمْن أَمِر ُدنـَْياُه َوآِخرَتِهِ 

رود جز اينكه خدا گناهانش را  كسى كه به سوى كعبه آيد و خبشى از حق و حرمتش را بشناسد از مكه بريون منى  .
  .كند آمرزد، و آنچه از كار دنيا و آخرت او را نگران كرده، كفايت مى مى

  ها رتين زمان

دهد تا با  توجه مى »4«  و ايام الّله »3« احلجة ، ده شب اول ذى»2« هاىي چون شب قدر قرآن جميد، مردم را به زمان
  .هاى عظيم حق كنند نظري، خود را شايسته پاداش هاى ىب گريى از اين فرصت ره

______________________________  
  .17652، حديث 18، باب 242/ 13: وسائل الشيعة -)1(

  :در روايىت آمده است

و ال أكرم على اهللا عزوجل منها، هلا حرم اهللا  -و أومأ بيده اىل الكعبة -ما خلق اهللا تعاىل بقعة ىف األرض أحب إليه منها«
  .»األشهر احلرم ىف كتابه يوم خلق السماوات و األرض

و نزد ) اشاره كرد و حضرت با دست مبارك خود به كعبه(تر از آجنا در پيشگاه خود نيافريده  خدا مكاىن را در زمني حمبوب
ها و زمني چنانكه در  آجنا جاىي وجود ندارد، و چهار ماه حرام را از روز آفريدن آمسانتر از  خدا نيكوتر و با ارزش

  .17651، حديث 18، باب 242/ 13: وسائل الشيعة. جميدش اشاره كرده به خاطر كعبه حرام اعالم داشت قرآن

  .1): 97(قدر » ميما قرآن را در شب قدر نازل كرد« »ِإنَّا أَنـَْزْلناُه ِيف َليـَْلِة اْلَقْدرِ « -)2(

  .2 -1): 89(فجر » گانه هاى ده و به شب* سوگند به سپيده دم« »َو لَياٍل َعْشرٍ * َو اْلَفْجرِ « -)3(
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ِلَك َآلياٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر ِبآياتِنا َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر َو ذَكِّْرُهْم بِأَيَّاِم اللَِّه ِإنَّ ِيف ذ  َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُموسى« -)4(
ها به سوى روشناىي  كه قوم خود را از تاريكى]  و به او وحى كردمي[هاى خود فرستادمي  و مهانا موسى را با نشانه« »َشُكورٍ 

ترديد در اين  به آنان يادآورى كن، ىب]  كه روزهاى رمحت، عذاب، پريوزى و شكست است[بريون آور و روزهاى خدا را 
  .5): 14(ابراهيم » است] از توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  خدا براى هر شكيباى سپاس گزارى نشانه روزهاى

  51: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  شب قدر

اسرائيل براى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره مردى از بىن : كند كه تفسري با ارزش الصاىف از ابن عباس روايت مى
پيامرب صلى اهللا عليه و آله از شنيدن آن . نقل كردند كه هزار ماه بر دوش خود به خاطر جهاد در راه خدا اسلحه محل كرد

پس دست به دعا برداشته،  ! به شّدت شگفت زده شد و آرزو كرد كه اى كاش چنني كار پرثواىب در اّمتش اجنام گريد
  .اى ترين عمر و از نظر عمل در حداقّل عمل قرار داده ر كوتاهامت من را از نظر عم! پروردگارا: گفت

شب قدر، در عني كوتاهى زمانش و فرصت اندكش براى عمل، : خداى مهربان شب قدر را به او عطا كرد و اعالم فرمود
عد از تو در كرد براى تو و امت تو ب از هزار ماهى كه آن مرد مؤمن بىن اسرائيلى سالح براى جهاد در راه خدا محل مى

رت است   .»1«  هر رمضاىن تا روز قيامت 

ره و پاداش دعا و استغفار و قرائت قرآن و مباحثه علمى و منازهاى مستحب و احياء و زيارت حضرت امام حسني عليه 
رت است   .السالم در شب قدر، از اجنام آن در هزار ماه پى در پى برتر و 

  ده شب اول ذواحلجة

رتين ايامى است كه عمره متتع و  »2«  حلجة چنان كه در قرآن جميد آمده از ايام معلومات استده شب اول ذو ا و از 
  گريد حج در آن اجنام مى

______________________________  
  .352/ 5: ؛ تفسري الصاىف665/ 10: جممع البيان -)1(

حلَْجَّ َفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل ِيف احلَْجِّ َو ما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمهُ احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ ا« -)2(
شوال، ذوالقعده، [هاى معني و معلومى است  حج در ماه« »َو اتـَُّقوِن يا أُوِيل اْألَْلبابِ   اللَُّه َو تـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقوى
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در حج، آميزش با ]  بداند كه[بر خود واجب كرد، ]  با احرام بسنت و تلبيه[ها حج را  كسى كه در اين ماه  پس]  ذواحلجه
رتين . داند و آنچه از كار خري اجنام دهيد خدا مى. نيست] جايز[زنان و گناه و جدال  و به نفع خود توشه برگرييد كه 

  .197): 2(بقره » .كنيد  از من پروا! توشه، پرهيزكارى است و اى صاحباِن خرد

  52: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

مش روز عرفه و شب دمهش شب بيتوته واجب در مشعر و روز دمهش روز عيد قربان است   .و روز 

 اى نسبت به عبادت و بندگى خدا در آن رسيد، صاحلان و شايستگان اّمت اهتمام فوق العاده زماىن كه ماه ذو احلجة مى
ايت برترى و فضيلت و بركت است؛ از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه. داشتند   :اين ايام در 

  !»1«  تر از اين ايام نيست عمل خري و عبادت در هيچ ايامى نزد حق حمبوب

   ايام اللّه

  .هاى فاسق است پروردگار بر مجعيتهاى مؤمن يا خشم و غضب  ايام اللّه، روزگار جلوه رمحت واسعه حق بر امت

ا اتفاق افتاده -توجه به ايام الّله كارى بسيار پسنديده و واقعيىت است كه خداى   -براى عربت گرفنت از حوادثى كه در آ
  :ها در قرآن جميد به آن فرمان داده است مهربان جهت رشد و بيدارى امت

  .»2« »...ْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر َو ذَكِّْرُهْم بِأَيَّاِم اللَّهِ ِبآياتِنا َأْن أَ   َو َلَقْد َأْرَسْلنا ُموسى«

   كه]  و به او وحى كردمي[هاى خود فرستادمي  و مهانا موسى را با نشانه

______________________________  
  .413: مفاتيح اجلنان -)1(

  .5): 14(ابراهيم  -)2(

  53: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم
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كه روزهاى رمحت، عذاب، پريوزى و شكست [ها به سوى روشناىي بريون آور و روزهاى خدا را  قوم خود را از تاريكى
  ...به آنان يادآورى كن]  است

به پيشگاه و افزون بر آنچه گذشت، زمان قطع رابطه با گناهان و روى آوردن به عبادات و كارهاى پسنديده و توبه و انابه 
رتين زمان   .ها شناخته شده است حضرت حق، در روايات و معارف اهلى از برترين و 

  ها رتين انسان

  .ها، اميان و دانش و تقواست مالك فضيلت و ارزش انسان نسبت به ديگر انسان

مؤمنان برتر و باالترند و اهل  ترند و عاملان و دانشمندان اهل عمل به درجاتى از گروه ها با ارزش مردم مؤمن از مهه انسان
  .ترند تر و باارزش تقوا كه تقواى آنان در نقطه اوج است از مهه با فضيلت

  :قرآن جميد و روايات در اين سه زمينه اشارات لطيف و عبارات دقيقى دارند

   اهل اميان

  .»1« »َم َدَرجاٍت َو اللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعلْ ... «

بلندگرداند، و خدا به آنچه اجنام ]  عظيم و باارزش[اى و دانشمندانتان را به درجاتى  خدا مؤمنان از مشا را به درجه... 
  .دهيد، آگاه است مى

______________________________  
  .11): 58(جمادله  -)1(

  54: الم عرشيان فرش نشني، صالس اهل بيت عليهم

ارزش مؤمن تا جاىي است كه آيات قرآن و روايات، حمبت به مؤمن را حمبت به خدا و رسول و كمك به مؤمن را كمك به 
خدا و رسول و خوشحال كردن مؤمن را خوشحال منودن خدا و رسول و آزار مؤمن را به هر شكلى آزار به خدا و رسول 

  !دانند مى

  :كند ر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مىحضرت امام باق
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  »1«  َمْن َسرَّ ُمؤِمناً فـََقْد َسرَِّىن َوَمْن َسرَِّىن فـََقْد َسرَّ الّلهَ 

ترديد مرا خوشحال كرده و كسى كه مرا خوشحال كند به يقني خدا را خوشحال   كسى كه مؤمن را خوشحال كند، ىب. 
  .كرده است

  :باقر عليه السالم فرمود حضرت امام

  »2«  ٍء َأَحبَّ إَىل الّلِه ِمن إدخاِل السُّروِر َعَلى املؤِمنِ  َما ُعِبَد الّلُه ِبَشى

  .تر از وارد كردن خوشحاىل و سرور بر مؤمن باشد عبادت نشده است خدا به كارى كه نزد او حمبوب. 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »3«  اْمرٍِئ ُمؤِمٍن، َأَحبُّ إَىل الّلِه ِمن ِعشرِين َحجًَّة، ُكلُّ َحجٍَّة يُنِفُق ِفيَها َصاِحُبها ِمائَة ألفٍ َلَقَضاءُ َحاَجِة 

رت است.    .هر آينه برآوردن حاجت مؤمن نزد خدا از بيست حج كه زائرش در هر حج آن صد هزار دينار انفاق كند 

______________________________  
، حديث 24، باب 349/ 16: ؛ وسائل الشيعة1، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 188/ 2: ىفالكا -)1(

21733.  

، حديث 24، باب 349/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 189/ 2: الكاىف -)2(
21734.  

، حديث 26، باب 363/ 16: شيعة؛ وسائل ال4، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 193/ 2: الكاىف -)3(
21769.  

  55: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1«  أْن أُْشِبَع َرُجًال ِمن إخواِىن، َأحبُّ إَىلَّ ِمن َأْن أْدُخَل ُسوَقُكم هَذا َفَأبـَْتاَع منها َرْأساً َفأُْعِتُقهُ 
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اى را خبرم و در  نم را با غذاىي سري كنم، نزد من از اينكه وارد اين بازار مشا شوم و بردهترديد اگر مردى از برادران مؤم ىب. 
  .تر است راه خدا آزاد كنم؛ حمبوب

   اهل علم

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره برترى عاِمل مى

  »2«  َفضُل الَعاملِِ َعَلى َساِئِر الناِس َكَفضِلى َعلى أدنَاُهم

  .برترى دانشمند بر ديگر مردمان چون برترى من بر پايني دسترتين و حقريترين آنان است. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

َلَة الَبْدِر َعَلى َسائِِر اْلَكواِكبِ    »3«  َفضُل الَعاملِِ َعَلى الَعاِبِد َكَفضِل الَقَمِر لَيـْ

  .شب چهارده بر ديگر ستارگان است مانند برترى ماه]  دانش ىب[برترى دانشمند بر عبادت كننده . 

  :و نيز آن حضرت فرمود

   األنِبياءُ ُمث الُعَلماُء، مثُ : َثالثٌَة َيْشَفُعوَن إىل الّله َعزََّوَجلَّ فـَُيَشفَُّعونَ 

______________________________  
وسائل الشيعة  ؛52، حديث 1، باب 394/ 2: ؛ احملاسن14، باب اطعام املؤمن، حديث 203/ 2: الكاىف -)1(

  .30608، حديث 29، باب 302/ 24

  .675/ 2: تفسري الصاىف -)2(

  .675/ 2: ؛ تفسري الصاىف28، حديث 357/ 1: عواىل اللئاىل -)3(

  56: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« الشَُّهداء
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  :شود كنند كه شفاعت آنان پذيرفته مى سه طايفه در قيامت شفاعت مى. 

  .پيامربان، سپس دانشمندان، آنگاه شهيدان

  :حضرت امام باقر عليه السالم فرمود

  »2« َعاِملٌ يَنَتِفُع ِبِعلِمه، أفَضُل ِمن َسْبِعَني ألَف َعاِبدٍ 

  .برتر است]  دانش ىب[دانشمندى كه از دانشش سود برد از هفتاد هزار عبادت كننده . 

  اهل تقوا

  :فرمايد قرآن درباره اهل تقوا مى

  .»3« »...ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ ... «

  ...يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب... 

  :كند فرمايد خدا در قيامت به مردم خطاب مى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

ُتـَُّقوَن؟ إنَّ َأْكَرَمُكم ِعْندَ  َأَمرُتُكم َفَضيَّعُتم َما َعهدتُ 
 الّلِه إَليُكم ِفيِه، َوَرَفعُتم أنَساَبُكم َفالَيوَم أْرَفُع َنسِىب َوَأَضُع أنَساَبُكم، أْيَن امل

  »4«  أتَقاُكمْ 

.______________________________  
  .676/ 2: تفسري الصاىف -)1(

  .676/ 2: ؛ تفسري الصاىف294: ؛ حتف العقول8، باب صفة العلم وفضله، حديث 33/ 1: الكاىف -)2(

  .13): 49(حجرات  -)3(

  .56، باب 278/ 67: تفسري سوره حجرات؛ حبار األنوار: جممع البيان -)4(

  57: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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نسبت به آن با مشا پيمان داشتم فرمان دادم، وىل مشا اين حقيقت را كه ]  به عبادت و بندگى و دورى از طاغوت[مشا را 
باال برديد؛ من امروز نسىب كه بندگامن ] كرد كه دردى از دنيا و آخرت مشا دوا منى[هاى خود را  ضايع و تباه كرديد و نسب

، ] اندازم و از ارزش و اعتبار مى[م  فرو مى]  با نياكانتان[دهم و نسب و پيوند مشا را  دهد رفعت مى را با من پيوند مى
  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشايند اهل تقوا كجايند؟ هر آينه گرامى

رتين آفريده   ها اهل بيت عليهم السالم 

از آجنا كه مالك ارزش انسان در ميزان حق و ترازوى عدل، اميان و معرفت و تقواست و بر اساس آيات و روايات، اميان و 
هم چون فرشتگان و  -هاى صاحب عقل و دارندگان زمينه تكليف ز مهه آفريدها  اهل بيت عليهم السالم  معرفت و تقواى

نسبت به   -بيشرت و استوارتر و گسرتده است و اميانشان در بلندترين نقطه اوج و معرفت، و دانششان -جن و انس
ترين مرحله است،  اىلفراگري و پرهيزكارى و تقوايشان در ع -گذشته و آينده و در مورد حقايق امور و ظاهر و باطن هسىت

رتند و قبول واليت و امامتشان تا قيامت بر مهگان الزم و واجب و  به مهني خاطر از مهه موجودات و آفريده ها برتر و 
و   »1«  رسد و كور دل بدون اقتدا به آنان و اطاعت از آن بزرگواران به جاىي منى -هرچه باشد و هركه باشد -هيچ كس
  »2«  كاالنعام

______________________________  
  .19): 35(فاطر » يكسان نيستند] كافر و مؤمن،[نابينا و بينا « »َو اْلَبِصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى« -)1(

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يُـ « -)2( ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َو َهلُْم آذاٌن ال َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ ْبِصُروَن ِ
ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ  و مسلماً « »َيْسَمُعوَن ِ

يابند، و چشماىن است كه توسط آن  در منى] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[امي  آفريده
انند شنوند، آنان م منى] سخن خدا و پيامربان را[هاىي است كه به وسيله آن  بينند، و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[

  .179): 7(اعراف » اند]  ازمعارف و آيات خداى[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب چهارپايانند بلكه گمراه

  58: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

باقى خواهد ماند گرچه به صورت ظاهر زنده باشد و ادعاى بيناىي و علم و معرفت كند و خود را انسان  »1«  و ميت
  .بداند
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به حكم عقل، اطاعت جاهل از عامل، نادان از دانا، غري متخصص از متخصص، گمراه از هادى و آنكه بافت 
اش مأموم بودن است از امام به حق، واجب و الزم است و هيچ عقل ساملى امتناع از اين حقيقت را ندارد و  وجودى

  .خنواهد داشت

اهل بيت عليهم   كجا كه زندگى كند، با دست يافنت به معرفت  ترديد اگر انسان در هر شرايطى كه باشد و در هر ىب
كه امامان به حق و منصوبان از جانب خداى مهربانند، مأموم آنان نشود و آيني و دينش را از آنان نگريد و در    السالم

نكند و راهشان كه صراط مستقيم حق است قدم ننهد و از فرهنگ مثر خبششان كه تفسري آيات كتاب خداست پريوى 
ار از  فرمان هاى استوارشان را اطاعت ننمايد، گرچه مهه عمرش در مدار جهاد و كوشش قرار گريد و چون چشمه فصل 

 »2« وجودش عمل خري جبوشد، به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به نتيجه و منفعت كوشش خود خنواهد رسيد
  !، در ضاللت و گمراهى خواهد ماندو تا رسيدن به هالكت ابدى و شقاوت مهيشگى

ره    آرى، انساىن تا ابد از گمراهى مصون است و از كوشش و جهادش 

______________________________  
به مردگان  ]دعوتت را[تواىن  ترديد تو منى ىب« »َو ال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّعاَء ِإذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ   ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى« -)1(

  .80): 27(منل » گردانند بشنواىن كنان روى برمى تواىن آن را به كران كه پشت بشنواىن، و نيز منى

  .775، حديث 53، باب 272/ 2: ينابيع املودة -)2(

  59: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

لغزشش مغفور و تالش و كوشش او مشكور خواهد برد و عمرش ضايع خنواهد شد و در پيشگاه حق عملش مقبول و 
اين معنا را جوامع حديثى عامه و خاصه از پيامرب اسالم . متّسك جويد  اهل بيت عليهم السالم است كه به قرآن جميد و

  :اند صلى اهللا عليه و آله روايت كرده

ِكَتاُب الّلِه َحبٌل َممْدوٌد ِمن السَّماِء إَىل األرِض، : م ِمَن اآلخرَأَحُدمها أعظَ : إّىن تارٌِك فيُكم َما إن َمتَسَّكُتم ِبِه َلن َتِضلُّوا بَعِدى
  »1« َوِعرتَِتى أهُل بَيِىت، َوَلن يَفتَـرََّقا َحىتَّ َيرِدا َعلىَّ اَحلوَض فَانُظُروا َكيَف َختُْلُفوِىن ِفيِهَما

ز پس از من گمراه نشويد، يكى از آن دو از ام كه چون به آن چنگ زنيد هرگ من چيزى را در ميان مشا به يادگار گذاشته. 
كتاب خدا كه ريسماىن كشيده شده از جانب خدا به سوى زمني است و عرتمت اهل بيتم و اين دو : تر است ديگرى بزرگ
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هرگز از هم جدا نگردند تا كنار حوض كوثر بر من وارد شوند؛ پس با تأمل و دقت بنگريد كه در نبودن من حق مرا درباره 
  كنيد؟ دو گوهر گرانبها چگونه ادا مىاين 

______________________________  
  .36، حديث 7، باب 118/ 23: ؛ حبار األنوار663/ 5: سنن الرتمذى -)1(

  60: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :حقيقت وجودى اهل بيت

كه از شخص امرياملؤمنني   »1«  تكيه بر آيه مباهله با توجه به آيات و روايات و مطالىب كه در فصل قبل مشخص شد و با
توان اثبات كرد كه وجود علوى كه ريشه وجود يازده امام معصوم است، حقيقت  عليه السالم تعبري به نفس شده مى

  .اش با نور حمّمدى يكى است و تفاوت آن دو فقط در جنبه جسمى و مادى است نورى

  :فرمايد م مىامام صادق عليه السالم در روايىت مه

َكاَن َوَخَلَق نُوَر األنَواِر الَِّذى نـُوَِّرتْ 
َ
   إنَّ الّلَه َكاَن إذ ال َكاَن، َفَخلَق الَكاَن َوامل

______________________________  
ءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا َو َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أَبْناَءنا َو أَبْنا« -)1(

  .61): 3(آل عمران  »...أَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ 

در ذيل حديث شريفى  27، حديث 50، باب 48/ 37: و حبار األنوار 656: در تفسري االمام العسكرى عليه السالم
  :ول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده است در تفسري آيه شريفه مباهله چنني آمده استكه از رس

ا  ما رسول الّله فأقعدمها بني يديه كجروى األسد وأّما النساء فكانت فاطمة جاء  فكان األبناء احلسن واحلسني، جاء 
  .د وأّما األنفس فكان على بن أىب طالب عليه السالمرسول الّله صلى اهللا عليه و آله وأقعدها خلفه كلبوة األس

أمجع املفسرون على أن املراد : (توان چنني نتيجه گرفت كه با توجه و تدبر در مصادر اصيل شيعه و حىت كتب عامه مى
ز در مرحوم عالمه جملسى ني. نيز چنني بيان شده است 238: ، كه در الصواعق احملرقه)بالنفس هاهنا على عليه السالم

  .اند باىب را به اين آيه شريفه اختصاص داده. 7، باب 257/ 35: حبار األنوار
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  61: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ..يّاً ِمنُه اَألنَواُر، َوأْجَرى ِفيِه نُوَرُه الَِّذى نـُوَِّرْت ِمنُه األنواُر، وهو النُّوُر الَِّذى َخَلَق ِمْنُه ُحمَمَّداً وَعلِ 

نبود پس كان و مكان را آفريد و نور االنوارى كه انوار از آن نوراىن شدند خلق كرد و در آن » كان«خدا بود وقىت كه . 
  .نورش را كه مهه انوار از آن نوراىن شدند جارى ساخت و آن نورى است كه حمّمد و على را از آن پديد آورد

  :و در روايت ديگرى فرمود

: امي سپس آن نور در پشت آدم قرار گرفت تا در پشت عبداملطلب دو خبش شد يك نور آفريده شدهمن و تو از ! يا على
  .»2«  خبشى در پشت عبدالّله قرار گرفت و خبشى هم در پشت ابوطالب

تر از نور و روح علوى نبود و حضرت حق، شب  به اين خاطر هيچ نور و روحى با پيامرب صلى اهللا عليه و آله مأنوس
به سبب اين انس با صداى وجود مبارك امريمؤمنان عليه السالم با حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله سخن  معراج 

گفت و به مهني جهت بني حمّمد و على عقد اخوت و برادرى بست تا اين اخوت و برادرى و يگانگى در عامل خلق و 
  :فرمود جهان طبيعت نيز بروز و ظهور پيدا كند و به اين علت به او مى

______________________________  
  .46، حديث 1، باب 24/ 15: ؛ حبار األنوار9، باب مولد النىب ووفاته، حديث 441/ 1: الكاىف -)1(

   عن عيسى ابن أمحد بن عيسى عن أىب احلسن العسكارى عن آبائه عن أمري املؤمنني« -)2(

خلقىن الّله تعاىل وأنت من نور الّله حني خلق آدم ! يا على: قال النىب صلى اهللا عليه و آله: قال  اهل بيت عليهم السالم
حبار  »فأفرغ ذلك النور ىف صلبه فأفضى به إىل عبد املطلب مث افرتق من عبد املطلب أنا ىف عبدالّله و أنت ىف أىب طالب

  .15، حديث 1، باب 13/ 5: األنوار

  62: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

  »1«  إّنَك َتسَمُع َما أَمسُع َوتـََرى َما َأَرى

  .بيىن بينم تو هم مى شنوى و آنچه را من مى شنوم تو نيز مى آنچه را من مى. 
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   واليت، باطن و سّر رسالت است

و اين خواست خداست  بر اساس روايات و داليل متني و استوار، على سّر و باطن حمّمد است و حمّمد فيض اهلى است
واليت  كند اين باطن و سر با او باشد؛ پس ىب كه واليت را باطن و سّر رسالت قرار داد تا هرجا حمّمد ظهور مى

  .امريمؤمنان، رسالت ناقص است

لََتُه َو اللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه ال يـَْهِدي يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِإْن َملْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِسا«
  .»2« »اْلَقْوَم اْلكاِفرِينَ 

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 ابالغ كن؛ و اگر اجنام ندهى پيام خدا را نرسانده

  .كند كافران را هدايت منى

وجود مقدس اسدالّله الغالب على بن أىب طالب عليه السالم در مرحله و مرتبه واليتش به اذن حق متصرف در ملكوت و 
تصرىف در هسىت بدون توجه نورى حضرتش گاه مهه مدارج غيب و شهود است و هيچ  مالك باطن وجودات و جلوه

   توان گريد پس بدون حّب على و قبول واليت او منى صورت منى

______________________________  
، 1، باب 223/ 18: ؛ حبار األنوار204، حديث 122/ 4: ؛ عواىل اللئاىل234، خطبه 562: ج البالغة -)1(

  .61حديث 

  .67): 5(مائده  -)2(

  63: السالم عرشيان فرش نشني، ص ليهماهل بيت ع

  .به حّب رسول و حّب خداوند متعال رسيد چون وىل الّله باب الّله است و نور حمّمدى و علوى آغاز و اجنام هسىت است

  »1«  ِبُكْم فـََتَح الّلُه َوِبُكْم َخيِْتُم، َوإياُب اْخلَْلِق إَلْيُكمْ 

  .دهد و بازگشت خلق به سوى مشاست مىخدا با مشا آغاز كرد و با مشا پايان . 
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  چندانكه در آفاق نظر كردم و ديدم
 

 از روى يقني در مهه موجود على بود

  اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است
 

 «2» تا هست على باشد و تا بود على بود

  

   حقيقت واحده وجودى دوازده امام عليه السالم

داند چرا   ها يكى مى اصيل اسالمى آمده، اوصاف دوازده امام معصوم را در مهه زمينهدر ضمن رواياتى كه در كتب معترب و 
  .كه خلقت آنان از مهان نور و حقيقت رسول با عظمت اسالم صلى اهللا عليه و آله است

ت، در وجود مبارك رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله اس.. به غري از مقام نبوت آنچه از معاىن و حقايق و: بايد گفت
امساى حسناى اهلى  - اند چنان كه خود فرموده - كم و كاست در امامان معصوم عليه السالم جتّلى دارد و مهه آنان ىب

  هستند،

  »3«  َحنُْن َوالّلِه أمسَاُؤُه اُحلسىنَ 

  .به خدا قسم ما امساى حسناى اهلى هستيم. 

حقوقى است كه اداى آن حقوق بر عهده جهانيان واجب و به مهني خاطر جهانيان وام دار اينانند و اينان را بر جهانيان 
  و الزم است چنان كه در

______________________________  
  .؛ مفاتيح اجلنان، زيارت جامعه كبريه272/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .مولوى -)2(

  .4، باب النوادر، حديث 145/ 1: الكاىف -)3(

  64: ص السالم عرشيان فرش نشني، اهل بيت عليهم

  :كند كتاب شريف الكاىف از معصوم روايت مى
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نَيا َوَما ِفيَها لّلِه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َوِلَرُسوِلِه َوَلَنا، َفَمن َغَلَب َعَلى َشى ٍء ِمنَها فَلَيتَِّق الّلَه َوْليـَُؤدِّ َحقَّ الّلِه تـََبارَك َوتـََعاَىل، َوْلَيبَـرَّ  الدُّ
  »1«  ْل َذِلَك َفالّلُه َوَرُسوُلُه َوَحنُن بـُرَآءُ ِمنهُ إخَوانَُه، فَإْن َملْ يـَْفعَ 

دنيا و آنچه در آن است در سيطره مالكيت خداى بزرگ و پيامربش و ما قرار دارد، پس هر كس به چيزى از آن دست . 
كند خدا و يافت بايد تقواى اهلى را رعايت كند و به اداى حق خدا برخيزد و به برادرانش نيكى كند پس اگر چنني ن

  .رسولش و ما از او بيزارمي

در هر صورت ريشه وجودى اهل بيت عليهم السالم، حقيقت نوريّه حمّمديه است كه از طريق جلوه تاّمش بر على و 
   فاطمه

اهل بيت عليهم السالم است و اجياد علقه زوجيت بني اين دو درياى شگرف معنوى سبب ظهور يازده مظهر تام و ُمظهر  
  .از مهان زمان براى هدايت جهانيان به نام آن بزرگواران و تعدادشان، مهگان را توجه دادكل شد و 

  اولوا األمر چه كساىن هستند

   جابر بن عبدالّله انصارى كه تا پايان عمر مورد عنايت و احرتام اهل ىب

  :گويد اهل بيت عليهم السالم بوده، مى

  :هنگامى كه خداى عّز و جّل آيه شريفه

  .»2« »...أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ يا «

______________________________  
  .2، باب أن األرض كلها لالمام عليه السالم، حديث 408/ 1: الكاىف -)1(

  .59): 4(نساء  -)2(

  65: نشني، صالسالم عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

اند و چون پيامرب   اهل بيت كه امامان از[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان
  ...اطاعت كنيد] باشند داراى مقام عصمت مى
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ه خدا طاعتشان را به ما خدا و پيامرب را شناختيم، اولواالمرى ك! اى فرستاده خدا: را بر پيامربش حمّمد نازل كرد من گفتم
جانشينان من و پيشوايان مسلمانان پس از من هستند؛ اول آنان ! جابر: طاعت تو مقرون منوده كيانند؟ حضرت فرمود

على بن اىب طالب سپس حسن و حسني آنگاه على بن احلسني و بعد حمّمد بن على كه در تورات معروف به باقر است و 
تش كردى سالم مرا به او برسان سپس صادق جعفر بن حمّمد و بعد از او موسى بن جعفر كىن، هرگاه زيار  تو او را درك مى

و پس از او على بن موسى آنگاه حمّمد بن على سپس على بن حمّمد سپس حسن بن على آنگاه هم نام و هم كنيه من 
ان كه خداى متعال، خاور و مانده او در ميان بندگانش فرزند حسن بن على خواهد بود، مه حّجت خدا در زمني و باقى

باخرت زمني را به دست او بگشايد و مهان كه از ديده شيعيان و دوستانش پنهان خواهد شد و در آن زمان جز آنكه خدا 
  .»1« دلش را براى اميان خالص كرده، كسى در اعتقاد به امامت او پابرجا و استوار خنواهد ماند

   اهل بيت عليهم السالم شجره طيّبه

قابل توجه ديگرى كه در مورد حقيقت وجودى اهل بيت عليهم السالم در روايات صادر از آن ذوات مقدس به  نكته
  .خورد، تشبيه بسيار عميق و پر معناى اهل بيت عليهم السالم به شجره طيّبه است چشم مى

______________________________  
  .53: ر؛ كفاية األث253: ؛ كمال الدين282/ 1: املناقب -)1(

  66: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ذكر فرموده، در برابر پرسشى كه  »1«  امام صادق عليه السالم شجره طيبه را كه حضرت حق در قرآن در سوره ابراهيم
  :دهد پرسد چنني توضيح مى عمرو بن ُحريث از آن حضرت درباره شجره طيبه مى

ا، َوِعلُم اَألئّمِة َمثَرَ َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و  ُ ؤِمنَني عليه السالم فـَْرُعَها، َواَألِئمَُّة ِمن ُذرِّيَِّتِهَما أغَصا
ُ
تـَُها، آله أصُلَها، َوأِمريُامل

ؤِمُنوَن َوَرُقها، َقال
ُ
ؤِمَن َلَيمُ : َوِشيَعتـُُهم امل

ُ
ؤِمَن لَُيوَلُد فـَُتوِرَق َوَرَقٌة ِفيَها وإنَّ امل

ُ
  »2« وُت فـََتْسُقُط َوَرَقةٌ ِمنَهاَوالّلِه إنَّ امل

هاى آن و دانش امامان ميوه آن و  پيامرب خدا ريشه آن و امرياملؤمنني تنه آن و امامان از نسل پيامرب و على شاخه. 
آورد و مؤمن از دنيا  آيد پس درخت برگى برمى به خدا سوگند كه مؤمن به دنيا مى: فرمود. شيعيان مؤمنشان برگ آن هستند

  .»3« افتد رود پس از درخت برگى مى مى
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______________________________  
  .24): 14(ابراهيم  »أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ « -)1(

/ 1: ؛ تفسري الصاىف)با كمى اختالف( 80التنزيل ىف الوالية، حديث ، باب فيه نكت ونتف من 428/ 1الكاىف  -)2(
886.  

  در اين روايت، عالوه بر اثبات حقيقت وجودى واحد ائمه اطهار -)3(

توان رسيد كه حقيقت وجودى  اهل بيت عليهم السالم، از تشبيه شيعيان مؤمن به اوراق شجره طيبه، به اين مطالب مى
   انوار تابناك اهل بيت عصمت و طهارتشيعيان مؤمن برگرفته از 

  .اهل بيت عليهم السالم است

  :در روايىت آمده است كه

  .588، حديث 299: األماىل، طوسى »شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحناوحيزنون حلزننا«

هاى  شرك و برنامهنقطه مقابل شجره طيبه، شجره خبيثه است كه هدف از بيان آن، جمسم ساخنت چهره واقعى كلمه 
   توجهى به دستورها و اوامر اهل بيت احنراىف و مردم فاسد و كافر و خبيث است كه با ىب

اْجُتثَّْت ِمْن فـَْوِق اْألَْرِض ما «  اى كه اند، شجره اهل بيت عليهم السالم و انقطاع از شجره طيبه، به شجره خبيثه ملحق شده
ها هر روز به   ريشه است كه در برابر توفان ز زمني كنده شده و قرارى ندارد و ىب؛ ا26): 14(ابراهيم  »َهلا ِمْن َقرارٍ 

  .شود اى پرتاب مى گوشه

ا هستند و شجره خبيثه بىن اميه تفسري نور (است  در روايات آمده است كه شجره طيبه پيامرب و على و فاطمه و فرزندان آ
  ).ذيل آيه شريفه 2: الثقلني

  67: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  :هويت نورى اهل بيت

   حقيقت نبويّه
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و شؤون   اهل بيت عليهم السالم ريشه وجود -چه از نظر ظاهر و چه از نظر باطن و معنا -چون پيامرب بزرگوار اسالم
اهل   معنوى آن بزرگواران است، الزم است تا جاىي كه ممكن باشد پيامرب صلى اهللا عليه و آله را شناخت تا راه شناخت

  .به روى ما گشوده شود  بيت عليهم السالم

  :در روايات و معارف اهلى به چهار حقيقت به عنوان خملوق اّول، اشاره شده است

  ؛»1« الُنوراوَُّل َما َخَلَق الّلُه  - 1

  ؛»2«  اوَُّل َما َخَلَق الّلُه الَقَلم - 2

  ؛»3«  اوَُّل َما َخَلَق الّلُه الَعْقل - 3

  ؛»4«  اوَُّل َما َخَلَق الّلُه َنورِى - 4

______________________________  
  .2، حديث 96/ 1: ؛ حبار األنوار44، حديث 593: علل الشرائع -)1(

  .1، حديث 4، باب 366/ 54: ؛ حبار األنوار198/ 2: أهلني؛ تفسري القمىشرح اصول كاىف صدر املت -)2(

  .8، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار141، حديث 99/ 4: عواىل اللئاىل -)3(

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار140، حديث 99/ 4: عواىل اللئاىل -)4(

  68: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  اوَُّل َما َخَلَق الّلُه ُروِحى - 5

نظريى كه از حضرتش ظهور كرده و كرامات شگفىت كه از  وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به دليل آثار ىب
اش آشكار گشته است، مصداق اّمت و اكمِل نور و قلم و  باطن شريفش بروز منوده و حقايقى كه از قلب عرشى و ملكوتى

منايد و در يك كلمه بايد   است؛ به مهني خاطر در دو روايت ديگر، خنستني خملوق را نور و روح خود معرىف مىعقل 
اين چهار عنوان گرچه با الفاظ و كلمات خمتلف بيان شده است وىل حقيقت هر چهار عنوان يكى است و آن : گفت

  .شخص شخيص حمّمد صلى اهللا عليه و آله است
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  :دهيم را بدون تعصب بلكه بر پايه تعقل و با تكيه بر آيات و روايات مورد حبث قرار مىاين نكته بسيار مهم 

  نور

  .نور، حقيقىت است كه براى خود آشكار و آشكار كننده غري خود است: اند حكما در تعريف نور گفته

  :كند فروزان مى چراغ: يعىن» سراج منري«قرآن از وجود مقدس پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله تعبري به 

  .»2« »َو داِعياً ِإَىل اللَِّه ِبِإْذِنِه َو ِسراجاً ُمِنرياً * يا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْرَسْلناَك شاِهداً َو ُمَبشِّراً َو َنِذيراً «

______________________________  
  .، تكملة309/ 54: حبار األنوار -)1(

  .46 -45): 33(احزاب  -)2(

  :فرمايد ، در تفسري اين آيه شريفه مى11، باب 308/ 31: عالمه جملسى در حبار األنوارمرحوم 

يهتدى بك ىف الدين كما يهتدى بالسراج واملنري الذى يصدر النور من جهته اما بفعله واما ألنه سبب له  »َو ِسراجاً ُمِنرياً « [
ذا املعىن   ]. فالقمر منري والسراج منري 

يستضاء به  »َو ِسراجاً ُمِنرياً « : [فرمايد ، در توضيح يك خطبه از امرياملؤمنني عليه السالم مى236، 86: و در حبار األنوار
  .من ظلمات اجلهالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر

  69: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و تو را دعوت كننده به سوى خدا به .* دهنده فرستادمي بيمرسان و  و مژده]  بر امت[به راسىت ما تو را شاهد ! اى پيامرب
  .قرار دادمي]  براى هدايت جهانيان[فرمان او و چراغى فروزان 

او نور بود، مهان حقيقىت كه مهه شؤون وجودى نفس نفيس خود، روشن و آشكار و به غري خودش نور دهنده و روشىن 
  .خبش بود
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ط وجودش با ظاهر و باطن هسىت در كمال آگاهى و معرفت بود و به شّدت او نسبت به مهه حقايق وجودش و ارتبا
مشتاق بود كه ديگران را نيز هم چون خود به حقايق وجودشان و ارتباط وجودشان با ظاهر و باطن هسىت آگاه كند؛ اين 

  :مهان هوّيت و معناى نور است كه در كالم حكماى بزرگ اهلى نيز آمده است كه

  .»1« ٌة ظاهرٌة بَِنفِسها، ُمظِهرٌة ِلَغِريهاالنُّوُر كيفيَّ 

  .كند نور كيفيىت است كه به ذات خود ظاهر است و غري خود را ظاهر مى

هاى معترب حديث  بر اساس روايات زيادى كه در كتاب -خداى مهربان، خورشيد وجود حمّمد صلى اهللا عليه و آله را
يق نورى و عقلى و روحاىن و معنوى و مادى را از شعاع نور او پيش از مهه موجودات آفريد و سپس ديگر حقا -آمده

پديد آورد و نقاب ظلمت را از بركت نور او از چهره مهه موجودات كنار زد و در حقيقت او را بني خود و مهه موجودات 
  .واسطه حتقق قرار داد

  در روايىت تعبري »2«  سوره احزاب 46او از وجود مبارك خودش بر پايه آيه 

______________________________  
  .504/ 3: جممع البحرين -)1(

  .»َو داِعياً ِإَىل اللَِّه ِبِإْذِنِه َو ِسراجاً ُمِنرياً « -)2(

  70: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :به خورشيد فرموده است

  »1« ...أنَا الشَّمسُ 

هاى اين منظومه  مصدر و منشأ منظومه مشسى است؛ سّياره خورشيد در جهان طبيعت،. من خورشيدم! چه تشبيه شگفىت
روزگارى گذشت كه مريخ و زمني و زهره و زحل و عطارد و مشرتى و نپتون و پلوتون . وجودشان از وجود خورشيد است

  .هريك جزئى از وجود خورشيد بودند
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م در خورشيد رخ داد و با يك سلسله هنگامى كه اراده حق بر آفريدن منظومه به شكل كنوىن تعلق گرفت انفجارى عظي
ا  فعل و انفعاالت، اجزاىي كه از آن جدا شدند هر يك در فاصله اى معني و در مدارى ويژه قرار گرفتند و هم اكنون مهه آ

  .جمذوب جاذبه خورشيد و روشن به نور او و در حوزه تربيتش قرار دارند

شود و به اراده حق مهه حقايق از آن سرچشمه نورى، نشأت  ده مىنور پيامرب صلى اهللا عليه و آله پيش از مهه آفري
  .دهند گريند و بر صفحه هسىت از بركت نور حمّمدى رخ نشان مى مى

تعّيىن تنّزل يافته : هاى منظومه مشسى مهان وجود خورشيدند، وىل در لباسى ديگر و به قول فالسفه چنان كه ديگر سّياره
و غيىب و شهودى هم به اراده حق، تعّيىن تنزل يافته از خورشيد وجود پيامربند و قمرها است؛ موجودات ُملكى و ملكوتى 

  :و ستارگان نشأت گرفته از وجود مبارك او هستند چنان كه در روايىت از قول آن حضرت به اين معنا اشاره شده است كه

   َواُحلَسْنيُ  أنَا الشَّمُس، َوَعِلٌى الَقَمُر، َوفَاِطَمُة الزُّْهَرُة، َواَحلَسنُ 

______________________________  
  .9، حديث 30، باب 74/ 24: ؛ حبار األنوار2، باب مضى الشمس، حديث 114: معاىن األخبار -)1(

  71: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  اْلَفْرَقدانِ 

  ]. نام دو ستاره[فرقدانند من خورشيدم و على ماه است و فاطمه زهره و حسن و حسني . 

گو است، از  ترين سخن ترين و بليغ اين روايت در مسأله تشبيه، آن هم در كالم پيامربى پاك و معصوم كه فصيح
هاى روايات است كه حقيقىت باطىن و ملكوتى را به امرى مادى و طبيعى تشبيه كرده تا مهگان بدانند كه حقيقت  شگفىت

از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است، به اراده خدا واسطه حتقق مهه موجودات حمّمديه كه اتصالش به حق 
دار اويند و او از مهه موجودات طلبكار حق و حقوق معنوى و مادى است كه در   عرصه هسىت است و كّل موجودات وام

  :كالم حضرت حق نيز به اين حقوق اشاره شده است

  .»2« »َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  َأِطيُعوا اللََّه َو الرَُّسولَ «

  .و از خدا و پيامرب فرمان بريد تا مورد رمحت قرار گرييد
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ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ « از راه جهاد يا كسب يا هر [و بدانيد هر چيزى را كه . »3« »...ٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َو ِللرَُّسولِ  َو اْعَلُموا َأمنَّ
  ] طريق مشروعى

______________________________  
  .9، حديث 30، باب 74/ 24: ؛ حبار األنوار2، باب مضى الشمس، حديث 114: معاىن األخبار -)1(

جنمان ىف السماء ال يغربان ولكنهما يطوفان : والفرقدان: [الفرقدان چنني معىن شده است كه 334/ 3: در لسان العرب
  ..]باجلدى و

و تعبري به خورشيد ماه و زهره خاىل از لطف ) كنند اى در آمسان كه غروب منى دو ستاره(ا و شگفت توجه به اين تعبري زيب
  .نيست

  .132): 3(آل عمران  -)2(

  .41): 8(انفال  -)3(

  72: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دا و رسول خدا صلى اهللا عليه وآله و يك پنجم آن براى خ] كم باشد يا زياد[به عنوان غنيمت و فايده به دست آورديد 
  ...خويشان پيامرب

ها به اذن حق در تصّرف و سيطره پيامرب صلى اهللا عليه و آله است و مهه ريزه خور خوان او و  آرى، ملكيت مهه نعمت
ّرف مشروع سفره با بركت او هستند و كرم او اقتضا كرده كه مهه بر سر اين سفره قرار بگريند و به اذن او آزاد در تص

باشند و بايد حقوق او را با كمال شوق و رغبت به او بپردازند و بدانند كه بازگشت سود پرداخت اين حقوق از لطف و  
  !!كرم حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نيز به خود آنان است

  .»1« »...ُقْل ما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكمْ «

  ...از مشا خواستم، آن پاداش براى خودتان هر گونه پاداشى كه: بگو

   قلم
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زند و سعادت و خوشبخىت و هدايت و   منظور از قلم در اين روايت، حقيقىت است كه مهه امور معنوى و باطىن را رقم مى
  .دهد منايد و به دست اراده حضرت حق رمحت را براى جهانيان گسرتش مى كرامت را ثبت مى

  :حمّمديه است كه حضرت ذو اجلالل در قرآن جميد به وجودش سوگند ياد كردهقلم، به يك معنا حقيقت 

  .»2« »...ن َو اْلَقَلمِ «

  ...ن، سوگند به قلم و آنچه

   قلم به جلوه ديگر، شأن رسالت و نبوت حضرت ختمى مرتبت است كه

______________________________  
  .47): 34(سبأ  -)1(

  .1): 68(قلم  -)2(

  73: السالم عرشيان فرش نشني، ص يهماهل بيت عل

زند و سفره رمحت را براى جهانيان به وسيله هدايتگرى و  رقم سعادت و خوشبخىت را براى هركه لياقت نشان دهد مى
  .گسرتاند قوانني استوارش مى

  .»1« »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ «

  .نفرستادميو تو را جز رمحىت براى جهانيان 

   عقل

  .منظور از عقل در روايت، آن حقيقىت است كه واسطه بني انسان و مهه معارف و حقايق آفرينش است

عقل به معناى اوىل و اصليش بدون ترديد حقيقت حمّمديه و جلوه امحديّه است كه در عامل هسىت عالوه بر اينكه صادر 
  .ترين آفريده نزد خداست خنستني است، حمبوب

  »2« ...َوِعزَّتى َوَجالِىل، َما َخَلقُت َخلقاً ُهَو أحبُّ إىلَّ ِمنكَ 
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  .ام تر از تو نزد خود نيافريده اى را حمبوب سوگند به عزت و جالمل آفريده

ترين عبد در پيشگاه حق معرىف  ترين و مقّرب مگر نه اين است كه روايات، پيامرب صلى اهللا عليه و آله را عزيزترين و حمبوب
  ترين آفريده است وجود او ندانيم؟ كنند، پس چرا با تكيه بر اين گونه روايات، عقل را كه حمبوب مى

ترين و پر سودترين آثار در عرصه هسىت است به صورت  آرى، او عقل كل و كل عقل است و مهه آثار عقل كه از مثبت
  .آله جلوه دارداّمت و اكمل در وجود مقدس و مبارك حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و 

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

لس اخلامس والسّتون، حديث 418: ؛ األماىل، صدوق1، كتاب العقل واجلهل، حديث 10/ 1: الكاىف -)2( ؛ 5، ا
  .1، حديث 2، باب 96/ 1: حبار األنوار

  74: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   روح

آيد نه از مقام خلق كه پديد  وجودى پديد مى» ُكن«از مقام عامل امر است كه با كلمه  -بنا بر آيات قرآن جميد -روح
  .آورنده عناصر مادى است

  .»1« »...َأال َلُه اْخلَْلُق َو اْألَْمرُ ... «

  ...خمصوص اوست]  نافذ نسبت به مهه موجودات[آگاه باشيد كه آفريدن و فرمان ... 

  .رسد حقيقتش براى كسى شناخته نيست، صادر شده از مقام امر اللهى است و با كلمه ُكن وجودى به ظهور مىروح كه 

ا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ   َو ِإذا َقضى... «   .»2« »َأْمراً َفِإمنَّ

  .باشد ىدرنگ م پس ىب. »باش«: گويد وهنگامى كه فرمان به وجود آمدن چيزى را صادر كند فقط به آن مى... 

  .»3« »...َو َيْسئَـُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ «
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  ...روح از امر پروردگار من است: پرسند، بگو و از تو درباره روح مى

  .»4« »...َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدهِ   ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلى... «

  ...كند به فرمانش به هر كس از بندگانش كه خبواهد القا مى]  كه فرشته وحى است[روح را  و صاحب عرش است،... 

______________________________  
  .54): 7(اعراف  -)1(

  .117): 2(بقره  -)2(

  .85): 17(اسراء  -)3(

  .15): 40(غافر  -)4(

  75: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :خداست چنان كه در كالم استوار و سخن پايدار پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده استروح، اول آفريده 

  »1«  أوَُّل َما َخَلَق الّلُه ُروِحى

  .اول چيزى كه خدا آفريد روح من است. 

به هر طريق  خواهد وجود خود را كند، مى اينكه آن آگاه يگانه و حقيقت فرزانه با تعابري گوناگون معنوى از خود ياد مى
  :گويد ممكن به ديگران به اندازه فهم و استعدادشان برساند و به مراتب وجود خود اشاره منايد، به اين سبب گاه مى

  »2« أوَُّل َما َخَلَق الّلُه النُّورُ 

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور است. 

  :فرمايد و گاه مى

  »3«  أّوُل َما َخَلَق الّلُه الَقَلمُ 
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  .ه خدا آفريد قلم استاول چيزى ك. 

  :دهد و گاه آگاهى مى

  »4«  أوَُّل َما َخَلَق الّلُه الَعْقلُ 

  .اول چيزى كه خدا آفريد عقل است. 

  :دارد و گاه اعالم مى

______________________________  
  .، تكملة309/ 54: حبار األنوار -)1(

  .2، باب 104/ 1: حبار األنوار -)2(

  .1، حديث 4، باب 366/ 54: ؛ حبار األنوار198/ 2: تفسري القمى -)3(

  .8، حديث 2، باب 97/ 1: حبار األنوار -)4(

  76: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أّوُل َما َخَلَق الّلُه نُورِى

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

  :كند و گاه بيان مى

  »2«  أّوُل َما َخَلَق الّلُه ُروِحى

  .اول چيزى كه خدا آفريد روح من است. 
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توان نتيجه گرفت كه ميان نور و قلم و عقل و روح احتاد در معىن  كه با توضيحى كه در صفحات گذشته داده شد مى
عبارات » عباراتنا شىت و حسنك واحد«. است و مهه اين كلمات اشاره به يك حقيقت دارند و آن حقيقت حمّمديه است

  .مهتاى توست اشاره دارد عبارات با مهه اختالفش به يك حقيقت واحد كه زيباىي ىب ما خمتلف است و اين

  مسأله عشق نيست در خور شرح و بيان
 

ند لفظ وعبارات را  «3» ِبْه كه به يك سو 

  

  .در هر صورت، وجود مقدس او اصل مهه اشيا و ريشه مهه موجودات و مايه وجودى كّل خملوقات است

نور، حقيقت قلم و روح است، و روح و قلم، حقيقت : اند به اين معنا كه عقل و روح مراتب يك حقيقت نور و قلم و
  .عقل است

واسطه از نور خود آفريده است و به واسطه  پس خدا حقيقت حمّمديه را كه داراى مرتبه نور و قلم و عقل و روح است، ىب
  او، ديگر موجودات را

______________________________  
  .7، حقيقة العقل وكيفيته، حديث 2، باب 97/ 1: حبار األنوار -)1(

  .، تكمله306/ 54: حبار األنوار -)2(

  .وحدت كرمانشاهى -)3(

  77: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد به وجود آورده است چنان كه امام صادق عليه السالم در بيان اين مسأله مى

َِشيَّةِ َخَلَق الّلُه 
َِشيََّة ِبنـَْفِسَها ُمثَّ َخَلَق األْشَياَء ِبامل

  »1« امل

  .مستقيماً خودش آفريد، سپس مهه موجودات را به وسيله مشيت آفريد]  نه به واسطه چيزى بلكه[خدا مشيت را . 
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ى آفريد سپس يعىن خدا مشيت را كه نام ديگر خنستني مظهر و نور حمّمدى است با جتّلى ذاتى خود بدون واسطه چيز 
توانند به طور مستقيم با  خملوقات ديگر را به واسطه نور حمّمدى خلق كرد زيرا حقايق متعّني و حمدود عقلى و غري عقلى منى

ذات مقدسى كه از مهه تعّينات و تقّيدات منزّه است مرتبط باشند، پس نور اطالقى حمّمدى به عنوان برزخ و واسطه ميان 
كند و بدون وجود نور مطلق حمّمدى كه فيض منبسط است،  مقيد و ساكن و متحرك عمل مىثابت و متغري، مطلق و 

  .ربط ذاتى ميان خالق و خملوق ممكن نيست

پس جتّلى ذاتى حق و نور ظهورى مجال مطلق، مهني فيض مطلق حمّمدى و مشّيت اشراقى امحدى و نور نبوى است چنان  
  :كه در روايت آمده

  »2«  ِمن َميِني الَعرِش ِمن نُورِهِ  -َوُهَو أوَُّل َخلٍق ِمَن الرُّوَحانِيِنيَ  -َعْقلَ إنَّ الّلَه َخَلَق الْ 

  .هاى معنوى و روحاىن است كه از جانب راست عرش، از نور خود آفريد خدا عقل را آفريد و او اولني آفريده از آفريده. 

  ز امحد تا احد يك ميم فرق است
 

 «3»  استمهه عامل در اين يك ميم غرق 

  

   اهل بيت

______________________________  
  .، باب حدوث العامل56/ 54: ؛ حبار األنوار19، حديث 11، باب 147: التوحيد -)1(

  .4، حديث 14، باب 85/ 1: الكاىف -)2(

  .شيخ حممود شبسرتى -)3(

  78: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   نور مطلقاهل بيت عليهم السالم 

  :با توجه به حديث مهم و مستندى كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه
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  »1«  أوَُّل َما َخَلَق الّلُه نُورِى

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

توان باور   مى ، مظهر تام و كامل اين نورند، به راحىت و آساىن اهل بيت عليهم السالم  و در صفحات گذشته ثابت شد كه
از نظر هوّيت و ماهّيت و شخصّيت و خلقت عنصرى جز نور نيستند و اين نور مهان   اهل بيت عليهم السالم  كرد كه

نور خداست كه در بسيارى از آيات قرآن مطرح است و حقيقت وجود خود را از حقيقت الّله كه مستجمع مجيع صفات  
گران و اغوا   خردان و وسوسه خربان و ىب و ابدى دارد و با پف دهان ىبگريد و به آن اتصال دائمى  كماليه است مى

  .كنندگان خاموش شدىن نيست

  .»2« »يُرِيُدوَن لُِيْطِفُؤا نُوَر اللَِّه بِأَْفواِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرونَ «

ىل كه خدا كامل كننده نور خود است، گرچه كافران خوش هايشان خاموش كنند در حا خواهند نور خدا را با دهان مى
  .نداشته باشند

اضافه شده و اين مضاف مهه هوّيت و تشّخص و » الّله«از نظر ادىب به » نور«در اين آيه شريفه و آيات مشابه كلمه 
كه در روايات مستند و   -تر اين نور آورد؛ به عبارت ساده تعّني و اوصاف خود را از مضاف اليه كه الّله است به دست مى

   و امامان معصوم  اهل بيت  مهم تأويل به

  هرگز از خدا جدا -شده  اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
  .44، باب بدء خلقه وما يتعلق بذلك، حديث 24/ 15: حبار األنوار -)1(

  .8): 61(صف  -)2(

  79: صالسالم عرشيان فرش نشني،  اهل بيت عليهم

  :گردد و به فرموده امام صادق عليه السالم شود و از دريافت فيوضات عاليه حمروم منى منى

ا   »1« أشدُّ اتَصاًال ِبُروِح الّلِه ِمن اّتصال ُشعاِع الشَّمِس 
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  .اتصال آن به روح خدا از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است. 

  !اند كه اتصالشان به حضرت حق از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد شديدتر است  اهل بيت  آرى، اين

كه داراى سندى متني و متىن استوار و قومي است و از منشآت حضرت امام هادى عليه السالم   -در زيارت جامعه كبريه
   باشد و در زيارت مهه معصومني مى

  :خوانيم مى  اهل بيت عليهم السالم  خلقت درباره حقيقت -شود خوانده مى  اهل بيت عليهم السالم

  »2« َخَلَقُكُم الّلُه أنَواراً 

  .خدا مهه مشا را نورهاىي آفريده است. 

  :خوانيم به مهني سبب باز در زيارت جامعه مى

  »3«  َوَأنَّ أرَواَحُكم َونُورَُكم َوِطيَنَتُكم َواِحدٌة َطاَبْت َوَطُهَرتْ 

  .آيند و پاكيزه است يكى است خوش]  اهل بيت[ارواح و نور و سرشت مهه مشا . 

  :خوانيم و در زيارت وارث مى

______________________________  
  .4، باب أخوة املؤمنني، حديث 166/ 2: الكاىف -)1(

  .8، باب 129/ 99: ، زيارة اجلامعة جلميع األئمة؛ حبار األنوار613/ 2: الفقيه -)2(

  .8، باب 129/ 99: اجلامعة جلميع األئمة؛ حبار االنوار، زيارة 613/ 2: الفقيه -)3(

  80: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« َأشَهُد أنََّك ُكْنَت نُورَاً ِىف األصالِب الشَّاِخمَِة، َواْألْرَحاِم اْلُمَطهََّرةِ 

  .ههاى پاك و پاكيز  هاى واال و زهدان دهم كه تو نورى بودى در صلب شهادت مى. 
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هنگامى كه حضرت امام سجاد عليه السالم گلوى بريده پدر را روى خاك قرب گذاشت،  : خوانيم هاى مقتل مى و در كتاب
  :گفت

  »2« أبـََتا، أَمَّا الدُّنَيا فـََبعَدَك ُمظِلَمٌة، َوأّما اآلِخَرُة فَِبُنوِر َوجِهَك ُمشرَِقةٌ 

  .جودت روشندنيا پس از تو تاريك است و آخرت به نور و ! اى پدر. 

   اهل بيت عليهم السالم و پريوان

  :فرمايد از حضرت امام باقر عليه السالم درباره سخن خداوند متعال در قرآن پرسيدم كه مى: گويد ابوخالد كابلى مى

  .»3« »...َفآِمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو النُّوِر الَِّذي أَنـَْزْلنا«

  ...كردمي، اميان آوريد  پس به خدا و پيامربش و نورى كه نازل

اند و اينان به خدا سوگند نور خدا  به خدا سوگند نور، امامان از آل حمّمد تا روز قيامت! اى ابا خالد: حضرت فرمود
  .اند ها و در زمني هستند كه نازل فرموده و اينان به خدا سوگند نور خدا در آمسان

تر است و به خدا سوگند  مؤمنان از خورشيد درخشنده در روز، روشنهاى  نور امام در دل! به خدا سوگند اى ابا خالد
دارد پس دل  خواهد پنهان مى خبشد و خداى عّز و جّل نور آنان را از هر كس مى هاى مؤمنان را روشىن مى اينان دل

  .شود هاشان تاريك مى

______________________________  
  .501: ؛ مصباح، كفعمى589: ؛ االقبال17، حديث 113/ 6: التهذيب -)1(

  .، خاكسپارى شهيدان230: پيشواى شهيدان -)2(

  .8): 64(تغابن  -)3(

  81: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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پذيرد تا هنگامى كه خدا دلش را پاك كند و خدا  اى ما را دوست ندارد و واليت ما را منى بنده! به خدا سوگند اى ابا خالد
كند مگر اينكه تسليم ما شود و با ما از دِر صلح و سالمت درآيد پس هنگامى كه از در صلح و  پاك منىاى را  دل بنده

  .»1« دهد دارد و از هول بسيار بزرگ قيامت امان مى سالمت وارد شد خدا او را از سخىت حساب به سالمت مى

   نيامدم كه برگردم

كند، با    اهل بيت عليهم السالم گناهان افق دل را اليق طلوع نور  ها و اجتناب از هنگامى كه انسان با دورى از آلودگى
شود و سالك راهشان كه صراط مستقيم حق  كند و جمذوب آن بزرگواران و فرهنگشان مى ذوات مقدس معّيت پيدا مى

  .گردد است مى

ام حسني عليه السالم عمر سعد، شخصى را مهراه با چهار نفر در ساعات اوليه روز عاشورا، جهت گفتگو با حضرت ام
به حمضر آن حضرت فرستاد او هنگامى كه پيام عمر سعد را به حضرت رساند و پاسخ شنيد اما از جا حركت نكرد، 

خواهم براى مهيشه با مشا باشم و كنار مشا  مى! ام كه برگردم نيامده: برى؟ عرضه داشت چرا پاسخ پيام را منى: حضرت فرمود
  !»2«  مبامن

كند و آن نور سبب جمذوب شدن انسان به حوزه   آماده باشد نور امام عليه السالم در آن طلوع مىآرى، قلب وقىت
ايت عامل خوشبخىت انسان در دنيا و آخرت مى   .شود امامت و در 

______________________________  
، باب 308/ 23: ار األنوار؛ حب371/ 2: ؛ تفسري القمى1، باب أن األئمة نور الّله، حديث 194/ 1: الكاىف -)1(

  .5، حديث 18

  .، شهيد گمنام385پيشواى شهيدان  -)2(

  82: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   بيعت با اهل بيت عليهم السالم بيعت با خداست

اطاعت كرده اش شأن الّله است؛ پس هر كس از او اطاعت كند از خدا  امام كه بنا بر روايات، نور خداست، شأن معنوى
  .و هر كس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هر كس با او بيعت كند با خدا بيعت كرده است
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  :من در طواف خانه كعبه بودم كه شنيدم هاتفى گفت: گويد ابن عباس مى

  !خواهد با خدا بيعت كند با حسني بيعت كند هر كس مى! اى مردم

  .»1«  ينده را نديدممن در حال طواف صدا را شنيدم، وىل گو 

  طهارت شرط حضور

ها به شّدت متنفرند و  اند و از آلودگى اند، در اوج پاكى و طهارت ها و زمني كه نور خدا در آمسان   اهل بيت عليهم السالم
  .دوست دارند شيعه در حد استطاعت و امكان به نور پاكى منّور باشد و از رجس و آلودگى براى مهيشه دور مباند

دانند و بر اين حقيقت اصرار دارند كه مردم با اقتدا به  هاى باطىن را ظلمت و تاريكى مى آلودگى  ت عليهم السالماهل بي
  .آنان از ظلمت باطىن رهاىي يابند

تا جاىي عاشق پاكى و طهارت بودند كه شوقى به پذيرفنت كساىن كه حىت دچار آلودگى ظاهر   اهل بيت عليهم السالم
  .بودند نداشتند

چون براى غسل فرصت دارم، اول به : نزد خود گفت. عرىب در حاىل كه نياز به غسل جنابت داشت، وارد مدينه شد
   هنگامى كه دق الباب. شوم روم و پس از زيارت آن حضرت براى غسل آماده مى حمضر امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
  .احقاق احلق -)1(

  83: السالم عرشيان فرش نشني، ص يهماهل بيت عل

  .»1« اول برو پاك شو سپس اينجا بيا: كرد حضرت پشت در خانه آمده، فرمود

 غسل در اشك زمن كه اهل طريقت گويند
 

 «2» پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  

   زندگى مهچون پيامربان
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و زندگى كردن مهاهنگ با فرهنگ نوراىن و پاك آنان و اقتداى به ايشان   اهل بيت عليهم السالم  زيسنت با حمبت و واليت
  .در مهه شؤون مادى و معنوى، در حقيقت هم چون زيسنت و زندگى پيامربان است

  :كند كه آن حضرت فرمود حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

فَلَيتَـَولَّ َعِلّياً  ًة ُتشِبُه َحَياَة األنبياِء، َوَميُوَت ِميَتًة ُتشِبُه ِميَتَة الشَُّهداِء َوَيسُكَن اجلَِناَن الَِّىت َغَرَسَها الرََّمحُن،َمن أحبَّ أن َحيَىي َحيا
َوَويٌل ِللُمَخاِلِفَني َهلُم ِمن . لَُّهمَّ اْرزُقْـُهْم فـَْهِمى َوِعلِمىَوْليـَُواِل َولِيَُّه، َوْليَـْقَتِد ِباألئمَِّة ِمن بـَْعِدِه، فَإنـَُّهْم ِعرتَِتى، ُخِلُقوا ِمن ِطيَنِىت؛ ال

  »3«  أُمَِّىت؛ اللَُّهمَّ َالتُِنْلُهم َشَفاَعِىت 

شىت كه مهه درختانش را خداى رمحان  .  كسى كه دوست دارد چون پيامربان زندگى كند و هم چون شهيدان مبريد و در 
ت و رهربى على را بپذيرد و با دوستش دوسىت كند و به امامان پس از او اقتدا منايد زيرا كاشته مسكن گزيند پس بايد والي

و واى بر خمالفانشان . فهم و دانش مرا روزى آنان قرار ده! اند؛ خدايا آنان خاندان من هستند و از طينت من آفريده شده
  .را به شفاعت من نرسان) خمالفان(آنان ! از امت من؛ خدايا

______________________________  
كراهة دخول اجلنب بيوت النىب واألئمة حديث   16باب  212/ 2: اين مضمون از رواياتى در وسائل الشيعة -)1(

  .برگرفته شده است 1956تا  1952

  .حافظ -)2(

  .3، باب من فرض الّله عزوجّل ورسوله صلى اهللا عليه و آله، حديث 208/ 1: الكاىف -)3(

  84: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  :مراتب وجودى اهل بيت

   سري نزول و صعود انسان

ا گذر كرده تا به عرصه ماده و دنيا رسيده و از اين مرحله نيز مراحلى را بايد بگذراند  انسان، مراحل و مراتىب دارد كه از آ
  .برگردد -با تفاوت كيفى -تا به جاىي كه پيش از اين بوده

  .»1« »َكما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ   ...«
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  .گرديد بازمى] پس از مرگ به او[مهان گونه كه مشا را آفريد، ... 

ويژه انسان نيست بلكه مهه موجودات در دو قوس نزول و صعود، سري و حركت » من الّله إىل الّله«البته اين سري و حركت 
سري و حركت در انسان كه اشرف موجودات است، سري و حركىت  كنند وىل اين  دارند و به اين ترتيب دايره را كامل مى

  .كند اى كه مهه مراتب و مراحل وجودى را در دايره نزول و صعود طى مى باشد به گونه كامل مى

كند و سپس در يك سري و حركت جوهرى  انسان از نزد حق، مرحله احسن تقوميى تا اسفل سافلني ماده را طى مى
  .گردد اش به حق باز مى تغيري در ابعاد معرفىت و وجودىتكاملى با دگرگوىن و 

  ها، آنان كه نسبت به ديگران جنبه پيشواىي دارند در ميان انسان

______________________________  
  .29): 7(اعراف  -)1(

  85: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رند، اين سري و حركت را به صورتى كامل و بدون هر عيب و نقصى اى برخوردا و برجسته و ممتازند و از سعه وجودى ويژه
  .دهند اجنام مى

اشرف هستند كه اين دوره را به   اهل بيت عليهم السالم هاى كامل، پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و در ميان مهه انسان
  .اند حنو اّمت و اكمل پيموده

   مراحل نزول انسان

  :اند شود، اين دو مرحله عبارت مى» چيزى«نبود، سپس » چيزى«اى دارد كه  مرحلههر موجودى و حىت انسان، 

و به وجود » ذات مكنون«و آن زماىن است كه در ذات علم اهلى مكنون بودند و به طور امجال به وجود » ظلّ «از  - 1
  .است» چيزى نبودن«حق، وجود داشتند؛ اين مهان مرحله خنست يعىن 

به شكل اعيان ثابته درآيد كه اين مهان » مد الّظل«فرمود تا آنچه در ذات علم مكنون بود به صورت آنگاه خدا اراده  - 2
شود و لياقت و قابليت پيدا  شايسته مى» كائن«است كه » چيزى شدن«و » مد الّظل«دومني مرحله و مقام يعىن مقام 
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ُكن «ا تا پيش از اين مرحله چيزى نبود تا اليق امر به آن تعلق گريد، زير » ُكن وجودى«كند تا فرمان اهلى به عنوان  مى
  :باشد» وجودى

ا أَْمرُُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ «   .»1« »ِإمنَّ

  .شود درنگ موجود مى باش، پس ىب: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

  .يابد و سرعت و شتابش قابل تصور نيست ّلى حتقق مىاين مرحله به يك جت

______________________________  
  .82): 36(يس  -)1(

  86: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »َو ما أَْمرُنا ِإالَّ واِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصرِ «

  .ن استو فرمان ما جز فرمان واحدى نيست كه مانند يك چشم بر هم زد

  :فرمايد و چيزى نبودن مى» ليس تاّمه«قرآن جميد درباره مرحله 

ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن قـَْبُل َو َملْ َيُك َشْيئاً «   .»2« »أَ َو ال َيْذُكُر اْإلِ

  .كه ما او را پيش از اين در حاىل كه چيزى نبود، آفريدمي] و توجه ندارد[آورد  آيا انسان به ياد منى

  :فرمايد درباره چيز شدن انسان غري مذكور مىو 

ْهِر َملْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً   َهْل أَتى« ْنساِن ِحٌني ِمَن الدَّ   .»3« »َعَلى اْإلِ

  آيا بر انسان زماىن از روزگار گذشت كه چيزى در خور ذكر نبود؟

  .اين مهان مرحله عني ثابت است كه چيزى هست، وىل قابل ذكر نيست
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شود و اين مرحله مهان زمان  شود و آن اينكه انسان چيزى قابل ذكر مى ين آيه شريفه مرحله سوم نيز فهميده مىاز ا - 3
كند و اليق  وجود خلقى است كه به مشس وجود حمّمدى و جلوه نورى او، وجود خلقى در مراتب و مراحل خلق پيدا مى

  .شود ذكر و اشاره مى

   وجود علمى انسان قبل از وجود خارجى

مهه، پيش از وجود خارجى و عيىن در علم خدا بوده و به صورت وجود علمى، معلوم حق تعاىل بودمي و در پى اراده او و 
   از علم» ُكن«فرمان 

______________________________  
  .50): 54(قمر  -)1(

  .67): 19(مرمي  -)2(

  .1): 76(انسان  -)3(

  87: ص السالم عرشيان فرش نشني، اهل بيت عليهم

  .به عني آمده و وجود خارجى يافتيم

كند،  را از خالق هسىت دريافت مى» ُكن«شود و فرمان  كامًال روشن است كه هر چيزى كه مورد خطاب خدا واقع مى
  .تواند معدوم حمض باشد، زيرا معدوم حمض قابل خطاب نيست پس ما گرچه در خارج نبودمي وىل در علم حق بودمي منى

شود كه ما پيش از وجود  بنابراين ثابت مى. وجود علمى ما به دليل جترّد، مهواره با علم مهراه بوده استاز طرىف، آن 
خارجى و آمدن به اين دنيا، وجود علمى داشتيم و اين وجود علمى وجود جمّرد است و هر جمّردى نسبت به خود، عامل 

دانستيم   امي، يعىن در مقام علمى و جتّرد مى علم داشته پس ما پيش از اين، به شيئيت علمى وال شيئيت عيىن خود. است
  :فرمايد كه هستيم، وىل اين هست ما، عيىن و خارجى نيست؛ از اين جهت خدا مى

ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن قـَْبُل َو َملْ َيُك َشْيئاً «   .»1« »أَ َو ال َيْذُكُر اْإلِ

  .ما او را پيش از اين در حاىل كه چيزى نبود، آفريدميكه ] و توجه ندارد[آورد  آيا انسان به ياد منى
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يب به ياد آوردن، از آن روست كه ما مى امي، يا اينكه خود را به غفلت و  دانستيم وىل دچار غفلت و فراموشى شده اين 
س چيزى شدمي وىل آورمي كه چيزى نبودمي سپ امي، زيرا اگر دقت كنيم و به تأمل و انديشه بنشينيم به ياد مى فراموشى زده

  .چيز قابل ذكر و اشاره نبودمي، آنگاه آفريده شدمي و چيز قابل ذكر گشتيم

   دهد كه انسان علم نشان مى» آورد آيا انسان به ياد منى«پس عبارت 

______________________________  
  .67): 19(مرمي  -)1(

  88: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ست كه به حنوى آن را فراموش كرده استسابقى داشته ا

اگر ما غبار غفلت را بزداييم به يادمان خواهد آمد كه خدا در زماىن يا در مرحله خاصى از وجود، با ما سخن گفته و به 
  .ما چنني آموخته كه چيزى نبودمي و او ما را از علم و عني ثابت به عني خارجى و خلقى آورد

   اىفتنّزل به صورت جتّلى نه جت

البته بايد به اين حقيقت توجه داشت كه تنّزل انسان از نشأه علم حق به عني و سپس به خارج به حنو جتّلى بوده است نه 
جتاىف يعىن آنكه نشأه علم خداوند از وجود انسان خاىل نشده است و آدمى به عامل خارج كه آمده است وجود علمى او 

شود به حنو جتّلى  ده است، چنان كه علمى كه با تعليم استاد به شاگرد منتقل مىهم چنان در مرحله علم اهلى حمفوظ مان
امي، اما در مرحله علم حق تعاىل نيز موجودمي و ميان  است نه جتاىف، پس گرچه ما در خارج و در ظرف عني وجود يافته

غبار زداىي با آن وجود علمى خود كه مرحله  توانيم با اين دو نشأه وجودى مهواره ارتباط تكويىن برقرار است، بنابراين ما مى
  .امي به ياد آورمي نورى و عاىل ماست مرتبط شده و آنچه را فراموش كرده

   وجود طبيعى مرحله اسفل السافلني

» وجود مثاىل«و مادى ما در اسفل سافلني مرتبه اخريى وضعيت وجودى ماست و باالتر از آن، » وجود طبيعى«پس 
  .در ذات مكنون است» وجود علمى«ن هم مرحله وجود عقلى و فراتر از آن نيز است و باالتر از آ

  89: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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است، چون حتت شعاع ذات بسيط است و سپس به  »1« »َملْ َيُك َشْيئاً ... «  بنابراين، آن مرحله ظّلى مهان مرحله
  .شومي مى »2« »َشْيئاً َمْذُكوراً ... « يابيم و قق مىخطاب امر و ُكن وجودى، در مراتب خلقى، حت

  .تا انسان پديد آمده است. »3« »...َأال َلهُ اْخلَْلُق َو اْألَْمُر « .امر اهلى و خلق او در انسان اجتماع كردند: بايد گفت

  :فرمايد قرآن جميد درباره اين موجود شگفت مى

  .»4« »ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ ِإينِّ خاِلٌق َبَشراً ِمْن َصْلصاٍل ... «

  .آفرينم من بشرى از ِگل خشك كه برگرفته از جلىن متعّفن و تريه رنگ است، مى... 

  :فرمايد و نيز مى

  .»5« »ِإينِّ خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ ... «

  .مهانا من بشرى از گل خواهم آفريد... 

  :فرمايد مراتب اسفل سافلني مادى دارد و سپس مى اين دو آيه و آيات مشابه، اشاره به وجود طبيعى و خلقى در

  .»6« »َفِإذا َسوَّيـُْتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه ساِجِدينَ «

  .پس چون او را درست و نيكو گردامن و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان بيفتيد

______________________________  
  .67): 19(مرمي  -)1(

  .1): 76(انسان  -)2(

  .54): 7(اعراف  -)3(

  .28): 15(حجر  -)4(

  .71): 38(ص  -)5(
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  .29): 15(حجر  -)6(

  90: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .گريمي كه انسان موجود جامع است و بر ديگر موجودات امتياز دارد بر پايه اين آيات نتيجه مى

   السالم امتياز وجودى اهل بيت عليهم

چه در   اهل بيت عليهم السالم ها بر اساس معارف حقه اهلى و آثار اسالمى و آيات قرآىن، وجود در ميان مهه انسان
مرحله علمى در ذات مكنون و چه در مرحله مثاىل در لوح حمو و اثبات و چه در مرحله عقلى در لوح حمفوظ و چه در 

ها امتياز و برترى دارند و مهه اين مراحل را به حنو اّمت و اكمل سري  انسان مرحله خلقى و طبيعى در نشأه دنيا؛ بر مهه
  :اند اند چنانكه فرموده هاى متفاوت و خمتلف ها از شجره كنند چون آنان از يك شجره و نور ويژه و ديگر انسان مى

  »1«  أنَا َوَعِلىٌّ ِمن َشَجَرٍة َواِحَدٍة، وَساِئُر الّناِس ِمن َشَجٍر َشىتَّ 

  .هاى گوناگون من و على از يك درختيم و ديگر مردم از درخت. 

ها در هر مقامى كه باشند قابل مقايسه نيست، به مهني خاطر آنان را با توجه به روايات  سعه وجودى آنان با ديگر انسان
و حقايق » الّذات ُمظهر ما ىف«و » ُمْظِهر ذات«بسيار معترب پيش از مهه موجودات حتقق نورى خبشيد و وجودشان را 

  .علمى قرار داد

قرآن درباره يك مرحله از عظمت و شخصيت انسان كه عبارت است از خماطب قرار گرفنت او از سوى خداست، 
  :فرمايد مى

   َو ما كاَن لَِبَشٍر َأْن يَُكلَِّمُه اللَّهُ ِإالَّ َوْحياً َأْو ِمْن َوراِء ِحجاٍب َأْو يـُْرِسلَ «

______________________________  
  .7، باب 106/ 99: ؛ حبار األنوار296: االقبال -)1(

  91: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »َرُسوًال فـَُيوِحَي ِبِإْذِنِه ما َيشاءُ ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ 



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

 

 

فرستد  مى]  چون فرشته[هيچ بشرى را نسزد كه خدا با او سخن گويد مگر از راه وحى يا از پشت حجاب غيب يا رسوىل 
  .كند؛ يقيناً او واال و حكيم است پس فرشته به اذن او آنچه را خبواهد وحى مى

ند كه مهه    اهل بيت اشرف و اكمل و اّمت اين خماطبان، حضرت حمّمد بن عبدالّله صلى اهللا عليه و آله و او هست
واسطه رسالت رسول صلى اهللا عليه و آله خماطب به  هاى پيامرب، به قلب مبارك آنان منتقل شد و در حقيقت به گرفته

  .خطاب حق بودند

عيب و  هاى اشرف و اكمل و اّمت هستند و مهه مراحل و مراتب قوس صعود و نزول را ىب كه انسان   اهل بيت عليهم السالم
  .ندا نقص طى كردند، هم ُمْظِهر وجود به مشس وجودى خويش و هم واسطه خطاب اهلى به ساير خملوقات

  اى بارز منونه

در وصف يكى از آن ذوات مقدس يعىن امرياملؤمنني عليه السالم آمده است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او 
  :فرمود

  »2«  إنََّك َتسَمُع َما أَمسُع، َوتـََرى َما أَرى

  .بيىن بينم مى شنوى و آنچه را من مى شنوم مى ترديد تو آنچه را من مى ىب. 

انسان كامل و ذات جامع ميان عقل و نقل و غيب و شهود و خواب و بيدارى و دنيا و آخرت، مجع سامل كرده بود آن 
   او مقام. و به باالترين مرتبه و مرحله وجودى و معرفىت كه خملوق امكاىن را به آن راه است رسيده بود

______________________________  
  .51): 42(شورى  -)1(

، 264/ 60: ؛ حبار األنوار204، حديث 122/ 4: ، فضل الوحى؛ عواىل اللئاىل234خطبه  561: البالغةج  -)2(
  .147، حديث 3باب 

  92: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمود رسيده بود و با قاطعيت مى» حتقق«و » ِإنّ «را گذرانده و به مقام  »1«  احسان» گوىي«و » كأنَّ «
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  »2«  أعُبُد َربّاً َمل أَرهُ  َما ُكنتُ 

  .ام نيستم بنده پروردگارى كه او را نديده. 

گريد  گريد بلكه عبادمت با توجه به ديدن او با ديده دل اجنام مى بينم صورت منى يعىن عبادمت نسبت به او كه گوىي او را مى
  .كنم ام عبادت منى چون من پروردگارى را كه نديده

  :و او بود كه فرمود

  »3« ْو ُكِشَف الِغطَاءُ َما اْزَدْدُت يَقيناً لَ 

  .ها كنار رود يقني من زياده خنواهد شد اگر پرده. 

ها را از پيش چشم دل زدوده بود و خود از نظر معرفىت و  چون هيچ پرده و حجاىب ميان او و حق نبود و او مهه پرده
د و از مشس وجود او كه مهان مشس حقيقت حمّمديه وجودى، واسطه ميان وجوب و امكان و واسطه ميان خلق و خالق بو 

  :است

  »4« أنَا َوَعِلىٌّ ِمن نُوٍر َواِحدٍ 

  .من و على از يك نورمي. 

  .خملوقات به مقام شهود و خلقى درآمدند

______________________________  
  .53، باب 196/ 67: حبار األنوار »االحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه« -)1(

، 44/ 4: ؛ حبار األنوار6، حديث 8، باب 109: ؛ التوحيد6، باب ىف إبطال الرّوية، حديث 98/ 1: الكاىف -)2(
  .23، حديث 5باب 

  .93، باب 153/ 40: ؛ حبار األنوار124/ 1: ؛ ارشاد القلوب2086، حديث 119: غرر احلكم -)3(

  .29باب  ،479/ 33: ؛ حبار األنوار211، حديث 124/ 4: عواىل اللئاىل -)4(
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  93: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

انسان كامل، معلم فرشتگان و مسجود آنان است و فرشتگان با مهه اختالف مراتب، مهواره در برابر انسان كامل، خاضع 
 و خاشع و در سجودند، زيرا تعليم امسا و مسجوديت، مرهون شخصيت حقوقى انسان كامل است نه شخص امكاىن او،

به اين خاطر مهه فرشتگان مهواره حتت سلطه و قدرت معنوى انسان كامل بوده و اكنون مهه آنان و ساير موجودات زير 
  .هستند  اهل بيت  نظر حضرت بقية الّله االعظم

  94: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :ظرفيت وجودى اهل بيت

  :فرمايد عه وجودى فرشتگان مىامرياملؤمنني عليه السالم درباره ظرفيت و س

ارَِقُة ِمن السَّماِء الُعلَيا أعَناقـُُهم
َ
  »1«  الثَّابَِتةُ ِىف األَرِضَني السُّفَلى أقَداُمُهم، َوامل

  .هايشان از آمسان باال برآمده است هاى پايني استوار، و گردن پاهاى آنان در زمني. 

نظام جهان حميطاند و سراسر عامل را زير پوشش دارند، كه مهان حقيقت يعىن فرشتگان حقيقىت جمردند، به اين خاطر به 
  .جمرد بر اساس روايات و معارف، در باطن پيامرب و اهل بيتش جتّلى كرده است

ومش نشأت   اهل بيت از آجنا كه قرآن از افق قلب پيامرب صلى اهللا عليه و آله طلوع كرده، چيزى جز حق از او و معص
گريد، زيرا انسان نه داراى دو قلب است كه يكى جاى حق و ديگرى جاى باطل باشد و نه حق و باطل در يك قلب  منى
چيزى جز حق   اهل بيت عليهم السالم  گنجد، چون باطل امرى وجودى نيست كه كنار حق باشد و با آن جبنگد پس مى

  .دهند گويند و جز حق اجنام منى نيستند و جز حق منى

   اند و مهه از حقيقت وجودى آنان آنان براى مهه جهانيان رمحت

______________________________  
  .7، حديث 14، باب 302/ 74: ؛ حبار األنوار1، خطبه 43: ج البالغة -)1(

  95: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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ره مى   .برند خواسته يا خنواسته 

  :اند، ام الكتاب، حمسوس آنان است ون به ام الكتاب رسيدههاى كامل چ انسان

  .»1« »ال َميَسُّهُ ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ * ِيف ِكتاٍب َمْكُنونٍ «

]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان ]* به نام لوح حمفوظ جاى دارد[در كتاىب مصون از هر گونه حتريف و دگرگوىن ]  كه[
  .كنند آن دسرتسى پيدا منى]  حقايق و اسرار و لطايف[به 

رسند كه زمان  گذارند و هم بر لبه آينده، يعىن به جاىي مى از نشأت طبيعت و زمان، فراترند پس هم بر لبه گذشته پا مى
زير پاى آنان است، به مهني سبب هم از گذشته باخربند و هم آينده نزد آنان حاضر است، چون خاصيت كسى كه روى 

  .نگرد راتر از زمان و مكان ايستاده است آن است كه گذشته و آينده را مىگذارد و ف زمان پا مى

  .نگرند بينند و آينده را آن گونه كه اتفاق خواهد افتاد مى آنان، گذشته را چنان كه اتفاق افتاده مى

  :ن داده استخوانيم كه خدا در معراج، آينده هسىت تا قيامت و پس از آن را به پيامربش نشا مگر در قرآن جميد منى

  .»2« » َفكاَن قاَب قـَْوَسْنيِ َأْو أَْدىن* ُمثَّ َدنا فـََتَدىلَّ «

  .تر شد اندازه فاصله دو كمان گشت يا نزديك به] اش با پيامرب فاصله[پس * تر شد، سپس نزديك رفت و نزديك

  ِعْنَدها َجنَّةُ *  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتهى*  َو َلَقْد َرآُه نـَْزَلًة أُْخرى«

______________________________  
  .79 -78): 56(واقعه  -)1(

  .9 -8): 53(جنم  -)2(

  96: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« » اْلَمْأوى

  .در آجنا كه جّنت املاوى است* نزد سدرة املنتهى،* ترديد يك بار ديگر هم او را ديده است، و ىب
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شت و دوزخ براى آن حضرت متجّلى ساخت، پس پيامرب اكرم صلى اهللا خدا در معراج، عصاره قيامت  را به صورت 
ا را مى فهمد و مى عليه و آله نه تنها گذشته و آينده را مى  بيند و چون او با متام هوّيت و معنويتش در داند بلكه مهه آ

  .بينند دانند و مى او گذشته و آينده را مىنيز چون   اهل بيت عليهم السالم  متجّلى است، پس  اهل بيت عليهم السالم

ترديد كساىن كه در اين حد از سعه وجودى هستند عباداتشان از نظر كيفى و خلوص نيت با احدى قابل مقايسه  ىب
  :نيست و يك حلظه عبادتشان به عبادت جن و انس برترى دارد چنان كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2«  ْوَم اْخلَْنَدِق، أَْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة الثـََّقَلْنيِ َلَضْرَبُة َعلىٍّ يَـ 

  .يك ضربِت على در جهاد روز خندق از عبادت جن و انس برتر است. 

______________________________  
  .15 -13): 53(جنم  -)1(

  ).با كمى اختالف(، 102، حديث 86/ 4: ؛ عواىل اللئاىل467: االقبال -)2(

  97: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

   مهتاى قرآن: اهل بيت

ها به ويژه مسلمانان است بدون كم  مسئوليىت كه در امر شناخت و فهم قرآن و به اجرا گذاشنت آياتش بر عهده مهه انسان
اهل بيت عليهم  ه و آله،نيز بر عهده آنان است، زيرا پيامرب اسالم صلى اهللا علي  اهل بيت عليهم السالم  و زياد نسبت به

  .را يكى از دو ِثقل، جهت هدايت مردم و مصون ماندن از گمراهى معرىف فرموده است  السالم

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در بيمارى خود كه به رحلت وى اجناميد با زمحت و با تكيه بر : در روايت آمده است
اى از درخت خرما  هاى مسجد مدينه كه تنه نه بريون آمد و به ستوىن از ستونامرياملؤمنني عليه السالم و ابن عباس از خا

  :بود تكيه داده، براى مردم گرد آمده چنني فرمود

  »1«  َعُهْم َضيـََّعُه الّلهُ ِكتاَب الّلِه َوَأْهَل بـَْيىت أال َفَمْن َضيـَّ : إنَُّه َملْ َميُْت َنِىبٌّ َقّط، إّالَخلََّف َترَِكًة، َوَقْد َخلَّْفُت ِفيُكُم الثـََّقَلْني 

اده است و من نيز ثقلني كه كتاب خدا و! مردم.    اهل بيت هيچ پيامربى از دنيا نرفته است جز آنكه يادگارى از خود 
  .كند م و آگاه باشيد هر كه ايشان را تباه كند خدا تباهش مى من است براى مشا به يادگار مى
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  :ودو امرياملؤمنني عليه السالم فرم

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 1، حديث 4، باب 175/ 28: ؛ حبار األنوار70/ 1: االحتجاج -)1(

  98: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

َوُحجََّتهُ ِىف أرِضِه، َوَجَعَلَنا َمَع اْلُقرآِن َوَجَعَل الُقرآَن َمَعَنا إنَّ الّلَه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َطهََّرنَا َوَعَصَمنا َوَجَعلَنا ُشَهَداَء َعَلى َخْلِقِه، 
  »1« َالنـَُفارُِقُه َوَال يُفارِقـَُنا

مهانا خداى تبارك و تعاىل ما را از هر رجسى پاك گردانيد و معصوم داشت و بر خلق خود گواه گرفت و حّجتش در . 
اد، ما هرگز از آن جدا نشومي و آن هم هرگز از ما جدا خنواهد زمني قرار داد و ما را در كنار قرآن و قر  آن را در كنار ما 

  .شد

، كتاب مكنون قرآن و ظرف مفاهيم كتاب خدا و آگاه به مهه ظاهر و باطن كتاب جميد و  اهل بيت عليهم السالم
لوه تام و كامل كتاب خدايند؛ پس ترديد مصداق عيىن قرآن و قرآن عملى و ج ترين مردم به آيات اهلى هستند و ىب عامل

  .دارند  اهل بيت عليهم السالم  هر مسؤوليىت كه مردم و به ويژه مسلمانان نسبت به قرآن دارند، مهان را نسبت به

  اهل بيت عليهم السالم  البته اينكه امت پيامرب صلى اهللا عليه و آله با سفارش و توصيه او نسبت به قرآن و هم سنگش
كرد، مطلب ديگرى است كه شايد سخن ابن ذر در پاسخ حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم آن را به   چگونه رفتار

  :تصوير كشيده است

اى از احاديث ما   آيا پريامون پاره: روزى حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم ابن ذر را مورد خطاب قرار داده به او فرمود
  ؟گوىي اى با ما سخن منى كه دريافت كرده

تر از  گذارم كه يكى بزرگ من ميان مشا دو ثقل به يادگار مى: رسول اكرم فرمود! آرى، اى فرزند پيامرب خدا: ابن ذر گفت
  ديگرى است؛ كتاب خدا

______________________________  
؛ حبار 6، حديث 13، باب 83: ؛ بصائر الدرجات5، باب ىف أن األئمة شهداء الّله، حديث 191/ 1: الكاىف -)1(

  .26، حديث 20، باب 342/ 23: األنوار
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  99: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و اهل بيتم كه اگر به آن دو ثقل چنگ زنيد هرگز گمراه نشويد

پس از من در : اگر پيامرب خدا را ديدار كردى و او به تو فرمود! اى ابن ذر: حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود
  :گريست گفت گوىي؟ و ابن ذر در حاىل كه سخت مى ّق ِثْقَلني چه كرديد، به او چه مىح

  »1«  أمَّا اْألْكبَـُر َفَمزَّْقناُه، َوأمَّا اْألْصَغُر فـََقتَـْلناهُ 

  .تر را كشتيم تر را پاره پاره كردمي و اما كوچك اما بزرگ. 

هم   اهل بيت عليهم السالم قرآن علم است،. نيز با خود دارندمهتاى قرآنند، پس صفات قرآن را   اهل بيت عليهم السالم
هم ميزانند؛ قرآن پاك   اهل بيت عليهم السالم  هم نورند؛ قرآن ميزان است  اهل بيت عليهم السالم اند؛ قرآن نور است، علم

گرند؛ قرآن  هم هدايت  اهل بيت عليهم السالم گر است، هم پاك و طاهرند؛ قرآن هدايت  اهل بيت عليهم السالم است،
  .هم شفيع روز حمشرند  اهل بيت عليهم السالم شفيع عرصه حمشر است،

______________________________  
  .12، حديث 12، باب 159/ 10: ؛ حبار األنوار219: رجال الكشى -)1(

  100: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و دانش: اهل بيت

خوانيم كه سليمان پس از باز گرداندن سفريان ملكه سبا، به بزرگان  در داستان حضرت سليمان مى در سوره مباركه منل
  آوريد؟ كدام يك از مشا ختت پادشاهى او را پيش از آنكه به حالت تسليم نزد من آيد براى من مى: بارگاهش گفت

  !كنم و بر آن توانا و امينم ضر مىمن آن را پيش از آنكه تو از جايگاهت برخيزى نزد تو حا: ديوى از جن گفت

  آورم، من آن را پيش از آنكه چشم برهم زىن مى: وىل كسى كه خبشى از دانش كتاب نزد او بود، گفت

  .»1« »...قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ «
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ات به هم خبورد، نزد تو  من آن را پيش از آنكه پلك ديده: نزد او بود گفت] لوح حمفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ]...و آن را در مهان حلظه آورد[آورم  مى

   سليمان چون ختت را با قدرتى كه آن بزرگ مرد از ناحيه خبشى از دانش

______________________________  
  .40): 27(منل  -)1(

  101: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  !اين از احسان پروردگار من است: كتاب براى آوردنش به كار گرفت نزد خود حاضر ديد گفت

  :خوانيم و اما در آخرين آيه سوره رعد درباره دارنده مهه دانش كتاب مى

َنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ ِباللَِّه َشِهيداً بـَْيِين   َو يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل َكفى«   .»1« » َو بـَيـْ

چون [و كسى ]  با آيات حمكم و استوار قرآنش[كاىف است كه خدا : بگو. نيسىت] خدا[تو فرستاده : گويند كافران مى
  .اشندگواه ب]  ام نسبت به پيامربى[كه دانش كتاب نزد اوست، ميان من و مشا ]  طالب امرياملؤمنني على بن اىب

دارد، ) اى از چيزى پاره(كه داللت بر بعضيت » ِمن«، حرف »كتاب«و » علم«در آيه شريفه سوره منل ميان كلمه 
 43دانسته، وىل در آيه  دهد كه بارگاه نشني سليمان خبشى از دانش كتاب را مى فاصله شده است، تركيب مجله نشان مى

اضافه علم به كتاب نشان دهنده اين است كه . نشده است چيزى فاصله» كتاب«و » علم«سوره رعد ميان كلمه 
  .مصداق اين آيه شريفه، مهه دانش كتاب را دارا بوده است

كسى كه خداى مهربان گواهى او را بر رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله هم سنگ و برابر گواهى خود قرار داده، بايد با 
چنان كه  -داناترين فرد امت پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله باشد و او »ِكتابِ َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الْ «  توجه به مجله

و مفسران بزرگ اهل سنت با تكيه بر راويان احاديث خود   اهل بيت عليهم السالم  مفسران بزرگ شيعه با تكيه بر روايات
لب عليه السالم كه در آن زمان كمرت از بيست كسى جز امرياملؤمنني على بن اىب طا  -اند و نيز با تكيه بر انصافشان گفته

  !سال داشت نيست
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______________________________  
  .43): 13(رعد  -)1(

  102: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :گويد ابوسعيد خدرى كه از راويان اهل سنت است مى

  :تـََعاَىل  َسألُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعن َقوِل الّلهِ 

  »َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ «

  »1«  َذاَك أِخى َعِلىُّ بُن أىب طَاِلب: َقالَ 

  كيست؟  »َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ « منظور از: از پيامرب خدا پرسيدم. 

  .برادرم على بن اىب طالب است »َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ « :فرمود

  :السالم در باره آيه شريفهاز امري مؤمنان عليه 

  .»2« »ِباللَِّه َشِهيداً بـَْيِين َو بـَيْـَنُكْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتابِ   َكفى... «

كه دانش كتاب ]  طالب چون امرياملؤمنني على بن اىب[و كسى ]  با آيات حمكم و استوار قرآنش[كاىف است كه خدا ... 
  .گواه باشند]  ام پيامربى نسبت به[نزد اوست، ميان من و مشا 

  :روايت شده كه فرمود

  .»3«  أَنَا ُهَو الذى ِعنَدُه ِعلُم الِكتابِ 

  .من مهان كسى هستم كه دانش كتاب نزد اوست

  :عبدالرمحن بن كثري درباره اين آيه

  .»4« »...َك َطْرُفكَ قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَيْ «
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______________________________  
: األماىل، صدوق: ؛ اين روايت در منابع شيعه نيز آمده است از مجله422، حديث 400/ 1: شواهد التنزيل -)1(

لس الثالث والثمانون، حديث 564 / 27: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 24، باب 429/ 35: ؛ حبار األنوار3، ا
  .33564، حديث 13، باب 188

  .43): 13(رعد  -)2(

  .12، حديث 24، باب 432/ 35: ؛ حبار االنوار21، حديث 1، باب 216: بصائر الدرجات -)3(

  .40): 27(منل  -)4(

  103: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ات به هم خبورد، نزد تو  ديدهمن آن را پيش از آنكه پلك : نزد او بود گفت] لوح حمفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ...آورم مى

ا را روى سينه: گويد در حمضر حضرت امام صادق عليه السالم مى اد  امام صادق ميان انگشتان خود را باز كرد و آ اش 
  :و سپس فرمود

  »1«  َوِعنَدنَا َوالّلِه ِعلُم اْلِكَتاِب ُكلُّهُ 

  .و به خدا سوگند مهه دانش كتاب نزد ماست. 

  :كند كه حضرت حق فرمود نقل مى  اهل بيت عليهم السالم  خدا صلى اهللا عليه و آله از قول پروردگار در وصف رسول

  »2«  ُهْم ُخزَّاِىن َعَلى ِعلِمى ِمن َبعِدك

  .دار بر علم من هستند آنان پس از تو خزانه. 

  :حضرت امام سجاد عليه السالم فرمود

  »3«  راُط اْلُمْسَتقِيم، َوَحنُن َعيَبُة ِعلِمِه، َوَحنُن َتراِمجَُة َوحِيِه، َوَحنُن أرَكاُن َتوحِيِدِه، َوَحنُن َموِضُع ِسرّهِ َحنُن أَبـَْواُب الّلِه، َوَحنُن الصِّ 
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هاى توحيد و جايگاه راز او  ما درهاى خداوند و راه مستقيم هستيم و ظرف دانش و بازگو كننده وحى اوييم و پايه. 
  .هستيم

  :فرمايد يه السالم مىامريمؤمنان عل

______________________________  
: ؛ حبار األنوار16، باب 796/ 2: ؛ اخلرائج واجلرائح5، باب أنه مل جيمع القرآن كله، حديث 229/ 1: الكاىف -)1(

  .37، حديث 12، باب 170/ 26

  ، باب أن األئّمة193/ 1: الكاىف -)2(

، 249/ 36: ؛ حبار األنوار3، حديث 23، باب 54: ؛ بصائر الدرجات4حديث اهل بيت عليهم السالم والة أمر الّله، 
  .66، حديث 41باب 

: ؛ ينابيع املودة5، حديث 24، باب 12/ 24: ؛ حبار األنوار5، باب معىن الصراط، حديث 35: معاىن األخبار -)3(
3 /359.  

  104: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

، ِىف ِعَرتِة َخامتَِ النَِّبيِ  أال ِإنَّ اْلِعلمَ  َني َواْلُمرَسلَني ُحمَمَّد صلى اهللا الَِّذى َهَبَط ِبِه آَدُم، َوِمجيَع َما ُفضَِّلْت ِبِه النَِّبيُّوَن إَىل َخامتَِ النَِّبيّنيَ
  »1« !عليه و آله، فأَْيَن يُتاُه ِبُكْم َوأيَن َتْذَهُبوَن؟

اند در خاندان خامت  آورد و هر عملى كه پيامربان تا خامت انبيا را به آن ترجيح داده آگاه باشيد دانشى كه آدم آن را فرود
  كشانند و به كدام جهت روان هستيد؟ پيامربان و مرسلني حضرت حمّمد است، پس مشا را به كدام برياهه مى

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2«  َوَمْوِضُع الرِّساَلِة، َوُخمْتَـَلُف اْلَمالِئَكِة، َوَمْعِدُن اْلِعْلمَحنُْن أْهُل بـَْيٍت َمفاتِْيُح الرَّْمحَِة، 

  .ما اهل بيىت هستيم كه كليدهاى رمحت، و جايگاه رسالت، و حمّل رفت و آمد فرشتگان و معدن دانش هستيم. 

  :حضرت امام سجاد عليه السالم فرمود
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  »3« َجَرُة النُّبـُوَِّة، َوبـَْيُت الرَّْمحَِة، َوَمْعِدُن اْلِعْلِم، َوُخمْتَـَلُف اْلَمالِئَكةِ فـََنْحُن َوالّلِه شَ ! ما يـَْنِقُم النَّاُس ِمنّا

ما درخت نبوت و خانه رمحت و معدن علم و معرفت و  - !به خدا سوگند - در حاىل كه! جويند چرا مردم كينه ما را مى. 
  .مكان آمد و شد فرشتگان هستيم

______________________________  
  .7، حديث 8، باب 80/ 89: ؛ حبار األنوار368/ 1: تفسري القمى -)1(

  .44/ 1: فرائد السمطني -)2(

  .9، حديث 1، باب 85: ؛ بصائر الدرجات1، باب أن األئمة معدن العلم، حديث 221/ 1: الكاىف -)3(

  105: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى اسرار  ترين مردم و گنجينه ن در علم، معدن حكمت و دانش، وارثان علوم انبيا، آگاهاهل بيت عليهم السالم، راسخا
  .خدايند

هاى  ها، آگاه از گذشته و آينده، عامل به كتاب اهل بيت عليهم السالم، آگاه به اسم اعظم حق، آشناى به مهه زبان
  .آمساىن و بيناى به آنچه بوده و خواهد بود، هستند

هاى حق، معدن  السالم، بيت خدا، كشىت نوح، مهتاى قرآن، برترين مردم، اولواالمر، اهل ذكر، ريشهاهل بيت عليهم 
  .هاى جهان و پاسداران دين هستند رسالت، پايه

هاى شريف الكاىف،  هاى علوم عرتت و گسرتدگى دانش اهل بيت عليهم السالم روايات بسيار مهمى در كتاب در زمينه
ها  ألخبار، كفاية األثر، ينابيع املودة و نزهة الناظر ثبت است؛ چنانچه كسى خبواهد به آن كتابتفسري الفرات، معاىن ا

  .مراجعه كند

  106: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و بندگى: اهل بيت
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رسيد، در  منى به سبب معرفت و شناخت كامل از حضرت رب العزّه كه پايه معرفت هيچ اهل معرفىت به پايه معرفت آنان
فلك تسليم نسبت به خداى مهربان عاشقانه و عارفانه قرار دارند و در مهه شؤون زندگى ماّدى و معنوى جز به عبادت و 

  .اند داشته بندگى خدا قدم برمنى

نشست و برخاست، سكوت و سخن گفنت، خوردن و آشاميدن، ازدواج و معاشرت، كسب و جتارت، جنگ و صلح، 
يدن لباس، شنيدن و نگاه كردن، خواب و بيدارى، گريه و خنده و متام اعمال و رفتار و كردار و  سفر و حضر، پوش

  !گفتارشان كه مهراه با نيىت خملصانه بود، چيزى جز عبادت حق نبود

شت و ىب ، عبادتى ىب اهل بيت عليهم السالم  عبادت ترس از دوزخ و بر اساس شناخت حق و عشق به او و  طمع به 
شت و زمينه بيم دچار شدن به عذاب وجود نداشت، بلكه . وظيفه و تكليف بوداداى  در عبادتشان نيت جتارت 

  .عبادتى در اوج خلوص و صفا و پاكى و وفا و عشق به حضرت حق بود

است  در زمينه عبادتشان و نظر آن بزرگواران درباره انواع عبادات، نشانگر اين حقيقت   اهل بيت عليهم السالم  سخنان
   يابد و عبادتى است كه هيچ عبادت عبادت و بندگى آنان با نّيىت خالص و مربّاى از هرگونه شائبه، حتقق مى: كه

  107: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !اى طاقت به ميدان آوردن آن عبادت را از نظر كيفى و معنوى نداشته و ندارد و خنواهد داشت كننده

عبادت خود را نسبت به شايستگى مولوّيت حق، كم و اندك و خود را تا آخرين حلظه عمر با مهه وجود با اين مهه، 
اند و چون عبادت خود را با عبادت رسول خدا صلى  اند و ادعاى هيچ طلىب از حضرت حق نداشته مديون خدا دانسته

ما كجا و رسول خدا  : گفتند آمد و مى ادشان برمى افتادند و آه از كردند به ناله و گريه مى اهللا عليه و آله مقايسه مى
  !!كجا

  :از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده

  »1«  َما َعَبدُتَك َطَمعاً ِىف َجنَِّتَك، َوال َخوفاً ِمن نَارَِك، َوَلِكن َوَجدُتَك أهًال لِْلِعَباَدِة فـََعَبدُتكَ 

شتت و نه از بيم .  دوزخت بندگى كردم بلكه تو را شايسته و سزاوار پرستش يافتم پس به تو را نه به طمع و اميد به 
  .عبادت و بندگيت برخاستم
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  :و نيز آن حضرت فرمود

ماً َعَبُدوا الّلَه ُشْكراً َفِتلَك  اْلَعبيِد، َوإنَّ قـَوْ إنَّ قـَْوماً َعَبُدوا الّلَه َرغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلتَُّجاِر، َوإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا الّلَه َرْهَبًة فَِتلَك ِعَباَدةُ 
  »2« ِعَباَدُة األْحرَارِ 

شت پرستيدند و اين پرستش تاجران و بازرگانان است و قومى خدا را به خاطر .  گروهى خدا را به اميد دست يافنت به 
و اين بندگى  ترس از دوزخ عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و مجعى او را از سر سپاس و شكر بندگى كردند

  .آزادگان است

______________________________  
ج البالغة ابن ميثم116، باب 278/ 69: ؛ حبار األنوار63، حديث 404/ 1: عواىل اللئاىل -)1( / 5: ؛ شرح 

361.  

؛ 136، حديث 9، باب 63/ 1: ؛ وسائل الشيعة150/ 2: ؛ كشف الغمة237، حكمت 815: ج البالغة -)2(
  .4، حديث 101، باب 14/ 41: األنوارحبار 

  108: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شت و دوزخم را از صفحه هسىت حمو  : كرد كه اعالم مى  اهل بيت عليهم السالم  اگر خدا به! به حّق سوگند براى ابد، 
  .شد تغيري حاصل منىاى در كيفّيت و كمّيت عبادت آنان  كردم و بناى پاداش و عقاب ندارم، ذرّه

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

اى : عايشه به خاطر شّدت عبادت پيامرب به پيامرب گفت. برد بود، كنار او به سر مى پيامرب در شىب كه بايد نزد عايشه مى
آيا ! عايشه: ت؟ فرمودكىن در حاىل كه خدا تبعات گذشته و آينده را بر تو آمرزيده اس چرا خود را خسته مى! رسول خدا

  .اى سپاس گزار باشم نبايد براى خدا بنده

  :حضرت امام باقر عليه السالم در دنباله گفتارشان فرمودند
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طه ما قرآن را بر تو نازل نكردمي تا خود را : ايستاد كه خدا اين آيه را نازل كرد پيامرب براى عبادت بر سر انگشتان پايش مى
عبادت و بندگى امرياملؤمنني عليه السالم نيز اعجاب انگيز بود تا جاىي كه معصومني  »1« !به رنج و مشقت اندازى

  .كسى را طاقت و توان عبادت آن حضرت نيست: اند فرموده

نظري  هم مانند رسول خدا و امرياملؤمنني عليهما السالم در عبادت و بندگى حق ىب  اهل بيت عليهم السالم ديگر افراد
   ين گونه عبادت بود كه به مقامبودند و از طريق ا

______________________________  
مل :! يا رسول الّله: كان رسول الّله صلى اهللا عليه و آله عند عائشة ليلتها فقالت: عن أىب جعفر عليه السالم قال« -)1(

وكان رسول الّله : شكورا قال أال أكون عبدا! يا عائشة: فقال. تتعب نفسك وقد غفر الّله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
/ 2: الكاىف» » ما أَنـْزَْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى* طه« :صلى اهللا عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الّله سبحانه

 ، حديث61، باب 24/ 68: ، الفصل السابع ىف الرضا؛ حبار األنوار35: ؛ مشكاة األنوار6، باب الشكر، حديث 95
  .173، حديث 18، باب 128/ 1: ؛ مستدرك الوسائل3

  109: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

واليت بر نفوس و واليت بر موجودات رسيدند و به آنان حق تصّرف در امور طبيعّيه و مقام حممود و حق شفاعت و 
جن و انس تا ابد مسّلم و قطعى گشت و  باالترين مقامات معنوى عنايت شد و امامت و رهربى و پيشواىي آنان بر
  .وجوب اطاعت از ايشان به عنوان حّقى الزم بر عهده مهگان مقّرر گرديد

   مفهوم عبادت

هاى حضرت حق بر اساس نيت خالص و  عبادت، مهاهنگ كردن مهه حركات و سكنات و حيات و ممات با خواسته
  .شائبه است ىب

  .»1« »َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو «

  .بگو مسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است

مرحوم شهيد مطهرى در زمينه عبادت و بندگى بر پايه آيات و روايات و عرفان ناب اسالمى و معارف حّقه اهلى اشارات 
  .شود، قابل توجه و مفيد فايده خواهد بود توضيحى كه بر آن افزوده مىو لطايفى دارند كه با 
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  :در روايىت از حضرت امام صادق عليه السالم نقل شده

  »2« أْلُعُبوِديَُّة َجْوَهَرٌة ُكنُهَها الرُّبُوبِيَّةُ 

ايت آن ]  هاى حق و پيمودن راه قرب و حركت بر پايه خواسته[بندگى خدا .    .خداوندگارى استگوهرى است كه 

آيد و با آنكه موجودى ممكن و ذاتاً  تواند در راه كمال گام بردارد و به كماالتى برسد كه فراتر از آن در وهم منى بشر مى
  :فقري و نيازمند است و از خود چيزى ندارد و در حق او گفته شده

______________________________  
  .162): 6(انعام  -)1(

  .100باب : ريعةمصباح الش -)2(

  110: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  سيه روىي ز ممكن در دو عامل
 

 «1»  جدا هرگز نشد والّله اعلم

  

  .تواند كارى كند كه بر جهان مسّلط شود و در آن تصّرف كند از طريق عبوديت و بندگى خالص مى

   مراحل رسيدن به كمال عبوديت

واليت تصّرف و تكوين و به عبارت ديگر كمال و قدرتى كه در عبوديت و اخالص و پرستش واقعى براى رسيدن به 
  :است، بايد مراحل و منازىل را طى كرد بدين گونه

   مرحله اول

تسلط بر نفس خويش از طريق باال بردن كيفيت عبادت و بندگى و اجنام عبادت مهراه با نيىت پاك به آن گونه كه حضرت 
  .انسان خواسته استحمبوب از 
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  .»2« »...َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا«

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 راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

  .»3« »...ْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً إِ ... «

  ...دهد براى تشخيص حق از باطل قرار مى]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  در مهه امورتان[اگر ... 

______________________________  
  .شيخ حممود شبسرتى -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  .29): 8(انفال  -)3(

  111: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى... «

  ...دارد يقيناً مناز از كارهاى زشت و كارهاى ناپسند باز مى... 

  .»2« »قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنْ ... «

  .روزه بر مشا مقّرر و الزم شده، مهان گونه كه بر پيشينيان مشا مقّرر و الزم شد تا پرهيزكار شويد... 

  .»3« »...يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ َو الصَّالةِ «

]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكل خود و پاك ماندن از آلودگى[از از صرب و من! ايد اى كساىن كه اميان آورده
  ...كمك خبواهيد
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ها و  بيىن خاص، خواهش شود اين است كه ضمن يك روشن در اين مرحله از عبوديت آن چيزى كه نصيب انسان مى
ى، ربوبّيت و واليت بر نفس اّماره گردد و به عبارت ديگر، اولني اثر عبوديت و بندگ متايالت نفساىن انسان مسّخر وى مى

  .است

   مرحله دوم

  .هاى پراكنده و به عبارتى ديگر، تسلط بر نريوى متخيّله است تسّلط و واليت بر انديشه

   به سبب اين قّوه است. ترين نريوهاى انسان، قوه متخيّله است از شگفت

______________________________  
  .45): 29(عنكبوت  -)1(

  .183): 2(بقره  -)2(

  .153): 2(بقره  -)3(

  112: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شود و به اصطالح تداعى معاىن و تسلسل خواطر صورت  كه ذهن انسان هر حلظه از موضوعى متوجه موضوعى ديگر مى
  .گريد مى

اى مهني است كه هرچه خبواهيم ذهن خود را در اين قّوه در اختيار ما نيست بلكه ما در اختيار اين قّوه عجيب هستيم؛ بر 
  .يك موضوع معّني متمركز كنيم كه متوجه چيز ديگر نشود، براى ما ميّسر نيست

خواهيم در مناز حضور قلب داشته باشيم  كشاند، مثًال هرچه مى اختيار به اين سو و آن سو مى قوه متخيّله ما را ىب
  .توانيم منى

ه و آله در اين باره متثيل و تشبيه لطيفى دارند و دل افرادى كه مسّخر قّوه متخيّله است به پرى پيامرب اسالم صلى اهللا علي
كند، فرموده ايشان چنني  كند كه در صحراىي بر درخىت آوخيته شده باشد كه هر حلظه باد، او را پشت و رو مى تشبيه مى

  :است
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  »1«  َقت ىف أصِل َشَجَرِة، يـَُقلُِّبها الرّيُح َظهراً ِلَبْطنٍ َمَثُل الَقْلِب َمَثُل رِيَشٍة ِىف اْلَفالِة تـََعلَّ 

  .كند مثل قلب مهانند پرى در صحراىي است كه بر درخىت آوخيته شده باشد كه باد آن را پشت و رو مى. 

  :فرمايد و در حديث ديگر مى

  »2« َلَقْلُب بِن آَدَم أشدُّ اْنِقالباً ِمَن اْلِقْدِر إذا اْجَتَمَعْت َغْلَياً 

  .شود دل فرزند آدم از ديِگ در حال جوشيدن بيشرت باال و پايني مى. 

  گفت پيغمرب كه دل هم چون پرى است
 

  در بياباىن اسري صرصرى است

  باد پر را هر طرف راند گزاف
 

  گه چپ و گه راست با صد اختالف

  

______________________________  
  .102/ 1: ج الفصاحة -)1(

  .24317/ 7: مسند امحد -)2(

  113: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  در حديث ديگر آن دل را چنان
 

 «1»  كآب جوشان ز آتش اندر غازقان

 هر زمان دل را دگر راىي بود
 

 «2» آن نه از وى بلكه از جاىي بود
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پرد بايد  مرموز كه مانند گنجشكى مهواره از شاخى به شاخى مىآيا انسان حمكوم به تسلط قّوه متخيّله است و اين نريوى 
حاكم وجود او باشد؟ و يا اينكه حمكوميت در برابر قّوه متخيّله از خامى و ناپختگى است و كامالن و اهل واليت قادرند 

  اين نريوى خودسر را مطيع خود كنند؟

ر هوس بازى و كنرتل قّوه خيال است و گرنه اين گمان مطلب دوم درست است، چون يكى از وظايف بشر تسّلط ب ىب
دهد و متام نريوها و استعدادها را در وجود انسان باطل و  قّوه شيطاىن صفت، جماىل براى تعاىل و پيمودن صراط قرب منى

  .كند ضايع مى

  جان مهه روزه لگدكوب از خيال
 

  وز زيان و سود و از خوف زوال

 ماندش ىن لطف و فر ىن صفا مى
 

 ىن به سوى آمسان راه سفر

  

كنند و آن  رسند كه بر قّوه متخيّله خويش واليت و ربوبّيت پيدا مى سالكان راه عبوديت در دومني مرحله به اين نتيجه مى
اثر اين مطيع ساخنت اين است كه روح و ضمري به سائقه فطرى خدا خواهى، هر وقت . سازند را برده و مطيع خود مى

  .گردد هاى خود مانع و مزاحم منى كند، اين قّوه با بازيگرىميل باال  

  :مولوى در شرح اين حديث نبوى

  »3«  تـََناُم َعيـَْناَى َوال يـََناُم قَلِىب 

  .خوابند، وىل دمل بيدار است دو چشمم مى. 

  :گويد چه زيبا سروده است، وى مى

______________________________  
  .رسى معنيفرهنگ فا -ديگ بزرگ مسى -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى -)2(

  .، تتميم252/ 64: ، باب العشرون ىف النوم؛ حبار األنوار44: مصباح الشريعة -)3(
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  114: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  گفت پيغمرب كه عيناى تنام
 

  ال ينام القلب عن رب االنام

  چشم تو بيدار و دل رفته به خواب
 

  خفته دمل در فتح بابچشم من 

  ام سايه من است هم نشينت من ىن
 

  ها پايه من است برتر از انديشه

  

  ام ها بگذشته زان كه من ز انديشه
 

  ام خارج از انديشه پويان گشته

  ام حمكوم ىن حاكم انديشه
 

 ز آنكه بّنا حاكم آمد بر بنا

 اند مجله خلقان سخره انديشه
 

 اند غم پيشه زين سبب خسته دل و

  من چو مرغ اوجم انديشه مگس
 

  كى بود بر من مگس را دسرتس

  چون مالمي گريد از سفلى صفات
 

 «1»  برپرم هم چون طيور الصافات

  

  :پذير است، چون براى كسب اين پريوزى بر قّوه خيال كه امكان

  .»2« »...ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها«

  .كند اش تكليف منى كس را جز به اندازه تواناىي  خدا هيچ

  .انسان بايد در حد گنجايش در عبادات، اساس توجهش به خدا باشد
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شوند و حداكثر اين است كه از راه ُمهمل گذاشنت زندگى و ستم بر بدن، اندكى  هاى ديگر وارد مى رياضت كشان از راه
  .كند ن اينكه نيازى به آن كارهاى ناروا باشد اين نتيجه را تأمني مىيابند وىل اسالم از راه عبادت بدو  به آن دست مى

توجه دل به خدا و تذكر اينكه در برابر رب االرباب و خالق و مدبّر كل قرار گرفته است، زمينه جتمع خاطر و متركز ذهن 
  .كند را فراهم مى

  :گويد ابن سينا مى

َتَخيَِّلِة لَِيجرّها بالتَّعويد عن َجناِب الُغروِر إىل َجناِب اَحلقِّ فتصُري الِعباَدُة ِعْنَد العاِرِف رِيَاَضةٌ َما هلِِ «
ُ
َة وامل َتومهََّ

ُ
َمِمِه َوقُوى نَفِسِه امل

   مساَلَمًة للسرِّ الباِطنِ 

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت دوم -)1(

  .286): 2(بقره  -)2(

  115: شيان فرش نشني، صالسالم عر  اهل بيت عليهم

  .»1« »حينما يـََتجلَّى احلقُّ ال تُنازُِعُه فـََيخَلُص السرُّ إىل الشُّروِق الباِطنِ 

ها و قواى نفِس ومهى و خياىل است كه در اثر تكرار و عادت دادن به  عبادت از نظر اهل معرفت ورزشى براى مهت
ا را از توجه به مسائل  مربوط به طبيعت و ماده به سوى حق بكشاند و در نتيجه اين قوا حضور در حمضر حق، مهواره آ

تسليم سرِّ ضمري و فطرت خدا جوىي انسان گردند و مطيع او شوند و به حّدى كه هر وقت اراده كند كه در پى جلب 
د و جلوه حق برآيد، اين قوا در جهت خالف، فعاليت نكنند و كشمكش دروىن ميان دو ميل علوى و سفلى اجياد نشو 

  .سّر باطن بدون مزامحت اينها از باطن كسب اشراق منايد

   مرحله سوم

اى برسد كه در بسيارى از امور از بدن  اين است كه روح در مراحل قّوت و قدرت و ربوبّيت و واليت خود به مرحله
  .نياز شود، در حاىل كه بدن صد در صد نيازمند به روح است ىب
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سلب عالقه تدبريى روح به . روح صورت و حافظ بدن است. حيات بدن به روح استروح و بدن نيازمند يكديگرند، 
روح . هاى خود نيازمند به استخدام بدن است بدن مستلزم خراىب و فساد بدن است و از طرف ديگر روح در فعاليت
  .بدون به كار بردن اعضا و جوارح و ابزارهاى بدىن قادر به كارى نيست

نيازى گاهى در چند  گردد، اين ىب نياز مى ها از استخدام بدن ىب ه اين است كه در برخى از فعاليتنيازى روح از بدن ب ىب
  .معروف است» خلع بدن«گريد و اين مهان است كه به  حلظه و گاهى مكّرر و گاهى به طور دائم صورت مى

______________________________  
م -)1(   .االشارات، منط 

  116: م عرشيان فرش نشني، صالسال اهل بيت عليهم

  .دانيم مگر آنكه بتواند خلع بدن كند ما حكيم را حكيم منى: سهروردى، حكيم اشراقى گفته است

دانيم مگر آنكه خلع بدن براى او ملكه شده باشد و هر وقت اراده كند عملى   ما حكيم را حكيم منى: گويد مريداماد مى
  .گردد

عبور نكرده و » مثال«لع بدن دليل بر كمال زيادى نيست يعىن افرادى كه هنوز از عامل خ: اند مهان طور كه حمققان گفته
  .اند ممكن است به اين مرحله برسند قدم به غيب معقول نگذاشته

   مرحله چهارم

آيد به طورى كه در حوزه بدن خوِد شخص، اعمال خارق العاده سر  بدن از هر جهت حتت فرمان و اراده شخص درمى
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى زند؛ مى

  »1« َما َضُعَف َبَدٌن َعمَّا َقِوَيْت َعَليِه الِنيَّةُ 

بدن از اجنام آن ناتواىن ] و به طور جدى مورد توجه نفس واقع شود[از آنچه كه مهت و اراده نفس در آن نريومند گردد . 
  .دهد نشان منى

   مرحله پنجم
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شود؛  گريد و مطيع انسان مى ه حىت طبيعت خارجى نيز حتت نفوذ اراده انسان قرار مىاين مرحله باالترين مراحل است ك
  معجزات و كرامات انبيا

______________________________  
لس الثالث واخلمسون، حديث 293: األماىل، صدوق -)1( ، ألفاظ رسول الّله 400/ 4: ؛ من ال حيضره الفقيه6، ا

، باب 205/ 67: ؛ حبار األنوار106، حديث 6، باب 53/ 1: ؛ وسائل الشيعة5859ث صلى اهللا عليه و آله، حدي
  .14، حديث 53

  117: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و امامان و اولياى حق از اين مقوله است؛ معجزات از باب تصّرف و واليت تكويىن است

ان آگاه منودن؛ مهه از  را بينا ساخنت، مردهتصّرف در كائنات چون عصا را اژدها منودن، كورى  اى را حيات دادن و از 
  .باب واليت تصّرف است

پندارند كه در تصّرف تكويىن و يا معجزه، شخصيت و اراده صاحب تصّرف هيچ گونه دخالىت ندارد و او تنها  برخى مى
آورد زيرا كار اگر به حد اعجاز برسد  ود مىپرده منايش است و ذات احدّيت به طور مستقيم و بدون واسطه آن را به وج

  .از حدود قدرت انسان در هر مقامى كه باشد خارج است

گذشته از اينكه ذات اقدس احدّيت إبا دارد كه يك فعل طبيعى بدون واسطه و خارج از نظام از . اين تصور اشتباه است
احت آورنده آيت و معجزه را خود رسوالن او صادر گردد، اين تصّور خالف نصوص قرآىن است؛ قرآن در كمال صر 

  .داند، البته به اذن و رخصت ذات احدّيت مى

بديهى است كه اذن ذات احدّيت از نوع اذن اعتبارى و انساىن نيست كه با لفظ و اشاره، ممنوعّيت اخالقى يا اجتماعى 
گردد و اگر خدا خنواهد آن  چنني اثرى مىاو را از ميان بربد، اين اذن پروردگار، مهان اعطاى نوعى كمال است كه منشأ 

  .گريد كمال را از او مى

  .»1« ...)َو ما كاَن ِلَرُسوٍل َأْن يَْأِيتَ ِبآيٍَة ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّهِ ... «

  ...اى بياورد و هيچ پيامربى را نسزد كه جز به اذن خدا معجزه... 



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

 

 

اى   داند وىل به اذن تكويىن پروردگار، چون هر موجودى در هر مرتبه مىدر اين آيه كرميه، آورنده آيت و معجزه را پيامربان 
   كه باشد جمراى اراده

______________________________  
  .78): 40(مؤمن  -)1(

  118: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و مشّيت اهلى و مظهرى از مظاهر آن است

ز خود مّتكى و مستمّد از منبع اليزال غيىب هستند؛ خداوند در داستان ختت ملكه پيامربان در هر كار و از مجله در اعجا
  :فرمايد سبا مى

  .»1« »...قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفكَ «

ات به هم خبورد، نزد تو  را پيش از آنكه پلك ديدهمن آن : نزد او بود گفت] لوح حمفوظ[كسى كه دانشى از كتاب 
  ]...و آن را در مهان حلظه آورد. [آورم مى

افزايد آنكه دانشى از لوح حمفوظ نزدش بود  دهد و نيز مى آن شخص حول و قّوت را به خود نسبت مى: فرمايد قرآن مى
ه موجب نوعى دانش اجنام داد و آن دانش از نوع چنني گفت، متام اين نكات اشاره به اين است كه كار خارق العاده را ب
  .توان به آن رسيد علومى است كه با اتصال و ارتباط با لوح حمفوظ و مقام قرب حق مى

تواند در كائنات تصّرف   رسد كه مى پس قرآن اين معنا را قبول دارد كه انسان با حركت جوهرى و تزكيه و تعليم به جاىي مى
  .كند و واليت تصّرف يابد

  .تر است توان تصّرف او بيشرت است مهه اينها نتيجه قرب است و هر كس به هر اندازه كه به خدا نزديك

كند كه در حديث قدسى  امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و وى از خداوند متعال روايت مى
  :فرمود

   ِممَّا افْـتَـَرَضْت َعَلْيِه، َوإنَُّه لََيتَـَقرَُّب إَىلَ ٍء َأَحبَّ إَىلَّ  َما تـََقرََّب إىلَّ َعبٌد ِبَشى
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______________________________  
  .40): 27(منل  -)1(

  119: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

الَِّذى يُبِصُر ِبه، َوِلَساَنُه الَِّذى يـَْنِطُق بِه، َوَيَدُه الَِّذى يـَْبِطُش ِباْلنَّاِفَلِة َحّىت أُِحبَُّه، َفإَذا أْحَبْبُتُه ُكنُت َمسَعُه الَِّذى َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصرَهُ 
َا   »1«  إن َدَعاِىن أَجْبُتُه َوإْن َسأََلِىن َأْعطَْيتُهُ . ِ

تر باشد، بنده من به وسيله مستحبات  اى با هيچ چيزى به من نزديك نشده است كه از واجبات نزد من حمبوب هيچ بنده. 
ا نزد من اجنام مى ن واجب نكردهكه م[ شود تا حمبوب من  به من نزديك مى] دهد ام وىل او تنها به خاطر حمبوبيت آ

بيند و زبان او  شوم كه با آن مى شنود و چشم او مى شوم كه با آن مى شود، مهني كه حمبوب من شد من گوش او مى مى
كنم و اگر از من  گريد پس اگر مرا خبواند او را اجابت مى رمىشوم كه با آن ب گويد و دست او مى شوم كه با آن مى مى

  .منامي خبواهد به او عطا مى

بنابراين يگانه راه وصول به مقامات انساىن و انسان كامل شدن طى راه عبودّيت است؛ چون نتيجه و حقيقت عبودّيت 
ود، تواناىي تصّرف در كائنات و خملوقات را مهان ربوبّيت و واليت و تصّرف است چرا كه چون با تقّرب نزد او حمبوب ش

  .گردد يابد و مأذون به اذن تكويىن تصّرف در كائنات مى مى

، عبادت و بندگى را به جاىي رساندند كه از جن و انس و فرشته و ديگر موجوداِت صاحب عقل  اهل بيت عليهم السالم
  .تر شد يتشان بر كائنات گسرتدهتر شدند و به مهني سبب حوزه تصّرف و وال به پيشگاه حق مقّرب

   اهل بيت عليهم السالم و سوِز بندگى

  تو مهيشه با على بودى از: معاويه عليه لعنة الّله به ضرار ضباىب گفت

______________________________  
  .7، باب من آذى املسلمني، حديث 352/ 2: الكاىف -)1(

  120: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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گومي،  اى ندارم مى حال كه چاره: معذور نيسىت، ضرار گفت: مرا معذور بدار، معاويه گفت: على برامي بگو، ضرار گفت
گرفت  افكند، در حمراب ايستاده ريش خود را مى اش را مى دهم كه در برخى مواقع وقىت كه شب پرده گواهى مى! اى معاويه

  :گفت مى) خطاب به دنيا(كرد  زده گريه مى ومهچون افراد غمپيچيد  ومانند افراد مار گزيده به خود مى

 ال َرْجَعَة فيها، َأىب تـََعرَّْضِت؟ أْم إَىلَّ َتَشوَّْقِت؟ ال حاَن َحيـُْنك، َهْيهاَت ُغّرى َغْريى، ال حاَجَة ىل فْيِك، َقْد َطلَُّقُتِك َثالثاً 
  فـََعْيُشِك َقِصٌري َوَخَطُرِك َيسٌري َوأََمُلِك َحقريٌ 

زمان وصالت نزديك مباد، هرگز، غري مرا فريب ! اى؟ يا آرزومندم شده! كىن؟ از من دورى گزين، خود را به من عرضه مى .
  .ام كه آن را بازگشىت نيست ده، كه مرا به تو نيازى نيست، تو را سه طالقه كرده

  .زندگيت كوتاه بزرگيت اندك و آرزويت كوچك است

سپس . گرفت و مجعيت حاضر نيز از گريه، گلو گري بودند رخيت و با آستينش آن را مى مهني جا بود كه اشك معاويه فرو
  :رو به ضرار كرده، گفت

  شور و عشقت نسبت به او چگونه است؟

برند چگونه است؟ و چگونه در غم و اندوه و هجر  شور و عشق زىن كه تنها فرزندش را در دامانش سر مى: ضرار گفت
  .»1«  ام ؟ من نيز اين گونهكند او زمان را سپرى مى

  دل من الله صفت در غم جانانه بسوخت
 

  نه فقط دل كه مرا خانه و كاشانه بسوخت

  

______________________________  
ج البالغة103/ 2: ؛ املناقب209/ 3: ؛ االستيعاب433/ 2: ؛ مروج الذهب84/ 1: حلية األولياء -)1( : ؛ 

  .77، حكمت 765

  121: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 
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 آتش مشع فراقش به شب هجر مرا
 

  اى زد به سر ا پا و چو پروانه بسوخت شعله

 برق عشقش به جهان از مهه سو وز مهه رو
 

  ساقى و جام و مى و باده و پيمانه بسوخت

 نه وجود من دخلسته افتاده ز پا
 

  در غم هجر رخش عاقل و ديوانه بسوخت

  كه آسوده شوم جانب مخّار شدم  تا
 

  ديدم آجنا خم و مخخانه و ميخانه بسوخت

 به پرستارى دل دست زدم در شب هجر
 

  اى بر زد و يكباره به افسانه بسوخت ناله

اخنانه دل بس كه به يادش بودم   در 
 

اخنانه بسوخت   سينه و قلب و دل و بزم 

 ز دمل آتش عشقى بر زد» مسكني«هم چو 
 

 «1»  كه سر ا پاى وجودم مهه مستانه بسوخت

  

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  122: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  اهل بيت و مقام فنا

حق اهل بيت عليهم السالم به گاه بندگى و عبادت به جاى آنكه غرق اوهام و خياالت روزمرّه خود باشند، فرو رفته در 
اند و در اجنام هر نوع  و حمو او بودند و اين شيوه موّقت ايشان نبوده است بلكه مهواره در باب بندگى خدا اين گونه بوده

  !منودند كردند و تالش مى عبادت حىت مستحبات بسى پر تالش بودند و سخت كوشش مى

   امرياملؤمنني عليه السالم

كه در آن هنگام بيش از بيست و سه   -ه پاى امرياملؤمنني عليه السالمدر جنگ احد تريى ب: در روايىت آمده است كه
  .اصابت كرده، گوشت و پوست و عصب و استخوان را به هم دوخته بود -سال از عمر شريفش سپرى نشده بود
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  .داد آمد تا تري از پايش بريون كند اجازه منى دردش چنان جانكاه بود كه هرگاه جرّاح جبهه مى

مهلت ده تا وقت مناز فرا رسد، چون على به مناز : نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله برد، حضرت فرمود جرّاح، شكايت
ايستاد آن هنگام پايش را جرّاحى كن كه او در مناز جز به خدا به هيچ چيز التفات ندارد و سر ا پا حمو مجال حمبوب 

  .»1«  است

______________________________  
  .397/ 1: ضاءحمجة البي -)1(

  123: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :اين داستان شگفت را به زيباترين صورت به رشته نظم كشيده است -كه از دانشمندان اهل سنت است  -جامى

  شري خدا شاه واليت على
 

  صيقلى شرك خفى و جلى

  روز احد چون صف هيجا گرفت
 

  تري خمالف به تنش جا گرفت

فت غنچه   پيكان به ُگل او 
 

  صد ُگل راحت ز گل او شكفت

 روى عبادت سوى حمراب كرد
 

 پشت به درد سر اصحاب كرد

 خنجر املاس چو بفراختند
 

 چاك بر آن چون گلش انداختند

  غرقه به خون غنچه زنگار گون
 

  آمد از آن گلنب احسان برون

 ُگل ُگل خونش به مصلى چكيد
 

 آن بديدگفت چو فارغ ز مناز 

  اين مهه ُگل چيست ته پاى من
 

  ساخته گلزار مصالى من

 صورت حالش چو منودند باز
 

 گفت كه سوگند به داناى راز

 كز امل تيغ ندارم خرب
 

 گرچه ز من نيست خربدارتر
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  طاير من سوره نشني شد چه باك
 

  گر شودم تن چو قفص چاك چاك

 جامى از آاليش تن پاك شو
 

 روان خاك شودر قدم پاك 

  باشد از آن خاك به گردى رسى
 

 «1»  گرد شكاىف و به مردى رسى

  

   امام حسن جمتىب عليه السالم

درباره عبادت امام جمتىب عليه السالم روايت است كه آن حضرت در زمان خويش عابدترين، زاهدترين و برترين مردم به 
  .رفت بسيارى از اوقات با پاى برهنه از مدينه تا مكه مىآورد،  هنگامى كه حج به جا مى. رفت مشار مى

شد و چون به ياد  آمد گريان مى گريست و اگر در حضورش سخن از قرب به ميان مى افتاد مى هر وقت به ياد مرگ مى
  قيامت و بر انگيخته شدن در حمشر

______________________________  
  .عبدالرمحن جامى، هفت اورنگ -)1(

  124: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

كرد و هر گاه به ياد حضور مردم براى حساب  افتاد گريه مى رخيت و هر وقت به ياد عبور از صراط مى افتاد اشك مى مى
هر زمان براى . كرد رفت و غش مى كشيد و از شّدت بيم و هراس از هوش مى افتاد ناگهان فرياد مى در پيشگاه خدا مى

شت و دوزخ سخن مى شد، اعضايش از خوف خدا مى ماده مىمناز آ گفت چون شخص مار گزيده  لرزيد و هر وقت از 
شت مى مضطرب مى يا أَيـَُّها « اى كه با برد و چون آيه شد و از آتش دوزخ به او پناه مى گشت، آنگاه از خدا خواستار 

  :فرمود كرد، مى شود تالوت مى شروع مى *»الَِّذيَن آَمُنوا

  .»1«  َلبـَّْيَك اللَُّهمَّ َلبـَّْيكَ 

  .فرمانربدارم، فرمانربدار! بار خدايا
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چرا چنني : پرسيدند شد؛ وقىت كه مى لرزيد و چهره مباركش زرد مى شد اعضايش مى و نيز هنگامى كه مشغول وضو مى
  كىن؟ حاىل پيدا مى

  :فرمود مى

  .نگش زرد و اعضايش دچار رعشه و لرزش شودايستد، ر  سزاوار است كسى كه در برابر پروردگار عرش مى

  :فرمود كرد و مى رسيد روى به آمسان مى هر گاه به در مسجد مى

از  ! اى مهربان! گنهكار پيش تو آمده؛ اى خدا! ات ايستاده است؛ اى خداى خبشنده مهمان تو بر در خانه! خدايا
  .»2« گناهامن به خاطر بزرگواريت درگذر

______________________________  
لس الثالث والثالثون، حديث 178: األماىل، صدوق -)1( ، باب 331/ 43: ؛ حبار األنوار151: ؛ عدة الداعى8، ا

  .1، حديث 16

أن احلسن بن على عليهما السالم كان إذا توضأ ارتعدت : أما زهده عليه السالم فقد جاء ىف روضة الواعظني« -)2(
. حق على كل من وقف بني يدى رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله: ذلك، فقال فقيل له ىف. مفاصله واصفر لونه

ء فتجاوز عن قبيح ما  ضيفك ببابك يا حمسن قد أتاك املسى! إهلى: وكان عليه السالم إذا بلغ باب املسجد رفع رأسه ويقول
  .13، حديث 16، باب 339/ 43: ؛ حبار األنوار14/ 4: املناقب »عندى جبميل ما عندك يا كرمي

  125: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   امام سجاد عليه السالم

كه در آن به خبشى از عبادات [على بن احلسني عليهما السالم هنگامى كه كتاب على را : امام صادق عليه السالم فرمود
  :فرمود كرد مى رور مىم] آن حضرت اشاره شده بود

  !َمْن يُطيُق َهذا؟! َمْن يُطيُق َهذا؟

  !كند؟ چه كسى اين را حتمل مى! كند؟ چه كسى اين را حتمل مى
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  »1«  ُمثَّ يـَْعَمُل بِهِ : قال

  .كرد از آن پس خود بدان عمل مى: امام صادق عليه السالم فرمود. 

شت را براى  آيا منى! اى پسر رسول خدا: م گفتروزى جابر بن عبدالّله به حضرت امام سجاد عليه السال دانيد كه خدا 
داريد براى  مشا و دوستداران مشا آفريد و آتش را براى بد خواهان و دمشنانتان؟ پس اين مهه تالش كه خود را بر آن وا مى

  !چيست؟

شته و آينده را بر نياكان من داىن كه خدا تبعات گذ آيا منى! اى صحاىب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله: حضرت فرمود
خبشود وىل پيامرب صلى اهللا عليه و آله سخت كوشى را در راه طاعت و بندگى خدا هرگز كنار ننهاد و مهچنان حضرت 

  مگر نه آنكه خدا: وقىت كه به ايشان گفتند - پدر و مادرم فدايش باد -كرد حق را عبادت مى

______________________________  
  .200، حديث 20، باب 85/ 1: ؛ وسائل الشيعة172، حديث الناس يوم القيامة، حديث 163/ 8: الكاىف -)1(

  126: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :ات خبشوده است؟ در جواب فرمود تبعات گذشته و آينده: در كتاب خود فرمود

  أَفال أُكوُن َعْبداً َشُكوراً 

  ؟»1«  سپاس گزار نباشماى شاكر و  آيا بنده. 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« إنَّه رَاِقدٌ : َكاَن أِىب ُيَصلِّى ِىف َجْوِف اللَّيِل، فـََيْسُجُد السَّْجَدَة فـَُيِطيُل َحّىت نـَُقولَ 

  .كرد كه ما گفتيم به خواب رفته است گزارد و چنان سجده را طوالىن مى پدرم در دل شب مناز مى. 

اى كه نوعى جتّرد از اين  داد به گونه حاالتى است كه بر اهل بيت عليهم السالم در مقام فناى ىف الّله دست مىاين مهان 
كردند و اتصال روح مقدسشان در آن حاالت، اتصال آنان به روح الّله شديدتر از اتصال شعاع  جسم و دنيا پيدا مى

  .»3« آفتاب است به آفتاب بود
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ضرت امام باقر عليه السالم به حمضر پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد عليه السالم مشّرف شد و روزى ح: در روايىت آمده
احساس كرد كه حضرت در عبادت و بندگى به جاىي رسيده كه هيچ كس به آن مرحله نرسيده است، صورتش از شب 

ساق پايش از كثرت ايستادن در مناز  اش پينه بسته و دو هايش از گريه به سرخى نشسته، پيشاىن زنده دارى زرد شده، ديده
  !ورم كرده است

______________________________  
، 5، باب 60/ 46: ؛ حبار األنوار1484: ؛ املناقب1314، جملس يوم اجلمعة، حديث 636: األماىل، طوسى -)1(

  .18حديث 

  .4، حديث 12، باب 197/ 84: ؛ حبار األنوار4/ 5: قرب اإلسناد -)2(

ا الكاىفَأشَ  -)3(   .4، حديث 166/ 2: دَّ اتِّصاًال ِبَرْوِح الّلِه ِمْن ُشعاِع الشَّْمِس ِ

  127: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

چون پدرم در آن هنگام به فكر فرو رفته بود، پس از حلظاتى از ورود من خرب : فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى
هاىي كه عبادت امريمؤمنان عليه  يكى از نوشته! فرزندم: كنم، روى به جانب من كرده، فرمود ىشده، ديد كه من گريه م

تواند مانند على بن اىب طالب عليه السالم  چه كسى مى: السالم در آن نوشته شده بياور، من نوشته را آوردم، فرمود
  !؟»1« عبادت كند

   امام موسى بن جعفر عليهما السالم

ترين  م موسى بن جعفر عليه السالم روايت شده كه او عابدترين، دانشمندترين، سخاومتندترين و گرامىدرباره حضرت اما
كرد سپس  خواند و آن را به مناز صبح وصل مى مهيشه منازهاى مستحىب شبانه را مى. رفت انسان در زمان خود به مشار مى

داشت و مهواره  گذاشت و تا هنگام ظهر سر بر منى مىشد، آنگاه پيشاىن به سجده  تا طلوع آفتاب مشغول تعقيبات مى
  :كرد در سجده چنني دعا مى

   الّلُهمَّ إّىن أْسأُلَك الرّاَحَة ِعْنَد اْلَمْوِت، واْلَعْفَو ِعْنَد احلِْسابِ 

  .كنم من از تو راحىت به هنگام مرگ و خبشش به هنگام حساب را درخواست مى! خدايا. 
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  :بودو از دعاهاى آن حضرت اين 

ْنُب ِمْن َعْبِدَك، فـَْلَيْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدكَ     َعُظَم الذَّ

  .ات بزرگ شد پس گذشت از طرف تو نيكوست گناه از بنده. 

  اش، تر گريست كه حماسن مباركش از اشك ديده چنان از بيم خدا مى

______________________________  
/ 46: ؛ حبار األنوار215، حديث 20، باب 91/ 1: ؛ وسائل الشيعة85/ 2: ؛ كشف الغمه149/ 4: املناقب -)1(

  .65، حديث 5، باب 74

  128: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .كرد از مهه مردم بيشرت به خانواده و خويشانش رسيدگى مى. شد مى

رفت و به آنان عطا  سراغ نيازمندان مدينه مىهاى دينار و درهم و آرد و خرما بود به  هاىي كه حمتوى سكه شب ها با زنبيل
  !»1« كند فهميدند چه كسى به آنان كمك مى كرد در حاىل نيازمندان منى مى

بسيارى از زندانيان از . هاى زيادى در زندان حاكمان ستمگر عباسى بود تا سراجنام شهيد شد آن بزرگوار سال
هاى زندان هر روز  حضرت در طول سال. كردند كارهاى خويش توبه مىگرفتند و گاه از   هاى او حتت تأثري قرار مى عبادت

  .پس از طلوع آفتاب تا وقت زوال ظهر به سجده بود

اى از زندان افتاده است؛ روزى از ربيع زندانبان  ديد كه در گوشه اى مى رفت جامه اند هرگاه هارون به بام زندان مى نوشته
  :پرسيد

  ُه ُكلَّ يـَْوٍم ىف ذِلَك اْلَمْوِضِع؟ما َذاَك الثـَّْوُب الَّذى أرا

  بينم چيست؟ اى كه مهه روزه در آجنا مى آن جامه! اى ربيع

  :ربيع پاسخ داد

ا ُهَو ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر، َلُه ُكلَّ يـَْوٍم َسْجَدٌة بـَْعَد طُُلوِع الشَّْمِس إىل َوْقِت الزَّوا   !!»2«  لِ ما َذاَك ِبثـَْوٍب، َوإمنَّ
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  !!موسى بن جعفر است كه هر روز پس از طلوع تا زوال در سجده استآن جامه نيست، 

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 101/ 48: ؛ حبار األنوار228/ 2: ؛ كشف الغمة231/ 2: االرشاد، مفيد -)1(

  .24 ، حديث9، باب 220/ 48: ؛ حبار األنوار14، حديث 7، باب 95/ 1: عيون اخبار الرضا -)2(

  129: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   امام حسن عسگرى عليه السالم

درباره شكنجه گران حضرت امام حسن عسگرى عليه السالم نيز روايت شده است كه صاحل بن وصيف رئيس زندان آن 
نفر پس از مشاهده حال چه كنم؟ دو نفر از بدترين اشخاص را براى شكنجه او مأمور كردم، آن دو : گفت حضرت مى

عبادت و راز و نياز آن حضرت چنان حتت تأثري قرار گرفتند كه خود مرتب به عبادت و مناز مشغولند به طورى كه 
  !رفتارشان شگفت آور است

ايد؟ در  كنيد؟ مگر از ايشان چه ديده ايد؟ چرا اين شخص را شكنجه منى چرا چنني شده: آنان را احضار كرده، پرسيدم
كند و جز عبادت به   گريد و شب ها را به عبادت سپرى مى چه بگوييم درباره شخصى كه روزها را روزه مى: گفتندپاسخ  

گريد   لرزد و چنان وحشت سر ا پاى وجود ما را مى كند بدمنان مى شود، هنگامى كه به ما نگاه مى كار ديگرى سرگرم منى
  !!»1«  توانيم خود را نگه دارمي كه منى

______________________________  
  .6، حديث 4، باب 308/ 50: ؛ حبار األنوار414/ 2: ؛ كشف الغمة334/ 2: االرشاد، مفيد -)1(

  130: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   جلوه كامل حقايق: اهل بيت

در باالترين و برترين چون در مقام بندگى و عبودّيت و خلوص و اخالص و جهاد و كوشش   اهل بيت عليهم السالم
  .گاه كامل حقايق است مرحله قرار دارند، وجودشان هم چون آئينه صاف و شفاف جلوه

  .مقام بندگى و عبودّيت انسان به هر اندازه كه باشد، به مهان اندازه افق طلوع حقايق است
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ب فزوىن اميان و تعيني و سكوى گاه حسنات اخالقى و سب گاه امساء و صفات حق و جتّلى مقام بندگى و عبودّيت، جلوه
  .ساز لقاء الّله است پرواز به سوى قرب حق و زمينه

   طلوع حقايق از مشرق وجود اهل بيت عليهم السالم

رتين مرتبه و از جهت كوشش و فعاليت  اهل بيت عليهم السالم از نظر اميان در واالترين مرحله و از نظر اخالق در 
  .اشتندمثبت، در برترين قّله قرار د

اى رسانيد كه مطلع الفجر وجود حق و امساء و صفات خداوند و  را به درجه  اهل بيت عليهم السالم ها، اين واقعيت
  .اخالق حضرت رب العزّه شدند

  :دهند را اين گونه توضيح مى  اهل بيت عليهم السالم  حضرت امام هادى عليه السالم خبشى از حقايق وجودى

  نبوت و جايگاه رسالت و نقطه رفت و آمد  اهل بيت  درود بر مشا اى

  131: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ايت بردبارى و ريشه فرشتگان و معدن مهر و رمحت و خزانه هاى بزرگوارى و پيشوايان به حق  هاى دانش و بينش و 
هاى پابرجاى شهرها و  سياست مداران بندگان و ستونهاى خوبان و  ها و عناصر نيكوكاران و پايه ها و واليان نعمت امت

  !درهاى اميان و امينان خداى مهربان و نژاد طيب و طاهر پيامربان و برگزيده رسوالن و خاندان برگزيده پروردگار جهانيان

ل و پناه هاى تقوا، و صاحبان خرد و دارندگان عقل كام هاى شب تار حيات و نشانه درود بر مشا امامان هدايت و چراغ
  !هاى خدا بر اهل دنيا و آخرت هاى برتر و اهل دعوت نيكوتر و حّجت مردم و وارثان انبيا و منونه

درود بر مشا كه جايگاه شناخت خدا و مساكن بركت حق و جانشينان پيامرب و فرزندان رسول الّله و معادن حكمت خدا 
  .»1« خدا هستيد و حافظان اسرار او و حامالن قرآن و دعوت كنندگان به سوى

   ساز طلوع حقيقت نبوى صلى اهللا عليه و آله پيامربان زمينه

پيامربان پيش از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله، نبوت و كتابشان از باب مقدمه و آماده سازى جهت ظهور ايشان و 
   حضورشان در دنياست تا مهه موجودات به
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______________________________  
ْعِدَن الرَّْمحَِة َوُخزَّاَن اْلِعْلِم سَّالُم َعَلْيُكْم يَا َأْهَل بـَْيِت النُّبـُوَِّة َوَمْوِضَع الرِّساَلِة َوُخمْتَـَلَف اْلَمالِئَكِة َوَمْهِبَط اْلَوْحِى َومَ ال« -)1(

اِصَر اْألَ ْبراِرَوَدعاِئَم اْألَْخياِر َوساَسَة اْلِعباِد َوَأرْكاَن اْلِبالِد َوأَْبواَب احلِْْلِم َوُأُصوَل اْلَكَرِم َوقاَدَة اْألَُمِم َوَأْو لِياَء النـَِّعِم َوَعن  َوُمْنتَـَهى
َرَة ِخيَـَرِة َربِّ اْلعاَلِمَني وَ  مياِن َوأَُمناَء الرَّْمحِن َوُسالَلَة النَِّبيَِّني َوَصْفَوَة اْلُمْرَسِلَني َوِعتـْ   أَئِمَِّة اْهلَُدى  َعَلى السَّالمُ . َرْمحَُة اللَِّه َوبـَرَكاتُهُ اْإلِ

ْعَوِة احلُْْسَىن   َوَوَرَثِة اْألَ ْنِبياِء َواْلَمَثِل اْألَْعَلى  وََكْهِف اْلَوَرى  َوأُوِىل احلَِْجى  َوَذِوى النـَُّهى  َوَأْعالِم التـَُّقى  َوَمصابِيِح الدَُّجى َوُحَجِج   َوالدَّ
َوَمَعاِدِن ِحْكَمِة اللَِّه  َحمالِّ َمْعرَِفِة اللَِّه َوَمساِكِن بـَرََكِة اللَّهِ   السَّالُم َعَلى. َوَرْمحَُة اللَِّه َوبـَرَكاتُهُ   َواْألُوَىل  َأْهِل الدُّنْيا َواْآلِخَرةِ   اللَِّه َعَلى

  .مفاتيح اجلنان، زيارت جامعه كبريه» َوَحَفَظِة ِسرِّ اللَِّه َوَمحََلِة ِكتاِب اللَّهِ 

  132: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

ويژه انسان به سبب وجود اين بزرگواران كه حبل الّله و ظل الّله و امناء رمحان هستند، حركت صعودى را آغاز كنند و به  
يعىن حمّمد صلى   اهل بيت عليهم السالم  ساز حضور ريشه كمال اليق خويش برسند؛ به اين جهت پيمان بستند كه زمينه

  .بوده و بر عهده پيمان و حمبت او استوار باشند اهللا عليه و آله

  »1« ...َمأُخوذاً َعَلى النَِّبينيَِّ ِميثَاقُهُ ... وََملْ ُخيِْل ُسبحاَنُه َخلَقُه ِمن َنِىبٍّ ُمرَسٍل، أو ِكتاٍب ُمنَزٍل، أو ُحجٍَّة َالزَِمةٍ ... 

و از مهه ... ّجت و برهان الزم خاىل نگذاشتخدا هرگز خلق خود را از وجود پيامرب يا كتاب نازل شده، يا ح.... 
  ...پيامربان براى پيامرب اسالم پيمان گرفته است

  :فرمايد به اين خاطر پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله آن صادق مصدق مى

  »2« َحنُْن اآلِخُروَن، الّساِبُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

  .امي، وىل در آخرت در صف مقدم و پيشگام مهگانيم ها آمده امتما در دنيا پس از مهه پيامربان و . 

  :اند كه فرمود هاى شيعه و سىن از آن حضرت روايت كرده و نيز كتاب

  »3« آَدُم َوَمْن ُدونَُه َحتَْت ِلوائى يـَْوَم الِقَياَمةِ 

  .هاى پس از او در قيامت زير پرچم من هستند آدم و مهه انسان. 
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   بدون ترديد به خاطر اينكه ظرفّيت وجودى  السالماهل بيت عليهم  آرى،

______________________________  
  .70، حديث 1، باب 60/ 11: ؛ حبار األنوار1، خطبه 43: ج البالغة -)1(

/ 2: ؛ صحيح مسلم44، حديث 6، باب 118/ 16: ؛ حبار األنوار11/ 1: ؛ كشف الغمة269/ 3: املناقب -)2(
7.  

؛ علم 5، حديث 85، باب 213/ 39: ؛ حبار األنوار198، حديث 121/ 4: ؛ عواىل اللئاىل214/ 1: املناقب -)3(
  .107/ 1: ؛ سنن الرتمذى5: اليقني

  133: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تجّلى هستند، هاى گسرتده م تر است و مهه حقايق معنوى در اين ظرفيت شان از مهه خملوقات و موجودات گسرتده و معرفىت
  :مصداق حقيقى

  .»1« ءٌ  واآلِخُروَن السَّاِبُقوَن َوالسَّاِبُقوَن اَألوَّلُوَن َولَْيَس َكِمْثِلِهْم َشىْ 

اند و پيشى گريندگان مقدم بر  و آن برگزيدگان خدا كه پس از مهه پيامربانند در شخصيت و معنويت بر مهه پيشى گرفته
  .اند و مانند آنان چيزى نيست مهه

  .باشند مانند آن مى

  :فرمايد مولوى در وصف آنان مى

  ظاهراً آن شاخ اصل ميوه است
 

ر مثر شد شاخ هست   باطناً 

 گر نبودى ميل و اّميد مثر
 

 كى نشاندى باغبان بيخ شجر

 پس به معنا آن شجر از ميوه زاد
 

 گر به صورت از شجر بودش والد

 مصطفى زين گفت كه آدم و انبيا
 

 باشند در زير لواخلف من 
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  ر اين فرموده است آن ذو فنون
 

 «2»  رمز حنن اآلخرون السابقون

  

اند، يعىن آغاز هسىت و  عّلت اين پيشگامى و تقدم شرىف و وجودى و معرفىت اين است كه آنان به اراده خدا آغاز و اجنام
چنان كه حضرت امام هادى عليه السالم در جامعه   اند برزخ ميان واجب و ممكن و اجنام و عاقبت مهه در دنيا و آخرت

  :كبريه به اين حقيقت اشاره دارند

  »3«  َوِإياُب اْخلَْلِق إَلْيُكْم، َوِحسابـُُهْم َعَلْيُكم... ِبُكْم فـََتَح الّلُه َوِبُكْم َخيِْتمُ 

.______________________________  
  .68كتاب الوضوء، حديث   2جلد و  1، كتاب اجلمعة، حديث 2/ 2: صحيح البخارى -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت چهارم -)2(

  .مفاتيح اجلنان، زيارت جامعه كبريه -)3(

  134: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و بازگشت خلق به سوى مشا و ... دهد خدا هسىت و حقايق را به وسيله وجود مشا آغاز كرد، و با مشا هم پايان مى
  .ان بر عهده مشاستحسابش

ساز جتّلى آنان در دنيا و حضورشان ميان مجع خملوقات بودند و  پس مهه پيامربان چنان كه در سطور گذشته بيان شده زمينه
اين بزرگواران در اعتدال زمان و مكان و مقام، از آمسان ارادة الّله و قّله فعل الّله و اوج رمحت الّله به چاه طبيعت نازل 

  .ب كامل اتصال بني خدا و خملوقات فراهم آيد و حّجت بر مهه مردم جهان متام شودشدند تا سب

   صبح قيامت با طلوع نور حمّمدى

در حقيقت نزول آنان به اين سياره خاكى از حلاظ زماىن هنگام زوال خورشيد هسىت است كه مهان ظهر هسىت باشد و از 
 شوند، و پس از آنكه اين دوره يعىن دوره ظهور پيامرب و قبض مى شود و كائنات شروع به آن هنگام عصر هسىت آغاز مى

برسد و خورشيد زمان وارد مغرب شود،   اهل بيت  به پايان »1« و به ويژه وجود مبارك امام عصر  اهل بيت عليهم السالم
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از ظهور هسىت ها سال از ظلمت اول كه پيش  رود و ظلمت دوم پس از گذشت ميليون مهه هسىت در قبض مطلق فرو مى
  :فرمايد شود و در آن ظلمت و قبض مطلق است كه خدا مى بوده آغاز مى

______________________________  
چون ظهور حضرتش پس از غيبت طوالىن در زماىن است كه هسىت به موقعّيت عصر رسيده و صبح و ظهرش  -)1(

  .سپرى گشته از آن وجود مبارك تعبري به امام عصر شده است

  135: السالم عرشيان فرش نشني، ص ل بيت عليهماه

  .»1« »ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْومَ «

  امروز فرمانرواىي ويژه كيست؟

  .ايت بدون شب است شود كه روزى ابدى و سرمدى و مهيشگى و تا ىب آنگاه به تعبري قرآن جميد روز قيامت شروع مى

وجود ندارد بلكه تعبري از جهان ديگر در مهه معارف تعبري به روز در هيچ آيه و روايىت تعبريى به عنوان شب قيامت 
قيامت است و از آجنا كه سبب پديد آمدن روز، طلوع خورشيد است سبب پديد آمدن روز قيامت هم طلوع خورشيد 

ست، يعىن چراغ روشنگر شده ا »2« حمّمدى و نور وجود امحدى است كه از هويتش در قرآن جميد تعبري به سراج منري
وجود مباركى كه اولني و خنستني وارد شونده بر خدا در قيامت است و به سبب ورود او كه وجه الّله و نور الّله است، مهه 

كند و حتقق حقيقى و  شود و روز ابدى و سرمدى ظهور مى عرصه حمشر و سرزمني جهان ديگر، غرق روشناىي و نور مى
  .يابد دائمى مى

ا َو ُوِضَع اْلِكتابُ  َو َأْشَرَقِت اْألَْرضُ «   .»3« »...بُِنوِر َرِّ

  ...ند را مى]  اعمال[شود، و كتاب  و زمني به نور پروردگارش روشن مى

آيه شريفه با توجه به مطالىب كه در آن مطرح است صد در صد درباره روز قيامت است و بسيارى از روايات و تفاسري 
   مصداق نوِر رب را پيامرب و امامان معصوم

  .دانند مى  اهل بيت عليهم السالم
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______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  .46): 33(احزاب . قرار دادمي]  براى هدايت جهانيان[و چراغى فروزان  »َو ِسراجاً ُمِنرياً « -)2(

  .69): 39(زمر  -)3(

  136: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دمد و روز دائمى و مهيشگى شروع  رب كه نور حمّمد صلى اهللا عليه و آله است صبح قيامت مى آرى، با طلوع نور
رسى شروع  يابد و حساب حتقق مى »1« »تـُبـَْلى السَّرائِرُ « كنند و شود و از بركت آن نور مهه حقايق جلوه كامل مى مى
  .شود مى

  :اهللا عليه و آله فرمودفرمايد كه پيامرب خدا صلى  حضرت امام باقر عليه السالم مى

  ؟»2«  ا فـََعلُتم ِبكَتاِب الّلِه َوِبأهِل بَيِىت أَنَا أوَُّل َواِفٍد َعَلى الَعزِيِز اجلَبَّاِر يَوَم الِقَياَمِة، وَِكَتابُُه، َوأهُل بَيِىت، ُمثّ أّمىت، ُمثَّ أسَأُهلُم مَ 

با كتاب خدا و با : پرسم  سپس امتم؛ آنگاه از امت مىمن و كتاب خدا و اهل بيتم خنستني وارد شوندگان بر عزيز جّبارمي
  اهل بيتم چه رفتارى داشتيد؟

______________________________  
  .9): 86(طارق  -)1(

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

  137: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   كشىت جنات: اهل بيت

از افق رمحت  -پيش از آفريده شدن مهه موجودات -و وجود نورى آنان به اراده حق  اهل بيت عليهم السالم  ارواح پاك
طلوع كردند و گرداگرد عرش خدا قرار گرفتند و در درياى تسبيح و تقديس حضرت ذو اجلالل شناور گشتند تا خدا براى 
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اد و هر كدام از آن ارواح طيّبه را در زمان مناسب در ظ رف جسم و بدن قرار داد و در ميان هدايت مردم به آنان منت 
  .مردم آشكار كرد

 ...أن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيها اْمسُهُ َخَلَقُكم الّلُه أنواراً َفَجَعَلُكْم ِبَعرِشِه ُحمِدِقَني، َحىتَّ َمّن َعَليَنا ِبُكم، َفَجَعَلُكم ِىف بـُُيوٍت أِذَن الّلُه 
»1«  

اد و مشا را در خانه د عرشش گذاشت تا بر ما انسانخدا مشا را به صورت انوار آفريد و گرداگر  هاىي كه اجازه  ها منت 
ا ذكر شود، قرار داد   ...داده بود رفعت يابد و نامش در آ

خبش توفان زدگان بوديد و به عنوان  مشا از مهان زمان كه گرداگرد عرش رمحان قرار گرفتيد چونان كشىت نوح كشىت رهاىي
  .گان در گردآب بال معرىف شديدوسيله جنات براى افتاد 

ُقرَِّبَني، َوَأرَفعَ 
ُكرَِّمَني، َوأعَلى َمَنازِِل امل

   فـَبَـَلَغ الّلُه ِبُكم أشَرَف َحمَلِّ امل

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، زيارت جامعه كبريه -)1(

  138: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رَسِلنيَدَرَجاِت 
ُ
  »1« ...امل

  ...ترين درجات فرستادگان رسانيد ترين جايگاه گراميتان و برترين منازل مقربان و رفيع خداوند مشا را به شريف

   آدم عليه السالم و توسل به كشىت جنات

كنند   هاى معترب حديث و تفاسري قابل توجه از حضرت امام عسگرى عليه السالم روايت مى مگر نه اين است كه كتاب
شت از دست داد و لباس   كه آدم وقىت از مقامش هبوط كرد و از هم نشيىن با فرشتگان حمروم شد و جايگاهش را در 

  :كرامت و پوشش شرمگاه از او فرو رخيت، به حمضر حضرت حق با تعليم خود حق عرضه داشت

، والطَّيِّبَني ِمْن آِهلِْم، َلّما تـََفضَّْلَت ِبَقُبوِل تـَْوَبىت، َوُغْفراِن َزلَّىت، َوإعاَدتّى ِمْن  الّلُهمَّ ِجباِه ُحمَمٍَّد َوَعلىٍّ َوفاِطَمَة َواحلََْسِن َواحلَُْسْنيِ 
   كراَماِتَك إىل َمْرتَِبىت
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ام و   به شخصيت و آبروى حمّمد و على و فاطمه و حسن و حسني و پاكان از اهل بيتشان به پذيرش توبه! خدايا. 
  .م از كراماتت به مرتبه و مقامم تفضل و احسان كنگذشت از لغزشم و بازگشت

  :پس خدا به او پاسخ داد

َمْرتـََبِتَك ِمْن َكراماتى، َوَوفـَّْرُت َنِصيَبَك   َقْد َقِبْلُت تـَْوبـََتَك َوأقْـبَـْلُت ِبِرْضواىن َعَلْيَك، َوَصَرْفُت آالئى َونـَْعمائى إلَْيَك، َوأَعْدُتَك إىل
  :لُُه عّز وجلّ ِمْن َرْمحاتى فذِلَك َقو 

   فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّابُ «

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، زيارت جامعه كبريه -)1(

  139: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« »الرَِّحيمُ 

ام را به جانبت   هاى مادى و معنوى و با خشنودى و رضايتم به سويت روى آوردم و نعمتات را پذيرفتم  ترديد توبه ىب
ادم و اين است معناى   گرداندم و از باب كرامامت تو را به مقام و منزلتت برگشت دادم و سهمت را از رمحت هامي كامل بر

  :گفته خداى بزرگ كه

از سوى پروردگارش دريافت  ] كه مايه توبه و بازگشت بود   اهل بيت  مانند كلمه استغفار و توّسل به[پس آدم كلماتى را 
  .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[كرد و 

   اهل ىب اهل بيت عليهم السالم وسيله جنات

  :فرمود دم كه مىاز پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله شني: ابوذر در حاىل كه دِر كعبه را گرفته بود گفت

  »2«  أال ِإنَّ َمَثَل أْهِل بـَْيِىتْ ِفْيُكْم، َمَثُل َسِفيـَْنِة نـُْوٍح َمْن رَِكَبها َجنا َوَمْن َختَلََّف َعْنها َهَلكَ 

هاى دنيا و  از زيان[من در ميان مشا مثل كشىت نوح است، هر كس در آن درآمد   اهل بيت  آگاه باشيد يقيناً َمَثل. 
  . يافت و هر كه از آن باز ماند نابود شدرهاىي]  آخرت
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داد،  اگر برنامه جنات و هدايت مشا مردم نبود، خدا ما را به اين دنيا سفر منى: از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده است
   ما گرداگرد عرش خدا به تسبيح و محد حق مشغول بودمي و اهل دنيا نبوده و نيستيم، بلكه ما را دنبال

______________________________  
/ 11: ؛ حبار األنوار50: ؛ تأويل اآليات الظاهرة105، ذيل حديث 225: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

  .83/ 1: ؛ تفسري الصاىف47، حديث 3، باب 192

  .1حديث  4، باب 94/ 1: ينابيع املودة -)2(

  140: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .خربى غفلت برهانيم و به اوج انسانيت برسانيم اند تا مشا را از جلن زار كفر و شرك و هوا و هوس و ىب مشا فرستاده

ما كاروان مصر وجودمي و بر سر چاه ظلماىن دنيا آمده تا مشا را از اعماق تاريك اين چاه بريون آورمي و از عامل خاك به 
  .عامل پاك هدايت كنيم

دست در دست ما بگذاريد و صادقانه با ما بيعت كنيد تا مشا را از اين منجالب و درياى توفاىن و  حال كه چنني است
  .پرتالطم رهاىي داده به ساحل جنات پيش بربمي

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ا َجنا، َوَمْن َحاَد َعْنها َهَلكَ    »1«  كاَن َلُه إَىل الّلِه َحاَجٌة فـَْلَيْسَأْل ِبَنا أَْهَل البَـْيتِ َفَمْن  . َحنُْن َسفينُة النَّجاِة، َمْن تـََعلََّق ِ

ما كشىت جناتيم هر كه در آن درآوخيت جنات يافت و هر كه از آن كناره گرفت هالك شد، هر كه از خدا درخواسىت دارد . 
  .خبواهد  اهل بيت بايد به وسيله ما

  :امرياملؤمنني عليه السالم به كميل فرمود

  َقاِئماً َعلى -َواْلُمهاِجُروَن َواْألْنَصاُر ُمَتواِفُروَن يـَْوماً بـَْعَد الَعْصِر يـَْوَم النِّْصِف من َشْهِر َرَمضانِ  -َقاَل َرُسوُل الّلِه َقوًال ! ميليا كُ 
طَّيُِّبوَن بـَْعَد أُّمِهْم، َوُهْم َسفيَنٌة َمْن رَِكَبها َجنا َوَمْن َختَلََّف َعِلىٌّ َوابـَْناَى ِمْنُه الطَّيُِّبوَن ِمّىن، َوأنَا ِمنـُْهْم، َوُهُم ال: َقدميِه فـَْوَق ِمْنَربِهِ 

  »2«  ، الّناِجى ِىف اجلَنَِّة َواهلاِوى ِىف َلَظى َعْنها َهوى
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  پيامرب اسالم روزى پس از مناز عصر در نيمه ماه رمضان در! اى كميل. 

______________________________  
  .37/ 1: السمطنيفرائد  -)1(

  .1، حديث 11، باب 276/ 74: ؛ حبار األنوار30: بشارة املصطفى -)2(

  141: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

على و دو فرزند پاك وى : حاىل كه مهاجران و انصار گرد آمده بودند و حضرت روى دو پا بر منربش ايستاده بود، فرمود
اند هر كه در آن درآيد جنات يابد و هر كه از آن باز ماند فرو درافتد، جنات  ، آنان چون كشىتاز من هستند و من از آنامن

  .يافته در فردوس و فرو درافتاده در آتش است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »1«  َمِن اتـََّبَع أْمرَنا َسَبَق، َمْن رَِكَب َغيـَْر َسفيَنِتنا َغرِقَ 

  .ى گرفت و هر كه بر كشىت جز ما در آمد غرق شدهر كه از واليت ما پريوى كرد پيش. 

ستارگان از علل راه ياىب كشىت نشينان به سوى ساحل امن و امانند، بسيارى از مسافران دريا در تاريكى شب، كشىت خود 
   اهل بيت  رسانند، پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت را به وسيله ستارگان به مقصد مى

  :اند را چون ستارگان، مايه امن و امان امت دانسته  السالماهل بيت عليهم 

 ِمَن اْلَعَرِب، إْختَـَلُفوا َفصاُروا النُُّجوُم أماٌن ِألْهِل اْألْرِض ِمَن اْلَغَرِق، َوأْهُل بـَْيىت أماٌن ِألُمَِّىت ِمَن اْالْخِتالِف، َفإذا خاَلَفْتها قَبيَلةٌ 
  »2«  ِحْزَب ِإْبِلْيسَ 

من مايه اميىن از توفان اختالف و نزاع و   اهل بيت ه امن و امنيت اهل زمني از غرق شدن هستند وستارگان ماي. 
ها هستند، پس هرگاه گروهى با ايشان نباشند و به جنگ و خمالفت با آنان برخيزند با يكديگر نيز به اختالف  درگريى

  .رسند و از آن پس حزب شيطان به مشار آيند مى
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______________________________  
  .2029و  2028، حديث 116: غرر احلكم -)1(

  .162/ 3: املستدرك على الصحيحني -)2(

  142: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   َمثل اهل بيت عليهم السالم در روايات

   اهل بيت  در روايات عالوه بر تشبيه اهل بيت

  .شود جنوم به موارد ديگرى نيز اشاره شده است كه گذرا به آن اشاره مىبه   اهل بيت عليهم السالم

   باب حطّه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ا َمَثُل أْهِل بَيِىت فيُكْم َمَثُل باِب ِحطََّة ىف َبِىن اْسرائيَل، َمْن َدَخَلهُ ُغِفَر لَهُ    »1«  إمنَّ

من در ميان مشا مهانند باب حطه در ميان بىن اسرائيل است، هر كس از آن درآيد مورد آمرزش قرار   اهل بيت  قطعاً َمَثل. 
  .خواهد گرفت

  :حضرت على عليه السالم فرمود

  »2«  َحنُْن باُب ِحطََّة، َوُهَو باُب السَّالِم، َمْن َدَخَلُه َجنا َوَمْن َختَلََّف َعْنهُ َهوى

و آن باب سالمت است، هر كس از آن در آيد جنات يابد و هر كه از آن كنار ماند  ، باب حطّه هستيم اهل بيت ما. 
  .شود هالك مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

يُتاُه ِبُكْم، َوأْيَن  خامتَِ النَّبيَِّني، ىف ِعتـَْرِة خامتَِ النَّبيَِّني، فأْينَ   أال إنَّ اْلِعْلَم اّلذى َهَبَط ِبِه آَدُم، َوَمجيُع ما ُفضَِّلْت ِبِه النَّبيُّوَن إىل
   َتْذَهُبوَن، َوأنـَُّهمْ 
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______________________________  
  .22/ 2: املعجم الصغري -)1(

  .1، حديث 7، باب 104/ 10: ؛ حبار األنوار10، حديث 626/ 2: اخلصال -)2(

  143: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  : ْم باُب ِحطََّة، َوُهْم باُب السِّْلِم ىف قوِلِه َتعاىلفيُكْم كأْصحاِب الَكْهِف، َوَمثـَُلهُ 

  »1« »...يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافًَّة َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطانِ «

اهل  اند در دانشى كه آدم آن را فرود آورد و هر آنچه پيامربان تا واپسني ايشان به آن ترجيح داده شده! آگاه باشيد »2«
  رويد؟ اند و كجا مى پس كجا مشا را حريان و سرگردان كرده. خامت پيامربان قرار دارد  بيت

اند كه خدا از ايشان در   ان دروازه سالمتاند و مانند باب حطّه، آنان مه در ميان مشا چون اصحاب كهف  اهل بيت
هاى  در آييد، و از گام] از خدا[برى  مهگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل اميان: كتاب خود چنني ياد كرده است

  ...شيطان پريوى نكنيد، كه او نسبت به مشا دمشىن آشكار است

   بيت الّله احلرام

  :ؤمنني عليه السالم فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله به امريامل

َعذاِب الناِر، َوَمْن أبـَْغَضُكْم أُْلِقَى َمثـَُلُكْم يا َعلىَّ َمَثُل بـَْيِت الّلِه اَحلراِم، َمْن َدَخَلَه كاَن آِمناً َفَمْن َأَحبَُّكْم َوواالُكْم كاَن آِمناً ِمْن 
   يا َعلىَ . ىف النارِ 

  »3« »...ْيِت َمِن اْسَتطاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َو لِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـ ... «

ال يـَْعُذُر َغنياً َوال َفقرياً، َوال َمريضاً  َوَمْن كاَن َلُه ُعْذٌر فـََلُه ُعْذرُُه، َوَمْن كاَن َفقرياً فـََلُه ُعْذرُُه، َوْمْن كاَن َمريضاً فـََلُه ُعْذرُُه، إنَّ الّله
  َوال َصحيحاً، َوال

______________________________  
  .208): 2(بقره  -)1(
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  .4، حديث 37باب  332/ 1: ، ينابيع املودة300، حديث 102/ 1: تفسري العياشى -)2(

  .97): 3(آل عمران  -)3(

  144: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  َوال َبِصرياً، ىف تفريِطِه ىف ُمواالِتُكْم َوَحمَبَِّتُكم  أْعمى

مهانند بيت الّله احلرام است كه هر كس بر آن درآيد امين گردد پس هر كه مشا را دوست   اهل بيت َمَثل مشا !اى على. 
اى . شود بدارد و مشا را يارى رساند از عذاب آتش در امان خواهد بود و هر كه به مشا كينه ورزد به آتش در افكنده مى

او واجب است پس آنكه عذرى دارد معذور از رفنت است و بر اساس كتاب خدا هر كس استطاعت دارد حج بر ! على
يدسىت اوست و آنكه بيمار است عذرش بيمارى اوست، وّىل خدا در كوتاهى نسبت به  يدست است عذر او  آن كه 

يدست، نه بيمار، نه تندرست و نه كور و نه بينا را مى   !پذيرد طرفدارى و دوسىت مشا اهل بيت نه عذر توانگر، نه 

  سر براى پيكر

  :پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

نَـْنيِ ِمَن الرَّأِس، َفإنَّ اَجلَسَد ال يـَْهتَ  ِدى إّالِباْلرَّأِس، َوال يـَْهَتِدى اْجَعُلوا أْهَل بَيِىت ِمْنُكْم َمكاَن الرَّأِس ِمَن اَجلَسِد، َوَمكاَن الَعيـْ
نَـْنيِ    »2«  الرَّأُس إّال بِالَعيـْ

مرا نسبت به خود چون سر براى پيكر و دو چشم براى سر قرار دهيد زيرا جسد جز به وسيله سر، راه نيابد و سر . 
  .شود بدون چشم هدايت منى

   ، آن بزرگواران اهل بيت عليهم السالم  شود كه چرا ياران بامعرفت از اينجا روشن مى

______________________________  
  .77: خصائص األئمة -)1(

لس السابع عشر، حديث 482: األماىل، طوسى -)2( ، 121/ 23: ؛ حبار األنوار408/ 1: ؛ كشف الغمة1053، ا
  .43، حديث 7باب 
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  145: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اى  حلظهدانستند و جز با عشق و حمبت آنان و پريوى از فرهنگ پاكشان  را در زندگى خود به منزله سر و چشم مى
  .دانستند زيستند و زندگى را بدون آنان جز كورى و نابيناىي و گمراهى و حرياىن و فرو افتادن در غرقاب هالكت منى منى

   انتخاب عاشقانه

من بيعت خود را از عهده مشا : شب عاشورا با آنكه حضرت امام حسني عليه السالم به ياران و اصحابش اعالم كرد
كردن من و رفنت به سوى شهر و ديارتان آزاد هستيد، وجود مهه آنان يك پارچه پرسش شد كه ما و برداشتم و مشا در رها  

گردمي  با دنياىي عجز و التماس عرضه داشتند كه ما را از رفنت و رها منودن وجود مباركت معذور دار كه هرگز باز منى! رفنت؟
  .شومي و از حضرتت جدا خنواهيم شد و از تو دور منى

 پيمان وفا بستيم مابا تو 
 

 مهر از غري تو بگسستيم ما

  از مى عشق تو نوشيدم و بس
 

 ساغر و پيمانه بشكستيم ما

  

  از پى درد و بال و رنج و غم
 

 شكر لّله با تو بنشستيم ما

 !با وجود عشق تو اى مهربان
 

 از خود و بيگانگان رستيم ما

 اين مهه شورى كه در دل شد پديد
 

 عشق تو مستيم ماچون ز جام 

 دست شسته از مهه بود و نبود
 

 «1» با تو و عشق تو پيوستيم ما

  

   پاسخ عاشقانه

   ترديد اگر آدمى ايشان را از سر صدق و صفا خبواهد و خبواند، آن ىب
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______________________________  
  .مؤلف -)1(

  146: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ايتاً جنات  كنند و انسان را با آغوش باز مى هم پاسخ عاشقانه عنايت مىبزرگواران  پذيرند و به رشد و تربيت و كمال و 
دهند چرا كه آنان مظهر امسا و صفات خدايند و مهانند خدا عاشق انسانند و نسبت به او لطف  انسان كمك مى

  .مهيشگى و دائمى دارند

سازى  امام حسني عليه السالم در روز عاشورا مهواره تأخري شهادتش را زمينهبر اساس مهني عشق و لطف بود كه حضرت 
كرد به اميد آنكه انساىن را از مهلكه شرك و چاه ضاللت و گمراهى جنات دهد و به مهني خاطر بود كه به طور مكرر  مى

ى هدايتشان مورد خطاب با بدن زمخى و خون آلود و با دىل سوخته و داغدار به ميدان آمد و مجاعت دمشن را برا
ايتاً عمل او و تأخري شهادتش نتيجه داد و دو برادر به نام ابواهلتوف بن حرث و سعد بن حرث   مهربانانه خود قرار داد و 
روان و در لشكرگاه يزيد بودند، حتت تأثري نفس اهلى و سخن عرشى او قرار گرفتند و در حلظات آخر عمِر  كه از خوارج 

رت پيوستند و به دفاع از حضرت و اهل بيت گرامش با دمشن جنگيدند و از دست حضرت حق، حضرت به آن حض
شت راه يافتند   .شربت شريين و شهد پرقيمت شهادت را نوشيدند و به برترين درجات معنوى و منازل 

  147: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   صراط مستقيم: اهل بيت

منايد كه در عرصه انديشه و تفّكر و در حاالت رواىن و   انساىن را به عنوان امام و پيشوا معرىف مىآيات نوراىن قرآن كرمي
اى افراط و تفريط ندارد و در مهه شؤون حيات، ُجمرى فرمان هاى حق است و  اخالقى و در مرحله عمل و كوشش ذرّه
ها قرار  ا و هوس و القائات دمشنان و شيطانهاى سياسى و اجتماعى و هو  حتت تأثري حوادث تلخ و شريين و توفان

باز و اغوا گرى هرگز به او خنواهد  گريد و به فرموده قرآن جميد از بندگان ُخملص خداست كه دست هيچ شيطان حيله منى
اش صد در صد اهلى و ملكوتى است و مهه حلظاتش غرق در اعمال مثبت و اخالق حسنه  و حيات و زندگى »1« رسيد

  ...از مردم و تبليغ دين و نشر علم و دانش و و دستگريى

  .است
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  .»2« »قاَل ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّيت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ... «

و از : ابراهيم گفت. من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[پروردگارش ... 
   دودمامن

______________________________  
 -39): 15(حجر  »ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * قاَل َربِّ ِمبا َأْغَويـَْتِين َألُزَيـَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َو َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ « -)1(

40.  

  .124): 2(بقره  -)2(

  148: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

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

  .»1« »َء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتا«

كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و  هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 
  .پرداخت زكات را به آنان وحى كردمي و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودند

   معىن صراط مستقيم

ويل آيات قرآن جميد، آن راهى كه بني خالق و خملوق است و حركت بر پايه آن راه انسان را به مقام قرب و بر اساس تأ
  .رساند، صراط مستقيم است لقاى حق و دست يافنت به فوز عظيم و رهاىي از عذاب جاودانه مى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در توضيح صراط مستقيم مى

ْسَتق
ُ
ؤمنَني إىل اجلَ الصِّراُط امل

ُ
، واْرتـََفَع َعِن التَـْقِصِري، واْسَتقاَم وِىف اآلِخَرِة َطرِيُق امل   »2« نَّةِ يُم ِىف الدُّنيا ما َقَصَر َعِن الُغُلوِّ

راه مستقيم در دنيا راهى است بدون افراط و تفريط و راهى است پابرجا و درست و در آخرت راه مؤمنان به سوى . 
  .شت است
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است زيرا آن بزرگواران در مهه شؤون   اهل بيت عليهم السالم كم و زياد منطبق بر امرياملؤمنني عليه السالم ىبتوضيح 
شت مى   .رسند زندگى، معتدل و مستقيم و دور از افراط و تفريط بودند و با هدايت آنان مردم در قيامت به 

______________________________  
  .73): 21(انبياء  -)1(

  .54/ 1: تفسري الصاىف -)2(

  149: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   مفهوم حقيقى صراط مستقيم

هاىي به كار رفته است كه مصداق اّمت و اكملش براى عقول قابل درك نيست و بدون ترديد بايد  در قرآن جميد گاهى واژه
كه معّلمان قرآن و بيان كنندگان مفاهيم آن   - اهل بيت عليهم السالم ها را از پيامرب و خود منظور اصلى از آن واژه

  .هستند  اهل بيت عليهم السالم  ها از قول تعليم گرفت كه روايات مهّمى بيان كننده عمق آن واژه -هستند

چيزى جز راه  فهميم است و آنچه ما از كلمه صراط مى» صراط«هاىي كه در قرآن جميد زياد به كار رفته، واژه  از واژه
نيست اينكه اين راه چيست و از كجا تا به كجاست و كميت و كيفيت آن چگونه است و به چه صورت بايد در اين 

  .راه قرار گرفت و حركت كرد، از واژه صراط قابل دريافت نيست

بدون كمك گرفنت از دار بيان اين حقايق هستند كه  از جانب خدا عهده  اهل بيت عليهم السالم به اين خاطر پيامرب و
  :دانش گسرتده آنان نسبت به قرآن، مراجعه به قرآن گمراهى و ضاللت است چرا كه

  .»1« »...َب َو احلِْْكَمةَ ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آياتِِه َو يـُزَكِّيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتا«

هاى  از آلودگى[سواد، پيامربى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان خبواند و آنان را  يان مردم ىباوست كه در م
پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آنان به يقني پيش از اين در گمراهى آشكارى ]  فكرى و روحى

  ...بودند

______________________________  
  .2): 62(مجعه  -)1(
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  150: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ ... «

تا ديگر نگوييد كه [از اهل دانش و اطالع بپرسيد ] كه پيامربان از جنس بشر بودند[دانيد  منى] اين حقيقت را[اگر ... 
  !].ست؟اى به رسالت نازل نشده ا چرا فرشته

آن   اهل بيت اند كه اهل ذكر پيامرب و كتاب شريف الكاىف و تفسري القمى و العياشى در روايات بسيارى نقل كرده
  .»2« حضرت هستند

آرى، خداى بزرگ كه نازل كننده قرآن به بيت نبّوت است، مفاهيم و معاىن و مصاديق و تأويالت آن را در قلوب پاك و 
  .ها را بدانند تا مردم از طريق آنان حقايق و مفاهيم و مصاديق و تأويالت واژه عرشى اهلش جتّلى داده است

  :فرمايد مى »اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ «  امام صادق عليه السالم درباره

َُؤدِّى إَىل : يـَُقولُ 
سَتقيِم، أى َأْرِشدنا ِلُلُزوِم الطَّرِيِق امل

ُ
اِنِع ِمْن أْن نـَتَِّبَع أهَواَءنَا أرِشدنا ِإَىل الطَّريِق امل

َ
بَـلِِّغ إَىل َجنَِّتَك، َوامل

ُ
َحمَبَِّتَك، َوامل

  »3«  فـََنعَطُب أو نَأُخَذ ِبآرائَِنا فـَنَـْهِلكُ 

ما را به راه راست ارشاد كن يعىن به مالزمت راهت ارشاد بفرما راهى كه ما را به سوى عشق و حمبت تو : گويد مى. 
شت مى   تو كشاند و به 

______________________________  
  .43): 16(حنل  -)1(

؛ 32، حديث 260/ 2: ؛ تفسري العياشى4، حديث ...، باب أن اهل الذكر الذين امر الّله211/ 1: الكاىف -)2(
، 9، باب 183/ 23: ؛ حبار األنوار33237، حديث 7، باب 75/ 27: ؛ وسائل الشيعة67/ 2: تفسري القمى

  .925/ 1:  الصاىف؛ تفسري43حديث 

؛ 20، حديث 44: ؛ تفسري االمام العسكرى عليه السالم65، حديث 28، باب 305/ 1: عيون اخبار الرضا -)3(
  ).با كمى اختالف( 136/ 3: تفسري الصاىف. 33179، حديث 6، باب 49/ 27: وسائل الشيعة
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حماسبه خود پريوى كنيم در نتيجه به چاه نابودى افتيم، يا آراى  هاى ىب اين است كه ما از خواستهرساند و مانع از  مى
ايتاً هالك شومي ىب   .پايه خود را دنبال كنيم و 

توان به شناخت و در نتيجه به حمبت و  اند مى كه عارف بالّله و خدا شناس واقعى   اهل بيت عليهم السالم  آيا جز با تعليم
  ه حق كه حمصول شناخت است، رسيد؟عشق ب

شت دست يافت؟ راهنماىي آنان و بدون عمل به فرهنگ پاكشان و جز با شفاعتشان مى آيا ىب   توان به 

  هاى نفس بت صفت در امان ماند؟ آيا بدون قرار گرفنت در حصن حصني واليتشان امكان دارد از خطر هواها و خواسته

  هاى غري قابل جربان آراى فاسد و ناقص خود حمفوظ ماند؟ توان از ضربه ايت مىآيا بدون اقتداى به آن امامان هد

ها در امان ماند و نيازى  ها و زيان توان فقط در سايه قرآن بدون دستاويزى ديگر از مهه اين خسارت اگر گفته شود كه مى
اى جهت  كه برنامه» تاب اهللاحسبنا ك«به امام هدايت نيست، سخىن بر خالف قرآن گفته شده و به مقوله خطرناك 

ايت تن دادن به كارى است كه   اهل بيت عليهم السالم  بركنارى از مهه شؤون حيات انسان بوده، تكيه داده شده و در 
  .خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله به آن رضايت ندارند و جز گمراهى و ضاللت از پى ندارد

   اهل بيت اط مستقيم از نظر معنا، قرآن و از نظر مصداق تام،صر : بنابراين با كمال قاطعيت بايد گفت

اهل بيت   اند و اين دو الزم و ملزوم يكديگر و هرگز ميانشان جداىي نيست و بدون عصمت  اهل بيت عليهم السالم
ت صراط راه مستقيمى به سوى معاىن و مفاهيم قرآن و درك لطايف و اشارات آن وجود ندارد و در حقيق  عليهم السالم

   مستقيم حق براى راه يافنت به معاىن قرآن و دست يافنت به فقه كامل

  152: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و جامع اسالم و سبب جنات از مهالك و علت رسيدن به خري دنيا و آخرت و عامل مصونيت از عذاب و ورود به 
  .هستند  اهل بيت عليهم السالم شت عنرب سرشت،

  اهل بيت عليهم السالم راه مستقيم به سوى خدا

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود
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سَتقيُم إَىل الّلِه تـََعاَىل 
ُ
  »1«  َحنُن الطَّرِيق، َوِصراُط الّلِه امل

  .پيامربمي  اهل بيت رساند، ما راه روشن و طريق واضح و راه مستقيم خدا به سوى خدا كه رونده را به خدا مى. 

صراط مستقيم خدايند؛ زيرا شناخت و معرفت آنان نسبت به خدا، شناخىت كامل و جامع   اهل بيت عليهم السالم آرى،
هاى حق، آگاهى مهه جانبه است و خداىي را بايد پذيرفت كه در كنار آيات جممل  است و آگاهى آن بزرگواران به خواسته

  .معرىف شده است  لسالماهل بيت عليهم ا و سربسته و رمز دار قرآن، توسط

ها و فرمان هاى حق قابل درك و دريافت است و با قدرت معنوى ايشان و هدايت و راهنماىي  با وجود آنان مهه خواسته
رسد و هركس در هر شأن و مقامى باشد از هر راه  آنان است كه انسان به خدا و رضاى خدا و لقا و قرب خدا مى

  .رود و به مقصود خنواهد رسيد اهه مىديگرى به سوى خدا حركت كند، بري 

  :گويد در روايت بسيار مهمى، راوى مى

______________________________  
  .19، حديث 5، باب 248/ 26: ؛ حبار األنوار10، حديث 3، باب 62: بصائر الدرجات -)1(

  153: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   َمْعرَِفِة الّلِه َعزَّ َوَجلَ   ُهو الطَّريُق إىل: السالم َعْن الصِّراِط َفقاَل عليه السالمَسأْلُت أبا َعْبِدالّلِه عليه 

  :از حضرت امام صادق عليه السالم از معناى صراط پرسيدم، حضرت فرمود. 

  .صراط به معناى راه به سوى شناخت خداى عّز و جل است

ناور هسىت چه راهى براى  وجود دارد؟ اگر خدا را   اهل بيت عليهم السالم شناخت واقعى خدا جزراسىت در اين عرصه 
  توان خدا را شناخت؟ اند، نشناسيم به وسيله چه كسى مى كه عارف باللّه   اهل بيت عليهم السالم  به وسيله

ى مردم بيان  هستند كه با معارف اهلى خود، خدا و قيامت و فقه و اخالق و حقايق را برا  اهل بيت عليهم السالم  اين
رجوع كنند و دين واقعى را از   اهل بيت عليهم السالم  اند و اين مردم هستند كه براى شناخت حقيقى حقايق بايد به كرده

آنان دريافت منايند و در يك كلمه به وسيله آنان به عرصه با عظمت معرفت وارد شوند كه بدون آنان، زندگى عني تاريكى 
  .ناداىن استو دست و پا زدن در جهل و 
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  :آنگاه امام صادق عليه السالم براى توضيح بيشرت درباره صراط به راوى فرموده

ْفتَـَرُض الطَّاَعِة، َمْن َعَرفَ : َوُمها ِصراطانِ 
ُ
نيا فـَُهَو اإلماُم امل نيا ِصراٌط ِىف الدَّنيا، َوِصراٌط ِىف اآلِخرَِة، َفأمَّا الِصراُط ِىف الدُّ هُ ِىف الدُّ

نيا َزلَّْت َقَدُمهُ   َواقْـَتَدى ُداْه َمرَّ َعلى الِصراِط الَّذى ُهَو ِجْسُر َجَهنََّم ِىف اآلِخرَِة، َوَمْن َملْ يـَْعرِْفهُ ِىف الدُّ َعِن الصِّراِط ِىف اآلِخَرِة  ِ
  »1«  فـَتَـْرَدى ِىف ناِر َجَهنَّمَ 

ى در آخرت، اما صراط در دنيا، امام و صراطى در دنيا و صراط: دو صراط است. شود صراطى كه از آن سخن گفته مى. 
   پيشواىي است كه

______________________________  
: ؛ تفسري الصاىف3، حديث 22، باب 66/ 8: ؛ حبار األنوار1، باب معىن الصراط حديث 32: معاىن األخبار -)1(
1 /85.  

  154: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ت، كسى كه در دنيا او را بشناسد و به هدايتش اقتدا كند بر صراطى كه پل دوزخ در آخرت طاعتش بر مهگان واجب اس
لغزد و در آتش دوزخ سقوط  است خواهد گذشت و كسى كه او را در دنيا نشناسد قدمش در آخرت بر صراط مى

  .كند مى

در دنيا و آخرت و خوشبخىت بنابراين راه رسيدن به معرفت واقعى و شناخت حقيقى نسبت به امورى كه سبب جنات 
  .هستند  اهل بيت عليهم السالم  امامان هدايت يعىن -بنا بر آيات قرآن و روايات -دائمى و مهيشگى است

   راهروان راه راست

گذارد و به معارف آنان روى آورد و در مكتب سعادت خبششان    اهل بيت عليهم السالم  انسان چون دست در دست
شود و عرفان به حقايق در قلبش جتّلى  شاگردى كند و به هدايتشان اقتدا منايد، عارف به معارف و به ويژه عارف بالّله مى

ن به حسنات اخالقى دهد و به او در اجنام فرايض و واجبات و آراسته شد كند و سراسر وجودش را حتت تأثري قرار مى مى
  .دهد ها يارى مى و به ويژه در ترك حمرمات و اجتناب از گناهان و دورى از آلودگى

به مقامى   اهل بيت عليهم السالم  با اقتداى به -گرى و نصرانيت گذراند كه روزگارى را در مكتب زردشىت  - مگر سلمان
  :فرمودنرسيد كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در حضور مردم 
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  »1«  َسْلمان ِمنَّا أْهَل اْلبَـْيتِ 

  .است  اهل بيت سلمان از ما. 

   اهل بيت  مگر بيابان گرد چوپاىن چون ابوذر با توسل به

   به مقامى  اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
  .64، حديث 348/ 22: حبار األنوار -)1(

  155: نشني، صالسالم عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  :اش فرمود نرسيد كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره

  .»1« آمسان بر سر كسى سايه نينداخت و زمني فرش زير پاى كسى نشد كه هم چون ابوذر صادق باشد

   اهل بيت  اى سياه و حبشى چون بالل با اقتداى به مگر برده زاده

  :به جاىي نرسيد كه قرآن آيه شريفه  اهل بيت عليهم السالم

  .»2« »...ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ ... «

  .يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  !!را در حق او نازل كرد

كسب كردند با مهه    اهل بيت عليهم السالم ازآرى، اينان و امثالشان از طريق معرفت درست و شناخت راستيىن كه 
وجود، عبد و بنده واقعى خدا شدند و به مقاماتى كه بايد برسند رسيدند و براى مهه مردم جهان تا روز قيامت الگو و 

   اهل بيت اسوه و سرمشق پريوى صحيح از

  .شدند  اهل بيت عليهم السالم
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  .ن از خطرات هوا و هوا پرسىت است و هر حلظه در مقام بندگى خداستتواند بنده غري حق شود و مصو  عارف بالّله منى

انديشد و در امورش نيىت در امورش جز خدا ندارد  عارف بالّله از هر آلودگى ظاهرى و باطىن پاك است و جز به خدا منى
هيچ شيطان و بىت اطاعت دهد و از  اى به خود راه منى دارد و از هيچ طاغوت و سركشى وامهه و براى غري خدا قدم برمنى

  .كند منى

   داند و تنها او را مالك عارف بالّله خود را مملوك واقعى خداوند مى

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .3801، حديث 509/ 4؛ سنن الرتمذى، 259/ 8: شرح 

  .13): 49(حجرات  -)2(

  156: فرش نشني، صالسالم عرشيان  اهل بيت عليهم

بنده و آنچه در اختيار . »العبد و ما ىف يده كان ملواله«: زند مشارد و با مهه وجودش در قول و عمل فرياد مى حقيقى مى
  .باشد اوست، براى مواليش مى

نسبت  يوسف عليه السالم بنده واقعى و حقيقى حضرت رّب العزّه بود و مالكّيت حق را نسبت به خود و مملوكّيت خود را
كرد كه هفت سال در اوج جواىن و شهوت در برابر بانوى زيباى   به حق با مهه وجودش از روى شعور و عقل، حّس مى

گر طنّاز از او درخواست كام جوىي كرد با  كاخ نشني از خود مقاومت نشان داد و هرگاه آن زيباى مصرى و عشوه
  !معاذ اللّه: استوارى متام در پاسخ او گفت

دوست ندارد كه من دعوت  -كه من مملوك و دست پرورده و در سيطره فرمان اومي  - اى من و مالك و رّب منخد: يعىن
  .تو را اجابت كنم و دامن پاك خود را به گناه آلوده سازم و با طناب تو به چاه هالكت افتم

يگر در حرمي ربوبّيت و من اگرچه در اوج جواىن هستم و در فشار شهوت و لّذت خواهى قرار دارم، وىل از طرف د
  .دهد برم و مالك عزيز من به من اجازه آلوده كردن خود به شهوت را منى مالكيت حق به سر مى

شدىن چيزى نيست و من هرگز بر سايه از دست رفتىن  اى فاىن براى من روشن است كه غري او هرچه باشد جز ظّل و سايه
  .كنم دهم و خود را دچار پرستش غري منى تكيه منى
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شود و  خورد، اسري منى كند، فريب منى عارف بالّله با مهه وجود در صراط مستقيم حق است و جز در آن صراط حركت منى
  .گردد خوار دنيا و گرفتار عذاب آخرت منى

معرفت و آگاهى و دانش توأم با اميان و عشق عارف، در روش و منش او به صورت حقايق اخالقى و واقعيات عملى 
  .دكن ظهور مى

  را در سراسر -عشق و حمبت -آثار معرفت و آگاهى و ميوه با ارزشش

  157: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ن و عصمت  اهل بيت زندگى پيامربا

توان ديد، هر كس از اين مند، كالهى براى خود برگريد رفعت و بلندى و مقامش از عرش برين  مى  اهل بيت عليهم السالم
  .كند و فرشتگان را در برابر وضع خود حريت زده مى گذرد مى

بايد با توسل به رهربان معصوم و پيشوايان تعيني شده از جانب خدا و دل دادن به فرهنگ پاك اسالم، خود را به جاىي 
در مهه شؤون زندگى ما به صورت  »َديَّارٌ لَْيَس ِىف الَداِر َغريُه «ال َحوَل َوال قـُوََّة إال بِالّلِه و «و » ال إَلَه إّال الّله«  برسانيم كه

اعتقاد و عمل ظهور كند و از وجود ما جز توحيد باقى نگذارد و به ملس اين حقيقت برسيم كه در مملكت هسىت جز او  
  .اى از اشارت اوست كه به خاطر فاىن شدنش قابل اعتماد نيست كسى نيست و آنچه هست سايه

اى  اند و در عرفان و معرفت به حقايق به گونه راط مستقيم و جلوه كامل راه حقكه حقيقت ص   اهل بيت عليهم السالم
بودند كه با حقايق، اّحتاد وجودى پيدا كردند، در دار وجود جز خدا را نديدند و جز از خدا فرمان نربدند و جز خدا را 

ام فيوضات و فيض رسان به مهه جهانيان بندگى نكردند و جز به خدا اعتماد نكردند و به مهني خاطر با اذن خدا، منبع مت
ره اى از  مند شد و رشحه شدند و هر كه به درسىت و راسىت به آنان پيوست از فيوضات وجودشان در علم و عمل 

  .حقيقت آنان گشت

  158: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و مقام خالفت اللهى: اهل بيت

  .اند هاى عيىن و وجودات و هويّات خارجى نيستند بلكه نامامساى حضرت حق امساى لفظى 
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اولني امساىي كه از حقيقت غيب به اراده حق جتّلى كردند و ظهور و بروز يافتند به روايىت چهار اسم و به روايىت هفت اسم 
احلّى، العليم، القادر،  :توان مهه را به طريقى به يك اسم باز گرداند؛ امساء ظهور يافته خنستني عبارتند از است كه مى

  .املتكلم

ا اشتياق شديد به ظهور و بروز است؛ اسم  به خاطر اينكه » الّله«اين امسا هر يك براى خود حوزه و دولىت دارند و در آ
 گذارد نامى به تنهاىي دولت، ظاهر دارد و منى ها را به امجال نگه مى هاى اهلى است نامى است كه مهه نام جامع امسا و نام

  .باشد

   نياز نظام آفرينش به خليفة الّله

هر خبشش حتت نام و امسى است كه دولت آن نام  - كه به امساى حسناى حق حتقق يافت و ظهور عيىن پيدا كرد  -هسىت
ترديد بايد كسى وجود پيدا كند كه مظهر تام اسم اعظم حق باشد تا روابط ميان امساى عيىن حق را تنظيم و  ىب. است

  .و نگذارد دولت نامى با نام ديگر تزاحم كندتعديل كند 

   به عبارت ديگر، در حوزه هسىت، وجود انسان كاملى كه مظهر مهه

  159: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

گاه اسم اعظم است، الزم است تا به عنوان جانشني و خليفة الّله اين جمموعه را اداره   امساى حسنا و صفات عليا و جلوه
كه هويّات نورى و عقلى هستند   -كند و از طريق معنوّيت و نورانيّتش امور هريك را به اذن الّله تدبري منايد، حىت فرشتگان

  اى معني دارند، و هركدام كارى ويژه و وظيفه

  .»1« »َو ما ِمنَّا ِإالَّ َلهُ َمقاٌم َمْعُلومٌ «

  .معني است و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اينكه براى او مقامى

اند تا آنان را در كارشان كنرتل منايد و آنچه را الزم است به آنان تعليم دهد و مهه را زير پرچم  نيازمند به خليفة اللّه -
  .فرمان خود گريد
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در يك كلمه بر پايه آيات و روايات و حكمت و عرفان، نظام آفرينش نيازمند به خليفة الّله است حىت اگر هيچ انساىن 
شد باز هم نظام آفرينش نيازمند به خليفة الّله بود؛ پس خواه انسان باشد يا نباشد، خواه تنها باشد يا در مجع  ه منىآفريد

  .باشد، نيازمند به خليفة الّله است

اداره نيز نيازمند به معنوّيت و نورانّيت خليفة الّله بود تا امورش به عدالت  -كه حضرت آدم بود  -خنستني انسان از نوع ما
نسبت به خودش بود تا آن مقام، رابط بني او و خدا باشد و از طريق اين رابطه  -شود، از اين جهت خودش خليفة اللّه

اى حق را دريافت و به عمل بگذارد تا حوزه وجودش در مهه جهات مسّخر عدالت باشد   .فرما

ه انتخاب كرد و او را بر هسىت و كائنات فرمانرواىي بر پايه نياز مربم هسىت به اين حقيقت، خداى مهربان براى خود خليف
  داد و مهه را مسّخر حاكميت و واليت و مقام خالفت او قرار داد،

______________________________  
  .164): 37(صافات  -)1(

  160: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً ... «

  ...دهم به يقني جانشيىن در زمني قرار مى... 

كند؛ گرچه زمني از نظر  ترين مراتب نظام هسىت حكومت مى اين خليفه از مركز زمني و از روى اين بساط خاكى بر عاىل
ظاهر، مكاىن پست و بلكه اسفل است وىل از نظر قّوه و استعداد و از جهت جايگاه و مقام، باالترين مكان است چون 

هاى اهلى را در خود مجع كند و به قدرت  تواند مهه امسا و نام تنها عنصرى است كه مى -ترين عنصر اين منفعل -خاك
  .ترين هوّيت هسىت شود انفعال حمض خود، فعال

  .»2« »...َو َعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها«

  0... را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  خدا مهه نام

   لّلهصفات خليفة ا

  .و از آجنا كه خليفه مقامش مقام دارندگى مهه امسا است، استاد و معلم ما سوى الّله است
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خداى مهربان با بيان استاد بودن خليفه نسبت به فرشتگان، در حقيقت استاد بودن نسبت به ديگر موجودات نظام 
باال، خود شاگرد و دانش آموخته معرفىت و كند چون فرشتگان با آن مرتبت و مقام وجودى و معرفىت  هسىت را اثبات مى

  .ترى قرار دارند وجودى انسان كامل هستند تا چه رسد به ديگران كه از نظر معرفىت و وجودى در مقام پايني

   ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َفقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمساِء هُؤالِء ِإْن ُكْنُتمْ ... «

______________________________  
  .30): 2(بقره  -)1(

  .31): 2(بقره  -)2(

  161: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ْم ِبَأْمساِئِهْم قاَل يا آَدُم أَنِْبئـُْهْم ِبَأْمساِئِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأهُ * قالُوا ُسْبحاَنَك ال ِعْلَم لَنا ِإالَّ ما َعلَّْمَتنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيمُ * صاِدِقنيَ 
  .»1« »قاَل أَ َملْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ َأْعَلُم َغْيَب السَّماواِت َو اْألَْرِض َو َأْعَلُم ما تـُْبُدوَن َو ما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 

 در[هاى ايشان خرب دهيد، اگر  مرا از نام: به فرشتگان ارائه كرد و گفت] هوّيت و حقايق ذات موجودات را[سپس ... 
تو از هر عيب و نقصى منّزهى، ما را دانشى جز آنچه خودت به : گفتند.* راستگوييد]  ادعاى سزاوار بودنتان به جانشيىن

هاى آنان خرب  فرشتگان را از نام! اى آدم: فرمود] خداوند.* [اى نيست، يقيناً توىي كه بسيار دانا و حكيمى ما آموخته
اِن آمسان: فرمود] خدا[شتگان خرب داد هايشان را به فر  پس هنگامى كه نام. ده ها و زمني را  آيا به مشا نگفتم كه من يقيناً 
  داريد، دانامي؟ كنيد و به آنچه پنهان مى دامن و به آنچه مشا آشكار مى مى

خليفة الّله، از نظر معرفىت و وجودى و درك امساى حسناى اهلى به طور عيىن و شهودى در هسته مركزى هسىت و در 
الترين حالت امكان قرار دارد و از نظر عدل و عدالت بايد در مركزيت آن قرار گريد تا بتواند به فرشتگان تعليم علم با

  .دهد و آنان را در امورشان اداره كند و به كارهاى خمصوصشان وادار منايد

مقام برتر باشد تا بتواند ميان  به عبارت ديگر، خليفة الّله بايد در كمال معرفىت و وجودى و از نظر عصمت و عدالت در
  .امساى عيِىن حسناى اهلى و ديگر موجودات و هويّات هسىت حكومت و داورى كند

______________________________  
  .33 - 31): 2(بقره  -)1(
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  162: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ترينش طى كرده و از نظر معرفىت مهه مراتب  ترين تا عاىل لخليفه و جانشني خدا كسى است كه مهه مراحل وجودى را از ناز 
  .معرفىت را دارا باشد

خليفة الّله كسى است كه علم الكتاب نزد اوست و به كتاب مكنون نه تنها دسرتسى، بلكه مّس كرده و جزء وجودى او 
سيده، خوش فهم و نيكوكار شده باشد و در حركت جوهرى هم قواى ادراكى و هم قواى حتريكى او به اعتدال كامل ر 

اى چون سخاوت، قناعت، عفت، شجاعت، جود  باشد و در علم و عمل سرآمد هسىت و كائنات گردد، ملكات فاضله
  .و خبشش را از حق حتصيل كرده، در حكمت اهلى و عرفان عملى به اوج رسيده و مظهر مهه امساى حسناى اهلى باشد

مسى از امساى اهلى كه مناسب مهان زمان است ظهور كند و آن را در جاى خود خليفة الّله، كسى است كه هر زمان به ا
  .مظهر مباند ظهور و ىب به كار گريد و حق هر امسى را ادا منايد و دولت هر نامى را برقرار دارد و نگذارد كه نامى ىب

مهتا و مهسان باشد و خود در مظهريت خليفة الّله در زماىن كامل است كه مظهريتش نسبت به مهه امساى حسناى اهلى 
ا را برطرف كند   .هسته مركزى آن قرار گريد و اختالف موضعى آ

  .او بايد از نظر وجود شناخىت و معرفت شناخىت برتر و فراتر از مقام احسان بلكه در مقام ايقان و برتر از آن باشد

كند و  كند كه ارتباط با غري حق را قطع مى مىاو در جهت معرفىت و عملى چنان شناخىت دارد و چنان عملى از او ظهور 
خرب  آيد و از مهه چيز غري دوست ىب اعتناست سپس بر بام كمال االنقطاع برمى در عني آنكه توجه به هسىت دارد به آن ىب

كرده و آورد آنگاه در راه خدا جهاد   برد و به مقام فنا در مى شود و در اين مقام است كه خدا او را به سوى خود مى مى
   سري ىف

  163: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رسد كه چون حق به اذن حق به  رساند و پس از آنكه صبغة الّله شد، به جاىي مى الّله را با حق و به حق به پايان مى
الّله و اذن الّله و  گردد و عني ذات او َمرِضى و راِضى خدا مى» اذن الّلهى«كند، پس در مقام  وجودى اجياد مى» ُكن«

شود، بنابراين در تصّرف در مهه امور تكويىن و تشريعى مأذون از سوى او گشته، قلبش عرش الّله  يد الّله و جنب الّله مى
  .يابد شود و خدا را بر آن استوار مى مى
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  .»1« » الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتوى«

  .ور آفرينش چريه و مسّلط استرمحان بر ختت فرمانرواىي و تدبري ام]  خداى[

   شايستگان خليفة الّلهى

  :در حديث قدسى آمده

ؤِمنِ 
ُ
  »2«  ال َيَسُعىن أْرضى َوال َمسائى، َولِكْن َيَسُعىن قـَْلُب َعْبدى امل

  .زمني و آمسامن گنجايش مرا ندارد وىل دل بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد. 

مهه امساى حسناى اهلى را بر عهده گريد و خدا به واسطه اين خليفه و  تواند خالفت اين گنجايش قلب مؤمن است كه مى
  .بر كائنات حكومت كند) قلب مؤمن(از عرش خود 

______________________________  
  .5): 20(طه  -)1(

  ).با كمى اختالف(، كتاب شرح عجائب القلب 26/ 5: ؛ حمجة البيضاء7، حديث 7/ 4: عواىل اللئاىل -)2(

  164: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

  »1«  َلْوالَك َلَما َخلقُت األفالكَ 

تواند مظهر حكومت حق بر هسىت باشد و مهار هسىت را به  اين روح و قلب آن اندازه گنجايش و قدرت دارد كه مى. 
  .دست گريد

   اهل بيت عليهم السالم خلفاى اّمت و اكمل

 حقيقى اللّه، وجود مقدس حمّمد صلى اهللا عليه و آله است زيرا صادر خنستني و اولني خليفه به متام معناى حق و جانشني
  .ترين مظهر از مظاهر امساى اهلى و جامع حقايق و نور الّله است و كامل

  »2«  أوَُّل َما َخَلَق الّلُه نـُُورى



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

 

 

  .اول چيزى كه خدا آفريد نور من است. 

  :فرمايد اش نور و ذاتش مظهر تام است مى  عليه و آله كه اصل و ريشهخداى قادر درباره وجود پيامرب صلى اهللا

  .»3« »...اللَُّه نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاةٍ «

  ...ها و زمني است؛ وصف نورش مانند چراغداىن است خدا نور آمسان

و به نقلى ديگر . پيامرب صلى اهللا عليه و آله آفريده شددر روايات است كه هزاران سال پيش از جهان هسىت، نور وجود 
  آن بزرگوار عواملى را پشت سر گذاشت تا به نشأت وجود. پانزده هزار سال پيش از خلقت جهان آن نور خلق شد

______________________________  
  .1، حديث 12ب ، با405/ 16: ؛ حبار األنوار216/ 1: ؛ املناقب430: تأويل اآليات الظاهرة -)1(

  .7، حديث 2، باب 97/ 1: ؛ حبار األنوار140، حديث 99/ 4: عواىل اللئاىل -)2(

  .35): 24(نور  -)3(

  165: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كلهم من نور «ظاهرى رسيد و لباس نبوت و رسالت پوشيد و از آجناىي كه ديگر معصومان نيز از نور ايشان هستند 
  .مهه احكام او براى آن بزرگواران نيز ثابت است» واحد

درباره وجود نوراىن حضرت امرياملؤمنني عليه السالم وارد شده است كه آن بزرگوار هم در مهه عوامل غيب با پيامرب صلى اهللا 
د و در عامل ان عليه و آله متحد بود و به صورت يك حقيقت و يك جمموعه آفريده شده و با هم، مهه عوامل را طى كرده

شهادت و جهان ظاهر يك مظهر آن غيب مطلق در بعثت است و يك مظهر آن غيب مطلق در واليت و آن دو بزرگوار 
مهان گونه كه در عامل غيب با هم و متحد بودند، در عامل شهادت و در اين دنيا هم كه آمدند يكى بودند و اخّوت و 

  .الت و آن ديگرى جامه واليت پوشيدبرادرى داشتند، پس يكى از آن دو نور خلعت رس

آنان كساىن هستند كه متام كماالت ممكن براى وجود امكاىن را در خود مجع دارند و مظهر تام و متام واجب الوجودند؛ در 
  :روايت است
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  »1«  ما لِّلِه نـََبأٌ أْعَظُم ِمّىن، َوما لِّلِه آيٌَة أْكبَـُر ِمّىن 

  .از من براى خدا نيست تر اى بزرگ تر و نشانه خربى عظيم. 

  :و در زيارت وارد شده

  »2«  الّسالُم َعْلْيَك يَا آَيَة الّلِه اْلُعظمى

  .سالم بر تو اى نشانه عظيم اهلى. 

  :و نيز آمده

______________________________  
  .2، حديث 25، باب 1/ 36: ؛ حبار األنوار401/ 2: ؛ تفسري القمى80/ 3: املناقب -)1(

  .9، حديث 5، باب 373/ 97: ؛ حبار األنوار608: االقبال -)2(

  166: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أنَا اآليَُة الُعْظمى

  .من نشانه بزرگرت هستم. 

ره و حّظى از وجود  از آجناىي كه اصل وجود هسىت و كمال آن مهان ظهور ربوبّيت اهلى است پس در هر موجودى كه 
است، مظهرّيت ربوبّيت نيز وجود دارد يعىن مهه موجودات هسىت مظهر ربوبّيت او هستند و اين لطيفه اهلى در مهه برده 

ا نشاىن از مظهرّيت زده شده  هسىت از عوامل غيب تا منتهاى عامل شهادت جارى و سارى است و بر پيشاىن مهه آ
  .است

ىن به تناسب هر ظرفّيىت و سعه و ضيق وجودى هر موجودى و چون مظهرّيت موجودات داراى مراتب تشكيكى است يع
ره بيشرتى دارد، از مظهرّيِت بيشرت و قوى   .ترى برخوردار است مظهرّيت جلوه دارد، پس هر موجودى كه از وجود 

ره ترين و شريف كامل دات تر است و سعه وجودى او با ديگر موجو  اش از وجود بيشرت و گسرتده ترين موجود كه حّظ و 
  .تر است تر و كامل قابل مقايسه نيست مظهرّيت او متام
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اش از مهه بيشرت است در مظهرّيت   بر اساس آيات و روايات چون وجود حمّمدى صلى اهللا عليه و آله سعه وجودى
لعاملني ترين است، به خاطر اينكه ظهور ربوبّيت در مهه شؤون هسىت هدف الوهّيت است چون اللّه، رب ا ترين و متام كامل

ترين مظهر  ترين و متام كند، نياز به بودن خليفة الّله كه كامل است و خورشيد ربوبّيت از افق خالفت الّلهى طلوع مى
ن دشت هسىت، نيازى الزم و ضرورى و واجب مى   .منود ربوبّيت است در 

  به مهني جهت خداوند متعال اولني موجودى را كه به صورت نور آفريد

______________________________  
  .26، حديث 2، باب 336/ 54: حبار األنوار -)1(

  167: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اش مظهر اكمل و اّمت شد، به مقام خالفت الّلهى برگزيد و از  و به او سعه وجودى عنايت كرد و از طريق سعه وجودى
حق و خلق است، بر سر مهه موجودات غيىب و شهودى كشيد تا مهه باب رمحتش سايه خالفتش را كه مقام وساطت بني 

  .موجودات در دايره تربيت قرار گريند

  .»1« »...َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َو َلْو شاَء جلَََعَلُه ساِكناً   أَ َملْ تـََر ِإىل«

خواست آن را ساكن  رتاند؟ و اگر مىپروردگارت ننگريسىت كه چگونه سايه را امتداد داد و گس]  قدرت و حكمت[آيا به 
  ...كرد و ثابت مى

خالفت و واليت حضرت حمّمدى، خالفت اكمل و اّمت است و مقامى است كه كيفيتش براى كسى قابل تصور و درك 
نيست و خالفت و واليت آن حضرت نه ويژه انسان است نه خاص عوامل شهودى و غيىب بلكه خالفت و واليت آن 

چون او مظهر تام عبدالّلهى و خالفت و واليت . گريد مى است و از مقام اسم جامع الّله نشأت مىوجود مبارك، عمو 
گريد و حضرت حق مهه هسىت را حتت ربوبّيت طوىل آن  الّلهى است، ما سوى الّله حتت واليت و خالفت او قرار مى

  .شامل ما سوى الّله است» هر كس«اين  بزرگوار قرار داده تا هر كس با تربيت آن حضرت به مقام اليق خود برسد و

  :به مهه بگو: فرمايد قرآن به پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2« »ِإنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نـَزََّل اْلِكتاَب َو ُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاحلِِنيَ «
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  .كند گان را سرپرسىت و يارى مىيقيناً سرپرست و ياور من خداىي است كه قرآن را نازل كرده و او مهواره شايست

   و اين مقام واليت الّلهى در مقام طوىل از سوى الّله به آن حضرت عنايت

______________________________  
  .45): 25(فرقان  -)1(

  .196): 7(اعراف  -)2(

  168: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد شد، به اين جهت قرآن مى

  .»1« »...ِباْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهمْ   النَِّيبُّ َأْوىل«

  ...پيامرب، نسبت به مؤمنان از خودشان اوىل و سزاوارتر است

بزرگوار آن حضرت ظهور    اهل بيت كم و زياد به اراده خداوندى در بنا بر آيات و روايات، مقام واليت اللهى عيناً و ىب
  .كرد

   استواليت، باطِن رسالت 

بايد دانست كه واليت، باطن رسالت است، زيرا تا انسان وىل نباشد و از نظر وجودى و معرفىت به مقام وىل الّلهى نرسيده 
  .تواند رسول باشد پس هر رسوىل وّىل است، اما هر ولّىي رسول نيست باشد، منى

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حديثى مى

  »2« ِمْن نُوٍر واِحدٍ  ُخِلْقُت أنَا َوَعِلىٌّ 

  .من و على از يك نور آفريده شدمي. 

ما در مهه عوامل با هم بودمي تا در عامل خلق و شهادت دو نور شدمي، يكى در پشت عبدالّله و يكى در پشت ابوطالب 
ت در مهه احكام با او على عليه السالم كه وىل الّله است، باطن حمّمد صلى اهللا عليه و آله است و جز در نبوّ . قرار گرفت
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شريك و مهراه است، پس او نيز خنستني صادر و مظهر و اولني نور و وجه الّله و صراط الّله و خليفة الّله است و مهه 
  !حتت واليت او هستند و حىت پيامربان هم حتت لواى او قرار دارند

______________________________  
  .6): 33(احزاب  -)1(

لس احلادى واألربعون، حديث 236: دوقاألماىل، ص -)2( : ؛ حبار األنوار108، حديث 31/ 1: ؛ اخلصال10، ا
  .33، حديث 1، باب 34/ 35

  169: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  »1« الّلُه بـَْنيَ اْلِعَباِد َأَخَذ أمريُاملؤمنَني اللِّواءَ  آَدُم َوَمْن ُدونَُه َحتَْت ِلوائى يـَْوَم الِقياَمِة، َفإذا َحَكمَ 

آدم و غري او مهگى در قيامت زير پرچم من هستند پس هنگامى كه خداوند بني بندگان حكم كند، امرياملؤمنني پرچم را . 
  .گريد مى

يامربان نيز بر اساس واليت على پس اگر رسالت پيامربان حتت رسالت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله است، واليت پ
عليه السالم است و امرياملؤمنني عليه السالم سر االنبياء و االولياء امجعني است، با مهه پيامربان در باطن بود و با پيامرب 

  .اكرم صلى اهللا عليه و آله در ظاهر

ت مطلق علوى است و آن حضرت نيز رابط بنابراين مقام روحانيت و واليت پيامرب صلى اهللا عليه و آله متحد با مقام والي
باشد پس هر كس كه  ميان حادث به قدمي و متغري به ثابت است، با اين فرق كه على عليه السالم مظهر تام اسم باطن مى

رسد و در باطل سرگردان  متّسك به واليت علوى راه مستقيم خدا را طى كند امكان ندارد و به حقيقت منى خبواهد ىب
   لبته به حكم اينكه مهه امامان معصومماند، ا مى

  .نور واحد هستند حكم يكى بر ديگران نيز سارى و جارى است  اهل بيت عليهم السالم

رابط ميان خلق و خالق، وجود منبسط است كه مقام برزخيت كربى و وسطيت عظمى را دارد و آن مقام، مقام روحانيت 
   و واليت پيامرب و على و امامان معصوم است
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گريد و ارتباط قلوب ناقص و مقّيد و ارواح نازل  و هيچ چيزى از خدا بدون آن واسطه صورت منى  هل بيت عليهم السالما
  هاى غيىب در هاى روحاىن و رابطه و حمدود به تاّم فوق التمام و مطلق از مهه جهات بدون واسطه

______________________________  
  .5، حديث 85، باب 213/ 39: وار؛ حبار األن23/ 2: املناقب -)1(

  170: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .كند عوامل هسىت حتقق پيدا منى

اد در مقام وحدت و فناى تعينات و كثرات، مهه وجودات به طور . البته بايد ميان مقام كثرت و مقام وحدت فرق 
ا هر موجودى به طور احاطه قّيومى ارتباط و ربط دارد و به هر مستقيم و بدون واسطه با خدا ربط دارند و حق تعاىل ب

  .واسطه وسايط حميط است يك از موجودات هسىت ىب

يطاً  َو كاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشيْ ... «   .»1« »ٍء حمُِ

  .و خداوند مهواره بر هر چيزى احاطه دار

يابد و در مقام كثرت ارتباط ميان حق و  جريان مىاما در مقام كثرت، فيض اهلى در جمارى وسايط متعدد در عوامل وجود 
 خلق به واسطه وجود منبسط نفس الرمحان، عني ثابت و خالصه خليفة الّله االعظم يعىن حقيقت حمّمدى و علوى و وجود

   طاهرين و ائمه معصومني  اهل بيت

  .كند ، حتقق پيدا مى اهل بيت عليهم السالم

   خلفاى حقيقى، واسطه فيض

  :دهد رسد؛ به مهني خاطر قرآن جميد فرمان مى رسد به واسطه آن ذوات مقدس مى به فيض و مقامى مى هر كس كه

  .»2« »...َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ ... «

  ...براى تقّرب به سوى او جبوييد]  از اميان، عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهش[اى  آويز و وسيله و دست... 

  :توار شده كهو امر حمكم و اس
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______________________________  
  .126): 4(نساء  -)1(

  .35): 5(مائده  -)2(

  171: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  َوَمتَسَّكُوا ِحبَْبِل الّلهِ 

  .و به ريسمان استوار خدا چنگ زنيد. 

  :اند و پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرموده

  »2«  َحْبُل الّلِه اْلَمتنيُ َحنُْن 

  .ما ريسمان حمكم و استوار خداييم. 

   متّسك به واليت علوى و حمّمدى و ائمه راشدين

از لوازم سري اىل الّله و دريافت فيض اهلى است، حال اين فيض، علم و دانش و بصريت باشد يا   اهل بيت عليهم السالم
  .هر رزق و روزى مادى و معنوى ديگر

  :لى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب ص

ا ا، َفال تـُْؤَتى البـُُيوَت إّالِمْن أْبواِ ُ   »3« أنَا َمديَنُة اْلِعْلِم، َوَعلىٌّ با

  .من شهر علم و دانشم و على دِر آن شهر است؛ پس كسى كه خبواهد وارد اين شهر شود بايد از درهايش وارد شود. 

ني عليه السالم از نظر معرفىت و وجودى، راه عروج را پس از قوس نزول طى  به ويژه كه حضرت موىل املوحدين امرياملؤمن
كرده و دايره را كامل منوده و سري إىل الّله را به امتام رسانيده است و هر عمل قلىب و بدىن در صورتى در راه مستقيم اىل 

ن عبادت، تنّزل توحيد در عامل الّله است كه حتت واليت ايشان باشد و صحت توحيد و اميان فرد به واليت است چو 
مادى است و توحيد در عامل شهادت و ماده به صورت عبادت ظهور يافته پس اگر عبادتى چه قلىب و چه بدىن در حتت 

  .واليت نباشد توحيدى خنواهد بود



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

 

 

______________________________  
  .21: الغيبة، نعماىن -)1(

  .62، حديث 7، باب 198/ 27: األنوار ؛ حبار353، حديث 258: تفسري الفرات -)2(

  .14، باب مدينة العلم واحلكمة، حديث 206/ 40: حبار األنوار -)3(

  172: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم در كالمى استوار و سخىن حكيمانه و پايدار مى

اند پس  پيشوايان جور و ستم و پريوان آنان از دين خدا و حق معزول و گمراه و گمراه كنندهمهانا امامان و ! بدان اى حمّمد
و آن را به صورتى كه هرگز [دهند مانند خاكسرتى است كه در يك روز توفاىن، تند بادى بر آن بوزد  اعماىل كه اجنام مى

براى ارائه به بازار قيامت جهت  [اند، چيزى  ام دادهتوانند از اعمال خريى كه اجن آنان منى] نتوان مجع كرد، پراكنده كند
  .»1« به دست آورند؛ اين است آن گمراهى دور]  كسب ثواب و پاداش

در حديثى طوالىن نقل شده كه از حضرت امام صادق عليه السالم  -كه از راويان معترب حديث است  -از ابان بن تغلب
  :وزخ آزاد كرده است؟ حضرت فرمودخدا ما شيعيان را به چه سبب از آتش د: پرسيدم

ؤِمنَني َعلىَّ ْبِن أىب طالٍب عليه السالم
ُ
  »2«  ِبَواليَِتُكْم أمريَامل

  .به سبب پذيرش واليت امرياملؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم. 

  :و از حضرت امام رضا عليه السالم در حديث سلسلة الذهب نقل شده كه خدا فرموده

______________________________  
إن أئمة احلق وأتباعهم هم الذين على دين الّله وإن أئمة اجلور ملعزولون عن دين الّله واحلق فقد ضلوا ! اعلم يا حمّمد« -)1(

ا ٍء ذِلَك ُهَو الضَّالُل  َشيْ   َكَرماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِيف يـَْوٍم عاِصٍف ال يـَْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوا َعلى« وأضلوا فأعماهلم الىت يعملو
؛ 48، حديث 18، باب 93/ 1: ؛ احملاسن8، باب معرفة اإلمام، حديث 183/ 1: ؛ الكاىف18): 14(ابراهيم  »اْلَبِعيدُ 

  .30، حديث 4، باب 87/ 23: ؛ حبار األنوار297، حديث 29، باب 118/ 1: وسائل الشيعة

  .553/ 1: سفينة البحار -)2(
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  173: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

   ال إلَه إّالالّلُه ِحْصىن، َوَمْن َدَخَل ِحصىن أِمَن ِمْن َعذاىب

  .توحيد، حصار من است و هر كس در حصار من وارد شود از عذامب امين است. 

  :سپس حضرت فرمود

  »1« ِبُشروِطها، َوأنَا ِمْن ُشُروِطها

  .ام از شروط توحيدم صاحب واليت مطلقهورود به توحيد حقيقى شرايط دارد و من كه . 

   شهادت به توحيد و رسالت و واليت

   پس رسالت حمّمدى و واليت علوى و امامان معصوم

  :اند ناپذير توحيداند، از اين جهت گفته از لوازم تفكيك  اهل بيت عليهم السالم

ا شهادت به رسالت و واليت شهادت به الوهيت هم وزن ب. شهادت بر هر يك، شهادت بر دو شهادت ديگر است
است و شهادت حقيقى شهادت به اين سه شهادت در قول و عمل با هم است و تفكيك هريك از ديگرى عني كفر و 

  .ضاللت و شرك و فسق است

  .دهد خداى بزرگ در قرآن به الوهيت خود و رسالت و واليت شهادت مى

  .»2« »...َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهوَ «

  ] با منطق وحى، با نظام ُمتقن آفرينش و با زبان مهه موجودات[خدا 

______________________________  
/ 1: ؛ روضة الواعظني6: ؛ ثواب األعمال وعقاب األعمال4، حديث 37، باب 135/ 2: عيون اخبار الرضا -)1(

  .4، حديث 11، باب 123/ 49: ، باب فضل ىف التوحيد؛ حبار األنوار42

  .18): 3(آل عمران  -)2(
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  174: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  ...دهد كه هيچ معبودى جز او نيست گواهى مى

  .»1« »...َو اللَّهُ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُهُ ... «

  ...ترديد فرستاده اوىي داند كه تو ىب و خدا مى... 

ا َولِيُُّكُم اللَُّه َو َرُسولُُه وَ «   .»2« »الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونَ  ِإمنَّ

دارند و  كه مهواره مناز را برپا مى] اند طالب مانند على بن اىب[سرپرست و دوست مشا فقط خدا و رسول اوست و مؤمناىن 
يدستان[در حال ركوع    .دهند زكات مى]  به 

   يت موجب درك فيضمقام وال

كه بنا بر آيات قرآن خلفا و جانشينان خدا در ميان   -آرى، صاحبان واليت كربى و وساطت عظمى و برزخّيت عليا
  .واسطه فيض حق و رابط ميان حق و خلق در مقام كثرت هستند -اند خلق

ز مقام غيب احدى نبود و فيض اگر مقام خالفت و واليت و روحانيت مطلق نبود، هيچ يك از موجودات اليق استفاده ا
  .تابيد رسيد و نور هدايت در هيچ يك از عوامل باطن و ظاهر منى حق به هيچ موجودى منى

هر كس در گرفنت فيض نيازمند متّسك عيىن و واقعى با ذوات مقدسه آنان است تا به سبب مصاحبت و دستگريى و 
و از نظر  »3« » قاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىن«  ر وجودى در مرتبههدايت آنان اين عروج روحاىن را طى كند چون آنان از نظ
   معرفىت در مقام يقني هستند و در معراج روحاىن خويش به

______________________________  
  .1): 63(منافقون  -)1(

  .55): 5(مائده  -)2(

  .9): 53(جنم  -)3(

  175: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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اند پس هر كس خبواهد به آن مقام معرفىت و مرتبه وجودى برسد بايد از طريق آنان كه صراط  تام دست يافتهكشف 
  .مستقيم حق و خلفاى او هستند بگذرد

  »1«  ِبُكم فـََتَح الّلُه، َوِبُكم خيَِتُم، َوإيَاُب اخلَلِق إلَيُكم

  .و بازگشت خلق به سوى مشاستدهد  خدا به وسيله مشا آغاز كرد، و به وسيله مشا پايان مى. 

كه خود از جمّردات و موجودات نورى   -نور وجودى و حقيقى آن بزرگواران در حّدى است كه فرشتگان عامل عقول
شوند  افتند و متفرق مى توان و طاقت مشاهده مجال نورى آنان را ندارند و به رؤيت انوار مقدسشان به سجده مى -هستند

  .كنند لق مىو گاه توّهم نوِر حِق مط

كه از سوى حضرت رب العزة و اجلالل نازل شده   -در روايت است هنگامى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله با حممل نورى
مهراه جربئيل عروج كردند وقىت به مقام سوم رسيدند، فرشتگان فرار كردند سپس گرد آمدند و به سجده رفتند و  -بود

  :تسبيح كرده، گفتند

الِئَكِة َوالرُّوِح، َوما َأْشَبَه هَذا النُّوَر بُِنوِر َربِّناُسبُّوٌح ُقدُّ 
َ
  »2« وٌس، َربـَُّنا َوَربُّ امل

  !پاك و منزه است پروردگار ما و پروردگار فرشتگان و روح، اين نور چه اندازه به نور پروردگار ما شبيه است. 

______________________________  
: ؛ حبار األنوار19672، حديث 62، باب 490/ 14: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 272/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .4، حديث 8، باب 131/ 99

  .1، حديث 2، باب 237/ 79: ؛ حبار األنوار1، حديث 1، باب 312/ 2: علل الشرائع -)2(

  176: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   روايات و مقام خالفت اللهى

اهل   از خدا در ميان خلق، از مجله خصال و صفاتى است كه  اهل بيت عليهم السالم  خالفت و جانشيىندر هر صورت 
  .كنند نسبت به خود ياد مى  بيت عليهم السالم
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  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم در روايىت مى

  »1«  األِئمَُّة ُخَلَفاءُ الّلِه َعزَّ َوَجلَّ ِىف أرِضهِ 

  .ن خداى عزيز و بزرگ در زمني هستندامامان جانشينا. 

  :فرمايد و حضرت امام هادى عليه السالم در زيارت جامعه مى

ُداُه، َوَخصَُّكْم ِببـُْرهانِِه، َوانـَْتَجَبُكْم ِلُنورِِه، َوأَيََّدُكْم ِبُروِحِه، َوَرِضَيُكْم ُخَلفاَء ِىف    .َبرِيَِّتهِ    َأْرِضِه، َوُحَججاً َعَلىَوأََعزَُّكْم ِ

و مشا را به هدايتش عزت خبشيد و به برهانش اختصاص داد و براى نورش برگزيد و به روحش تقويت و توان داد و براى 
  .جانشيىن و خالفت در زمني پسنديد و بر خملوقاتش حّجت قرار داد

عليهما السالم از حضرت امام رضا عليه السالم درباره زيارت حضرت ابواحلسن موسى بن جعفر : گويد على بن حسان مى
  :ها كاىف است بگوييد در مساجد اطراف آن مناز خبوانيد و در مهه آن مكان: پرسيدند، در پاسخ فرمود

  »2«  َوُخَلَفائِهِ  الّسالُم َعَلى أوِلَياِء الّلِه َوأصِفَيائِِه، السََّالُم َعَلى أَُمَناِء الّله وَأِحبَّائِِه، السََّالُم َعَلى أنصاِر الّلهِ 

  د بر دوستان و برگزيدگان خدا، درود بر امينان و عاشقان خدا،درو . 

______________________________  
  ، باب أن األئّمة193/ 1: الكاىف -)1(

  .1اهل بيت عليهم السالم خلفاء اللّه، حديث 

  .1يث ، حد2، باب 7/ 99: ؛ حبار األنوار1، حديث 301: ؛ كامل الزيارات271/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(

  177: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .درود بر ياران و جانشينان خدا

  :درباره امرياملؤمنني عليه السالم در روايىت آمده
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  »1« أْيَن َخليَفُة الّلِه ىف أْرِضِه؟: ُهَو الَّذى يُنادى ِبِه يـَْوَم القياَمةِ 

  خدا در زمينش كجاست؟جانشني : دهند او كسى است كه روز قيامت ندايش مى

حضرت امام سجاد عليه السالم در دعاى روز عرفه از اهل بيت عليهم السالم تعبري به جانشينان خدا در روى زمني 
  كند، مى

  »2«  َوُخَلفاِئَك ىف أْرِضك

  .و جانشينان مشا در روى زمني مشا. 

______________________________  
لس ال63: األماىل، طوسى -)1( ، 91، باب 3/ 40: ؛ حبار األنوار235/ 2: ؛ ارشاد القلوب92ثالث، حديث ، ا

  .90/ 2: ؛ سفينة البحار4حديث 

  .47دعاى : صحيفه سجاديه -)2(

  178: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   جانشينان پيامرب صلى اهللا عليه و آله: اهل بيت

به عنوان خلفا و اوصياى پيامرب صلى اهللا   اهل بيت عليهم السالم كه ازهاى شيعه و سىن آمده   روايات زيادى در كتاب
عليه و آله ياد كرده است؛ اين روايات كه از طرق متعدد و با اسناد خمتلف نقل شده، در حّدى است كه متخصصان فن 

ا به روايات متواتر تعبري كرده   .اند يعىن رواياتى كه صدورش از معصوم جاى هيچ شك و ترديدى ندارد روايت از آ

اند شايسته و اليق و  هاى معنوى و اعتقادى و اخالقى و علمى كه داشته به خاطر ويژگى  بيت عليهم السالم اهل تنها
  .سزاوار جانشيىن پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مقام وصايت بودند

ل الّله صلى خالفت و وصايت از پيامرب صلى اهللا عليه و آله، حق اهلى آنان بود و چنني حّقى براى ديگران از امت رسو 
امامت و پيشواىي كه عهد خداست و در سوره مباركه بقره به آن اشاره شده جايگاهى . اهللا عليه و آله مقّرر نبوده است

  ندارد،  اهل بيت عليهم السالم پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله جز در وجود
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  .»1« »ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ... «

  .رسد به ستمكاران منى]  مت و پيشواىي استكه اما[پيمان من ... 

   خالفت و وصايت، حق مسّلم انساىن است كه جز مقام نبوت، مهه

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  179: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا نداشته كه مهه اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله جز اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله را دارا باشد و احدى اين ادعا ر 
كه به درسىت و راسىت و بر پايه حق و صدق، مّدعى اين    اهل بيت عليهم السالم مقام رسالت در او مجع است مگر

  .واقعيت بودند و كسى هم منكر آنان در اين زمينه نبود

  :السالم و امامان پس از او فرمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره امرياملؤمنني عليه 

إىل إْمسى، َوَزْوَجُتُه الصَّّديـَْقُة اْلُكربى فـَُهَو َسيُِّد اْألْوصياِء، اْللُُّحوُق ِبِه َسعاَدٌة، َواْلَمْوُت ِىف طاَعِتِه َشهاَدٌة، َواْمسُهُ ىف التـَّْوراِة َمْقُروٌن 
ناَى، َوُهَو َوُمها َواْألِئمَُّة بـَْعَدُهْم ُحَجُج الّلِه على َخْلِقِه بـَْعَد النَّبيَني، َوُهْم أْبواُب اْلِعْلِم ىف إبـَْنىت، َوابْناُه َسيِّدا َشباِب أْهِل اجلَنَِّة إبْ 

   أُمَّىت، َمْن تَِبَعُهْم َجنا ِمَن الّناِر، َوَمْن اقْـَتدى ِِمْ 

  »1« »ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   ُهِدَي ِإىل«

   َملْ يـََهِب الّلهُ 

  »2« َحمَبَّتَـُهْم ِلَعْبٍد إّالأْدَخَلُه الّلُه اجلَّنَّةَ  َعزَّ َوجلَّ 

او آقا و سرور مهه اوصياست، خوشبخىت و سعادت به او پيوند خورده است و مرگ در راه اطاعت از او شهادت . 
شت دو  است، نامش در تورات كنار نام من است، مهسرش صديقه كربى دخرت من است، دو پسر او سروران جوانان 

اند و آنان در ميان امت  هاى خدا بر خلق او پس از پيامربان پسر من هستند، او با آن دو و امامان بعد از آنان حّجت
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من درهاى دانش هستند، هر كس از ايشان پريوى كند از آتش جنات يابد و هركه به آنان اقتدا كند به راه راست هدايت 
شت وارد كرده استاى نب شود، خدا عشق و حمبت آنان را به بنده   .خشيده مگر آنكه او را در 

______________________________  
  .101): 3(آل عمران  -)1(

لس السادس، حديث 21: األماىل، صدوق -)2( ، 61، باب 92/ 38: ؛ حبار األنوار235/ 1: ؛ حلية األبرار5، ا
  .6حديث 

  180: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :سيد الشهداء عليه السالم فرمودحضرت 

َغ ما َأْرِسَل ِبِه، َخْلِقِه، َوأْكَرَمُه بُِنبـُوَّتِِه، َواْختاَرُه ِلرِسالَِتِه، ُمثَّ قـََبَضُه الّلُه إلَْيِه َوَقْد َنَصَح ِلِعباِدِه، َوبـَلَّ   إنَّ الّلَه اْصَطفى ُحمَمَّداً َعلى
أجبنا َوَوَرثـََتُه، َوَأَحَق الّناِس ِمبَقاِمِه ىف الناِس، َفاْسَتأثـََر َعلينا قـَْوُمنا ِبذِلَك فـََرِضْينا، وََكرِْهنا الُفرَقَة، وَ  وَُكنَّا أْهَلُه َوأْولياَءُه َوأْوصياَءهُ 

ْسَتَحقِّ َعَلينا ِممَّْن َتوّاله
ُ
  »1«  العاِفَيَة َوَحنُْن نـَْعَلُم أنّا أَحقُّ ِبذِلَك اَحلقِّ امل

اش داشت و او را براى رسالت خود برگزيد، آنگاه خدا او  خلق خود انتخاب كرد و با پيامربى گرامىخدا حمّمد را براى . 
را در حاىل نزد خود برد كه آن وجود ملكوتى و روحاىن براى بندگان خدا خري خواسته بود و آنچه را كه به آن فرستاده 

  .شده بود ابالغ كرده بود

ترين مردم براى دست يافنت به مقام او در ميان مردم هستيم، وىل قوم ما اين  شايسته ما خاندان، ياوران، اوصيا، وارثان و
منصب را از ما گرفتند و ويژه خود ساختند، ما هم به اين حادثه تلخ تن دادمي و از تفرقه متنفر و سالمت مهه جانبه را 

وارتر از كساىن هستيم كه آن را به دست  پسنديدمي و اين در حاىل است كه ما آگاهيم ما به اين حق كه حق ماست سزا
  .اند گرفته

اهل بيت عليهم   در اين روايت، حضرت امام حسني عليه السالم مقام خالفت و جانشيىن و وصايت از پيامرب را حق
ين مقام و داند، زيرا ديگران واجد اوصاىف نيستند كه آنان را شايسته ا داند و ديگران را شايسته و سزاوار آن منى مى  السالم

  .سزاوار اين منصب كند
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______________________________  
  .357/ 5: تاريخ الطربى -)1(

  181: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  چه كساىن جانشني پيامربند؟

مهان جانشينان و اوصياى حقيقى پيامربند   اهل بيت عليهم السالم  دهد كه امامان رواياتى كه صرحياً و به روشىن نشان مى
  .و هر كس جز آنان خود را در اين مقام قرار دهد غاصب و ستمكار است؛ بسيار زياد است

روايات و اخبار صحيح با سندهاى خدشه ناپذير داللت بر : گويد ابوجعفر حمّمد بن على بن حسني بن بابويه قمى مى
ه و آله نه از نزد خود بلكه به فرمان و امر خداى متعال على را وصى خود قرار داد و اين دارد كه پيامرب خدا صلى اهللا علي

طالب، حسن را و حسن، حسني را و حسني، على بن احلسني را و على بن احلسني، حمّمد بن على الباقر را و  على بن اىب
سى بن جعفر را و موسى بن جعفر، پسرش حمّمد بن على الباقر، جعفر بن حمّمد الصادق را و جعفر بن حمّمد الصادق، مو 

على بن موسى الرضا را و على بن موسى الرضا، پسرش حمّمد بن على را و حمّمد بن على، پسرش على بن حمّمد را و على 
بن حمّمد، پسرش حسن بن على را و حسن بن على، پسرش حجة الّله القائم باحلق را كه اگر از دنيا يك روز بيشرت باقى 

كند تا او ظهور كند و زمني را مهان گونه كه از ظلم و ستم آكنده شده از  اشد خدا آن روز را آن قدر طوالىن مىمنانده ب
  .»1« عدل و داد پر كند، درود خدا بر او و پدران پاكش باد

  :فرمايد مى  اهل بيت عليهم السالم  امرياملؤمنني عليه السالم در توصيف

َرُة اْلَمعُصوُموَن، َوالذُّرّيَُّة اْألْكَرُموَن، َواخلَُلفاءُ الرّاِشُدونَ ُهْم اْألِئمَُّة الطاِهُروَن،    »2«  َواْلِعتـْ

.______________________________  
  .5402، باب الوصية من لدن آدم عليه السالم، حديث 177/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

   ؛ اهل بيت39، حديث 4، باب 174/ 25: حبار األنوار -)2(

  .182/ 1: هل بيت عليهم السالم در قرآن و حديثا

  182: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  .اند ايشان پيشوايان پاك و عرتت معصوم و ذريه و نسل ارمجند و جانشينان ره يافته

   جانشينان پيامرب صلى اهللا عليه و آله مظهر اوصاف پاك

كه جز مقام   -بيان اوصاف خلفا و اوصياى واقعى پيامرب صلى اهللا عليه و آلهروايات صحيح و اخبار مستند و استوار در 
نبوت مهان اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله است و سبب شايستگى خلفاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله به خالفت و 

براى كسى باقى  اند و جاى شك و شبهه و عذرى تا قيامت حّجت را بر مهه متام كرده -امامت، آن اوصاف است
ها به قرار داشنت آنان در جايگاه خالفت به آن گونه كه خدا  دهند كه نظام زندگى انسان اند و نشان مى نگذاشته

 -به سبب آنكه خاىل از آن اوصاف است -شود و چون غري آنان در اين مقام قرار گريد خواهد و مقّرر منوده برپا مى مى
گسلد و امت دچار حوادث تلخ و عقب ماندگى غري قابل  گى به واسطه او از هم مىگريد و نظام زند  غاصبانه قرار مى

  .ماند رود و از اسالم جز امسى و از قرآن جز خطى در ميان امت باقى منى گردد و تار و پودش به باد مى جرباىن مى

و از امروز تا قيامت فقط در عرصه  آيني حقيقى خدا و اسالِم مورد پسند حق، پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله تا امروز
شان جانشينان به حق  حيات و زندگى مردمى جتّلى دارد كه اهل بيت عليهم السالم را به خاطر اوصاف عرشى و ملكوتى

  .كنند دانند و از آنان در مهه شؤون حيات پريوى مى پيامرب مى

  جانشينان پيامرب صلى اهللا عليه و آله متصف به اوصاف پيامربانند

هاى  اى هستند كه مظاهر امساى اهلى و متصف به اوصاف پيامربان و گنجينه هاى برگزيده اهل بيت عليهم السالم آن انسان
   هاى اميان و اخالق و ويژگى

  183: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ى خود در ضمن نقل رواياتى متني به ها اند، چنان كه علماى منصف اهل سنت در كتاب پيامرب صلى اهللا عليه و آله اسالم
  اند، اين حقيقت اشاره كرده

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده

فـَْليَـْنُظْر ُموَسى ْبِن ِعْمراَن ىف َبْطِشِه،   َحيَىي ْبَن زََكريّا ىف ُزْهِدِه َوإىل  نُوٍح ىف فـَْهِمِه، َوإىل  آَدَم ىف ِعْلِمِه، َوإىل  َمْن أراَد أْن يـَْنظُر إىل
  »1«  َعلّى ْبَن أىب طالب عليه السالم  إىل
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خواهد به آدم در دانشش و به نوح در فهمش و به حيىي بن زكريا در زهدش و به موسى بن عمران در  كسى كه مى. 
  .سرعت و شدت عملش نظر كند، بايد به على بن اىب طالب بنگرد

  :ست كه حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودهدر روايت ديگرى قريب به مضمون روايت قبل آمده ا

نُوح ىف تـَْقواُه، َوإىل إبراهيَم ىف ِحْلِمِه، َوإىل ُموسى ىف َهْيَبِتِه، َوإىل عيسى ىف ِعباَدتِِه،   آَدَم ىف ِعْلِمِه، َوإىل  َمْن أراَد أْن يـَْنظَُر إىل
  »2«  فـَْليَـْنُظْر إىل على بن أىب طالب

اش و به موسى در هيبتش و به  اش و به ابراهيم در بردبارى هد به آدم در دانشش و به نوح در پرهيزگارىخوا كسى كه مى. 
  .اش بنگرد، بايد به على بن اىب طالب نظر كند عيسى در بندگى

   بنابراين خلفا و اوصياء و امامان و پيشوايان پس از پيامرب، اشخاص

______________________________  
/ 39: ؛ حبار األنوار113/ 1: ؛ كشف الغمة117، حديث 103/ 1: ، شواهد التنزيل128/ 1: الواعظني روضة -)1(

  .10، حديث 73، باب 38

ج احلق53: كشف اليقني  -)2(   .10، حديث 73، باب 39/ 39: ؛ حبار األنوار114/ 1: ؛ كشف الغمة236: ؛ 

  184: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اند و به فرمان  شك و شبهه به عنوان اولواالمر از سوى خدا انتخاب شده هستند كه مشارشان دوازده نفر است و ىبمعيىن 
  .حق، پيامرب نام و اوصافشان را به مردم ابالغ منوده، مقام خالفت و امامت را خمصوص و ويژه آنان قرار داده است

  )ع(از ديدگاه امام رضا ) ص(جانشني پيامرب 

هاى بسيار مهمى چون الكاىف و حمجة  كه كتاب  -اى حكيمانه امام رضا عليه السالم در گفتارى پر ارزش و مقالهحضرت 
به جايگاه رفيع امامت و به اوصاف امام بر حق، به طور مفصل اشاره كرده است كه به  -»1« اند البيضاء نقل كرده

جانشني پيامرب صلى اهللا عليه و آله و جايگاه و منزلت  خبشى از آن براى تّيمن و تربك و شناخت شخص امام بر حق و
  .شود امامت اشاره مى

  .ترديد امامت، مهان منزلت و جايگاه پيامربان و مرياث اوصيا است ىب
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شك امامت، مقام خالفت الّلهى و خالفت الرسول و مقام امرياملؤمنني و مرياث حسن و حسني صلوات الّله عليهم  ىب
  .است

  .، مهار دين و نظام مسلمانان و صالح دنيا و عزت و توامنندى مؤمنان استيقيناً امامت

  .مسلماً امامت پايه و ريشه اسالم بلند مرتبه و تنه آن حقيقت رفيع است

به يقني متامّيت مناز و زكات و روزه و حج و جهاد و حتصيل كامل غنيمت و صدقات و پابرجاىي حدود و احكام و حفظ 
  رمرزها و جوانب كشو 

______________________________  
لس السابعوالتسعون، 674: ؛ األماىل، صدوق1، باب نادر جامع ىف فضل اإلمام، حديث 198/ 1: الكاىف -)1( ، ا

؛ حمجة 4، حديث 4، باب 120/ 25: ؛ حبار األنوار1، حديث 20، باب 216/ 1: ؛ عيون أخبار الرضا1حديث 
  .ألئمة وآداب الشيعة؛ كتاب أخالق ا174/ 4: البيضاء

  185: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .اسالمى فقط و فقط بستگى به وجود امام دارد

كند و  دارد و از دين خدا دفاع مى منايد و حدود خدا را برپا مى كند و حرام خدا را حرام مى امام، حالل خدا را حالل مى
  .خواند كند و مردم را به دليل و برهان رساى حق مى دعوت مى با حكمت و موعظه نيكو به راه پروردگارش

ها و  كند و اين خورشيد در افقى است كه دست عقل اى است كه به نورش جهان را روشن مى امام، چون خورشيد برآمده
  .يابند ها، او را درمنى ها و بينش خردها و چشم بصريت

هاى شديد و ظلمت ميان شهرها و  شكار و ستاره هدايتگر در تاريكىامام، ماه شب چهارده و چراغ نورخبش و روشناىي آ
  .ها و اعماق درياهاست بيابان

  .امام، آب خوشگوار بر تشنه و راهنما بر هدايت و جنات دهنده از ضاللت است

است،  ها  امام، آتشى فروزان بر بلندى و گرماى كسى است كه به وسيله او گرمى خبواهد، و دستگري انسان از مهلكه
  .كسى كه از او جدا شود در هالكت است
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افكن و زمني گسرتده و چشمه پرآب و غدير تشنه   امام، ابر باران زا و باران پى در پى و خورشيد نورخبش و آمسان سايه
  .كامان و باغ و گلستان پرميوه و گل است

رت و چون مادرى فوق ده نيكوكار نسبت به كودك و پناهگاه بندگان العا امام، انيسى رفيق، پدرى مهربان، برادرى از جان 
  .در حوادث بسيار مهم است

  امام، امني خدا در خلقش و حّجت حق بر بندگانش و جانشينش در
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  .كشورها و دعوت كننده به سوى خدا و دفاع كننده از حرم اهلى است

ها خاىل و دور و به علم و دانش خمتص و به بردبارى و حلم آراسته شده و نظام  مهه عيب امام، از مهه گناهان پاك و از
  .دين و توامنندى و عزت مسلمانان و خشم بر منافقان و سبب هالكت كافران است

ا رسد و عاملى مهسنگ او نيست و نظريى براى او پيد امام، يگانه روزگار است كه هيچ كس در مقام و مرتبه به او منى
وجودش به مهه فضل خدا اختصاص يافته، فضلى كه خود در طلبش بر نيامده بلكه از . شود، مثل و مانندى ندارد منى

  .سوى خداوند خبشنده به او عنايت شده است

رسد يا برايش ممكن است كه امام و امامت را براى مردم انتخاب   چه كسى در اين جهان به شناخت مهه جانبه امام مى
  !كند؟

  .بسيار دور است، بسيار دور است كه شناخت مهه جانبه امام و انتخاب او براى كسى ميّسر باشد

ها كور است، بزرگان در اين  اند، ديده اند، افكار به سرگرداىن دچارند، مغزها به حريت نشسته ها در اين وادى گم شده عقل
اند، خردمندان نادانند، شعرا اللند،  اند، گويندگان الكن اند، حكما سرگردانند، بردباران دچار كوتاهى حرمي بسيار كوچك

  !!اديبان عاجزند، اهل بالغت ناتوانند از اينكه شأىن از شأن امام يا فضيلىت از فضايل او را بيان كنند

  .مهه به ناتواىن و كوتاهى هنرهايشان در بيان وصف امام و شناخت او اقرار دارند
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فضايل و مناقب و عناصر شخصيت امام را وصف كرد؟ يا ُكنه و عمق حقيقت او را باز  ها و  توان مهه داشته چگونه مى
گفت؟ يا چيزى از واقعيتش را فهميد؟ يا در مهه جهان هسىت كسى را يافت كه در جايگاه او قرار گريد و قائم مقام او 

  نياز منايد؟ شود و مردم را از سرمايه معرفىت و وجودى او ىب
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  .چگونه و از كجا؟ و حال اينكه ستاره تاباىن است كه جايگاهش از دست يابندگان و وصف واصفان خارج است

مانند چنني ! ها كجا و اين مقام و صاحب آن كجا از كجا و به چه دليل به كسى انتخاب امام واگذار شده است؟ عقل
  شود؟ شخصيىت كجا يافت مى

خرداِن كوردل و عاِمل منايان خود فروخته و تربيت شدگان مدرسه سقيفه و دست پروردگان  خرباِن از اين حقايق و ىب آيا ىب
رسول خدا صلى اهللا   اهل بيت كنند كه اين منصب و مقام و اين اوصاف و كماالت در غري مكتب بىن اميه، خيال مى

  شود؟ عليه و آله يافت مى

ها در جانشان جا گرفته، از نردبان بسيار دشوار و  ه باطنشان به آنان دروغ گفته و اباطيل و ياوهاگر چنني فكر كنند، واللّ 
افتند، با خردهاى سرگردان و ناقص و كوتاهشان به امام سازى  ها درمى گاه ترين قدم اند كه از آن به پست سخت باال رفته

أمجعني دور افتادند و دچار ستمكاراىن كه دنيا و آخرتشان را بر  و امام تراشى برخاستند تا از آل حمّمد صلوات الّله عليهم
  .اند، شدند باد داده

  .در مسأله امام و امامت گرفتار آراى گمراه كننده گشتند و اتكا به آن آرا چيزى جز دور افتادن از حقيقت به آنان نيفزود

  !شوند؟ چگونه منحرف مى! خدا آنان را بكشد و به چاه هالكت دراندازد

مت و افرتا زدند و به گمراهى دور و درازى افتادند و در سرگرداىن و  لب دشوارى را قصد كردهمط اند و در اين زمينه 
حريت غرق شدند زيرا امام بر حق را كه انتخابش در احنصار خداست و داراى اوصاف ويژه است، با چشم باز از دست 

ايت، آنان را از راه  ادند و شيطان، اعمالشان را در نظرشان آراست تا ارتكاب آن اعمال براى آنان آسان باشد كه در 
  خدا باز
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  .داشت، در حاىل كه ديده باز براى شناخت حق از باطل داشتند

روى آوردند در حاىل كه قرآن  از انتخاب خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيتش چشم پوشيده، به انتخاب خود
  :دهد آنان را با صداى بلند ندا مى

  .»1« »َعمَّا ُيْشرُِكونَ   َو َربَُّك َخيُْلُق ما َيشاءُ َو َخيْتاُر ما كاَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ُسْبحاَن اللَِّه َو َتعاىل«

در برابر اراده او در قلمرو تكوين و [براى آنان گزيند،  بر مى] آنچه را خبواهد[آفريند و  و پروردگارت آنچه را خبواهد مى
  .گريند اختيارى نيست؛ منزّه است خدا و برتر است از آنچه براى او شريك مى]  تشريع

  :و خدا فرمود

  .»2« »...ْمرِِهمْ َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َو َرُسوُلهُ َأْمراً َأْن َيُكوَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة ِمْن أَ «

و هيچ مرد و زن مؤمىن را نرسد هنگامى كه خدا و پيامربش كارى را حكم كنند براى آنان در كار خودشان اختيار باشد؛ 
  ...و هركس خدا و پيامربش را نافرماىن كند يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است

  :و فرمود

  .»3« »ما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ «

  .كنيد شده چگونه داورى مىمشا را چه 

  حضرت امام رضا عليه السالم در اين زمينه براى اثبات حق اهل بيت عليهم السالم و مردود

______________________________  
  .68): 28(قصص  -)1(

  .36): 33(احزاب  -)2(

  .36): 68(قلم  -)3(
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اند ديگران را  خمالفان و آنان كه با بودن اهل بيت عليهم السالم كه منتخبان خدا براى پيشواىي و امامت امتدانسنت نظر 
هاى زيادى فراهم آوردند و عاقبت امت و  و زمينه اختالف و تفرقه امت را به گروه -در برابر انتخاب خدا انتخاب كردند

اخلى و خارجى قرار دادند و زمينه گسرتده شدن سفره هر گناهى را ثروت مادى و معنويش را در دسرتس تاراج ستمگران د
انه به آيات ديگرى متوسل مى -فراهم آوردند اى را به وسيله آيات خدا به روى خمالفان  شوند و راه هرگونه عذر و 

  :فرمايد بندند و سپس خطاب به آنان به آيه شريفه متسك كرده مى مى

  .»1« »ْؤتِيِه َمْن َيشاءُ َو اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ذِلَك َفْضُل اللَِّه يُـ ... «

  .كند و خدا داراى فضل بزرگ است اين فضل خداست كه آن را به هركس خبواهد عطا مى... 

بر اين اساس بايد اقرار و اعرتاف كرد كه اهل بيت عليهم السالم با داشنت آن اوصاف ملكوتى كه در روايت حضرت امام 
اند و مهگان در هر  السالم و در منت زيارت جامعه كبريه آمده، عالوه بر اينكه تا قيامت، امام و پيشواى خلق رضا عليه

شأىن كه باشند تا پايان دنيا مأموم آنانند و بر مهه اطاعت از آنان در امر دنيا و دين و آخرت واجب است، از مهه 
ظاهر برتر و باالترند و براى آنان مهانند و نظريى وجود  موجودات هسىت چه در عامل غيب و چه در عرصه شهادت و

  .ندارد

  :فرمايد امام پرهيزكاران امريمؤمنان عليه السالم در اين زمينه مى

  »2« ِعرتَُتُه َخُري الِعَرتِ، َوُأسرَُتُه َخُري اُألَسِر، َوَشَجَرُتُه َخُري الشََّجرِ 

.______________________________  
  .21): 57(حديد  -)1(

  .91، حديث 11، باب 379/ 16: ؛ حبار األنوار93، خطبه 209: ج البالغة -)2(
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رتين خاندان رتين خانواده ها و خانواده خاندان و عرتتش  رتين تبارهاست اش    .ها و تبارش 

  :الرمحن بن عوف فرمودپيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به عبد
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ُن إنَُّكْم أصَحاِىب َوَعلّى بن أِىب طَاِلب أِخى َوِمّىن َوأنا ِمن علىٍّ فـَُهَو بَاُب ِعلمى َوَوِصّىي َوُهَو َوفاِطَمُة َواحلَْسَ ! يا َعْبَد الرَّْمحن
  »1« َواحلَُْسْنيُ، ُهْم َخُري األْرِض ُعْنُصراً َوَشَرفاً وََكَرماً 

ا اصحاب من هستيد، و على بن اىب طالب از من است و من از على، او دِر دانش و علم، جانشني مش! اى عبدالرمحن. 
رتين و برترين مردم در تريه و شرافت و كرامت   .اند و وصى من است او و فاطمه و حسن و حسني 

______________________________  
  .60/ 1: حلسني، خوارزمى؛ مقتل ا973، حديث 53، باب 333/ 2: ينابيع املودة -)1(

  191: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  و مقام رضا: اهل بيت

اند، زيرا زندگى و حيات  گاه امساى حسناى خداى يگانه در مهه شؤون وجودى و معرفىت، جلوه  اهل بيت عليهم السالم
  .آنان آميخته به اميان كامل و متحد با توحيد ناب است

اى از دايره توحيد ذاتى و صفاتى و افعاىل و توحيد  مهه شؤون زندگى آنان جارى و سارى است و هرگز حلظهتوحيد، در 
  .پرستش و پرسش و پاسخ خارج نيستند

و مظهر مجال و جالل خداست، چنان كه سيد و   و مظهِر مهر و قهر و به عبارت ديگر جملى  رضا و خشم آنان جملى
  :فرمايد  عليه السالم مىساالر شهيدان حضرت امام حسني

  »1«  ِرَضى الّلِه ِرضانا أْهَل البَـْيتِ 

  .رضاى ما مهان رضاى خداست. 

  .پسندد راضى و خشنودند به هر آنچه خدا براى آنان مى  اهل بيت عليهم السالم

 يكى درد و يكى درمان پسندد
 

 يكى وصل و يكى هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران
 

 «2» پسندم آنچه را جانان پسندد
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______________________________  
  .37، باب 367/ 44: ؛ حبار األنوار60: ؛ هلوف29/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .بابا طاهر عريان، ديوان -)2(

  192: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رسد و قدرت و توان به دست  اى است كه هيچ كس به آن منى به رضاى خدا در درجه  اهل بيت عليهم السالم  رضاى
  .آوردن آن را ندارد

اند و سالك راه كمال هستند در مراحل  هاىي كه در مسري كمال قرار گرفته انسان: براى روشن شدن اين حقيقت بايد گفت
دارند و هم قهر، آنان مظاهرى از مجال و جالل  رسند كه هم مهر اى مى متوسط سري جوهرى تكاملى خويش به مرحله

گريند يعىن مرحله متوسط اين كمال  ورزند و خشم مى شوند، پس برابر رضا و سخط و مهر و خشم خدا مهر مى خدا مى
  .آن است كه انسان سالك، مهر و قهر داشته باشد و اين مهر و قهرش بر پايه مهر و قهر خداوند و مطابق آن باشد

آيد چون  ترى هست كه در آن مرحله اين مهر و قهر مطابق با مهر و قهر خدا، كمال به مشار منى ه باالتر و عاىلاما مرحل
مقامى در مرحله كثرت است يعىن مقامى است  » پسندم آنچه را جانان پسندد«گويد راضى به رضاى خدامي و  آنكه مى

اوست و آن ديگر خدا و در اين مرحله دو پسنديدن بيند و هم خدايش را، پس يكى خود  كه سالك هم خودش را مى
پسندد تا رضا و خشمش و مهر و  پسندد و هرچه را خدا نپسندد او هم منى مطرح است، هرچه را خدا پسندد او هم مى

  .قهرش مطابق رضا و سخط خدا باشد

طرح است و تنها يك وىل كسى كه در مقام وحدت و توحيد صرف است فقط يك رضا و يك خشم در دايره حيات او م
بيند كه موصوف بالّذات در مهر و قهر خدا و بالعرض خود اوست، يعىن تنها پسنديدن خدا در كار  مهر و قهر را مى

است و سالك در اين حال در مقام فناست و در اين مقام هيچ وصفى براى فاىن جدا از وصف باقى خنواهد بود تا 
از اين جهت آن ذوات مقدسه و موصوفان به عصمت . وصف باقى استمطابق باشد بلكه فقط يك وصف است و آن 

  با كرامت، خود را  اهل بيت و طهارت و
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  :گويند بينند و در مقام رضا مى منى

  ِرَضى الّلِه ِرضانا

  .رضاى خدا رضاى ماست. 

  :خود دارد و نيز حضرت امام حسني عليه السالم در بيانات

  »1«  َوأسُري ِبسريَِة َجّدى َوأىب

  .كنم من به روش جدم پيامرب و پدرم على حركت مى. 

   رضاى اهل بيت عليهم السالم فاىن در رضاى خداست

كردند و در اين مرحله در مقام فنا قرار داشتند و اين مقام فنا غري  آنان چنان بودند كه فقط به رضا و قهر خدا عمل مى
رضاى ما در رضاى حق فاىن است و يك رضا بيشرت وجود ندارد و آن رضاى : گويند كثرت است چون مى  از مقام

خداست نه آنكه ما داراى رضاييم و رضاى ما در كنار رضاى خداست و در مهه شؤون رضاى ما با رضاى خدا مطابق 
خواهند و  بينند و جز حق منى حق منى افتاده است و رضاى ما برابر خواسته و رضاى حق واقع شده است؛ چون آنان جز

  .ما پس در دايره حياتشان يك رضا بيشرت مطرح نيست و آن رضاى خداست. دانند جز حق منى

جويند هر چند  اما كساىن كه در طريق مهگوىي و مطابقت رضاى خود با رضاى خدا قرار دارند و برابرى و مطابقت را مى
اى از شرك در آنان منود دارد و اين شرك را  توحيد ناب بسيار دور هستند و هنوز گونهاند وىل از  به كمال متوسط راه يافته

بينند كه خود در مراحل عاىل توحيد هستند و گرنه كساىن كه در مراحل پايني قرار دارند نه تنها اين شرك و  تنها كساىن مى
   آن

______________________________  
  .37اب ، ب328/ 44: حبار األنوار -)1(
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  .مشارند بينند بلكه آنان را مصاديق و مظاهر عاىل توحيد مى افراد مشرك را منى
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   خود حموران و خدا حموران

زنند  مىاند مانند كساىن كه دم از خدا  بسيارى از افراد از نظر ما موّحد هستند وىل از نظر قرآن موّحد نبوده بلكه مشرك
زنند براى آن  روند، آنان متلّون هستند نه متوّحد و نه موّحد، زيرا آن زمان كه دم از خدا مى وىل در پى هوا و هوس مى

است كه گرايش به خدا با منافع ماّدى آنان مهاهنگ است و فرمان خدا پرسىت آنان هم از هوا و هوسشان صادر 
  .شود مى

در پى خود هستند نه خدا؛ اگر برخى از احكام خدا مطابق ميلشان باشد آن را اينان خود حمورند نه خدا حمور و 
  .ورزند پذيرند و اگر نباشد از قبول آن امتناع مى مى

نَـُهْم ِإذا َفرِيٌق ِمنـُْهْم ُمْعرُِضونَ «   .»1« »َو ِإذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َو َرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

ميانشان داورى كند، ناگهان  ] نسبت به اختالفاتى كه دارند[خوانند تا  پيامربش مى و زماىن كه آنان را به سوى خدا و
  .شوند گروهى از آنان روى گردان مى

  !خواهند نه خود را براى خدا در حقيقت آنان خدا را براى خود مى

نان لّذت آفرين باشد در به عبارت ديگر اينان قائل به اصالت لّذت هستند، هر چه ميل و هواى آنان اقتضا كند و براى آ
  :روند پى آن مى

ْنساَن الضُّرُّ َدعانا ِجلَْنِبِه َأْو قاِعداً َأْو قاِئماً فـََلمَّا َكَشْفنا«   َو ِإذا َمسَّ اْإلِ

______________________________  
  .48): 24(نور  -)1(

  195: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...ُضرٍّ َمسَّهُ   ْن َملْ َيْدُعنا ِإىلَعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكأَ 

لو خوابيده يا نشسته يا ايستاده ]  در مهه حاالت[و چون انسان را گزند و آسيىب رسد، ما را  خواند پس  مى]  به يارى[به 
ى برطرف كردن  رود كه گوىي هرگز ما را برا زماىن كه گزند و آسيبش را برطرف كنيم، آن چنان به راه ناسپاسى و گناه مى

  ...خنوانده است]  به يارى[گزند و آسيىب كه به او رسيده 
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ها، خود حمور هستند و مهه كارهايشان حىت بندگى و عبادتشان براى رفع مشكل شخصى خودشان و  اين گونه انسان
بد نيستند بلكه دست يافنت به لّذت است و خدا در زندگى و حياتشان فقط ابزار و وسيله است نه هدف، آنان بنده و ع

  !اند اند كه در پى سود و منفعت بازرگان

گذارند و نه به طمِع مزد و سود بلكه مهه حركات و سكناتشان براى  وىل خدا حموران نه از ترس، قدم در عبادت مى
ه خواهند، از اين جهت در مهه حال، ايستاده، نشست طلبند و منى رضاى خداست و در امورشان جز رضاى دوست را منى

لو آرميده  لو آرميده به ياد خدا هستند و مناز را هم اگر نتوانستند ايستاده به جا آورند نشسته و يا به  و يا به 
  .ترين نيايش و بارزترين نشان عبوديت و پرستش است خوانند، منازى كه كامل مى

ِْم   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى«   .»2« »...َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرضِ ُجُنِو

لو آرميده ياد مى   ...انديشند ها و زمني مى كنند و پيوسته در آفرينش آمسان آنان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 

   با حقيقت -به ويژه در مرحله رضا و قهر -در مهه شؤون  اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
  .12): 10(يونس  -)1(

  .191): 3(آل عمران  -)2(

  196: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى روشن ضمريند و نورانيت آن بزرگواران  ها به خصوص انسان توحيد مهسنگ و متحدند و از اين جهت اسوه مهه انسان
  .راهنماى آنان است

نظري و عرتِت سراج منري گرچه در جنبه بشرى، جذب و دفع، حمبت و عداوت، شهوت و غضب، ارادت  ىبهاى  آن چهره
 »ال إله إّالالّله«  و كراهت و رضا و قهر دارند وىل مهه اين حاالت زير پوشش توّال و تربّاِى توحيدى است و مصداق امتّ 

در مهه امور و در رضا و قهر توحيدى بودن سريه و   ماهل بيت عليهم السال عملى است و ِسّر سرمشق بودن پيامرب و
  .روش آنان است
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بر اساس مهان معيار در مهه   اهل بيت عليهم السالم قرآن جميد، معيار توّال و تربّاى توحيدى را معني كرده است و
ون مهه وجود و شؤون و اند، چ ها و سالكان كوى حق حاالتشان توّال و تربّاِى داشتند و به مهني خاطر پيشوايان انسان

افعالشان خدا حمور است و هيچ خريى از دايره حياتشان خارج نيست و هيچ بشرى به عرصه حياتشان راه ندارد و حىت 
  .شيطاِن آنان به دست آنان تسليم است

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« ...أْسَلَم ِبَيدىكاَن َشيطاىن كاِفراً َفَأَعاَنِىن الّلُه َعليِه َحّىت ... 

  ...شيطان من كافر بود پس خدا مرا بر او كمك كرد تا اينكه به دست من تسليم شد... 

______________________________  
  .331/ 3: تاريخ بغداد -)1(

  197: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و مقام تسليم: اهل بيت

اراده حضرت او آن هم نه در حال اجبار بلكه در كمال اختيار، حقيقىت است كه  تسليم بودن در برابر خواست خدا و
و حيات اهلى و ملكوتى آنان مشهود و آشكار   اهل بيت عليهم السالم  هم چون ديگر حقايق در جاى جاى زندگى

  .است

   تسليم، آخرين مقام سالك

كند، منزل تسليم، آخرين منزىل است كه در آن  ى مىاز هزار منزل معنوى كه سالك به توفيق حضرت دوست ط: گويند مى
شود و در اين منزل چون مرده ميان دست غّسال، تسليم اراده و خواست حضرت رب االرباب و مالك امللوك و  وارد مى

  .صاحب هسىت است

ايت برساند، به اين م: گويند مى رسد؛ اين  نزل مىكمرت سالكى هرچند با متام وجود بكوشد و جماهدت و رياضت را به 
  .منزل ويژه پيامربان و امامان و اولياى خاص اهلى است

  :از حضرت امام حسني عليه السالم روايت شده است
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   ِإنّا أْهُل بـَْيٍت َنسأُل الّلَه َعزَّ َوجلَّ فـَيـُْعِطينا، فَإذا أراَد ما َنْكَرُه ِفيما حيُِبُ 

  198: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ِضينارَ 

فرمايد، پس هرگاه براى ما آن چيزى خبواهد كه خوش ندارمي  خواهيم و او به ما عطا مى ما خانداىن هستيم كه از خدا مى. 
  .وىل او دوست دارد، ما به آن خشنود و راضى خواهيم بود

حضرت شيون منود، امام در حمضر حضرت امام صادق عليه السالم نشسته بودم كه زىن از خانه : گويد عالء بن كامل مى
بر زبان جارى ساخت و به سخن خود باز گشت  -إنّا لّله و إنّا إليه راجعون -برخاست و سپس نشست و كلمه اسرتجاع

  :تا آن را به پايان برد و سپس فرمود

  »2« يَس لََنا َأْن حنُِبَّ َما َملْ حيُِبَّ الّلهُ َلَناإنَّا لَُنِحبُّ أن نـَُعاَىف ِىف أنُفِسَنا َوأوَالِدنَا َوأمَواِلَنا، َفإَذا َوَقَع الَقَضاُء، فـَلَ 

ما سالمت مهه جانبه را در جان و مال و فرزندامنان دوست دارمي، وىل آنگاه كه قضاى اهلى درآيد ديگر آنچه را خدا . 
  .براى ما دوست ندارد، دوست خنواهيم داشت

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى

، فَإذا َوَقَع الَّذى َنْكَرُه َملْ ُخناِلِف الّلَه َعّز َوجلَّ ِفيما أَحبَ  َنْدعوا الّلهَ    »3«  ِفيما حنُِبُّ

خوانيم و اگر بر ما آن افتد كه دوست ندارمي، در آنچه خدا براى ما  خدا را در آنچه دوست دارمي به ما عنايت شود مى. 
  .خيزمي خواسته به خمالفت برمنى

______________________________  
  .147/ 1: مقتل احلسني خوارزمى -)1(

، حديث 85، باب 276/ 3: ؛ وسائل الشيعة13، باب الصرب واجلزع واإلسرتجاع، حديث 226/ 3: الكاىف -)2(
  .78، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ حبار األنوار3640

  .187/ 3: ؛ حلية األولياء150/ 2: كشف الغمة  -)3(
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  199: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

به حمضر حضرت امام صادق عليه السالم رفتم تا فرزندش را عيادت كنم وىل حضرت را بر در خانه : گويد قتيبه اعشى مى
به خدا سوگند حالش خوب نيست، : فدايت شوم فرزندتان در چه حال است؟ فرمود: حمزون و غمگني يافتم، عرض كردم

اى گشاده داشت و رنگ پريدگى و  ون خانه رفت و ساعىت درنگ فرمود و سپس بريون آمد در حاىل كه چهرهآنگاه به در 
بود يافته است، عرض كردم. اش رخت بر بسته بود حزن و غم از چهره قربانت گردم كودك در چه : گمان كردم فرزندش 
آنگاه كه او زنده بود مشا غمگني و گرفته فدايت شوم، چگونه است : از دنيا رفت، عرض كردم: حال است؟ فرمود

  :بينم، امام فرمود منوديد و در اين حلظه كه از دنيا رفته است چيزى از آن حالت را در مشا منى مى

ِصيَبِة، َفإَذا َوَقَع أمُر الّلِه َرِضيَنا ِبَقَضائِِه، َوَسلَّمَنا ِألمرِهِ 
ُ
  »1«  إنَّا أَْهُل الَبيِت َجنزَُع قَبَل امل

كنيم و هر گاه امر اهلى واقع شود به قضاى او خشنود و در برابر فرمانش  پيش از رسيدن مصيبت، ناله مى  اهل بيت ام. 
  .تسليم هستيم

حضرت امام سجاد عليه السالم در حاىل كه مجاعىت نزد او بودند از خانه خود صداى عزادارى : گويد ابراهيم بن سعد مى
  آيا اين شيون از خرب مرگ كسى بود؟: به جملس باز گشت، به ايشان گفتندشنيد، به درون خانه رفت و سپس 

  :اش شگفت زده شدند، امام فرمود آرى، حاضران او را تسليت دادند و از شكيباىي: فرمود

______________________________  
، حديث 85، باب 275/ 3: ؛ وسائل الشيعة11، باب الصرب واجلزع واألسرتجاع، حديث 225/ 3: الكاىف -)1(

  .76، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ حبار األنوار3639

  200: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

، َوَحنَمُدُه فيَما َنْكرَهُ    »1«  ِإنّا أْهُل بَيٍت ُنِطيُع الّلَه فيما حنُِبُّ

  .گوئيم مي سپاس مىكنيم و در آنچه ناخوش دار  خدا را در آنچه دوست دارمي اطاعت مى  اهل بيت ما. 
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______________________________  
، حديث 5، باب 95/ 46: ؛ حبار األنوار138/ 3: ؛ حلية األولياء102/ 2: ؛ كشف الغمة165/ 4: املناقب -)1(

84.  

  201: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و مقام عصمت: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم »1«

  عصمت چيست؟

هاى  دارد و مهه راه دارد و در مصونيت نگه مى اى است كه انسان را از گناه باز مى عصمت، حالىت خاص و شهود ويژه
توان عصمت را يك امر معرفىت و وجودى دانست، آن هم معرفىت  بندد؛ بر اين پايه مى وساوس را براى مهيشه به روى او مى

ماالت خاصى است كه انسان در حركت جوهرى تكاملى، آن را راسخ چون شهود است و امر وجودى است چون از ك
  .آورد با توفيق و عنايت حق به دست مى

عصمت از كماالت برجسته معرفىت و وجودى و علمى و عملى است و در مهه ابعاد حيات و شؤون زندگى معصوم اثر  
  .گذار است

   عصمت علمى و عملى

  خى ديگر تنها يك امربرخى از كماالت فقط ناظر به مرحله علمى و بر 

______________________________  
مقوله عصمت از روزهاى خنست اسالم مطرح و مورد توجه بوده است، از آن روزها تا امروز در تصوير و ترسيم و  -)1(

ار برخى عصمت را بسي. چند و چون و ابعاد و حدود و ثغور اين مقوله مباحث بسيارى درگرفته كه مهچنان ادامه دارد
  .حمدود گرفته و برخى بس گسرتده
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شود در خور جتزيه و حتليل و  اى ارائه شده كه گمان مى هاى تازه رسد كه در اين فصل در مقوله عصمت راه به نظر مى
رتين پاداش خواهد بود اگر اين فصل، بتواند فصل تازه. ارزياىب است . اى در مبحث عصمت بگشايد، براى نويسنده 

  .مؤلف

  202: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

فقط يك ملكه عملى در انسان است كه ربطى به بُعد شهودى و علمى انسان » عدالت«به عنوان منونه . عملى است
  .ندارد

كند وىل ملكه عصمت، انسان را از جهل، خطا، سهو،  اين ملكه با ارزش، انسان را از گناه عمدى و سهوى حفظ مى
دارد پس معصوم هم در خبش معرفت و علم، مصون از اشتباِه در  در انديشه و تفكر و هر گناهى باز مى نسيان و مغالطه

فهم و دريافت است و هم در خبش عمل مصون از كار ناروا بوده و هم در خبش تبليغ دين حق مصون از خطا در تبليغ 
  .باشد مى

به عقل عملى است، هرچند كه منشأ عصمت عقل عملى،  حقيقِت شهود، متعلق به عقل نظرى و پرهيز از گناه، متعلق
معقول . مهان معرفت و عقل نظرى و شهود است و اين طور نيست كه عصمت عملى متوقف بر عصمت علمى نباشد

نيست كسى در مقام عمل، معصوم باشد وىل در مقام علم، اين گونه نباشد، زيرا اگر حالل و حرام، زشت و زيبا و پاك 
  .تواند در مقام عمل معصوم باشد نداند منىو ناپاك را 

   عصمت اهل بيت عليهم السالم

اند، يعىن هم درست و  اهل بيت عليهم السالم بر اساس آيات قرآن و روايات، در مرحله عقل نظرى و عقل عملى معصوم
منايند، و  صحيح اجرا مىها را درست و  ها و دريافت شده كنند و هم فهميده فهمند و دريافت مى دانند و مى صحيح مى

منايند پس در حرمي امِن فهم ايشان نه جهل  هم دانش و بينش و معرفت خود را درست و صحيح به مردم ابالغ مى
كند و نه در حرم امِن عقل عملِى آنان خطا و عصيان  قصورى و نه جهل تقصريى و نه سهو و خطا در تطبيق راه پيدا مى

  .كند دا مىسهوى و نسياىن يا عمدى راه پي

  :فرمايد مى  اهل بيت عليهم السالم  قرآن درباره عصمت

  203: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً ... «   .»1« »ِإمنَّ

كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، على، [  اهل بيت هرگونه پليدى را از مشاخواهد  جز اين نيست كه مهواره خدا مى... 
پاك و ]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد و مشا را چنان كه شايسته است ] اند السالم فاطمه، حسن و حسني عليهم

  .پاكيزه گرداند

ليدى عمل ايشان تعلق گرفته است و آنان را اين اراده حق، هم به تطهري علم و معرفت و هم به از ميان بردن رجس و پ
  .در جهت علم و عمل معصوم گردانيده است

   نياز به معصوم در فهم معارف

سراغ قرآن و معارف نرويد، به خاطر اين است كه هيچ    اهل بيت عليهم السالم  اينكه به طور مؤكد توصيه شده كه بدون
ايتاً به كج فهمى و  اند مصون كس جز آنان و امثال آنان كه پيامربان از خطا در فهم و دريافت نيست و غري معصوم 

شود و لزوماً با به اجرا گذاشنت كج فهمى و سوء برداشت به بدعملى و خطاى در كردار و گناه  سوء برداشت دچار مى
  .گردد در رفتار گرفتار مى

هاى زشت و نادرسىت از خود نشان دادند و  كساىن بودند كه به خاطر مهني ضعِف در بينش و ناتواىن در دريافت، كنش
هاى حسيىن تاختند و به روى اولياى خاص اهلى مششري   سوء برداشتشان از حقايق تا جاىي بود كه به قصد قربت به خيمه

  !!كشيدند

   گروه بسيارى از خوارج چنني اشخاصى بودند كه امريمؤمنان عليه السالم از آنان

______________________________  
  .33): 33(احزاب  -)1(
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برد، آناىن كه ممكن است در خبشى از عمل، پاك و معصوم بوده و اصرار و پافشارى بر  به عنوان جاهل متنّسك نام مى
كردند، مصون از خطا  ف بوده و تنها به قاضى مراجعه مىترك گناه و معصيت داشتند اما چون بينش و دريافت آنان ضعي

راند و قتلشان را در عرصه هجوم به مؤمنان به  نبودند و گرايش به اعماىل داشتند كه آنان را از مدار دين بريون مى
  !امريمؤمنان عليه السالم واجب ساخت
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   علم و عمل انسان

هرچه انسان از مقام واالى انسانيت و . عمل بيشرت است هاى عادى تفاوت ميان بينش و كنش و علم و در انسان
شود از اين رو مهواره يكى  گريد و دور مى آيد، خبش عقل نظرى از عقل عملى فاصله مى تر مى شخصيت اهلى خود پايني

  .از آن دو وجود دارد در حاىل كه آن ديگر نيست، يا يكى قوى و توانا و آن ديگر ناتوان و ضعيف است

گردد تا جاىي كه خنست، متحد و  تر مى رود، اين دو بال پرواز به هم نزديك كند و به سوى كمال مى ان رشد مىهرچه انس
يابد چنان كه در فرشتگان و جمّردات عاىل، علم و عمل عني يكديگرند و  شود و علم و عمل وحدت مى سپس واحد مى

  .يابيم وحدت را مى در صادر خنستني يا ظاهر اول كه حقيقت حمّمديه است اوج اين

   علم و عمل حضرت حق

  ...در حضرت حق علم، عني عمل و هر دو عني قدرت و

   َو ما يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمْثقاِل َذرٍَّة ِيف اْألَْرِض َو ال ِيف ... «

  205: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...السَّماءِ 

  ...در زمني و آمسان از پروردگارت پوشيده نيستاى  و به اندازه وزن ذرّه... 

  :پس حضرت او مصون از جهل و خطا و سهو و نسيان است

  .»2« »َو ما كاَن رَبَُّك َنِسيا... «

  .گاه فراموشكار نيست و پروردگارت هيچ... 

  .و نيز در امور عملى از هر زشىت و بدى منزه و پاك است

  :فرمايد آن از حرمي مقدسش مىها ستم است كه در نفى  يكى از زشىت

  .»3« »َو ال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً ... «
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  .و پروردگارت به هيچ كس ستم خنواهدكرد... 

  داند، داند و ساحت مقدسش را از آن پاك و مربا مى بلكه حضرت حق، هر زشىت را به هر اندازه باشد ناپسند مى

  .»4« »ْكُروهاً ُكلُّ ذِلَك كاَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك مَ «

ائيكه  ا[مهه اين دستورها و فرما   .گناهش نزد پروردگارت ناپسند است] در آيات نوشته بيان شد سرپيچى از آ

ها و  ها و منزّه از مهه خطاها و نسيان ها و مربّاى از مهه بدى سبب اينكه حضرت او در علم و عمل مصون از مهه زشىت
   سهوها و مانند آن است، اين

______________________________  
  .61): 10(يونس  -)1(

  .64): 19(مرمي  -)2(

  .49): 18(كهف   -)3(

  .38): 17(اسراء  -)4(
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است كه در مراحل عاىل و مراتب رفيع، علِم حضرت حق عني عمل و قدرت است و قدرت و عمل بارى تعاىل نيز عني 
  .باشند است گرچه از حلاظ لفظى و مفهومى از يكديگر جدا مىعلم 

   عصمت علمى و عملى اهل بيت عليهم السالم

كنيم كه ملكه عصمت، عملى و يا علمى حمض نيست چون پيامربان و  از مطالىب كه عنوان شد به اين حقيقت توجه مى
اند و به اين خاطر علم و عمل آنان  معصوم امامان كه شخصيت و هويىت در طول حق دارند هم در علم و هم در عمل

تا قيامت بر مهگان در هر رتبه و مقامى كه باشند حّجت است و الزمه حّجت بودنشان اين است كه بايد در هر دو 
  .جهت معصوم باشند تا مرجع و معيار حقيقت و ميزان تشخيص حق از باطل قرار گريند
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انند حّجت كامل باشند و تنها درخور آنان است كه حق را آن چنان  تو  آرى، آنان با عصمت علمى و عملى خويش مى
  .كه هست بيان كنند و بشناسانند و نيز با عمل به آن، مردم را به سوى آن دعوت كنند و جذب منايند

با  كند كه در طول جمالستم حمّمد بن على بن بابويه در كتاب با ارزش ذخرية العباد به سند خود از ابن عمري روايت مى
آيا امام داراى مقام عصمت است؟  : هشام بن حكم نيكوتر از چهار كالم از او نديدم و آن هنگامى بود كه از او پرسيدم

غضب  -3حسد  -2حرص  -1: مهه گناهان ريشه در چهار گناه دارد: بر پايه كدام دليل؟ گفت: آرى، گفتم: گفت
  .شهوت - 4

حاىل كه مهه دنيا حتت فرمان اوست؟ آن مقام مقدسى كه بتواند سنگ نفس قدسى امام چگونه بر دنيا حرص ورزد در 
  !ريزه را جواهر كند، چگونه بر متاع دنيا حرص ورزد؟

  207: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ن دشت هسىت مادون او هستند و جاىي براى حسد ورزيدن به كسى  و چگونه حسد برد در حاىل كه متام خملوقات 
  !ت؟نيس

  !و چگونه براى مادون غضب كند در حاىل كه غضب او ىف اللّه و لّله است؟

رتين نعمت شت و صور زيبا و عاىل، آگاه  و چگونه در شهوات افتد در حاىل كه از طريق مشاهده و مكاشفه از  هاى 
  !است و راهى براى ميل به صور خسّيه و پست براى او وجود ندارد؟

   تقوى ترين درجه عصمت، عاىل

عصمت، در حقيقت نورانّيت عقل نظرى و عملى است و انسان معصوم قدرت دارد مانع نفوذ وهم و خيال در حيطه 
حماسبه در  تواند مانع نفوذ شهوت و غضب ىب عقل نظرى شود تا زمينه خلط و خبط و مغالطه را از ميان بردارد و مى

  .ود و به طور اختيارى به سوى فضايل و كماالت حركت كندحمدوده عقل عملى گردد تا به تباهى و گناه آلوده نش

ايت آن در كردار و  عصمت عملى و رفتارى، عاىل ترين درجه تقواست، يعىن تقوا داراى مراتب و مراحل زيادى است كه 
 رفتار است كه مهان عصمت عملى است؛ گرچه ممكن است خبش عصمت علمى و معرفىت را نيز تقواى علمى ناميد، وىل

  .دارى، فعل اختيارى انسان و جزء مسائل عقل عملى است تقواى كردارى و خويشنت
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   عصمت اهل بيت عليهم السالم در مهه شؤون

مهه معصومان ما، هم در مسائل علمى و هم از جهت تلقى از سوى خدا و هم از جهت حفظ و نگهدارى در باطن و 
   هم از جهت تعليم و آموزش

  208: رشيان فرش نشني، صالسالم ع اهل بيت عليهم

هاست به طور كامل  اند، يعىن آنچه را مربوط به هدايت انسان و تبليغ و ابالغ، مصون از خطا و اشتباه و سهو و نسيان
منايند و  كنند و درست و صحيح عمل مى فهمند و آن را خوب حفظ مى كنند و درست و صحيح مى از خدا دريافت مى
  .كنند به ديگران ابالغ مى

ين ملكه علمى و معرفىت بدون شهود ممكن نيست و تنها از طريق شهود است كه چنني چيزى شدىن است، زيرا انسان ا
آميزد و تفكرى آميخته با  كند و آن دو را درهم مى هاى عقل عرضه مى هاى خود را بر يافته در عامل وهم و خيال، بافته

افتد و ديگران را نيز مهراه خود به قعر آن  يجه به چاه گمراهى مىآورد و در نت جهل و خطا و سهو و نسيان به وجود مى
  !برد چاه مى

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ «   .»1« »أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

خود را به سراى نابودى و هالكت نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم ] شكر[آيا كساىن را كه 
  درآوردند، نديدى؟

   قدرت معصوم و عجز شيطان

رسد كه دست خطا و نسيان  اگر انسان در حرمي عقِل ناب قرار گريد و از دسرتس وهم و خيال دور باشد به مقامى مى
ايت در عرصه عصمت دائمى  رسد و ديو گناه و عصيان به او محله منى به او منى گريد، زيرا در حرمي  قرار مىكند و در 

گر، چون جتّرد ابليس  گر و تدليس عقِل ناب، نه شيطان دروِىن وهم و خيال راه دارد و نه شيطان بريوىن و ابليس تلبيس
   تر است و هرگز به مقام عقل حمض راه مانند وهم و خيال از عقل ناب پايني

______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(
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يابد و نه ابليس به عنوان دزد و راهزن  در دستگاه جتّرد تام عقلى نه وهم و خيال به عنوان دزد و راهزن راه مى. يابد منى
  گريد، ابليس در نقطه راهزىن بر سر صراط مستقيم قرار مى. بريوىن به آن وادى مقدس دسرتسى دارد

  .»1« »َألَقـُْعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ ... «

  .در كمني آنان خواهم نشست] رساند كه رهروانش را به سعادت ابدى مى[يقيناً بر سر راه راست تو ... 

ديد به گمراه كردن مهه انسان تواند به حرمي كسى كه خود عني صراط  كند، منى ها مى وىل مهني ابليس كه با مهه قدرت 
ايىت چون خداست از آسيب وسوسه و دسيسه او مصون  قيم شده، راه يابد چون خوِد صراط كه ترسيم قدرت ىبمست

  .است

براى اهل دل و سالكان كوى دوست و رهروان عارف، ثابت است كه صراط، عني سالك و سالك، عني صراط است، 
ر وسط و يا مراحل عاىل آن، از اين جهت كساىن  راه و رهرو يكى است؛ شيطان در ابتدا و آغاز صراط كمني كرده نه د

اند، از آسيب و  كه با رياضات شرعى و اجنام تكاليف اهلى خبش عمده راه مستقيم را طى كرده و به مقام اخالص رسيده
  وسوسه او مصون هستند،

  .»2« »ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * َو َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ ... «

و مسلماً ] ها براى آنان آسان شود تا ارتكاب زشىت[آرامي  در زمني براى آنان مى] مهه كارهاى زشت را[من هم يقيناً ... 
  .اند]  از هر نوع آلودگى ظاهرى و باطىن[بندگانت را كه خالص شدگاِن ]  آن[مگر .* كنم مهه را گمراه مى

______________________________  
  .16): 7(اعراف  -)1(

  .40 -39): 15(حجر  -)2(
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   ابعاد عصمت معصوم
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بنابراين كسى كه به مقام اخالص علمى و شهودى رسيد، در مسائل معرفىت و علمى از جهت حدوث و بقا مصونّيت 
كننده، روح جمرد و  كند، چون فهم اشتباه منىها هم شك و  فهمد و در فهميده يابد، پس چيزى را بد و نادرست منى مى

  .كننده، خداىي است كه علم حمض است خملص است و تفهيم

  .منايد كند و هرگز در حق، شك و ترديد منى معصوم هرگز حق را نادرست تلقى منى

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم در بيان ابعاد عصمت علمى و معرفىت خود مى

  »1«  َحلقِّ ُمْذ أُرِيتُهُ َما َشَكْكُت ِىف ا

  .از هنگامى كه حق را به من ارائه كردند در آن شك و ترديد نكردم. 

اين بيان داللت دارد كه آن حضرت از نظر علمى و معرفىت از طريق شهود به آخرين مرحله وصول اىل الّله و ادراك دورترين 
  .است *»ال َرْيَب ِفيهِ «  جهت آن حضرت مصداق عيىنحقايق كه از دسرتس غري معصوم خارج است رسيده بود، از اين 

در مرحله عصمت عملى هم بايد گفت كه اين مقام، فقط براى كساىن فراهم است كه به عرصه اخالص رسيده باشند؛ 
در حرم امن او راه ندارد، معصوم مهه اين امور را ... در اين حال است كه شهوت و غضب، حقد و حسد، غرور و ريا و

  .كرده و در اختيار خود گرفته استمهار  

______________________________  
: ؛ حبار األنوار107: ؛ خصائص األئّمة2091، حديث 120: ؛ غرر احلكم184، حكمت 802: ج البالغة -)1(
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   مقام توّىل و تربّاى معصوم

كند و از حالت شهوت و  شهوت و غضب معصوم در نفِس نفيِس خملص او ابتدا به صورت اراده و كراهت جلوه مى
ماند فقط اراده و كراهت است؛ سپس با رياضت و تالش و  اى كه چيزى كه از آن مى آيد، به گونه غضب بريون مى

توّىل و تربّى صورت تكامل يافته . منايد ربّى جلوه مىكند كه به صورت توّىل و ت عبادت و جماهدت چنان آن را دگرگون مى
  .مهان شهوت و غضب و اراده و كراهت است
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انسان معصوم و كامل، مراحل جذب و دفع، شهوت و غضب، حمبت و عداوت و اراده و كراهت را طى كرده و به مقام 
ترين مرحله  فته؛ به عبارت ديگر، توّىل و تربّى رقيقترين مرحله است، دست يا ترين و باارزش ترين، كامل توّىل و تربّى كه رقيق

ترين مرحله جذب و دفع  ترين مرتبه شهوت و غضب و پاك ترين مرحله حمبت و عداوت، صاف اراده و كراهت، لطيف
  .است

ند ك ترين دمشن شخصيت دروىن و بروىن خود حس مى كسى كه به مقام توّىل و تربّى رسيده شيطان را با مهه وجود، دمشن
شود  آيد و اهل توّالى حق مى كند و بر مهه دمشنان فايق مى ترين وجه ممكن سركوب مى و به اين خاطر او را به سخت

  :چنان كه حق متوّىل اوست

  .»1« »ِإنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نـَزََّل اْلِكتاَب َو ُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاحلِِنيَ «

  .كند ه قرآن را نازل كرده و او مهواره شايستگان را سرپرسىت و يارى مىيقيناً سرپرست و يار من خداىي است ك

______________________________  
  .196): 7(اعراف  -)1(

  212: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

صاحل است، نه مهني صاحلان هستند كه به خاطر عصمِت در فكر و عمل، وارثان زمني خواهند بود، چون گوهر ذاتشان 
  گذارند، كنند و نه به راه بد گام مى فكر بد مى

  .»1« »َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ ... «

  .برند زمني را بندگان شايسته ما به مرياث مى... 

م و پس حضرت حق ارث گذار و ارث دهنده و صاحلان ارث بران هستند و اين به خاطر آن است كه صاحلان در عل
  .عمل معصومند

   عصمت، احنصارى نيست

شود و در اين مقام  گريد و جزء صاحلان مى اگر انسان سالك به مقام اخالص راه يابد، در امنيت راه و هدف قرار مى
حتت، واليت الّله است و شيطان و هيچ كس ديگرى به آجنا راه ندارد تا بتواند وسوسه و دسيسه كند و فريبكارى و دغل 



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

 

 

رحم و شرور، اقرار و اعرتاف منوده كه به مقام خملصان راه  كار گريد، اين دمشن سوگند خورده و از هر جهت ىب  بازى به
  .تواند بر ضد آنان كارى اجنام دهد ندارد و منى

كند كه شيطان به آنان دسرتسى ندارد، يكى از  هاىي از بندگانش را جزء كساىن معرىف مى در هر صورت حضرت حق گروه
ها هستند نه مهه آنان؛  ها خملصان هستند كه از مصاديق اّمت و اكملشان پيامربان و امامانند، اين گروه يكى از گروه گروهآن  

توانند از طريق وصول به مقام عبوديت خالصانه، به  بنابراين رسيدن به مقام عصمت، احنصارى نيست و غري آنان هم مى
ديد بهمقام عصمت در دو مرحله علم و عمل دست ي    ابند و شيطان هم در مقام 

______________________________  
  .105): 21(انبياء  -)1(

  213: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :گويد اغواگرى مى

  .»1« كنم مگر بندگانت را كه گروهى از آنان خملصان هستند من مهه آنان را گمراه مى

تواند با تالش  اند نه تنها مصداق، پس هركس مى و خملصان به عنوان مصداق بارز ذكر شدهاين بندگانت، معناى عام دارد 
  .و جماهدت و رياضت و عبادت كارى كند كه به مقام عصمت دست يابد

  :شود، موهبت اهلى است آنچه در عرصه هسىت يافت مى

  .»2« »...َو ما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَّهِ «

  ...ا در دسرتس مشاست از خداستو آنچه از نعمت ه

اى  ها فرق دارد، مهچنانكه علل عادى بعضى از امور، مشهود و معلوم است و علل پاره وىل درجات مواهب و نعمت
ان است   .ديگر، خمفى و 

   خداوند، عّلِت حقيقى
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هر موجود ممكىن به . شود كه خدا در حتقق آن نقشى نداشته باشد انسان چيزى را با اختيار و تفويض خود مالك منى
ترديد هر كماىل هم در اوست از اوست، حىت  شود و وقىت وجودش مستند به اوست، ىب استناد به وجود واجب يافت مى

  :هاى عادى هم خداست فاعل حقيقِى تعليم دانش

ْنساَن ما َملْ يـَْعَلمْ «   .»3« »َعلََّم اْإلِ

  .دانست تعليم داد به انسان آنچه را منى] و[

______________________________  
  .40 -39): 15(احلجر  »ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ « -)1(

  .53): 16(حنل  -)2(

  .5): 96(علق  -)3(

  214: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

باشند؛ عّلت فاعلِى ذاتى و حقيقى،  بلكه علل مقدماتى مىپس اين درس و حبث و كتاب و معلم، علل حقيقى نيستند 
  .خداست

روياند و  مقدماتى هم چون شيار كردن زمني و پاشيدن ختم و آب دادن است و آنكه در حقيقت مى  اهل بيت اين علل،
  .نشاند خداست دهد و به حمصول مى پرورش مى

  .»1« »أَ أَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعونَ «

  رويانيم؟ رويانيد، يا ما مى آيا مشا آن را مى

   تزكيه نفس، مقدمه عصمت

ذيب و تزكيه نفس به مقام عصمت دست يابد، پس عصمت، منحصر  تواند با رياضت بنابراين انسان مى هاى شرعى و 
  .در پيامربان و امامان نيست بلكه عصمت شرط پيامربى و امامت است



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

 

 

ايت هر پيامرب و امامى معصوم است، وىل هر معصومى پيامرب و  يز مىبر اين پايه غري آنان ن توانند معصوم باشند و در 
  .امام نيست

ذيب و تزكيه نفس، خود را مصون از خطا، اشتباه و نسيان و مانند آن در علم و عمل كند و معصوم  انسان مى تواند با 
ذيب و تزكيه معصوم باشد تواند پيش از بلوغ شروع كند تا  شود؛ اين كار را مى در هنگام بلوغ از بركت تعليم و تربيت و 

  .توانند با مهني روش خود را نسبت به آينده، معصوم گردانند اند، مى و كساىن هم كه پيش از اين دچار خطا و اشتباه بوده

______________________________  
  .64): 56(واقعه  -)1(

  215: رش نشني، صالسالم عرشيان ف اهل بيت عليهم

   عصمت از اشتباه علمى

ره مند است ممكن است به مقامى از عصمت برسد كه در مسايل علمى نيز  آنكه از تعليم و تربيت صحيح اولياى اهلى 
  مصون از خطا گردد،

  .»1« »...ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقاناً ... «

براى تشخيص حق از باطل ]  بيناىي و بصريتى ويژه[از خدا پروا كنيد، براى مشا ]  امورتاندر مهه [اگر ! اى اهل اميان... 
  ...دهد قرار مى

يعىن نريوى متييز و تشخيص ميان حق و باطل و درست و نادرست پس انسان در سايه تربيت اولياى حق با » فرقان«
دارد و نه  ها را بد نگه مى فهمد و نه فهميده نه بد مى شود، رسد كه فاروق حمض مى مراعات تقواى مهه جانبه به جاىي مى

ترديد درست فهميده و درست نگه  داند ىب كند؛ البته ممكن است برخى از امور را نداند وىل آنچه را مى بد عمل مى
  .كند دارد و درست عمل مى مى

جهت است كه عصمت نيز مانند ساير   اند كه انسان فاروق ممكن است بعضى از امور را نداند، از اين علت اينكه گفته
اى و در شأىن  هاىي است پس ممكن است معصوم در مرتبه كماالت وجودى داراى درجات و مراتب و شؤون و شاخه

  .چيزى را نداند
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ذيب نفس و مواظبت بر اعضا و جوارح و مراقبت بر خواطر و جوانح و حفظ و  در هر صورت با جماهدت و رياضت و 
ره طه و معاتبه و معاقبه، مىحماسبه و مشار    .مند شد توان در علم و عمل به مقام عصمت دست يافت و از آن 

______________________________  
  .29): 8(انفال  -)1(

  216: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   احنصار در نبوت و امامت

تواند با  ى نيست بلكه آنچه احنصارى است و هيچ كس منىبا توجه به مطالب سابق معلوم شد كه عصمت امرى احنصار 
تالش و كوشش هرچند در حد اعال و صد در صد خالص به دست آورد، مقام باعظمت نبوت و مرتبه رفيع امامت 

  .است

  .»1« »...اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََتهُ ... «

  ...دهدخدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار ... 

پيامربان بنا بر روايات صد و بيست و چهار هزار نفر و امامان پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله، فقط دوازده نفر هستند 
حضرت فاطمه مرضيه . و كاسىت و افزايش ندارند وىل مقام عصمت، مقامى است كه دسرتسى به آن براى مهه ميّسر است

عصوم بود، مرمي كربى نىب و امام نبود وىل معصوم بود و به اعتقاد اهل دل و دارندگان عليها السالم نىب و امام نبود وىل م
مقام بصريت، وجود مبارك حضرت زينب كربى عليها السالم و حضرت قمر بىن هاشم عليه السالم و حضرت على اكرب 

  .عليه السالم داراى مقام عصمت بودند با اينكه پيامرب و امام نبودند

شود براى مهه فراهم است و اين هرچند موهبت و نعمت  اى كه از آن به عصمت تعبري مى دن به مصونيت ويژهبنابراين رسي
اش براى  خداىي است وىل اين انسان است كه قدرت و توان دارد زمينه جتّلى اين موهبت را در دو مرحله علمى و عملى

برابر با استعداد فراهم شده و زمينه حتصيل شده، مقام خود آماده سازد تا خداى سبحان كه خبشنده و وّهاب مطلق است 
  .عصمت را عطا كند

______________________________  
  .124): 6(انعام  -)1(
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  217: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...َو آتاُكْم ِمْن ُكلِّ ما َسأَْلُتُموهُ «

  ...او خواستيد، به مشا عطا كرد از]  به سبب نيازتان به آن[و از هر چيزى كه 

گذارد و اگر كسى درخواست و  پاسخ منى اين پرسش و درخواست به زبان استعداد است و خدا هيچ گاه استعدادى را ىب
  .ره خنواهد ماند جواب و ىب پرسش زبان او با زبان استعدادش يكى باشد او نيز ىب

   حتصيل عصمت

عصمت ملكه اختيارى در دو مرحله علمى و عملى است و حتقق عصمت، امرى  اين را نيز بايد توجه عميق داشت كه
  :توان گفت تكويىن و جعلى نيست بلكه فضيلىت اكتساىب در سايه توفيق خاص حق است پس منى

  .كسى كه معصوم است اگر گناهى را مرتكب نشد هنرمندى نكرده و ثواب و پاداشى ندارد

است، برهاىن كه به صورت ملكه در او حتقق يافته  »برهان من ربّه«  مهواره مسلح بهگويد،  معصوم چنان كه قرآن جميد مى
حماسبه نفساىن را سركوب كرده، براى مهيشه در زندان تقوا انداخته  هاى ىب است و از اين طريق دمشن دروىن و خواسته

أت فكر و خواسنت گناه و ارتكابش را ندارد است، از اين رو نفس او گرچه خبواهد از گناه لّذت بربد وىل بر اثر سركوىب جر 
  .كند اش پايان امر و عاقبت كار را مشاهده مى چون با نورانيت خاص باطىن

______________________________  
  .34): 14(ابراهيم  -)1(

  218: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حقيقت گناه در چشم معصوم

  بيند، درون و باطن و نتيجه گناه را آن گونه كه هست مىسالك واصل و معصوم عارف، 

ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«   .»1« »...ظُْلماً ِإمنَّ
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  ...خورند هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب

اين غذاى حرام، آتش است پس كسى كه پايان كار و حقيقت امر و باطن عمل را به صورت آتش واقعى آرى، باطن 
ماند و هرگز دچار فكر بد و خطا در انديشه و گناه سهوى و  كند، مصون از فكر گناه و ارتكاب آن مى مشاهده مى
  .گردد چون حقايق، آن چنان كه هست نزد او حاضر و مشهود است عمدى منى

ج البالغة در پايان قصه عقيل كه از حق خود بيشرت مىحضر    :فرمايد خواست، مى ت امرياملؤمنني على عليه السالم در 

َا ُعِجَنت ِبرِيِق َحيَّةٍ  ٌة أْم زَكاٌة أم أِصلَ : أوقَيِئَها، فـَُقلتُ  َوأعَجُب ِمن َذِلَك َطارٌِق َطَرقـََنا ِمبَلُفوَفٍة ِىف ِوَعاِئَها، َوَمعُجوَنٍة َشِنئتـَُها، َكأمنَّ
َهِبَلْتَك اهلَُبوُل، أَعْن دِيِن الّلِه أتـَْيَتِىن : َصَدَقٌة؟ َفذِلَك ُحمرٌَّم َعَليَنا أهَل الَبيِت، فـََقاَل َالَذا َوَال َذاَك، َولِكنـََّها َهِدَيٌة، فـَُقلتُ 

  »2« ِلَتْخَدَعِىن؟ أُخمَتِبٌط أنَت أم ُذو ِجنٍَّة أم تـَْهُجُر؟

.______________________________  
  .10): 4(نساء  -)1(

  .216/ 2: ؛ ارشاد القلوب224، خطبه 346: ج البالغة -)2(

  219: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تر از قصه عقيل، داستان كسى است كه شبانه و به دور از چشم مردم نوعى حلوا و معجوىن كه سخت از آن   و شگفت
ت ناخوشايندم بود برامي آورد كه گويا با آب دهان افعى يا قى و استفراغش آميخته و عجني شده كراهت داشتم و به شدّ 

نه اين است نه آن بلكه هديه : گفت. حرام است  اهل بيت هديه يا زكات يا صدقه است كه آن بر ما: بود، به او گفتم
  !اى تا مرا بفريىب؟ شده مادرهاى داغدار به عزايت بنشينند از راه دين وارد: به او گفتم. است

شوى يا در اين وقت شب دچار  فهمى در چه كارى وارد مى كىن، يا جمنوىن كه منى داىن چه مى آيا دچار صرعى كه منى
  !اى؟ هذيان شده

بيند، غذاىي كه هيچ  آن امام معصوم، رشوه را به صورت غذاىي كه مار ّمسى پس از خوردنش آن را باال آورده و قى كرده مى
  .كند سان عاقلى به سوى آن دست دراز منىان
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كند و نه به  كند، نه فكر به دست آوردنش را مى آرى، كسى كه با نور عصمت، حقيقت را به اين صورت مشاهده مى
  .منايد اندازى مى صورت عمدى و سهوى به آن دست

شود و  كرى و عملى به آن آلوده منىبيند كه باطن گناه شعله فروزان آتش دوزخ است از اين جهت در مرحله ف معصوم، مى
  .تواند بكند در چنني حالىت هم شيطان كارى منى

   شاهد، غافل نيست

كند كه بيانگر چگونگى حتقق عصمت در آنان است و  امرياملؤمنني عليه السالم فرشتگان را به صورتى وصف مى
  شود، ابليس و شيطان گرفتار منىدهد كسى كه شاهد است غافل و ناسى نيست و در دام  اوصافشان نشان مى

  220: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  َاليَغَشاُهْم نَوُم الُعُيوِن، َوَال َسْهُو الُعُقوِل، َوَال فـَْرتُة األبَداِن، َوَال َغْفَلُة النِّسَيانِ 

گردد و فراموشى  هايشان اسري خستگى منى گريد، گرفتار سهو و نسيان عقول نيستند، بدن خواب ديدگانشان را فرو منى. 
  .آيد سراغ آنان منى

پيامربان و امامان نيز چنني هستند يعىن از خطا در فكر و خواب غفلت و بيمارى سهو و نسيان و احنراف در عمل و 
  .زشىت اخالق مصونند

   قدرت ارتكاب گناه در معصوم

كند و به  قادر به گناه نباشد، قادر به گناه هست وىل گناه منىاين طور نيست كه معصوم از روى اجبار گناه نكند يعىن 
يابد  عبارت ديگر، صدور گناه از معصوم امتناع ذاتى ندارد يعىن عقًال حمال نيست وىل با اين حال نه فكر گناه به او راه مى

  .كند و نه گناه مى

ات قواى انساىن را نابود سازد چون اين گونه نيست كه مقتضي - چه علمى و چه عملى - در هر صورت، ملكه عصمت
  .توان متعلق اقتضايش را از راه حالل فراهم كرد و هم از راه حرام ارضا منود هر كدام از قوا، اقتضاىي دارد كه هم مى

برد و حس چشاىي و المسه  حس شنواىي خواستار آواز و آواى دلنشني و دلپذير است، حس بيناىي از مناظر زيبا لّذت مى
  . نيز چنني استو بوياىي
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اى را به آنچه اقتضا دارد رسانيد وىل از راه  سركوب اين قوا نادرست و شايد حمال عادى باشد، از اين رو بايد هر قّوه
  .حالل

   كوشد تا افزون بر حفظ و كنرتل خود و به نوعى معصوم مى

______________________________  
  .136، حديث 176/ 54: نوار، خطبه اول؛ حبار األ39: ج البالغة -)1(

  221: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا را به كمال  خويشنت دارى، از گناه در علم و عمل دورى كند وىل در عني حال قواى خود را نيز جهت مى دهد و آ
دهد كه كمال آن دو  مىشهوت و غضب را به توّىل و تربّى اوج  -چنان كه در سطور قبل بيان شد -رساند و خودشان مى

  .قّوه است

ذيب، امكان آلودگى به گناه علمى و عملى را در خويش ممنوع سازد به   معصوم مى كوشد تا با تقويت رياضت و تزكيه و 
يابد كه گناه نسبت به خويش را امرى  جويد و نفسش اين امكان را مى اى كه به طور طبيعت ثانوى از گناه دورى مى گونه

 كند منايد، يعىن با اينكه صدور گناه از معصوم امتناع ذاتى ندارد وىل با كوشش انسان، امتناع عرضى پيدا مىغري مقدور 
»1«.  

   اهل بيت عليهم السالم در اوج عصمت

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره مقام عصمت خود و اهل بيتش مى

، ُمطَّهَُّروَن َمْعُصوُمونَ أَنَا َوَعِلىُّ واحلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوتِ    »2«  ْسَعٌة ِمْن ُوْلِد احلَُْسْنيِ

  .من و على و حسن و حسني و نُه نفر از فرزندان حسني از هر آلودگى پاك و معصوم هستيم. 

   و درباره خود و حضرت فاطمه عليها السالم و دوازده امام

  :فرمود  اهل بيت عليهم السالم

  »3«  َقْد أَْذَهَب الّلُه َعنَّا الَفواِحَش، ما َظَهَر ِمنها َوما َبَطنإنَّا أَْهَل اْلبَـْيِت 
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.______________________________  
  .، با تلخيص و اضافات16تا  1/ 9: تفسري موضوعى -)1(

: ؛ حبار األنوار509/ 2: ؛ كشف الغمة295/ 1: ؛ املناقب30، حديث 6، باب 64/ 1: عيون أخبار الرضا -)2(
  .13، حديث 6، باب 201/ 25

  .54/ 1: الفردوس -)3(

  222: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .هاى پيدا و پنهان را از ما زدوده است ها و آلودگى ، خدا مهه زشىت اهل بيت ما

  :است اى بسيار استوار و حمكم درباره عصمت پيامربان و امامان فرموده و حضرت امام صادق عليه السالم در قطعه

  »1«  األنبياءُ واألوصياءُ ال ُذنُوَب َهلُم، ألنـَُّهم َمعُصوُموَن ُمَطهَّرون

  .پيامربان و جانشينان هيچ گناهى ندارند زيرا معصوم و پاك هستند. 

معارف، كران  حضرت زهرا عليها السالم و امرياملؤمنني عليه السالم و يازده فرزند بزرگوار اين دو انسان كامل و درياهاى ىب
هاى  هاى استوارشان با خمالفني و معاندين به عصمت و طهارت و پاكى خود از مهه آلودگى در مهه احتجاجات و حبث

اند و  ها تا روز قيامت هستند، استدالل كرده پيدا و پنهان و اينكه به اين خاطر حّجت خدا در مهه شؤون بر مهه انسان
  .اند و شيطان و علل گناه هيچ راهى به آنان ندارد، معرىف منوده خود را از بندگان ُخملص خدا كه هواى نفس

______________________________  
  .9، حديث 608/ 2: اخلصال -)1(

  223: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حمبوبان حق: اهل بيت

   طهارت ذات، علت حمبوبيت
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از عيوب و نقايص و آراسته بودنشان به صفات مثبىت كه در وجودشان در حد   اهل بيت عليهم السالم پاك بودن وجود
  .اكمل و اّمت بود، سبب حمبوبيت آنان نزد خداست

باشد و آن عبارت از طهارت و پاكى مهه جانبه  خدا در قرآن آنان را به برترين صفت كه مايه و پايه مهه صفات مثبت مى
  ن به حقايق كتاب مكنون است،است، ستوده، طهارتى كه علت رسيدن آنا

  .»1« »ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ «

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

ها و اجنام دهنده مهه احكام و  آنان به خاطر رسيدن به حقايق كتاب مكنون آگاه به مهه هسىت و عامل به مهه واقعيت
ها و صفات نشان دهنده اين است كه آن بزرگواران مهان خملصان هستند كه  اين ويژگى. اند هاى حق و خري حمض فرمان

  .اند حتت تربيت مستقيم خدا و ربوبّيت ذات او پرورده شده، به عنوان منتخبان خاص خدا مطرح

   هاى طهارت ذات و مقام مّس كتاب مكنون و عامل بودن به خواسته

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

  224: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .حق، آنان را مرضى خدا و حمبوب حق منوده است

  .»1« »َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ ... «

  .داردكنند دوست  پاكيزه مى] ها ها از مهه آلودگى با پذيرش انواع پاكى[و كساىن كه خود را ... 

مهه صفات مثبت آنان جلوه طهارت ذات ايشان است مانند عدالت و قسط، توكل و صرب، اميان و يقني، توبه و انابه، 
كه اين مهه سبب شده كه آن بزرگواران در حّد اعالى حمبوبيت نزد خدا قرار گريند ... جهاد و كوشش، ايثار و گذشت و

  .ت نزد خدا باشندترين موجودات و خملوقا و در يك كلمه، حمبوب

  .»2« »...ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ ... «
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  ...كنند دوست دارد يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى... 

  .»3« »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ... «

  .يقيناً خدا عدالت پيشگان را دوست دارد... 

  .»4« »ِلنيَ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِّ ... «

  .يقيناً خدا توكل كنندگان را دوست دارد... 

  .پس معيار حمبوبيت، طهارت ذات و پاكى عقل و قلب و روح و روان و اخالق و عمل است

   با توجه »5« »َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً ... «  طهارت مهه جانبه اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
  .222): 2( بقره -)1(

  .222): 2(بقره  -)2(

  .42): 5(مائده  -)3(

  .159): 3(آل عمران  -)4(

  .33): 33(احزاب  -)5(

  225: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .مستقيم حق و تالش و كوشش آن بزرگواران براى آنان حاصل شده و آنان را جزء خملصان قرار داده است

   مرب صلى اهللا عليه و آلهحمبوبرتين خاليق نزد پيا

ترين  ترين خملوق نزد حق بودند، نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله هم حمبوب به خاطر آنكه حمبوب  اهل بيت عليهم السالم
توّىل و تربّاى پيامرب صلى اهللا . داشت دارد، دوست منى خلق بودند زيرا پيامرب صلى اهللا عليه و آله جز آنچه خدا دوست مى
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پيامرب صلى اهللا عليه و آله مهان دوسىت و حمبت خدا است،  عليه و آله مهان توّىل و تربّاى خدا است، دوسىت و حمبت
نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله نيز نشان ديگرى از اين حقيقت   اهل بيت عليهم السالم  ترين خملوق بودنِ  بنابراين حمبوب

  .ترين خملوق نزد خدا هستند حمبوب  اهل بيت عليهم السالم  است كه

اى آورد كه در آن   وزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله نشسته بود، فاطمه عليها السالم ديگچهاز ام سلمه روايت شده كه ر 
در خانه، پيامرب : على و دو پسرش كجايند؟ فاطمه عليها السالم گفت: كاچى بود، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .آنان را براى حضور نزد من دعوت كن: صلى اهللا عليه و آله فرمود

   حسن و حسني على و

در حاىل كه پيش روى او قرار داشتند و فاطمه عليها السالم پيشاپيش آنان در حركت بود، به   اهل بيت عليهم السالم
پيامرب صلى اهللا عليه و آله هنگامى كه آنان را ديد، عباى خيربى خود را كه . جانب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدند

   را به مهراه على و حسن و حسني و فاطمهبر بسرت بود برداشت و خود 

ترين مردم نزد من هستند پس هرگونه  من و حمبوب  اهل بيت  اينان! خدايا: با آن پوشانيده، گفت  اهل بيت عليهم السالم
  پليدى را از آنان دور كن و به طور كامل پاكشان ساز؛ در

  226: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :»1« خدا اين آيه را نازل كرداين هنگام 

ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً ... «   .»2« »ِإمنَّ

كه به روايت شيعه و سىن حمّمد، [  اهل بيت عليهم السالم خواهد هرگونه پليدى را از مشا جز اين نيست كه خدا مى... 
]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد و مشا را چنان كه شايسته است ] اند على، فاطمه، حسن و حسني عليهم السالم

  .پاك و پاكيزه گرداند

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

 -الّلِه، أىُّ اْخلَْلِق أَحبُّ إلَْيَك؟ َفقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آلهيا َرُسوَل : َرُجٌل إىل النىب صلى اهللا عليه و آله َفقالَ   أتى
  »3« -َوَمجَع بـَْنيَ إْصبَـَعْيهِ  -هذا َوإْبناُه وأمُُّهما، ُهْم ِمىنِّ َوأنَا ِمنـُْهْم، َوُهْم َمعى ِىف اجلَنَِّة هكذا -َجْنِبهِ   َوأنا إىل
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در حاىل كه من در كنارش  -تر است؟ پيامرب چه كسى نزد تو حمبوب! ل خدااى رسو : مردى نزد پيامرب آمد و گفت. 
شت با من چنني: فرمود -بودم اند و دو  اين و دو فرزندش و مادر فرزندانش، آنان از من هستند و من از آنان، اينان در 

  .انگشتش را به يكديگر متصل كرد

   اطاعت اهل بيت عليهم السالم عامل حمبوبيت

  هركس خبواهد به اين مقام برسد يعىن حمبوب حق شود بايد ترديد ىب

______________________________  
  .45/ 1: كشف الغمة  -)1(

  .33): 33(احزاب  -)2(

لس السادس، حديث 452: األماىل، طوسى -)3(   .21، حديث 50، باب 44/ 37: ؛ حبار األنوار1007، ا

  227: صالسالم عرشيان فرش نشني،  اهل بيت عليهم

   اهل ىب بكوشد تا در سايه ربوبّيت خدا و پيامرب و

به طهارت باطن و طهارت اخالق و عمل دست يابد چنان كه در قرآن جميد به پيامرب صلى اهللا   اهل بيت عليهم السالم
  :دهد به امت بگو عليه و آله فرمان مى

  .»1« »...اللَّهُ  ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكمُ «

اگر خدا را دوست داريد پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد و خدا بسيار : بگو
  ...آمرزنده و مهربان است

نزد  و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه به فرموده خدا پريوى و اطاعتش و عمل به فرمان ها و اوامرش سبب حمبوبيت
عشق ورزند و آنان را از صميم دل دوست داشته   اهل بيت عليهم السالم  دهد كه به خداست، اكيداً به امت دستور مى

  .باشند تا به مقام حمبوبيت نزد خدا دست يابند  اهل بيت عليهم السالم  باشند و در مهه شؤون مطيع

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  »2«  ما يـَْغُذوُكْم من ِنَعِمِه، َوَأِحبُّوِىن ِحبُبِّ اهللا، َوَأِحبُّوا أهَل بـَْيِىت ِحلُىبِّ َأِحبُّوا الّلَه لِ 

كند دوست بداريد، و به من به خاطر خدا حمبت ورزيد و اهل بيتم را  هايش كه به مشا عنايت مى خدا را به سبب نعمت. 
  .براى من دوست داشته باشيد

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

لس الثامن واخلمسون، حديث 364: األماىل، صدوق -)2( ؛ سنن 5، حديث 4، باب 76/ 27: ؛ حبار األنوار6، ا
  .163/ 3: ؛ املستدرك على الصحيحني662/ 5: الرتمذى

  228: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :و در روايىت بسيار مهم فرمود

َوْليَـْقَتِد ِباَألئمَِّة ِمْن  َحياِتى، َوَميُوَت َممَاِتى، َوَيْسُكَن َجنََّة َعْدٍن َغَرَسها َرّىبْ، فـَْلُيواِل َعِلّياً ِمْن بـَْعِدى َوْلُيواِل َولِيَّهُ   َسرَُّه أْن َحيْىيَمْن 
َنِىت، ُرزُِقوا فـَْهماً َوِعلْ    َماً َوَوْيٌل لِْلُمَكِذّبَني ِبَفْضِلِهْم، القاِطِعَني ِفيِهْم ِصَلىت، ال أَناَهلُْم َشفاَعِىت بـَْعِدى، فَانـَُّهْم ِعتـَْرِتى، ُخِلُقوا ِمْن ِطيـْ

»1«  

شت جاويدى كه پروردگارم آن .  هر كس خوش آيد كه مانند من زندگى كند و مانند من از دنيا برود و در اقامتگاه دائم 
را دوست بدارد و دوست او را نيز دوست بدارد و به امامان را كاشته است ساكن گردد، واجب است پس از من على 

واى بر . اند اند و به آنان فهم دانش روزى داده اند و از طينت من به وجود آمده پس از من اقتدا كند چون آنان عرتت من
فاعتم را نصيب آن گروه از اّمت من كه برترى ايشان را انكار كنند و حرمت خويشى من با آنان را حفظ نكنند، خدا ش

  .آنان نكند

  معيار حمبوبيت نزد خدا

كه در رأس آنان پيامرب صلى اهللا عليه و   - اهل بيت عليهم السالم انسان اگر خبواهد حمبوب خداى سبحان شود، بايد از
ه رساند و در نتيج اش به طهارت معنوى مى پريوى كند، اين پريوى به تدريج انسان را در حّد سعه وجودى -آله است

رسد كه مهه حركات و سكنات و منش و روش و اخالق و عملش در حوزه جاذبه حق  شود و به جاىي مى حمبوب خدا مى
  .شود گريد و حمبوب خدا مى قرار مى
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ها هستند،  ها و چاه پذير است چون آنان دانا به مهه راه امكان  اهل بيت عليهم السالم  رسيدن به اين مقام فقط از طريق
  هم صراط شناس و هم صراط رو

______________________________  
  .86/ 1: ؛ حلية األولياء53/ 1: ؛ فرائد السمطني34198، حديث 103/ 12: كنز العمال  -)1(

  229: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رتين راهنماى سالكان كوى حبيبباشند بلك مى   .اند ه وجودشان صراط است و از اين جهت 

اند تا خود را با  اند كه حبيب الّله و احباء و اوليا هستند و به ما فرمان داده هاى كامل معيار حمبوبيت نزد خدا، اين انسان
مستقيماً به خدا دسرتسى ندارمي به آنان بسنجيم تا معلوم شود حمبوب حق يا مبغوض اوييم و به عبارت ديگر، چون 

 -باشند كه حبيب الّله و خلفاى اويند و حّجت بالغه حق مى  -مظاهر او كه نزد ما هستند يعىن پيامرب و اهل بيتش
دسرتسى دارمي پس بايد افكار و نّيات و اخالق و اعمال خود را با آنان بسنجيم، آنگاه به اين حقيقت آگاه شومي كه 

  .اهنگ با سريه باطىن و ظاهرى آنان است حمبوب خدا و گرنه مورد خشم اوستهركس مطابق و مه

ذواتى هستند كه ذاتشان حمبوب خداست و هركس خبواهد به حمبوبيت خدا برسد   اهل بيت عليهم السالم  در هر صورت
و وسيله قرار دادن آنان به اين بايد به آنان اقتدا كند و آنان را وسيله ميان خود و خدا قرار دهد و بداند كه توسل حقيقى 

  است كه آنان و فرهنگ پاكشان را باور داشته باشد و به آن عمل كند،

  »1«  َفإنَُّكْم َوسيَلىت إَىل اللِّه، َوِحبُبُِّكْم َوِبُقْرِبُكْم أْرُجو َجناًة ِمَن اللّهِ 

قرب و منزلت مشا اميد رهاىي و جنات از  به راسىت وسيله ما به سوى خدا هستيد و به حمبت مشا و!  اهل بيت  مشا اى. 
  .سوى خدا دارمي

اين در صورتى است كه واقعاً ذات خود را چنان كنيم كه حمبت آنان در دل و جان ما ريشه بدواند و اقتدا به آنان، سريه 
  و روش حقيقى ما گردد كه اين گونه شدن، مزد رسالت و راه رسيدن به حق و قرار گرفنت در مدار

______________________________  
  .9، حديث 10، باب 249/ 99: حبار األنوار -)1(
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  230: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حمبوبيت نزد اوست چنان كه قرآن مى

  .»1« »َربِِّه َسبِيًال   ُقْل ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن شاءَ َأْن يـَتَِّخَذ ِإىل«

]  تواند از بركت هدايت من مى[خواهم، جز اينكه هر كه خبواهد  پاداشى منى]  در برابر تبليغ دين هيچ[من از مشا : بگو
  .راهى به سوى پروردگارش بگريد

شت مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى ال إله «  برد، اخالص در توحيد و گفنت تنها چيزى كه انسان را به 
اخالص در توحيد آن است كه به مهه احكام اهلى عمل شود و توحيد مانع از ارتكاب گناه گردد و در . است »ال الّلهإ

ال «  اخالص اين كلمه: وقىت از پيامرب صلى اهللا عليه و آله پرسيدند. كوتاهى نشود   اهل بيت عليهم السالم  حمبت و اقتدا به
   اهل ىب  حمبت: ام و حمبت اهل بيتم؛ گفتند ن به آنچه من به آن مبعوث شدهعمل كرد: چيست؟ فرمود »اله اّال الّله

  .»2«  آرى: مشا و پذيرش واليت، جزء اين كلمه است چنانكه بايد باشد؟ فرمود  اهل بيت عليهم السالم

  :و در حديث سلسلة الذهب مهني مطلب از قول حضرت امام رضا عليه السالم به حنو ديگرى بيان شده است

  »3« َكِلَمُة ال إلَه إّالالّلُه ِحْصِىن، َفَمْن َدَخَل ِحْصِىن أِمَن ِمْن َعذاِىب، ِبَشرِطَها َوُشروِطَها َوأنا ِمن ُشُروِطها

   توحيد، دژ من است و هركس در دژ من وارد شود از عذاب من امين شده. 

______________________________  
  .57): 25(فرقان  -)1(

  .6081، حديث 36، باب 358/ 5: ؛ مستدرك الوسائل30، حديث 1، باب 13/ 3: نوارحبار األ -)2(

  .16، حديث 1، باب 7/ 3: ؛ حبار األنوار4، حديث 37، باب 135/ 2: عيون أخبار الرضا -)3(

  231: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .وىل به شرط آن و شروطش و واليت و حمبت من از شروط آن است
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را نداشت، در حقيقت اخالص را مهراه توحيد نكرده و اين   اهل بيت عليهم السالم  بنابراين اگر كسى واليت و حمبت
  .شود ترديد در آخرت بدون توحيد حمشور مى بندد و ىب توحيد رفته رفته از باطنش رخت برمى

   رضايت خدا در رضايت اهل بيت عليهم السالم

شده، در  »هو الوىل« اخالص به مقام واليت الّلهى رسيد و وىل الّله شد در حقيقت مظهراگر كسى در مرحله توحيد و 
  شود و احرتام به او و اوامرش، احرتام به خداى سبحان خواهد بود، مهه شؤون موّحد كامل مى

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ «   .»1« »...ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  ...كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى يعت مىبه يقني كساىن كه با تو ب

بردن و شفاعت برخوردار  تواند از مقام مياجنى اوست كه مى. و مهه مسؤول و موظف هستند نسبت به او مطيع باشند
خداى سبحان به رضاى پيامرب و اهل . باشد چون به حّدى رسيده كه رضاى او رضاى خدا و رضاى خدا رضاى اوست

  :فرمايد دهد تا جاىي كه در قرآن مى سيار امهيت مىبيتش ب

َلًة تـَْرضاها... «   .»2« »...فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

  ...اى كه آن را بپسندى برمى گردانيم پس يقيناً تو را به سوى قبله... 

   ، رضاى خداست و مضمون و مفهوم واقعى اهل بيت چون رضاى پيامرب و

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  .144): 2(بقره  -)2(

  232: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اهل ىب  ، زبان حال»1« »رضى اهللا رضانا أهل البيت«



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

 

 

پسندند مگر آنچه را خدا بپسندد و هرگز  است زيرا آنان در مقام رضا نيز اهل توحيدند يعىن منى  اهل بيت عليهم السالم
اند پس بر ديگران  خواهند، از اين رو تسليم حمض طلبند بلكه فقط رضاى خدا را مى رضاى نفس خود و ديگران را منى

  .ست را جلب كنندواجب است با اقتدا به آنان و حمبت به ايشان رضاى آنان كه رضاى خدا

به راسىت سالك كوى دوست بايد در مهه شؤون زندگى خويش از آنان پريوى كند، هركس به اندازه سعه وجودى و تواناىي 
ره   .مند سازد و به مقامات عاىل انساىن برساند و استعدادش بايد خود را از واليت آنان 

ح كرده است و در بسيارى از آيات به صراحت و يا كنايه حضرت حق در قرآن جميد سريه و روش آنان را براى ما تشري
ره هاى عيىن  مند شومي و براى اينكه اين دستورها روش خصوصيات اخالقى و عملى آنان را به ما نشان داده تا ما از آن 

ه جزء حركات و كند و جزء ب به جزئيات زندگى آنان اشاره مى -نه كّلى گوىي و نه ارائه رهنمودهاى علمى -و واقعى باشد
  :فرمايد منايد تا الگوهاى عملى را پيش روى خود داشته باشيم، به عنوان منونه مى سكنات و افكار و نيّاتشان را بيان مى

  .»2« »...ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَّهِ «

  ...كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند  يقيناً كساىن كه اميان آورده و آنان كه هجرت

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َو ال ُشُكوراً « و   .»3« »ِإمنَّ

   كنيم ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[

______________________________  
  .37، باب 367/ 44: األنوار؛ حبار 60: ؛ هلوف29/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .218): 2(بقره  -)2(

  .9): 76(انسان  -)3(

  233: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي

  .»1« »...ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَّهِ ... « و
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  ...زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان استيقيناً مناز و عبادمت و ... 

______________________________  
  .162): 6(انعام  -)1(

  234: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   كانون رمحت: اهل بيت

  .رمحت، به معناى عطوفت و گذشت و مهرباىن و خبشايش و رّقت قلب و مهرورزى است

جميد مهراه با معاىن و مفاهيم و مصاديق گوناگوىن آمده است كه توجه به آن الزم و دركش واجب و رمحت، در قرآن 
  .سازى براى به دست آوردنش تكليف شرعى است زمينه

ايت از اوصاف حق و متحد با ذات حضرت ذواجلالل است و با  رمحت، حقيقىت اهلى و واقعيىت رباىن و صفىت ىب
  .منايد رصه هسىت و خيمه حيات موجودات و به ويژه انسان رخ مىهاى گوناگوىن در ع جلوه

اى از رمحت  مهه جهان و جهانيان، مهه عناصر و موجودات، مهه خملوقات پيدا و پنهان، مهه ذرات عوامل وجود؛ جلوه
  .اى از مهرباىن و مهرورزى و عطوفت و خبشايش و عطا و احسان خداست رمحانيه و رحيميه و رشحه

   قرآن كرميرمحت در 

  :شود قرآن جميد رمحت و آثارش را در بسيارى از آيات مطرح كرده است كه براى منونه به خبشى از آن آيات اشاره مى

   قرآن كرمي، نبوت و رسالت را كه مايه رشد و كمال مردم و سبب - 1

  235: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دهد  داند كه خدا هر كه را خبواهد به آن اختصاص مى آخرت است؛ رمحت خدا مىرهاىي آنان از مشكالت دنيا و عذاب 
دهد و او را در سايه اين مقام مأمور  و اين مقام با عظمت را از افق وجودش به خاطر شايستگى و لياقتش طلوع مى

  كند، ابالغ وحى و هدايت مردم مى



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

 

 

  .»1« »اللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َو اللَُّه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيشاءُ وَ ... «

  .دهد و خدا داراى فضل بزرگى است خدا هركه را خبواهد به رمحت خود اختصاص مى... 

قرآن مبني، آسان گريى بعضى از تكاليف و وظايف به خصوص در فصل قصاص و ديات را رمحىت از سوى خدا  - 2
  :داند نسبت به جامعه مى

  .»2« »...ْن َربُِّكْم َو َرْمحَةٌ ذِلَك َختِْفيٌف مِ ... «

  ...ختفيف و رمحىت است از سوى پروردگارتان]  حكم[اين ... 

  :خوىي و رفق و مدارا را جلوه رمحت خدا در عرصه هسىت انسان به مشار آورده است قرآن شريف، اخالق حسنه و نرم - 3

  .»3« »...َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُمْ «

  ...پس به مهر و رمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى!] رباى پيام[

  :داند قرآن جميد، دفع عذاب و رهاىي از آن را در قيامت از كساىن كه شايسته رهاىي هستند رمحت خدا مى - 4

______________________________  
  .105): 2(بقره  -)1(

  .178): 2(بقره  -)2(

  .159): 3(آل عمران  -)3(

  236: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهماهل 

  .»1« »َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَُه َو ذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنيُ «

  .هر كس در آن روز عذاب از او برگردانده شود، قطعاً خدا به او رحم كرده، و آن است كامياىب آشكار
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داند و به پيامرب صلى اهللا  را براى گناهكار مايه تشويق و ترغيب به توبه مى قرآن جميد، اعتقاد و توجه به رمحت حق - 5
كند كه به مردم اطمينان دهد خدا رمحت را بر خود واجب منوده، بنابراين كسى كه از روى جهالت و  عليه و آله اعالم مى

ح منوده است، مورد آمرزش و ناداىن مرتكب زشىت شده سپس از زشىت دست برداشته و توبه كرده و مفاسدش را اصال
  گريد، زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است، رمحت قرار مى

 نـَْفِسِه الرَّْمحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً ِجبَهاَلٍة ُمثَّ تابَ   َو ِإذا جاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآياتِنا فـَُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعلى«
  .»2« »ِمْن بـَْعِدِه َو َأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

  :آورند به نزد تو آيند، بگو و هرگاه كساىن كه به آيات ما اميان مى

سالم بر مشا، پروردگارتان رمحت را بر خود الزم و مقّرر كرده بنابراين هر كس از مشا به ناداىن كار زشىت مرتكب شود سپس 
زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان ] مشمول آمرزش و رمحت خدا شود[اصالح منايد ] مفاسد خود را[ بعد از آن توبه كند و

  .است

  قرآن، در بسيارى از آيات اهلى به عنوان رمحت خدا بر بندگان معرىف شده است از مجله، - 6

______________________________  
  .16): 6(انعام  -)1(

  .54): 6(انعام  -)2(

  237: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  .»1« »...فـََقْد جاءَُكْم بـَيـَِّنةٌ ِمْن َربُِّكْم َو ُهدًى َو َرْمحَةٌ ... «

  ...اينك برهاىن آشكار و هدايت و رمحىت از سوى پروردگارتان براى مشا آمد... 

خنواهيد يا خود را در معرض رمحت خدا قرار كند كه اگر رمحت حق را  قرآن، در بسيارى از آيات به مردم اعالم مى - 7
رود و  شود و مهه موجوديت و هوّيت و اعمالتان بر باد مى ندهيد يا رمحت خدا مشا را فرا نگريد، سرمايه وجودتان تباه مى

  شويد، به خسارت ابدى و هالكت سرمدى دچار مى

  .»2« »ْم ِمَن اْخلاِسرِينَ فـََلْو ال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َو َرْمحَُتهُ َلُكْنتُ ... «
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  .و اگر فضل و رمحت خدا بر مشا نبود قطعاً از زيانكاران بوديد... 

سبب و بدون دليل شامل حال   هاى معنوى است، رمحت خدا را ىب قرآن كه هدايتگر مهگان به حقايق اهلى و ارزش - 8
شت است، ويژه نيكوكاران و دارندگان  داند بلكه رمحت را كه مايه جنات و سرمايه سعادت و سبب ورود كسى منى در 

  داند، عمل صاحل مى

  .»3« »ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ ... «

  .كه يقيناً رمحت خدا به نيكوكاران نزديك است... 

تم ستمكاران به ها و رهاىي از چنگ دمشنان و س قرآن جميد، رمحت خدا را در دنيا عامل جنات از مشكالت و سخىت - 9
  آورد، مشار مى

بُوا«   َفَأْجنَْيناُه َو الَِّذيَن َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا َو َقَطْعنا داِبَر الَِّذيَن َكذَّ

______________________________  
  .157): 6(انعام  -)1(

  .64): 2(بقره  -)2(

  .56): 7(اعراف  -)3(

  238: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...ِبآياتِنا

او و كساىن را كه مهراهش بودند به رمحىت از سوى خود جنات دادمي و بنياد آنان كه آيات ما را ]  هنگام نزول عذاب[پس 
  ...تكذيب كردند و مؤمن نبودند، بركندمي

انسان است،  قرآن حكيم، سعه وجودى و شرح صدر و گسرتدگى باطن و روح را كه مايه جتّلى فيوضات اهلى در -10
  :داند رمحت خدا مى

  .»2« »فـََوَجدا َعْبداً ِمْن ِعباِدنا آتـَْيناُه َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدنَّا ِعْلماً «
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  .اى از بندگان ما را يافتند كه او را از نزد خود رمحىت داده و از پيشگاه خود دانشى ويژه به او آموخته بودمي پس بنده

  داند، قرآن جميد، وجود مقدس پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را رمحت بر مهه جهانيان مى -11

  .»3« »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلعاَلِمنيَ «

  .و تو را جز رمحىت براى جهانيان نفرستادمي

ار كه سبب  قرآن كرمي، زنده شدن زمني پس از مردگى -12 روييده شدن انواع گياهان، و نباتات و اش به وسيله نسيم 
هاى گوناگون و به حركت آمدن درختان و سبزى و خّرمى دنياست را از آثار رمحت خدا به مشار آورده  پديد شدن گل

  است،

ا ِإنَّ ذِلكَ   َفاْنُظْر ِإىل«    آثاِر َرْمحَِت اللَِّه َكْيَف ُحيِْي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

______________________________  
  .72): 7(اعراف  -)1(

  .65): 18(كهف   -)2(

  .107): 21(انبياء  -)3(

  239: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    َو ُهَو َعلى  َلُمْحِي اْلَمْوتى

] خداى قدرمتند[ترديد اين  ، ىبكند اش زنده مى پس با تأمل به آثار رمحت خدا بنگر كه چگونه زمني را پس از مردگى
  .كننده مردگان است و او بر هر كارى تواناست زنده

داند و چيزى را   كند؛ نسبت به مهه موجودات فراگري مى قرآن، رمحت خدا را كه در هر موجودى به صورتى جلوه مى -13
آورد  ن از دايره رمحت به حساب منىهاى علمى ديده نشود، بريو  ترين دستگاه كه اگر چه از شّدت كوچكى و ريزى با قوى

  و در اين زمينه استثناىي وجود ندارد،

  .»2« »...ءٍ  َو َرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ... «
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  ...و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است... 

  هاى كافران به مشار آورده است، قرآن كرمي، نا اميدى از رمحت خدا را از ويژگى -14

  .»3« »يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكاِفُرونَ ِإنَُّه ال ... «

  .شوند بدرستيكه جز مردم كافر از رمحت خدا مأيوس منى... 

رت مى -15 داند بنابراين اگر به جاى صرف  قرآن جميد، رمحت خدا را براى مهه مردم از ثروت و مال و مقام و منال، 
بيش از اندازه الزم در به دست آوردن رمحت خدا از طريق كسب اميان و عمل  عمر در به دست آوردن ثروت و مال

رت است،   صاحل و اخالق حسنه بكوشند، براى آنان بدون ترديد 

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

  .156): 7(اعراف  -)2(

  .87): 12(يوسف  -)3(

  240: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »َو َرْمحَُت رَبَِّك َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ ... «

رت است و رمحت پروردگارت از آنچه آنان مجع مى...    .كنند، 

   معدن رمحت

گاه هسىت و  هاىي از اين قبيل، بايد در كمال يقني و باور اعرتاف كرد كه چيزى در اين عرصه با توجه به اين آيات و منونه
اتر از رمحت اهلى نيست و بر پايه معارف بلند آمساىن و ملكوتى، معدن در خزانه  رت و برتر و پر مملكت سلطاِن وجود، 

   اهل ىب  اين رمحت در اين جهان و در آن جهان
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و داراى مقام   اهل بيت عليهم السالم كه خود از  -هستند چنان كه حضرت هادى عليه السالم  اهل بيت عليهم السالم
را جايگاه و معدن رمحت   اهل بيت عليهم السالم در زيارت جامعه، -گويد صمت است و سخن جز به حق منىواالى ع
  :كند ياد مى

  »2« َمْعِدُن الرَّْمحَةِ 

بنابراين اگر كسى خبواهد از خسارت و بر باد رفنت سرمايه وجود در امان مباند و عذاب اهلى در قيامت از او دفع شود . 
ره   و با آسان گريى و مساحمه حق روبرو گردد و به اخالق حسنه آراسته شود و به مدار توبه راه يابد و از قرآن جميد 

كامل بربد و حمسن و نيكوكار گردد و راه جنات به رويش باز شود و سعه وجودى و شرح صدر پيدا كند و از نبوت رسول 
ره رت برسد، بايد در سايه مند گردد و آلوده به نا اميد اسالم صلى اهللا عليه و آله  ى و يأس نشود و به خري برتر و 

   اهل بيت  معرفت و شناخت

  و در مدار عمل به فرهنگ آنان و در  اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  .زيارت جامعه: مفاتيح اجلنان -)2(

  241 :السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

قرار بگريد تا  -كه عبارت از اطاعت و پريوى از آن بزرگواران است  -عرصه عشق و حمبت و دوسىت ايشان و توسل به آنان
ايتاً در هدايت و عنايت و لطف و رمحت ويژه حق غرق شود و   مهه آنچه را در آن آيات مطرح است به دست آورد و 

  .ابدى و پريوزى سرمدى و رستگارى مهيشگى را ويژه خود منايد گوى سعادت دنيا و آخرت را به چنگ آورد و خري

اهل بيت عليهم   هاى مكرر پيامرب صلى اهللا عليه و آله در طول بيست و سه سال عمر رسالت و نبوتش نسبت به سفارش
از طريق  به خاطر اين بود كه پس از وى بدون آنان درك مفاهيم و حقايق قرآن براى مردم ميّسر نيست و جز  السالم

آيد و راهى براى رسيدن به رمحت خدا و آثارش در دنيا و  آنان، اسالم راستني و صراط مستقيم براى كسى به دست منى
  .باشد آخرت جز از طريق معرفت به آنان و پريوى و اطاعت از ايشان براى كسى مقدور منى

  :هاى مهم اهل تسنن روايت شده در كتاب -كه از راويان قابل اعتماد اهل سنت است  - از زيد بن ارقم
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عليه، َوَوَعَظ وذكََّر ُمثَّ   ُمخًّا، بـَْنيَ َمكََّة واملدينِة، َفَحِمَد الّلَه واثىن  قاَم َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يوماً ِفْينا َخِطْيباً ِمباٍء يُدعى
َأن يَأِتَى َرُسوُل رّىب َفاِجْيُب َوأَنا تارٌك ِفْيُكُم الثـََّقَلْنيِ أّوُهلُما ِكتاُب الّلِه، ِفْيِه  َأمَّا بـَْعُد، أال أَيُّها الناُس فاّمنا أَنا َبَشٌر يُوَشكُ : قال

  .والنوُر، َفُخُذوا ِبِكتاِب الّلِه واْسَتْمِسُكوا به  اْهلُدى

ىف أْهِل بـَْيِىت، أُذَكِّرُُكُم الّلَه ىف أهِل بـَْيِىت، اذِّكرُُكم الّلَه ىف أْهِل ِكتاِب الّلِه ورغََّب ِفْيِه، ُمثَّ قاَل وأهَل بـَْيِىت، اذَكِّرُُكُم الّلَه    َفَحثَّ َعلى
  »1«  بـَْيِىت 

.______________________________  
؛ مسند امحد 889/ 2: ؛ سنن الدارمى)با اندكى اختالف( 2408، حديث 4، باب 1492/ 4: صحيح مسلم -)1(

، حديث 114/ 1: ؛ طرائف118: عمدة: مهچنني در كتب... و 194/ 10: ؛ السنن الكربى75/ 7: بن حنبل
  .3، باب 588/ 30: ؛ حبار األنوار174

  242: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شود و ميان مكه و مدينه است به  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روزى در ميان ما در كنار آب گريى كه خّم ناميده مى
آگاه باشيد ! اما بعد اى مردم: است و پروردگار را سپاس گفت و موعظه كرد و پند داد و سپس فرمودخطبه خواندن برخ

من در ميان مشا . من هم بشرى هستم كه به زودى پيك پروردگارم نزد من خواهد آمد و من هم پاسخش را خواهم گفت
ت كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب گذارم، يكى از آن دو كتاب خداس دو چيز سنگني و با ارزش به يادگار مى

خدا را براى عمل فرا گرييد و به آن چنگ زنيد، پيامرب در اين خبش از سخن بر كتاب خدا ترغيب فرمود و تشويق منود و 
آورم، خدا را  آورم، خدا را در حق اهل بيتم به ياد مشا مى و اهل بيتم، خدا را در حق اهل بيتم به ياد مشا مى: سپس گفت

  !آورم در حق اهل بيتم به ياد مشا مى

   هاى رمحت اهل بيت عليهم السالم جلوه

اند و هركس با معرفت و آگاهى و شناخت و بصريت متمسك به آنان شود و در  اهل بيت عليهم السالم معدن رمحت
هنگام احتضار و هنگام ترديد در زمان حيات و  ورزى به آنان به اطاعت و پريوى از آن بزرگواران برخيزد، ىب عني عشق

ره   .مند خواهد شد برزخ و در زمان قيامت از رمحت خدا و عنايت و لطف آنان 

  :فرمايد امام حمّمد باقر عليه السالم مى
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ُلُغ نـََفُسُه هُهنا، يـَْنزِْل َعَلْيِه َمَلُك اْلَمْوِت فـَيـَُقولُ  ا أَحدُُكْم حَني يـَبـْ عِطْيَتُه، َوأّما ما ُكْنَت َختاُفُه فـََقْد أّما ما ُكْنَت تـَْرُجو فـََقْد أُ : إمنَّ
اْنُظر إىل َمْسَكِنَك ِىف اجلَنَِّة، َواْنظُْر هذا َرُسوُل الّلِه َوعلٌى َواَحلَسُن : أِمْنَت ِمْنُه، َويَفَتُح َلُه باٌب إىل َمْنزِِلِه ِمَن اجلَنَِّة، َويُقال لَهُ 

   واحلسنيُ 

   اهل بيت عليهم السالم

  :ول الّله، رفقاؤك، وهو ق

  243: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ْنيا َو ِيف اْآلِخَرةِ   َهلُُم اْلُبْشرى* الَِّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ « حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم  »2« .»1« »...ِيف احلَْياِة الدُّ
گويد آنچه را اميد  آيد و مى ملك املوت بر او فرود مىفقط از مشا شيعيان هنگامى كه نفسش به گلويش رسيد : فرمود

شت به سوى مسكنش  بردى به تو اعطا شد و آنچه را از آن مى مى ترسيدى نسبت به آن امان و اميىن يافىت و درى از 
شت نگاه كن و بنگر اين رسول خدا و على و حسن و حسني : شود كند و به او گفته مى باز مى به مسكنت در 
  :انت هستند و اين است گفتار خدادوست

در دنيا به وسيله [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و مهواره پرهيزكارى دارند مهانان كه اميان آورده
  ]. وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

: چه چيزى تو را به سوى من آورد؟ گفتم: فرمودوارد بر امرياملؤمنني عليه السالم شدم، حضرت : گويد حارث مهداىن مى
  :آيا عاشق مىن؟ گفتم! اى حارث: حضرت فرمود! حمبت و عشقى كه به تو دارم اى امريمؤمنان

بيىن  آگاه باش چون نفست به حلقومت رسد، مرا آن گونه كه دوست دارى مى: فرمود! آرى، به خدا سوگند اى امريمؤمنان
كنم چون راندن شرت بيگانه، مهانا مرا آن گونه كه  رامن و طرد مى ه مردماىن را از حوض كوثر مىو اگر مرا ببيىن در حاىل ك

  ترديد مرا گذرم ىب بيىن و اگر مرا ببيىن در حاىل كه با لواى محد پيشاپيش رسول خدا بر صراط مى دوست دارى مى

______________________________  
  .64 -63): 10(يونس  -)1(

  .5، حديث 7، باب 177/ 6: ؛ حبار األنوار75/ 1: ؛ دعائم االسالم32، حديث 124/ 2: تفسري العياشى -)2(
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  244: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  بيىن آن گونه كه دوست دارى مى

از حضرت باقر : د گفتكند كه حممّ  عالء از حمّمد كه يكى از اصحاب حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم است نقل مى
  :فرمود شنيدم مى

ْجِتهاِد ىف طاَعِة الّلِه، فَِإنَّ َأَشدَّ ما َيُكوُن َأحَ  دُُكم ِإْغِتباطاً مبا ُهَو َعَلْيِه، َلْو َقْد اتُقوا الّلَه، واستعيُنوا على ما أَنـُْتم َعَلْيِه بِاْلَورَِع واْإلِ
ْنيا    َعْنُه، فِإذا كاَن ىف ذِلَك احلَْدِّ َعَرَف أَنَُّه َقْد اْستَـْقَبَل النَِّعْيَم َواْلَكراَمَة ِمَن الّلِه، واْلُبْشرىصاَر ىف َحدِّ اآلِخَرِة وانـَْقَطَعْت الدُّ

  »2«  ٍل هاِلكٌ باطِ   َعلى ِباْجلَنَِّة، َوأَِمَن ِممَّْن كاَن َخياُف، َوأَيـَْقَن َأنَّ الَّذى كاَن َعَلْيِه ُهَو احلَْقُّ، َوَأنَّ َمْن خاَلَف ِديـَْنهُ 

تقواى اهلى پيشه كنيد و بر حفظ تشيع خود كه آيني حق است از ورع و كوشش در طاعت خدا يارى جبوييد، برترين . 
باشد به خاطر آيني حّقى كه بر آن است، اين است كه چون در مرز  چيزى كه از نظر رفاه و خوشى يكى از مشا را مى

شت روبرو  پس در اين مرز مىآخرت قرار گريد و دنيا از او قطع شود  فهمد كه با نعيم و كرامت از سوى خدا و مژده به 
اهل   كند آن ديىن كه بر آن بود، حق است و آنكه دينش خمالف دين يابد و باور مى ترسيد اميىن مى شود و از آنچه مى مى

  .است بر باطل و اهل هالكت است  بيت

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  َتأُكَل ِمْن ِمثارِ   والَّذى نـَْفِسى ِبَيِده، التُفاِرُق ُروُح َجَسٍد صاِحَبها َحّىت 

______________________________  
لس الثاىن، حديث 48: األماىل، طوسى -)1( ، حديث 7، باب 1816: ؛ حبار األنوار140/ 1: ؛ كشف الغمة61، ا
9.  

  .22، حديث 7، باب 187/ 6: ؛ حبار األنوار164، حديث 39، باب 178/ 1: احملاسن -)2(

  245: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  َعِلّياً َوفاِطَمَة َوَحَسناً َوُحَسْيناً   َملَك اْلَمْوِت َتراِىن َوَترى  اَجلنَِّة، َأْو ِمْن َشَجَرِة الزَّقُّوِم، َوحْنيَ َترى

   اهل بيت عليهم السالم
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يا َملَك اْلَمْوِت، : يا َملَك اْلَمْوِت، ِإْرفْق ِبِه ِإنَُّه كاَن حيُِبُّىن وحيُِبُّ أهَل بَيِىت، َوِإْن كاَن يـُْبِغُضنا قـُْلتُ : بُّنا قـُْلتُ ، َفِإْن كاَن حيُِ 
ْد َعَلْيِه، انَُّه كاَن يـُْبِغُضِىن َويـُبـَْغُض َأْهَل بـَْيِىت    »1«  َشدِّ

شت يا از  شود مگر اينكه از ميوه بدىن از صاحبش جدا منىسوگند به كسى كه جامن به دست اوست، روح .  هاى 
   درخت زقوم خبورد و هنگامى كه ملك املوت را ببيند مرا و على و فاطمه و حسن و حسني

با او مدارا كن، زيرا او مرا و اهل بيتم را : گومي بيند پس اگر حمّب ما باشد به ملك املوت مى را مى  اهل بيت عليهم السالم
  .به او سخت بگري زيرا او دمشن من و اهل بيتم بود: گومي وست داشت و اگر دمشن ما باشد به ملك املوت مىد

فدايت شوم، مؤمن : كند كه به حضرت امام جعفر صادق عليه السالم گفتم سدير صريىف در حديثى بسيار مهم روايت مى
  :از قبض روحش ناخشنود است؟ فرمود

اى : گويد كند پس ملك املوت به او مى تاىب مى آيد ىب ماىن كه ملك املوت براى قبض روحش مىزيرا ز ! نه، به خدا سوگند
سوگند به كسى كه حمّمد را به رسالت فرستاد من به تو از پدر مهربان، كه بر بالينت آيد ! تاىب مكن دوست خدا ىب

  !ات را بگشا و ببني ترم، دو ديده نيكوكارتر و مهربان

  :موددر ادامه حضرت فر 

  رسول خدا و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني و امامان از

______________________________  
  .43، حديث 7، باب 194/ 6: ؛ حبار األنوار6: بشارة املصطفى -)1(

  246: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

مرب خدا و امرياملؤمنني و فاطمه و حسن و حسني دوستانت اين پيا: گويند بيند پس به او مى نسلشان را نزد خود جمسم مى
كند و  اى روحش را از جانب رب العزه ندا مى منايد پس ندا دهنده كند و نظر مى اش را باز مى پس دو ديده. هستند

ى و به به سوى پروردگارت در حاىل كه به واليت آنان خشنود! اى روحى كه به حمّمد و اهل بيتش آرامش يافىت: گويد مى
شتم وارد شو، پس چيزى نزد او  پاداِش خشنودت داشته اند باز گرد پس در بندگامن يعىن حمّمد و اهل بيتش در آى و در 

  .»1«  تر از بريون رفنت روح از بدنش به آرامى و ملحق شدن به منادى حق نيست حمبوب
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  اى شگفت انگيز واقعه

راشد كه در قبول امور معنوى و كرامات و مكاشفات دقت نظر  دانشمند مشهور و فيلسوف معروف آقاى حسني على
  كه از  -اش درباره زمان احتضار و مرگ پدرش مرحوم آخوند مال عباس تربىت داشت، با قلم روان و ساده

______________________________  
هل يكره املؤمن على ! رسول الّلهجعلت فداك يا ابن : قلت ألىب عبد الّله عليه السالم: عن سدير الصريىف قال« -)1(

ال جتزع فو ! يا وىل اللّه: ال والّله إنه إذا أتاه ملك املوت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك املوت: قبض روحه؟ قال
وميثل : الذى بعث حمّمدا صلى اهللا عليه و آله ألنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر، قال

   ه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ذريتهمل

فيفتح عينيه : هذا رسول الّله وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة رفقاؤك، قال: اهل بيت عليهم السالم فيقال له
َربِِّك   ِإىل» «اْرِجِعي«  إىل حمّمد وأهل بيته »يـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ يا أَ «  فينظر فينادى روحه مناد من قبل رب العزة فيقول

ء أحب إليه  فما من شى »َو اْدُخِلي َجنَِّيت «  يعىن حمّمدا وأهل بيته »َفاْدُخِلي ِيف ِعباِدي«  بالثواب »َمْرِضيَّةً « بالوالية »راِضَيةً 
؛ فضائل 2، باب أن املؤمن ال يكره على قبض روحه، حديث 127/ 3: ىفالكا» من استالل روحه واللحوق باملنادى

  .49، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ حبار األنوار770: ؛ تأويل اآليات الظاهرة24، حديث 30: الشيعة

  247: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :نويسد آن نبود باورش مشكل بود، مى نويسد كه اگر خود شاهد و ناظر حقايقى را مى -روحانيان كم نظري بود

از او ديدمي و هم چنان براى ما مبهم ماند يكى اين است كه پدرم در روز يكشنبه ) افراد خانواده(از مجله چيزهاىي كه ما 
هجرى قمرى در حدود دو ساعت از آفتاب  1362شوال سال  17هجرى مشسى مطابق با  1322مهر ماه سال  24

مناز صبحش را هم چنان كه خوابيده بود خواند و حالت احتضار بر او دست داد و پايش را به  درگذشت، در حاىل كه
گفت مثل اينكه متوجه جان دادن خودش بود و  سوى قبله كردند و تا آخرين حلظه هوشيار بود و آهسته كلماتى مى

  .از لبانش برخاست »ال إله إّالالّله«  آخرين پرتو روح با كلمه

اش كشيد، ناگهان  يكشنبه هفته پيش از آن، بعد از مناز صبح رو به قبله خوابيد و عبايش را بر روى چهرهدرست در روز 
مانند آفتاىب كه از روزىن بر جاىي بتابد يا نورافكىن را متوجه جاىي گردانند، روى پيكرش از سر تا پا روشن شد و رنگ 

شد و  چنان كه از زير عباى نازك كه بر رخ كشيده بود ديده مى اش كه به سبب بيمارى زرد گشته بود، شفاف گرديد، چهره
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مقدار آمديد؟ پس از آن درست مانند اينكه   مشا به ديدن اين بنده ىب! سالم عليكم يا رسول الّله: تكاىن خورد و گفت
كرد و  دهم سالم مىآيند بر حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم و يكايك ائمه تا امام دواز  كساىن يك يك به ديدنش مى
  .كرد از آمدن آنان اظهار تشكر مى

پس بر حضرت فاطمه زهرا عليها السالم سالم كرد، سپس بر حضرت زينب عليها السالم سالم كرد و در اينجا خيلى  
من از تو ممنومن، به ! مادر: ام، پس بر مادر خودش سالم كرد و گفت من براى مشا خيلى گريه كرده! ىب ىب: گريست و گفت

  شري پاكى دادى و اين حالت تا دو ساعت از آفتاب برآمده دوام داشت پس از

  248: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تابيد از بني رفت و به حال عادى برگشت و باز رنگ چهره به مهان حالت زردى بيمارى  آن، روشىن كه بر پيكرش مى
  .دو ساعت حالت احتضار را گذرانيد و به آرامى تسليم گشتعود كرد و درست در يكشنبه ديگر در مهان 

شنومي و  در يكى از روزهاى هفته مابني اين دو روز من به ايشان گفتم كه ما از پيغمربان و بزرگان چيزهاىي به روايت مى
يد چنني حالىت ديده ترين كس به من هست فهميدمي، اكنون بر مشا كه نزديك بودمي و مى كنيم كه اى كاش خود ما مى آرزو مى

  خواهد بفهمم كه اين چه بود؟ شد، من دمل مى

هاى ديگر تكرار كردم، باز سكوت كرد، بار چهارم يا پنجم بود   باره با عبارت سكوت كرد و چيزى نگفت، دوباره و سه
  !اذيتم نكن حسني على: كه گفت

  .تو بفهمامن خودت برو بفهمتوامن به  من منى: قصد من اين بود كه چيزى فهميده باشم؛ گفت: گفتم

نويسم  ام هم چنان مبهم باقى ماند و تاكنون هم كه اين مطالب را مى اين حالت براى من و مادر و برادر و خواهر و عمه
هجرى مشسى و پنجم ماه رجب سال  1354تري  24شنبه  صبح سه 9/ 30ام ساعت  و هم اكنون به اينجا رسيده

  .»1« گومي كه چنني حالىت ديده شد دامن، فقط مى ين موضوع منىهجرى قمرى است چيزى از ا 1395

   چرا شيعه شدم

در كتاب بسيار با ارزش ملاذا اخرتت مذهب ) ق 1314متولد (عالمه كبري، جماهد بزرگ شيخ حمّمد مرعى امني انطاكى 
  :نويسد مى) را اختيار و انتخاب منودم  اهل بيت  چرا مذهب شيعه مذهب(الشيعة مذهب اهل البيت 
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   سبب

______________________________  
  .149: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  249: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

آيه واليت، آيه تطهري، آيه مباهله، آيه موّدت، آيه صالة، آيه تبليغ، تربيك قوم   اهل بيت  شيعه شدن من و انتخاب مذهب
اليت امريمؤمنان، حديث دار، حديث ثقلني، حديث منزلت، حديث سفينه، حديث مدينه در غدير خم به خالفت و و 

هاى  داند و مهه اين احاديث در كتاب علم، و رواياتى كه جانشينان پيامرب صلى اهللا عليه و آله را منحصر در دوازده نفر مى
  .»1« معترب اهل سنت هم آمده بود

چرا مذهب آل طه را انتخاب كردم و به خاطر دوسىت و واليت آنان : گويد مىوى در پايان كتاب ضمن سرودن اشعارى 
با اقوام و خويشامن جنگيدم، و از وطن پدران و اقوامم و آن زندگى و حياتى كه پر از رفاه و راحىت بود دور شدم؟ براى 

داى كعبه جز آنان را براى پيشواىي اينكه حق را برابر با آيات و روايات در اين مذهب يافتم و به اين نتيجه رسيدم كه خ
   نپسنديده، اهل ىب

اهل بيت عليهم السالم از نظر شخصيت واالترين و بلندترين خملوق خدايند و مهه عزت و مقام به آنان داده شده، من 
ن كنم؛ چو  اى توجه منى گوى خوار كننده پس از آگاهيم به حق بودن مذهب اهل بيت عليهم السالم به سخن هيچ ياوه

براى من ثابت شده كه خدا اهل بيت عليهم السالم و مذهبشان را حمور حق قرار داده است، مذهب من تشيع است و 
اين افتخارى بزرگ براى كسى است كه حقيقت را نشانه گرفته، آيا روز قيامت فردى كه جز مذهب آل طه را پى گرفته از 

  عذاب و آتش دوزخ رهاىي و جنات خواهد داشت؟

اند و جز با متّسك به واليت آنان و پريوى از فرهنگ و مذهب بر   اهل بيت ترديد معدن رمحت و بركت، ، ىب»2«  آرى
  .حق آن بزرگواران راهى به سوى جنات و جلب رضاى حق و كسب رضوان و جنت وجود ندارد

______________________________  
  .189 -44: ملاذا اخرتت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت -)1(

  .367: ملاذا اخرتت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت -)2(
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دوستدار اهل بيت عليهم السالم و عاشق عرتت طاهره و اقتداگر به ايشان و مطيع و پريو فرمان هايشان و آنكه در هر 
داند، خوشبخىت  دارد و جز آنان را پيشوا و امام شايسته اطاعت منى برمنىموقعيىت از توسل معنوى به آن بزرگواران دست 

شود و نزول رمحت حق در دنيا و در آخرت  داند، شايسته رمحت واسعه اهلى مى دنيا و آخرتش را در گرو واليت آنان مى
ايت  پايان و عنايات ىب گردد و در مهه حلظاتش چه در دنيا و چه در برزخ و چه در آخرت از الطاف ىب بر او واجب مى

ره   .شود مند مى حق 

  251: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   هاى زمني و آمسان پايه: اهل بيت

ها در جاى خود استوارند و زمني بر حاالتى كه دارد پايدار است و اگر جهانيان و زمينيان در أمن و أمانند،  اگر آمسان
ين خاندان و بر پايه معنويت و نور آنان و التفات و توجه ايشان است چنان كه خود بارها به اين مهه و مهه به مين وجود ا

حضرت امام حمّمد . اند البته اين را جز قلوب اهل اميان و دل صاحلان و باطن شايستگان باور ندارد حقيقت اشاره كرده
  :كند باقر عليه السالم از اين حقيقت چنني ياد مى

ؤِمِنَني عليه الّلِه بَاُب الّلِه الَِّذى ال يـُْؤَتى إّالِمْنُه، َوسِبيُلُه الَِّذى َمْن َسَلَكُه َوَصَل إَىل الّلِه َعزَّ َوجلَّ، وََكذِلكَ  إنَّ َرُسولَ 
ُ
 َكاَن أمريُامل

  »1« َكاَن األْرِض أْن متَِْيَد بِأْهِلهاالسالم ِمن َبعِدِه، َوَجَرى ِلَألئِمَِّة َواِحداً بـَْعَد َواِحٍد، َجَعَلُهُم الّله َعزَّ َوجلَّ أْر 

رسد، و  ترديد پيامرب، باب خداست كه جز از آن در نيايند و راه خداست كه هركس آن را بپيمايد به خدا مى ىب. 
هاى زمني  امريمؤمنان نيز پس از او چنني است، و مهني گونه است هر امامى به دنبال امام ديگر، بارى خدا آنان را پايه

  .قرار داده، تا زمني اهلش را نلرزاند

______________________________  
؛ حبار 1، حديث 9، باب 199: ؛ بصائر الدرجات3، باب األئمة هم أركان األرض، حديث 197/ 1: الكاىف -)1(

  .3، حديث 12، باب 353/ 25: األنوار
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

 

  :عليه السالم فرمود حضرت امام سجاد

نا يـُْنزُِل الَغْيَث، وبِنا حنُن الذيَن بَِنا ُميِْسُك الّلُه السماءَ أْن تـََقَع على األرِض إال بإْذنِه، وِبنا ُميِْسُك اَألْرَض أْن َمتِيَد بَأهِلها، وبِ 
  »1« َلساَخْت ِبَأْهِلهايـَْنُشُر الرَّْمحََة، َوُخيْرُِج بَرِكاِت اَألْرِض، َوَلْوال ما ِىف األرِض ِمنَّا 

خدا به سبب ما آمسان را نگاه داشته مبادا جز به اذن او بر زمني افتد و به وسيله ما زمني را حفظ كرده تا اهلش را . 
هاى زمني را بريون  سازد، و بركت كند و رمحت را در پرتو وجود ما پراكنده مى نلرزاند، باران را به خاطر ما نازل مى

  .برد كسى از ما، در زمني نبود اهلش را فرو مىآورد، اگر   مى

اند، هرگاه ستارگان ناپديد شوند آمسانيان نيز بروند  ستارگان سبب امان اهل آمسان: رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»2«  من بروند زمينيان نيز خواهند رفت  اهل بيت  اند و هرگاه من موجب امان اهل زمني  اهل بيت و

  :مؤمنان عليه السالم فرمودامري 

  »3«  َحنُْن بـَْيُت النُّبـَُوِة َوَمْعِدُن اِحلْكَمِة، َوَأماٌن َألْهِل اَألْرِض، َوَجناٌة ِلَمْن َطَلبَ 

  .اند ما خانه نبوت، و معدن حكمت و سبب امان زمينيان و رهاىي كساىن هستيم كه خواهان رهاىي. 

   و نورانيت و توجه اهل ىبها و زمني به مين معنويت  استوارى آمسان

   اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
لس الرابع والثالثون، حديث 186: األماىل، صدوق -)1( ؛ روضة 10، حديث 1، باب 5/ 23: ؛ حبار األنوار15، ا

  .199/ 1: الواعظني

لس الثالث عشر، حديث 379: األماىل، طوسى -)2(   .3، حديث 8، باب 309/ 27: األنوار؛ حبار 812؛ ا

  .310/ 1: نثر الدر -)3(
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هاى ملكوتى و قدرت روحى و توان قلىب آنان ويژه خود آنان است و كسى از ملكوتيان و ُملكيان هم پايه  است و سرمايه
  !»1« اند سرمايه، خاكسار و فروتن و خاضع و متواضع آنان نيست اما شگفىت اينجاست كه با اين مهه مايه و

______________________________  
   احاديث خمتلفى در كتب اهل سنت پريامون اين واقعيت كه اهل بيت -)1(

: ؛ ينابيع املودة170: ذخائر العقىب: هاى زمني و آمسان هستند آمده است مثًال  اهل بيت عليهم السالم امان امت و پايه
/ 9: ؛ جممع الزوائد217/ 7و  116/ 6: ؛ كنزالعمال140: ؛ الصواعق احملرقة149/ 3: ؛ مستدرك الصحيحني19

  ...و 174

  254: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  پيشوايان انسان پرور: اهل بيت

نقره، عقيق، فريوزه، املاس، مس و هاى كره زمني و شايد بعضى كرات ديگر، داشنت معادن فراوان مهچون طال،  از ويژگى
  .آهن است

  .دانند مهه جهانيان، معدن را عنصرى باارزش، پرقيمت، مفيد، سودمند و داراى كاربرد در حيات انسان مى

هاى فىن و تبديل اجناس معدىن به ابزار زندگى،  شناسى، استخراج معدن، محل حمتويات معدن به كارگاه ياىب، معدن معدن
  .ه از روزگاران قدمي انسان با حتمل مهه گونه زمحت و مشقىت در پى آن بوده استحقايقى است ك

انسان در طول . از معادىن كه مهيشه در نظر انسان داراى ارزش و امهيت بوده و در آينده هم خواهد بود، معدن طالست
پردازد سپس براى  دن، به جستجو مىانسان براى يافنت و شناساىي اين مع. تفاوت نبوده است تاريخ نسبت به اين معدن ىب

كند، آنگاه آن را به كارخانه برده و با هزار برنامه فىن از سنگ و خاك  فرساىي حتمل مى هاى طاقت استخراج طال مشقت
  .منايد كند و به صورت مشش به بازار عرضه مى جدا مى

نار يا پشتوانه اسكناس درآورند كه چرخ دهند تا به صورت درهم و دي دست مى سپس آن را به هنرمنداىن دقيق و چريه
بند، گوشواره، دستبند، انگشرت، درآورند تا غريزه زيباپسندى انسان را سرياب   اقتصاد مملكىت بچرخد و يا به صورت گردن

  .كنند
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  255: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ايت دارد خداست است و داناى اين معدن كه دانشى ىبها و زمني به منزله يك معدن  نكته قابل تأمل اينكه مهه آمسان

خداى دانا از اين معدن باعظمت موجودى طال صفت به نام انسان آفريد و او را در اين سياره خاكى قرار داد تا 
استعدادهاى فطرى و مقام خالفت اللهى و مايه قدرت عقلى او مهراه با كوششى مستمر و جهادى پيوسته به ظهور برسد 
و آبادى دنيا و آخرت و سعادت ابدى و جاوداىن خود را حتقق خبشد و اهداف حق را با آراسته شدن به اميان و يقني و 

ايتاً براى خود و ديگران منبعى از خري و نيكى   رنگ گرفنت از حسنات اخالقى و اجراى احكام اهلى آشكار سازد و 
  .گردد و صفات اهلى از وجودش طلوع كند

ط در سايه اين حقيقت ميسر است كه مشش وجود انسان در اختيار رهربان و معلماىن آمساىن كه منتخبان خدا اين مهه فق
اى كه نسبت به انسان و ديگر حقايق دارند از اين طالى ناب، موجودى  هستند قرار گريد تا آنان به وسيله دانش گسرتده

  .صد در صد اهلى بسازند

معماران آمساىن و سازندگان بناى انساىن كه در ساخنت بناى انسانيت نظريى ندارند  خداى مهربان انسان را به پيشگاه
  .، هدايت كرده است اهل بيت عليهم السالم  يعىن

هاى ارزنده با زرگران و سازندگان خود به دمشىن و خمالفت برخاسته، و دامن حياتشان را  چه شده است كه اين مشش گونه
  !كنند؟ آلوده مى

ها بسپارند تا تار و پودشان را از هم بگسلند  نازيباست كه خود رابه دست دزدان راه انسانيت و غارتگران ارزشچه بد و 
  !و آنان را به شكلى درآورند كه غوالن و ديوان از ديدن چهره زشت آنان روى بگردانند؟

و پريوان شرقى و غرىب معاصر آنان را از حول و بياييد فرعونيان، منروديان، قارونيان، بوهلبيان، بوجهليان، امويان، عباسيان، 
  حوش وجود خود

  256: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و زندگى خود دور سازيد و خود را به دست با كفايت پيامربان و امامان بسپاريد تا از مشش وجود مشا، سلمان و ابوذر و 
  .بسازند... برير و زهري و ميثم و رشيد هجرى و حجر بن عدى و
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  دل به عشق خداى يكتا ده
 

  اى را رهى به دريا ده قطره

  تا مناند ز عاشقان اثرى
 

  خاك جمنون به آب ليال ده

  جان فرهاد وقف شريين كن
 

  دل وامق به ِمهر عذرا ده

 ُكنده تن ز پاى جان بردار
 

  مست و شوريده سر به صحرا ده

  ساقيا جرعه خرد سوزى
 

  سر و پا ده ىببه من رند 

شت و حور و قصور  زاهدان را 
 

  عاشقان را به نزد خود جا ده

 دمل از فرقتت به جان آمد
 

  جان من يك دمك دمل وا ده

  تا بسوزد ز تاب رخسارت
 

  فيض را ديده متاشا ده

  زاهدا دل بده به قصه عشق
 

  آهن كهنه را به حلوا ده

  تا كى از هر هوا بىت سازى
 

 «1»  عشق خداى يكتا دهدل به 

  

______________________________  
  .839ديوان فيض كاشاىن، غزل  -)1(

  257: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   سرمشق سالكان: اهل بيت

را سرمشق و   اهل بيت عليهم السالم در سطور گذشته اشاره شد كه سالك كوى دوست بايد در مهه شؤون زندگى خود
  .الگوى خويش قرار دهد
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خداى مهربان راه رسيدن به كماالت و طريق حتصيل فضايل را بيان فرموده، سپس فرمان داده است كه مشا اين راه را به 
  .دنبال سالك آن و با اقتدا به پيشواى معصوم راه طى كنيد تا به مقصد برسيد

اند كه حىت عبد  ه مدارج و مراحل مهراهش باشيد، آنان به جاىي رسيدهالبته چنني نيست كه پا به پاى او بتوانيد در مه
  :توامنندى چون جربئيل به آجنا راه نيافته، اعالم كرد

  »1«  َلْو َدنـَْوُت أْمنَُلًة َالْحتَـَرْقتُ 

  .ترديد بسوزم اگر به اندازه يك بند انگشت فراتر روم ىب. 

  ها اسوه انسان

ها قرار داده است تا هركس به فراخور حال خويش و  را سرمشق و اسوه انسان  اهل بيت عليهم السالم حضرت حق،
ره گريد   .ظرفيت و استعدادش از آنان 

______________________________  
  .86، حديث 3، باب 382/ 18: ؛ حبار األنوار178/ 1: املناقب -)1(

  258: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »...السَّماِء ماًء َفساَلْت أَْوِدَيةٌ ِبَقَدرِها أَنـَْزَل ِمنَ «

  ...جارى شد]  سيالىب[خدا از آمسان آىب نازل كرد كه در هر درّه و رودى به اندازه گنجايش و وسعتش 

خدا از عامل باال آب حيات و علم و دانش نازل كرد پس هر بسرتى به اندازه گنجايش خود از : در تأويل آيه گفته شده
ره مى   .برد آن 

تر و انشراح و انبساط بيشرتى داشته باشد،  تر و گسرتده است و از نظر سعه وجودى كامل آن درّه و بسرت كه عميق
ره بربد و خود را از نظر وجودى و معرفىت به جاىي برساند كه به مقام احسان دست  مى تواند از اين آب حيات بيشرت 
  .يابد

  :فرمايد اگر حضرت حق مى
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  .»2« »...َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ «

  ...پيامرب خدا الگوى نيكوىي است] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 

اند اين اسوه بودن پس از رسول  اين اسوه بودن ويژه آن حضرت نيست چون خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله اعالم كرده
رسد، چرا كه آنان خلفا و اوصيا و جانشينان و وارثان بر حق پيامربند و مقام اسوه  مى  عليهم السالماهل بيت   اهلى به

  .رسد مى  اهل بيت عليهم السالم  بودن مقام شخص نيست بلكه مقامى حقوقى است كه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به

اهل بيت عليهم  يدن تسبيح آنان جز با تأسى به پيامرب وانس با فرشتگان غيىب و شن: رهرو راه واليت، بايد بداند كه
  .شود و بدون اقتدا به آن بزرگواران طى اين راه غري ممكن و بلكه از حماالت است برايش حاصل منى  السالم

______________________________  
  .17): 13(رعد  -)1(

  .21): 33(احزاب  -)2(

  259: ، صالسالم عرشيان فرش نشني اهل بيت عليهم

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ْخرَُج والَفْلُج، والُقْربُ 
َ
واَلمَحبَُّة، ِمَن الّلِه وِمْن َرُسوِلِه ِلَمْن  الرَّْوُح والرَّاَحُة، والرَّْمحَُة والنُّْصَرُة، والُيْسُر والَيساُر، والرِّضا والرِّضواُن، وامل

  »1«  باَألْوِصياِء ِمْن بـَْعِدهْ َأَحبَّ َعِليّاً، وائْـَتمَّ 

آسايش و راحت و رمحت و نصرت و توانگرى و گشايش و خشنودى و رضوان و راه خروج از مشكالت و پريوزى و . 
  .تقرب و دوسىت خدا و پيامربش براى كسى است كه على را دوست بدارد و به امامان پس از او اقتدا كند

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

رَّأْ ِمْن َعِدوِِّهْم، وْلَيْأَمتَّ بإماِم َمن َسرَُّه أن يَنُظَر إَىل الّلِه ِبَغِري ِحَجاٍب، َويْنظَُر الّلُه إليِه بَغْريِ ِحجاٍب، فَلَيتَـَولَّ آَل حمّمٍد، وْلَيَتبَـ 
ْؤمِنْنيَ ِمنـُْهْم، فإنَّه إذا كاَن يـَْوُم القيامِة َنَظَر الّلهُ إليِه ِبَغْريِ حِ 

ُ
  »2«  جاٍب، وَنَظَر إىل الّلِه ِبَغْريِ ِحجابٍ امل
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پرده به او نظر كند، بايد واليت  پرده و حجاب ببيند و خدا نيز ىب ىب]  با چشم دل[شود كه خدا را  هركس خوشحال مى. 
اين آل حمّمد را بپذيرد و از دمشنانشان بيزارى جويد و از آن كس از ايشان كه پيشواى مؤمنان است پريوى كند، در 

  !پرده خدا را مشاهده كند پرده به او بنگرد و او نيز ىب صورت چون روز قيامت شود خدا ىب

   هاى بندگى و عبوديت اهل بيت عليهم السالم چون مهه مراحل و مقامات و مهه راه

______________________________  
  .169/ 1: تفسري العياشى -)1(

   ؛ اهل بيت42، حديث 4، باب 90/ 27: ؛ حبار األنوار101، حديث 78، باب 60/ 1: احملاسن -)2(

  .880، حديث 580/ 2: اهل بيت عليهم السالم در قرآن و حديث

  260: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .اند اند، اسوه و سرمشق مهگان شده هاى فضيلت و معنويت را با كمال اخالص طى كرده و مهه جاده

اى كه قرآن كثري است، آنان كثرت را ناظرند و در آن مرحله كه بسيط است، بساطت  اند كه در مرحله آنان به جاىي رسيده
  .را شاهدند زيرا حقيقتشان مهان حقيقت قرآن است و بدون آنان درك قرآن و رسيدن به مقام قرب ميّسر نيست

  كنند دنيا طلبان اهل بيت عليهم السالم را درك منى

اش به اهل بيت عليهم السالم مراجعه كند، به اندازه فهم و گنجايش و ظرفيتش از واليت و  گىهركس در مهه شؤون زند 
ره مى   .برد حقيقت آنان كه واليت خدا و حقيقت قرآن است، 

با اسوه قرار دادن اهل بيت عليهم  -اى هر كدام به گونه -هاى متوسط و دارندگان سعه وجودى افراد كم گنجايش و انسان
منايند و بر پايه مهان ادراك و اميان و  شوند و به آثارشان اقتدا مى كنند و به آن مؤمن مى قيقت آنان را ادراك مىالسالم ح

  :خواهند از آن به در آيند رسند وىل فرو رفتگان در چاه طبيعت كه منى اقتدا، به پاداش و جزا مى

  .»1« »...اَكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلماِت لَْيَس ِخبارٍِج ِمْنه... «

  ...است و از آن بريون شدىن نيست]  ِى جهل و گمراهى[ها  مانند كسى است كه در تاريكى... 
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دهند  يابند و به اين خاطر نه اينكه آن بزرگواران را سرمشق و اسوه خود قرار منى هرگز حقيقت رسالت و واليت را درمنى
  !ورزند بلكه به آنان كفر مى

______________________________  
  .122): 6(انعام  -)1(

  261: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

نگرند وىل شخصيت و رسالت و نبوتش را  دارد كه سّر اينكه گروهى پيامرب را با چشم سر مى از اين جهت قرآن بيان مى
اند و مهان طور كه صراط مستقيم  ه هولناك هوا فرو افتادهكنند اين است كه در ماديت حمض و چاه طبيعت و در  درك منى

خواهند باطن قرآن را حتمل   توانند يا منى اند و به عبارت ديگر، آنان كه منى اند، وى و اهل بيتش را نيز نشناخته را نشناخته
لبشان در پوشش و حجاىب است  توانند بشناسند زيرا زندگى آنان و به ويژه ق كنند؛ باطن اهل بيت عليهم السالم را نيز منى

  .گذارد حقيقت اهل بيت عليهم السالم و پيشواىي و امامتشان را درك كنند كه منى

آيد و ميان انسان و  اين پوشش و حجاب مهان است كه از تداوم و كثرت گناه و فسق و تعصب و جلاجت فراهم مى
  !شود مشاهده حقيقت حائل مى

  .»1« »َك َو ُهْم ال يـُْبِصُرونَ َتراُهْم يـَْنُظُروَن ِإَليْ ... «

  .بينند نگرند در حاىل كه منى بيىن كه به سوى تو مى و آنان را مى... 

اينانند كه تداوم گناه و . بينند وىل از ديدن حقيقت كورند اهل نگريسنت هستند وىل اهل بصريت نيستند، ظاهر را مى
  :افكنده استتعصب جاهالنه و جلاجت بر چشم باطنشان پرده و حجاب 

  .»2« »...َأْعيـُنـُُهْم ِيف ِغطاٍء َعْن ِذْكرِي... «

  ...بود]  غفلت[شان از ياد من در پرده ]  بصريت[مهان كساىن كه ديده ... 

______________________________  
  .198): 7(اعراف  -)1(
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  .101): 18(كهف   -)2(

  262: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ده نيستحق پوشي

اهل بيت عليهم السالم، حمجوب نيستند چنان كه حضرت حق مستور نيست، اگر گروهى از مردم با چشم بصريت حق 
  :بينند براى آن است كه خود در حجاب هستند و گرنه خدا ظاهر و ُمظهر و نور است را منى

  .»1« »...اللَُّه نُوُر السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

  ...زمني استها و  خدا نور آمسان

ماند و در  اين حجاب كه مانع ديدن حق و سبب نديدن نبوت و واليت است تا روز قيامت بر ديدگانشان باقى مى
شود، آن چنان كه اكنون براى پيامرب و اهل بيت عليهم السالم روشن است و چيزى  قيامت حقيقت براى آنان آشكار مى

  .گردد امروز براى آنان هويدا است يگران آشكار مىبر آنان پوشيده نيست و آنچه در آينده براى د

بيند و مقاماتشان براى او آشكار  البته آنكه اهل بصريت و ديدن است هم اكنون حق و حقيقِت نبوت و واليت را مى
  .كند دهد و با متام وجود به آن بزرگواران اقتدا مى است و به مهني خاطر آنان را اسوه و الگوى خود قرار مى

  يار ندارد نقاب و پرده وىلمجال 
 

 «2» غبار ره بنشان تا نظر تواىن كرد

  

  .باشد آرى، حق پوشيده نيست و رسالت و واليت مستور منى

  حقايق عرصه غيب و شهود كه مهگى آيات اهلى هستند هيچ كدام در

______________________________  
  .35): 24(نور  -)1(

  .اشعارحافظ شريازى، ديوان  -)2(
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  263: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

باشند، اين انسان است كه در پس پرده گناهان حمجوب است و به اين عّلت از ديدن حق حمروم است  حجاب و پرده منى
ه پرده و حجاب بر ديدگان ناظر است نه بر روى حق كه حق مهواره براى خلق متجّلى است چنان كه موالى عاشقان قبل

  :فرمايد عارفان امريمؤمنان عليه السالم مى

َتَجّلى ِخلَلِقِه ِخبَلِقهِ 
ُ
  »1«  اَحلمُد ِلّلِه امل

  .سپاس و ستايش ويژه خداست كه براى خلقش به سبب وجود خلقش آشكار است. 

نكه در دلش هايشان متأثر از وجود نورى آنان است و آ اهل بيت عليهم السالم حقايق نورى هستند و حىت اجساد و بدن
بيند و خود را در مدار  اند؛ حقيقت آنان را مى اش به حقيقت، نور قرار داده به خاطر سالمت نفسش و عشق و عالقه

  !دهد گرچه از نعمت چشم سر حمروم باشد اقتدا به آنان قرار مى

و آمد بودند، حضرت به من مهراه حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم وارد مسجد شدم، مردم در رفت : گويد ابوبصري مى
  :گفت بيىن؟ مى امام باقر را مى: بينند؟ من هم به هركس رسيدم پرسيدم از مردم بپرس مرا مى: فرمود

وارد مسجد  -كه از دو چشم نابينا بود  -نه، با اينكه حضرت در برابرش ايستاده بود، در اين هنگام ابوهارون مكفوف
بيىن؟  حضرت امام حمّمد باقر را مى: بيند يا نه؟ من از او پرسيدم پرس كه آيا مرا مىاكنون از ابوهارون ب: شد، امام فرمود

از كجا : بيىن امام اينجا ايستاده است، پرسيدم مگر منى: گاه به آن حضرت اشاره كرد و گفت آرى، آن: پاسخ داد
  !!»2«  ورى درخشان استچگونه نبينم و ندامن در حاىل كه امام ن: فهميدى؟ تو كه نابينا هسىت؟ پاسخ داد

______________________________  
  .33، باب 239/ 34: ؛ أعالم الدين؛ حبار األنوار108، خطبه 157: ج البالغة -)1(

  .31، حديث 5، باب 243/ 46: ؛ حبار األنوار595/ 2: اخلرائج واجلرائح -)2(

  264: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

بيند وىل بينا از  اى متجّلى شود، مى از چشم وىل بينا از دل، حقيقت را هرچه و هر كجا باشد و به هر جلوهآرى نابينا 
  !خيزد بيند و به تكذيب و انكارش برمى چشم و نابينا از دل گرچه حقيقت در كنارش باشد آن را منى
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ريخ آنان را خبواند و يا درباره آنان كتاب ممكن است كسى درباره پيامرب و اهل بيت عليهم السالم سخن بگويد و يا تا
بنويسد، وىل حقيقت آنان را نبيند و به عبارت ديگر، شخص آنان را بنگرد وىل شخصيت آن بزرگواران را نبيند چنان كه 

 اند وىل به آنان اميان ها نوشته هاى الوهيت، كتاب دانشمندان مسيحى والييك درباره اين شاهدان بزم ربوبّيت و نشانه
  !نياوردند و در فرهنگ حتريف شده و درّه هولناك جهل خود ماندند تا از بني رفتند

كه هر روز در زندان پس از طلوع آفتاب تا   »1«  در احوال حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السالم آمده است
  .هنگام زوال به سجده و عبادت و مناجات بود

ديد، روزى  اى را در گوشه زندان مى كرد، جامه روزنه بام زندان به زندان نگاه مىرفت و از  هارون روزهاىي به بام زندان مى
  :به ربيع زندانبان گفت

ْوِضِع؟
َ
  ما ذاَك الثـَّْوُب اّلذى َأراُه كلَّ يَوٍم ىف ذِلَك امل

  بينم چيست؟ اى كه مهه روزه در آجنا مى آن جامه! اى ربيع

  :ربيع پاسخ داد

ا     َوْقِت الزَّوالِ   ُهَو موَسى ْبُن َجْعَفر، َلُه ُكلَّ يـَْوٍم َسْجَدٌة بـَْعَد طُُلوِع الشَّمِس ِإىلما ذاَك ِبثـَْوٍب، وإمنَّ

   آن جامه نيست، موسى بن جعفر است كه هر روز پس از طلوع آفتاب. 

______________________________  
   به اين جريان در حبث اهل بيت -)1(

فنا اشاره شده، اما از آجنا كه اين ماجرا از حيث سرمشق بودن براى سالكان نيز امهيت اهل بيت عليهم السالم و مقام 
  .دارد، تكرار شده است

  265: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  تا زوال ظهر در سجده است
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يافت  اگر باطن روشىن مىترديد  بيند، وىل چون كور باطن است از ديدن حقيقت حمروم است، ىب هارون با چشم سر مى
داد و خود چون غالم حلقه به   كرد و حكومت را كه حق اهلى امام بود در اختيار امام قرار مى حضرت را از زندان آزاد مى
  .كرد اى از اقتدا به آن حضرت درنگ منى آمد و حلظه گوشى به خدمت امام درمى

اند كه صاحل بن  حسن عسگرى عليه السالم شدند نوشتهدر مقابل درباره كساىن كه مأمور شكنجه كردن حضرت امام 
چه كنم دو نفر از بدترين اشخاص را مأمور شكنجه آن حضرت كردم، آن دو نفر پس از : گفت وصيف رئيس زندان مى

 مشاهده حال عبادت و راز و نياز آن حقيقت ملكوتى، چنان حتت تأثري قرار گرفتند كه خود مهواره به عبادت و راز و نياز
  !!ايستادند به طورى كه رفتارشان شگفت آور است

ايد؟ در پاسخ  دهيد؟ مگر از آن حضرت چه ديده ايد؟ چرا مأموريت خود را اجنام منى چرا چنني شده: گومي به آنان مى
ر گذراند و جز عبادت به كا ها را به عبادت مى گريد و شب چه بگوييم درباره انساىن كه روزها را روزه مى: گويند مى

  !»2«  توانيم خود را نگاه دارمي شومي كه منى لرزد و چنان مى نگرد، بدمنان مى هنگامى كه به ما مى. شود ديگرى مشغول منى

شود و به جاى اجنام مأموريت شيطاىن در مدار مأموريت اسالمى و عبادى قرار  آرى، حقيقت بني، حقيقت خو مى
  .گريد مى

______________________________  
  .24، حديث 9، باب 220/ 48: ؛ حبار األنوار14، حديث 7، باب 95/ 1: عيون أخبار الرضا -)1(

؛ 334/ 2: ؛ االرشاد، مفيد23، باب مولد أىب حمّمد احلسن بن على عليه السالم، حديث 512/ 1: الكاىف -)2(
  .6، حديث 4، باب 308/ 50: ؛ حبار األنوار248/ 1: روضة الواعظني

  266: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   واسطه رشد و كمال: اهل بيت

  .دهند يابند و ميوه منى شوند و رشد منى واسطه زمني، سبز منى هاى نباتى بدون اتصال و ارتباط با خاك و ىب دانه

ا را براى  كند ها را سبز منى البته خاك نيز بايد پاك باشد و گرنه خاكى كه آغشته به آلودگى است نه تنها دانه بلكه آ
ها جز با وساطت خاِك پاك، به حيات ويژه خود يعىن سرسبزى و رشد و  سازد، بنابراين دانه مهيشه فاسد و نابود مى

  يابند، دهى دست منى ميوه
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  .»1« »...َو اْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نَباتُُه ِبِإْذِن َربِِّه َو الَِّذي َخُبَث ال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكداً «

سود از آن  آيد و زميىن كه ناپاك است جز گياهى اندك و ىب و زمني پاك است كه گياهش به اذن پروردگارش بريون مى
  ...آيد بريون منى

ها شرط الزم است بلكه براى وقوع و حتقق و رخ دادن هر حقيقىت، وساطت امرى  ها و هسته وساطت نه تنها در امر دانه
  .رسد يابد و به كمال مطلوب منى هيچ چيز بدون وساطت امور ديگر حتقق منى: توان گفت مىحياتى است تا جاىي كه 

  ها شود و بدن وساطت معمار و بنا و كارگر ساخته منى ها ىب آرى، خانه

______________________________  
  .58): 7(اعراف  -)1(

  267: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شنود، به اين سبب بايد  واسطه امواج صدا را منى ها ىب بيند و گوش واسطه نور منى ها ىب كند و ديده شد منىوساطت غذا ر  ىب
  .يابد پذيرفت كه انسان بدون ترديد به منزلت و شأن شايسته خود جز با وساطت، دست منى

و اوج انسانيت برسد اما آيا شأن انسان اين است كه به مقام خالفت اللهى و علم آدم االمسائى و هدايت و كرامت 
  !توان به اين مقامات عاىل معنوى رسيد؟ هرگز وساطت واسطه الزم مى ىب

اى به وادى انسانيت و عرصه آدميت كه مهان عامل اميان و اخالق و عمل صاحل و  اينكه انسان با وساطت چه واسطه
  .رآن كرمي شنيدتواند راه يابد، حقيقىت است كه بايد از زبان ق ايتاً تقواست مى

   وساطت اهل بيت عليهم السالم

هاى برتر و پاك و معصوم را داراى مقام وساطت بني خدا و خلق براى رساندن خلق به اميان و عمل و  قرآن، فقط انسان
 كه راهنماى انسان به سوى خدا و قيامت و   اهل بيت عليهم السالم مشارد و آنان نيز جز پيامرب و اخالق و لقاى حق مى

اى  اند و تعليم حكمت و قرآن در شأن آنان است، كسى نيست؛ اهل بيىت كه ذرّه آشنا كنندگان انسان با گذشته و آينده
توان يافت چنان كه خود نيز اين پاكى مهه  تباهى و تباهكارى و نقص و عيب، چه در پنهان و چه در آشكار آنان منى

  .اند جانبه را در حق خود ياد كرده
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  :م صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب اسال

  »1«  ِإنَّا أْهُل بـَْيٍت َقْد َأْذَهَب الّلُه عنَّا اْلَفواِحَش، ما َظَهَر ِمْنها َوما َبَطنَ 

   ما اهل بيىت هستيم كه خدا هرگونه ناپاكى را چه آشكارش و چه. 

______________________________  
  .29، حديث 7، باب 116/ 23: األنوار ؛ حبار176/ 2: ؛ املناقب54/ 1: الفردوس -)1(

  268: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .انش را از ما زدوده است

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در پى آيه تطهري فرمود

  »1«  َحنُن َأهُل بـَْيٍت َطهََّرُهُم اللّهُ 

  .منوده استما خانداىن هستيم كه خداوند از هر ناپاكى پاكشان . 

  :اى بسيار مهم فرموده است امرياملؤمنني عليه السالم در قطعه

َا أَمَر ِبطَ  َا أَمَر الّلُه عّز وجّل ِبطَاَعِة الرَُّسوِل؛ ِألنَُّه َمعُصوٌم ُمَطهٌَّر َاليَأُمُر ِمبَعِصَيِتِه، َوإمنَّ اَعِة أُوِىل األمِر؛ ِألنـَُّهم َمْعُصوُموَن إمنَّ
  .»2«  يَأُمُروَن ِمبَعِصَيِتهِ ُمَطهَّرُوَن َال 

دهد و به فرمان بردن از  خدا به فرمان بردن از پيامرب فرمان داده زيرا پيامرب، معصوم و پاك است و به گناه فرمان منى
  .دهند اند و به گناه فرمان منى اولواالمر فرمان داده زيرا معصوم و پاك

  :حضرت امام جمتىب عليه السالم فرمود

، َفال . بـَْيٍت َأْكَرَمَنا الّلهُ باالسالِم، واْختاَرنا َواْصَطفانا َواْجَتبانا فَأْذَهب َعنَّا الرِّْجَس َوَطهََّرنا َتْطِهْرياً  إنَّا أَْهلُ  والرِّجُس ُهَو الّشكُّ
  »3« َنُشكُّ ِىف الّلِه اَحلقِّ َوِديِنِه أََبَداً، َوَطهََّرنا ِمْن ُكلِّ أََفٍن َوَغيَّةٍ 
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 هستيم كه خدا ما را به اسالم گرامى داشت و ما را از ميان مهه خملوقات عامل انتخاب كرد و برگزيد و ما خانداىن. 
  آلودگى و ناپاكى را از ما

______________________________  
  .606/ 6: الدر املنثور -)1(

/ 27: شيعة؛ وسائل ال158، حديث 139/ 1: ؛ اخلصال1، حديث 102، باب 123/ 1: علل الشرائع -)2(
  .8، حديث 81، باب 337/ 72: ؛ حبار األنوار33398، حديث 10، باب 129

  .5، حديث 9، باب 138/ 10: ؛ حبار األنوار1174؛ جملس يوم اجلمعة، حديث 561: األماىل، طوسى -)3(

  269: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ما هرگز در  -و چون شك از ما زدوده شده -ناپاكى مهان شك استآلودگى و . ها آراست زدود و ما را به انواع پاكى
  .كنيم و نيز ما را از هرگونه سست رأىي و گمراهى پاك گردانيد وجود خداى حق و در دين او شك منى

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود

  ؟»1«  الرِّجسَ إنَّا َالنُوَصُف وََكيَف يـُْوَصُف قـَْوٌم َرَفَع الّلُه َعنـُْهُم 

  .توان گروهى را وصف كرد كه خدا هرگونه ناپاكى را از آنان برداشته است ما هرگز به وصف در نياييم و چگونه مى

  :و حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« إنَّ الشَّكَّ َواْلَمْعِصَيَة ِىف النَّاِر لَيَسا ِمنَّا َوَال إلَيَنا

  .آيد ز ماست و نه به سوى ما مىشك و گناه در آتش است نه ا. 

  :گويد و حضرت امام هادى عليه السالم در جامعه كبريه مى

ُكرَُّمون
عُصوُموَن امل

َ
هديُّوَن امل

َ
  ...أشَهُد أَنَُّكم األئمَُّة الرَّاِشدوَن امل

، َوَطهَّرَُكم ِمَن الدََّنِس،    »3« َوأذَهَب َعنُكُم الرِّجَس َوطهَّرَُكم َتطِهرياً َعَصَمُكُم الّلهُ ِمَن الزََّلِل، َوآَمَنُكم ِمَن الِفَنتِ
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   معصوم. دهم كه مشا امامان هدايتگر و هدايت شده هستيد گواهى مى. 

______________________________  
، باب 30/ 27: ؛ حبار األنوار55، حديث 2، باب 30: ؛ املؤمن16، باب املصافحة، حديث 182/ 2: الكاىف -)1(

  .26، حديث 100

/ 27: ؛ وسائل الشيعة259، حديث 29، باب 249/ 1: ؛ احملاسن5، باب الشك، حديث 400/ 2: الكاىف -)2(
  .10، حديث 100، باب 127/ 69: ؛ حبار األنوار22494، حديث 12، باب 162

  .18/ 2: ؛ فرائد السمطني4، حديث 8، باب 129/ 99: ؛ حبار األنوار1، حديث 97/ 6: التهذيب -)3(

  270: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

هاى  ها در امان قرار داده و از چرك ها حفظ كرده و از فتنه خدا مشا را از لغزش. باشيد از هر خطا و گرامى و با كرامت مى
  .ها آراسته است معنوى پاك منوده و آلودگى را از مشا برطرف كرده و مشا را به انواع پاكى

ا از هر عيب و نقص، وحى و نبوت و امامت را در خانداىن پاك و پاكيزه از هر عيب و نقص قرار آرى، خداى پاك و مربّ 
ها به واسطه آنان شؤون اليق به خود را حتقق دهند و به مقام اميان و اخالق و عمل صاحل و تربيت كامل و  داده تا انسان

و دنيا و آخرتشان را در پرتو نبوت و امامت آنان آباد   جامع برسند و از كفر و شرك و هوا پرسىت و گناه در امان مبانند
شت جاودان مسكن گزينند ايتاً به لقاء الّله برسند و براى ابد در    .كنند و 

  .»1« »...ِكتاٌب أَنـَْزْلناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ ... «

به ]  ِى جهل، گمراهى و طغيان[ها  نازل كردمي تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاريكىكتاىب است كه آن را بر تو ]  اين[
ناپذير و ستوده بريون  تواناى شكست]  خداىِ [به سوى راه ]  معرفت، عدالت و اميان و در حقيقت[سوى روشناىيِ 

  ...آورى

  .»2« »...الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا «

و   اهل بيت عليهم السالم كه امامان از[از پيامرب و صاحبان امر خودتان ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان
  ...اطاعت كنيد] اند چون پيامرب داراى مقام عصمت
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______________________________  
  .1): 14(ابراهيم  -)1(

  .59): 4(نساء  -)2(

  271: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كه اطاعتشان مقرون   -هاى شيعه و سىن نقل شد كه منظور از اوىل االمر در صفحات گذشته روايت بسيار مهمى از كتاب
در آن روايت نام بر اساس بيان پيامرب، دوازده پيشواى معصوم از خاندان خود اوست كه  - به اطاعت خدا و رسول است

  .»1«  هر دوازده نفر را بيان كرده است

   عصمت و طهارت  اهل بيت واسطه اين پيشوايان معصوم و امامان پاك و پس ىب

رسيدن به شؤوىن چون اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه و تربيت جامع و كامل براى كسى   اهل بيت عليهم السالم
  .نه ديگر رفنت، عني ضاللت و گمراهى و افتادن در راه هالكت و نابودى استميّسر نيست و از اين آستانه به آستا

مرىب و معّلم و رؤوف و رحيم و حريص به هدايت و دستگري اّمت و باز كننده دِر سعادت و جنات و مسدود كننده راه 
و در روايات بسيار هستند و در يك مجله چنان كه در تأويل آيات قرآن   اهل بيت عليهم السالم شقاوت و ضاللت،

اند مهان صراط مستقيمى كه به طور مكّرر در قرآن جميد از  صراط مستقيم  اهل بيت اند، مهمى كه شيعه و سىن نقل كرده
  .آن ياد شده است

______________________________  
  .283/ 3: ؛ ينابيع املودة282/ 1: املناقب -)1(

  272: صالسالم عرشيان فرش نشني،  اهل بيت عليهم

  رشته اتصال انسان به خدا: اهل بيت

انسان بر پايه فطرت، نسبت به كمال، كشش دارد و خدا كمال مطلق است پس انسان به طور فطرى نسبت به خدا 
كوشد تا خود را به كمال برساند و از نقص و كاسىت جنات دهد از اين رو در صورتى كه دچار  داراى كشش است و مى
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سپارد، چون دلداده به كمال است، اين دلدادگى به خدا سبب شوق و اشتياق و  به خدا دل مىحجاب و غفلت نباشد 
  .شود حركت به سوى او مى

  .»1« »َربَِّك َكْدحاً َفُمالِقيهِ   ِإنََّك كاِدٌح ِإىل... «

  .يقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به سوى پروردگارت در حركىت! اى انسان... 

اىي آن از آجنا كه رسيدن به   كمال مطلق بايد با پيمودن مراتب آن باشد پس تا مراتب پايني طى نشود به مراتب عاىل و 
اى به مرتبه ديگر وارد شد، اين طى مراتب در سري  توان بدون گذر از مرتبه و مرحله خنواهد رسيد چرا كه در نظام هسىت منى

  .صعودى و نزوىل امرى ضرورى و الزم است

ايت به اوج كمال و مطلق مجال برسد، بايد مرحله اقتدا به نبوت حمّمدى را كه  پس كسى كه خبواهد به مراتب عاىل و در 
   اولني مظهر وجودى كمال مطلق است بگذراند و پيش از آنكه به آن مرحله و مقام درآيد بايد به

______________________________  
  .6): 84(انشقاق  -)1(

  273: شيان فرش نشني، صالسالم عر  اهل بيت عليهم

  مرحله اقتدا به واليت علوى وارد شود؛ چون صاحب واليت علويه باب پيامرب صلى اهللا عليه و آله است،

ا ُ   »1« أنَا َمِديـَُنِة اْلِعْلِم، َوَعِلىٌّ با

  .من شهر علم هستم و على در آن است. 

ره و منى   .سرشار علوى به حقيقت كمال مطلق رسيدگريى از دانش  توان بدون متّسك به واليت علوى و 

توان از طريق غري على عليه السالم به پيامرب صلى اهللا عليه و آله و از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به خدا  ادعاى اينكه مى
  .رسيد، ادعاىي شيطاىن و باطل است و مطلىب است كه حتقق آن غري ممكن و در يك كلمه حمال است

خواهد به آن برسد و آن كمال مطلق را دريابد، بايد پيش از آنكه سفر روحى  كمال مطلق است و مى  پس آنكه دلداده به
اش را با  هاى فكرى و باطىن و قلىب و روحى ها و كدورت و معنوى و عملى خود را به آن جهت شروع كند، ظلمت
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به عبادت و كار خري و خدمت به هم نوع  و اقتدا به نبوت و واليت بزدايد، سپس  اهل بيت عليهم السالم تاباندن نور
توان به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيد و نه  و بدون اقتدا به آنان نه مى  اهل بيت عليهم السالم  واليت بپردازد زيرا ىب

  .گريد توان به لقاى حق واصل شد و نه اعمال انسان در دايره قبوىل جاى مى مى

  :ه امرياملؤمنني عليه السالم فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله ب

  الّلَه َعزَّ َوَجلَّ آِمنا ُمَطهَّراً ال َحيْزُنُُه اْلَفزَُع اَألْكبَـُر،  َمْن َسرَُّه أْن يـَْلقى

______________________________  
لس اخلامس واخلمسون، حديث 343: األماىل، صدوق -)1( / 2 :؛ ارشاد القلوب33/ 1: ؛ االرشاد، مفيد1، ا

/ 27: ؛ وسائل الشيعة298، حديث 31، باب 66/ 2: ؛ عيون أخبار الرضا1، حديث 574/ 2: ؛ اخلصال212
  .4، حديث 94، باب 201/ 40: ؛ حبار األنوار33146، حديث 5، باب 34

  274: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

، وعلى بِن احلسِني وحمّمَد بَن علٍى َوَجْعَفَر بَن ُحمّمٍد َوُموسى بَن جعفر، وعلى بَن فـَْلَيتَـَولََّك َوْلَيَتولَّ ابـْنـَْيَك اَحلَسَن واُحلسَ  َنيَ
  »1«  موسى، وحمّمداً وعلّياً واحلسَن، مثَّ املهدّى، َوهو َخاَمتُهمْ 

هربى و شود كه خدا را امين و پاك ديدار كند و وحشت بزرگ قيامت او را اندوهگني نسازد، بايد ر  هر كه خوشحال مى. 
واليت و مقتداىي تو و دو فرزندت حسن و حسني و على بن احلسني و حمّمد بن على و جعفر بن حمّمد و موسى بن 

ايتاً مهدى را كه خامت آنان است از جان و دل بپذيرد   .جعفر و على بن موسى و حمّمد و على و حسن و 

  :رمودو نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايت بسيار مهمى ف

َوالَِّذى نَفُس ُحممٍَّد ! ْت قـُُلوبـُُهم؟َما بَاُل أقواٍم إَذا ذُِكَر ِعنَدُهْم آُل إبراِهيَم َفرُِحوا َواْسَتبَشُروا، َوإَذا ذُِكَر ِعنَدُهْم آُل ُحمَمٍَّد اْمشَأزَّ 
  »2«  ِبَل الّلهُ َذِلَك ِمنُه َحّىت يَلقاه ِبوالَيِىت، َوَوَاليَِة أهِل بَيِىت ِبَيِدِه، َلو أّن َعْبداً َجاَء يَوَم اْلِقَياَمِة ِبَعَمِل َسبِعَني نَِبيّاً، َما قَ 

شوند، وىل هر  شود خوشحال و مسرور مى هاىي كه هرگاه نزد آنان از خاندان ابراهيم ياد مى چه شده است حال گروه. 
د به كسى كه جان حمّمد در دست سوگن! گردند؟ شود ناراحت مى زمان كه نزد آنان از خاندان حمّمد سخن گفته مى

اى با عمل هفتاد پيامرب بيايد خدا آن را از او نپذيرد مگر اينكه با واليت من و واليت اهل  اوست اگر در روز قيامت بنده
  .بيتم خدا را مالقات كند
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______________________________  
  .77، حديث 41، باب 258/ 36: ار األنوار؛ حب)با كمى اختالف(، 293/ 1: ؛ املناقب136: الغيبة، طوسى -)1(

لس اخلامس، حديث 140: األماىل، طوسى -)2( ، باب 172/ 27: ؛ حبار األنوار384/ 1: ؛ كشف الغمة229، ا
  .15، حديث 7

  275: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام هادى عليه السالم در زيارت جامعه مى

   َمْن َجَحَد ِواليـََتُكْم َغَضُب الرمحنِ   الرِّْضواْن َوَعلى  اَألْرُض بُِنورُِكْم، َوفاَز الفائُِزوَن ِبواليَِتُكْم، ِبُكْم ُيْسَلُك إىل وَأْشَرَقتْ 

مشا روشن شد و رستگاران به سبب واليت مشا رستگار شدند، به ]  علم و امامت و رهربى و واليت[و زمني به نور . 
  .شود و خشم خدا بر كسى است كه واليت مشا را انكار منايد راه رضوان اهلى پيموده مىخاطر مشاست كه 

اهل بيت   پس از شناخت - بنابراين كسى كه دلداده وصول به كمال مطلق است و عالقه دارد به آن برسد، در مرحله اول
ود را به كمال مطلق و لقاى او برساند چنان كه بايد با مهه وجود از آن بزرگواران پريوى كند و از اين راه خ - عليهم السالم

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« »...ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ ... «

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارد... 

ق حمبوب مشاست، از من كه فيض مقدس و نور السماوات و االرض و كمال اگر دلداده كمال مطلق هستيد و كمال مطل
  .اطالقى و مظهر اسم اعظم هستم، پريوى كنيد تا حمبوب حق شويد

هر كس كه كمال مطلق را بر . ريشه در حمبت به كمال مطلق انسان دارد  اهل بيت عليهم السالم  پس در حقيقت حمبت به
بيند كه براى رسيدن  فهمد و مى به آن برسد و هدف گم كرده نيست و در راه است، مىخواهد  جويد و مى پايه فطرت مى

   هاى ديگر برسد و با تكميل معرفىت به اين كمال مطلق بايد به كمال

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(
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  276: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .مراتب عاىل برساند و وجودى، خود را به

اگر اسالم، شريعت حمبوب است، براى آن است كه راه است و اگر فضايل و مكارم اخالقى حمبوب است براى آن است  
اند  ترين راه براى رسيدن انسان به وصال حق حمبوبند، براى آن است كه عاىل  اهل بيت عليهم السالم كه راه هست و اگر

تعبري به صراط اقوم فرموده و در   اهل بيت عليهم السالم السالم در زيارت جامعه از چنان كه حضرت امام هادى عليه
  اند، اى از روايات آن بزرگواران از خود به عنوان صراط مستقيم ياد كرده پاره

ْسَتِقْيم
ُ
  »1«  َحنُْن الصِّراُط امل

ر حّد كمال اطالقى هستند بلكه حبل الّله نه تنها راه هستند و نه تنها خود كماىل عاىل د  اهل بيت عليهم السالم .
  .توان خود را تا اتصال به كمال مطلق باال كشيد اند كه با متّسك به آنان مى املمدود بني آمسان و بني مرزهاى ارض

  آنان از مقام فيض منبسط و فيض اقدس يعىن از مظهر خنست كه حقيقت حمّمديه است تا مرزهاى ارض امتداد دارند،

  .»2« »...َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ   تـََر ِإىلأَ َملْ «

  ...پروردگارت ننگريسىت كه چگونه سايه را امتداد داد و گسرتاند؟]  قدرت و حكمت[آيا به 

  تا هركس عاشق كمال مطلق است در آن درآويزد و با آن وسيله معنوى و حقيقى خود را به حضرت حق برساند،

______________________________  
، 24، باب 12/ 24: ؛ حبار األنوار54/ 1: ؛ تفسري الصاىف5، باب معىن الصراط، حديث 35: معاىن األخبار -)1(

  .5حديث 

  .45): 25(فرقان  -)2(
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  .»1« »...َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ «
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  ...براى تقّرب به سوى او جبوييد]  عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهشاز اميان، [اى  آويز و وسيله و دست

اهل بيت  و براى مهيشه در رضوان اهلى كه يكى از اوصافش ظل ممدود است و قرار گرفنت در آن، حمصول اطاعت از
ره است، جاى گريد و در آجنا از نعمت  عليهم السالم   .مند شود هاى مادى و معنوى حضرت رمحان 

مهان وسيله و ريسمان و حبل الّله متني و استوارى هستند كه از مكنون ذات تا الّظل، تا مد   بيت عليهم السالم اهل
اند و در هفت آمسان و هفت زمني امتداد  الّظل، تا نور، تا عقل، تا مثال و وهم، تا جسم و ماده و تا خاك كشيده شده

ره گريد تا  دارند پس هركس كه خبواهد به غايت غايات و كمال مطلق و مكنون ذات برسد بايد از آن وسيله و ريسمان 
  .در آن درآويزد و خود را به آن اوجى كه بايد و شايسته اوست برساند

كوشد كه داراى كماالت معرفىت و وجودى گردد و  ترديد هركس كه خبواهد به حمبوب كه كمال مطلق است، برسد و مى ىب
الّله و وجه الّله و نور الّله و مانند اين حقايق گردد و ذاتش به حّدى كامل شود تا حمبوِب خداى  عني الّله و يد الّله و مسع

  .بگذراند  اهل بيت عليهم السالم  تعاىل گردد، بايد مراتب طوىل ممدود از مرزهاى زمني تا آمسان امساء را به وسيله

______________________________  
  .35): 5(مائده  -)1(

  278: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهماهل 

  

   در كتب آمساىن: اهل بيت

  

  279: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   در نگاه قرآن: اهل بيت
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ترديدى نيست كه مصداق كامل و جامع آياتى كه در قرآن جميد اميان و جهاد و هجرت و اخالص و يقني و اخالق 
اهل بيت  كنند، را مطرح مى... شبانه و بيدارى سحر و صدق و وفا و كرم و سخا و حسنه و عمل صاحل و عبادت

  .كنيم هاى شيعه و سىن مشاهده مى هستند چنان كه در كتاب  عليهم السالم

هاىي حتت عنوان آيات نازل در حق على  اين مطلب تا جاىي مسلم و قطعى است كه هم شيعه و هم اهل سنت كتاب
  .اند تأليف كرده  اهل بيت عليهم السالم  نازل در حق عليه السالم و آيات

   اهل ىب  قرآن در مورد پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه اصل و ريشه و پايه حقيقت وجودى

در بسيارى از   اهل بيت عليهم السالم است، روشن و گويا و به صراحت سخن گفته و در مورد  اهل بيت عليهم السالم
  .ره واقعيت را بيان منوده استآيات به كنايه و اشا

چون خماطبان قرآن، اهل عقل و خرد و صاحبان انديشه و فكر و اولو االلباب هستند، با نور باطن و با پذيرفنت روايات و 
  اهل بيت عليهم السالم يابند كه در ميان امت اسالم اين گونه آيات مصداق اّمت و اكملى جز با تأمل و نظر دقيق درمى

گذارد و اگر  پيش روى صاحب خرد منى  اهل بيت عليهم السالم  در برخى از اين آيات هيچ راهى جز تأويل به ندارند و
   آن بزرگواران مصداق اّمت و اكمل و نقطه تأويل آن آيات نباشند، بايد ملتزم به اين مطلب شومي كه

  280: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تأويل است و نتيجه التزام به اين مطلب نقص قرآن است كه اعتقاد به آن مساوى با   مصداق و ىب بسيارى از آيات قرآن ىب
  كفر و سبب دچار شدن به عذاب روز قيامت است،

  .»1« »...َو ما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ ... «

ا...    .داند را جز خدا منى و حال آنكه تفسري واقعى و حقيقى آ

  ]... دستان در بينش و چريه[و استواران در دانش 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  »2«  َحنُن الرَّاِسُخوَن ِىف الِعلِم، َوَحنُن نَعَلُم تَأِويَلهُ 
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  .دانيم مصداق راسخون در دانش ماييم و تأويل آيات را به آنچه كه بايد تأويل شود ما مى. 

   از شخصيت پيامرب صلى اهللا عليه و آله در قرآندور مناىي 

  :فرمايد قرآن جميد درباره عظمت و شخصيت پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله با صراحت مى

  .»3« »...ِإنَّ اللََّه َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ «

  ...فرستند مهانا خدا و فرشتگانش بر پيامرب درود و رمحت مى

  در روايات آمده كه صلوات خدا بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله، رمحت ويژه از جانب او

______________________________  
  .7): 3(آل عمران  -)1(

، 13، باب 178/ 27: ؛ وسائل الشيعة1، باب أن الراسخني ىف العلم هم األئمة، حديث 213/ 1: الكاىف -)2(
  .247/ 1: ؛ تفسري الصاىف31، حديث 10، باب 198/ 23: األنوار؛ حبار 33536حديث 

  .56): 33(احزاب  -)3(

  281: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

نسبت به پيامرب صلى اهللا عليه و آله و صلوات فرشتگان مدح و ستايش پيامرب صلى اهللا عليه و آله يا طلب رمحت براى او 
  .»1«  از پيشگاه خداست

قرآن جميد براى پيامرب صلى اهللا عليه و آله چنان شخصيىت قائل است كه بيعت و پيمان با او را به طور كامل بيعت و 
  داند، پيمان با خدا مى

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ «   .»2« »...ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  كنند؛ بيعت مىكنند، جز اين نيست كه با خدا  به يقني كساىن كه با تو بيعت مى

   اطاعت از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله
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قرآن درباره اطاعت از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه نتيجه و حمصول شريينش كامياىب و پريوزى بزرگ در دنيا و 
  :فرمايد آخرت است، مى

  .»3« »َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو َرُسوَلُه فـََقْد فاَز فـَْوزاً َعِظيماً ... «

  .ترديد رستگارى بزرگى يافته است و هركس خدا و پيامربش را اطاعت كند، ىب... 

قرآن جميد نتيجه اطاعت از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله را مهنشيىن با پيامربان و صديقني و شهيدان و شايستگان در 
  :داند قيامت مى

لِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُو  َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل فَأُولِئكَ «
  .»4« »َرِفيقاً 

______________________________  
  .201/ 4: تفسري الصاىف -)1(

  .10): 48(فتح  -)2(

  .71): 33(احزاب  -)3(

  .69): 4(نساء  -)4(

  282: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

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 

داند و اين آيه برترين دليل بر برترى پيامرب صلى اهللا  از پيامرب صلى اهللا عليه و آله را اطاعت از خدا مى قرآن كرمي اطاعت
  .عليه و آله بر مهه موجودات جهان هسىت است

  .»1« »...َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ «
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  ...هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده

شت و روى گرداىن از خدا و پيامرب صلى اهللا ق رآن حكيم اطاعت از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله را سبب ورود به 
  .داند عليه و آله را علت دچار شدن به عذاب دردناك مى

اُر ... « ْ ْبُه َعذاباً أَلِيماً َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو َرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ   .»2« »َو َمْن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ

شت...  رها جارى است، و ]  آن[هاىي درآورد كه از زير درختان  و كسى كه از خدا و پيامربش اطاعت كند، او را در 
  .كند هر كس روى بگرداند او را به عذاىب دردناك عذاب مى

  داند، آله را سبب مشول رمحت حق نسبت به مطيع مى قرآن كرمي، اطاعت از پيامرب صلى اهللا عليه و

  .»3« »َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ ... «

  .و اين پيامرب را اطاعت كنيد تا مورد رمحت قرار گرييد... 

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(

  .17): 48(فتح  -)2(

  .56): 24(نور  -)3(

  283: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

  :گويد به حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم گفتم ُبشر بن شريح بصرى مى

  :گويند گويند؟ گفتم، مى قوم تو چه مى: تر است؟ حضرت فرمود كدام آيه در كتاب خدا اميد خبش

  .»1« »...َنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللَّهِ أَنـُْفِسِهْم ال تـَقْ   يا ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى... «

  ....از رمحت خدا نوميد نشويد! ايد روى كرده بر خود زياده]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه ... 
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: گوييد؟ فرمود چه مى  اهل بيت عليهم السالم پس مشا: گوييم؛ گفتم اين را منى  اهل بيت عليهم السالم ما: فرمود
  :گوييم مى

  .»2« » َلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرضىَو «

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى

  .»3«  و منظور از عطا، شفاعت است، و الّله شفاعت است، و الّله شفاعت است

  .»4« شت درآوردو شيعيانشان را به   اهل بيت عليهم السالم  خشنودى پيامرب به اين است كه: و در روايىت آمده

   اهل بيت عليهم السالم در قرآن كرمي

   به صراحت سخن »5« در آيه شريفه تطهري  اهل بيت عليهم السالم  قرآن جميد درباره

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  .5): 93(ضحى  -)2(

  .72، حديث 21، باب 57/ 8: ؛ حبار األنوار734، حديث 570: تفسري الفرات -)3(

  .10، حديث 7، باب 143/ 16: حبار األنوار -)4(

  .33): 33(احزاب  -)5(

  284: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

به حنو اكمل و اّمت منطبق   اهل بيت عليهم السالم كند كه جز بر هاىي را ذكر مى رانده و در آيات ديگر عالئم و نشانه
  .نيست

چه اندازه احرتام ! اى عبدالّله بن جعفر: گويد من مهراه حسن و حسني نزد معاويه بودمي، معاويه گفت مىعبدالّله بن جعفر 
عمر بن خطاب در زمان حكومتش مرا به سوى ! معاويه: و تعظيمت نسبت به حسن شديد و فوق العاده است؟ گفتم
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اى به  مصحف بنويسم آنچه را تو از قرآن نوشته خواهم قرآن را به صورت على بن اىب طالب فرستاد و پيام داد كه من مى
  .سوى من بفرست

به او برسى ]  ام كه در كنار آيات قابل تأويل تأويلش را نوشته[به خدا سوگند پيش از آنكه با قرآن من : على به من گفت
  :فرمايد خدا مى: براى چه؟ فرمود: گفتم. مرا خواهد كشت

  .»1« »ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ «

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

  :ها را از ما زدوده و ما مصداق اين آيه هستيم ماييم كه خدا مهه آلودگى. و منظور خدا از پاكان ما هستيم

  .»2« »...َأْوَرثـَْنا اْلِكتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينا ِمْن ِعباِدنا... «

  ...اين كتاب را به كساىن از بندگامنان كه برگزيدمي به مرياث دادمي... 

  َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرَةٍ « ما صفوة الّله هستيم و ضرب املثلهاى قرآن مانند

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

  .32): 35(فاطر  -)2(

  285: ص السالم عرشيان فرش نشني، اهل بيت عليهم

  .»2«  درباره ما آمده و وحى بر ما نازل شده است »1« »َطيَِّبةً 

  :تأويل آيه شريفه

نَـُهما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغيانِ * َمرََج اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقيانِ «   »3« »َخيْرُُج ِمنـُْهَما اللُّْؤلُُؤ َو اْلَمْرجانُ * بـَيـْ

ميان آن دو حايلى ]  وىل* [واره باهم تالقى و برخورد دارند؛را روان ساخت در حاىل كه مه] شريين و شور[دو درياى 
  .آيد از آن دو دريا لؤلؤ و مرجان بريون مى!]... شوند درنتيجه باهم خملوط منى[كنند  است كه به هم جتاوز منى
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  .مكرم پيامربند  اهل بيت بدون ترديد

ژرف هستند كه هرگز به حقوق يكديگر جتاوز ندارند  على و فاطمه دو درياى عميق و: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
و در تفسري جممع البيان از سلمان فارسى و سعيد بن جبري و سفيان ثورى نقل . »4« اند و لؤلؤ و مرجان حسن و حسني

  .»5« دو دريا على و فاطمه و برزخ حمّمد و لؤلؤ و مرجان حسن و حسني هستند: شده

  .»6«  ر سوره مباركه فجر، حسن و حسني و مقصود از وتر امرياملؤمنني عليه السالم استدر روايىت آمده منظور از شفع د

______________________________  
  .24): 14(ابراهيم  -)1(

  .20، باب 265/ 33: ؛ حبار األنوار42، حديث 834: كتاب سليم بن قيس اهلالىل  -)2(

  .22 -19): 55(الرمحن  -)3(

  .6412: ؛ تفسري الصاىف61، حديث 50، باب 95/ 37: ؛ حبار األنوار344 /2: تفسري القمى -)4(

  .615: ؛ تأويل اآليات الظاهرة256/ 9: جممع البيان -)5(

  .8152: ؛ تفسري الصاىف61، حديث 67، باب 349/ 24: ؛ حبار األنوار419/ 2: تفسري القمى -)6(

  286: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اهل بيت عليهم  هاى شيعه است در خبش كتاب حّجت، كليىن در كتاب شريف الكاىف كه از معتربترين كتابمرحوم  
  .كند را مصداق واليان امر، عالمات راه هدايت، اهل ذكر و راسخني در علم و عهد معرىف مى  السالم

اهل بيت  در آيات قرآن،» قرىب« گويد منظور از در منابع حديث شيعه بيش از سيصد و چهار مورد روايت آمده كه مى
و ائمه   اهل بيت عليهم السالم  به معناى» قرىب« »1« هستند و در منابع اهل سنت نيز در كتب متعدد  عليهم السالم

   طاهرين

  .ذكر شده است  اهل بيت عليهم السالم
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  :در سوره مباركه نور آمده است

  .»2« »َكَر ِفيَها اْمسُُه يَُسبُِّح َلُه ِفيها بِاْلُغُدوِّ َو اْآلصالِ ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّهُ َأْن تـُْرَفَع َو يُذْ «

ا[هاىي است كه خدا اذن داده  در خانه] اين نور[ ا ذكر ] شأن و منزلت و قدر و عظمت آ رفعت يابند و نامش در آ
  .گويند ها صبح و شام او را تسبيح مى شود، مهواره در آن خانه

و شخصيت با ارزششان سخن به ميان آمد، در اين آيه سخن   اهل بيت عليهم السالم ز خوددر صفحات گذشته اگر ا
  :فرمايد هاى ايشان است كه مى از خانه

شود و صبح و  ها نام خدا برده مى هاىي است كه خدا توفيق داده رفعت و بلندى يابند و در آن خانه نور خدا در خانه
  .گويند شام براى او تسبيح مى

  رسيد هاىي كه پيوسته آكنده از ياد خدا بود و بامداد به شامگاه منى خانه

______________________________  
؛ 272/ 258: ؛ الصواعق احملرقه101/ 7: ؛ جممع الزوائد138/ 25: ؛ ذخائر العقىب172/ 2: مستدرك حاكم -)1(

: ؛ تفسري ابن كثري7/ 6: ؛ تفسري الدر املنثور669/ 2: ؛ فضائل الصحابه112: ؛ نور األبصار)367/ 5: اسد الغابة
  .339/ 2: ؛ تفسري الكشاف)5841ص (؛ تفسري القرطىب 169/ 4

  .36): 24(نور  -)2(

  287: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

بردند و  ال به پايان مىمگر آنكه در پرتو ذكر و ياد خدا و مناجات با حمبوبشان نامه اعمال روزانه را گشوده و به مهان منو 
اى از خدمت  كوشيدند و با اين حال حلظه زيستند و به بندگى و عبادت او مى ها به عشق دوست مى مهواره اهل آن خانه

  .به بندگان خدا غافل نبودند

را قرائت كرد  »...َأْن تـُْرَفعَ  ِيف بـُُيوٍت أَِذَن اللَّهُ «  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آيه شريفه: گويند انس بن مالك و بـَُرْيَده مى
بيوت پيامربان : اند؟ رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود اين بيوت كدام بيوت: پس مردى از جاى برخاسته، پرسيد
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است؟ و اشاره به خانه على و فاطمه كرد، پيامرب ! يا رسول الّله: است، پس ابوبكر برخاست و گفت اين بيت هم از آ
است: ه و آله فرمودصلى اهللا علي   .»1«  آرى، از برترين آ

، اهل ذكر و اهل تسبيح و اهل عبادت كامل و اهل خدمت خالصانه به بندگان خدا  اهل بيت عليهم السالم  بنابراين
ه بودند و پيوسته زبان قال و حالشان مرتمن به مناجات و راز و نياز با حمبوب بود و با بيان ويژه خود به پيشگاه حق عرض

  :داشتند مى

 اى دمل مست از مى و از جام تو
 

 ام با نام تو شد شروع هسىت

  ياد تو باشد شفاى درد من
 

  شعله سوزان به قلب سرد من

  ياد تو نور دل و جان من است
 

  مايه روح است و اميان من است

  قلب من با ذكر نامت روشن است
 

  خاكم از ياد مدامت گلشن است

  اجنام جهان اى تو آغاز و تو
 

ان   اى تو پيدا اى تو ظاهر اى 

 اى كرمي و اى غفور و اى ودود
 

 مالك امللك مهه غيب و شهود

  گاه اى به رمحت اين جهان را تكيه
 

  يا رحيم و يا حكيم و يا اله

  زمن سوى تو اى مهربان پر مى
 

  زمن تا مرا لطفى كىن در مى

  

______________________________  
  .64، حديث 39، باب 117/ 36: ؛ حبار األنوار567، حديث 533/ 1: شواهد التنزيل -)1(

  288: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  زمن حلقه بر در از گداىي مى
 

  زمن نواىي مى كوس فقر و ىب

  

 دارم اميد كرم از كوى تو
 

 به ياد روى توسرخوش و مستم 

  افتخارم در دو عامل بندگى است
 

 «1»  آرى، آرى، بندگى پايندگى است

  

  :از مصاديق اّمت و اكمل حقايق عاىل معنوى هستند كه در آيه شريفه سوره نور مطرح است  اهل بيت عليهم السالم

 »ِإقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَِّه َو «
»2«.  

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى
  .ترسند ود، مىش ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

آرى، در حاىل از قيامت هراس داشتند كه اميان و اعمال و اخالق و رفتار و كردار و نيت و اخالصشان از مهه جهانيان 
  .تر بود برتر و با ارزش

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  .37): 24(نور  -)2(

  289: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   در تورات و اجنيل: بيتاهل 

  دهد كه اوصاف پيامرب قرآن جميد در آياتى خرب مى
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هاى پيشني به ويژه تورات و اجنيل بيان شده و يهوديان و  هاى نبوت او در كتاب و عالئم و نشانه  اهل بيت عليهم السالم
ناختند منتظر ظهور او بودند تا ش مسيحيان پيش از بعثت به خاطر اينكه از طريق آيات تورات و اجنيل آن حضرت را مى

  .»1« با پيوسنت به او و در سايه قدرت و حكومت و معنويتش بر دمشنانشان پريوز شوند

جنِْ «   .»2« »...يلِ الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدوَنُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ

در تورات واجنيل ]  ها و اوصافش با مهه نشانه[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«اىن كه از اين رسول و پيامرب مهان كس
  ...كنند يابند، پريوى مى نگاشته مى

من اوصاف : در حديثى از امرياملؤمنني عليه السالم روايت شده كه مردى يهودى به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفت
حمّمد بن عبدالّله حمل والدتش مكه و جايگاه هجرتش مدينه طيبه، بد اخالق و : ام رات بدين گونه خواندهتو را در تو 

  دهم كه خداىي جز من شهادت مى. خشن و عربده جو و فّحاش نيست

______________________________  
  .89): 2(بقره  -)1(

  .157): 7(اعراف  -)2(

  290: نشني، صالسالم عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  خداى يگانه وجود ندارد و تو فرستاده خداىي و اين ثروت من است پس برابر آنچه خدا نازل كرده نسبت به آن حكم كن
»1«،  

قاً ِلما بـَْنيَ َيَديَّ ِمنَ « التـَّْوراِة َو ُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِيت ِمْن  َو ِإْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يا َبِين ِإْسرائِيَل ِإينِّ َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ
  .»2« »...بـَْعِدي اْمسُهُ َأْمحَدُ 

به يقني من فرستاده خدا به سوى مشامي، تورات را كه ! اسرائيل اى بىن: هنگامى را كه عيسى پسر مرمي گفت]  ياد كن[و 
  ...دهم است، مژده مى» امحد«نامش آيد و  كنم، و به پيامربى كه بعد از من مى پيش از من بوده تصديق مى

  »3«  حضرت مسيح و ظهور پريكليطوس

  اجنيل يوحنا
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اجنيل خود از ظهور شخصى پس از  16، 15، 14حضرت مسيح صلى اهللا عليه و آله بر حسب نقل يوحنا در فصول 
  :منوده استمعرىف ... پريكليطوس، بشارت داده و او را رئيس جهان و شرعش را ابدى و: خود بنام پارقليطا

  :فرمايد مى) 16: 14يوحنا (در 

  .وانَا ِبْت طالِنب ِمْن َبِىب َوخَني پارَقليطا ِبْت يَِبْل ُلوُخوْن َهْل اَبدْ 

  و من از پدر خواهم خواست و او پارقليطاى ديگرى بشما خواهد داد

______________________________  
لس احلادى والسبعو 465: األماىل، صدوق -)1( ؛ 5، حديث 9، باب 216/ 16: ؛ حبار األنوار6ن، حديث ، ا

  .616/ 1: تفسري الصاىف

  .6): 61(صف  -)2(

  .قسمىت از مطالب اين باب از كتاب بشارات عهدين با تلخيص و اضافات آورده شده است -)3(

  291: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .كه تا ابد با مشا باشد

  :فرمايد مى) 26: 15يوحنا (و در 

بـَىبِّ پاِلْت َهْوِبْت يَِبل اْيَن اميِْْن داَتِى پارَقليطا ُهوِد انَا شادِورِون ِلِكْسَلْوُخوْن ِمْن ِلِكْس َبِىبْ ُروخاِد َسَرْسُتوتا َهْو ِدِمْن ِلِكس 
  .َسُهدوْت َبْس ِدّىي 

وح راسىت كه از جانب پدر ميآيد، او درباره من و چون بيايد آن پارقليطا كه من بسوى مشا خواهم فرستاد از جانب پدر، ر 
  .شهادت خواهد داد

ايت نامدار است، و در  بسيار ستوده و ىب: است كه مبعىن» پريكليطوس«ترمجه از اصل يونان ) سرياىن(كلمه پارقليطا 
  .شود حمّمد و امحد ترمجه مى: عرىب به

   كتاب ادريس
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يامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بنام پارقليطا بشارت داده و آن بزرگ مرد نيز از پ »1«  در كتاب ادريس عليه السالم
آمساىن و على عليه السالم و فاطمه عليها السالم و حسنني عليهما السالم را حمور كائنات و هدف آفرينش جهان وجود 

  :فرمايد خوانده مى

ان گروهى از اصحاب خود اين حكايت به هنگامى كه حضرت ادريس در بابل در عبادتگاه خويش بود، روزى در مي
  :وحى اهلى بر ايشان نقل فرمود

وى پدر ما آدم : روزى ميان فرزندان پدر مشا آدم و فرزندزادگانش در تعيني افضل خملوقات اختالف شد، بعضى گفتند
   است كه خدا او را بدست قدرتش آفريد، و از روح خويش در وى دميد و فرشتگان را به تعظيم

______________________________  
  .م در لندن به زبان سرياىن طبع شده و اكنون نيز موجود است -1895كه در سال   -)1(

  292: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .گردانيدو تكرميش امر فرمود و او را معلم ايشان قرار داده خالفت زمني را به وى عطا فرمود و مهگى خاليق را مطيع او  

كنند و آدم از فرمان خدا سرپيچى  مالئكه از پدر ما آدم برترند زيرا اينان هرگز عصيان خدا نكرده و منى: اى گفتند دسته
ايت آنكه خداوند بر وى ترحم فرموده توبه شت بريون كردند  اش را پذيرفت و به فرزندان با  منود و او را با مهسرش از 

شت داد   .اميانش وعده 

  .باشد اشرف خملوقات فرشته بزرگ اهلى جربئيل است كه امني رب العاملني مى: روهى گفتندگ

  .اختالفاتشان فزوىن يافت و هر يك نظر خود را با آدم به ميان گذاشتند

  :فرزندان عزيز، گوش فرا داريد تا براى مشا بگومي اشرف خملوقات كيانند: آن حضرت فرمود

خود در كالبدم دميد و من درست نشستم، عرش اعظم اهلى را ديدم و پنج شبح نوراىن چون خدا مرا آفريد و از روح 
اء و نورشان مرا غرق  ايت عظمت و جالل و مجال و كمال و حسن و ضياء و  نگريستم كه در عرش هويدا است در 

  .حريت ساخت

  اين انوار با عظمت و جالل كيانند؟! پروردگارا: عرض كردم
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  .اشرف خملوقات من و واسطه بني من و ساير آفريدگانند اينها: خطاب رسيد

  »نقل از اصل سرياىن« .ْعرْ اّىن ِهلَْويـَْوْه اناِلْربْين وارَْخ ال الِشماْى َوال اْل اْرعا َوَال اْلِپرِدْس َوَال الكَيِهْن َوَال اْلشِِّمْش َوَال السَّ 

شت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه راآفريدم و نه آمسان و نه زمني اگر اينها نبودند من ترا منى   . و نه 

  293: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  نام اينها چيست؟! پروردگارا: عرض كردم

  :به ساق عرش بنگر، چون نگريستم ديدم اين پنج نام مبارك نوشته: خطاب رسيد

  .)حسني(ُشپـَّيـْْر  )حسن(ِشپـَّْر ) فاطمه(طيِطه ) على(ايليا ) حمّمد(پاَرْقليطا 

  :و نيز نوشته بود

  .اِنّوى ِداَلهَ ) حمّمد صلى اهللا عليه و آله(َهليُلوْه ِلْت اَلَه ُشوْق ِمّىن 

  .مرا تسبيح كنيد كه نيست خداىي غري از من و حمّمد صلى اهللا عليه و آله فرستاده من است! اى خملوقات من

  اجنيل برنابا

  :فرمايد نيز مى) 28 -14: 39برنابا (موافق آيات فوق در 

ال اله اّال : درخشد كه نص عني او پس چون آدم برخاست بر قدمهاى خود در هوا نوشته ديد كه مثل آفتاب مى) 14(
  .الّله حمّمد صلى اهللا عليه و آله رسول الّله بود

تفضل منودى پس  كنم ترا اى پروردگار خداى من زيرا كه تو پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت شكر مى) 15(
چيست » حمّمد رسول الّله«وليكن زارى ميكنم بسوى تو اينكه مرا آگاه سازى كه معناى اين كلمات ) 16(آفريدى مرا 

و . ام او را گومي به تو كه تو اول انساىن كه آفريده پس خدا جواب داد مرحبا به تو اى بنده من آدم و بدرسىت كه مى) 17(
و او ) 20(ن نيست كه او پسر تست، آنكه زود است بيايد جبهان بعد از اين به ساهلاى فراوان آنكه تو ديدى او را جز اي

  آنكه زود) 21(زود است بشود فرستاده من آنكه از براى او آفريدم مهه چيز را 
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  294: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اده شده بود د) 22(است نور خبشد جهان را  ر مجال آمساىن شصت هزار سال پيش از آنكه بيافرينم آنكه روان او 
  )23. (چيزى را

) 24(پروردگارا اين نوشته را به من مرمحت كن بر ناخنهاى انگشتان دست من : پس زارى كرد آدم بسوى خدا كه گفت
  .پس عطا منود خدا به انسان اول آن نوشته را بر دو شست او

: و بر ناخن دست چپ، آنكه نص اوست) 26(ال اله اال الّله : اوستبر ناخن شست دست راست آنكه نص ) 25(
و مسح منود چشمان خود ) 27(حمّمد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله، پس بوسيد انسان اول با مهر پدرى اين كلمات را 

  .خجسته باد آن روزى كه زود است در او بياىي به جهان: را و گفت

  :گويد مى »1«  ألعالمو فخر االسالم در كتاب أنيس ا

در يكى از اناجيل خطى قبل از اسالم كه با قلم بر پوست نوشته شده بود در كتاخبانه بعضى از نصاراى پروتستانت در 
ا ديدم   :مدرسه خود آ

  :در جزو وصاياى مسيح به مشعون پطرس اين گونه نگارش يافته است

سيداملرسلني و حبيب خود امحد، صاحب شرت سرخ و صورتى مهچون كنم به  ترا وصيت مى: خدا به من فرمود! اى مشعون
  .اى قوى كه بزرگ فرزندان آدم و رمحت براى جهانيان و پيمرب امى عرىب است ماه و دىل پاك و بنيه

  .بىن اسرائيل را بگو كه او را تصديق منوده به وى اميان آورند! اى عيسى

  :عرض كردم

  يا َيشوُْع ُحمَمَّد ِنوِّْى ِداَلَه ِلُكلِّْه عاَمل، طُووايا اَلَه َمىن ىل اَه؟ ِمرى اَله 

______________________________  
  .199/ 2: أنيس األعالم -)1(

  295: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  .)سرياىن(  ْسرا ِشّىن باْر ِديُوْخ ِبْت شاْدِرىنّ عالُّْه ِمْن نـَىبِّ ِوُطووا ِلَشِمْعيان ِدقـَُلو َخبَْتُتو رابا َوِبُرونُو َحْتجا اْشُتِمْه َوا

او حمّمد فرستاده خدا است براى متام جهان خوشا به حال اين پيمرب ! اى عيسى: پروردگارا كيست آن بزرگوار؟ فرمود خدا
  .اش گوش فرا دادند ششصد و ده سال پس از تو او را به رسالت مبعوث خواهم كرد و خوشا حبال آنانكه بگفته

   وعده اهلى به ابراهيم

اى كه خدا درباره امساعيل به ابراهيم فرمود، مهان وعده رمحت و شوكت و كثرت نسل نور قدوسى حمّمدى صلى اهللا  وعده
  .عليه و آله و دوازده كوكب فروزان از آن نري اعظم آمسان وحى است

  :فرمايد نيز بدان تصريح كرده مى) 20: 17تكوين (چنانكه در 

  .غُوَى غاُدلَشمعيل ِمشَْعتيخا ِهينِّه ِبَرْخىت اوُتو وهيْـْفْرتى اوُتو َوهريبىت اُتو ِمبُِئدمئُد ِشنيم عاسار ِنسيئيم يوِلد ِونـَْتتـُِّيو لِ ُولي) 20(

اى ابراهيم دعاى ترا در حق امساعيل شنيدم اينك او را بركت داده بارور گردانيده به مقام ارمجند خواهم رسانيد، به ) 20(
  .حمّمد و دوازده امام از نسل وى او را امت بزرگى خواهم منود وسيله

   به وسيله حضرت حمّمد صلى اهللا عليه و آله و دوازده امام: حاصل مقصود از آيه فوق اين است كه

باشند، او را بركت داده به مقام ارمجند خواهم رسانيد، و شخصيت  كه مهگى از نسل امساعيل مى   اهل بيت عليهم السالم
  .و عظمتش، به وسيله ظهور اين نري فروزان و دوازده اخرت درخشان بيشرت و افزونرت خواهد شد

  :فرمايد نيز اشاره به اين وعده كرده مى) 20 -13: 42برنابا (در 

  296: شيان فرش نشني، صالسالم عر  اهل بيت عليهم

گومي به مشا به درسىت كه هر پيمربى هر وقىت كه بيايد پس بدرسىت كه جز اين نيست كه از براى فقط يك  حق مى) 13(
اى كه بسوى  كند از آن طايفه و از اين است كه سخن ايشان جتاوز منى) 14(شود نشانه رمحت خداى را  امت حاصل مى

دهد خداى به او آنچه را كه به منزله انگشرت  وليكن رسول خداى هر وقىت كه بيايد مى )15(اند  ايشان فرستاده شده
و زود ) 17(پذيرند  شود خالص و رمحت را براى امتهاى زمني آنانكه تعليم او را مى پس حامل مى) 16(دست اوست 

زيرا كه اين چنني ) 19(شيطان رسوا شود و براندازد عبادت بتان را به حيثيىت كه ) 18(است بيايد با تواناىي بر ستمكاران 
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دهم، و مهچنانكه اى  خداى وعده فرموده بود بر ابراهيم، فرمود ببني بدرسىت كه به نسل تو مهه قبائل زمني را بركت مى
  .ابراهيم شكسىت بتان را شكستىن، نسل تو زود است چنني كند

  :فرمايد مى 208و در فصل 

حضرت حمّمد صلى اهللا (مهان امساعيل بود كه واجب است كه از نسل او بيايد مسّيا  گومي كه پسر ابراهيم راست مى) 7(
پس مهينكه رئيس كاهنان اين ) 8(كه ابراهيم به او وعده داده شده بود كه مهه قبائل زمني به او بركت يابند ) عليه و آله

زيرا كه او امساعيلى است و مهانا كه بر موسى و بشنيد به خشم درآمده فرياد برآورد كه ما بايد اين فاجر را سنگسار كنيم 
پس هر يك از نويسندگان و فريسيان با بزرگان قوم سنگها گرفتند تا يسوع را سنگسار ) 9(بر شريعت خدا كفر كرده 

  .منايند پس از چشمهاى ايشان پنهان شد و از هيكل بريون آمد

   فق است چنانكهوعده فوق درباره امساعيل با معىن نام مبارك او نيز موا

  297: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد مى) 17: 21و  20: 17و  1: 26تكوين (در 

  .امساعيل يعىن مسموع از خدا

  .يعىن اعطاء اين فرزند به ابراهيم در حقيقت استماع و استجابت دعاى ابراهيم عليه السالم بوده است

  :عليه و آله نيز منقول است كه فرمود چنانكه از پيمرب اسالم صلى اهللا

  .»1«  أَنا َدعَوة َأىب ِإبرَاهيمَ 

  .باشم من خواسته پدرم ابراهيم مى

اند بلكه از  تورات و اجنيل و مهه پيامربان نه تنها از آمدن پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و نزول قرآن بر وى خرب داده
اند و اوصاف او را بيان داشته و به صراحت و كنايه و بشارت و  م خرب دادهوصى بال فصل او امرياملؤمنني عليه السال

اند و حىت انبياى اهلى بر مصائب حضرت امام حسني عليه السالم كه  سخن گفته  اهل بيت عليهم السالم اشارت از
  .»2« اند است با دىل پر از اندوه و حزن گريسته  اهل بيت عليهم السالم  خامس
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   ار مهماى بسي واقعه

هاى اسالمى است و نزديك به عصر امامان نوشته  ترين كتاب كه از قدميى  -»3«  نصر بن مزاحم در كتاب وقعة صفني
  :كند از حّبه عرىن كه از اصحاب و ياران امرياملؤمنني عليه السالم است روايت مى -شده

______________________________  
  .12، حديث 6، باب 200/ 25: ؛ حبار األنوار368/ 4: ؛ الفقيه232/ 1: املناقب -)1(

  .احقاق احلق جلد حسنني -)2(

  .با ترمجه پرويز اتابكى به فارسى برگردان شده است» پيكار صفني«اين كتاب با عنوان  -)3(

  298: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اى قرار گرفت كه راهىب مسيحى در  رگامهان كنار صومعههنگامى كه در منطقه رقّه در مسري جنگ صفني پياده شدمي، لشك
  .آن به عبادت حق مشغول بود

چون لشكر ما را مشاهده كرد از صومعه بريون آمد و به حمضر امرياملؤمنني عليه السالم شرفياب شد و به آن حضرت 
اىب است كه ياران خاص مسيح با در اين صومعه كتاىب نزد من است كه از پدرامن به من به ارث رسيده و كت: عرضه داشت

  .اند، عالقه دارم آن كتاب را به مشا نشان دهم قلم خود در زمان حيات مسيح نوشته

راهب به صومعه رفت و كتاب را براى حضرت آورد و از حضرت اجازه خواست تا . آن را بياور تا ببينم: حضرت فرمود
  :د كه حضرت اجازه داد و او شروع به خواندن كردخود منت آن را براى امرياملؤمنني عليه السالم خبوان

   اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن به نام خدا كه رمحتش ىب

آنچه كه در قضا ثبت و در لوح حمفوظ مسطور است اين است كه خدا در ميان مردم اّمى پيامربى از خودشان مبعوث 
هاى آن پيامرب  كند و از نشانه را به راه خدا هدايت مى دهد و آنان منايد كه كتاب و حكمت را به ايشان تعليم مى مى

  .»1« اينكه نه خشن است و نه تندخو

______________________________  
آرى، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خشن و تندخو و بد اخالق و سخت دل نبود، آن يگانه هسىت از باب  -)1(
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س و صفاى روح و كرامت و بزرگوارى و در يك كلمه متخلق به اخالق رمحت خدا در اوج نرمى و مهرباىن و سالمت نف
پس به مهر و !] اى پيامرب[«  »...َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ « خدا بود،

آل » شدند رشت خوى و سخت دل بودى از پريامونت پراكنده مىرمحىت از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر د
  .159): 3(عمران 

ها و بالها و آزار و اذيت دمشنان و جهل ورزى دوستان به سر برد وىل براى يك بار  او بيست و سه سال در توفان سخىت
مدارا و عفو و گذشت  از خود خشونت و سخت دىل نشان نداد و با دوست و دمشن به خاطر هدايتشان جز با نرمى و

روبرو نشد و اگر به فرمان خدا به ميدان جنگ رفت خالصانه و به هدف دفع زيان دمشن و بلكه بيدار كردن او قدم به 
عرصه جهاد گذاشت و در گرماگرم جنگ هم يك حلظه از ياد خدا و عمل براى خدا و اجنام كار مهاهنگ با فرمان حق، 

  .غافل نبود

حد چشمان مباركش به جنازه قطعه قطعه عزيزانش به ويژه به بدن ُمثله شده عمويش افتاد در حاىل  هنگامى كه در جنگ ا
كه بر اثر اصابت سنگ به چهره نازنينش خون از پيشاىن و دندانش سرازير بود رو به سوى حق كرد و با حلىن نرم و آرام 

  :ده بود، گفتدر حاىل كه به درخواست يارانش براى نفرين به دمشن پاسخ منفى دا

م ال يعلمون«   .12، باب 117/ 20: حبار األنوار »اللهم اهد قومى فا

  !قوم مرا هدايت كن زيرا اينان به حقايق و معارف و صالح دنيا و آخرت خود آگاهى ندارند! خدايا
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دهد بلكه عفو  كند فرياد و عربده جوىي ندارد، گناه را با گناه پاداش منى مىاو انساىن است كه وقىت در ميان مردم حركت 
  .كند و گذشت مى

هايشان  گويند و زبان آن پيامرب بسيار سپاس گزار خدايند و خدا را در هر حاىل محد و ثنا مى]  حقيقى و واقعى[اما اّمت 
  .براى تكبري و تسبيح رام، و ديدگانشان از خوف حق گريان است

  .كند فروشد پريوز مى خدا آن پيامرب را بر هر كسى كه تكرب و فخر مى

ورزند  امت او با يكديگر اختالف مى. شوند برد امتش دچار اختالف و كينه و دمشىن مى هنگامى كه خدا او را از دنيا مى
  .منايند و تا زماىن كه مشيت خداست وجود اين امت ادامه دارد سپس اجتماع مى
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ى مى دارد و از بدى ها وا مى كند، اين مرد مردم را به نيكى او از كنار فرات عبور مىمردى از امت  كند و داورى او  ها 
  كند و دنيا در نظر او ميان مردم داورى به حق است و هرگز در داوريش حكم خالف صادر منى
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  !شود روز توفاىن طعمه بادها مىتر از خاكسرتى است كه در  پست

  !مرگ از ديدگاه او گواراتر از آشاميدن آب به وسيله يك انسان تشنه است

ان از خدا مى   .كند ترسد و در آشكار در راه خدا خريخواهى مى در 

درك كند و هراسد، هر كس از اهاىل اين شهرها آن پيامرب را  اى در صراط مستقيم اهلى منى از سرزنش هيچ نكوهش كننده
شت و رضوان من پاداش اوست و هر كس آن بنده صاحل را كه از كنار فرات عبور مى كند درك كند  به او اميان آورد 

  .واجب است او را يارى دهد

آن بنده صاحل خدا مشا هستيد و من مهراه مشا خواهم بود و از مشا جدا : راهب پس از خواندن آن نوشته به حضرت گفت
  .رسد به من نيز برسد، اگر بنا باشد شهيد شويد من هم با مشا هستم تا شهيد شوم نچه به مشا مىشوم تا آ منى

خدا را سپاس كه مرا از ياد نربده است و در : امرياملؤمنني عليه السالم پس از شنيدن آن نوشته، زار زار گريست و فرمود
  .نوشته نيكوكاران از من ياد فرموده

  .از حضرت على عليه السالم يك حلظه جدا نشد تا در جنگ صفني به شهادت رسيد راهب با حضرت حركت كرد و

حضرت پس از پايان جنگ فرمان داد شهدا را دفن كنند و چند نفرى هم مأمور شدند كه جنازه راهب را بيابند چون او را 
  :يافتند حضرت باالى سرش آمد و به مردم فرمود

  !ُهَو ِمّنا َأْهُل الَبيتِ 

  .اهل بيت است او از ما

   آنگاه خود حضرت قربى براى او آماده كرد و خود وارد قرب شد و او را به
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  .»1« راه و رسم مسلمانان دفن كرد

و   اهل بيت عليهم السالم  اى كاش اين حقري فقري هم قلىب هم چون قلب آن راهب مسيحى ماالمال از معرفت به واليت
اهل بيت عليهم  گرفت و يافتم تا دستگريه جناتى براى آخرت در اختيارم قرار مى عشق سوزان به وجود مبارك آنان مى

  .كردند انداختند و با نظر كيميا، مس وجودم را طال مى حلقه غالمى مرا نسبت به خودشان به گوش جامن مى  السالم

معروف هستم،   اهل بيت عليهم السالم  شته تأسف دارم و با آنكه در ميان مردم به عنوان خادممن دردمندانه بر عمر گذ
  :كنم هر حلظه با زبان حال و قال با اين سروده، به خود خطاب مى

  آتشى سر تا به پا افروخىت
 

  وندر آن آتش وجودت سوخىت

 دور گشىت از گلستان وجود
 

 دادى از كف مايه بود و نبود

  حمروم از فيوضات اله گشته
 

  هم چو خيل عاصياىن رو سياه

  اى از چه رو اندر حجاب افتاده
 

  اى لنگ و كور اندر سراب افتاده

 در خياالتى و در چون و چرا
 

 خود نداىن در كجاىي در كجا

  اى مانده از راه و چرا درمانده
 

  اى كاروان رفت از چه رو وا مانده

 نبود اندر اين عامل مگر كارى
 

رت مگر يارى نبود  از ازل 

  در غم دنياى دوىن آه، آه
 

  هش و مست و زبوىن آه آه ىب

  ات غافلى از دلرب جانانه
 

  ات آتشى افتاده در كاشانه

  اى با ياد جانان ساز كن نغمه
 

  تا به كوى حضرتش پرواز كن

 گر شوى خالص لبت خندان شود
 

 «2» مجله اجزاِى وجودت جان شود
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______________________________  
  .11، باب 426/ 32: ؛ حبار األنوار147: وقعة صفني -)1(

  .مؤلف -)2(

  302: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  در نگاه زبور: اهل بيت

   دولت حضرت بقية اللّه

  :فرمايد مىآياتى از قرآن كرمي اشاره به اين عصر درخشان دارد، از آن مجله 

  .»1« *»َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ «

  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

  .دهد كه ظهور و بروز دولت حقه اهليه در آخر الزمان اتفاق خواهد افتاد و روايات مستفيضه نيز بر اين معىن گواهى مى

  »2«  َدولَُتنا آِخُر الدَُّولِ 

  :فرمايد است كه اين بشارت در كتب انبياى گذشته نيز مذكور گشته، چنانكه مىو در برخى آيات تصريح منوده . 

   َو َلَقْد َكَتْبنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِديَ «

______________________________  
و اطالق آية فوق نه تنها جهان آينده   عاقبت يعىن آخرين، و طبق عموم 83): 28(؛ قصص 128): 7(اعراف  -)1(

كه بعد اين جهان است، عامل سعادت و سربلندى متقيان خواهد بود، بلكه آخرين دولت و پايان زندگى اين جهان نيز 
  .در دست آنان خواهد افتاد كه زمام امور اجتماع راى بر كف با كفايت خويش گريند

  .58، حديث 27، باب 332/ 52: ؛ حبار األنوار384/ 2: االرشاد، مفيد -)2(
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  .برند زمني را بندگان شايسته ما به مرياث مى: و مهانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه »2« .»1« »الصَّاِحلُونَ 

رخت بر بسته و گوىي اشرار و ستمكاران دهد كه شّر و فساد به كّلى از عامل انساىن  اى مى اين آيه شريفه بشارت از آينده
در مواردى » مرياث«و » وراثت«اند كه وراثت زمني به صاحلني انتقال خواهد يافت زيرا لغت  به كّلى نابود و حمو گشته

  .شود كه شخصى يا گروهى منقرض شوند و مال و مقام و مهه چيزشان به گروهى ديگر به وراثت انتقال يابد استعمال مى

  هلى در زبور چيست؟مكتوب ا

زبور داود مكرراً ذكر شده و اين بشارت عظيم را به أحلان گوناگون بيان كرده و پس از ) 37(مضمون آيه فوق در مرموز 
  :تسلى و دلدارى به حضرت داود عليه السالم كه

) 4و  3(او متلذذ باش بر خداوند توكل مناى و از ) 2(شوند  زيرا مهچون علف زود بريده مى) 1(از شريران رجنيده مشو 
  »3« ...و) 7(به او آرام گري و در انتظارش بسر بر 

______________________________  
  .105): 21(انبياء  -)1(

مقصود از ذكر در اين آيه، تورات موسى عليه السالم است كه زبور داود كه پريو شريعت تورات بوده پس از آن  -)2(
ا از مصاديق معىن لغوى ذكر است استعمال منودهنازل گشته، و قرآن لفظ ذكر را  : مانند: به معاىن گوناگون كه متامى آ

  ...و *»َفْسئَـُلوا أَْهَل الذِّْكرِ «  و تورات »نـَزَّْلَنا الذِّْكرَ «  و قرآن »ِذْكراً َرُسوًال «  رسول

ل آيه است ندارد، زيرا آنان بزرگرتين و اينكه اهل الذكر به ائمه دين تفسري شده است منافاتى با اين معىن كه شأن نزو 
  .باشند مصاديق ذكر و تذكر اهلى مى

عذاب [پس منتظر « »َفانـَْتِظُروا ِإينِّ َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِينَ « :فرمايد چنانكه قرآن نيز امر به انتظار روز موعود كرده مى -)3(
  .71): 7(اعراف » باشيد و من هم با مشا از منتظرامن] خدا
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  :فرمايد در ادامه مى
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و حال اندك است كه شرير ) 10(شوند، اما متوكالن به خداوند وارث زمني خواهند شد  زيرا كه شريران منقطع مى) 9(
شده از كثرت اما متواضعان وارث زمني ) 11(شود كه هر چند مكانش را جستجو مناىي ناپيدا خواهد بود  نيست مى

اى خويش را بر او ميفشارد  شرير به خالف صادق افكار مذمومه مى) 12(سالمىت متلذذ خواهند شد  منايد و دندا
شريران مششري را كشيدند و كمان را چله كردند، ) 14(آيد  بيند كه روز او مى خداوند به او متبسم است چونكه مى) 13(

اى ايشان شكسته خواهد شدتا آنكه مظلوم و مسكني را بيندازند،    .و كما

رت است ) 16( شود و خداوند صديقان  چونكه بازوهاى شريران شكسته مى) 17(كمى صديق از فراواىن شريران بسيار 
در زمان بال خجل ) 19(داند و مرياث ايشان ابدى خواهد بود  خداوند روزهاى صاحلان را مى) 18(گاه است  را تكيه

ها فاىن،  لكن شريران هالك خواهند شد و دمشنان خداوند مثل پيه برّه) 20(م قحطى سري خواهند بود خنواهند شد و در ايا
زيرا متربكان خداوند وارث زمني خواهند شد، اما ملعونان وى منقطع خواهند شد ) 22. (بلكه مثل دود تلف خواهند شد

ه خداوند پناه برده راهش را نگاهدار، كه تو را ب) 34. (صديقان وارث زمني شده ابداً در آن ساكن خواهند شد) 29(
اما عاصيان عاقبت مستأصل و ) 38(به وراثت زمني بلند خواهد كرد و در وقت منقطع شدن شريران اين را خواهى ديد 

  .عاقبت شريران منقطع خواهند شد
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   از ديدگاه عارفان: اهل بيت

  

   به روايت عارفان: بيتاهل 

از ميان فيلسوفان، متكلمان، حمدثان، مورخان، فقيهان، اديبان و هر كسى كه به نوعى درباره بزرگان تاريخ اسالم سخن  
و منزلت و نقش و   اهل بيت عليهم السالم  توان كسى را پيدا كرد، به نوعى درباره گفته يا قلم زده است، كمرت مى

  .يا ننوشته باشد شخصيت آنان چيزى نگفته

اهل بيت عليهم   منايد كه در ميان مهه، عارفان بيش از ديگران شايستگى و بايستگى سخن گفنت و نوشنت درباره چنني مى
را داشته و دارند، چرا كه اينان بيش از دانشوران ديگر در ابعاد وجودى انسان غور كرده و در اوصاف، خصال،   السالم

  .اند جوىي كرده در هسىت، تفحص و پى  عليهم السالم اهل بيت  سجايا و جايگاه
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  اهل بيت عليهم السالم  هاى آنان پريامون ها و توصيف اى از گفتارها و حكايت اى به گوشه بنابراين فصل جداگانه
بايد گفت كه بيشرتين متوىن كه در اين فصل آمده است، به دو جهت از عارفاىن است كه مذهب اهل . اختصاص يافت

  :اند ت را داشتهسن

هاى انساىن و اهلى آنان  و اذعان به فضائل اخالقى و واالىي  اهل بيت عليهم السالم  يكى آنكه مشخص شود كه منزلت
  .منحصر به پريوانشان نيست بلكه پريوان ديگر مذاهب نيز مسحور و جمذوب و دلباخته سر از پا نشناخته آنان هستند

   شود كه هاى آنان يافت مى البه الى گفته اى در و ديگر، اينكه حقايق خنبه

  307: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى مسلم  پردازانه نيست بلكه واقعيت اند، ساختگى و خيال هاىي كه راهيان راه آنان آورده نشانگر اين است كه توصيف
ديده با خود به قربستان  حقايق بر سر راه خود مىتارخيى است كه به رغم وزيدن بادهاى ناموافق مسموم، كه هر آنچه 

برده است، نتوانسته، اين حقايق گران جاندار را با خود بربند تا طبق معمول در قربستان تاريخ تا أبد به خاك  تاريخ مى
  .بسپارند

آثار آنان را آراسته هاى عارفان است كه  اى كوتاه و اندك از بسيار گفته ناگفته پيداست كه آنچه خواهد آمد تنها رشحه
باشند دليل بر تأييد  و بيان اين نكته نيز ضرورى است كه ذكر نام اين افراد كه بسيارى از آنان از اهل تسنن مى. است

به اقوال آنان استناد شده  »1« »الفضل ما شهدت به األعداء«مكتب فكرى و يا شخص آنان نيست بلكه به مصداق 
  .است

______________________________  
  .فضيلت و برترى آن است كه دمشنان به آن شهادت داده و اذعان داشته باشند -)1(

  308: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ابوالفضل ميبدى و خواجه عبداللَّه انصارى

است بر من  در كتاِب مشا آيىت: بوبكر نقاش حكايت كرد از امام مسلمانان على مرتضى كه روزى جهودى مرا گفت
  .مشكل شده، اگر كسى آن را تفسري كند تا اشكاِل من حل شود، من مسلمان شوم
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گوييد كه به راِه راستيم و دين روشن؟  ؛ نه مشا مى»1« »اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ « :آن چه آيت است؟ گفت: امام گفت
  جوييد؟ نچه داريد چرا مىخواهيد و آ ايد در دين خويش، چرا مى اگر چنني است و بر شك نه

شت رفتند و به سعادت ابد رسيدند: امام گفت خواهيم تا  ما از الّله مى. قومى از پيامربان و دوستان خدا پيش از ما به 
شت رسيدند، ما را بر آن دارد تا ما  آن راه كه به ايشان منوده، به ما منايد و آن طاعت كه ايشان را بر آن داشت تا به 

شت شومينيز بر    .ايشان در رسيم و در 

  .»2«  گفت آن اشكاِل وى حل شد و مرد مسلمان گشت

چه بوده است اين : على گفت. گريستند حسن و حسني پيِش فاطمه زهرا مى. روزى على مرتضى در خانه شد*** 
   اند كه همهانا كه گرسن! يا على: گريند؟ فاطمه گفت روشناىي چشم و ميوه دل و سرور جان ما را، كه مى

______________________________  
  .6): 1(فاحته » ما را به راه راست راهنمائى كن« -)1(

  .18/ 1: كشف األسرار  -)2(

  309: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اده بود. اند يك روز گذشت تا هيچ چيز خنورده   .و ديگى بر سِر آتش 

ى، دل خوشِى اين : است؟ فاطمه گفتآن چيست كه در ديگ : على گفت در ديگ هيچ چيز نيست مگر آِب 
ادم تا پندارند كه چيزى مى   .پزم فرزندان را بر سر آتش 

اده بود، برگرفت و به بازار برد و به شش درم بفروخت و طعامى خريد ناگاه سائلى آواز داد  . على دلتنگ شد؛ عباىي 
  .و با فاطمه بگفت. على آنچه داشت به وى داد »1« »من يقرض اهللا جيده مليا و فيا«: كه

نوشت باد يا ابا احلسن كه توفيق يافىت و نيكو چيزى كردى و تو » و فقت يا أبا احلسن و مل تزل ىف خري«: فاطمه گفت
  .اى و با توفيق خود مهيشه با خري بوده

اين شرت را ! يا ابااحلسن: فروخت، گفت ى مىعلى بازگشت تا به مسجد رسول شود و مناز كند؛ اعراىبِّ را ديد كه شرت 
اِى آن ندارم، اعراىب گفت: فروشم، خبر، على گفت مى به تو فروختم تا وقىت كه غنيمىت در رسد يا عطاىي از : نتوامن كه 
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! علىيا : اعراىب ديگر پيش وى درآمد، گفت. على آن شرت را به شصت درم خبريد و فراپيش كرد. بيت املال به تو درآيد
به صد و بيست درم خريد، : به چندان كه خواهى، گفت: به چند؟ گفت: فروشم، گفت: اين شرت به من فروشى؟ گفت

  .فروختم: على گفت

  .صد و بيست درم پذيرفت از وى و به خانه باز شد

اى شرت دهم به اعراىب و شصت درم خود به كار برمي، بريون  رفت به طلب با فاطمه گفت كه از اين، شصت درم با 
  .اعراىب

نيت  ! يا على: مصطفى را ديد گفت تا كجا؟ على قصه خويش بازگفت، رسول خدا شادى منود و او را بشارت داد و 
   آن اعراىب! يا على: كرد، گفت

______________________________  
  .يابد دهد توامنندى كامل مى كسى كه به خاطر خدا قرض مى  -)1(

  310: م عرشيان فرش نشني، صالسال اهل بيت عليهم

شت اى بود از ناقه نبود، آن جربئيل بود كه فروخت و ميكائيل بود كه خريد و آن شرت، ناقه اين، آن قرض بود كه . هاى 
  :تو به الّله دادى و درويش را به آن بنواخىت و قد قال الّله عزوجل

  ***»2« .»1« »...َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرضاً َحَسناً «

  .»3« »...الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمواَهلُْم ِباللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرا َو َعالنَِيةً «

چهار درم داشت و در مهه خاندان وى جز آن نبود؛ هر چهار درم به درويشان . اين آيت در شأن على بن اىب طالب آمد
ان،  رب العاملني او را بدان بستود و در شأن وى آيت . يكى آشكاراداد؛ يك درم به شب داد، يكى به روز، يكى به 

  .»4« فرستاد

مصطفى و زهرا و مرتضى و حسن و حسني آن ساعت كه به صحرا شدند، : اصحاب مباهله پنج كس بودند***... 
  :رسول ايشان را با پناِه خود گرفت و گليم بر ايشان پوشانيد و گفت

  .»5«  ىانَّ هُؤالِء َأْهلِ ! اللَُّهمَّ 
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  :جربئيل آمد و گفت

______________________________  
  .245): 2(بقره » كيست آنكه به خدا وام نيكو دهد« -)1(

  .662/ 1: كشف األسرار  -)2(

» كنند اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  طالب عليه السالم چون على بن أىب[كساىن كه « -)3(
  .274): 2(بقره 

  .746/ 1: كشف األسرار  -)4(

  .اهل بيت من هستند] پنج نفر[خدايا اين  -)5(

  311: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  َوأنا ِمْن َأهِلُكمْ ! يا ُحمَمَّدُ 

  :خويش آرى؟ رسول گفت  اهل بيت چه باشد اگر حمّمد بپذيرى و در مشار

َرئِيُل، َوأَْنَت ِمنَّا   .»2« يا ِجبـْ

  :گفت كرد و مى نازيد و فخر مى ها مى آنگه جربئيل بازگشت و در آمسان

   َمْن ِمْثلى؟ وأنا ىف السَّماِء طاووُس املالئكِة، وِىف األرِض من أهِل بيِت ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه و آله

  آله خامت پيغامربامن د صلى اهللا عليه و  اهل بيت چون من كيست؟ كه در آمسان، رئيس فريشتگامن و در زمني از حمم. 
»3«.  

على مرتضى، ابن عّم مصطفى، شوهر خاتون قيامت فاطمه زهرا كه خالفت را حارسى بود و اوليا را صدر و بدر *** 
رقيب عصمت و نبوت بود، عنصر علم و حكمت بود، اخالص و صدق و يقني و توكل و تقوى وورع، شعار و ... بود

  .ب ذوالفقار بود، سيد مهاجر و انصار بوددثار وى بود، حيدر كرّار بود، صاح
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  :روز خيرب مصطفى گفت

  .َيَدْيِه، حيُِبُّ الّلَه وَرسوَلُه، وحيبُُّه الّلُه وَرسولُهُ   ألعطنيََّ هذه الرَّاَيَة َغداً َرُجًال يـَْفَتُح الّلُه على

  فردا اين رايت نصرِت اسالم به دست مردى دهم كه خدا و رسول را

______________________________  
  .من هم از اهل بيت مشا هستم! اى حمّمد -)1(

  .اى جربئيل تو هم از اهل بيت ما هسىت -)2(

  .151/ 2: كشف األسرار  -)3(

  312: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارند

  .به كدام صّديق خواهد سپرد» ال اله اّال الّله«َعَلِم اسالم ورايت نصرت مهه شب، صحابه در اين انديشه بودند كه فردا 

نَـْيهِ ! يا رسول اللّه :؟ گفتند أيَن على بن اىب طالب :ديگر روز مصطفى گفت   .چشمش به درد است .هو َيشَتكى َعيـْ

نورى نو در بيناىي وى حاصل شد زباِن مبارِك خويش به چشم او بريون آورد، شفا يافت و . بياوردند. او را بياوريد: گفت
  .»1« ..و رايِت نصرت به وى داد

من فالمن پسِر : اى؟ درويش گفىت ترا كه خوانند و پسِر كه: حسني بن على چون درويشى را ديدى گفىت: اند گفته*** 
ا چندين درم بر ام كه پدر تر  نيك آمدى كه از ديرباز من در طلب توام كه در دفرت پدِر خويش ديده: فالن، حسني گفىت

ادى انه عطا به درويش دادى و مّنت بر خود    .»2«  وى است، اكنون تا ذّمت پدِر خود از حّق تو فارغ گردامن و بدين 

يا : قصه تزويج فاطمه آن است كه مصطفى روزى در مسجد آمد، شاخى رحيان به دست گرفته، سلمان را گفت*** 
رسول خدا را اين ساعت ! يا سلمان: على گفت! اجب رسول الّله! يا على :رفت و گفت. رو، على را خبوان! سلمان

على آمد به . سخت شادمان و خندان چون ماه تابان و مشع رخشان! يا على: چون ديدى و چون او را گذاشىت؟ گفت
  .نزديك مصطفى و مصطفى آن شاخ رحيان به دست على داد، عظيم خوش بوى بود
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  از! يا على: ه بوىي است بدين خوشى؟ گفتاين چ! يا رسول الّله: گفت

______________________________  
  .150، 151/ 3: كشف األسرار  -)1(

  .106/ 5: كشف األسرار  -)2(

  313: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شت كرده   :اند بر تزويج دخرتم فاطمه، گفت آن نثارهاست كه حوريان 

اى در آمد بر صفىت كه هرگز چنان نديده بودم،   در مسجد نشسته بودم، فرشته. با تو يا على: فتبا كه يا رسول الّله؟ گ
در مقام معلوم خودم بودم ثُلثى از شب گذشته كه نداىي شنيدم از . نام من حممود است و مقام من در آمساِن نديا: گفت

مهه مجع شدند و مهچنني . ع شويد در آمسان چهارماى فرشتگاِن مقربان و روحانيان و كروبيان مهه مج: طبقات آمسان كه
  .در جنات عدن حاضر گشتند  سكان مقعد صدقى و اهل فراديس اعلى

ْنسانِ   َهْل أَتى«  سوره! فرمان آمد كه اى مقربان درگاه و اى خاصگيان پادشاه آنگه درخِت طوىب را . بر خوانيد »َعَلى اْإلِ
شت   ...ها بر تزويج فاطمه زهرا با على مرتضى فرمان آمد كه تو نثار كن بر 

شت گوهر و مرواريد و حّله پس فرمان آمد تا منربى از يك دانه مرواريد . ها باريدن گرفت پس طوىب بر خود بلرزيد و در 
  .سپيد در زير درخت طوىب بنهادند

به آن منرب برآمد و خداى را جل جالله ثنا گفت و بر پيامربان درود داده، آنگه جبّار كائنات، خداوند ... اى فرشته
مشاها دو گواه معرفِت فاطمه باشيد و من كه ! اى جربئيل و اى ميكائيل: واسطه ندا كرد كه ذواجلالل قادر بر كمال، ىب

مشا مهه گواه باشيد كه فاطمه زهرا را به زىن به على مرتضى ! انام و اى كروبيّان و اى روحانيان آمس خداوندم وّىل فاطمه
  .حبيب مرا بشارت ده و با وى بگو كه ما اين عقد در آمسان بستيم، تو نيز در زمني ببند... دادم

چنني حكمى در آمسان رفت، ! اى على: آنگه روى فرا على كرد گفت. پس مصطفى، مهاجر و انصار را حاضر كرد
   من! يا رسول اللّه: طمه را به چهار صد درم كابني به زىن تو دادم، پذيرفىت؟ على گفتاكنون من فا

  314: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم



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

 

 

  .»1« بارك الّله فيكما: پذيرفتم نكاِح وى، رسول گفت

اى  اضر شو تا تو را فايدهچون مناز خفنت گزارده باشى، نزديك من ح: شىب از شبها على مرا گفت: ابن عباس گفت*** 
  :دهم، گفتا

َلًة ُمْقِمَرةً    .»2« وََكاَنت لَيـْ

  :على گفت

  »3« َما تفسري األلِف ِمَن اَحلمِد؟

يك ... سخن گفت» احلمد«پس در سخن آمد و يك ساعت از ساعات شب در تفسري الف ! تو بداىن اى على: گفتم
چون از تفسري . چنان و در ميم مهچنان و در دال مهچنانپس در حاء مه. ساعت ديگر در تفسري حرف الم سخن گفت

  .زد اين حروف فارغ گشت، برق عمود الفجر صبح صادق، از مشرق سر بر مى

  :از اينجا گفت على عليه السالم

  .»4« َلو شْئُت َألَْوَقرُت َسْبعَني َبصراً، ِمن تفسِري سُوَرِة الَفاِحتَةِ 

  .»5« َكالَغِدْيِر الصَِّغري ِىف الَبْحرِ    على چنان ديدمعلم خود در جنب علم : ابن عباس گفت

______________________________  
  .49/ 7: كشف األسرار  -)1(

  .شىب سخت روشن بود از نور مهتاب -)2(

  چيست؟» احلمد«تفسري الف  -)3(

  .كردم خواستم هفتاد شرت را از تفسري سوره محد بار مى اگر مى -)4(

  .686/ 10: كشف األسرار» آبگريى كوچك در دريامانند « -)5(

  315: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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   عطار نيشابورى

   ذكر ابن حمّمد جعفر صادق

آن سلطان ملِت مصطفوى، آن برهاِن حجت نبوى، آن عامِل صّديق، آن عاِمل حتقيق، آن ميوه دل اولياء، آن جگر گوشه 
  .وارث نىب، آن عارِف عاشق، جعفر الصادقانبيا، آن ناقد على، آن 

كنيم، كتاىب جداگانه بايد ساخت؛ اين كتاب شرح اولياست كه بعد از    اهل بيت گفته بودمي كه اگر ذكر انبياء و صحابه و
ن بود و سخ  اهل بيت اند اما به سبب تربك به صادق ابتدا كنيم كه او نيز بعد از ايشان بوده است و چون از ايشان بوده

اند چون  طريقت او بيشرت گفته است و روايت از وى بيشرت آمده است، كلمه چند از آن او بياورمي كه ايشان مهه يكى
  .ذكر او شود از آن مهه بود

اگر تنها صفت او گومي، به . نبيىن كه قومى كه مذهب او دارند مذهب دوازده امام دارند، يعىن يكى دوازده و دوازده يكى
تكلف به كامل بود و قدوه مجله مشايخ بود و  من، راست نيايد كه در مجله علوم و اشارات و عباداِت ىبزبان و عبارت 

  .اعتماد هم بر وى بود و مقتداى مطلق بود

هم اهليان را شيخ بود و هم حمّمديان را امام و هم اهِل ذوق را پيشرو و هم اهِل عشق را پيشوا و هم عّباد را مقّدم، هم 
نظري بود و از باقر بسيار سخن نقل   رّم، هم صاحب تصنيف حقايقى هم در لطايف تفسري و اسرار تنزيل ىبزهاد را مك

چيزى در راه است كه   اهل بيت كرده است و عجب دارم از آن قوم كه ايشان خيال بندند كه اهل سنت و مجاعت را با
   اهل سنت

  316: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دامن كه هر كه  دامن كه كسى در خيال باطل مانده است، آن مى به حقيقت و من آن منى: را بايد گفت  اهل بيت  عتو مجا
بوده   اهل بيت  به حمّمد اميان دارد و به فرزندانش ندارد، به حمّمد اميان ندارد تا به حدى كه شافعى در دوسىت تا به حدى

  :د و او در آن معىن شعرى گفته است و يك بيت اين استاست كه به رفضش نسبت كردند و حمبوس كردن

 َلْو كاَن رَْفضاً ُحبُّ آل حمّمد
 

  َفلَيْشَهِد الثـََّقالِن إّىن رَاِفضىٌ 
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  ...اگر دوسىت آل حمّمد رفض است گو مجله جن و انس گواهى دهيد به رفض من: كه فرموده است يعىن

مرا پندى ده كه دمل سياه شده ! اى پسر رسول خداى: صادق آمد و گفتنقل است كه يك بار داود طاىي پيش *** 
  .مشا را بر مهه خاليق فضل است و پند دادن مهه بر تو واجب است.. است

ترسم كه به قيامت، جّد من دست در من زند كه چرا حّق متابعِت من نگزاردى؟ اين   من از آن مى! يا ابا سليمان: گفت
  .سبِت قوى نيست، اين كار به معاملت شايسته حضرت حق بودكار به نسبت صحيح و به ن

آنكه معجون طينت او از آِب نبوت است و تركيب طبيعت او از اصِل برهان و ! بار خدايا: داود بگريست و گفت
  ...حجت؛ جّدش رسول است و مادرش بتول است او بدين حرياىن است؛ داود كه باشد كه به معامله خود ُمعجب شود

  :ل است كه صادق را ديدند كه خزى گرامنايه پوشيده بود، گفتندنق*** 

  »1« لَيَس َهذا من زّى أهِل بَيِتَك؟! يابن رُسول الّله

______________________________  
  .اين لباس زيبنده اهل بيتت نيست! اى فرزند رسول خدا -)1(

  317: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :كرد، گفت بگرفت و در آستني كشيد، پالسى پوشيده بود كه دست را خليده مىدست آن كس 

  .»1«  هذا للحق وهذا للخلق

  ذكر امام حمّمد باقر

آن حجت اهِل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت، آن امام اوالد نىب، آن گزيده احفاد على، آن صاحب باطن و ظاهر، 
  ...ابوجعفر حمّمد باقر رضى اهللا عنه

  .ند كه كنيت او ابوعبدالّله بود و او را باقر خواندندىگوي

  .خمصوص بود به دقايق علوم و لطايف اشارت و او را كرامات مشهور است به آيات باهر و براهني ظاهر
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  :آرند در تفسري اين آيت كه مى

  .»2« »َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن بِاللَّهِ «

اى، به ترك  بنگر، چه حمجوىب بدان حجاب از وى بازمانده. تو از مطالعه حق، طاغوت استفرموده است كه بازدارنده 
  .»3« آن حجاب بكوش كه به كشف ابدى برسى و حمجوب ممنوع باشد و ممنوعى نبايد كه دعوى قربت كند

______________________________  
  .20: األولياء تذكرة» اين براى حق تعاىل و اين براى بندگان خدا است« -)1(

  .256): 2(بقره » هر كه به طاغوت كفر ورزد و به خدا اميان بياورد« -)2(

  .125: تذكرة األولياء -)3(

  318: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ابوالقاسم قشريى

اليان على بن موسى الرضا او از مجله مو .. معروف بن فريوز الكرخى از مجله پريان بزرگ بود و دعاى او مستجاب بود... 
شدم و مردى را ديدم و او را ابن  به كوفه مى: معروف گفت... پس بر دسِت على بن موسى الرضا مسلمان شد.. بود

مسّاك گفتند، مردمان را پند مهى داد و اندر بيان سخنش مهى رفت كه هر كه به مجلگى از خداى برگردد، خداى به مجلگى 
  ...خداى برگردد به كلى، خداى عزوجل بر وى به رمحت بازگردد و مهه خلق بازو گرداند از او برگردد و هر كه با

ها دست بداشتم مگر خدمِت على بن موسى الرضا و اين  سخن او اندر دِل من افتاد و با خداى گشتم و مهه شغل
  ...»1«  اگر پند پذيرى اين كفايت است: سخن، او را بگفتم، گفت

اى چند نان داشتند، حسني را ميزباىن كردند، بنشست و آن  چند كودك آجنا بودند، پاره. رسيد حسني بن على جاىي*** 
دست ايشان راست بر : هاى نان با ايشان خبورد و ايشان را به سراى برد و طعام داد ايشان را و جامه كرد و گفت پاره

  من، زيرا كه ايشان را جز از آن نبود كه ميزباىن كردند

______________________________  
  .28: رساله قشرييه -)1(
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  319: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  و من زياده از آن يامب

اگر دهند، : تو چه گوىي؟ گفت: را از فتّوت پرسيد، شقيق را گفت]  الصادق[شقيق بلخى، جعفر بن حمّمد : گويند*** 
پس فتوت ! يابن رسول اللّه: سگان مدينه ما مهني كنند، شقيق گفت: جعفر گفت. شكر كنيم و اگر منع كنند، صرب كنيم

  ؟»2«  اگر دهند، ايثار كنيم و اگر ندهند، صرب كنيم: چيست؟ گفت

زود بريون آمد و امام جعفر . مردى به مدينه خبفت از حاجيان، چون برخاست پنداشت كه مهياِن وى بدزديدند*** 
  .هزار دينار: چند بود اندر وى؟ گفت: مهياِن من تو بردى، گفت: ت و گفتصادق را ديد، اندر وى آوخي

  .چون مرد به سراى آمد، مهيان وى در خانه بود. جعفر او را به سراى خويش آورد و هزار دينار به وى داد

ت بدادمي، باز چيزى كه از دس: به عذر به نزديك امام جعفر آمد و هزار دينار باز آورد، جعفر، دينار فرا نستد، گفت
  .»3«  جعفر صادق: نستانيم، مرد پرسيد كه اين كيست؟ گفتند

شت، مشتاق است به سه كس***    به على و عمار: اندر خرب مهى آيد كه 

______________________________  
  .223: رساله قشرييه -)1(

  .363: رساله قشرييه -)2(

  .363: رساله قشرييه -)3(

  320: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

  .»1«  و سلمان َرِضَى الّلُه َعنـُْهْم َأْمجَِعنيَ 

ديگر بار خبواند، نيامد، سه ديگر خبواند او را، . روايت كنند كه امرياملؤمنني على َكرََّم الّلُه َوْجَهُه غالمى را خبواند، نيامد*** 
آواز من نشنيدى كه چندين بار تو را ! اى غالم: گفت  على بر پاى خاست آمد، او را ديد، پشت بازگذاشته؛. نيامد

  :پس چرا نيامدى؟ گفت: شنيدم، گفت: خواندم؟ گفت



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

 

 

ِر خداى عزوجلّ : گفت. كرميِى تو دانستم، امين بودم از عقوبِت تو، كاهلى كردم نيامدم   .»2«  برو كه تو را آزاد كردم از 

______________________________  
  .582: هرساله قشريي -)1(

  .394: رساله قشرييه -)2(

  321: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   غزاىل

شِرت زاد، . شدند هر سه به حج مى -رضوان الّله عليهم امجعني -حسن و حسني و عبدالّله جعفر: ابواحلسن مدائىن گويد
هيچ شراب دارى؟ گفت دارم،  : بگذشتند، گفتندبگذاشته بودند بر جاى، گرسنه و تشنه به نزديك پريزىن از عرب 

ندارم مگر اين گوسپند، بكشيد و : هيچ طعام دارى؟ گفت: گوسفندى داشت بدوشيد و شري به ايشان داد، گفتند
  .خبوريد

  .ما از قريشيم چون از اين سفر باز آييم، نزديك ما آى تا با تو نيكوىي كنيم و برفتند: بكشتند و خبوردند و بگفتند

  .اند گوسفند به قومى دادى كه خود نداىن كه ايشان كه: ن شوهر وى باز آمد خشمگني شد و گفتچو 

چيدند و  آن پريزن و شوهر به سبب درويشى به مدينه افتادند و براى قوت، سرگني اشرت مى. پس روزگارى برآمد
  .فروختند و بدان روزگار مهى كردند مى

يا پريزن مرا مهى داىن؟  : گفت. به دِر سراى خويش نشسته بود، او را بشناختحسن . يك روز آن پريزن به كوىي فرو شد
پس بفرمود تا وى را هزار گوسفند و هزار دينار بدهند و وى را با غالِم . من آن مهمان توأم فالن: گفت. نه: گفت

حسني هم چندان . نارهزار گوسفند و هزار دي: برادرم ترا چه داد؟ گفت: حسني گفت. خويش به نزديك حسني فرستاد
  ***»1« ...بداد

______________________________  
  .167/ 2: كيمياى سعادت  -)1(

  322: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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شىت، گفت: رسول خدا به فاطمه گفت...  پس آسيه زن فرعون و مرمي مادر عيسى : بشارت باد ترا كه سيده زناِن اهِل 
ها باشيد به  اند و تو سيده زنان مهه عاملى، و مشا مهه اندر خانه هر يكى از ايشان سيده زنان عامل خويش: اند؟ گفت چه

بسنده كن به پسِر عّم من و : پس گفت. آراسته، اندر وى نه بانگ و نه رنج و نه مشغله) زبرجد آميخته به ياقوت(قصب 
  .»1«  دنيا و سّيد امت اندر آخرت ام كه سّيد است اندر شوهر خويش كه تو را جفت كسى كرده

دانيد كه پيش كه خواهم  منى: اين چيست؟ گفىت: گفتندى. على بن احلسني چون طهارت كردى، روى وى زرد شدى*** 
  ؟»2« ايستاد

يك روز  . اى بود كه چون اندر گرمابه شدى، خاىل بكردندى بر دِر سراى على بن موسى الرضا اندر نيشابور گرمابه*** 
اى فرو گرمابه شد، وى را ديد پنداشت  روستاىي. بان غافل ماند ه خاىل بكردند روى اندر گرمابه شد و آن گرمابهگرماب

  .هندوىي است از خادمان گرمابه

چون  . هم چنني وى را كار مهى فرمود و وى مهى كرد. خيز ِگل بياور، بياورد: ديگر گفت. خيز آب بياور، بياورد: گفت
بان  گرمابه: چون به درآمد، گفتند. كرد، ترسيد و بگرخيت و آواز روستاىي شنيد كه با وى حديث مى بان باز آمد گرمابه

  ..].كه تو را جرمى نيست. [»3« گفت مگريز. بگرخيت از بيم اين واقعه

***______________________________  
  .186: كيمياى سعادت  -)1(

  .414/ 2: كيمياى سعادت  -)2(

  .25: سعادتكيمياى   -)3(

  323: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دست بداريد از : شد، يكى وى را دشنام داد، غالمان وى قصد وى كردند، گفت وعلى ابن احلسني يك روز به مسجد مى
خجل  آنچه از ما بر تو پوشيده است بيشرت است، هيچ حاجىت هست ترا كه به دست ما برآيد؟ آن مرد: وى، او را گفت

  .اى داشت، به وى داد و هزار درم فرمود وى را شد، پس على بن احلسني جامه

  .گواهى دهم كه اين جز فرزند پيامربان نيست: گفت شد و مى آن مرد مى
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چرا : شنيدم، گفت: شنيدى؟ گفت: و هم از وى روايت است كه غالم را دوبار آواز داد، جواب نداد، وى را گفت
  شكر خداى را كه بنده من از من امين است: لق نيكوى تو امين بودم كه مرا نرجناىن، گفتجواب ندادى، گفت از خُ 

»1«.  

______________________________  
  .421: كيمياى سعادت  -)1(

  324: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  ابو سعيد ابواخلري

  .ِد شيخ، امامِت متصوفه به رسم او كردهبابا حسن پيش مناِز شيخ ما ابوسعيد بوده است و در عه

و به سجده  »1« »تباركت ربنا و تعاليت صل على حممد«: چون قنوت برخواند گفت. گزارد يك روز مناز بامداد مى
 آل  ُحمَمٍَّد َوَعلى  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى :چرا بر آل صلوات نگفىت و چنني نگفىت كه: چون مناز سالم داد، شيخ ما گفت. رفت

اصحاب را خالف است كه در تشهد اول و قنوت، بر آِل حمّمد بايد گفت يا ىن و من احتياط، : بابا گفت »2« حممٍد؟
  .آن خالف را نگفتم

  .»3« ما در موكىب نرومي كه آل حمّمد در آجنا نباشند: شيخ ما گفت

خداى ما جل ! يا امرياملؤمنني: بيامد و گفتمردى از جهودان به نزديك امرياملؤمنني على رضى اهللا عنه : شيخ ما گفت*** 
صفت بودن و  خداى بود ىب: جالله كه بود و چگونه بود؟ گونه روى امرياملؤمنني على رضى اهللا عنه بگشت، گفت

مهه . منتهاست غايت و ىب هاست، ىب چگونه بود و بود چنان كه مهيشه بود، او را پيش نيست و پيش از مهه پيش ىب
  يا نه؟! بدانسىت يا يهودى. هاست و منقطع و ناپيداست زيرا كه او غايِت غايتها دوِن ا غايت

______________________________  
  .اى پروردگار ما صلوات و درود بر حمّمد بفرست پاك و منزه و بلند مرتبه -)1(

  .خداوند صلوات و درود بر حممد و بر اهل بيت حممد بفرست -)2(

  .204 /1: اسرار التوحيد -)3(
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  325: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و أَنا َأْشَهُد َأْن الإِلَه ِإّال الّلَه َوَأنَّ حمّمداً   دهم كه بر روى زمني هر كه جز چنني بگويد، باطل است گواهى مى: يهودى گفت
  .»1«  َرُسوُل اللّهِ 

كه شِب آدينه هزار بار بر مصطفى صلوات دهد   كه بنشسته ديدم بر جاىي كه هر: شيخ ما ابوسعيد قدس سره گفت
  .رسول را عليه الصالة والتحية به خواب بيند

را به خواب ديدمي كه فاطمه زهرا در پيش او نشسته بود و مصطفى صلوات الّله وسالمه  ما به مرو آن بكردمي و مصطفى
  :سول شومي، ما را گفت كهماليد، ما خواستيم كه پيش ر  عليه دست مبارك خويش بر فرِق ميمون او مى

ا َسيَِّدُة نساِء العاَلِمْنيَ  َّ   .»2«  َمه، َفِإ

______________________________  
/ 1: اسرار التوحيد» دهم كه خداىي نيست جز خداى يگانه و يقيناً حمّمد فرستاده خداست و من شهادت مى« -)1(

248.  

  .268/ 1: اسرار التوحيد» جهانيان استصرب كن، پس يقيناً اين زن سرور زنان « -)2(

  326: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   مستملى خبارى

على بن اىب طالب، سِر عارفان است، و مهه امت را اتفاق است كه على بن اىب طالب را انفاس پيغمربان است و او را 
  .ن نياورده استسخناىن است كه پيش از او كس نگفته است و پس از او كس مثل آ

  .او را شش بار زهر دادند: حسن بن على، از معامالت او حرىف بگوييم*** 

اگر داىن كه تو را زهر ! يا برادر: حسني بن على به بالني او آمد و گفت. پنج بار در او كار نكرد و باِر ششم كار كرد
پدر من على، غّماز نبود و مادرم فاطمه ! ادراى بر : گفت! داده است مرا خرب ده تا اگر تو را كارى افتد، خصمى كنم
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اگر به قيامت . ما غّماز نيايد  اهل بيت غّماز نبود و جّدم حمّمد مصطفى غّماز نبود و جّده من خدجيه غّماز نبود و از
شت نروم   .خداى تعاىل مرا بيامرزد، تا آن كس را كه مرا زهر داده به من نبخشد، در 

بفرمود كه ده . او را گفت كه مرا ده هزار درهم وام است. خورد مردى درآمد و او نان مى. حسنو روزى نشسته بود *** 
  .هزار درهم به وى دهيد تا وام بگزارد، بدادندو مرد بريون رفت و او را نگفت بيا تا نان خورى

اى، كاسه از دست او  سهخورد، كنيزكى بر سر او ايستاده بود با كا روزى طعام مى: از اخالق حسني نيز بگوييم*** 
  .بيفتاد، حسني نگه در او كرد

  :كنيزك گفت

  327: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيظَ «

  :حسني گفت

  .»2«  َعفوُت َعنكِ 

  :كنيزك گفت

  .»3« »َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ «

  :حسني گفت

  .»4«  الّلِه تعاىلأنِت ُحرٌَّة ِلَوجِه 

  !اى از پيغمرب باشند، كى توان گفت؟ و مناقب كساىن كه پاره

  :و خداى تعاىل در حق ايشان گفته باشد*** 

ا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطِهرياً «   .»5« »ِإمنَّ
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يا : جربئيل بيامد و گفت. طمه زهرا و با حسن و حسني در زير گليمى رفته بودندروزى پيغمرب با على بن اىب طالب و فا
  .»6«  دستورى ده تا من نيز به زير گليم درآمي تا ششم مشا باشم! حمّمد

______________________________  
  .»خورند و آنان كه خشم خود را فرو مى« -)1(

  .از تو گذشت كردم -)2(

  .134): 3(آل عمران » نيكوكاران را دوست داردو خداوند « -)3(

  .تو در راه خداوند متعال آزاد هسىت -)4(

از مهه گناهان و [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت برطرف منايد، و مشا را چنان كه شايسته است  خدا مى« -)5(
  .33): 33(احزاب » پاك و پاكيزه گرداند]  معاصى

  .200 -199/ 1: شرح تعرف -)6(

  328: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ابو احلسن هجويرى غزنوى

اند، هر يكى را اندرين معاىن قدمى  پيغامرب، آنان به طهارت اصلى خمصوص  اهل بيت باب ىف ذكر ائمتهم من اهل البيت و
شاء الّله  اند خاص و عام ايشان و من از روزگار گروهى از ايشان طرىف بيان كنم ان متام است و مجله، قدوه اين طايفه بوده

  .عّز و جلّ 

  :منهم

، وى را اندرين طريقت -كرم الّله وجهه  -د احلسن بن علىجگربند مصطفى و رحيان دِل مرتضى و قرة العني زهرا، ابو حممّ 
چون قدريان غلبه گرفتند و مذهب اهل اعتزال اندر جهان پراكنده ... نظرى متام بود و اندر دقائق عبارات، حّظى وافر

  :اى نبشت و گفت نامه -رضى الّله عنهما -شد، حسن البصرى به حسن بن على
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ند زاده رسول، روشناىي چشم او، رمحت خداى بر مشا باد و بركات او، مشا مجلگى سالم خداى بر تو باد اى فرز ... 
ايد و عالمِت هدايت و اماماِن، دين هر كه متابِع مشا بود،  هاىي روانيد اندر درياها و ستارگان تابنده هاشم چون كشىت بىن

گوىي يا پسر پيغمرب اندر حتري ما اندر قدر و  مى جنات يابد، چون متابعاِن كشِىت نوح كه بدان جنات يافتند مؤمنان و تو چه
اختالف ما اندر استطاعت، تا ما بدانيم كه روش تو چيست اندر آن و مشا ذرّيت پيغامربيد و هرگز منقطع خنواهيد  

   گشت، علمتان به تعليمِ 

  329: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .فظ مشاست و مشا از آِن خلقخداى است عّزوجّل و او نگاه دارنده و حا

  :چون نامه بدو رسيد، جواب نبشت

هر كه به قدر خري و شر از خداى اميان نيارد، كافر است و هر كه اندر معاصى بدو حواله كند، فاجر؛ يعىن انكار ... 
 تقدير، مذهب قدر بود و حوالت معاصى به خداى مذهب جرب؛ پس بنده خمتار است اندر كسِب خود به مقدار

  ...استطاعتش از خداى عزوجّل و دين ميان جرب و قدر است و

اندر حكايت يافتم كه اعراىب از باديه درآمد و او بر دِر سراى خود نشسته بود اندر كوفه، اعراىب وى را دشنام داد ***... 
آبت آرند يا تو را چه  اى تا اى تا نانت آرند و يا تشنه اگر گرسنه! يا اعراىب: وى برخاست و گفت. و مادر و پدرش را

  .تو چنني و مادر و پدرت چنني و چنني: گفت رسيده است، و وى مى

معذور دار كه اندر خانه ما بيش از اين منانده است ! يا اعراىب: حسن فرمود غالم را تا يك بدره دينار بريون آورد و گفت
  .واال از تو دريغ ندارميى

دهم كه تو پسِر پيغمربى و من اينجا به  گواهى مى  »1«  أَنََّك ِإْبُن َرُسوِل اللّهِ  َأْشَهدُ  :چون اعراىب اين سخن بشنيد گفت
كه مدح و ذم خاليق به نزديك ايشان   -رضواُن الّلِه َعَلْيِهمْ  -جتربت حلم تو آمدم و اين صفت حمققان مشايخ باشد

  .يكسان شده باشد و به جفا گفنت متغّري نشوند

از مجله عاليق جمرد، سيد زمانه خود، ابوعبدالّله احلسني بن على بن اىب طالب از حمققان اوليا و نيز مشع آل حمّمد و *** 
   اند كه تا حق بود و قبله اهل بال و قتيل دشِت كربال و اهل اين قصه بر درسىت حاِل وى متفق
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______________________________  
  .دهم كه يقيناً تو فرزند رسول خدا هسىت گواهى مى  -)1(

  330: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ظاهر بود، مرحق را متابع بود، چون حق مفقود شد، مششري بركشيد و تا جاِن عزيز فداى شهادت خداى عزوجل نكرد، 
  .نياراميد

  ...و مناقب وى مشهورتر از آن است كه بر هيچ كسى از امت پوشيده باشد ... 

امت، سيد مظلوم و اماِم حمروم، زين العباد و مشع االوتاد، ابواحلسن على بن احلسني بن  و نيز وارث نبوت و چراغ*** 
آيد كه  و نيز مى.. على بن اىب طالب اكرم و اعبد اهِل زمانه خود بود و وى مشهور است به كشف حقايق و نطق دقائق

ند، جز وى كسى مناند كه بر عورات، قيم اندر كربال بكشت -رضوان الّله عليهم -چون حسني بن على را با فرزندان وى
بودى و او بيمار بود و امرياملؤمنني حسني وى را على اصغر خواندى، چون ايشان را بر اشرتان برهنه به دمشق اندر آوردند 

از رمحت؟ گفت بامداد ما   اهل بيت بامدادتان چون بود يا على و يا: يكى او را گفت -اخزاه الّله -پيش يزيد بن معاويه
كشتند و عورتشان را پرده  جفاى قوم خود، چون بامداد قوم موسى از بالى قوم فرعون بود كه فرزندان ايشان را مى

  ...***شناسيم  گرفتند تا نه بامداد و نه شبانگاه مى مى

حجر خواست تا . كرد و اندر حكايت است كه هشام بن عبدامللك بن مروان، ساىل به حج آمد، خانه را طواف مى... 
آنگاه زين العابدين على بن احلسني به مسجد اندر آمد . ببوسد از زمحِت خلق راه نيافت، آنگاه بر منرب شد و خطبه كرد

  .اى معطَّر و ابتداى طواف كرد با روِى مقمَّر و خّدى منوَّر و جامه

مردى از اهِل . آن را ببوسيدچون به نزديك حجر فرا رسيد، مردمان، مر منظور تعظيم او را، حجر خاىل كردند تا وى 
ترا به حجر راه ندادند كه امريى، آن جواِن خوب روى كه بود كه بيامد : شام، چون آن هيئت بديد، با هشام گفت

  مردمان مجله از حجر در رميدند و جاى خاىل كردند؟

  331: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

بود تا اهل شام مر او را نشناسند و بدو توّىل نكنند و به امارت وى رغبت  من او را نشناسم و مرادش آن: هشام گفت
  .ننمايند
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فرزدق شاعر آجنا استاده بود، گفت من او را شناسم، گفتند آن كيست يا ابافراس؟ ما را خربده كه سخت مهيب جواىن 
  .ديدمي

  :مشا گوش داريد تا به ارجتال، صفت نسبت وى كنم: وى را فرزدق گفت

  ا الَّذى تـَْعِرُف اْلَبطَحاَء َوْطأَتُهُ َهذَ 
 

 «1»  َواِحللُّ يـَْعرِفُُه َواْلبـَْيُت َواحلََْرمُ 

  

هشام با وى خشم گرفت و به فرمود تا . پيغمرب را بستود  اهل بيت و مانند اين در مدح وى بيىت چند بگفت و وى را و
اين خرب مهچنانكه بود به عينه بدو نقل كردند، بفرمود . وى را به عسفان حبس كردند و آن جاىي است ميان مكه و مدينه

  :تا دوازده هزار درم بدو بردند، گفت

  .از اين ما معلوم نداشيتم كه به تو فرستادميىو را بگوييد يا ابافراس ما را معذور دار كه ما ممتحنانيم و بيش 

من از براى سيم اشعار بسيار گفته بودم و اندر آن مدايح دروغ ! يا پسر پيغامرب خدا: فرزدق آن سيم باز فرستاد و گفت
  .آورده، من اين ابيات مركفارت بعضى از آن را گفتم از براى خدا و دوسىت رسول و فرزندان وى را

اگر ما را دوست دارى مپسند  ! يا ابا فراس: ين العابدين بردند، گفت بازگرديد و اين سيم بازبريد و بگوييدچون پيغام به ز 
  .كه ما بازگردمي بدان چيزى كه بداده باشيم و از ملك خود بريون كرده

  »2« ...آنگاه فرزدق آن سيم بستد و بپذيرفت و مناقب آن سيد بيش از اين است كه آن را مجع توان كرد

______________________________  
و مسافران خانه كعبه در حرم و غري حرم ) مكه(كسى است كه سرزمني بطحا ]  امام سجاد عليه السالم[اين مرد  -)1(

  .شناسند او را مى

  .95 - 85: كشف احملجوب  -)2(

  332: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   سعدى شريازى
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 مجاِل حمّمدماه فرو ماند از 
 

 سرو نباشد به اعتدال حمّمد

  قدر فلك را كمال و منزلىت نيست
 

 در نظر قدر با كمال حمّمد

  وعده ديدار هر كسى به قيامت
 

 ليله اسرى شب وصال حمّمد

  آدم و نوح و خليل و موسى و عيسى
 

 آمده جمموع در ظالل حمّمد

  عرصه گيىت جمال مهت او نيست
 

 جمال حمّمدروز قيامت نگر 

  

 مهچو زمني خواهد آمسان كه بيفتد
 

 تا بدهد بوسه بر نعال حمّمد

 مشس و قمر در زمني حشر نتابد
 

 نور نتابد مگر مجال حمّمد

  سعدى اگر عاشقى كىن و جواىن
 

 «1» عشق حمّمد بس است و آِل حمّمد

  

***  

  كرمي السجايا، مجيل الِشَيم
 

  اُألممنىبِّ الَربايا شفيُع 

  امام رُسل پيشواى سبيل
 

  امني خدا، مهبِط جربئيل

 شفيُع الورى، خواجه بعث و نشر
 

 اماُم اهلدى، صدر ديوان حشر

  كليمى كه چرخ فلك طور اوست
 

  مهه نورها پرتو نور اوست

  شفيٌع مطاع نٌىب كرمي
 

  قسيٌم جسيٌم نسيٌم وسيم
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  يتيمى كه ناكرده قرآن درست
 

  چند ملت بشستكتبخانه 

  خدايا به حق بىن فاطمه
 

  كه بر قومل اميان كنم خامته

  اگر دعومت رد كىن ور قبول
 

 «2»  من و دست و داماِن آِل رسول

  

______________________________  
  .714: كليات سعدى  -)1(

  .203: كليات سعدى  -)2(

  333: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حيدر آملى؛ و شيخ حمى الدين عرىب رمحه اهللا سيد

  :كالمى احمليط األعظم والبحر اخلضم آورده است  -سيد حيدر آملى رمحه اهللا در تفسري عرفاىن

هاى مقدس و طاهر و  بدان؛ اسرار و حقايق قرآن، اسرار اهلى و حقايق رباىن است كه از عامل قدس و طهارت بر جان
  :ده است، خداوند فرمودهذوات شريف و منزه فرود آم

  .»1« »ال َميَسُّهُ ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ * ِيف ِكتاٍب َمْكُنونٍ * ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرميٌ «

ا به رجس تعبري شده  بنابراين، فرود و ظهورى ندارد مگر در نفوس كمال يافته و ذوات، پاك از گناه و نافرماىن كه از آ
  :فرمايد خداوند متعال مى. است

  .»2« »اْخلَِبيثاُت لِْلَخِبيِثَني َو اْخلَِبيثُوَن لِْلَخِبيثاِت َو الطَّيِّباُت لِلطَّيِِّبَني َو الطَّيُِّبوَن لِلطَّيِّباتِ «

   هاى پاك و ذوات كامل كسى را نرسد مگر پيامربان و رسوالن و اين جان
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______________________________  
به نام لوح [در كتاىب مصون از هر گونه حتريف و دگرگوىن ]  كه* [ست ارمجند و باارزش؛كه يقيناً اين قرآن، قرآىن ا« -)1(

واقعه » آن دسرتسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان .]* حمفوظ جاى دارد
)56 :(77- 79.  

ند، و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان زنان پليد براى مردان پليد و مردان پليد براى زنان پليد« -)2(
  .26): 24(نور » اند پاك

  334: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و پس از آنان، اين امامان از اهل توحيد كه صادقانه در تبعيت از آنان گام برداشتند

مطلق پيامربان هستند بعد رسوالن، بعد امامان، بعد اولياء، راسخان در علم به طور : گوييم امي و مى از اينجاست كه گفته
  .اند بعد عاملان، كه مرياث بر اهل توحيد نام گرفته

شان در نيايد چنانكه در سخن مشايخ ثقات خواهى يافت، و در اين سخن خداوند  بنابراين كسى جز آنان در گروه
  :است

ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكمُ ... «   .»1« »الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً  ِإمنَّ

و تقّدس و تنزّه آنان از گناه و نافرماىن چرا كه اين   اهل بيت  اى است به طهارت در اين سخن خداوند متعال، اشاره
اگر به معناى خنست  يا به معناى كفر و شرك است و يا به معناى گناه و فسق؛: پليدى از يكى از دو وجه خاىل نيست

باشد، طهارت و تنزّه ايشان از آن به حكم ضرورت معلوم است و اگر به معىن دوم باشد، اگر از آن و امثال آن پاك 
است و حضرت حق به  كند چون گناه و فسق از بدترين جناست نباشند، طهارت بر آنان صدق منى ها و پليدترين آ

بنابراين به حكم ضرورت بايد از آن پاك باشند و اگر نه در سخن خداوند  طهارت ايشان از آن، گواهى داده است،
  ...آيد كه حمال است خالف الزم مى

   و اما گفتار مشايخ صوفيان، شيخ اعظم حمى الدين العرىب به اين معىن

______________________________  
روايت شيعه و سىن حمّمد، على، فاطمه، حسن و كه به [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  خدا مى... « -)1(
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» پاك و پاكيزه گرداند]  از مهه گناهان و معاصى[برطرف منايد، و مشا را چنان كه شايسته است ] حسني عليهم السالم اند
  .33): 33(احزاب 

  335: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

. كه باىب است دراز دامن و پر فايده   اهل بيت عليهم السالم  اق او بهدر شناخت سّر سلمان و راز احل »1« اشاره دارد
بر آنيم كه جمموع آن باب را در اين مقام براى استشهاد و اعتقاد و اجنام حجت بر كساىن كه سخنان سابق را انكار 

  :كنند بياورمي كه چنني است مى

  :از رسول خدا كه فرمود... ما روايت شده از حديث جعفر بن حمّمد صادق به! بدان كه خداوند تأييدت كند

  .»2«  َموىل اْلَقْوِم ِمنـُْهمْ 

  :و از رسول خدا روايت است كه فرمود

  .»3«  أْهُل القرآِن، ُهْم َأْهُل اِهللا َوخاصَُّتهُ 

  .»4« »...ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطانٌ «

شود و به آن  عهده او بيايد، به اندازه مهان حق، از عبوديت او كاسته مى بنابراين هر عبد اهلى كه حقى از بنده خملوقى به
اين مهان چيزى است كه باعث شده است منقطعني اىل . شود بر او تسلط دارد بدين جهت بنده حمض خالص الّله منى

كردند و از ملك حيواىن   الّله، انقطاع از خلق را ترجيح دهند و به سياحت و صحراها و سواحل روى آورند و از مردم فرار
  ...آنان در پى آزادى از مهه چيز هستند و در ايام سياحت خود با گروه بسيارى از آنان ديدار كردم. آنان سرباز زدند

______________________________  
  .29، باب 1جلد : الفتوحات املكية -)1(

  .غالم هر قومى فردى از آنان است -)2(

  .خدايند و خاصگان او اهل قرآن خود اهل -)3(

  .65): 17(اسراء » ...يقيناً تو را بر بندگامن هيچ تسّلطى نيست]  وىل آگاه باش كه[«  -)4(
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  336: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   طهارت، رزقى بنده واقعى

خاندانش را به متام، طهارت داد و ناپاكى اى حمض بود، خداوند وى را و  از آجنا كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله بنده
رجس نزد عربان پليدى است چنانكه . را از آنان زدود، كه عبارت است از هر آنچه را كه باعث زشىت و نقصان آنان شود

  .كند فرّاء حكايت مى

  :خداوند متعال فرموده

ا يُرِيُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـ ... «   .»1« »ْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً ِإمنَّ

شود مگر اين كه مطهر باشد، پس ناچار كسى بر آنان افزوده گردد كه مهانند آنان  بنابراين، كسى بر آنان اضافه منى
  :فرمايد اين گواهى پيامرب است براى سلمان فارسى به طهارت و حفظ اهلى و عصمت، آجنا كه مى.. است

  .»2«  َل البيتِ َسْلمان ِمنَّا َأهْ 

   اهل بيت

  عني طهارت هستند

خداوند متعال براى آنان به طهارت و زدوده شدن پليدى شهادت داده است و جز مطهر و مقدس، كسى به آنان افزوده 
  اهل بيت گردد؛ در اين صورت به خود نگردد و به جمرد اين كه كسى به آنان افزوده شود، عنايت اهلى براى او حاصل مى

  ...بريد؟ بنابراين آنان مطهر هستند بل عني طهارتند چه گمان مى

______________________________  
از مهه گناهان [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت ِبُزدايد، و مشا را چنان كه شايسته است  خدا فقط مى... « -)1(

  .33): 33(احزاب » پاك و پاكيزه گرداند]  و معاصى

  .سلمان از ما اهل بيت است -)2(

  337: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  :را با حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله شريك ساخته است  اهل بيت  كند بر اين كه خداوند متعال آيه زير داللت مى

َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتَأخَّرَ «   .»1« »...لِيَـْغِفَر َلَك اللَّهُ ما تـََقدَّ

تر است؟ بنابراين، خداى سبحان پيامربش را با مغفرت پاك كرده  دام كثافت و پليدى از پليدى گناه پليدتر و كثيفو ك
آيد، اگر از وى صلى اهللا عليه و آله سر بزند، در صورت گناه است نه  است و بدين جهت آنچه براى ما گناه به مشار مى
  .او نرسد، نه از سوى خداوند و نه از سوى مادر معىن، براى اين كه پس از آن شرعاً مذمت به 

شد، سخن خداوند متعال در  داشت كه اگر چنني مى داشت لوازم گناه كه مذمت است هم مهراه مى اگر حكم گناه را مى
 -مثل سلمان فارسى -است  اهل بيت آيه تطهري درست خواهد بود، بنابراين، متام شريفان از اوالد فاطمه و هر كس كه از

شود، پس ايشان به خاطر شرف حمّمد صلى اهللا عليه و آله و عنايت خداوند بدو  روز قيامت مشمول حكم اين آيه مىتا 
  اهل بيت  به شكل اختصاصى از سوى خدا و به شكل عنايت از سوى خود پاك و مطهرند و حكم اين شرف براى به

  ...شوند ظهور نرسد مگر در دار آخرت كه در حال مغفرت مبعوث مى

   حب اهل بيت خواسته رسول است

  ِإالَّ «پيامرب صلى اهللا عليه و آله چيزى به امر خدا طلب نكرده است مگر موّدت نزديكان 

______________________________  
ها و موانع و مشكالت در راه پيشرفت دعوتت  به وسيله دمشنان از توطئه[آنچه را ] با اين پريوزى آشكار[تا خدا « -)1(

  .2): 48(فتح » ...در گذشته پيش آمده و آينده پيش خواهد آمد از ميان بردارد]  اسالمبه 

  338: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كه در آن راز صله ارحام است و كسى كه درخواست پيامربش را اجابت نكند در حاىل كه   »1« » اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب
  به شفاعت او اميد ببندد؟تواند، با چه روىي  مى

كسى كه موّدت چيزى را داشته باشد . تر و مؤكدتر است را آورده كه در حمبت با ثبات» موّدت«سپس خداوند لفظ 
دل ببندد در آنچه از آنان در حق او صادر   اهل بيت عليهم السالم  مهيشه مهراه آن خواهد بود و اگر كسى به موّدت

  ...كند ارد به خاطر حمبت، آنان را مؤاخذه منىشود با آنكه حق مطالبه د مى
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  :حمب صادق گفته

  .»2«  وُكلُّ ما يـَْفَعُل اْلَمْحُبوُب َحمُْبوبٌ 

   حمبت اهل بيت نشانه حمبت خدا و رسول

رسول خدا را دوست خواهى داشت و هر آنچه در حق تو از آنان   اهل بيت اگر حمبت تو به خدا و رسول راست باشد،
شود كه موافق طبع تو نيست، مجاىل است كه متنعم به وقوع آن از ايشان هسىت، در اين هنگام خواهى دانست   صادر مى

ست دارى از آن جهت كه آن كس كه او را دو  كه تو را عنايىت است نزد خداوند كه به خاطر او آنان را دوست مى
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هستند پس   اهل بيت  اى كه مهان دارد، تو را ياد كرده است و بر خاطر او خطور كرده مى

  .بايد خدا را شكر بگوىي به جهت اين نعمت كه به تو داده است

  .نرسدهاى پاك كه خدا پاك كرده است به آن پاكى كه علم تو بدان  اند با زبان آنان تو را ياد كرده

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  !هر آنچه حمبوب بكار آورد حمبوب است -)2(

  339: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كه تو حمتاج آنان و رسول خدا هسىت كه خدا به وسيله او تو را هدايت    -ببينم  اهل بيت اگر تو را بر ضد اين حالت با
كىن و در  چگونه من به موّدت تو وثوق پيدا كنم كه ادعا دارى مرا به شدت دوست دارى و حقوقم را رعايت مى - كرد

خدا قسم، اين ناشى نشده  كىن؟ به جوىي مى پيامربت اين چنني عيب  اهل بيت  كنار من هسىت؟ در صورتى كه تو در حق
  ...داىن است مگر از نقص اميان تو و مكر خداوند نسبت به تو و به دام انداخنت از جاىي كه منى

  »1«  اسرار اهل بيت و برخى خمتصات آنان

اد خداوند هستند، بدان كه اسرار اينان كه  وقىت اقطاب اين مقام را براى تو بيان كردم و اينكه ايشان بندگان برگزيده نيك 
ا آگاه ساخته، عامه منى   ].دانند منى[دانند بل اكثر خاصه كه اين مقام را ندارند  خداوند ما را بدا



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

 

 

از ايشان است و ازبزرگرتين آنان، خداوند شهادت داده است كه از سوى خود بدو  -كه رضوان خدا بر او باد  -خضر
  ...دان موساى كليم از او تبعيت كردرمحت داده است و از سوى خود علم بدو آموخته است كه ب

و آنچه خداوند توجه داده است درباره علّو رتبت آنان در   اهل بيت  علم به منزلت -چنانكه گفتيم - از مجله اسرار آنان
  .آن علم

صورتى   و باز از اسرار آنان علم به مكرى است كه خداوند براى دمشنان آنان پرداخته، كه دوسىت پيامرب را ادعا دارند در
اكثر مردم آنچه را كه رسول خدا به امر ! كه خود پيامرب به دوسىت اهل بيتش سفارش داده و خود از مجله آنان است

خداوند درخواست كرد اجنام ندادند و خداوند و رسولش را نافرماىن كردند و كسى از نزديكانش را دوست نگرفتند مگر 
  آن كسى كه از

______________________________  
  .كه با منت سازگارتر است) »السلمانيني«اسرار االقطاب : (آنچه در الفتوحات املكية آمده، چنني است -)1(

  340: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .اينان مقاصد خود را دوست دارند و عاشق نفوس خود شدند! او خوىب ديدند

  :م مذكور افتاد و هدف از آنتا اينجا آخر آن باب است كه از كالم شيخ اعظ

  ]. ابن عرىب[و فضيلت آنان از زبان او   اهل بيت عليهم السالم  علم يافنت به شرافت -

  .علم يافنت به طريق حمبت و كيفيت مودت با ايشان -

پيداكردن علم يافنت به تطهري و عصمت و خصوصيت اسرار قرآن و علوم آن به وسيله آنان و به پريوى از آنان و علم  -
  .»1« ..چونان سلمان و جز او  اهل بيت  به پريوان

اهل بيت عليهم   سيد حيدر آملى رمحه اهللا در تفسري خود پس از نقل اين باب از فتوحات مكيه تا پايان جلد اول در باره
يدر آملى از كالم ابن آنچه سيد ح. پردازد و ما به جهت اختصار حىت سخنان ابن عرىب را كوتاه آوردمي به حبث مى  السالم

  .رو چيزى جداگانه و دراز دامن از خود سيد حيدر نياوردمي عرىب آورده، به يك معىن سخن او هم هست؛ از اين
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) م 1294 -1220(برمي كه سليمان ابن ابراهيم قندوزى  سخن را در اين مقطع با شعرى از حمى الدين ابن عرىب پايان مى
  :ده استحكايت كر  »2« در ينابيع املودة

 َفال تـَْعِدْل بَِأْهِل البيِت َخْلقاً 
 

 َفَأْهُل اْلَبيِت ُهْم أهُل الَشهاَدةْ 

 فـَبـُْغُضُهْم ِمَن اإلْنساِن ُخسرٌ 
 

 «3» َحِقيقٌى َوُحبـُُّهْم ِعباَدةْ 

  

______________________________  
  .447/ 1: تفسري احمليط األعظم -)1(

  .65باب ، 174/ 3: ينابيع املودة -)2(

كسى را با اهل بيت نسنج كه ايشان اهل شهادت هستند بغض و عناد مردم با ايشان ضرر حقيقى است و دوست   -)3(
  .داشنت ايشان عبادت است

  345: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  :فرهنگ اهل بيت

  

  346: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اشاره

عصمت و طهارت عليهم السالم ترسيم خواهد   اهل بيت  بديل اى از فرهنگ انسان ساز و اصيل و ىب وشهدر اين فصل گ
شود و موضوع كلى اخالق در زندگى ائمه اطهار  اى از اخالق آن ذوات مقدس اشاره مى شد كه در ابتداى فصل به مشه
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اى از اوصاف محيده در زندگى پر نور آن  مه جلوهعليهم السالم به حنو اختصار مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در ادا
  .نشني مورد بررسى قرار خواهد گرفت عرشيان فرش

  347: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :اخالق اهل بيت

عصمت و طهارت عليهم السالم، جمموعه كرامات و حسنات و حاالت ملكوتى و   اهل بيت  اخالق، در فضاى حيات
گرفتند و مهگان را از آن صفات پسنديده و   كه آن بزرگواران نسبت به مهه مردم بدون حلاظ چيزى به كار مىانساىن است  

ره دين و كافر و مشرك با ديدن اخالق اهلى آنان  كردند و چه بسا كه مردمى ىب مند مى كماالت عرشّيه و واقعّيات مرضّيه 
  .ادند ق را بر گردن جان مىشدند و حلقه عبوديت و بندگى ح جذب آيني اسالم مى

عصمت و طهارت عليهم السالم را ندارد به اين خاطر خبشى از   اهل بيت  اين نوشتار گنجايش بيان مهه موارد اخالقى
پايان كرامت، به عنوان درسى به امت در اين خمتصر ثبت  اى از اين درياى ىب و گوشه  اهل بيت عليهم السالم  اخالق

  .شود هاى مهم اسالمى ارجاع داده مى شود و تفصيل و شرح اين حقيقت، به كتاب مى

به خاطر مقام باعظمت عصمت از متام كماالت اخالقى و حسنات روحى و باطىن و حاالت   اهل بيت عليهم السالم
  .ملكوتى برخوردار و از هر نوع رذيلت اخالقى مصون و پاك بودند

جامع مهه كماالت و فاقد مهه نواقص و عيوب بودند، به مهني خاطر تا قيامت پيشوايان واجب   اهل بيت عليهم السالم
  .ها هستند سنه مهه انسانالطاعه و اسوه ح

  :هاىي از زندگى هريك از آن بزرگواران اينك منونه

  348: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  )ص(اى از اخالق پيامرب  گزيده

   ترين مال پربركت
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دمت رسول پرياهن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كهنه شده بود، مردى خ: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
اين دوازده درهم را : حضرت به على عليه السالم فرمود. خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و دوازده درهم به حضرت هديه داد

  .بگري و براى من پرياهىن خبر تا بپوشم

، پيامرب صلى اهللا به بازار رفتم و پرياهىن به دوازده درهم براى حضرت خريده، آن را نزد پيامرب بردم: على عليه السالم فرمود
  :عليه و آله نگاهى به آن انداخت، فرمود

برى كه صاحبش اين داد و ستد را به هم بزند و اقاله كند؟ على عليه السالم   گمان مى. تر است براى من جز اين حمبوب
  .ببني اگر قبول كرد به هم بزن: دامن، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود منى: گفت

پسندد و از آن ناخشنود است، پرياهن ارزان  پيامرب صلى اهللا عليه و آله اين پرياهن را منى: رفته، گفتمنزد صاحب مغازه 
  .خواهد، اين معامله را به هم بزن قيمىت را مى

صاحب مغازه دوازده درهم را به من باز گرداند و من آن را براى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بردم، حضرت مهراه من 
  :كند، حضرت فرمود ازار شد تا پرياهىن خبرد، در طول راه نگاهش به كنيزى افتاد كه در راه نشسته، گريه مىروانه ب

ام چهار درهم به من دادند تا آنچه را نياز دارند خبرم، چهار درهم گم شد و من جرأت  خانواده: ترا چه شده؟ گفت
  .بازگشت به سوى آنان را ندارم

  349: يان فرش نشني، صالسالم عرش اهل بيت عليهم

اش بازگردد آنگاه به بازار آمد و پرياهىن به چهار  حضرت، چهار درهم به او عطا كرد و فرمان داد كه به سوى خانواده
  .درهم خريد و پوشيد و خدا را سپاس گفت

سى مرا بپوشاند خدا او را اگر ك: گويد پيامرب صلى اهللا عليه و آله از بازار بريون رفت كه ناگاه مردى را عريان ديد كه مى
شت خواهد پوشانيد حضرت پرياهن تازه خريده را از تن بريون آورد و به نيازمند پوشانيد سپس به بازار برگشت ! از لباس 

  .و با چهار درهم باقى مانده پرياهىن ديگر خريد و پوشيد و خدا را سپاس گفت و به سوى منزلش بازگشت

رفتنم به تأخري : ات بازنگشىت؟ گفت چرا نزد خانواده: كه هنوز ميان راه نشسته، به او فرموددر مسري راه آن كنيز را ديد  
مهراه من بيا و مرا نزد : ترسم به خانه باز گردم و مورد آزار قرار بگريم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود افتاده مى

  .ات برب كه از تو شفاعت كنم خانواده
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دوباره درود ! وىل پاسخى نشنيد! درود بر مشا اى اهل خانه: آله تا دِر خانه آمد سپس گفت پيامرب صلى اهللا عليه و
  :چرا بار اول و دوم جوامب را نداديد؟ گفتند: فرستاد، باز پاسخش را ندادند، بار سوم سالم كرد پاسخش را دادند، فرمود

اين كنيز آمدنش به تأخري افتاده او : ، حضرت فرمودسالمت را شنيدمي وىل دوست داشتيم چند باره بشنومي! اى پيامرب خدا
  :را مؤاخذه نكنيد، گفتند

  !هايت كه به سوى خانه ما آمد در راه خدا آزاد كردمي ما او را به خاطر قدم! اى رسول خدا

دو عريان را ! خدا را سپاس، من دوازده درمهى با بركت مانند اين دوازده درهم نديدم: پس پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت
  .»1« پوشانيد و انساىن را از قيد بردگى آزاد كرد

______________________________  
لس الثاىن واألربعون، حديث 238: األماىل، صدوق -)1( : ؛ روضة الواعظني69، حديث 490/ 2: ؛ اخلصال5، ا
  .1، حديث 9، باب 214/ 16: ؛ حبار األنوار427/ 2

  350: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

   پنج برنامه اخالقى از پيامرب صلى اهللا عليه و آله

پنج چيز است كه تا حلظه : كند كه آن حضرت فرمود امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى
بردگان، بافنت كفش با دستامن و  پاالن، غذا خوردن با پوشيدن لباس پشمى، سوار شدن بر االغ ىب: كنم مرگ ترك منى

  .»1« سالم كردن به كودكان؛ تا پس از من سّنت شود

  شود يهودى با اخالق پيامرب صلى اهللا عليه و آله مسلمان مى

شخصى يهودى : كند حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السالم از پدران بزرگوارش از امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله طلب داشت، اداى آن وام را از حضرت درخواست كرد، پيامرب صلى اهللا چند دينار از 

در اين صورت  : كنم، حضرت فرمود تا نپردازى تو را رها منى: توامن طلبت را بپردازم، يهودى گفت منى: عليه و آله فرمود
  .و مغرب و عشا و صبح را مهان جا خواند نشينم و كنار او نشست تا جاىي كه مناز ظهر و عصر كنارت مى
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ديد و ترساندن او برآمدند، حضرت به آنان نظر انداخته، فرمود : اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در مقام 
  :يك يهودى تو را اين گونه نزد خود حبس كند؟ حضرت فرمود! اى رسول خدا: خواهيد در حق او چه كنيد؟ گفتند مى

  .به ستم بر اهل ذمه و غري اهل ذمه مبعوث ننموده است پروردگارم مرا

______________________________  
/ 16: ؛ حبار األنوار15652، حديث 35، باب 63/ 12: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 271/ 1: اخلصال -)1(

  .11، حديث 9، باب 219

  351: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و خبشى از ثرومت  »أشهد أن ال إله إّالالّله و أشهد أّن حمّمداً عبده و رسوله« :ايت رسيد، يهودى گفتهنگامى كه روز به 
در حق تو اين سخت گريى را روا نداشتم جز اينكه ببينم تو مهان  ! به خدا سوگند! ، اى پيامرب] خبشيدم[را در راه خدا 

  اى؟ كسى هسىت كه در تورات وصف شده

خوى و  درشت. حمّمد بن عبدالّله حمل والدتش مكه و حمل هجرتش مدينه است: ام وصف تو خواندهمن در تورات در 
من به وحدانيت خدا و نبوت تو . آاليد گوىي وگفتارش را به فحش منى خشمگني و فريادزن نيست وسخنش را به زشت

  .»1«  مان براندهم و اين ثروت من است، در آن به قانوىن كه خدا نازل كرده است فر  شهادت مى

  ره براى رفع نياز حاجتمند وام ىب

نيازمندى به حمضر : كند حضرت امام صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم روايت مى
كسى آيا  : پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله آمد و از حضرت درخواست كمك كرد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

من چنني وامى را دارم، : اى در دستش باشد؟ مردى از انصار از عشريه بىن ُحبلى برخاسته، گفت ره هست كه وام ىب
  .چهار ظرف خرما به اين نيازمند بپرداز: حضرت فرمود

پرداخت  مرد انصارى بعد از مدتى نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و. آن مرد انصارى چهار ظرف خرما را پرداخت
  .شود ان شاء الّله در آينده پرداخت مى: وامش را از پيامرب صلى اهللا عليه و آله درخواست كرد، حضرت فرمود

  ان شاء الّله در: پس از مدتى نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد، حضرت باز هم فرمود



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

 

 

______________________________  
لس احل465: األماىل، صدوق -)1( ؛ 5، حديث 9، باب 216/ 16: ؛ حبار األنوار6ادى والسبعون، حديث ، ا

  .15741، حديث 17، باب 407/ 13: مستدرك الوسائل

  352: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هللا او به پيامرب صلى ا[شود،  ان شاء الّله در آينده پرداخت مى: شود و چون بار سوم آمد حضرت فرمود آينده پرداخت مى
  !اين ان شاء الّله آينده را فراوان به من گفىت! يا رسول الّله: عرضه داشت]  عليه و آله

در ! يا رسول اللّه: ره در اختيارش باشد؟ مردى برخاسته، گفت آيا مردى هست كه وام ىب: حضرت تبسم كرده، فرمود
  :اختيار من هست، فرمود

فقط چهار : هشت ظرف به اين مرد بپرداز، مرد انصارى گفت: فرمود! ىهر چه خبواه: چه مقدار در اختيار دارى؟ گفت
  .»1« چهار ظرف ديگر هم براى تو: ظرف طلبكارم، حضرت فرمود

يدستان    غذا خوردن با 

يدستان به خاطر : كند حضرت امام صادق عليه السالم از پدر بزرگوارش روايت مى در زمان پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
  .رساندند ها را در مسجد به صبح مى خانه، شبنداشنت 

يدستان افطار كرده، و هم غذا شد و آن  پيامرب صلى اهللا عليه و آله شىب در مسجد كنار منرب در ظرىف سنگى با آن 
مانده غذا به  شب از بركت وجود پيامرب صلى اهللا عليه و آله سى نفر از غذاىي كه در آن ديگ سنگى بود خوردند و باقى

  .»2« مهسرانش برگردانده شد

   زهد و قناعت

   كند كه رسول حضرت امام رضا عليه السالم از پدران بزرگوارش روايت مى

______________________________  
، 9، باب 218/ 16: ؛ حبار األنوار12422، حديث 30، باب 435/ 9: ؛ وسائل الشيعة44: قرب اإلسناد -)1(

  .7حديث 
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  .9، حديث 9، باب 219/ 16: ؛ حبار األنوار69: قرب اإلسناد -)2(

  353: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

فرمايد اگر  پروردگارت به تو درود فرستاده، مى! اى حمّمد: اى نزد من آمده، گفت كه فرشته: خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
ن دشت پر از ماسه و شن منطقه مكه را برايت طال : كنم، وىل آن حضرت سر به سوى حق برداشته، گفت مى خبواهى، 

  »1« !مامن تا تو را سپاس و محد گومي و يك روز گرسنه تا از تو درخواست و گداىي كنم يك روز سري مى! پروردگارا

  انگيز تواضع و فروتىن شگفت

خورد و خود  بر روى زمني غذا مى نشست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله مهواره روى زمني بدون فرش مى: گويد ابن عباس مى
  .»2«  پذيرفت دوشيد و دعوت بردگان را بر سفره نان جوين مى شري گوسپند را مى

   غم مردم داشنت

يدست و سخت نيازمند و حمتاج، او مهه منازهايش  در زمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در ميان اهل صّفه مؤمىن بود 
خواند، پيامرب بزرگوار صلى  كرد و هيچ يك از منازهايش را بدون مجاعت منى ه و آله اقتدا مىرا به رسول خدا صلى اهللا علي

  .سوخت و غربت و نياز او را زير نظر داشت اهللا عليه و آله دلش به حال او مى

  .كنم نياز مى اگر چيزى به دست من برسد تو را ىب! اى سعد: فرمود پيامرب بزرگوار صلى اهللا عليه و آله پيوسته به او مى

   رو غم و اندوه دير زماىن گذشت و پيامرب صلى اهللا عليه و آله چيزى بدست نياورد از اين

______________________________  
  .12، حديث 9، باب 220/ 16: ؛ حبار األنوار36، حديث 31، باب 30/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .19، حديث 9، باب 222/ 16: األنوار؛ حبار 866، حديث 393: األماىل، طوسى -)2(

  354: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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خداى مهربان كه ناظر حال پيامرب صلى اهللا عليه و آله نسبت به سعد بود جربئيل را با دو . حضرت براى سعد زياد شد
غم و اندوه تو نسبت به سعد آگاه بود، آيا خداوند به : درهم فرو فرستاد، جربئيل به پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .اين دو درهم را به او بده و بگو كه با آن جتارت كند: آرى، عرضه داشت: نياز كىن؟ فرمود دوست دارى سعد را ىب

هاى  حضرت دو درهم را گرفته، براى اداى مناز ظهر از خانه بريون آمد در حاىل كه سعد در انتظار پيامرب كنار در حجره
  .ايستاده بودوى 

  :جتارت و داد و ستد را دوست دارى؟ گفت: پيامرب صلى اهللا عليه و آله به او فرمود

با اين پول جتارت كن و رزق و روزى : اى ندارم، حضرت دو درهم را به او داد و فرمود دوست دارم، وىل مايه و سرمايه
  .اهلى را به دست آر

از اين حلظه دنبال كار و جتارت برو كه من اندوه تو را : مناز به سعد فرمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله پس از خواندن 
  .داشتم

فروخت و  خريد و به دو درهم مى سعد به فرمان پيامرب صلى اهللا عليه و آله دنبال جتارت رفت، جنسى را به يك درهم مى
  .خريدند خريد و مردم با اشتياق از او به چهار درهم مى به دو درهم مى

ني صورت دنيا به سعد رو آورد و مال و متاعش زياد شد وجتارت او چشمگري گشت تا اينكه بر در مسجد جاىي را به مه
گفت و پيامرب صلى اهللا عليه و آله براى  به چنگ آورد و جتارت خود را در آن گردآورى كرد تا جاىي كه بالل اذان مى

ش بود، فرصت وضو گرفنت و آمدن به مسجد از دستش رفته آمد وىل سعد مشغول خريد و فرو  اداى مناز به مسجد مى
  .بود، سعد ديگر سعد گذشته نبود

آن ! اى آن هم مناز با پيامرب آن چنان دنيا تو را مشغول كرده كه از مناز باز مانده! اى سعد: حضرت روزى به او فرمود
  حال و وضع گذشته كجا رفت؟

  355: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  چه كنم، مامل را تباه كنم؟: عرضه داشت! آن سري و سلوك چه شد؟
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ايش را از او بگريم و از آن يكى مى اى ندارم، به اين يكى مى چاره ايش را به او پرداخت كنم فروشم بايد  . خرم بايد 
يدسىت دار شد، غصه حضرت از اين وضعى كه براى سعد پيش آمده بود غصه   ! اواى بيش از روزهاى 

داند آيا روزگار   خداوند غمت را از جهت سعد مى! اى حمّمد: جربئيل به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمده، گفت
اش را بيشرت دوست دارم، اكنون در وضعى  روزگار گذشته: گذشته سعد را بيشرت دوست دارى يا وضع فعلى او را؟ فرمود

آرى، اين گونه عشق به دنيا و اموال و ابزارش چيزى جز : برد، جربئيل گفت  مىقرار گرفته كه دنيا دارد آخرتش را از بني
به سعد بگو دو درمهت را كه به اودادى باز گرداند، وقىت آن را باز  : فتنه و باز دارنده از آخرت نيست، عرضه داشت

  .گردد گرداند به روزگار اّولش برمى

خواهى دو درهم  منى! اى سعد: ده، نزد سعد رفت و با حمبىت خاص به او فرمودپيامرب صلى اهللا عليه و آله از خانه بريون آم
  :ما را باز گرداىن؟ عرضه داشت

  !خواهم اى سعد چيزى جز آن دو درهم منى: حضرت فرمود! چرا، مهراه با دويست درهم

كه هرچه فراهم آورده بود از سعد دو درهم را تقدمي پيامرب صلى اهللا عليه و آله كرد، به تدريج وضعش عوض شد تا جاىي  
  .»1«  دستش رفته، به حال اول بازگشت

   نيكى بسيار در برابر ناسپاسى مردم

   حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السالم از پدرانش از امرياملؤمنني

   پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله مهواره و پيوسته بسيار نيكوكار و احسان كننده: كند كه روايت مى  اهل بيت عليهم السالم

______________________________  
؛ حبار 22845، حديث 14، باب 401/ 17: ؛ وسائل الشيعة38، باب النوادر، حديث 312/ 5: الكاىف -)1(

  .92، حديث 37، باب 122/ 22: األنوار

  356: السالم عرشيان فرش نشني، ص يت عليهماهل ب



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

 

 

 شد و نيكى او نسبت به قريش و عرب و عجم فراگري بود و ما گزارى منى بود كه نيكى و احسانش از سوى مردم سپاس
شود و مؤمنان برگزيده نيز مانند ما  گزارى منى كننده هستيم كه نيكى ما سپاس هم بسيار نيكوكار و احسان  اهل بيت

  .»1« هستند

   اوج بندگى

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مهواره مانند عبد و بنده غذا : كند ابوبصري از حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى
  .»2«  نشست و دانا به اين حقيقت بود كه عبد و بنده است خورد و مانند عبد و بنده روى زمني مى مى

   درمان و عالج مهيشگى

زىن بدوى و بيابان نشني بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گذشت در حاىل كه : السالم فرمودحضرت امام صادق عليه 
به خدا قسم مانند ! اى حمّمد]:  خطاب به پيامرب صلى اهللا عليه و آله! [خورد حضرت روى خاك زمني نشسته، غذا مى

  !نشيىن؟ خورى و مانند عبد و بنده مى عبد و بنده غذا مى

  :تر از من است؟ زن گفت اى بنده چه بنده! واى بر تو: اهللا عليه و آله فرمودپيامرب صلى 

مگر آنكه ]  كنم قبول منى[نه، به خدا سوگند : اى به او داد، زن گفت حضرت لقمه! اى از غذايت را به من بده لقمه
  داد، او هم لقمه راحضرت لقمه دهانش را بريون آورده، و به او ! اى كه در دهان دارى به من عطا كىن لقمه

______________________________  
  .187: علل الشرائع -)1(

  .29، حديث 9، باب 225/ 16: ؛ حبار األنوار386، حديث 51، باب 456/ 2: احملاسن -)2(

  357: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« دردى به او نرسيدفرمايد آن زن تا از دنيا رفت  امام صادق عليه السالم مى. خورد

   احرتام ويژه به بزرگ زاده

  .حامت طاىي از بزرگان عرب و مردى بسيار با سخاوت و بلند نظر و با مردم مهربان بود
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ره كرد تا هر كس از هر كجا برسد از سفره كرميانه او روزى يك شرت طبخ مى اين كار را از صميم قلب و . مند شود اش 
حامت پيش از آنكه حمضر نوراىن و پربركت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را درك كند از دنيا . داد نيىت خالصانه اجنام مى

  .رفت

  .عدى در بذل و خبشش و سخاوت آيينه پدر بود. اش به فرزندش، عدى رسيد پس از او رياست قبيله و عشريه

ين مقدار درهم بسيار ناچيز است تا بيشرت ا! به خدا سوگند: روزى شخصى از او صد درهم خواست، گفت: گويند مى
  !پردازم خنواهى منى

  .خواهى به تو بپردازم سپس مدحيه را خبوان صرب كن آنچه مى: ام، گفت تو را مدح گفته: وقىت شاعرى به او گفت

م هجرت، پيامرب صلى اهللا عليه و آله گروهى را به سرپرسىت امريمؤمنان عليه السالم به قبيله طى ف رستاد تا آنان را به سال 
اند با مؤمنان  آنان بدون حتقيق از فرستادگان پيامرب صلى اهللا عليه و آله كه براى چه هدىف آمده. اسالم دعوت كند

  .جنگيدند و در آن جنگ شكست خوردند

  .بسيارى از افراد قبيله مهراه با غنائم قابل توجهى به اسارت در آمدند

______________________________  
  .31، حديث 9، باب 225/ 16: ؛ حبار األنوار388، حديث 51، باب 457/ 2: احملاسن -)1(

  358: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .عدى كه كيش نصراىن داشت به شام گرخيت وىل خواهرش به نام َسّفانه اسري شد

! يا رسول الّله: دخرت حامت از جاى برخاسته، گفت. آمدپيامرب صلى اهللا عليه و آله براى تعيني تكليف اسريان به مسجد 
حضرت رسول صلى اهللا . پدرم از دنيا رفته، سرپرستم كه برادر من است به شام گرخيته، بر من به آزادى من منت گذار

  .عليه و آله فرمان داد لباس قابل توجهى به او دادند و وى را با احرتام به شام فرستاد

جريان كار را از او جويا گرديد، خواهر هنگامى كه . با آن مهه عزت و احرتام شگفت زده شدعدى از ديدن خواهر 
صالح در : تكليف ما با او چيست؟ پاسخ داد: برخورد كرميانه پيامرب صلى اهللا عليه و آله را به عدى گفت، عدى پرسيد
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ان آوردن به اوست و اگر پادشاه باشد به عزت اين است كه هرچه زودتر نزد او بروى، اگر پيامرب باشد، افتخار، در امي
  .رسى مى

عدى به سرعت حركت كرد و در مدينه در ميان مسجد، خود را به پيامرب صلى اهللا عليه و آله معرىف منود، حضرت او را 
  .به خانه دعوت كرد

گوىي و  اظهار داشت و با زيادهدر هنگام عبور به سوى خانه پريزىن به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيده، حاجت خود را 
پُر حرىف پيامرب صلى اهللا عليه و آله را ايستاده نگاه داشت، پيامرب صلى اهللا عليه و آله هم با كمال حوصله و بردبارى به 

اين راه و رسم پادشاهان نيست كه با حاجتمندى به اين صورت برخورد  : عدى نزد خود گفت! مهه سخنان او گوش داد
  .كنند

براى : ى كه به خانه رسيدند، حضرت عدى را روى گليم نشانيد و خود در برابرش روى زمني نشست، عدى گفتهنگام
از اينكه : سپس فرمود! تو ميهمان ماىي: من ناگوار است كه من روى گليم بنشينم و مشا روى زمني باشيد، حضرت فرمود

ى دسىت ما و دمش مؤمن به اسالم منى عدى با  . ماند ترديد دنيا اين گونه منى نان فراوان ماست؟ ىبشوى آيا به خاطر فقر و 
   كمال

  359: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .دفاع كرد و تا پايان عمر ثابت قدم ماند  اهل بيت عليهم السالم رغبت اميان آورد، و پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله از

روان د ر ركاب امرياملؤمنني عليه السالم براى خدا مششري زد، در جنگ مجل يك چشم خود او در جنگ مجل و صفني و 
  .»1« در نربد جبهه حق عليه باطل به شرف شهادت رسيدند) طريف و طارف و طرفه(را از دست داد و سه فرزندش 

  بردبارى شگفت انگيز

آله آمده، رداى پيامرب را با دست گرفت و  مردى بياباىن به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و: گويد انس بن مالك مى
فرمان بده از مال خدا كه نزد توست به : چنان كشيد كه كناره ردا بر گردن مبارك رسول خدا نقش انداخت، سپس گفت

  »2« !!حضرت به او توجه فرمود و تبّسم كرد و فرمان داد آنچه را الزم دارد به او ببخشند! من ببخشند

   تنرمى و مداراى با ام
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پرسيد، چنانچه در  ديد احوالش را مى وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هرگاه يكى از برادران ديىن را سه روز منى
  .»3« كرد شتافت و اگر بيمار بود عيادتش مى كرد و اگر بود به ديدارش مى منطقه نبود به او دعا مى

______________________________  
  .و تاريخ الطربى 5: ؛ البداية والنهاية4: ؛ السرية النبوية1: سعدطبقات، ابن  -)1(

  .35، حديث 9، باب 230/ 16: ؛ حبار األنوار17: مكارم األخالق -)2(

  .35، حديث 9، باب 233/ 16: ؛ حبار األنوار19: مكارم األخالق -)3(

  360: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   احرتام به ميهمان

اش در آمد كه به دنبال آن خانه پر از مجعيت شد، جرير بن عبدالّله جا  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به خانه روزى
  .براى نشسنت پيدا نكرد، به ناچار بريون خانه نشست

روى آن  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله وقىت او را ديد پرياهن خود را برداشته، به هم پيچيد و به سوى او انداخت و فرمود
  .بنشني، جرير پرياهن را گرفت، بر صورت گذاشت و آن را بوسيد

اى : بر پيامرب وارد شدم در حاىل كه بر بالشى تكيه داشت، بالش را براى من انداخته، فرمود: گويد و نيز سلمان مى
گذارد مگر  براى او مىشود در حاىل كه به خاطر بزرگداشت او بالش  هيچ مسلماىن بر برادر مسلمانش وارد منى! سلمان

  .»1« اينكه خدا او را مورد آمرزش قرار دهد

  احرتام بيشرت به خاطر نيكى بيشرت

خواهرى رضاعى براى پيامرب صلى اهللا عليه و آله نزد آن بزرگوار آمد، چون او را : حضرت امام صادق عليه السالم فرمود
ايش نشانيد سپس به گفت و شنود به او رو كرد و در ديد خوشحال شد و عبايش را براى او انداخت و وى را بر عب

  .فرمود اش تبسم مى چهره
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وى پس از پايان ديدار برخاست و از نزد حضرت رفت سپس برادر او آمد وىل پيامرب صلى اهللا عليه و آله رفتارى ديگر با 
: واهر داشىت با برادر او نداشىت؟ فرمودچرا رفتارى كه با خ! اى رسول خدا: او داشت، به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفتند

   احرتام بيشرتى كه به خواهر گذاشتم به خاطر اين بود كه خواهر بيش از برادرش به

______________________________  
  .35، حديث 9، باب 235/ 16: ؛ حبار األنوار21: مكارم األخالق -)1(

  361: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« كرد پدرش نيكى مى

   گذشت و عفو از دمشنان

هنگامى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله با دوازده هزار نريوى مسلح بدون اينكه مردم مّكه از ورودش به مكه آگاه شوند آن 
اى يك نفر قابل بر ! ناحيه باعظمت را فتح كرد چنان با مردم با مهرباىن و بردبارى رفتار كرد كه تاريخ را به شگفىت انداخت

  !!باور نبود كه سردارى پريوز با طرف شكست خورده خود اين گونه رفتار كند

مردم مكه در مسجد احلرام به صف ايستاده بودند تا رهرب اسالم و مسلمانان كه از قدرت نظامى شگرىف برخوردار شده 
انواع آزارها را به او روا داشته بودند به آن  بود، از درون كعبه درآيد و حكم الزم را نسبت به مردم مكه كه سيزده سال

  .دوازده هزار سپاه تا دندان مسلح اعالم كند

  :ها درآمد به اهل مكه خطاب كرد چون از درون كعبه پس از شكسنت بت

و بد عشريه و مهسايگاىن براى من بوديد، مرا از اين ديار رانديد و پس از آن در تعقيب من لشكر كشيديد ! هان اى مردم
بر من تاختيد و ناجوامنردانه هجوم آورديد، از آزردن من و اذيت و تبعيد و كشنت دوستامن و يارامن فروگذار نكرديد، عمومي 

ترديد برامي حق قصاص و انتقام است و برابر اين  مشا كه در حق من كه فرستاده خدا بودم چنني كرديد ىب. محزه را كشتيد
هايتان خراب شود و اموالتان نصيب نريوى فاتح گردد  ن و فرزندانتان اسري گردند و خانهحق بايد مردانتان كشته شوند و ز 

  بريد؟ گوييد و چه گمان مى مشا چه مى! گذارم وىل من حكم و نظر نسبت به مشا را به خودتان وا مى

______________________________  
  .126حديث  ،281/ 16: ؛ حبار األنوار88، حديث 5، باب 34: الزهد -)1(
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  362: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  َماَذا تـَُقولُوَن؟ َوَماَذا َتظُنُّوَن؟

  :سهيل بن عمرو به منايندگى از مهه مردم مكه گفت

   نـَُقوُل َخرياً َوَنُظنُّ َخرياً؟ أٌخ َكِرٌمي َوابُن أٍخ َكرٍمي؟ َوَقد َقَدرتَ 

برمي، تو برادر بزرگوار و كرمي و فرزند برادر بزرگوار و كرميى و اكنون بر ما  مى گوييم و گمان به خري سخن به خري مى. 
  .اى قدرت يافته

مردم مكه . اش نشست پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله را از اين سخن رّقىت در قلب حاصل شد و اشك در ديده
  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود چون حال او را ديدند بانگ به زارى و گريه برداشتند، آنگاه

  :َفإّىن أقُوُل َكما َقال أِخى يُوُسفُ 

: گومي كه برادرم يوسف گفت من مهان را مى »2« .»1« »ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ... «
  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز گناهى بر مشا نيست، خدا مشا را مى

   خبششى كرميانه

اى از پشم سياه و سپيد براى پيامرب بزرگوار اسالم دوختم كه حضرت از ديدن آن به  جبّه: گويد سهل بن سعد ساعدى مى
اين : مردى اعراىب كه آجنا حاضر بود گفت. اى است نيكو جّبه: مباركش آن را ملس كرده، فرمودشگفت آمد و با دست 

   درنگ آن را از تن حضرت ىب! جّبه را به من عطا كن

______________________________  
  .92): 12(يوسف  -)1(

، حاالت 433: ؛ ناسخ التواريخ3، باب أن الّله حرم مكة حني خلق السموات واألرض، حديث 225/ 4: الكاىف -)2(
  .پيامرب

  363: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  .»1« مبارك برداشت و به او خبشيد

   مواسات با برادر ديىن

يكى از ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حال نيازمندى ازدواج كرد : نويسد ابوسعيد خرگوشى در كتاب شرف النىب مى
چيزى دارمي كه اين صحاىب را : رت چيزى خواست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله به خانه عايشه رفت و فرمودو از آن حض

در خانه ما زنبيلى است كه مقدارى آرد داخل آن است، پيامرب صلى اهللا عليه و آله : با آن مواسات كنيم؟ عايشه گفت
  .»2« چيزى نداشتند آن زنبيل را با آرد به آن صحاىب داد در حاىل كه براى خود

   گذشت از مردى بد زبان

كعب بن زهري، بت پرسىت بود كه تا زمان فتح مكه بر آيني جاهليت قدمى ثابت داشت و از كارهاى بسيار زشت و 
  .ناروايش هجو و بدگوىي از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به زبان شعر بود

اسالم صلى اهللا عليه و آله به جاىي رسانيد كه پيامرب بزرگ در فتح مكه او بدگوىي و سخن به زشىت گفنت را درباره رسول 
ورزى تعّصىب شديد داشتند و جنايات هولناكى را بر ضد دين و پيامرب صلى اهللا  خون او و چند مشرك ديگر را كه در شرك

  .عليه و آله مرتكب شده بودند مهدور منوده، مسلمانان را موظف به كشنت آنان كرد

زهري هنگامى كه دانست رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خونش را هدر ساخته و به هر جا بگريزد از مششري  كعب بن
   مسلمانان در امان خنواهد بود، با تواناىي

______________________________  
  .، حاالت پيامرب584/ 2: ناسخ التواريخ -)1(

  .69: شرف النىب -)2(

  364: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  .اى در مدح پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت و روانه مدينه شد باالىي كه در سرودن شعر داشت قصيده

هنگامى كه به مدينه رسيد خود را به ابوبكر معرىف كرد و از او ملتمسانه خواست كه او را نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله 
  .ني از او گذشت كندبربد شايد حضرت رمحة للعامل
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اش پوشانيده بود تا كسى او را نشناسد و  ابوبكر درخواست او را پذيرفت و وى را در حاىل كه صورتش را به دامن عمامه
مردى است عرب و ! يا رسول اللّه: پيش از اميان آوردن خونش را بريزد نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله برد و گفت

پيامرب صلى اهللا عليه و آله دست پيش برد و كعب با اسالم آوردن بيعت كرد و  . ا تو بيعت كندخواهد به شرط اسالم ب مى
  :گفت

  ِبَأىب أَْنَت َوأُمِّى يا َرُسوَل الّلِه، هذا َمقاُم العائِذ ِبَك، أَنا َكَعُب بُن ُزَهْريِ 

  .ن زهري هستماين جايگاه پناهنده به توست، من كعب ب! پدر و مادرم فدايت باد اى رسول خدا. 

درنگ خواند، چون به پايان قصيده رسيد حضرت  اى را كه در مدح پيامرب صلى اهللا عليه و آله سروده بود ىب و قصيده
  .»1« بُردى مياىن به او جايزه داد و اسالمش را پذيرفت و از او گذشت كرد

   رفتارى شگفت آور با رئيس منافقان

ينه را به عهده داشت خود و يارانش از هيچ گونه آزارى نسبت به پيامرب صلى اهللا عبدالّله بن اَىب كه رياست منافقان مد
   عليه و آله و مسلمانان فروگذارى نكردند و پيوسته بر ضد اسالم و مسلمانان به نفع دمشنان جاسوسى و خربچيىن

______________________________  
  .عليه و آله ، حاالت پيامرب صلى اهللا79/ 3: ناسخ التواريخ -)1(

  365: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ورزيدند كه بارها آياتى در قرآن جميد درباره وضع ناهنجار آنان و  كردند و بر نفاق خود آن چنان اصرار و پافشارى مى مى
جاهل، دست از نفاق  دردان خربان غافل و ىب حمروميتشان از رمحت حق و كيفيت عذابشان در قيامت نازل شد وىل آن ىب

  .برنداشتند و تن به توبه و انابه ندادند

عبدالّله بن اىب پس از بازگشت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از تبوك در دهه سوم ماه شوال به سخىت بيمار شد و در 
  .مسري مرگ قرار گرفت

مسلماىن پاك دل و جواىن شايسته و اليق و مورد حمبت  ، فرزندش، مؤمىن صادق و»1« »ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِّتِ «  بر پايه
  .پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مسلمانان بود
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آمد و به جان به  به عنوان فريضه ديىن و تكليف امياىن مهه روزه به عيادت پدر مى »2« »َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً «  او از باب
  .گشت به دور مشع، دور وجود پدر مى اش چون پروانه كرد و به پرستارى او خدمت مى

اين فرزند فرزانه از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله درخواست كرد تا از پدرش عيادت كند مبادا آنكه از عيادت نكردن 
اش زيان رساند و لكه ننگى و خّفت و عارى بر دامن  پيامرب صلى اهللا عليه و آله از پدرش به منزلت و مرتبه خانوادگى

  !بنشيند اهلش

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله حفظ منزلت آن پسر را كه از مؤمنان حقيقى بود الزم مشرده، براى عيادت بر بالني پدرش 
  !حاضر شدند

  :حضرت با كمال حمبت و از روى دلسوزى به عبدالّله بن اىب فرمودند

كار منع كردم نپذيرفىت، آيا اكنون وقت آن رسيده كه چندان كه تو را از دوسىت و رابطه با يهوديان معاند و جهودان ناب
   خواهى بر مهان عقيده سخيف و حمبت باطل ريشه مهر و حمبت دمشنان خدا را از صفحه دل بركىن يا مى

______________________________  
  .95): 6(انعام  -)1(

  .83): 2(بقره  -)2(

  366: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  رابطه شيطاىن خيمه از دنيا بريون زىن و به سوى آخرت رهسپار گردى؟ و

اسعد بن زراره دمشن جهودان و خصم يهودان بود و هنگام مردن اين دمشىن و : در پاسخ پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت
مرگ قرار اكنون وقت سرزنش و مالمت من نيست، اينك من در ورطه : سپس گفت! خصومت سودى براى او نداشت

  .ام حاضر شوى و بر من مناز گذارى و پرياهنت را به من عطا كىن تا مرا با آن دفن كنند خواهم كه بر جنازه دارم، از تو مى

. پيامرب صلى اهللا عليه و آله با كمال بزرگوارى و كرامت از دو پرياهىن كه به تن داشتند پرياهن زبرين را به او عطا كردند
پيامرب صلى اهللا عليه و آله درخواستش را اجابت . خواهم كه با بدن مباركت متاس داشته رياهن را مىآن پ: عبدالّله گفت

  .فرمود و پرياهن زيرين خود را به او خبشيد
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اش حاضر شد و بر او مناز خواند و  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پس از مرگ او به فرزندش تسليت گفت و بر جنازه
  .پرياهن و مناز و استغفار من سودى براى او ندارد: م فرموددر پاسخ اعرتاض مرد

از پى اين كرامت و خوش روىي و نرمى و بزرگوارى و فتّوت و جوامنردى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، هزار تن از قبيله 
  .»1« خزرج به شرف مسلماىن سرافراز شدند و به دست پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اميان آوردند

   برخورد حضرت با ياران

كرد و جوياى احوال آنان بود چنان كه آنان او را  پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله از ياران و اصحابش عيادت مى
  .كردند و جوياى حال او بودند عيادت مى

   كرد چنان كه آنان او را وداع او هنگام جدا شدن از آنان وداعشان مى

______________________________  
  .، حاالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله234/ 3: ناسخ التواريخ -)1(

  367: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

گرفتند و رويشان را بوسه  گرفت چنان كه آنان او را به آغوش مى كردند و هنگام برخورد با آنان به آغوششان مى مى
گفتند پدران و  چنان كه آنان به او مى! پدر و مادرم فدايتان: گفت دادند و به آنان مى ه رويش را بوسه مىداد چنان ك مى

  .مادرامنان فدايت

گذاشت كسى پياده در  نشست منى چون بر مركب مى. كرد خواندند اجابت مى اگر او را نيمه شب به ميهماىن مى
تر به فالن  تو پيش: گفت توانست به او مى كرد و اگر منى سوار مى توانست او را در رديف خود خدمتش باشد، اگر مى

  .»1« كرد گذشت به آنان سالم مى چون بر كودكان مى. رسم گاه ماست برو من هم به دنبال مى موضع كه وعده

   رفع مشكل فراق

پيامرب در . او صف كشيده بودنددر روايت است كه بردگاىن از حبرين به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمده، در مقابل 
  :فرمود. گريست ميانشان زىن را ديد كه مى
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چه كسى او را فروخته؟ : عبس فروختند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت پسرى داشتم كه به بىن: كىن؟ گفت چرا گريه مى
  .ابو ُأسيد انصارى: زن گفت

روى و چنانكه او را فروخىت، باز  سواره مى: گفت]  انصارى به ابو أُسيد[پيامرب صلى اهللا عليه و آله به خشم آمده، 
  .»2« ابو أُسيد به مركب سوار شد و او را باز آورد! گرداىن مى

   هر كه ميان مادر و فرزند جداىي اندازد، خداى تعاىل: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .67: شرف النىب -)1(

؛ 15639، حديث 10، باب 374/ 13: ؛ مستدرك الوسائل162، حديث 14، باب 60/ 2: ائم االسالمدع -)2(
  .68: شرف النىب

  368: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شت او را از دوستانش جدا كند   .»1« در 

ا را از آشيانه مرانيد كه شب براى : باز فرموده بود ا وقت امان و اسرتاحت استشب بر سر مرغان نرويد و آ   .آ

   اوج نرمى و خوش خلقى

اى قرار داشت كه روزى در مسجد نشسته بود و  اخالق خوش پيامرب صلى اهللا عليه و آله در مرتبه: گويد ابن عباس مى
  .اصحاب و ياران آماده به خدمت در حضورش بودند

اى : مششريى محايل داشت و سومسارى در دامن، فرياد زددر اين هنگام مردى بياباىن از در مسجد در آمد در حاىل كه 
حضرت آنان را از اين كار باز داشت و به . ياران در صدد برآمدند كه او را به قتل رسانند! تو جادوگرى دروغگو! حمّمد

  :خواهى؟ گفت برادر عرب كه را مى: آن بياباىن فرمود

  .ه جادوگرم نه دروغگو بلكه فرستاده خداميحمّمد منم وىل ن: فرمود! حمّمد جادوگر و دروغگو را
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كردم و  سوگند به بت كه اگر مسأله شخصيت و منزلتت در كار نبود اين مششري را از خونت سرياب مى: عرب گفت
  .آنگاه سومسار را رها كرد! آورم سوگند به الت تا اين سومسار به تو اميان نياورد، من به تو اميان منى

  .تو فرستاده خداىي: من كيستم؟ گفت: فرمود! لبيك: پاسخ داد! اى سومسار: ه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا علي

با اين پيش آمد دل مرد بياباىن به نور معرفت گشاده شد و با نيىت صادقانه به وحدانيت خدا و رسالت پيامرب صلى اهللا 
  از در! يا رسول اللّه: عليه و آله اقرار كرده، گفت

______________________________  
  .15642، حديث 10، باب 375/ 13: ؛ مستدرك الوسائل20، حديث 20، باب 249/ 2: عواىل اللئاىل -)1(

  369: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

روم در حاىل كه هيچ  تر از من نبود، اكنون مى اين مسجد درآمدم در حاىل كه در مهه جهان هيچ كس نسبت به تو دمشن
  .»1«  يامب تر منى س را از خود به تو عاشقك

   حتمل مشقت و كشيدن بار امت

گذشت، ديد پريزىن بر  روزى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله با يكى از يارانش به صحراى مدينه مى: در روايت است
خواهى برايت از اين چاه آب  مى پريزن: تواند، حضرت نزد وى رفته، فرمود خواهد آب بردارد وىل منى سر چاه آىب آمده، مى

  :بكشم؟ پاسخ داد

  .»2« »...ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـُْفِسُكمْ «

  ...ايد اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

اد و به پريزن فرمود پيش : پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر سر چاه آمد، دلو را كشيد، مشك او را پر كرده، بر دوش خود 
  .ات را به من بنماى و راه خيمهبرو 

شخصى كه مهراه حضرت بود هرچه خواست مشك سنگني پر آب را از حضرت بگريد و تا خيمه پريزن بياورد، حضرت 
  .من به كشيدن بار امت و حتمل مشقت سزاوارترم: نپذيرفت و فرمود
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آورد تا  كشيد و به سوى خيمه مى ر دوش مىرفت و پيامرب صلى اهللا عليه و آله به دنبالش مشك آب را ب پريزن از پيش مى
اد و راه مدينه را در پيش گرفت   .به در خيمه رسيدند، مشك را بر زمني 

   برخيزيد و اين مشك را به: پريزن وارد خيمه شد و به فرزندانش گفت

______________________________  
  .370/ 9: منهج الصادقني -)1(

  .7): 17(اسراء  -)2(

  370: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

جوامنردى شريين سخن، زيباروى، : اين مشك سنگني را چگونه به اينجا آوردى؟ گفت! مادر: درون خيمه آوريد، گفتند
  .خوش خوى، نسبت به من بسيار مهرباىن فرمود و اين مشك را به دوش گرفت و به اينجا آورد

  .رود ر آن راه مىمهان است كه د: كجا رفت؟ گفت: گفتند

اين جوامنرد مهان كسى ! اى مادر: فرزندان دنبال آن بزرگوار رفتند، چون حضرت را شناختند به سوى خيمه دويده، گفتند
  !!زىن اى و شب و روز مشتاق ديدار او هسىت و پيوسته الف حمبّتش را مى است كه تو به او اميان آورده

يز از پى او دويدند تا به حضرت رسيدند، به دست و پاى آن بزرگوار افتادند، پريزن از خيمه بريون دويد و فرزندانش ن
تو را نشناختم كه گستاخى كردم و نسبت به تو جسارت روا ! يا رسول الّله: گريست گفت پريزن در حاىل كه به شّدت مى

ش دعاى خري كرد و آنان را به چگونه از عهده اين عذر برآمي؟ حضرت او را دلدارى داد و درباره او و فرزندان! داشتم
  !»1« مهرباىن باز گرداند

  هرگز سبب كدورت ميان مردم نشويد

روزى بدن مبارك پيامرب صلى اهللا عليه و آله را تب گرفت و آن روز نوبت قرار داشنت آن حضرت نزد : در روايت است كه
  .حفصه بود
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كنيزك هنگامى كه قدح را به خانه حفصه آورد حفصه   .عايشه قدحى از آش جو به كنيزكى داد و براى آن حضرت فرستاد
حفصه به شّدت . آش جوى است كه عايشه براى پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرستاده است: پرسيد چيست؟ كنيزك گفت

   برآشفت و گفت عايشه به حق من جتاوز كرده است مگر پخنت آش

______________________________  
  .4): 68(قلم  »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى«  ، ذيل آيه شريفه370 /9منهج الصادقني  -)1(

  371: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  آيد؟ يا حمبت من نسبت به پيامرب كمرت از اوست؟ جو از من برمنى

  .سپس قدح را از كنيزك گرفته، بر زمني زد به طورى كه قدح شكست و آش بر زمني رخيت

اى از قدح را كه اندكى از آش جو در آن بود برداشت و تناول فرمود و به دنبال كنيزك آمد  رب صلى اهللا عليه و آله پارهپيام
اگر عايشه پرسيد پيامرب از اين آش خورد بگو آرى و آنچه از حفصه ديدى و شنيدى به او مگو كه ! اى كنيز: و گفت

  .كه من دوست ندارم غبار مالىل به خاطر كسى بنشيندسبب نزاع شود و كدورتى ميان آن دو پديد آيد  

  .و بعد از اين حادثه بود كه آيه شريفه

  .»1« »ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى«

  .»و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى«

  .»2« نازل شد

   بزرگوارى و كرامت

مجاعىت او را از كرم و بزرگوارى رسول خدا صلى . به سوى مين گرخيتروايت است كه عكرمه فرزند ابوجهل روز فتح مكه 
منايد  كند و نيز بر گناه و جرم گذشته كسى مؤاخذه منى اش سرزنش منى اهللا عليه و آله و اينكه حضرت كسى را بر گذشته

  .خرب دادند؛ عكرمه بازگشت و ترسان به مسجد احلرام آمد

  را ديد از جاى برخاست و رداى مباركش را براى او پيامرب صلى اهللا عليه و آله چون او
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______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .371/ 9: منهج الصادقني -)2(

  372: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .انداخت و ميان دو چشمش را بوسه داد

. تر داشتم نرفتم مگر اينكه او را از خود و پدر و فرزندم دوستعكرمه گفت از نزد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بريون 
  .»1« ها شهيد شد عكرمه به دست پيامرب صلى اهللا عليه و آله مسلمان شد و اسالمش صادقانه بود و در يكى از جنگ

   درخواست قيمت عادالنه

  :نشني خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله آمده، عرضه داشت كه مردى باديه

چه . ترسم خريداران مرا بفريبند خربم، مى خواهم به فروش رسامن وىل از نرخ آن در بازار مدينه ىب ام و مى شرتى چند آورده
  فروختم؟ آمدى تا اين شرتان را در سايه بصريت و آگاهى تو مى شد اگر با من مى مى

ر من عرضه كن، او چنني كرد و رسول خدا صلى پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود شرتان را نزديك من آر و يك يك را ب
  .اهللا عليه و آله هر يك را قيمت گذارى فرمود

نشني به بازار رفت و هر شرتى را به قيمىت كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده بود فروخت و باز آمد، به پيامرب  باديه
وقع داشتم سود بردم، اكنون چيزى از من قبول كن و آنچه مرا راهنماىي كردى و بيش از آنچه ت: صلى اهللا عليه و آله گفت

خواهم،  من چيزى منى: خواهى از اين مال من كه از فروش شرتان است برگري، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود مى
  :اى از من بپذير، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود هديه: نشني گفت باديه

اى براى من بياور كه شري دهد به  ورزى ناقه اكنون كه اصرار مى: ورزيد، حضرت فرمود نشني اصرار نيازى ندارم، باديه
  .»2«  اش جدا نكرده باشى شرطى كه او را از بچه

______________________________  
  .74: شرف النىب -)1(
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  .75: شرف النىب -)2(

  373: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   من مجع كردن هيزم با

. براى غذا خوردن بزى را بكشند: بردند، به آنان فرمود كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله با اصحاب در سفرى به سر مى
پختنش با من، پيامرب اسالم صلى اهللا : پوست كندنش با من، ديگرى گفت: كشنت بز با من، يكى گفت: مردى گفت

  .هيزم مجع كردنش با من: عليه و آله فرمود

: كنيم، حضرت فرمود مشا به خود زمحت ندهيد و رنج بر خود روا مداريد، ما هيزم را مجع مى! يا رسول الّله: گفتندياران  
اش با مجعى باشد و با آنان در كار و فعاليت  ورزيد وىل خداى تعاىل از اينكه بنده دامن كه مشا در كار كردن كوتاهى منى مى

  .»1« مهراهى ننمايد كراهت دارد

   سخاوتى كرميانهجود و 

رسول . رفتند روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله با جابر بن عبدالّله سوار بر شرت جابر به جاىي مى: در روايت است
پدر و مادرم فدايت شرت از مشا، حضرت : اين شرت را به من بفروش، جابر گفت: خدا صلى اهللا عليه و آله به جابر فرمود

اى شرت را به جابر بپرداز، جابر  : فروختم، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به بالل فرمود: فتجابر گ! نه، بفروش: فرمود
ايش هر دو ارزاىن تو باد و خدا اين داد و ستد را بر : شرت را به كه بسپارم؟ حضرت فرمود! يا رسول الّله: گفت شرت و 

  .»2« تو مبارك گرداند

______________________________  
  .79: شرف النىب -)1(

  .68: شرف النىب -)2(

  374: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  )ع( 7هاىي برجسته از اخالق امري مؤمنان  منونه

   مياجنى شدن حضرت امريمؤمنان عليه السالم
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: ات چيست؟ گفت گريهسبب  : امرياملؤمنني عليه السالم بر خرمافروشان گذشت، ناگاه كنيزى را در حال گريه ديد، فرمود
آقامي بردم، وىل نپسنديد، ]  خانواده[آقامي مرا با يك درهم براى خريد خرما فرستاد، از اين شخص خرما را خريدم و نزد 

  .هنگامى كه به ايشان برگرداندم از پس گرفنت سر باز زد

رد، درمهش را باز گردان و اين يك خدمتكار است و از خود اختيارى ندا! اى بنده خدا: حضرت به خرمافروش گفت
  .خرما را پس بگري، خرمافروش از جا برخاست و مشىت به حضرت زد

اش زرد  مرد از شّدت ترس به تنگى نفس افتاد و رنگ چهره! اين امرياملؤمنني عليه السالم است؟]  چه كردى: [مردم گفتند
: از من راضى شو، حضرت فرمود! اى امرياملؤمنني: شد و خرما را از كنيز گرفت و درهم را به او باز گردانيد سپس گفت

  كند؟ اى مرا راضى مى چه چيزى بيشرت از اينكه ببينم تو خود را اصالح كرده

شوم كه حقوق مردم را متام و   من در صورتى از تو راضى مى: و كالم امرياملؤمنني عليه السالم به اين صورت آمده است
  .»1«  كامل بپردازى

______________________________  
  .1، حديث 104، باب 48/ 41: ؛ حبار األنوار112/ 2: املناقب -)1(

  375: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  گذشىت زيبا

مأموران از . مأمور فرستاده بود -به خاطر گفنت سخناىن -امريمؤمنان عليه السالم براى دستگريى لبيد بن عطارد متيمى
  .كند گذرند كه نعيم بن دجاجه اسدى برخاسته، لبيد را از قبضه مأموران رها مى ىبىن اسد م]  كوى[

كند كه بعد از آوردن وى امام به تنبيه بدىن او  امريمؤمنان عليه السالم براى دستگريى نعيم بن دجاجه مأموراىن را گسيل مى
  !دن خوارى و دورى جسنت از تو كفر استآرى، به خدا قسم كه با تو بو : گويد دهد، در اين حال نعيم مى فرمان مى

  :فرمايد از تو گذشت كردمي، خداوند مى: امام عليه السالم فرمود

  .»1« »به شيوه نيكو بدى را دفع كن«
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بودن با تو ذلت است، بدى بود كه بدست آوردى و اما گفته است كه جداىي از تو كفر است، نيكى است  : اما سخنت
  .»2«  ه اينكه بدان دست يافىت پس اين ب

  اوج ايثار

: گويد در آن جا اعراىب را ديد كه به پرده كعبه آوخيته، مى. اى از امورش وارد مكه شد امرياملؤمنني عليه السالم به خاطر پاره
   خانه، خانه توست و مهمان، مهمان تو، براى هر مهماىن از سوى مهماندارش! اى صاحب خانه

______________________________  
  .96): 23(مؤمنون  »...اْدَفْع ِبالَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئةَ « -)1(

، حديث 104، باب 49/ 41: ؛ حبار األنوار113/ 2: ؛ املناقب40، باب النوادر، حديث 268/ 7: الكاىف -)2(
لس الثامن واخلمسون، حديث : ؛ األماىل، صدوق1   .6ا

  376: صالسالم عرشيان فرش نشني،  اهل بيت عليهم

  .وسيله پذيراىي مهياست، امشب پذيراىي از سوى خودت را نسبت به من آمرزش قرار ده

  شنويد؟ آيا سخن اين اعراىب را منى: امرياملؤمنني عليه السالم به يارانش فرمود

  !خدا بزرگوارتر از اين است كه مهمانش را از پيشگاهش دست خاىل برگرداند: آرى، فرمود: گفتند

عزيزتر از تو در عزتت نيست، مرا به ! اى عزيز در عزتت: گويد شد او را آوخيته به مهان ركن ديد كه مىچون شب دوم 
به حق . جومي آورم و به تو توّسل مى به تو روى مى! عّز عزتت در عزتى عزيز بدار كه احدى نداند آن عزت چگونه است

را به من عطا نكند و آن چيز را از من بگردان كه غري تو آن حمّمد و آل حمّمد بر تو، چيزى به من عطا كن كه غري تو آن 
  .را برنگرداند

  .تر خدا به لغت سرياىن است اين مجالت نام بزرگ! به خدا سوگند: امرياملؤمنني عليه السالم به يارانش فرمود: راوى گويد

شت كرد، پس به  امشب اين عرب از. حبيبم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مرا به آن خرب داده است خدا درخواست 
  !او عطا فرمود و درخواست برگرداندن آتش دوزخ از خود كرد، پس خدا آتش را از او برگردانيد
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گريد و  اى خداىي كه مكاىن او را در برمنى: گويد هنگامى كه شب سوم شد باز او را آوخيته به مهان ركن خانه ديد كه مى
  .بدون كيفيت بوده است؛ به اين عرب چهار هزار درهم روزى فرماهيچ مكاىن از او خاىل نيست، آنكه 

شت طلبيدى، به تو ! اى عرب: امرياملؤمنني عليه السالم پيش آمده، فرمود از خدا پذيراىي خواسىت، تو را پذيراىي كرد؛ 
  دارى؟ عنايت منود؛ بازگردانيدن آتش خواسىت، از تو بازگردانيد؛ امشب از او درخواست چهار هزار درهم

  377: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

به خدا سوگند تو مطلوب مىن و رفع نيازم به : من على بن اىب طالب هستم، عرب گفت: كيسىت؟ فرمود: عرب گفت
خواهم و هزار درهم براى اداى  هزار درهم براى مهريه مى: خبواه، عرب گفت! اى اعراىب: دست توست، حضرت فرمود

انصاف در ! اى عرب: ام، حضرت فرمود و هزار درهم براى خريدن خانه و هزار درهم براى اداره امور زندگىقرضم 
  .ات را رعايت كردى، هرگاه از مكه بريون آمدى به مدينه رسول بيا و در آجنا از خانه من بپرس خواسته

چه كسى مرا به : زد مدينه آمد و فرياد مى عرب يك هفته در مكه ماند و سپس به جستجوى امرياملؤمنني عليه السالم به
من تو را به خانه : كند؟ حسني بن على عليهما السالم از ميان كودكان پاسخ داد خانه امرياملؤمنني على راهنماىي مى

امرياملؤمنني على بن اىب : پدرت كيست؟ گفت! هان: برم، من فرزند او حسني بن على هستم، عرب گفت امرياملؤمنني مى
  جّدت كيست؟: فاطمه زهرا سرور زنان جهانيان، گفت: مادرت كيست؟ گفت: ، پرسيدطالب

برادرت  : خدجيه دخرت خويلد، گفت: ات كيست؟ فرمود جّده: گفت. پيامرب خدا حمّمد بن عبدالّله بن عبداملطلب: فرمود
  :كيست؟ فرمود

اعراىب كه : سوى امرياملؤمنني برو و به او بگو به!! اى سرتاسر دنيا را به دست آورده: ابوحمّمد حسن بن على، عرب گفت
  .اى كنار خانه ايستاده رفع نيازش را در مكه ضمانت كرده

كند در شهر مكه در ضمانت مشا قرار   اعراىب كه گمان مى! پدرم: حضرت امام حسني عليه السالم وارد خانه شده، گفت
  .گرفته است، كنار درب خانه ايستاده است

غذاىي نزد مشا هست كه اين اعراىب خبورد؟ فاطمه عليها : ه السالم به حضرت فاطمه عليها السالم فرمودامرياملؤمنني علي
   على عليه السالم لباس پوشيد و از خانه. نه: السالم گفت

  378: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  .ابو عبدالّله سلمان فارسى را صدا كنيد: درآمد و فرمود

  .باغى كه پيامرب براى من غرس كرد براى فروش به تاجران عرضه كن! اى ابا عبدالّله: آمد حضرت به او فرمودچون سلمان 

سلمان به بازار رفت و باغ را به دوازده هزار درهم فروخت امرياملؤمنني عليه السالم مال را آماده كرد و اعراىب را فرا خواند، 
  .و چهل درهم براى خمارجشچهار هزار درهم جهت نيازش به او پرداخت 

  .خرب عطاى على عليه السالم به نيازمندان مدينه رسيد، آنان هم نزد امرياملؤمنني عليه السالم اجتماع كردند

خداوند : مردى از انصار به خانه حضرت زهرا عليها السالم رفت و اين واقعه را به آن حضرت خرب داد، حضرت فرمود
  .براى راه رفتنت اجرت دهد

ها در برابر حضرت رخيته شده بود تا اينكه يارانش مجع شدند،  حضرت على عليه السالم نشسته بود و درهمپس 
  !»1« ...داد تا جاىي كه درمهى با او باقى مناند تك مردان مى كرد و به تك مشت مى مشت

   گذشىت كرميانه

 :سه بار بگو: آوردند، حضرت به او فرمودرا نزد آن حضرت ) موسى بن طلحه(پس از پايان جنگ مجل، فرزند طلحه 
هر جا كه خواسىت برو و در لشكرگاه از اسلحه و خيل اسبان : ، آنگاه او را آزاد كرده و فرمود»استغفر الّله و أتوب إليه«

  .»2«  ات بنشني ات از خدا پروا كن و در خانه آنچه يافىت براى خود بردار و در آينده زندگى

______________________________  
لس احلادى والسبعون، حديث 467: األماىل، صدوق -)1( / 41: حبار األنوار 124/ 1: ؛ روضة الواعظني10، ا

  .1، حديث 103، باب 44

  .2، حديث 104، باب 50/ 41: ؛ حبار األنوار114/ 2: املناقب -)2(

  379: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   مانتوجه عاشقانه به يتي
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وجود مبارك امرياملؤمنني عليه السالم با اينكه به مهه اوضاع و احوال كشور و مردمش آگاه بود و به ويژه يتميان و 
داشت وىل گاهى براى درس دادن به زمامداران و امت اسالم   اى از نظر دور منى مستمندان و بيوه زنان و نيازمندان را حلظه

  .داد ىكارى را هم چون فردى عادى اجنام م

مشك را از او گرفت و تا جاىي كه آن زن بنا داشت، برد و . كشيد روزى زىن را ديد كه مشكى پر از آب به دوش مى
على بن اىب طالب شوهرم را به بعضى از مرزها فرستاد و كشته شد، برامي  : آنگاه از وضع آن زن جويا شد، زن گفت

آنان چيزى ندارم، به اين خاطر ضرورت و احتياج مرا به اجنام كار براى  كودكاىن يتيم به جا گذاشت و من براى اداره امور
  .مردم ناچار كرد

حضرت به خانه برگشت و شب را با دغدغه خاطر و ناآرامى گذراند، هنگامى كه صبح شد زنبيلى از طعام براى آن 
  :برايت بياورم، فرمودآن را در اختيار من بگذار تا : خانواده با خود محل كرد، بعضى از يارانش گفتند

  كند؟ چه كسى در قيامت بار سنگني مرا به جاى من محل مى

  زند؟ كيست كه در مى: زن گفت. آنگاه به دِر خانه آن زن رفت و در زد

مهان عبدى هستم كه مشك پرآب را براى تو به دوش كشيد، در را باز كن كه چيزى براى كودكان مهراه : حضرت فرمود
  !از تو خشنود باشد و ميان من و على داورى كند خدا: زن گفت. دارم

عالقه دارم پاداش اهلى به دست آورم ميان مخري كردن آرد و پخنت نان و بازى كردن با كودكان : حضرت وارد شد و فرمود
من از نان  من به پخنت نان بيناترم و تواناتر، وىل اين تو و اين كودكان، با آنان بازى كن تا: زن گفت. يكى را انتخاب كن

  .پخنت آسوده شوم

  380: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

من به سوى آرد رفتم و آن را مخري كردم و على عليه السالم به جانب گوشت رفت و آن را پخت و با : گويد زن مى
زى از آن گذاشت، هرگاه كودكان چي دست مباركش گوشت پخته و خرما و خوراكى ديگرى به دهان كودكان مى

  !على را از آنچه براى مشا پيش آمده، حالل كنيد! فرزندامن: گفت خوردند مى ها را مى خوراكى

تنور را روشن كن، على عليه السالم به جانب تنور شتافت و آن را ! اى بنده خدا: هنگامى كه آرد مخري شد، زن گفت
  :گفت حرارت آتش را به آن متاس داده، مىور ساخت چون تنور شعله كشيد صورتش را نزديك برد و  شعله
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  .بچش، اين پاداش كسى است كه حق بيوه زنان و يتيمان را وا گذاشته! يا على

اين امري مؤمنان ! واى بر تو: على عليه السالم را ديد و او را شناخت و به مادر كودكان گفت) از زنان مهسايه(ناگاه زىن 
من از تو : حضرت فرمود! ام اى امريمؤمنان از مشا بس شرمنده: گفت ى مىدرپ است؛ زن به جانب حضرت شتافت و پى

  .»1«  ام اى كنيز خدا كه در مورد تو كوتاهى كردم بس شرمنده

   محل بار براى خانه

مردم . اى از رداى مباركش محل كرد على عليه السالم در شهر كوفه از بازار خرمافروشان خرما خريد و آن را به وسيله گوشه
دارنده : كنيم، حضرت فرمود ما آن را براى مشا محل مى! يا امرياملؤمنني: اى گرفنت آن بار سنگني به سويش شتافته، گفتندبر 

  .»2«  زن و فرزند به محل بار براى آنان سزاوارتر است

______________________________  
  .3، حديث 104، باب 51/ 41: ؛ حبار األنوار115/ 2: املناقب -)1(

  .1، حديث 105، باب 54/ 41: حبار األنوار -)2(

  381: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   پاى برهنه در پنج موقعّيت

كرد و نعلني خود را به دست چپ  على عليه السالم مهواره در پنج مورد با پاى برهنه حركت مى: گويد زيد بن على مى
اين پنج : فرمود روز مجعه، هنگام عيادت بيمار و زمان تشييع جنازه و مىروز عيد فطر، روز عيد قربان، : گرفت مى

ا پا برهنه باشم   .»1«  موقعّيت، جايگاه خداست و من دوست دارم در آ

  اخالق در بازار

را يارى منود و ناتوان  شده را به مقصد، راهنماىي مى رفت و گم امرياملؤمنني عليه السالم مهواره در بازار به تنهاىي راه مى
  :»2« كرد كرد و قرآن را بر آنان باز منوده، اين آيه را قرائت مى داد و بر فروشندگان و بقاالن عبور مى مى

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اْألَْرِض َو ال َفساداً َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقِ «   .»3« »نيَ تِْلَك الدَّ
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خواهند؛ و  دهيم كه در زمني هيچ برترى و تسّلط و هيچ فسادى را منى آخرت را براى كساىن قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .براى پرهيزكاران است]  نيك[سراجنام 

  ها دنبال سواره نباشند پياده

ياران پشت سر . شدامرياملؤمنني در حاىل كه سواره بود در ميان يارانش ظاهر : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
   امام به. حضرت به راه افتادند

______________________________  
  .1، حديث 105، باب 54/ 41: ؛ حبار األنوار104/ 2: املناقب -)1(

  .1، حديث 105، باب 54/ 41: ؛ حبار األنوار104/ 2: املناقب -)2(

  .83): 28(قصص  -)3(

  382: ص السالم عرشيان فرش نشني، اهل بيت عليهم

برگرديد، پياده : مشتاقيم مهراه تو حركت كنيم، حضرت فرمود! نه يا امرياملؤمنني: آنان رو كرده، فرمود حاجىت داريد؟ گفتند
  .»1«  رفِنت پياده مهراه، با سواره موجب فساد براى سواره و سبب ذلت و خوارى براى پياده است

   مسلمان شدن يهودى

بر مردم حكومت داشت و منصب داورى و قضا با ُشريح بود، حضرت با شخصى يهودى هنگامى كه امام عليه السالم 
اين زرهى كه در دست توست : در دادگاه به يهودى گفت. به دادگاه آمد تا شريح ميان آن حضرت و يهودى داورى كند

  .تيار من استزره ملك شخص من و در اخ: ام، يهودى گفت ام و نه خبشيده زره من است، من نه آن را فروخته

دهند كه زره از من  اين قنرب و حسني گواهى مى: شريح از امرياملؤمنني عليه السالم گواه و شاهد خواست، حضرت فرمود
گواهى فرزند به سود پدر قابل قبول نيست و گواهى غالم به نفع مواليش پذيرفته نيست، اين دو نفر : است، شريح گفت

  !وى تو جلب كنندخواهند آنچه به سود توست به س مى

واى بر تو از جهاتى خطا كردى؛ اما يك خطايت اينكه من پيشواى توام و تو ! اى شريح: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
گو نيستم، با اين وصف سخنم را رد كردى و  داىن كه من هرگز باطل برى و مى به سبب فرمان بردن از من خدا را فرمان مى
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من ! دهند آنگاه بر ضد قنرب و حسني ادعا كردى كه آنان در اين دادگاه به نفع خود گواهى مى! ادعامي را باطل انگاشىت
مت زدن به قنرب و حسني را بر تو روا منى دارم، جز اينكه سه روز ميان يهود به داورى و  جرميه باطل انگاشنت ادعامي و 

  .قضا برخيزى

______________________________  
  .2، حديث 105، باب 55/ 41: ؛ حبار األنوار104، حديث 12، باب 629/ 2: احملاسن -)1(

  383: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

نشني فرستاد و او سه روز در آجنا ميان يهود به داورى پرداخت سپس به حمل كارش باز   پس او را به سوى منطقه يهودى
  .گشت

عليه السالم با داشنت گواه از قدرتش سوء استفاده نكرده و حكم قاضى بر ضد او  وقىت يهودى اين جريان را شنيد كه على
  :صادر شده است، گفت

اين زره : مسلمان شد و سپس گفت! اين امرياملؤمنني است، نزد قاضى رفته و قاضى بر ضد او حكم رانده است! شگفتا
  .»1«  افتاده و من آن را براى خود برداشتم امرياملؤمنني است كه روز جنگ صفني از شرت خوش رنگ سياه و سپيدش

   برابرى طرفني دعوا در دادگاه

اى نشسته بود، عمر به آن بزرگوار   مردى نزد عمر از امريمؤمنان عليه السالم شكايت كرد در حاىل كه آن حضرت در گوشه
ايش نشست سپس هر دو برخيز و نزد طرف دعوايت قرار گري، حضرت برخاست و كنار طرف دعو ! اى ابواحلسن: گفت

ايتاً مرد از ادعايش دست برداشت و امرياملؤمنني به جاى خود باز گشت   .با يكديگر گفتگو كردند و 

: بينم؟ آيا از آنچه پيش آمده ناراحىت؟ فرمود چرا تو را متغري مى! اى ابواحلسن: عمر چهره حضرت را متغري يافت و پرسيد
  چرا؟: آرى، گفت

عمر سر ! برخيز و كنار طرف دعوايت بنشني؟! چرا نگفىت يا على! طرف دعوامي به كنيه صدا زدى مرا در حضور: فرمود
خدا به واسطه مشا ما را هدايت ! پدرم فدايت باد: حضرت را به آغوش گرفت و ميان دو چشمانش را بوسيد سپس گفت

   ها به سوى روشناىي منود و به وسيله مشا ما را از تاريكى



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

 

 

______________________________  
  .105/ 2: ؛ املناقب139/ 4: حلية األولياء -)1(

  384: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« بريون آورد

   قناعت در معيشت

خواست به ]  پس از جنگ مجل[هنگامى كه امريمؤمنان : در كتاب با ارزش املناقب، ابن شهرآشوب نقل شده است كه
و به پرياهن [چرا از من ناخشنود هستيد؟ ! اى بصريان: ند، در ميان مردم بصره به پا خاسته، فرمودجانب كوفه عزميت ك

خواهيد بر من  باشد، از چه مى ام مى به خدا سوگند اين پرياهن و ردا از نخ ريسى خانواده:] و ردايش اشاره كرده، گفت
به خدا : اش در آن قرار داشت سپس فرمود ى زندگىاى كرد كه در دستش بود و خرج خرده بگرييد؟ و اشاره به كيسه

بينيد با من باشد نزد خدا از  سوگند اين از حمصوالت من در مدينه است، پس اگر از نزد مشا بروم و بيش از آنچه مى
  !!»2«  خيانت كارامن

  جود و سخا

شاهده كردمي على عليه السالم باالى در زمان كودكى با مهساالمن به منطقه رحبه رفتيم، در اين هنگام م: گويد شعىب مى
على عليه السالم سپس به سوى اموال . راند از طال و نقره ايستاده و تازيانه در دست، مردم را به عقب مى]  انبوهى[

ا را به خانه   !اش نربد بازگشت و اموال را بني مردم تقسيم كرد و چيزى از آ

رتين و يا ناخبردترين مردم را مشاهده كردممن امر ! اى پدر: من به سوى پدر برگشتم و گفتم او كيست؟  : پدرم گفت! وز 
  :گفتم

   اى: پدرم گفت. امرياملؤمنني على عليه السالم را ديدم و ماجرا را براى پدر نقل كردم

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .65/ 17: شرح 

  .7، حديث 98، باب 325/ 40: األنوار؛ حبار 98/ 2: املناقب -)2(
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  385: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رتين مردم را ديده! فرزند   .»1«  اى تو 

  رغبىت به مال دنيا ىب

من براى مشا چيزى پنهان  ! برخيز يا امرياملؤمنني: من با قنرب خدمت على عليه السالم رسيدمي، قنرب گفت: گويد زاذان مى
هاىي ديدند   با من برخيز، على برخاست و با قنرب به سوى اتاق رفت ناگهان در آجنا كيسه: چيست؟ گفت: م، فرمودا كرده

  .اى بود كه پر از ظروف طالىي و نقره

. من اينها را براى مشا ذخريه كرد م! گذاريد كنيد و چيزى باقى منى مشا مهه اموال را تقسيم مى! يا امرياملؤمنني: قنرب گفت
مشا دوست داريد كه آتش فراواىن وارد منزل من كنيد؟ در اين هنگام مششريش را برهنه كرده، بر آن : عليه السالم فرمود على

: و بعد گفت. فرود آورد كه با آن ضربه ظرفها پراكنده شدند در حاىل كه برخى از نيمه و برخى از ثلث، گسسته شده بود
  .»2« غري مرا گول بزنيد! اى سپيدها و زردها: آن فرمودبندى تقسيم كنيد پس از  مهه را با سهميه

   عدالت و انصاف

او شريف را بر وضيع يا . بود» مال«ها از يارى امريمؤمنان  ترين سبب در بازماندن عرب قطعى: گويد فضيل بن اجلعد مى
كرد و كسى را به خود  سازش منى -كنند چنانكه پادشاهان مى -داد و با رئيسان و امريان قبائل عرب را بر عجم ترجيح منى

  .ساخت متمايل منى

______________________________  
  .73، حديث 81، باب 358/ 72: ؛ حبار األنوار35/ 1: الغارات -)1(

، 35، باب 92/ 11: ؛ مستدرك الوسائل1083، حديث 34، باب 312/ 34: ؛ حبار األنوار36/ 1: الغارات -)2(
  .12497حديث 

  386: السالم عرشيان فرش نشني، ص هماهل بيت علي

  .معاويه بر خالف اين بود، از اين رو مردم، على را واگذاشتند و به معاويه پيوستند
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كرد، اشرت به    على عليه السالم از يارى نكردن اصحاب خود و فرار برخى از آنان به سوى معاويه به مالك اشرت شكوى
ا به كمك اهل كوفه با بصريان جنگيدمي و با كمك اهل بصره و اهل كوفه با م! اى امريمؤمنان: امام عليه السالم گفت

شاميان درافتادمي، در آن هنگام مردم يك رأى داشتند، پس از آن مردم به اختالف افتادند و با هم دمشن شدند و نيت 
گرييد و  را در نظر مى كنيد و حق ضعيف شد و تعداد كاسىت گرفت و مشا در چنني فضاىي با مردم به عدالت رفتار مى

  .يابد رو شريف نزد تو با منزلىت برترى منى گذاريد از اين تفاوتى ميان شريف و فرومايه منى

در اين هنگام گروهى كه مهراه تو بودند به خاطر عدالت و انصافت به ناراحىت نشستند و چون نتوانستند عدالت تو را 
گران ديدند بدين جهت به سوى معاويه شتافتند و كساىن كه طالب دنيا تاب بياورند و رفتار معاويه با اشراف و توان

دارند؛ اگر مال را خبشش كنيد مردان به  اند و دنيا را مقدم مى نباشند، كم مشارند و اكثر اينان از حق بيزار و خريدار باطل
  ...گردند شوند و دوست راستني مى آورند و خريخواه مى سوى تو روى مى

خداوند راه مشا را مهوار منايد و دمشنانت را سركوب كند و آنان را از هم پراكنده سازد و مكر و حيله آنان ! امرياملؤمننييا 
  .»1« »دهند، آگاه است او به آنچه اجنام مى«شان را از ميان بردارد و  را سست كند و احتاد و يك پارچگى

  :فرمايد كه درباره عمل و رفتار ما به عدل گفىت، خداوند عّز و جّل مى  اما آنچه را: على عليه السالم در پاسخ او فرمود

______________________________  
  .111): 11(هود  »ِإنَُّه ِمبا يـَْعَمُلوَن َخِبريٌ ... « -)1(

  387: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ه مرتكب زشىت شود به زيان خود اوست، و پروردگارت كسى كه كار شايسته اجنام دهد، به سود خود اوست، و كسى ك«
  .»1« »ستمكار به بندگان نيست

رو از ما جدا  ات به اينكه حق بر آنان سنگني است از اين و من از اينكه در آنچه گفىت كوتاهى كنم، بيمناكرتم و اما گفته
  .شدند، به عدل پناه نربدند داند كه به خاطر ستم از ما جدا نشدند و وقىت از ما جدا شدند، خداوند مى

آنان به خاطر رسيدن به مال و منال دنياى پست، ما را رها كردند، دنياىي كه از دستشان خواهد رفت و سراجنام آن را 
  !روز قيامت از آنان پرسش خواهد شد كه مقاومت آنان براى دنيا بود يا براى خدا. ترك خواهند كرد
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دهيم و افراد را به سوى خويش با خبشش و عطا جذب  غنائم چيزى به آنان منى اما اينكه گفىت ما از بيت املال و
  :فرمايد خدا مى. توانيم كه از اموال و غنائم بيش از آنچه استحقاق دارند به آنان بپردازمي كنيم، ما منى منى

  .»2«  چه بسا گروه اندكى كه به توفيق خدا بر گروه بسيارى پريوز شدند، و خدا باشكيبايان است

خداوند حمّمد صلى اهللا عليه و آله را تنها به رسالت برانگيخت، اطرافيانش اندك بودند وىل بعد از آن زياد شدند و پريوان 
سازد و  كند، مشكالت را برطرف مى او را كه ذليل و خوار بودند عزت داد و اگر خدا اراده كند ما را در اين امر يارى مى

ترين و مورد  ترين افراد و خريخواه پذيرم تو امني ز آراى تو آنچه مورد رضاى خداست مىمن ا. كند غم آن را آسان مى
  .»3«  شاء الّله اعتمادترين آنان نزد من هسىت ان

______________________________  
ٍم لِْلَعِبيدِ « -)1(   .46): 41(فصلت  »َمْن َعِمَل صاِحلاً فَِلنَـْفِسِه َو َمْن َأساَء فـََعَلْيها َو ما َربَُّك ِبَظالَّ

  .249): 2(بقره  »َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن اللَِّه َو اللَُّه َمَع الصَّاِبرِينَ ... « -)2(

  .45، ح 107، باب 133/ 41: ؛ حبار األنوار46 /1: الغارات -)3(

  388: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   احتياط شديد در هزينه كردن بيت املال

نوشت طلحه و زبري به حضورش رسيدند، چراغى كه در  شىب على عليه السالم وارد بيت املال شد و تقسيم اموال را مى
: طلحه و زبري سبب اين كار را پرسيدند، پاسخ داد. اش آوردند ن داد تا چراغى از خانهبرابرش بود خاموش كرد و فرما

  !»1«  روغِن چراغ از بيت املال بود، شايسته نيست در روشناىي آن با مشا هم صحبت شوم

   جامه كهنه

اى پرزدار بر تن داشت  جامه در منطقه ُخَوْرَنْق بر على وارد شدم، كهنه: هارون بن عنرته از پدر خود حديث كرده كه گفت
خدا براى تو و اهل بيتت چون ديگران در بيت املال نصيب و ! اى امريمؤمنان: گفتم! لرزيد مى] به سبب سرما[و در آن 

كنم و اين مهان  به خدا سوگند من چيزى از مال مشا كم منى: فرمود! كىن اى قرار داده و تو با خود اين گونه رفتار مى ره
  .»2«  است كه از خانه از مدينه برداشتم و غري از آن را ندارماى  جامه
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   اعتناىي به مال ىب

در شهر كوفه بر على وارد شد در حاىل كه آن  -مهسر عقيل فرزند ابوطالب -ام عمه: گويد عقيل بن عبدالرمحن خوالىن مى
  متيم وارد يله بىندر اين وقت مهسر على از قب: گويد حضرت بر پاالن كهنه االغى نشسته بود، مى

______________________________  
  .539/ 8: احقاق احلق -)1(

  .15، حديث 98، باب 334/ 40: ؛ حبار األنوار82/ 1: ؛ حلية األولياء173/ 1: كشف الغمة  -)2(

  389: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

مهسر حضرت  ! و امريمؤمنان بر پاالن كهنه االغى نشسته استات از وسايل پر است  خانه! واى بر تو: شد، به او گفتم
گريد و در بيت  بيند مگر آنكه آن را برمى اش ناآشناست منى مرا سرزنش مكن، به خدا سوگند چيزى را كه به ديده: گفت

  .»1« دهد املال قرار مى

   كمك به دو برهنه

بود، رسول خدا صلى اهللا عليه و آله پرياهنش را كهنه و پاره  على عليه السالم وقىت در حضور پيامرب صلى اهللا عليه و آله
  :لباس نو و با ارزشى كه به تو دادم چه شد؟ گفت: يافت، پرسيد

رت  كرد، آن را به او دادم و مى يكى از يارانت را ديدم كه از برهنگى خود و مهسرش شكوه مى! يا رسول اللّه دامن كه خدا 
  .»2« از آن را به من خواهد داد

   چهار درهم به چهار خبش

زماىن وجود مبارك على عليه السالم مالك چهار درهم شد، آن را به چهار خبش تقسيم كرد، خبشى را در شب در راه خدا 
هزينه كرد و خبشى را در روز انفاق كرد و خبش سوم را در پنهاىن و خبش چهارم را آشكارا به نيازمندى رسانيد، اين آيه در 

ْم َو ال خَ « »3« :ل شد كهشأن او ناز  ْوٌف َعَلْيِهْم َو الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمواَهلُْم بِاللَّْيِل َو النَّهاِر ِسرا َو َعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ
  .»4« »ال ُهْم َحيَْزنُونَ 
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______________________________  
  .6، حديث 98، باب 323/ 40: حبار األنوار ؛133: ؛ مكارم األخالق97/ 2: املناقب -)1(

  .42: راه على -)2(

  .102، باب 25/ 41: ؛ حبار األنوار104: ؛ تأويل اآليات الظاهرة105/ 1: ؛ روضة الواعظني71/ 2: املناقب -)3(

  .274): 2(بقره  -)4(

  390: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كنند، براى آنان  اموالشان را در شب و روز و پنهان و آشكار انفاق مى]  ليه السالمطالب ع چون على بن أىب[كساىن كه 
  .شوند نزد پروردگارشان پاداشى شايسته و مناسب است؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مى

   دگرگوىن زندگى

رِجاٌل ال « :مورد اين سخن خداوند بكر شريازى با اسناد خود از مقاتل و وى از جماهد و وى از ابن عباس در كتاب اىب
  :گويد بعد از سخناىن مى »1« »ِبَغْريِ ِحسابٍ ... « :فرمايد تا آجنا كه مى »...تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اللَّهِ 

على عليه السالم عّلت نزول اين بود كه روزى پيامرب صلى اهللا عليه و آله سيصد دينار كه به حضرت هديه داده بودند به 
اى خواهم داد كه  من آن را گرفتم و گفتم به خدا سوگند امشب از اين دينارها صدقه: عطا كرد، على عليه السالم فرمود

  .خدا از من بپذيرد

هنگامى كه مناز عشا را با پيامرب به پايان بردم صد دينار آن را به دست گرفتم و از مسجد بريون رفتم، به زىن برخوردم و 
  !على شب گذشته به زىن بدكاره صدقه داد: گفتند د دينار را به او پرداختم، روز آن شب مردم مىص

غم شديدى مرا گرفت، شب آن روز مناز عشا را به جا آوردم و صد دينار به دست گرفتم و از مسجد بريون آمدم و  
  رد، مردى را ديدم و آن صدپردازم كه پروردگارم از من بپذي اى را مى به خدا سوگند امشب صدقه: گفتم

______________________________  
پيوسته از ] و[دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى« -)1(

نيكوترين ]  پايه[آنان را بر  تا خدا] كنند گونه عمل مى اين.* [ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده روزى كه دل
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نور » دهد حساب روزى مى اند پاداش دهد، و از فضلش براى آنان بيفزايد، خدا به هر كه خبواهد ىب عملى كه اجنام داده
)24 :(37- 38.  

  391: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .به مردى دزد صد دينار صدقه داد على شب گذشته: اهل مدينه صبح آن شب گفتند. دينار را به او دادم

اى بپردازم كه خدا از من قبول كند، پس  به خدا سوگند امشب صدقه: باز گرفتار غمى شديد شدم وىل پيش خود گفتم
مناز عشا را با پيامرب صلى اهللا عليه و آله خواندم سپس از مسجد بريون آمدم، در حاىل كه صد دينار با من بود مردى را 

ديشب على صد دينار به مردى توانگر داد، باز مرا غمى : پرداختم، هنگامى كه صبح شد اهل مدينه گفتندديدم به او 
  .سخت گرفت

خداى : گويد اين جربئيل است به تو مى! يا على: نزد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدم و داستامن را به او گفتم، فرمود
  .گردانيد  عّز و جّل صدقاتت را پذيرفت و كارت را پاك

اش بازگشت و از فساد به پيشگاه  صد دينارى كه شب خنستني صدقه دادى، در اختيار زىن فاسد قرار گرفت كه به خانه
اش قرار گرفت و اكنون دنبال شوهرى است كه با آن پول با  حق توبه كرد و آن صد دينار سرمايه دستش براى اداره زندگى

  .او ازدواج كند

اش به درگاه حق توبه كرد و صد دينار را  دزدى رسيد كه پس از آن به خانه برگشت و از دزدىصدقه شب دوم به دست 
  .سرمايه جتارتى خود قرار داد

صدقه شب سوم در اختيار مرد توانگرى قرار گرفت كه ساهلا بود زكات مالش را نپرداخته بود كه بعد از آن به خانه 
اين على بن اىب طالب است كه در ندارى و ! شگفت خبيلى اى نفس: برگشت و خود را توبيخ و سرزنش كرده، گفت

ام،  هاست بر من زكات واجب كرده، من نپرداخته يدسىت صد دينار بر من انفاق كرد و من ثرومتندى هستم كه خدا سال
  به اين خاطر. پس زكات مالش را تا دينار آخر حساب كرد و كنار گذاشت كه فالن مبلغ دينار بود

  392: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

  .»1« خدا اين آيات را در شأن تو نازل كرد
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  ديگرى را بر خود ترجيح داد

على عليه السالم به شّدت گرسنه شد، از حضرت فاطمه عليها السالم : كنند هاى خود روايت مى شيعه و سىن در كتاب
  :درخواست غذا كرد، فاطمه عليها السالم گفت

نيست جز آنچه كه از دو روز پيش به مشا خوراندم و آن هم غذاىي بود كه در خوردنش مشا را بر خودم و حسن و چيزى 
! اى ابواحلسن: عرضه داشت! چرا مرا خرب نكردى تا غذاىي براى مشا بياورم؟: على عليه السالم فرمود! حسني مقّدم داشتم

  !!ات گذارم بر عهده از خدامي حيا كردم كه چيزى را كه در قدرت تو نيست

على عليه السالم از خانه بريون آمده و از پيامرب خدا يك دينار قرض گرفت و براى خريد غذا از نزد آن حضرت بريون 
حضرت آن يك دينار را به او داد سپس وارد ! هرچه خدا خبواهد: گفت رفت كه در ميان راه به مقداد برخورد كرد كه مى

  !شت و خوابيدمسجد شد و سر به زمني گذا

چه كردى؟ على عليه السالم : پيامرب به مسجد رفت، به ناگاه على را در آن حال ديد، وى را حركت داد و گفت
  .داستانش را گفت سپس برخاست و با پيامرب مناز خواند

ومي؟ حضرت چيزى با تو هست كه با آن با تو هم غذا ش! اى ابواحلسن: هنگامى كه پيامرب منازش به پايان رسيد فرمود
  !خداى متعال به پيامرب وحى كرد كه امشب را نزد على غذا خبور. خاموش ماند و از روى شرم و حيا جواىب به پيامرب نداد

______________________________  
، 49، باب 267/ 7: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 102، باب 28/ 41: ؛ حبار األنوار74/ 2: املناقب -)1(

  .8206حديث 

  393: السالم عرشيان فرش نشني، ص ل بيت عليهماه

پس هر دو به راه افتادند تا بر فاطمه وارد شدند در حاىل كه آن حضرت در مصاليش مشغول عبادت بود و پشت سرش  
فاطمه عليها السالم آن كاسه بزرگ پر از غذا را با خود آورد و . خاست اى بزرگ قرار داشت كه از آن خبار برمى كاسه
اين غذا از كجا براى تو فراهم : وى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و على عليه السالم گذاشت، على عليه السالم پرسيدپيش ر 

  :آمده؟ عرضه داشت از احسان و روزى خداى متعال

  .»1« »ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ ِحسابٍ ... «



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

 

 

  .دهد مى حساب يقيناً خدا هر كس را خبواهد، رزق ىب... 

اين به ! يا على: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله دست مباركش را ميان دو كتف على عليه السالم گذاشت سپس فرمود
خدا را سپاس كه منردم تا آنچه را زكريا در مرمي : جاى دينارت سپس بغض گلوى پيامرب صلى اهللا عليه و آله را گرفته، گفت

  !»2«  ديد من در دخرتم ديدم

   ايت مهرباىن و دگر دوسىت

روان اشاره مى   :شود در اين خبش به رفتار حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در سه جنگ مجل و صفني و 

   جنگ مجل

هنگامى كه به آن حضرت در . آن بزرگوار، حد اعالى توانش را به كار برد تا جنگى رخ ندهد و كشتارى به ميان نيايد
  اند، براى مذاكرات حضورى و گفتگو با سپاه مجل مكه را به قصد بصره ترك گفته مدينه خرب رسيد كه سران

______________________________  
  .37): 3(آل عمران  -)1(

  .102، باب 30/ 41: ؛ حبار األنوار76/ 2: املناقب -)2(

  394: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .آنان به سرعت از مدينه بريون شد

در آن نامه با كمال حمبت و بزرگوارى پند و اندرز داد، . اى به وسيله صعصعه كه از بزرگان بصره بود براى آنان فرستاد نامه
  .و نصيحت كرد

سراغ طلحه مرو، با او سخن مگوى كه : دگر باره ابن عباس را نزد زبري فرستاد تا با وى سخن گويد و به ابن عباس گفت
در حجاز دوست من بودى، : گويد ات مى پسر داىي: خن بگوى كه نرمش بيشرتى دارد، به او بگوبا زبري س. سودى ندارد

  چرا چنني شد؟! در عراق دمشنم گشىت؟

ر بصره(اى به وسيله عمران خزاعى  آنگاه نامه   :براى طلحه و زبري فرستاد، در نامه آمده بود) بنا كننده 
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من گامى به سوى بيعت . من به سراغ مردم نرفتم و مردم به سراغ من آمدنددانيد كه  كنيد وىل مى هرچند مشا كتمان مى
. بيعت مردم با من از ترس، از زور و از روى طمع نبود. برنداشتم، مردم به جانب من هجوم كردند و با من بيعت منودند

  .اگر بيعت مشا با من با ترس و بيم بوده، زود توبه كنيد و به سوى خدا برگرديد

كنم، هركس حمكوم شد جرميه  طرف واگذار مى قضاوت در اين كار را به مردم ىب! من عثمان را كشتم: گوييد مشا مى
دست از روش خود برداريد اگرچه آن را ننگ بدانيد؛ پيش از آنكه اين ننگ را با آتش دوزخ ! بپردازد؟ اى دو پري قريش

  .مهراه سازيد

اى : بصره به سرزمني زاويه رسيد، چهار ركعت مناز به جاى آورده، گفتهنگامى كه آن حضرت در راه : آمده است كه
اين ! اى خداى عرش عظيم! ها و هرچه بر دوش دارند و اى خداى زمني! اندازند ها و آنچه بر آن سايه مى خداى آمسان

! بار خدايا. برم پناه مىخواهم كه خري اين مردم را بر دست من قرار دهى و از شّر اين مردم به تو  بصره است، از تو مى
  اين مردم سر از

  395: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

خون مسلمانان را حمفوظ بدار و مگذار ! اطاعت من پيچيدند و بر من طغيان كردند و بيعت مرا شكستند، بار خدايا
  .خوىن بريزد

برو نزد : تاب نورزيد، آنگاه ابن عباس را خواسته، گفتش! اى مردم: هنگامى كه در برابر سپاه بصره قرار گرفت ندا داد
  .طلحه و زبري و عايشه و آنان را به سوى حق خبوان

! اى مردم: سپس عمار ياسر صحاىب بزرگ، پري راه حق، ميان دو لشكر ايستاد و سپاه بصره را خماطب قرار داده، گفت
د و مهسر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را در برابر تريها انصاف به خرج نداديد، مهسران خود را پشت پرده نگاه داشتي

  !ام خواهى؟ پاسخ شنيد به خوخنواهى عثمان آمده چه مى: و مششريها آورديد؛ پس به سوى عايشه رفت و از او پرسيد

صره كرد خداى در اين روز ظامل را بكشد، طاغى را هالك كند، باطل را نابود سازد، آنگاه روى به سپاه ب: عمار گفت
  :فرياد برآورد

  !امي؟ دانيد كداميك از ما دو گروه در كشنت عثمان شريك بوده مشا مى! اى مردم
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! يا امرياملؤمنني: عمار نزد امرياملؤمنني عليه السالم بازگشته، گفت! تريها به سوى عمار روانه شد، پاسخ منطق، تري بود
  .منتظر چه هسىت؟ اينان جز كشتار هدىف ندارند

حضرت لشكر خود را خماطب ! به جانب لشكر على عليه السالم باريدن گرفت، باز اجازه جنگ صادر نشد تريها
كيست كه اين قرآن را بگريد و به سوى اين مردم برود و آنان را به قرآن خبواند؟ و كسى كه اين كار را اجنام دهد  : ساخت

شت خدا هستم   .كشته خواهد شد و من براى او ضامن 

دهم، قرآن  برم و آنچه فرمودى اجنام مى من قرآن را مى! يا امرياملؤمنني: رس به نام مسلم از جاى برخاسته، گفت جواىن نو
  .را گرفت و به سوى سپاه مجل رفت و آنان را به قرآن خواند

  396: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !!پاسخ منطق، كشنت با نيزه بود. اد و شهيد شدپيكرش را با نيزه سوراخ سوراخ كردند؛ به روى زمني افت

آماده نربد باشيد وىل نربد را آغاز نكنيد، تريى پرتاب ننماييد، مششريى نزنيد، : على عليه السالم به لشكرش فرمان داد
  .اى به كار نگرييد نيزه

ه به دست سپاه بصره كشته شده ابن بديل سردار رشيد و دلري على عليه السالم شرفياب شد و كشته برادرش را بياورد ك
  !تا كى صرب كنيم؟ اينان تك تك از ما بكشند و ما متاشا كنيم؟! يا امرياملؤمنني: بود، عرض كرد

امام . كشته سرباز ديگرى را به حضور على آوردند كه به وسيله تري به شهادت رسيده بود باز هم اجازه جنگ صادر نشد
  .تو شاهد باش! بار خدايا: وردعليه السالم اين مجله را به زبان آ

  !!به اين مردم رحم كنيد: آنگاه به لشكريانش روى كرده، فرمود

! اى زبري: پس سالح از تن بريون آورد و بر اسرت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سوار شد و به ميدان رفت فرياد برآورد
  .نزد من بيا

اى واى خواهرم : على عليه السالم زبري را به ميدان خواسته، گفت عايشه كه دانست. زبري با اسلحه كامل به ميدان آمد
على عليه السالم بدون سالح به ميدان آمده آرام  : به عايشه گفتند. چون زبري شوهر خواهر عايشه بود!! امساء بيوه شد

  .گرفت
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به خوخنواهى عثمان : گفت  !چرا بر من خروج كردى؟: على عليه السالم در ميان ميدان زبري را در آغوش كشيد و پرسيد
  :حضرت فرمود! ام آمده

خداى از ما دو تن كسى را بكشد كه در كشنت عثمان دخالت داشته و سپس با نرمى و مهرباىن سخن آغاز كرد و گفته 
  .تو با على عليه السالم جنگ خواهى كرد و ظامل تو هسىت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را به يادش آورد

   كنم، اگر اين سخن يادم بود خروج ز خدا طلب آمرزش مىا: زبري گفت

  397: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

برگشنت من به عنوان ترس تلّقى خواهد شد و ! چگونه برگردم؟: هم اكنون برگرد، زبري گفت! اى زبري: كردم، امام فرمود منى
  .اين ننگى است كه شستىن نيست

برگرد پيش از آنكه ننگ را با آتش دوزخ مهراه داشته باشى، زبري برگشت، مهني كه خواست از : ودامام عليه السالم فرم
ابواحلسن على سخىن به يادم آورد  ! فرزندم: روى؟ زبري گفت كجا مى: سپاه مجل بريون شود، عبدالّله پسرش فرياد برداشت

نه، آنچه را كه روزگار از : پدر گفت! ترسى هاشم مىچنني نيست تو از مششريهاى بىن : كه فراموش كرده بودم، پسر گفت
  .كىن؟ نيزه را برگرفت و بر جناح راست لشكر على بتاخت يادم برده بود به يادم آمد، تو مرا از ترس سرزنش مى

  .اند كسى با او مقابله نكند، راه را برايش بگشاييد، حتريكش كرده: على عليه السالم به ياران فرمود

جناح راست بر جناح چپ بتاخت، آنگاه بر قلب لشكر على زد، كسى در برابرش نيامد و با وى مقاومت زبري پس از 
  !كند؟ آدم ترسو چنني مى: نكرد سپس باز گشت و به پسر گفت

مهر و حمبت على عليه السالم بر دمشن، افتخار قهرماىن ميدان جنگ را به وى نيز عطا  . آنگاه راه خود را گرفت و رفت
يا سپاه مجل دانستند كه سخن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اختصاص به زبري نداشت بلكه هركس كه با على آ. كرد

  !جبنگد ظامل خواهد بود

خواهم خون  مى: چرا بر من خروج كردى؟ گفت: باز هم على عليه السالم به ميدان آمد و طلحه را صدا زد و پرسيد
  :عثمان را بگريم، حضرت فرمود
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! خداوندا: ا دو نفر كسى را بكشد كه در كشنت عثمان شريك بوده، آيا سخن رسول خدا را نشنيدى كه فرمودخدا از م
   با كسى دوسىت كن كه با على

  398: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دى و بيعت خود دوست باشد و دمشىن كن با كسى كه با على دمشن باشد، آيا تو خنستني كسى نبودى كه با من بيعت كر 
  را شكسىت؟

  :فرمايد خدا مى

ا يـَْنُكُث َعلى... «   .»1« »...نـَْفِسهِ   َفَمْن َنَكَث َفِإمنَّ

  ...شكند شكند فقط به زيان خود مى پس كسى كه پيمان مى... 

  .خواهم و باز گشت از خدا آمرزش مى: طلحه پشيمان شده، گفت

بدون اينكه  -را ترك كند، تريى به جانب او انداخت و طلحه خواهد معركه مروان بن حكم كه احساس كرد طلحه مى
در دم جان  -گذارش بودند آگاه سازد اى كه خود و زبري پايه مهلت يابد بصريان را از عمل باطل و ضد حق و خائنانه

  !سپرد

روحان را نكشيد، هنگامى كه سپاه مجل را شكست داديد؛ جم: امام پس از اين، لشكريان خود را خماطب قرار داده، فرمود
اى را گوش و بيىن نربيد، مال   اسريان را به قتل نرسانيد، فراريان را تعقيب نكنيد، عورت كسى را آشكار ننماييد، كشته

  .اند كسى را نربيد، جز آنچه را كه در ميدان جنگ گذارده

نه لشكر امام محله كرده، آن سپاه مجل بر ميم. شكست دمشن در نظر حضرتش قطعى بود، باز هم فرمان محله صادر نشد
بارى  را به عقب نشانيد، در اينجا بود كه فرمان محله صادر شد و شريازه لشكر مجل از هم گسست و به شكست خفت

  .دچار شد

  .اين است على، اين است ِمهر على بر دمشن و رمحت او بر انسان در ميدان جنگ

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(
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  399: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !آيا در تاريخ بشر كسى ديده كه حكومىت با ياغيان و طاغيان چنني رفتار كند؟

   جنگ صفني

لشكر حضرت كه به سرزمني صفني رسيد به وى عرض شد كه آب را به روى سپاه . صفني در كنار رود فرات قرار داشت
معاويه فرصت را مغتنم مشرده سپاهيانش حمل برداشنت آب را تصّرف  . و راه را باز گذاردحضرت نپذيرفت . معاويه ببندد

  .كردند و آب را بر روى لشكر على عليه السالم بستند

ياران خواستند مقابله به مثل كنند، آب را بر سپاه معاويه ببندند، باز هم . حضرت با فرماىن به لشكر، راه آب را باز كرد
  .م اجازه نداد و آب تا پايان جنگ بر دمشن بسته نشدعلى عليه السال

ها از سوى لشكر على عليه السالم آغاز نشد به اميد اينكه  محله عمومى مدت. جنگ صفني هجده ماه طول كشيد
  !شاميان پشيمان شده، به راه آيند و خون هرچه كمرت رخيته شود

روان    جنگ 

كنيم اين است كه آنان مردماىن مبتال به بيمارى دمشىن با على عليه السالم بودند و توانيم درباره خوارج   رتين تعبريى كه مى
  .تا على عليه السالم را نكشتند دست برنداشتند

خواهد، گاه مسايل شخصى است، گاه طمع بر مقام  تعبري بيمارى از آن نظر است كه دمشىن با هر كس علىت و سبىب مى
ست كه از طرف ديده شده، گاه ظلمى و ستمى است، گاه كينه خانوادگى يا مذهىب و جاه است، گاه گزند يا خشونىت ا

   براى دمشىن اين مردم با على عليه السالم، هيچ. است

  400: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .توانستند على عليه السالم را زنده و پريوز ببينند آنان منى. يك از اين علل در كار نبوده است

در جنگ صفني در زمره سربازان على عليه السالم بودند وىل در ساعت پريوزى بر دمشن به رويش مششري كشيده، پريوزى را 
  .از حضرت در ربودند



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

 

 

َحكم زيرك و هشيارى را كه امام على عليه السالم تعيني كرده بود، نپذيرفتند و حكمى را كه دمشن على بود بر كرسى 
  !!نشاندند

اويه نيز بودند، آن هم دمشن مسلكى وىل معاويه را نا آگاه كمك كردند، حضرت را وا داشتند به حكميت اينان دمشن مع
  .حكمني رضايت دهد

حرمىت  هنگامى كه خيانت حكم آشكار شد، سر ناسازگارى بيشرتى با على عليه السالم برداشتند، در حضور و غيابش ىب
دند، آنان را به خود وا گذارده بود و عكس العملى در برابر رفتارها و  دي كردند و خود را از گزند حضرت حمفوظ مى مى

  .داد گفتارهاى آنان نشان منى

آميز آنان را نداشتند، در مقام برابرى  دار و سخنان اهانت ياران على عليه السالم كه حتمل شنيدن تعبريهاى نيش
هاى آنان را حمدود سازد وىل  د، ميدان آزادى و فعاليتخواستند آنان را سركوب، و زنداىن كن آمدند و از حضرت مى برمى

تا زماىن كه به ما كارى ندارند ما با آنان كارى ندارمي، اگر حرىف داشتند پاسخ : فرمود كرد، مى آن حضرت موافقت منى
مقابله  دهيم، اگر دست به كشتار زدند كنيم، به مسجد خدا راهشان مى دهيم، حقوقشان را از بيت املال قطع منى مى
  .كنيم مى

از آن پس نتوانستند در كوفه مبانند چون على عليه السالم را در كوفه زنده . بيمارى دروىن خوارج شدت پيدا كرد
روان راهى شدند، باز هم حضرت آنان را آزاد   از اين جهت از كوفه بريون شدند و دسته. ديدند مى مجعى به سوى 

  .گذاشت و كارى به كارشان نداشت

  401: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهماهل 

رومي، دمشن  با ما بياييد، ما براى سركوىب دمشنتان مى: وقىت كه عازم سركوىب معاويه شد حضرت به آنان چنني نوشت
  .مشرتك

فت و باز هم على عليه السالم به سراغ آنان نر ! خوارج اين پيشنهاد را نيز نپذيرفتند و به آن حضرت اعالن جنگ دادند
  .عزم سفر شام كرد

پذيرفته نشد و فرمان حركت به سوى . عرض شد شايسته است خنست كار خوارج را پايان داده سپس به سوى شام برومي
  .شام صادر شد
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لشكر على عليه السالم حركت كرد، خرب رسيد خوارج به تاخت و تاز پرداخته، مردم را به لعن على عليه السالم وادار 
روان، پايگاه خوارج شد. رسانند كه با آنان موافقت نكند به قتلش مى  سازند و كسى مى باز در آجنا هم . حضرت راهى 

از در جنگ وارد نشد، موعظه كرد، ارشاد منود، بسيارى را از جنگ منصرف ساخت تا راه ديگرى را پيش گرفتند، هرچند  
خوارجى كه از جنگ با . وىي ستون پنجم معاويه بودندكه از يارى على عليه السالم در سركوىب معاويه سر باز زدند، گ

  .على عليه السالم منصرف شدند به سوى كوفه بازگشتند وىل در دمشىن با على عليه السالم باقى بودند

بقيه جز جنگ، راهى را نپذيرفتند و مرگ را بر زنده بودن با على . هسته خوارج در تاريخ اسالم به دست آنان كاشته شد
  :الم مقدم داشته، با شعارعليه الس

فرمان محله متقابل صادر نشد تا سربازى از سربازان على به قتل رسيد، . بر لشكر امام محله بردند »الّرواح الّرواح إىل اجلنة«
  .»1« محله لشكر على عليه السالم آغاز شد و خوارج تار و مار شدند. اينك جنگ با اينان رواست: امام فرمود

   ترشنان جو و ماست 

  خدمت على عليه السالم رسيدم در حاىل كه در: گويد سويد بن غفله مى

______________________________  
  .451و  416: ؛ ترمجه الغارات53: راه على -)1(

  402: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كردم و   ت ترشى، بوى آن را احساس مىدر برابر آن حضرت ظرىف پر از ماست قرار داشت كه از شد. دار االماره بود
ديدم و آن حضرت نان خشك را گاهى با دست  هاى جو را در آن مى گرده نان جويىن هم در دستش بود كه من پوسته

  !گذاشت شد با زانو و در آن مى شكست و اگر با دست منى مى

ا بيم نداريد كه با اين پريمرد چنني رفتارى مشا از خد: در اين هنگام به كنيزشان فضه كه در كنار وى ايستاده بود گفتم
از ما خواسته بود كه : بينم؟ فضه گفت سبوس مى]  نان[كنيد كه در آن  كنيد؟ آيا مشا غّله را براى ايشان الك منى مى
  !اى را براى او الك نكنيم غله

پدر و مادرم فداى : ليه السالم فرمودبه او چه گفىت؟ ماجرا را به او گفتم؛ در اين هنگام على ع: على عليه السالم پرسيد
  .»1«  اى الك نشد و سه روز پشت سر هم نان گندم سري خنورد تا وقىت كه از دنيا رفت آن كسى باد كه براى او غله
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   يك روز با على عليه السالم

ات را  جامه: ا داداز مسجد كوفه بريون آمدم ناگاه مردى از پشت سرم ند: گويد ابومطر كه يكى از اهاىل بصره بود، مى
  .كند و موهاى سرت را كوتاه كن اگر مسلماىن تر مى ات را ماندىن باال بگري كه جامه

اى در  به دنبال او رفتم در حاىل كه با روپوش، خود را پوشيده بود و رداىي بر تن داشت و مهانند اعرابيان بدوى تازيانه
آرى، من مردى از اهل : گفتم! بينم ر اين شهر غريب مىتو را د: دست داشت، گفتم اين كيست؟ مردى به من گفت

  .اين على امريمؤمنان است: بصره هستم، گفت

  در[رسيد كه بازار شرتان بود » بىن حميط«تا به حمله ]  به دنبال او رفتم[

______________________________  
  .13، حديث 98باب ، 331/ 40: ؛ حبار األنوار163/ 1: ؛ كشف الغمة86: كشف اليقني  -)1(

  403: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كند، آنگاه به سراغ خرما  برد و بركت را نابود مى بفروشيد وىل قسم ياد نكنيد كه سوگند، كاال را از بني مى: فرمود] آجنا
درهم به من خرما فروخت كه اين مرد به يك : فروشان رفت در آجنا كنيزى را گريان ديد سبب را پرسيد، كنيز عرض كرد

خرمايت را پس بگري و يك درهم را به او بازگردان  : امام عليه السالم به او گفت! گريد اربابامن پس دادند و او هم پس منى
: شناسى؟ گفت را مى]  شخص[اين : گفتم! او امام عليه السالم را عقب زد. گزار است و اختيارى ندارد كه او خدمت

  .ن اىب طالب امرياملؤمنني عليه السالم استعلى ب: نه، گفتم

خواهم  مى: مرد، خرما را از كنيز گرفت و روى خرماهايش رخيت و درمهش را به او رد كرد پس به على عليه السالم گفت
  !حقوق آنان را به متام و كمال ادا كىن]  ببينم[كند كه  چه چيز بيش از اين مرا راضى مى: از من راضى شويد، فرمود

از اين خرماها به بينوايان خبورانيد تا خدا : كرد به آنان روى كرده، فرمود س در حاىل كه از ميان خرمافروشان عبور مىسپ
  .به كسب مشا بركت دهد

  :خطاب به آنان گفت -در حاىل كه مسلمانان با او بودند - فروشان رسيد گاه به رفنت ادامه داد تا به ماهى آن

  !فروشش ممنوع است) اهى كه در آب مبريدم(ماهى طاف ! متوجه باشيد
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پرياهىن سه : ها بود وارد شد و به مغازه پريمردى كرباس فروش سر زده، فرمود سپس به دار فرات كه بازار كرباس فروش
  .خواهم درمهى مى

ت از او مهني كه پريمرد وى را شناخت، از داد و ستد با او منصرف شده، نزد ديگرى رفت، او نيز چون امام را شناخ
خنريد تا به جوان نو رسى برخورد كرد، پرياهىن را به سه درهم از او خريد و مهاجنا به تن كرده، هنگام پوشيدن به درگاه خدا  

  :گفت

  404: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   َوأُواِرى ِبِه َعْوَرِتىاَحلْمُد ِلّلِه الَِّذى َرَزَقىن ِمَن الرِّياِش ما َأَجتَمَُّل ِبِه ىف النَّاِس، 

  .»خداى را سپاس كه به من لباس فاخر روزى داد كه با آن در ميان مردم خود را بيارامي و عورمت را با آن بپوشامن«. 

كنيد يا چيزى است كه از رسول خدا صلى اهللا  اين چيزى است كه از خود روايت مى! يا امرياملؤمنني: به وى گفته شد
ام كه هنگام پوشيدن لباس  بلكه چيزى است كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيده: ايد؟ فرمود عليه و آله شنيده

  .گفت مى

  :به او گفتند. در اين ميان پدر نوجوان كه صاحب جامه بود از راه رسيد

گرفىت؟ پدر يك درهم   چرا بيشرت دو درهم: پدر رو به فرزند كرده گفت. پسرت پرياهىن را به امريمؤمنان به سه درهم فروخت
]  به امام[را گرفت و با آن به سوى امريمؤمنان آمد در حاىل كه امام عليه السالم بر دروازه رحبه با مسلمانان نشسته بود، 

  :گفت]  امام[اين يك درهم را بگري، ! اى امريمؤمنان: گفت

ا رضايت من به من فروخت و با رضايت ب: گفت]  امام[قيمت پرياهنت دو درهم بود، : ماجراى اين درهم چيست؟ گفت
  .»1«  او از او گرفتم

  آور پرداخىت شگفت

  .سال هشتم هجرى، مكه به دست با كفايت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فتح شد
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پيامرب بزرگ صلى . ها به پاكى و طهارت توحيدى باز گشت خانه خدا با بت شكىن امرياملؤمنني عليه السالم از پليدى بت
هاى ارشادى و تبليغى اعزام داشت تا به سوى خداوند  هاى اطراف شهر، گروه عليه و آله براى نابودى بت و بتخانه اهللا

  متعال فرا خوانند و فرمان جنگ به آنان نداد، از آن مجله خالد بن الوليد بود كه وى را

______________________________  
  .14، حديث 98، باب 331/ 40: ؛ حبار األنوار163/ 1: كشف الغمة  -)1(

  405: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى بىن جذميه بىن عامر رسيد به نام  تا اينكه به يكى از آب]  او رفت[به عنوان دعوت كننده فرستاد نه جنگجو 
شته و هر چه به مهراه آنان جذمية در جاهليت، عوف بن عوف پدر عبدالرمحن و فاكه بن مغريه عم خالد را ك. الُغَمْيصاء

  .بوده، برده بودند

  .وقىت خالد در كنار آن آب فرود آمد بىن جذميه سالح به دست گرفتند

سالح را كنار بگذاريد كه مردم مسلمان شدند، در اينجا خالد دستور داد كه دستان آنان را ببندند سپس : خالد گفت
  .ست كشتخوا آنان را از دم تيغ گذراند و هر كس را كه مى

  .جومي من از كرده خالد بيزارى مى! خدايا: وقىت خرب به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيد دستانش را بلند كرده، گفت

سپس پيامرب صلى اهللا عليه و آله على عليه السالم را با اموال فرستاد و دستور داد وضع آنان را بررسى كند، على عليه 
را به آنان پس داد و ديه كشتگان را پرداخت  ) ظرف آب خوردن سگ(شده بود حىت ميلغه السالم هر آنچه از آنان گرفته 

  .نه: ديه يا ماىل از مشا باقى مانده كه پرداخت نشده باشد؟ گفتند: از ماىل كه مهراه امام بود اضافه آمد، امام فرمود. كرد

كنم كه چنني   اهللا عليه و آله به مشا پرداخت مى باقى مانده مال را از باب احتياط از طرف رسول خدا صلى: امام فرمود
كارت : كرد سپس به سوى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بازگشت و به او خرب داد، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

رنگ،  به راسىت آنچه اجنام دادى براى من از شرتان سرخ: و بنا به گفته يعقوىب، به او فرمود. درست و نيك بود
  :تر بود و در مهني زمان بود كه به على عليه السالم فرمود داشتىن وستد

  .»1« پدر و مادرم فداى تو باد
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______________________________  
  .3، حديث 27، باب 140/ 21: ؛ حبار األنوار61/ 2: ؛ تاريخ اليعقوىب430/ 2: السرية النبوية -)1(

  406: صالسالم عرشيان فرش نشني،  اهل بيت عليهم

   آهن گداخته شده

به شّدت درمانده شده، سخىت و گرسنگى مرا از پاى : معاويه از عقيل داستان آهن گداخته شده را پرسيد، عقيل گفت
  .درآورده بود، از برادرم چيزى خواستم، به من توجهى نكرد و زارى و تضرع من هم در حال او تغيريى پديد نياورد

يدسىت و ندارى و درماندگى بر چهره  -راكودكامن را مجع كردم و آنان  : نزد او آوردم، فرمود -شان پديدار بود كه فقر و 
كرد،  شامگاه نزدم بيا تا چيزى به تو پرداخت كنم، شامگاه در حاىل كه يكى از پسرامن دستم را گرفته بود و راهنماىي مى

در حاىل كه طمع بر دمل چريه شده بود و خيال بگري، من : دور برو سپس به من گفت: به فرزندم گفت. نزد او آمدم
ادم، هنوز آن را نگرفته، رها منودم  مى كردم كيسه پول است دست دراز كردم و دستم را بر قطعه آهىن كه چون آتش بود 

  .زند اى زدم كه گاو نر زير دست قصاب نعره مى و چنان نعره

كه آتش دنيا آن را برافروخته است، چگونه خواهد بود حال اين آهىن است  ! مادرت به عزايت بگريد: على به من گفت
  :و سپس اين آيه را تالوت كرد! من و تو در فرداى قيامت اگر ما را با زجنريهاى دوزخ فرو بندند

  .»1« »ِإِذ اْألَْغالُل ِيف َأْعناِقِهْم َو السَّالِسُل ُيْسَحُبونَ «

ا كشيده شوندها در گردن]  ى آتشني[ها و زجنريها  زماىن كه غل   .يشان باشد در حاىل كه به وسيله آ

  داىن خداوند براى تو واجب كرده، ندارى، تو نزد من حقى جز آنچه مى

______________________________  
  .71): 40(غافر  -)1(

  407: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !به سوى خانواده ات برگرد
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  .»1« اند كه زنان از زاييدن نظري او عقيم! هيهات! هيهات: گفت فرو رفت و مى معاويه در دنياىي از شگفىت

  نظري زهد ىب

هيچ گاه براى على عليه : كند كه آن بزرگوار فرمود معاوية بن عمار از حضرت امام جعفر صادق عليه السالم نقل مى
كرد و اى مردم   عمل و اجنام دادن انتخاب مىالسالم در راه خدا دو كار پيش نيامد مگر آنكه دشوارتر آن دو را براى 

داد و ارتزاق  دانيد كه او در زمان حكومت در شهر مشا از اموال خود در مدينه به كار معاشش سامان مى مشا مى! كوفه
 كرد و اد و سرش را مهر مى اى مى منود و آرد سرخ شده خود را از بيم آنكه چيزى ديگر بر آن افزوده شود در كيسه مى

  .»2«  چه كسى در دنيا زاهدتر از على عليه السالم بوده است

   نان خشك و ماست ترشيده

در كوفه به خانه على عليه السالم رفتم و ديدم در برابرش : گفته كند كه مى نضر بن منصور از عقبة بن علقمه روايت مى
آيا چنني خوراكى ! اى امريمؤمنان: ؛ گفتمداد و چند قطعه نان خشك اى است كه بويش مرا آزار مى ماست بسيار ترشيده

در حاىل كه به  -خورد، و تر از اين مى پيامرب صلى اهللا عليه و آله ناىن خشك! اى ابا اجلنوب: به من فرمود! خورى؟ مى
  :فرمود -جامه خود اشاره كرد

  كرد رفتار پوشيد و اگر من آن چنان كه او رفتار مى تر از اين مى اى خشن جامه

______________________________  
ج البالغة، ابن أىب احلديد -)1(   .121، باب 117/ 42: ؛ حبار األنوار253/ 11: شرح 

ج البالغة ابن أىب احلديد -)2(   .107، باب 137/ 41: ؛ حبار األنوار201/ 2: شرح 

  408: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  نگردمنكنم بيم آن دارم كه به او ملحق 

  اوج كرامت و ايثار

  .در جنگ مجل نريوهاىي كه با او شركت داشتند دوازده هزار نفر بودند
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هنگامى كه جنگ با شكست اهل مجل پايان يافت امرياملؤمنني عليه السالم فرمان داد بيت املال بصره تقسيم شده، براى 
زياد به هر نفر مهان مقدار رسيد و خزانه متام شد و خود امام كم و  به طور دقيق و ىب. هر نفر پانصد درهم مقّرر گرديد

  :عليه السالم نيز مانند ديگران پانصد درهم برداشته، خطاب به بيت املال گفت

  !ُغرِّى َغْريِى

  !جز مرا فريب ده

دل من با ! يا امرياملؤمنني: هنگام بازگشت از جنگ و پس از پايان تقسيم بيت املال ناگاه شخصى از راه رسيده، گفت
حضرت سهم خودش را به ! مشا بود هرچند نتوانستم در اين نربد شركت جومي، از اين تقسيم به من هم چيزى عنايت كن

  .»2«  وى داده، خود با دست خاىل به خانه برگشت

   چشم پوشى و اغماض

از خوارج متعصب در آن مجع حضور امرياملؤمنني عليه السالم روزى با يارانش دور يكديگر نشسته بودند در حاىل كه يكى 
ى از منكر مى. داشت سخنان ملكوتى آن بزرگ مرد چنان دلربا بود كه آن كور باطن جلوج را  -كرد حضرت يارانش را 

  :اش به حضرت جسارت كرده، گفت حتت تأثري قرار داد وىل به خاطر كينه دروىن

______________________________  
ج البالغة ابن أىب احلديد؛ 55/ 1: الغارات -)1(   .107، باب 137/ 41: ؛ حبار األنوار201/ 2: شرح 

ج البالغة ابن أىب احلديد -)2(   .249/ 1: شرح 

  409: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   َقاتـََلُه الّلُه َكاِفراً، َما أفَقَههُ 

  !خدا به خاطر كفرش او را بكشد چقدر فهميده و داناست!. 

  :ياران حضرت چون اين اسائه ادب و جسارت را از آن ناپاك مشاهده كردند، خواستند او را بكشند وىل حضرت فرمود

، أو َعفٌو َعن َذنبٍ  ا ُهَو َسبٌّ ِبَسبٍّ   »1«  ُرَوْيداً، إمنَّ
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  ].رنه چيز ديگ[مهلت دهيد، آرام گرييد در برابر ناسزا ناسزا است يا در برابر گناه عفو و گذشت است . 

   حفظ آبروى اهل گناه

هنگامى كه على عليه السالم بر اريكه حكومت تكيه داشت و از مهه امكانات و ابزارهاى دولىت برخوردار بود، مهه  
كند به صورتى و طريقى  گرفت كه گنهكارى كه نزد او در خلوت به گناه موجب حّد، اقرار مى كوشش خود را به كار مى

به اصالح منايد و از اينكه در ميان مجع حّد اهلى بر او جارى گردد و آبرويش بر باد رود ميان خود و خدايش را با تو 
  .حمفوظ ماند

ام، مرا پاك كن چون  من مرتكب زنا شده! يا امرياملؤمنني: روزى زىن باردار پا به ماه به حمضر آن حضرت رسيده، گفت
  تر است، طع شدىن نيست آسانعذاب خدا در دنيا كه حّد زناست از عذاب او در قيامت كه ق

ام، على عليه السالم  مرتكب كار خالف عّفت شده: از چه چيز تو را پاك گردامن؟ زن گفت: على عليه السالم فرمود
   آيا در آن حالت: آرى، مهسر داشتم، على عليه السالم فرمود: وقىت اين كار را كردى شوهر داشىت يا نه؟ زن گفت: فرمود

______________________________  
  .643، حديث 26، باب 434/ 33: ؛ حبار األنوار412، حكمت 880: ج البالغة -)1(

  410: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

برو تا فرزندت به دنيا آيد، پس از آن تو را : در حضر بود، حضرت فرمود: مهسرت در حضر بود يا در سفر؟ زن گفت
  .پاك خواهم منود

  .اين شهادت است! خدايا: زن رفت، امام گفتوقىت 

  .وضع محل كردم اينك مرا پاك كن: چيزى نگذشته بود كه به حمضر على عليه السالم آمده، گفت

  از چه چيز تو را پاك كنم؟! اى كنيز خدا: كرد، فرمود حضرت در حاىل كه جتاهل مى

آرى؛ : ارتكاب آنچه مرتكب شدى مهسر داشىت؟ گفتآيا هنگام : حضرت فرمود! من زنا كردم، مرا پاك كن: زن گفت
اكنون برو تا دو سال متام فرزندت : على عليه السالم فرمود. آرى، حاضر بود: شوهرت حاضر بود يا مسافر؟ گفت: فرمود

  .را شري بده، مهان طور كه خدا فرمان داده است
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  :دشنيد، امام فرمو  زن رفت، وقىت به جاىي رسيد كه صداى امام را منى

  ).دو بار به زنا اقرار كرده است(اين دو شهادت است ! خدايا

دو سال به او شري ! يا امرياملؤمنني: دو سال كه از اين ماجرا گذشت، براى سومني بار به حمضر آن حضرت آمده، گفت
مرتكب  : م؟ زن گفتاز چه چيز تو را پاك كن: على عليه السالم باز خود را به جتاهل زده، فرمود! دادم اينك مرا پاك كن

آيا وقىت ارتكاب آنچه مرتكب شدى، مهسر هم داشىت؟  : ام، مرا پاك كن، على عليه السالم فرمود كار خالف عفت شده
: نه، حاضر بود، فرمود: مهسرت غايب بود وقت ارتكاب آنچه مرتكب شدى؟ گفت: گفت آرى، على عليه السالم فرمود

  .آشاميدن را بداند و از باالىي نيفتد و در چاهى سقوط نكندبرو فرزندت را سرپرسىت كن تا خوردن و 

  :شنيد، گفت زن با گريه رفت، وقىت به جاىي رسيد كه سخنش را منى

  .اين سه شهادت است! خدايا

  411: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

يز خدا چه چيز تو را به گريه آورده است؟ اى كن. عمرو بن حريث خمزومى با آن زن روبه رو شد، از او پرسيد: راوى گويد
  .گوىي مرا پاك كن در حاىل كه ديدم به سوى على عليه السالم در رفت و آمد هسىت و مى

ترسيدم كه مرگم برسد و او مرا پاك نكرده باشد، عمرو بن حريث : گفت]  از نقل گفت و گوى خود با على عليه السالم[
  .كنم زندت را سرپرسىت مىبه سوى او برگرد من فر : به وى گفت

زن براى بار چهارم به حمضر امرياملؤمنني عليه السالم رسيده، داستان گفتگويش را با عمرو بن حريث به آگاهى آن حضرت 
ها را تكرار فرمود و آن زن به گناهش  ها و پاسخ اّطالعى زده، براى بار چهارم پرسش امام عليه السالم خود را به ىب. رسانيد
  .رداقرار ك

اين زن چهار بار به خالف عفت اقرار كرده و تو از مجله ! پروردگارا: حضرت، سر مبارك به آمسان برگردانده، گفت
هر كس حدى از حدود مرا تعطيل كند با من دمشىن ورزيده ! اى، اين است كه اى حمّمد چيزهاىي كه به پيامربت فرموده

سازم بلكه فرمانرب تو و پريو  ورزم و احكامت را تباه منى ارضت منىكنم و با تو مع است و من حدود تو را تعطيل منى
  .پيامربت هستم
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من تنها ! يا امرياملؤمنني: عمرو گفت! عمرو بن حريث به چهره امام نگاه كرد چون انار شكافته شده سرخ شده بود
پسندى چنني   دارى؟ اگر منى مى خواستم سرپرسىت بچه او را به عهده بگريم چون گمان داشتم مشا اين كار را دوست مى

  .گريى آيا پس از چهار شهادت، با خوارى متام سرپرستيش را به عهده مى: كنم، امام فرمود كارى را منى

هاى ويژه به مهراه  در يك سخنراىن عمومى مردم را براى اجراى حد به بريون كوفه فرا خواند و به آنان فرمان داد سنگ
  !بپوشانند تا شناخته نشوند داشته باشند و چهره خود را

  412: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تواند در اجراى حد  كسى مى: زن در حمل اجراى حد حاضر شد و امرياملؤمنني عليه السالم خطاب به حاضران فرمود
السالم باز گشتند و اش نباشد؟ مهه حاضران جز على و دو فرزندش حسن و حسني عليهما  شركت كند كه حّدى بر عهده

  .»1« آن بزرگواران حد خدا را درباره آن زن گناهكار جارى كردند

   پاداش بدى به خوىب

بود تا جاىي كه آن حضرت، دمشىن او را از نظر   اهل بيت عليهم السالم ترين دمشنان امرياملؤمنني و عايشه از سرسخت
  :سرسخىت به جوشش ديگ آهنگر تشبيه كرده است

  »2«  ال ِىف َصدرَِها َكَمرَجِل الَقْنيِ َوِضْغٌن غَ 

آميز درباره آن  اى توهني هنگامى كه حضرت براى دفع هجوم آتش افروزان جنگ بصره به ذى قار رسيد، عايشه در نامه. 
على به ذى قار رسيد و فوق العاده دچار ترس و بيم است و از بسيارى سپاه ما : حضرت به حفصه دخرت عمر نوشت

گردد و اگر پس  ماند چنان كه پيش رود دستگري شده، اسري مى اينك او چون اسب سرخ و سپيد مى. استنيز مطلع 
  .ماند كشته خواهد شد

هنگامى كه نامه به حفصه رسيد كنيزاىن را نزد خود فرا خواند و با دف زدن و رقصيدن اشعارى را خوانده، امرياملؤمنني را 
  .منودند ن اسالم نيز آنان را متاشا مىكردند و زنان و دخرتان دمشنا هجو مى

   ام كلثوم دخرت امرياملؤمنني عليه السالم از اين جريان آگاه شد، به آن جملس
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______________________________  
؛ حبار 34327، حديث 16، باب 103/ 28: الشيعة ؛ وسائل1، حديث ...، باب آخر منه185/ 7: الكاىف -)1(

  .47، حديث 97، باب 290/ 40: األنوار

  .155، خطبه 343: ج البالغة -)2(

  413: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

! داديد ايد، روزى نيز برادر او پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله را آزار مى اگر امروز مشا بر ضد پدرم قيام كرده: آمده، گفت
  .»1« پايان دادحفصه با شرمسارى كنار كشيد و به آن حالت زشت 

ايت عايشه دمشىن و كينه اش را نسبت به امرياملؤمنني عليه السالم بيش از پيش آشكار كرد و به زيردستان، فرمان  در 
  .ترين كارها را داد اجراى زشت

به  ها قرار دادند و متام موهاى سر و صورتش را ترين شكنجه استاندار امرياملؤمنني، عثمان بن حنيف را در معرض سخت
و با فرمان عايشه متام پاسداران على عليه السالم را كه به حفاظت بيت املال استان، مأمور بودند ! صورتى زجرآور كندند

  .»2« سر بريدند

امرياملؤمنني عليه السالم پس از افروخته شدن شعله جنگ، سپاهيان مجل را دچار شكست سخىت كرده، آرزوى شيطاىن 
امرياملؤمنني عليه السالم از اينكه آسيىب به او برسد وى را در پناه خود حفظ كرد و چهل نفر از عايشه را بر باد داد وىل 

زنان عبدالقيس را مأموريت داد كه با بسنت عمامه به سر و گرفنت مششري به دست او را به مدينه برگردانند و به حمّمد بن 
  .اىب بكر فرمان داد كه خواهرش را مهراهى كند

على مرا در اختيار لشكريانش قرار : ل راه از امرياملؤمنني عليه السالم تا جاىي كه توانست بدگوىي كرده، گفتعايشه در طو 
هاى خود را باز كرده، نشان دادند كه زن  وىل هنگامى كه آنان به مدينه رسيدند و به خانه عايشه رفتند، عمامه! داده

هاى او را  سبت به عايشه كرامت و بزرگوارى را رعايت كرده، مهه بدىهستند و ثابت منودند كه على عليه السالم چگونه ن
  .با خوىب و رعايت احرتام از او پاسخ داده است

______________________________  
ج البالغة، ابن أىب احلديد -)1(   .1، باب 88/ 33: ؛ حبار األنوار13/ 14: شرح 
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  .215/ 3: الكامل -)2(

  414: رشيان فرش نشني، صالسالم ع اهل بيت عليهم

ابن اىب احلديد معتزىل كه از دانشمندان اهل سنت است در اين زمينه در مقايسه بني امرياملؤمنني عليه السالم و عمر 
  :گويد مى

ا، َوَلو كاَنْت فـََعَلْت ِبُعَمَر ما فـََعَلْت ِبِه ُمثَّ َظَفرَ  ا َوَعظََّم ِمْن َشأِ َ ا َلَقتَـَلها ومزََّقها ِإْرباً ِإْرباً، ولِكنَّ َعِلّياً   انَّ عليَّاً َأْكَرَمها َوصا ِ
  »1« كاَن َحلِيَماً َكرِْمياً 

اگر عمر جاى على بود و اين امور را از . على پس از پايان جنگ مجل به عايشه احرتام كرد و موقعيتش را حفظ فرمود. 
كرد، وىل على مهواره بردبار  بدنش را تكه تكه مى كشت و كرد او را مى ديد چون دستگريش مى عايشه نسبت به خود مى

  !و بزرگوار بود

  ها مناد مهه كرامت

: حضرت فرمود. من دچار سه بيمارى هستم بيمارى بدن و فقر و جهل: يدسىت دردمند به پيشگاه مباركش آمده، گفت
تو هم : كرمي مراجعه كىن، عرب گفتبيمارى جسمى را بايد به طبيب و جهل را به حكيم و فقر را به  ! اى برادر عرب

امرياملؤمنني عليه السالم فرمان داد كه از بيت املال سه هزار درهم به او بپردازند و به او  ! طبيىب و هم حكيمى و هم كرمي
  .»2«  كىن هزار درهم براى بيمارى خود و هزار درهم براى بيمارى فقر و هزار درهم براى بيمارى جهل خرج مى: گفت

______________________________  
ج البالغة ابن أىب احلديد -)1(   .401، حديث 16، باب 92/ 33: ؛ حبار األنوار254/ 17: شرح 

، ىف 162: ؛ املواعظ العددية21، حديث 102، باب 43/ 41: ؛ حبار األنوار96، فصل 138: جامع األخبار -)2(
  .الثالثيات

  415: ، صالسالم عرشيان فرش نشني اهل بيت عليهم

   رعايت حال جوان
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ناور اسالمى حكومت مى فروش آمده،  راند، مهراه قنرب به نزد جواىن پارچه امرياملؤمنني عليه السالم در روزگارى كه بر كشور 
رت از ديگرى مى: مشا دو پرياهن پنج درمهى داريد؟ جوان گفت: پرسيد ا  باشد، يكى سه درهم و آن  آرى، يكى از آ

  .رهم استديگر دو د

  !پرياهن سه درمهى را مشا بردار: هر دو را بياور، هنگامى كه جوان دو پرياهن را آورد حضرت به قنرب فرمود: فرمود

مشا جوان هستيد ! اى قنرب: خوانيد، حضرت فرمود رويد و براى مردم خطبه مى مشا باالى منرب مى! يا امرياملؤمنني: قنرب گفت
  !!ز خدا شرم دارم كه خود را بر تو برترى دهمو كاجموىي جواىن داريد، من ا

پوشيد بر غالمان خود هم بپوشانيد و از هرچه  از هرچه مى: من از پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه فرمودند
گذرد،  سپس پرياهن دو درمهى را به تن كرد و بعد ديد آستني پرياهن از انگشتان دستش مى. خوريد به آنان هم خبورانيد مى

بگذار : پريمرد بگذار آن را تا كنم امام فرمود: جوان اين اضافه را قطع كن، او هم اضافه آستني را بريد و گفت: فرمود
  .»1«  چنانكه هست باشد وقت اين كارها نيست

   هاى مهم به كارگزاران حكومت توصيه

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود: گويد عبدالرمحن بن سليمان مى

از خدا برتس و ! اى بنده خدا: رياملؤمنني عليه السالم شخصى كوىف را براى گرفنت زكات به بيابان كوفه فرستاده، فرمودام
  .دنيايت را بر آخرتت ترجيح مده

______________________________  
  .9، حديث 1، باب 93/ 100: ؛ حبار األنوار65/ 1: الغارات -)1(

  416: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

ام نگهدار باش و حق خدا را پاس دار تا به خطه فالن عشريه برسى، چون بر آنان وارد  در آنچه تو را بر آن امني قرار داده
هاشان منزل كىن، آنگاه با آرامش و وقار به سوى آنان برو  شوى، در حمدوده آنان جاى گري بدون اينكه در مهسايگى خانه

  :گوىي ر ميانشان قرارگريى، به آنان سالم گفته، مىتا اينكه د
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وّىل خدا مرا به سوى مشا گسيل داشته كه حق خداوند را از مشا پس گريم، آيا در اموال مشا براى خداوند ! اى بندگان خدا
  .نه، بدو باز مگوى: حقى هست تا به وىل او پرداخت كنيد؟ اگر كسى از آنان گفت

آنكه او را برتساىن، جز به نيكى به او وعده مده تا اينكه به انعام و احشام  رى، با او برو، ىبآ: اگر توانگرى به تو گفت
ا مال اوست و به او بگو ا مرو مگر با رخصت او چرا كه اكثر آ به من رخصت ! اى بنده خدا: او برسى و در ميان آ

ا بروم؟ اگر گفت مى ا را دو آرى، مهچون افراد خشن و مسل: دهى كه ميان آ ط بر او در ميان انعام و احشام نرو، آ
دو ] باز[مانده را  خبش كن، سپس او را بگذار كه هر يك را خواست برگزيند هر كدام را كه برگزيد متعرض آن مشو، باقى

  .خبش كن، مهچنني ادامه ده تا حق خداوند بر جاى ماند آنگاه آن را دريافت كن

به هم بزىن، بپذير و مهه را با هم خملوط كن و آنچه را پيش از اين كردى از سر بگري تا ] تقسيم را[اگر از تو خواست كه 
اينكه حق خداوند از انعام و احشام او را دريافت دارى، چون دريافت كردى، جز فرد خريخواه، مسلمان، دلسوز، 

ا درشىت نكند، وكيل خود مكن   .امانتدار، نگاهدارنده كه با آ

درنگ براى من ارسال كن بنابراين در جاىي قرار ده كه خدا  از هر يك از عشاير نزد تو گرد آيد، ىبپس از اين هر چه 
  .فرمان داده است

  417: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا جداىي نيندازد و  ا را آورد به او سفارش كن كه بچه ناقه را از آن خمفى نكند و بني آ شريش را به متام اگر فرستاده تو آ
ا را  اش زياىن نرسد و با سوار شدن خسته نكند و با تساوى سوار شود و از كنار هر آىب كه مى ندوشد كه به بچه گذرد آ

ا را از علفزار به جاده مهوار مراند و به  است، آ بر سر آب بربد و به هنگام اسرتاحت و به هنگامى كه مايه مشقت آ
ا را بكار گري  د تا به خواست خدا به سوى ما فربه بيايند نه خسته و نه كوفته كه پس از آن طبق كتاب خدا و نرمى آ

  .سنت رسول صلى اهللا عليه و آله تقسيم شوند

ا و به تو و به كوشش و دلسوزى تو براى . كند و به صالح تو نزديكرت است تر مى اين رفتار اجر تو را عظيم خداوند به آ
  .كند ستاده و كسى كه به حاجت او فرستادى، نگاه مىآن كسى كه تو را فر 

خداوند به كارگزارى كه براى امامش به فرمانربدارى و دلسوزى كوشش كند نظر : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»1« افكند مگر آنكه در حمضر قرب اهلى با ما باشد منى
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   دفع ستم از ستمديده

رفت كه به ناگاه زىن را  امرياملؤمنني عليه السالم در روزى بسيار گرم به خانه مى: فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى
كند كه مهسرم به من ستم ورزيد و مرا ترسانيد و بر من جتاوز روا داشت و  ديد در آن گرماى سوزان ايستاده، شكايت مى

  !سوگند خورد كه مرا بزند

  .خنك شود سپس من به خواست خدا مهراهت خواهم آمدصرب كن تا هوا ! اى كنيز خدا: حضرت فرمود

   خشم و غضب مهسرم به من بسيار شديد خواهد شد حضرت: زن گفت

______________________________  
  .7670، حديث 12، باب 68/ 7: ؛ مستدرك الوسائل75/ 1: الغارات -)1(

  418: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تا حق ]  روم به خانه خود براى اسرتاحت منى! [نه به خدا سوگند: يني انداخت سپس سر برداشت و گفتسر مباركش را پا
  ات كجاست؟ خانه! زن. مظلوم را بدون آنكه آسيىب به او برسد، باز ستامن

]!  ل خانهاه[سالم بر مشا : اش آمد، پس كنار در ايستاده، گفت زن حركت كرد و على عليه السالم مهراه او تا در خانه
از خدا پروا كن، تو اين زن را ترسانيده و از خانه ! اى بنده خدا: جواىن از خانه بريون آمد، على عليه السالم به او گفت

  !!سوزامن اين مسأله چه ربطى به تو دارد؟ به خدا سوگند به خاطر سخنت او را با آتش مى: اى؟ جوان گفت بريون رانده

ى از منكر مى: رمودامرياملؤمنني عليه السالم ف شوى و با  كنم، تو با منكر با من روبرو مى من تو را امر به معروف و 
  !كىن؟ معروف به زشىت برخورد مى

دادند،  هاى گوناگون مجع شدند و به امرياملؤمنني عليه السالم با ذكر نام آن حضرت سالم مى در اين ميان مردم از راه
به خدا ! از لغزش من درگذر! يا امرياملؤمنني: السالم روى دست حضرت افتاده، گفت جوان با شناخنت امرياملؤمنني عليه

ات  وارد خانه! اى كنيز خدا: شوم كه رومي پا بگذارد، حضرت مششريش را غالف كرده، فرمود سوگند براى مهسرم زميىن مى
  .»1«  شو و مهسر خود را به چنني وضعى و مشابه آن ناچار مكن
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______________________________  
، باب 57/ 41: ؛ حبار األنوار14223، حديث 40، باب 337/ 12: ؛ مستدرك الوسائل106/ 2: املناقب -)1(

  .7، حديث 105

  419: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   محاسه وجود اخالقى حضرت زهرا در تاريخ عليها السالم

  !اشاره

گذارند و پس از مرگ  مريند، گاه هم در روزگار خود اثر مى نام و نشان مى ذارند و ىبگ گاه اشخاص هيچ اثرى از خود منى
وجود تاريخ اين كسان به يكى از سه  . شوند كه در متام روزگاران اثر گذارند شوند و گاه هم اشخاصى پيدا مى فراموش مى
  :گونه است

  .عيىن -وجود تارخيى مادى* 

  .رفتارى -وجود تارخيى فعلى* 

  .وجود تارخيى نظرى* 

ادامه وجود با اعقاب و نوادگان و آرامگاه و آثار عيىن : پذيرد، مانند هاى خمتلف حتقق مى وجود تارخيى مادى به گونه
  .ملموس مهچون آثار هنرِى به جاى مانده از هنرمندان

هاى مرتاكمى است كه شخص ها و رفتار  ها و عادت رفتارى، خواه مثبت باشد و خواه منفى به سنت -وجود تارخيى فعلى
  .شود اطالق مى» سنت«در ادبيات ديىن ما به اين رفتارهاى مرتاكم ماندىن . كند د و ترويج مى بنياد مى

بندد كه در ابديت زمان  وجود تارخيى نظرى هم با وجود شخصيت واال و گرامنايه و معارف بلند انساىن و ديىن صورت مى
   نظران از صاحب -مهه را

  420: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

  .كند به خود و به مواريث معارىف خود مشغول مى -گرفته تا افراد عادى
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  .گانه و يا در متام ابعاد قابليت واستعداد بقا را در تاريخ دارند خالصه آنكه برخى افراد يا در يكى از ابعاد سه

  :ور و جتسم تارخيى دارندحضرت زهراى اطهر عليها السالم در هر سه بعد تبل

   بعد مادى - 1

اند و در پيشاپيش آنان امامان و  در بعد مادى و عيىن با نوادگان بسيار آن مادر پاك كه به پنجاه ميليون فرد ختمني زده
شود كه  اين پديده منحصر به حضرت زهرا عليها السالم است و زىن در طول تاريخ يافت منى. دانشوران صاحل هستند

  .حضورى قوى و جارى و ملموس در بسرت تاريخ داشته باشدچنني 

از جهت آرامگاه هم شگفت است چرا كه ديگران مهچون سعدى، حافظ، ابو على سينا، شاه جهان و نور جهان در 
با آرامگاهشان وجود مادى دارند و حضرت زهرا عليها السالم از اين  -كه از عجايب هفتگانه جهان است  -تاج حمل

  .گويند مى» تناقض منا«قدان آرامگاهش حضور دارد، چيزى كه امروزه بدان جهت با ف

اى ديگر بوده، و آن زماىن است كه فاطميان  تر، گاه به گونه اى برجسته حضور مادى حضرت فاطمه عليها السالم با گسرته
ادند   .به نام فاطمه عليها السالم در آفريقا حكومت بنياد 

  .هاى مهني حضور مادى است از بازتاب» ام فاطمى ام فاطمى فاطمى«علوى محاسه ماندگار ناصر خسرو 

  .پردازد استاد حممود عّقاد كتاىب نگاشته به نام فاطمة والفاطميون كه در آن به دولت فاطميان مى

  421: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

گذارى   فاطميان مصر بياد حضرت زهرا عليها السالم پايه -كه بزرگرتين مركز علمى ديىن اهل سنت است  -جامع االزهر را
  .كردند

   بعد نظرى - 2

  :در بعد نظرى هم فاطمه زهرا عليها السالم حضور فعال، پوينده و پايدار دارد كه از دو جهت است

  .يكى از جهت مواريث معارىف كه از او به جاى مانده است
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  .گريد گرفته است و مى  هاىي كه درباره وى اجنام و ديگر از جهت بررسى

  :آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه و التفات داشت اين است كه

عظمت . پايان زهراى اطهر عليها السالم، فرا سوى زمان و مكان و مذهىب خاص است هاى ىب ها درباره عظمت پژوهش
  .و صنف تسخري كرده است حضرت زهرا عليها السالم، متام نفوس و عقول را در هر زمان و مكان و با هر مذهب

هاى دور و نزديك از سوى  برد كه در گذشته از چهل و چهار كتاب خطى نام مى »1« مؤلف كتاب فاطمة الزهراء
كند كه تنها مشارى اندك از آثار پر  مهچنني از بيست و نه كتاب چاپى ياد مى. دانشوران مذاهب خمتلف تدوين شده است

  .ه نگارش درآمده استمشارى است كه درباره آن حضرت ب

هاى بسيارى درباره حضرت فاطمه  است، از آن زمان تا امروز كتاب) م 1980ه  -1400(چاپ كتاب وى در سال 
خود . تر از آثارى است كه تا آن زمان به طبع درآمده بود توان ادعا كرد كه بسيار افزون عليها السالم به قلم آمده كه مى
  .اند، دارد معرىف سيصد مأخذ كه شرح حال زهراى مرضيه عليها السالم را آوردهنويسنده ياد شده، نوشتارى در 

   رخ داد، اين است كه) ق. ه 1387(اتفاق در خور توجهى كه در سال 

______________________________  
  .على حمّمد على دخّيل -)1(

  422: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اىي كه درباره حضرت زهرا عليها السالم به نگارش » العامةالعلمني «كتاخبانه  رتين كتا در جنف اشرف سه جايزه براى 
چهارده كتاب در اين مسابقه شركت كردند كه جايزه خنست به سليمان كتاىن نويسنده مسيحى لبناىن . درآيد تعيني كرد

عبدالزهراء عثمان حمّمد به خاطر فاطمة الزهراء بنت حمّمد براى كتاب فاطمة الزهراء وتر ىف غمه تعلق گرفت، جايزه دوم به 
  .اختصاص يافت جايزه سوم هم نصيب فاضل امليالىن احلسيىن براى كتاب فاطمة الزهراء ام أبيها شد

هاى خمتلف  ها يادداشت از زبان در اينجا بايد از كار لوئى ماسينيون مستشرق فرانسوى ياد كرد كه با فراهم آوردن ميليون
پس از مرگ وى لوئى گارده . درباره حضرت زهرا عليها السالم، در صدد بود كه بزرگرتين اثر در معرىف آن حضرت بيافريند

ا كمر مهت  هاى اسالمى فرانسه براى تنظيم و ترتيب اين يادداشت و چند تن ديگر از كارشناسان بررسى ها و انتشارات آ
  .بستند
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ون غالة با شور و محاسه و شيداىي حول شخصيت حضرت زهرا عليها السالم سخن  از ميان دانشوران فرانسوى كه مهچ
كربن در اين اثر با اميان . گفته، پروفسور هانرى كربن در كتاب سنگني و عميق و ختصصى او به نام ارض ملكوت است

  .بيىن خاص درباره حضرت زهرا عليها السالم سخن سرداده است ژرف و روشن

شك اگر آن وجود مقدس، عمرى به اندازه  ىب. ارىف حضرت زهرا عليها السالم سخن بسيار استدر مورد مواريث مع
يافت، براى بشرّيت  مواريث نوادگان شايسته و بزرگوار خود چون امام باقر عليه السالم و امام صادق عليه السالم مى

  .چه كه از آن حضرت برجاى مانده، كم نيستبود، با اين وجود، آن» حمّدثه«گذاشت چرا كه او  مواريث معارىف جباى مى

   چندى است كه مسند فاطمة الزهراء به طبع آراسته شده كه هم از جهت

  423: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اند  حجم و كّمّيت و هم از جهت حمتوى و كيفيت، از بسيارى از مسندها كه اهل سنت در جمامع حديثى خود آورده
  .رگرت استبرتر و بز 

   بعد فعلى - 3

توان گفت كه آن حضرت از اين جنبه  رفتارى وجود تارخيى حضرت زهرا عليها السالم، به حق مى -اما درباره بعد فعلى
ار از عمر او نگذشته بود، پايه! شگفىت ساز و دگرگون كننده است رفتار  -گذار يك سنت زن جواىن كه بيش از هجده 

  :گويد درباره ايشان مى  اهل بيت گردد تا آجنا كه امام عصر گوى متام عيار مىو مبدل به يك ال - مرتاكم

  .»1« َوِىف ابـَْنِة َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِىل ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

  .و دخرت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله براى من سرمشق نيكوىي است

  .»اساسى شخصيت«شناسان را اصطالحى است به عنوان  انسان

شود و بدينگونه در  بنابراين اصطالح، حضرت زهرا عليها السالم با جتريد از قيد و بندهاى فردى، يك سرمشق مطلق مى
  .گردد كه چنني هم شد جاودانه تاريخ ماندىن مى
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طه، در اين حي. سر منشأ اوضاع حبراىن نسل جوان در جهان سوم، خأل الگوى رفتارى است: گويند شناسان مى جامعه
اى از قداست  ساز است كه هاله گشا و منجى است، چون شخصيىت اصيل و شگفىت زهراى مرضيه عليها السالم مشكل

  .او را در برگرفته است

رفتارى وجود  -اخالقى زهراى اطهر عليها السالم كه بعد فعلى -آيد، دورمناىي است از سيماى رفتارى آنچه به دنبال مى
   ن سخنانتارخيى وى است و بعد از آ

______________________________  
  .9، حديث 31، باب 178/ 53: حبار األنوار -)1(

  424: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شود تا آفاق ديگرى از وجود اخالقى آن حضرت منايان گردد ان شاء  بزرگان و دانشمندان روزگاران دور و نزديك ذكر مى
  .الّله

   زندگى مادى هاى حتمل تلخى

پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله روزى وارد خانه فاطمه عليها السالم شد، دخرتش : حضرت امام صادق عليه السالم فرمود
  .دهد گرداند و در مهان حال هم فرزندش را شري مى را ديد كه لباس خشن بر تن دارد، با دست خود آسياب مى

اى دخرت : اش جارى شد و به فاطمه عليها السالم فرمود ن وضع اشك از دو ديدهپيامرب صلى اهللا عليه و آله با ديدن اي
خدا را سپاس ! يا رسول اللّه: هاى دنيا را حتمل كن تا به شرييىن آخرت برسى، فاطمه عليها السالم گفت تلخى! بزرگوارم

  :شدهايش، در اين هنگام اين آيه نازل  كنم بر كرامت هايش و شكر مى گومي بر نعمت مى

  .و به زودى پروردگارت خبششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى »2« .»1« » َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـَتَـْرضى«

  انفاق در راه خدا

سلمان فارسى روزى براى اجنام دادن فرمان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در آماده كردن غذا براى يك عرب تازه 
: زهرا عليها السالم رفت، پس از درخواست سلمان، حضرت فاطمه عليها السالم فرمودمسلمان، به درب خانه حضرت 
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كنم به  اند وىل من خريى را رد منى لرزند و با شكم گرسنه خوابيده سوگند به خدا كه حسن و حسني از شّدت گرسنگى مى
  .ويژه آنكه به خانه من رو كرده است

______________________________  
  .5): 93(ضحى  -)1(

  .8، حديث 4، باب 85/ 43: ؛ حبار األنوار342/ 3: املناقب -)2(

  425: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !اينك پرياهنم را نزد مشعون يهودى برب و يك صاع خرما و يك صاع جو از او گرفته و بياور! اى سلمان: سپس فرمود

اين است زهد در دنيا و اين : را گفت، از دو ديده مشعون اشك رخيت و گفتسلمان پرياهن را نزد مشعون برده، ماجرا 
  .»اشهد ان ال إله إّالالّله وأن حمّمداً رسول الّله« :گومي است آنچه كه موسى در تورات خرب داده بود، پس من هم مى

السالم برد، حضرت با دست  پس از اسالم آوردن، صاعى از خرما و جو به سلمان داد و او آن را نزد حضرت زهرا عليها
مقدارى از اين نان و خرما را براى ! اى دخرت پيامرب: سلمان گفت. خود جو را آسياب كرد و نان پخت و به سلمان داد

  !»1«  كنم ام در آن تصّرف منى چيزى را كه در راه خدا داده: حسن و حسني بردار، حضرت فاطمه عليها السالم فرمود

   باز هم بپرس

كند، مرا  مادرى پري و ناتوان دارم كه در مناز بسيار اشتباه مى: حمضر حضرت زهرا عليها السالم مشّرف شده، گفتزىن به 
  .خواهى بپرس هرچه مى: نزد مشا فرستاده تا بپرسم كه چگونه مناز خبواند؟ حضرت فرمود

داد، پرسش   وى باز جواب مىهاى خود را مطرح كرد تا به ده پرسش رسيد و حضرت هر پرسشى را با ر  آن زن پرسش
  :حضرت فرمود! دهم مشا را بيش از اين زمحت منى: ها شرمنده شد و گفت كننده از زيادى پرسش

اگر به كسى كارى را واگذار كنند، مثًال از او خبواهند كه بار سنگيىن : باز هم بپرس سپس براى تقويت روحيه آن زن فرمود
   كار صد هزار دينار به او جايزه بدهند آيا او با توجه به آن پاداش  را به جاى بلندى بربد و در برابر اين

______________________________  
  .61، حديث 3، باب 71/ 43: ؛ حبار األنوار130/ 1: رياحني الشريعه -)1(
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  426: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

گومي از خدا  من در برابر هر پرسشى كه پاسخ مى: ودنه، حضرت فرم: احساس خستگى خواهد كرد؟ زن پاسخ داد
شوم، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه روز  كنم و هرگز ملول و خسته منى پاداشى به مراتب بيشرت دريافت مى

ردم شوند و به اندازه دانش و تالشى كه در راه آموزش و هدايت م قيامت دانشمندان اسالم در پيشگاه خدا حاضر مى
  .»1« كنند اند از خداى خويش پاداش دريافت مى داشته

   ابتدا مهسايه

هاى مهراه با سوز و گداز حضرت فاطمه عليها السالم گاهى فرزندانش را از خواب بيدار  هاى شبانه و گريه مناجات
طلوع فجر در ركوع و  اى ديدم مادرم در حمراب عبادت ايستاده، تا شب مجعه: گويد امام حسن عليه السالم مى. كرد مى

اول مهسايه ! پسر جان: چرا براى خود چيزى خنواسىت؟ فرمود! مادر: گفتم! كرد جز خودش را سجده بود و مهه را دعا مى
  .بعد خويش

ها را دسته ُگل  انداخت و به سفارش پدرش بچه آن حضرت فرزندانش را زياد به ياد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
  .»2« فرستاد ان را براى ياد گرفنت قرآن و دعا نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مىدانست و آن مى

   أنس با قرآن

پيامرب صلى اهللا عليه و آله : گويد سلمان مى. دخرت گرامى پيامرب صلى اهللا عليه و آله به شّدت با قرآن جميد انس داشت
بر در ايستادم تا اينكه سالم كردم، شنيدم كه فاطمه عليها  مرا براى كارى به خانه فاطمه عليها السالم فرستاد، اندكى

  خواند و از السالم با خود قرآن مى

______________________________  
  .30/ 1: حمجة البيضاء -)1(

  .236/ 1: مسند امحد بن حنبل -)2(

  427: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« ى نداردبريون آسياب در گردش بود وهيچ مهدم
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   بند بابركت گردن

پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله پس از پايان مناز عصر در حمرابش : از جابر بن عبدالّله انصارى روايت شده است كه
اى كهنه و  هاى مهاجر كه جامه روبروى مردم نشست، مردم اطراف حضرت را گرفتند، در اين حال پريمردى از عرب

از شّدت ناتواىن و فرتوتى قدرت روى پا ايستادن نداشت، وارد شد، حضرت نسبت به او دجلوىي  مندرس در بر داشت و 
ام لباسم  ام سريم كنيد، برهنه من گرسنه! اى رسول خدا: كرده، وى را مورد تفقد قرار داد و احوالش را پرسيد، پريمرد گفت

يدستم عنايىت مناييد   .دهيد، ندار و 

ندارم كه به تو پرداخت كنم اما آن كسى كه به سوى خري داللت كند مانند كسى است كه  خود من چيزى: حضرت فرمود
خود خري را اجنام دهد، به خانه كسى برو كه خدا و پيامربش را دوست دارد و خدا و پيامربش نيز او را دوست دارند و او 

  .رد را به خانه فاطمه برساناين م! بالل: و فرمود! دهد، برو به خانه فاطمه خدا را بر خود ترجيح مى

  :پريمرد بياباىن مهراه بالل حركت كرد، چون به خانه فاطمه رسيد با صداى بلند گفت

   بِّ العاملنيَ التـَّْنزيِل ِمْن ِعْنِد رَ السَّالُم َعَلْيُكْم يَا َأْهَل بـَْيِت النُّبـُوَِّة، َوُخمْتَـَلَف اْلَمالِئَكِة، َوَمْهِبَط ِجْربِئْيَل الرُّوِح اْألَمْنيِ بِ 

درود بر مشا اى خاندان نبوت، و اى حمل رفت و آمد فرشتگان و حمل فرود جربئيل امني كه قرآن را از پيشگاه پروردگار . 
  .آورد جهانيان فرود مى

______________________________  
  .3، باب 46/ 43: حبار األنوار -)1(

  428: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :حضرت فاطمه عليها السالم پاسخ داد

   َو َعَلْيَك السَّالمُ 

  :، كيسىت؟ گفت

ام، به  برهنه و گرسنه! از سرزميىن دور دست نزد پدرت سرور آدميان آمدم و من اى دخرت حمّمد. پريمردى از باديه نشينامن
  .من بذل حمبىت كنيد، خدا مشا را مورد رمحت خود قرار دهد
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   روز بود كه حضرت رسول و فاطمه و علىدر آن موقعّيت سه 

  .چيزى خنورده بودند و رسول خدا از اين برنامه آگاه بود  اهل بيت عليهم السالم

خوابيدند  حضرت زهرا عليها السالم پوست گوسپندى را كه دباغى شده بود و حسن و حسني عليهما السالم روى آن مى
رت از اين را نصيب تو كنداين پوست را ب! اى ميهمان ما: برداشت و فرمود   .گري و برو، اميد است خدا 

! ام، تو پوست گوسپندى را به من مرمحت كردى من از گرسنگى خويش نزد تو شكوه آورده! اى دخرت پيامرب: اعراىب گفت
  !من با اين گرسنگى كه دارم با اين پوست چه كنم؟

فاطمه فرزند محزه دخرت عمويش به او هديه كرده بود از  بندى كه  هنگامى كه حضرت اين سخنان را از او شنيد، گردن
رت از اين را به تو بدهد! بند را بگري و بفروش اين گردن: گردن باز كرد و به اعراىب داده، فرمود   .اميد است خدا 

ش نشسته بود، بند را گرفته، نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله به مسجد برد و آن حضرت هنوز در ميان ياران اعراىب گردن
بند را به من داده، گفته آن را بفروش، اميد است خدا كارت را به سامان  دخرتت فاطمه اين گردن! اى پيامرب: اعراىب گفت

  .رساند

چگونه كارت را به سامان نرساند در حاىل كه فاطمه دخرت حمّمد كه سرور : امرب صلى اهللا عليه و آله گريست، و فرمودپي
  .است آن را به تو هديه كرده استدخرتان حضرت آدم 

  429: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تو آن : بند را خبرم؟ حضرت فرمود دهيد من اين گردن آيا اجازه مى! اى رسول خدا: عمار ياسر از جاى برخاست و گفت
! عرب: عمار گفت. سوزاند منى را خبر كه اگر جن و انس در خريدش با يكديگر شركت كنند خدا آنان را به آتش جهنم

به يك بار غذاى سري از نان و گوشت و يك بُرد مياىن كه خود را با آن بپوشامن و براى : فروشى؟ گفت آن را چند مى
  .ام باز گرداند پروردگارم منازى به جا آورم و به يك دينار كه مرا به خانواده

به او  . به او رسيده بود فروخته بود و چيزى از آن باقى نبوددر مهان هنگام عمار، سهم غنيمىت را كه از جنگ خيرب 
ات برگردى و از گندم و   دهم تا به خانواده بيست دينار و دويست درهم و يك برد مياىن و مركب خود را به تو مى: گفت

آنچه را وعده   تو چقدر با جود و كرمى و مهراه عمار رفت و عمار! اى مرد: اعراىب گفت. كنم گوشت نيز تو را سري مى
  .كرده بود به او تسليم منود
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 -آرى: آيا سري شدى و از برهنگى درآمدى؟ گفت: اعراىب نزد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمد، حضرت از او پرسيد
پس فاطمه را نسبت به كارى كه براى تو اجنام داده پاداش ده، : نياز شدم، حضرت فرمود ىب -پدر و مادرم فدايت باد

پرستيم، تو در هر صورت روزى دهنده  دانيم و جز تو خداىي منى تو خداىي، ما تو را حادث منى! پروردگارا:  گفتاعراىب
  .به فاطمه چيزى بده كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده باشد! ماىي، خدايا

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله بر دعاى او آمني گفته، روى به يارانش فرموده، گفت

من پدر اومي و هيچ يك از جهانيان چون من نيست و على مهسر : ن چيز را در دنيا به فاطمه عطا كرده استخدا اي
اوست و اگر او نبود براى فاطمه كفوى وجود نداشت و حسن و حسني را به او خبشيده در حاىل كه براى جهانيان مانند 

شت وجود ن   .داردآن دو سرور نوادگان پيامرب و ساالر جوانان اهل 

  430: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

آيا بيش از اين در : در برابر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مقداد و عمار و سلمان نشسته بودند، حضرت فرمود
فاطمه در آن حلظه كه : روح االمني جربئيل نزد من آمده، گفت: فرمود! آرى، اى پيامرب خدا: فضيلت زهرا بگومي؟ گفتند

  :پرسند قبض روح شود و دفن گردد، دو فرشته در قربش از او مى

  :پرسند الّله پروردگار من است، بعد مى: گويد پروردگارت كيست؟ مى

  :گويد وّىل تو كيست؟ مى: پرسند پدرم، مى: گويد پيامربت كيست؟ مى

  .كسى كه اينك كنار قربم ايستاده على بن اىب طالب امام من است

بيش از اين در فضيلت فاطمه به مشا بگومي، مهانا حضرت حق گروهى از فرشتگان را مأموريت داده تا از پيش  آگاه باشيد
رو و طرف راست و چپ، وى را حفاظت منايند، آنان در دوران زندگى و ميان قرب و هنگام وفات با او هستند و پياپى 

ام مرا  س بعد از وفامت به زيارت من آيد گويا در زندگىفرستند، پس هرك بر او و پدرش و مهسرش و فرزندانش درود مى
زيارت كرده است و هركس فاطمه را زيارت كند گويا مرا زيارت كرده است و هركس على بن اىب طالب را زيارت كند گويا 

و را فاطمه را زيارت كرده است و هركس حسن و حسني را زيارت كند گويا على را زيارت كرده است و هركس ذريه آن د
  .زيارت كند گويا آن دو را زيارت كرده است
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بند را برداشت و با ُمشك آن را خوشبو منود و در بُرد مياىن پيچيده، آن را به  عمار پس از شنيدن اين فضايل، گردن
  .بند را نزد پيامرب برب و خودت نيز مال آن حضرت خواهى بود اين گردن: غالمش داد و گفت

هاى عمار را به عرض آن حضرت رسانيد، رسول خدا  سول خدا صلى اهللا عليه و آله آورده، گفتهبند را نزد ر  غالم گردن
  .بند را به او بده و تو خودت نيز مال او هسىت برو نزد فاطمه و گردن: صلى اهللا عليه و آله فرمود

   آله را به بند را نزد حضرت زهرا عليها السالم آورده، گفته رسول خدا صلى اهللا عليه و غالم گردن

  431: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .بند را گرفت و غالم را آزاد كرد فاطمه عليها السالم گردن. عرِض آن جناب رساند

اى را سري،  ام گرفته، گرسنه بند خنده من از بركت اين گردن: خندى؟ غالم گفت چرا مى: حضرت فرمود! غالم خنديد
  !!»1«  اى را آزاد كرد و عاقبت هم به صاحبش بازگشت نياز كرد و بنده يدسىت را ىب اى را پوشانيد، برهنه

   أوقاف حضرت زهرا عليها السالم

  .هاشم و بىن املطلب كرد حضرت زهرا عليها السالم هفت باغ داشت كه وقف بىن

بىن املطلب منود و على عليه  حضرت زهرا عليها السالم هفت باغ داشت كه وقف بىن هاشم و: گويد سيد حمسن امني مى
ا برگزيد و بعد از امام على عليه السالم، امام حسن عليه السالم و پس از وى امام حسني عليه  السالم را ناظر و متوىل آ

  .السالم و مهچنني در هر زمان به بزرگ فرزندان خود توليت و نظارت داد

السالم آورده كه فاطمه عليها السالم به هفت باغ وصيت كرد با اين  ثقة االسالم كليىن از امام صادق و امام باقر عليهما
  :ها نام

  .»2«  العوان، الدالل، الربقة، املثبب، احلسىن، الصافيه وما الم ابراهيم

   آوران و دانشمندان درباره حضرت زهرا عليها السالم گفتار نام

  :گويد زين العرب به نقل از شرح املصابيح مى

  .گون او باشد نام گرفت چون از جهت فضيلت و ديانت و تبار، زىن از ميان زنان نتوانست هم]  سستهگ[فاطمه، بتول 
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______________________________  
  .50، حديث 3، باب 56/ 43: ؛ حبار األنوار137: بشارة املصطفى -)1(

  .48/ 7: لكاىفوا 488/ 2: على حمّمد على دخّيل به نقل از اعيان الشيعه: أعالم النساء -)2(

  432: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :هروى به نقل املناقب

  .نام گرفت چون منقطع النظري بود]  منقطع[فاطمه، بتول 

  :كمال الدين حمّمد بن طلحه الشافعى

در لفظ نبوى هاىي متمايز شد كه  به فضيلت سجاياى منصوص، اختصاص يافت كه منحصر به او بود و به فضيلت ويژگى
ا، رقابت مى هاى گرامنايه براى دست آمده بود و به صفات شرف ممتاز گشت كه روان   ...كنند ياىب به تنها يكى از آ

  :الدين حمّمد بن امحد بن عثمان ذهىب مشس

  .گوى بود مفاخر او فراوان است، او بردبار، ديندار، نيكوكار، قانع و سپاس

  :بناىنسليمان كتاىن، نويسنده مسيحى ل

نزار او،  تن. هاىي كه با نبوغ اخالق و خّالقيت، پربار شده بود هاى پيامرب بود، خصلت فاطمه پاكدامن، دخت فضيلت
  .اى كه پدرش از آن طلوع كرد حمو شد آوند روح شفاف بود تا اينكه در آن سرچشمه

  :عايشه

  .نديدم -جز پدر او -هرگز كسى برتر از فاطمه

  :صرىبنت الشاطى دانشمند م
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... ترين كس از جهت خلق و خوى و خلقت به پدر خود بود در ميان دخرتانش بود و شبيه] پيامرب[ترين دخرت  او حمبوب
ظرف مطهر سالله مطهر باشد و رويشگاه پاك درخت تنومند اشراف ] از بني خواهرانش تنها او[خداوند تقدير كرد كه 

  .»...آل بيت پيامرب

  :، آورده»نفحات من سرية السيده زينب«تاب خود استاد امحد مشس باصى در ك

  433: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رتين بود و سرور زنان خواهد بود در آخرت   .فاطمه در ميان زنان دنيا 

  :دكرت على ابراهيم حسن گفته است كه

ما، در برابر ... كنيم ها را در او ملس مى متهاى تاريخ كه انواع عظ زندگى فاطمه برگى منحصر به فرد است در ميان برگ
اى از فرزانگى و شكوه فرا گرفته بود،  شخصيىت قرار دارمي كه توانست در جهاىن پديدار شود در حاىل كه دورادور او هاله

ها و  هاى فيلسوفان و دانشمندان نيست بلكه جتارب روزگار است كه لربيز از دگرگوىن فرزانگى كه منبع آن كتاب
شايد عظمت . يشامدهاى ناگهاىن است و شكوهى كه نه از پادشاهى يا ثروت كه از اعماق جان او سرچشمه گرفته بودپ

  .»1« كسى برتر از فاطمه نيافتم مگر پدر او: فاطمه بود كه عايشه را واداشت تا بگويد

______________________________  
  .لى حمّمد على دخّيل برگرفته شده استاين مطالب از كتاب اعالم النساء، استاد ع -)1(

  434: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   عليه السالم 7الگوى رفتارى حضرت امام حسن جمتىب 

  اى از دريا قطره

كرد كه حسن بن على بن اىب طالب در زمان خودش  پدرم از پدرش نقل مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
رفت و چه بسا با پاى برهنه به سوى حرم  رفت پياده مى هنگامى كه به حج مى. زاهدترين و برترين مردم بود عابدترين و

  .كرد امن حركت مى
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كرد و چون ياد عرضه شدن بر  افتاد، گريه مى هنگامى كه ياد مرگ و قرب و برانگيخته شدن در قيامت و عبور بر صراط مى
گرفت گوشت بدنش در پيشگاه خدا  منود و هنگامى كه در مناز قرار مى ىكشيد و غش م كرد، فريادى مى خدا مى

شت و دوزخ مى مى شت مى كرد چون مار گزيده به خود مى لرزيد و زماىن كه ياد  منود و از  پيچيد و از خدا درخواست 
  .»1« برد دوزخ به حق پناه مى

   كمك و خبشش

ه عثمان بن عفان در حاىل كه در مسجد نشسته بود گذشت، از او مردى ب: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
  به دستور. درخواست كمك كرد

______________________________  
لس الثالث والثالثون، حديث 178: األماىل، صدوق -)1( ، باب 331/ 43: ؛ حبار األنوار151: ؛ عدة الداعى8، ا

  .1، حديث 16

  435: فرش نشني، صالسالم عرشيان  اهل بيت عليهم

نزد آن : مرا به جاىي كه دردم را دوا كنند راهنماىي كن، عثمان گفت: عثمان، پنج درهم به او پرداختند، مرد به عثمان گفت
اى از مسجد كرد كه حضرت امام حسن عليه السالم و امام  بيىن برو و با دستش اشاره به ناحيه جوامنردان كه آنان را مى

  .و عبدالّله بن جعفر در آن قرار داشتندحسني عليه السالم 

  .آن مرد به سوى آنان رفته، سالم كرد و از آنان درخواست كمك منود

اى كه دل سوختگى دارد،  سؤال از ديگران جز در سه مورد جايز نيست يا براى ديه: امام حسن عليه السالم به او فرمود
  ل است؛ تو دچار كدام يك از اين سه موردى؟يا وامى كه دل شكستگى آرد، يا فقرى كه غري قابل حتم

ا هستم: گفت امام جمتىب عليه السالم فرمان داد پنجاه دينار به او بپردازند و حضرت امام حسني عليه . دچار يكى از آ
  .السالم دستور به چهل و نه دينار داد و عبدالّله بن جعفر فرمان به چهل و هشت دينار

  :ا برگشت و بر عثمان گذر كرد، عثمان گفتآن مرد پس از دريافت ديناره
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بر تو گذشتم، جهت كمك به من به پنج دينار فرمان دادى و چيزى هم از من نپرسيدى وىل آن : چه كردى؟ مرد گفت
بزرگوارى كه گيسوىي پرپشت دارد چيزهاىي را از من پرسيد و پنجاه دينار به من عطا كرد و دومى آنان چهل و نه دينار و 

چه كسى براى دواى درد تو مانند اين جوامنردان است؟ اينان دانش و آگاهى : ل و هشت دينار؛ عثمان گفتسومى چه
  .»1« اند اند و خري و حكمت را در خود مجع كرده را به خود اختصاص داده

   فروتىن شگفت

  :فروتىن حضرت امام حسن عليه السالم و تواضع آن انسان اهلى چنان بود كه

اده، گذشت و آنان پاره يدست مىروزى بر گروهى    هاى نان را بر زمني 

______________________________  
  .4، حديث 16، باب 332/ 43: ؛ حبار األنوار149، حديث 135/ 1: اخلصال -)1(

  436: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

بيا و با ! اى پسر رسول خدا: السالم را ديدند گفتندخوردند، چون حضرت امام حسن عليه  روى زمني نشسته بودند و مى
خدا متكربان را دوست ندارد و با آنان به خوردن غذا مشغول : به شتاب از مركب به زير آمد و گفت! ما هم غذا شو

  .شد

  .»1«  سپس مهه آنان را به ميهماىن خود دعوت فرمود، هم به آنان غذا داد و هم لباس

   حاجتت را بنويس

  :ه حمضر حضرتش حاجت آورد، آن بزرگوار به او فرمودمردى ب

  .اش به او مرمحت فرمود اش را خواند دو برابر خواسته حاجتت را بنويس و به ما بده، چون نامه

  :فرمود! اين نامه چقدر براى او پربركت بود: يكى از حاضران گفت

خواهش به كسى چيزى  اىن كه نيكى آن است كه ىبد بركت آن براى ما بيشرت بود زيرا ما را اهل نيكى ساخت، مگر منى
اى ناچيزى است در برابر آبروى خواهنده، شايد آن كس كه شىب را با  دهند، اما آنچه پس از خواهش مى دهند 
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دانسته كه آيا در برابر عرض نيازش دست رد به سينه او خواهى زد يا شادى  اضطراب ميان بيم و اميد به سر برده و منى
اش به او ببخشى  ه او خواهى خبشيد و اكنون با تن لرزان و دل پرتبش نزد تو آمده، آنگاه تو فقط به اندازه خواستهقبول ب

اى اندكى به او داده   .»2«  اى در برابر آبروىي كه نزد تو رخيته 

______________________________  
  .28 ، حديث16، باب 351/ 43: ؛ حبار األنوار23/ 4: املناقب -)1(

  .43 - 42: صلح حسن -)2(

  437: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  اوج جود و عطا

كسى را براى محل اين بار حاضر  : مردى از او چيزى خواست پنجاه هزار درهم و پانصد دينار به او عطا فرموده، گفت
  .»1« باربراين هم اجرت : كن، چون كسى را حاضر كرد، رداى خود را به او داد و گفت

   خبشيدن مهه ذخريه

هرچه ذخريه دارمي به او بدهيد، بيست هزار درهم بود، مهه را به عرب : فرمود. عرىب به حمضر امام حسن عليه السالم آمد
اى در شأنت خبوامن، حضرت در پاسخ اشعارى انشا  اجازه ندادى كه حاجتم را بگومي و مدحيه! موالى من: دادند، گفت
شود كه ما پيش از درخواست او  خواهد موجب مى بيم فروخنت آبروى آن كس كه از ما چيزى مى: مضمونكرد به اين 
  .»2«  بدو ببخشيم

  عطاى كم نظري

رفتند، توشه آنان گم شد،   حضرت امام حسن عليه السالم و امام حسني عليه السالم و عبدالّله بن جعفر به راه حج مى
اين گوسپند را : از او آب خواستند كه در جواب گفت. كرد كه پريزىن در آن زندگى مىاى رسيدند   گرسنه و تشنه به خيمه

  چنني كردند، سپس از او. بدوشيد و شريش را با آب بياميزيد و بياشاميد

______________________________  
  .43 -42: ؛ صلح حسن14، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ حبار األنوار16/ 4: املناقب -)1(
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  .43 -42: ؛ صلح حسن14، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ حبار األنوار16/ 4: املناقب -)2(

  438: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

يكى از آنان گوسپند را ذبح و از گوشتش مقدارى بريان  . مهني گوسپند را دارمي، بكشيد و خبوريد: غذا خواستند كه گفت
  .به خواب رفتندكرد، مهه خوردند و سپس مهاجنا 

رومي، اگر باز گشتيم نزد ما بيا، با تو به نيكى رفتار خواهيم كرد و  ما از قريشيم و به حج مى: هنگام رفنت به پريزن گفتند
  .رفتند

گوىي از  كشى آنگاه مى گوسپند مرا براى مردمى ناشناس مى! واى بر تو: شوهر زن كه آمد و از جريان خرب يافت، گفت
  !قريش بودند؟

روزگارى گذشت و كار بر پريزن سخت شد، از آن حمل كوچ كرده، عبورش به مدينه افتاد، حضرت امام حسن عليه السالم 
من مهامن كه در فالن روز مهمان تو شدم و : نه، فرمود: شناسى؟ گفت مرا مى: پيش رفت و گفت. او را ديد و شناخت

دند، آنگاه او را نزد برادرش حسني عليه السالم فرستاد، آن حضرت نيز دستور داد تا هزار گوسپند و هزار دينار زر به او دا
  !»1« به مهان اندازه به او خبشيد و او را نزد عبدالّله بن جعفر فرستاد و او نيز عطاىي مهانند آنان به او داد

   خدمت به حيوان گرسنه

اده يك لقمه مى چه : دهد، از او پرسيد و يك لقمه به سگى مىخورد  روزى غالم سياهى را ديد كه گرده ناىن در پيش 
: كنم كه خود خبورم و به او ندهم، حضرت امام حسن عليه السالم فرمود شرم مى: دارد؟ گفت چيز تو را به اين كار وا مى

كرد  خود نزد صاحب آن غالم رفت، او را خريد، باغى را هم كه در آن زندگى مى. از اينجا حركت نكن تا من برگردم
  .»2« د، غالم را آزاد كرد و باغ را بدو خبشيدخري

______________________________  
  .15، حديث 16، باب 341/ 43: ؛ حبار األنوار16/ 4: املناقب -)1(

با  (، 9485، حديث 37، باب 295/ 8: ؛ مستدرك الوسائل29، حديث 16، باب 352/ 43: حبار األنوار -)2(
  ).كمى اختالف
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  439: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

   عليه السالم 7اى از اخالق حضرت ابا عبداللَّه احلسني  گوشه

   شادى دل مؤمن

رتين  : براى من ثابت است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده: از امام حسني عليه السالم نقل است كه گفت
  .ت، اگر گناهى در كار نباشدكارها پس از مناز، دِل مؤمىن را شاد كردن اس

  :گفت. خورد، سبب پرسيدم روزى غالمى را ديدم كه با سگى غذا مى

خواهم اين سگ را خوش دل ساخته تا خود دل خوش شوم،  زده هستم، مى اى پسر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، غم
  .اى دارم كه يهودى است و آرزومندم كه از او جدا شوم خواجه

اى غالم را بپردازد و خبرد، خواجه به عرض رساندحسني عليه الس غالم : الم دويست دينار نزد خواجه برد، خواست 
  .گردامن فداى قدمت و اين باغ را هم بدو خبشيدم و اين پول را هم به حضرتت بازمى

  :خبشم، خواجه گفت من هم اين مال را به تو مى: حسني عليه السالم گفت

ها را بدو  كنم و اين مال من غالم را آزاد مى: را به غالم خبشيدم، حسني عليه السالم گفتخبشش تو را پذيرفتم و آن 
  .خبشم مى

من هم، مهرم را به شوهرم خبشيدم سپس، خواجه نيز : ها بود، مسلمان شده، گفت مهسر خواجه كه ناظر اين نيكوكارى
  .اش را به مهسرش ببخشيد اسالم آورد و خانه

  440: م عرشيان فرش نشني، صالسال اهل بيت عليهم

نياز گرديد، كافرى مسلمان شد، زن و شوهرى با هم صميمى شدند و  اى آزاد شد، نيازمندى ىب برداشنت يك گام، برده
  !؟»1« اين گام، چگونه گامى بود. دار گرديد و زىن از نعمت ملك برخوردار مهسرى خانه

   ترين مردم كرمي
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ترين مردى كه در آن ساكن است جويا شد، او را به حضرت امام حسني عليه  و از كرميعرىب بيابان نشني وارد مدينه شد 
السالم راهنماىي كردند، عرب وارد مسجد شده، حضرت را در حال مناز ديد؛ در برابر حضرت ايستاد و شعرى به اين 

  :مضمون سرود

گاهى، پدرت هالك كننده  سخاىي و تو تكيه گردد، تو عني جود و ات حلقه كوبد، اميدش نا اميد منى آنكه بر در خانه
  .طاغيان نافرمان بود، اگر مشا نبوديد دوزخ بر ما منطبق بود

  :حضرت به آن عرب سالم كرد و به قنرب فرمود

  :آرى، چهار هزار دينار، فرمود: از مال حجاز چيزى باقى منانده؟ گفت

مباركش را از دوشش برداشت و دينارها را در آن پيچيد و  آن را بياور كه او از ما به آن مال سزاوارتر است سپس رداى
  :دست باكرامتش را به سبب حياى از آن عرب از روزنه در بريون كرد و شعرى به اين مضمون سرود

خواهم، بدان كه من نسبت به تو مهربان و دوستدارم، اگر حكومت در  اين مال را از من بگري كه من از تو پوزش مى
كند و فعًال دسِت دهنده  رخيت وىل حوادث زمان امور را جابه جا مى باران جود و سخاى ما بر تو فرو مىاختيار ما بود 

  .تواند انفاق كند ما تنها مهني اندك را مى

______________________________  
، 24، باب 398/ 12؛ مستدرك الوسائل 17، حديث 26، باب 194/ 44: ؛ حبار األنوار75/ 4: املناقب -)1(

  .14407حديث 

  441: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ام  نه، گريه: شايد آنچه را به تو عطا كردم كم و اندك است، گفت: عرب، مال را گرفت و به گريه نشست، حضرت فرمود
  !!»1« از اين است كه خاك چگونه اين دست دهنده را خواهد خورد

   پرداخت قرض

آه از اين : گفت السالم در بيمارى اسامة بن زيد به عيادتش رفت در حاىل كه اسامه پيوسته مىحضرت امام حسني عليه 
  !غم و اندوه
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پرداختش به عهده : شصت هزار درهم بدهكارم، حضرت فرمود: غم و اندوهت از چيست؟ گفت! برادرم: حضرت فرمود
 كنم و پيش از مردنش آن را پرداخت كرد مى پيش از مردنت آن را پرداخت: ترسم مبريم، حضرت فرمود مى: من، گفت

»2«.  

   نشانه خدمت

در حادثه كربال بر پشت شانه حضرت امام حسني عليه السالم اثرى زخم مانند يافتند، از حضرت امام زين العابدين عليه 
ماحيتاج بيوه زنان و  اين نشانه و اثر، برجا مانده از سنگيىن كيسه چرمى پر از: السالم درباره آن پرسيدند، حضرت فرمود

يدستان است كه مهواره آن حضرت براى رساندن به آنان به دوش مى   .»3« كشيد ايتام و 

______________________________  
  .2، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ حبار األنوار66/ 4: املناقب -)1(

  .2، حديث 26، باب 189/ 44: ؛ حبار األنوار65/ 4: املناقب -)2(

  .3، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ حبار األنوار66/ 4: املناقب -)3(

  442: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   بزرگداشت معّلم

عبدالرمحن سلمى سوره محد را به يكى از فرزندان حضرت امام حسني عليه السالم تعليم داد، وقىت طفل، سوره را براى آن 
به حضرت درباره اين مهه لطف . ينار و هزار ُحّله داد و دهانش را از دّر ناب پر كردحضرت قرائت كرد، به معلمش هزار د

  :به خاطر يك روز تعليم ايراد گرفتند، حضرت فرمود

  ؟»1«  أَْيَن يـََقُع هذا ِمْن َعطائِهِ 

  !تواند در برابر عطاى او قرار گريد؟ آنچه به او دادم كجا مى

  رضايتم را به دست آور
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برادرم، پدرم و : حسني عليه السالم و برادرش حمّمد حنفّيه گفتگوىي درگرفت، حمّمد به حضرت نوشت بني حضرت امام
پدرت على است، در اين زمينه نه من بر تو برترى دارم و نه تو بر من، و مادرت فاطمه دخرت پيامرب خداست، اگر مادر 

ام را خواندى به سومي  چون نامه. ت يكى خنواهد بودمن به ظرفيت كامل زمني داراى طال باشد هرگز با مادرت در فضيل
  .آى تا رضايتم را به دست آورى، زيرا تو به نيكى از من سزاوارترى، درود خدا و رمحت و بركاتش بر تو

  .»2« حضرت پس از خواندن نامه نزد برادر رفت و بعد از آن ميانشان بگو مگوىي اتفاق نيفتاد

______________________________  
  .3، حديث 26، باب 190/ 44: ؛ حبار األنوار66/ 4: املناقب -)1(

  .3، حديث 26، باب 191/ 44: ؛ حبار األنوار66/ 4: املناقب -)2(

  443: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ايت حرّيت و آزادى

!! اش تسليم شو يزيد تن ده و بيعتش را بر عهده گري و در برابر خواستهروز عاشورا به حضرت گفته شد كه به حكومت 
  :پاسخ داد

نه، به خدا سوگند دستم را هم چون دست مردم پست و خوار در دست مشا خنواهم گذاشت و از ميدان نربد و جنگ با 
تكّربى كه به روز حساب اميان من از هر م! اى بندگان خدا: مشا هم چون بردگان تن به فرار خنواهم داد سپس فرياد زد

  .»1«  برم ندارد به پروردگارم و پروردگار مشا پناه مى

 باشد هركه را عشق يار مى
 

 باشد زبده روزگار مى

  هركه با علم و دانش است قرين
 

 باشد در جهان نامدار مى

 هركه توفيق دست او گريد
 

 باشد عارف كردگار مى

 هركه اخالص را شعار كند
 

 باشد را نثار مى حكمت او
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  هركه يارى خنواهد از خملوق
 

 باشد اش يار مى حق تعاىل

  

  درودى برتر

اى رحيان به عنوان شاد باش و  نزد حضرت امام حسني عليه السالم بودم، كنيزش بر او وارد شد و دسته: گويد انس مى
  !در راه خدا آزادى: حتيت تقدمي حضرت كرد، حضرت به او فرمود

خدا اين  : حضرت فرمود! قدر و قيمت تقدمي مشا كرد و مشا در برابرش او را آزاد كرديد اى رحيان ىب دسته: گفتم  به حضرت
  :گونه ما را ادب كرده، آجنا كه فرموده

______________________________  
  .4، حديث 26، باب 191/ 44: ؛ حبار األنوار66/ 4: املناقب -)1(

  444: ان فرش نشني، صالسالم عرشي اهل بيت عليهم

  .»1« »َو ِإذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنها َأْو ُردُّوها«

و هنگامى كه به مشا درود گويند، مشا درودى نيكوتر از آن، يا مهانندش را پاسخ دهيد؛ يقيناً خدا مهواره بر مهه چيز 
  .حسابرس است

  !»2« كردن او از بند بردگى بودشاد باش نيكوتر از شاد باش او، آزاد  

   ارزش انسان

ام و از  اى را ضامن شده ديه كامله! پسر پيامرب خدا: عرىب به حمضر حضرت امام حسني عليه السالم رسيد و گفت
  پيامرب  اهل بيت تر از كنم و كرمي ترين مردم درخواست مى آن را از كرمي: پرداختش ناتوامن، نزد خود گفتم

  .سراغ ندارم  السالماهل بيت عليهم 
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دهم،  پرسم، اگر يكى را جواب دادى يك سوم مال درخواسىت را به تو مى برادر عرب سه مسأله از تو مى: حضرت فرمود
  .دهم پردازم، اگر هر سه را جواب گفىت مهه مال را مى اگر دو مسأله را پاسخ گفىت دو سوم آن را مى

آرى، از جدم رسول خدا : پرسد؟ حضرت فرمود شرىف از مثل من مسأله مىآيا مانند تو كه از اهل دانش و : عرب گفت
دهم و  بپرس اگر توانستم پاسخ مى: ارزش به اندازه معرفت است، عرب گفت: گفت صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه مى
  .گريم و تاب و تواىن جز به يارى خدا نيست اگر نتوانستم از حضرتت ياد مى

راه جنات از مهلكه چيست؟ عرب  : اميان به خدا، حضرت پرسيد: مال كدام است؟ عرب گفتبرترين اع: حضرت فرمود
  اعتماد به خدا،: گفت

______________________________  
  .86): 4(نساء  -)1(

  .8، حديث 26، باب 195/ 44: ؛ حبار األنوار31/ 2: كشف الغمة  -)2(

  445: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

: اگر نبود؟ گفت: دانشى كه با بردبارى مهراه باشد، فرمود: دهد؟ عرب گفت چه چيزى به مردان زينت مى: حضرت فرمود
اگر اين هم : تنگدسىت و فقرى كه صرب با آن باشد، فرمود: اگر نبود؟ گفت: ثروتى كه جوامنردى در كنارش باشد، فرمود

  !چنني انساىن را بسوزاند كه جز اين سزاوار نيستاى از آمسان فرود آيد و  صاعقه: نبود؟ عرب گفت

اى كه هزار دينار در آن بود به او داد و انگشرتش را كه نگيىن به قيمت  حضرت امام حسني عليه السالم خنديد و كيسه
زندگى  هزار دينار را به طلبكارانت بده و انگشرت را در هزينه! اى عرب: دويست درهم بر آن بود به او عطا فرمود و گفت

  »2« .»1« خدا داناتر است به اينكه رسالتش را كجا قرار دهد: خودت مصرف كن، عرب آن را گرفت و گفت

______________________________  
  .124): 6(انعام  »...اللَُّه أَْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رِسالََتهُ ... « -)1(

  .11، حديث 26، باب 196/ 44: ؛ حبار األنوار96، فصل 137: جامع األخبار -)2(

  446: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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   عليه السالم 7اى از اخالق حضرت امام زين العابدين  گوشه

  پاسخ ناسزا

مردى از خاندان امام زين العابدين عليه السالم باالى سر حضرت ايستاد و بر ضد حضرت فرياد كشيد و به آن بزرگوار 
  .اش باز گشت كلمه جواب او را نداد تا آن مرد به خانهحضرت يك  ! ناسزا گفت

  شنيديد اين مرد چه گفت؟: نشينان فرمود حضرت پس از رفنت او به هم

آييم و ما دوست داشتيم به او بگويد، حضرت   مهراهت مى: من دوست دارم با من بياييد تا پاسخ مرا به او بشنويد، گفتند
  :گفت كفش به پا كرده، به راه افتاد و مى

  .»1« »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ... «

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى... 

اينك على بن : آن مرد آمد و فرياد زد به او بگوييد گويد، در هر صورت به منزل دانستيم كه آن حضرت چيزى به او منى
حسني است، آن مرد در حاىل كه براى شر برخاسته بود از خانه خارج شد و شك نداشت كه حضرت براى تالىف كار 

   برادرم: ناهنجار او آمده است، امام سجاد عليه السالم به او فرمود

______________________________  
  .134): 3(آل عمران  -)1(

  448: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

چند حلظه پيش باالى سرم ايستادى و اين مطالب را در حق من گفىت، اگر مهامن كه تو گفىت از خدا به خاطر آن 
 :كنم و اگر آنچه گفىت در من نيست خدا تو را بيامرزد، آن مرد پيشاىن حضرت را بوسيده، گفت درخواست آمرزش مى

  .آنچه گفتم در تو نيست و من به گفتار خودم سزاوارترم

  !»1« آن مرد حسن بن حسن پسر عموى حضرت بود: گويد راوى روايت مى

   حمبت به جذاميان
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حضرت امام سجاد عليه السالم بر جذاميان گذشت در حاىل كه سوار بر مركبش بود : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
بدانيد اگر روزه نبودم : وردن بودند، آن حضرت را به صرف غذا دعوت كردند، حضرت فرمودو جذاميان مشغول غذا خ
گرفتم چون به خانه رسيد دستور داد غذا پخت كنند و در پخت آن سليقه به خرج دهند سپس  براى غذا كنارتان قرار مى

  .»2«  آنان را دعوت به غذا كرد و خود هم براى غذا خوردن با آنان نشست

   از حاكم گذشت

كند كه   واقدى از عبدالّله نواده على عليه السالم روايت مى. هشام بن امساعيل از طرف عبدامللك مروان، حاكم مدينه بود
هنگامى كه عزل . هشام بن امساعيل براى من مهسايه بدى بود و امام سجاد عليه السالم آزارهاى سخىت از او ديد: گفت

   او را براى تالىف مردم، دست بسته شد، به فرمان وليد بن عبدامللك

______________________________  
  .1، حديث 5، باب 545/ 46: ؛ حبار األنوار145/ 2: االرشاد، مفيد -)1(

؛ حبار 20507، حديث 31، باب 277/ 15: ؛ وسائل الشيعة8، باب التواضع، حديث 123/ 2: الكاىف -)2(
  .2، حديث 5، باب 55/ 46: األنوار

  449: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهم اهل

. در حاىل كه كنار خانه مروان توقيف بود امام سجاد عليه السالم بر او عبور كرد و به او سالم داد. و سر پا نگاه داشتند
  .»1« پيش از اين به خاصگانش سفارش كرده بود كه كسى از آنان متعّرض هشام نشوند

   فضاى امن و امان

: على بن احلسني عليه السالم يكى از غالمانش را دو بار صدا كرد و او جواب نداد، بار سوم به او فرمود حضرت امام
  :آيا صداى مرا نشنيدى؟ گفت! فرزندم

خدا را : كردم، حضرت فرمود از تو احساس امنيت مى: تو را چه شد كه پاسخم را ندادى؟ گفت: چرا شنيدم، فرمود
  .»2« كنند از من احساس امنيت مىسپاس گزارم كه خدمتكارامن 

   احسان پنهاىن
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رسد؟  دانستند از كجا به آنان مى رسيد وىل منى شان به آنان مى هاىي بودند كه رزق و ماحيتاج زندگى در مدينه خانواده
وده كه آن زمان دانستند كه او ب[هنگامى كه حضرت امام على بن احلسني عليه السالم از دنيا رفت آن را از دست دادند 

  !].داده پنهاىن به آنان كمك مى

رفت و خانه به خانه را  آن حضرت مهواره در شب تاريك با مهياىن چرمى پر از درهم و دينار بريون مى: اند مهچنني آورده
   گذاشت، پس از درگذشت آن حضرت اى مقدارى درهم و دينار مى زد و كنار هر خانه درب مى

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 56/ 46: ؛ حبار األنوار147/ 2: االرشاد، مفيد -)1(

، فصل الثاىن والعشرون؛ حبار 178: ؛ مشكاة األنوار87/ 2: ، الفصل الرابع؛ كشف الغمة261: أعالم الورى -)2(
  .6، حديث 5، باب 56/ 46: األنوار

  450: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« اين برنامه، كار حضرت سجاد بوددانستند كه 

   مناز و احسان

اش  افتد وىل براى حفظ آن بر شانه اش مى امام سجاد عليه السالم را در مناز ديدم كه ردايش از شانه: گويد ابومحزه مثاىل مى
  :دادتوجهى او را به ردايش در حال مناز پرسيدم؟ پاسخ  سبب ىب. كند تا از منازش فارغ شد توجهى منى

  .شود مناز عبد جز آنچه را از آن به قلبش به جا آورده قبول منى! داىن در برابر كه بودم؟ مى! واى بر تو

   عفو و گذشت قرآىن

رخيت ناگاه آفتابه  كنيزى از كنيزان حضرت امام سجاد عليه السالم براى وضو جهت مناز به روى دستان مباركش آب مى
: حضرت سر مباركش را به سوى او برداشت، كنيز گفت! د و آن را شكافتاز دست كنيز روى صورت حضرت افتا

و از «: خشمم را فرو فرو بردم؛ كنيز گفت: ، حضرت فرمود»2« »برند و خشم خود را فرو مى«: گويد خداى بزرگ مى
 »دوست داردو خدا نيكوكاران را «: از تو در گذشتم؛ كنيز گفت: ؛ حضرت فرمود»3« »گذرند مردم در مى]  خطاهاىِ [
  .»5«  برو كه تو در راه خدا آزادى: ؛ حضرت فرمود»4«
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______________________________  
  .28، حديث 5، باب 66/ 46: ؛ حبار األنوار8، حديث 165، باب 231/ 1: علل الشرائع -)1(

  .134): 3(آل عمران  »َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيظَ « -)2(

  .134): 3(آل عمران  »سِ َو اْلعاِفَني َعِن النَّا« -)3(

  .134): 3(آل عمران  *»َو اللَُّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ « -)4(

لس السادس والثالثون، حديث 201: األماىل، صدوق -)5( / 46: ؛ حبار األنوار379/ 2: ؛ روضة الواعظني12، ا
  .36، حديث 5، باب 67

  451: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   خسران بازيگرانروز 

]  على بن احلسني[اين مرد : گفت]  روزى[در مدينه مردى دلقك و بيكاره بود : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
از اين كه او را خبندامن مرا درمانده كرد؛ امام در حاىل كه دو نفر از خدمت گزارانش پشت سر او بودند بر آن مرد گذشت 

د تا رداى مباركش را از دوشش كشيد و رفت، حضرت به او توّجهى ننمود وىل مردم دنبال آن و او به دنبال حضرت آم
ادند، حضرت به مردم فرمود اين كيست؟  : دلقك رفتند و ردا را از او گرفته، به حمضر حضرت آمدند و به دوش مباركش 

به او بگوييد براى خدا روزى است كه  :خنداند، حضرت فرمود كار و دلقك است كه اهل مدينه را مى مردى ىب: گفتند
  .»1« بينند در آن روز، بيهوده كاران خسران و زيان مى

   ناشناسى در كاروان

كرد مگر با مهراهاىن   على بن احلسني عليهما السالم در هيچ حاىل مسافرت منى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
م به شرط اينكه در صور    .ت نياز به آنان كمك كندكه او را نشناسند، آ

دانيد اين شخص   مى: يك بار با گروهى مسافرت كرد، مردى آن حضرت را ميان گروه ديد و شناخت، به آنان گفت
  :نه، گفت: كيست؟ گفتند
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! پسر پيامرب: اين على بن احلسني است، پس به سوى حضرت هجوم بردند و دست و پايش بوسه زدند و گفتند
  ت و زبان ماخواسىت با آزار دس مى

______________________________  
لس التاسع والثالثون، حديث 220: األماىل، صدوق -)1( لس اخلامس والعشرون، 219: ؛ األماىل، مفيد6، ا ، ا

  .39، حديث 5، باب 68/ 46: ؛ حبار األنوار7حديث 

  452: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

چه چيزى تو را به اين گونه مسافرت ! شد ما تا پايان روزگار هالك و بدخبت بودمي ؟ اگر اين گونه مىبه مشا وارد دوزخ شومي
  وادار كرد؟

اى با من رفتار   شناختند، به خاطر پيامرب صلى اهللا عليه و آله به گونه من يك بار با گروهى مسافرت كردم كه مرا مى: فرمود
م آن گونه با من رفتار كنيد، از اين جهت پنهان نگاه داشنت خود از مشا برامي كردند كه سزاوارش نبودم، ترسيدم مشا ه

  .»1« تر بود حمبوب

   رفتار اخالقى با حيوان

على بن احلسني عليهما السالم هنگام وفاتش به فرزندش حضرت باقر عليه : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
ه حج رفتم و او را يك تازيانه نزدم، هنگامى كه مبريد آن را دفن كن كه درندگان  من با اين شرتم بيست بار ب: السالم فرمود

شرتى نيست كه هفت بار در موقف عرفه نگاهش دارند : گوشتش را خنورند، زيرا پيامرب صلى اهللا عليه و آله خدا فرمود
شت كند و در نسلش بركت قرار دهد مگر اينكه خدا آن را از نعمت ضرت از پاى درآمد حضرت چون شرت ح. هاى 

  .»2« امام باقر عليه السالم آن را دفن كرد

   خبشيدن افطارى

داد گوسپندى را ذبح كنند و اعضايش را قطعه  گرفت، فرمان مى روزى كه حضرت على بن احلسني عليهما السالم روزه مى
   قطعه منايند و بپزند، هنگام
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______________________________  
؛ 15177، حديث 46، باب 430/ 11: ؛ وسائل الشيعة13، حديث 40؛ باب 145/ 2: أخبار الرضاعيون  -)1(

  .41، حديث 5، باب 69/ 46: حبار األنوار

، 541/ 11: ؛ وسائل الشيعة133، حديث 15، باب 635/ 2: ؛ احملاسن50: ثواب األعمال وعقاب األعمال -)2(
  .46، حديث 5باب ، 70/ 46: ؛ حبار األنوار15486، حديث 51باب 

  453: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كرد سپس  برد تا جاىي كه بوى آبگوشت خومشزه را استشمام مى هاى غذا مى غروب در حاىل كه روزه بود سر به ديگ
شد، آنگاه براى  اىل مىها خ ها را بياوريد و براى فالن خانواده و فالن خانواده پر كنيد و بربيد تا مهه ديگ ظرف: فرمود مى

  .»1« آوردند و مهان افطارش بود خود حضرت نان و خرما مى

   كمك به مستمندان

رفت تا آنچه از رزق و  يافت، برخاسته به منزل مى ها آرامش مى گرفت و ديده هنگامى كه تاريكى شب حضرت را در برمى
انداخت و در حاىل كه سر و رويش را  و به شانه مىگذاشت  كرد و در مهياىن مى اش مانده بود مجع مى روزى خانواده

  .كرد رفت و آنچه به دوش كشيده بود ميان آنان تقسيم مى پوشانده بود تا شناخته نشود، به خانه مستمندان مى

ند ديد هنگامى كه او را رو در رو مى. ايستاد تا بيايند و سهمشان را بگريند شد كه درب خانه آنان به انتظار مى بسيار مى
  !!»2« صاحب مهيان آمد: گفتند رسيدند مى كردند و مستقيماً به حضورش مى واسطه او را مشاهده مى و ىب

  داستان انگور

]  روزى. [آمد على بن احلسني عليهما السالم مهواره از انگور خوشش مى: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
   انگورى خوب به مدينه آوردند، اّم ولدش

______________________________  
، حديث 5، باب 71/ 46: ؛ حبار األنوار155/ 4: ؛ املناقب3، باب من أفطر صائمًا، حديث 68/ 4: الكاىف -)1(

53.  
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  .77، حديث 5، باب 89/ 46: ؛ حبار األنوار163/ 4: املناقب -)2(

  454: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

خواستند دست . راى حضرت خريده، هنگام افطار براى آن بزرگوار آورد، حضرت آن انگور را پسنديدندمقدارى از آن را ب
يدسىت كنار درب خانه ايستاد و درخواست كمك كرد، حضرت به اّم ولد فرمود براى او برب، عرضه : به سوى آن بربند كه 

  .مهه آن را براى او برب! گندنه به خدا سو : مقدارى از آن براى او بس است، حضرت فرمود: داشت

يدست آمد و حضرت مهه انگور را براى او فرستادند   .فرداى آن روز باز هم از آن انگور براى حضرت خريد كه دوباره 

  .»1«  چيزى از آن از دست ما نرفت و خدا را سپاس: شب سوم سائلى نيامد و حضرت انگور خوردند و فرمودند

   اوج عظمت در سن خردساىل

ساىل به مكه رفتم، در ميان حاجيان در حركت بودم كه ناگاه خردساىل هفت يا هشت ساله : گويد عبدالّله بن مبارك مى
: اى مهراهش نبود، پيش رفتم و به او سالم دادم و گفتم كرد و زاد و توشه ديدم كه در كنارى از كاروان حاجيان حركت مى

  .ه خداى نيكوكارمهرا: كىن؟ گفت مهراه كه بيابان را طّى مى

  ات كجاست؟ زاد و توشه! فرزندم: در نظرم انساىن بزرگ آمد؛ گفتم

  .ام دو پاى من و هدفم موالمي زادم تقواى من است و توشه: گفت

از كدام : گفتم. هامشى: از كدام تريه؟ گفت: ُمطّلىب هستم؛ گفتم: اى هسىت؟ گفت از چه خانواده: نزدم بزرگ آمد؛ گفتم
چيزى از شعرت را برامي خبوان، : آرى، گفتم: اى؟ گفت آيا شعرى هم گفته! سرور من: وى فاطمى، گفتمعل: شاخه؟ گفت

  :شعرى به اين مضمون خواند

______________________________  
  .77، حديث 5؛ باب 90/ 46: ؛ حبار األنوار154/ 4: املناقب -)1(

  455: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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دهيم؛ كسى جز به وسيله ما به  رانيم و وارد شدگانش را آب مى رستادگان بر حوض كوثرمي كه گروهى را از آن مىما ف
رستگارى نرسيد و آنكه ما را دوست داشت كوشش و زادش خسارت نديد، هركه ما را خوشحال كرد، از ما شادى و 

گاهش براى ديدن  آنكه حق ما را غصب كرد وعده خوشى به او رسيد و هركه ما را رجناند ميالدش ميالد بدى بود و
  !مكافاتش قيامت خواهد بود

وار از مردم  اى دايره به ابطح كه آمدم حلقه. سپس از نظرم غايب شد تا به مكه آمدم و حجم را به پايان بردم و برگشتم
: صحبت شدم ديدم، پرسيدم اند، مهان خردسال را كه با او هم ديدم، سر كشيدم تا ببينم كه دور چه كسى حلقه زده

  !!»1«  اين زين العابدين عليه السالم است: كيست؟ گفتند

   درخواست آمرزش

پدرم غالمش را براى كارى فرستاد و او نسبت به اجنام آن تأخري كرد، آن : فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى
فرسىت سپس   مرا دنبال كارى كه دارى مى! ى بن احلسنيخدا را اى عل: اى يك ضربه به او زد، غالم گفت حضرت با تازيانه

  !زىن كتكم مى

به سوى قرب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله برو و ! فرزندم: پدرم گريست و گفت: فرمايد حضرت امام باقر عليه السالم مى
برو تو : نگاه به غالم فرمودعلى بن احلسني را در قيامت از كار امروزش بيامرز، آ! خدايا: دو ركعت مناز خبوان سپس بگو

وىل حضرت !! فدايت شوم گويا آزاد كردن كفاره زدن است: به حضرت گفتم: گويد ابوبصري مى. در راه خدا آزادى
  .»2« سكوت كرد

______________________________  
  .78، حديث 5، باب 91/ 46: ؛ حبار األنوار155/ 4: املناقب -)1(

  .79، حديث 5، باب 92/ 46: حبار األنوار -)2(

  456: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   تالىف زدن به زدن
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على بن احلسني عليهما السالم غالمش را زد، سپس وارد خانه شد و تازيانه را : فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم مى
غالم از اين كار ! تازيانه على بن احلسني را بزنبا : بريون آورد و پرياهنش را از تن خارج كرد، آنگاه به غالم گفت

  .»1« حضرت پنجاه دينار به او عطا فرمود. خوددارى كرد

  حق مادر

شويد در  مشا نيكوكارترين مردم هسىت وىل با مادرتان در يك ظرف هم غذا منى: به حضرت امام سجاد عليه السالم گفتند
رامي ناخوشايند است كه دستم را به لقمه پيش بربم كه ديده مادرم ب: حضرت فرمود! حاىل كه او خواهان اين كار است

بعد از آن براى هم غذا شدن با مادر، ظرف غذا را به طبقى . براى برداشنت آن پيشى گرفته در نتيجه عاّق او شوم
  .»2« فرمود برد و غذا را ميل مى پوشاند و سپس دست زير طبق مى مى

   ضمانت براى پرداخت وام

عبدالّله را هنگام مرگ فرا رسيد، طلبكارانش مجع شدند و اموالشان را از او مطالبه كردند، به : گويد عبدالّله مى عيسى بن
به هر يك از بىن اعمامم يا پسر عموهامي على بن احلسني و عبدالّله بن جعفر كه . ماىل ندارم تا به مشا بپردازم: آنان گفت

  .ه مشا بپردازندخواهيد، رضايت دهيد كه بدهى مرا ب مى

  دهد عبدالّله جعفر مردى است كه وعده طوالىن مى: طلبكاران گفتند

______________________________  
  .80، حديث 5، باب 92/ 46: ؛ حبار األنوار119، حديث 7، باب 45: الزهد -)1(

  .82، حديث 5، باب 93/ 46: ؛ حبار األنوار162/ 4: املناقب -)2(

  457: الم عرشيان فرش نشني، صالس اهل بيت عليهم

انگار است و على بن احلسني عليه السالم مردى است كه مال ندارد وىل بسيار  كار و سهل و شخصى مساحمه
  .تر است راستگوست و او نزد ما براى رفع اين مشكل حمبوب
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اى براى  ال آنكه غلّهكنم و ح من تا وقت رسيدن غّله پرداخت اين بدهى را ضمانت مى: خرب به حضرت رسيد، فرمود
  حضرت نبود، هنگامى كه غّله آمد خدا ماىل را براى حضرت مقدر كرد و آن بزرگوار مهه طلب طلبكاران را پرداخت

»1«.  

  نظري بردبارى ىب

رهايش : شخصى از ميان مردم به حضرت امام سجاد عليه السالم ناسزا گفت، غالمانش قصد او را كردند، حضرت فرمود
آيا نيازى دارى؟ آن : گويند سپس به آن مرد فرمود از ما پنهان است بيشرت از چيزى است كه در حق من مى كنيد، آنچه

: گفت مرد شرمنده شد، حضرت لباسش را به او عطا كرد و فرمان داد هزار درهم به او بپردازند، آن مرد با فرياد مى
  !»2«  دهم كه تو فرزند رسول خداىي شهادت مى

   برابر غيبتعكس العمل در 

: كردند، كنارشان ايستاد و به آنان گفت حضرت امام زين العابدين عليه السالم به گروهى رسيد كه از آن بزرگوار غيبت مى
  !»3« گوييد راستگو هستيد خدا مرا بيامرزد و اگر دروغگو هستيد خدا مشا را بيامرزد اگر در آنچه مى

______________________________  
، حديث 5، باب 94/ 46: ؛ حبار األنوار164/ 4: ؛ املناقب7، باب قضاء الدين، حديث 97/ 5: ىفالكا -)1(

84.  

  .84، حديث 5، باب 95/ 46: ؛ حبار األنوار157/ 4: املناقب -)2(

  .84، حديث 5، باب 96/ 46: ؛ حبار األنوار158/ 4: ؛ املناقب4، حديث 517/ 2: اخلصال -)3(

  458: رشيان فرش نشني، صالسالم ع اهل بيت عليهم

  قتل غري عمد

در حمضر حضرت امام سجاد عليه السالم تعدادى مهمان بودند، از خادم خواستند در آوردن گوشت بريان تنورى، شتاب 
خادم آهىن را كه روى آن گوشت بريان شده بود به سرعت آورد، ناگهان از دستش افتاد و به سر فرزند آن حضرت  . ورزد
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: فرمود -لرزيد زده بود و مى در حاىل كه حريت -يني خانه بود برخورد كرده، او را كشت، حضرت به غالمكه در طبقه پا
  .»1« تو در اين كار عمدى نداشىت، بنابراين در راه خدا آزادى، بعد از آن خود به جتهيز فرزندش اقدام كرد

   ايت اخالص

يدسىت داشت كه آن  آمد و  حضرت شبانه به صورتى ناشناس به درب خانه او مىامام سجاد عليه السالم پسر عموى 
آورد، خدا از سوى من  على بن احلسني در حق من صله رحم به جا منى: گفت كرد، او مى دينارهاىي را به او عنايت مى

 ورزيد و حاضر به معرىف خود كرد و شكيباىي مى شنيد و حتمل مى پاداش خريى به او ندهد، حضرت گفتار او را مى
هنگامى كه حضرت از دنيا رفت، پسر عمش با قطع شدن كمك شبانه دريافت كه كمك دهنده، حضرت امام . شد منى

  .»2«  به سوى قربش آمد و سخت بر فقدان حضرت گريست!! سجاد عليه السالم بود

______________________________  
  .87، حديث 5، باب 99 /46: ؛ حبار األنوار57: ؛ مسكن الفؤاد80/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .88، حديث 5، باب 100/ 46: ؛ حبار األنوار106/ 2: كشف الغمة  -)2(

  459: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اى از اخالق حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم جلوه

   كار و كوشش

السالم جانشيىن برتر از خود بنهد تا آنكه پسرش حمّمد كردم على بن احلسني عليه  من گمان منى: گويد حمّمد بن منكدر مى
امام عليه السالم به چه چيزى تو را پند : بن على را ديدم و خواستم او را پند دهم وىل او مرا پند داد، دوستانش گفتند

  داد؟

يدم كه به خاطر در ساعىت بسيار گرم به خبشى از نواحى مدينه رفته بودم، حضرت امام باقر عليه السالم را د: گفت
مردى از مردان بزرگ قريش در اين ساعت با اين حال در : تنومندى بدنش به دو غالم سياه تكيه داشت، پيش خود گفتم

  .خورم كه او را قاطعانه موعظه كنم سوگند مى! طلب دنياست
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: به او گفتم. رخيت مى از شّدت گرما عرق از سر و رويش. نزديك او شدم و سالم كردم، نفس زنان جواب سالمم را داد
خدا كارت را به صالح آورد، بزرگى از بزرگان قريش آن هم در اين ساعت در طلب دنياست، اگر مرگت از راه رسد و تو 

  كىن؟ در اين حال باشى چه مى

به خدا سوگند اگر مرگم برسد و در اين حال باشم : دستش را از روى شانه دو غالم برداشت سپس تكيه داد و گفت
ترديد به من رسيده در حاىل كه در طاعىت از طاعات خدا هستم كه به وسيله آن ارزش وجودم را از تو و از مردم حفظ  ىب
  ترسم كه مرا در رسد و من بر كنم، من از مرگ، زماىن مى مى

  460: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  تو را موعظه كنم تو مرا موعظه كردىخواستم ! خدا رمحتت كند: گفتم! گناهى از گناهان باشم

   انفاق جوامنردانه

يدسىت و جفاكارى برادران امياىن نزد حضرت امام باقر عليه السالم شكايت كردم، حضرت : گويد حسن بن كثري مى از 
! قطع رابطه كندات با تو  نيازيت به تو توجه داشته باشد و زمان تنگدسىت برادر بدى است برادرى كه هنگام ىب: فرمود

اين را هزينه كن و هنگامى كه به : اى كه هفتصد درهم در آن بود به من داد و فرمود سپس به غالمش فرمان داد تا كيسه
  .»2«  پايان رسيد مرا خرب ده

   خسته نشدن از نيكوكارى

دادند كه   ما اجازه مى آن حضرت ميان پانصد تا ششصد هزار درهم به: گويند ياران حضرت امام باقر عليه السالم مى
  .»3« شدند كمك كنيم و هرگز از صله به برادران و قاصدان پيشگاهش و آرزومندان و اميدوارانش، ملول و خسته منى

______________________________  
 /17: ؛ وسائل الشيعة161/ 2: ؛ االرشاد، مفيد1، باب ما جيب من اإلقتداء باألئمة، حديث 73/ 5: الكاىف -)1(

  .3، حديث 9، باب 350/ 46: ؛ حبار األنوار21872، حديث 4، باب 19

  .6، حديث 6، باب 287/ 46: ؛ حبار األنوار204/ 1: ؛ روضة الواعظني166/ 2: االرشاد، مفيد -)2(

  .9، حديث 6، باب 288/ 46: ؛ حبار األنوار127/ 2: ؛ كشف الغمة167/ 2: االرشاد، مفيد -)3(
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  461: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

   بردبارى شگفت در برابر نصراىن

: نه من باقرم، گفت: حضرت فرمود! تو بقرى: مردى نصراىن مسلك به حضرت امام باقر عليه السالم از روى توهني گفت
  :تو پسر آن زن آشپزى، فرمود

گوىي خدا او را  اگر راست مى: فرمود! تو فرزند زىن سياه چهره و زنگى و بد زباىن: آشپزى هنر و حرفه اوست، گفت
  .»1« نصراىن به سبب اين برخورد بردبارانه مسلمان شد. گوىي خدا تو را بيامرزد بيامرزد و اگر دروغ مى

   مهمان دوسىت عاشقانه

فتند مگر ر  شدند و از نزد او منى اش بر او وارد مى مهواره برادران ديىن: گويد سلمى كنيز حضرت امام باقر عليه السالم مى
من به ! خبشيد هاىي به آنان مى پوشانيد و درهم كرد و لباسى نيكو بر آنان مى ترين غذا پذيراىي مى آنكه آنان را به پاكيزه

يدست مى: گفتم حضرت مى نيكى و حسنه ! اى سلمى: گفت شوى، حضرت پاسخ مى به سبب اين دست و دل بازى 
  .نديده نيستدنيا جز صله به برادران ديىن و كارهاى پس

نشيىن با برادران خسته  او هرگز از هم. داد حضرت نسبت به انفاق به برادران ديىن پانصد و ششصد هزار درهم اجازه مى
  :فرمود شد و مى منى

اش شنيده نشد   هرگز از درون خانه. دوسىت برادر ديىن نسبت به خودت را به آنچه در قلب تو نسبت به اوست بشناس
   وجودت بركت در! اى سائل: كه

______________________________  
  .12، حديث 6، باب 289/ 46: ؛ حبار األنوار207/ 4: املناقب -)1(

  462: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رتين نام: فرمود او مى! اين را برگري! باد و نه اى سائل   .»1« هاشان خبوانيد آنان را با 

  حقوق مهسر
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من با دوستم بر حضرت امام باقر عليه السالم وارد شدمي در حاىل كه آن حضرت در : گويد زيّات بصرى مىحسن بن 
  .اطاقى مفروش نشسته بودند و باالپوشى گلى بر تن داشتند و حماسن خود را اصالح كرده، سرمه به چشم كشيده بودند

آرى، : فردا تو و دوستت نزد من بياييد گفتم! ى حسنا: هاىي از او پرسيدمي، هنگامى كه برخاستيم به من فرمود پرسش
  !فدايت شوم

چون فردا رسيد با دوستم خدمت حضرت رسيدم، در اتاقى بود كه جز حصري فرشى نداشت و پرياهن خشن بر تن او 
و بود، ديروز بر من وارد شدى و من در اتاق مهسرم بودم، ديروز نوبت ا! برادر بصرى: بود، رو به دوستم كرده، فرمود

اتاق، اتاق او بود و كاالى اتاق هم كاالى او، خود را برامي آراسته بود و بر عهده من بود كه من هم خود را براى او 
  .به دلت چيزى نسبت به من نگذرد. بيارامي به آن گونه كه او براى من خود را آراسته بود

اكنون خدا آن را از ميان برد و دانستم حق در مهان فدايت گردم، به خدا سوگند بر دمل چيزى گذشت اما : دوستم گفت
  .»2«  است كه گفىت

______________________________  
  .15، حديث 6، باب 290/ 46: ؛ حبار األنوار118/ 2: كشف الغمة  -)1(

، 17، باب 32/ 5: ؛ وسائل الشيعة80: ؛ مكارم األخالق13، باب لبس املعصفر، حديث 448/ 6: الكاىف -)2(
  .20، حديث 6، باب 293/ 46: ؛ حبار األنوار5817ديث ح

  463: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   دعاى دسته مجعى

كرد سپس  كرد، زنان و كودكان را مجع مى اى حمزون مى هرگاه پدرم را حادثه: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
  .»1« ندگفت داشت و آنان آمني مى دست به دعا برمى

  تسليم در برابر خدا

گروهى به حمضر حضرت امام باقر عليه السالم مشّرف گشته، مصادف با بيمارى طفلى از آن حضرت شدند، از حضرت 
  .پسندمي ببينيم ترسيم چيزى را كه از او منى اى به او برسد مى به خدا سوگند اگر حادثه: قرارى ديدند، گفتند اندوه و ىب
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رو غري از آن حاىل كه داشت، بر دوستان وارد شد؛  ودند كه صداى ناله بر او شنيدند، حضرت گشادهزياد درنگ نكرده ب
اى پيش آيد تو را به حاىل  ترسيدمي كه اگر حادثه خدا ما را فداى تو كند، از آنچه از تو ديدمي مى: به حضرت گفتند

مي نسبت به كسى كه دوستش دارمي سالمت و ما دوست دار : حضرت فرمود! شديدتر ببينيم كه ما را اندوهگني كند
  .»2«  عافيت يابيم، هنگامى كه فرمان خدا برسد نسبت به آنچه او دوست دارد تسليم هستيم

______________________________  
  .، اإلجتماع ىف الدعاء158: ؛ عدة الداعى3، باب اإلجتماع ىف الدعاء، حديث 487/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 85، باب 276/ 3: ؛ وسائل الشيعة14، باب الصرب واجلزع واإلسرتجاع، حديث 226 /3: الكاىف -)2(
  .44، حديث 6، باب 301/ 46: ؛ حبار األنوار3641

  464: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   آزادى در برابر يك ضربت تازيانه

المان بدش را آزاد كرد و غالمان خوبش را نگاه داشت، پدرم هنگام مرگش غ: فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
آنان را كه آزاد كردم در مدتى كه نزد من بودند از جانب : آنان را آزاد و اينان را نگاه داشىت؟ فرمود! اى پدر: به او گفتم

  .»1«  من ضربىت به آنان رسيد بنابراين آزادى آنان در برابر آن ضربت

   مناجات شبانه

  :حضرت امام صادق عليه السالم به من فرمود: گويد عمار مىاسحاق بن 

ن مى برد، من به سوى  رفت و خوابش مى ماندم تا بيايد، وقىت به رختخواب مى كردم و به انتظارش مى رختخواب پدرم را 
اب رفته بودند در جستجويش به مسجد آمدم و آن هنگامى بود كه مردم به خو . رفتم شىب دير به نزد من آمد رختخوامب مى

  :گفت اش را شنيدم كه مى ناگهان او را در مسجد تنها به حال سجده ديدم، ناله

ِعُفه ِىل، اللَُّهمَّ ِقِىن َعَذاَبَك يَوَم ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ َرىبِّ َحّقاً َحّقاً، َسَجدُت َلَك يَا َربِّ تـََعبُّداً َورِقًّا، اللَُّهمَّ إنَّ َعَمِلى َضعِيٌف َفَضا
  »2«  بَعُث ِعَباَدَك، َوُتب َعَليَّ إنََّك أنَت التـََّواُب الرَِّحيمُ تَ 

  .از هر عيب و نقصى منزهى، به حقيقت كه پروردگار مىن! خدايا. 
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______________________________  
 ،84، باب 419/ 19: ؛ وسائل الشيعة5548، باب النوادر الوصايا، حديث 231/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .42، حديث 6، باب 300/ 46: ؛ حبار األنوار24874حديث 

/ 46: ؛ حبار األنوار187/ 3: ؛ حلية األولياء9، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه، حديث 323/ 3: الكاىف -)2(
  .45، حديث 6، باب 301

  465: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

مرا از ! عملم ضعيف است، آن را برامي دو چندان كن، خدايا! كردم، خدايابرايت از روى بندگى سجده  ! پروردگارا
  .انگيزى حفظ كن و توبه مرا بپذير، زيرا تو بسيار توبه پذير و مهرباىن عذابت، روزى كه بندگانت را برمى

  466: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   الماى از اخالق حضرت امام جعفر صادق عليه الس گزيده

   شكر نعمت

ناگاه . من در مدينه با حضرت امام صادق عليه السالم بودم و آن حضرت بر مركبش سوار بود: گويد معاوية بن وهب مى
پياده شد، ما قصد رفنت به بازار يا نزديك بازار داشتيم وىل حضرت به سجده رفت و سجده را طوالىن منود، من به انتظار 

به ياد نعمت خدا بر خود : فدايت شوم ديدم پياده شدى و سجده كردى؟ فرمود: برداشت، گفتمماندم تا سر از سجده 
  :افتادم، گفتم

  .»1« كسى مرا نديد: فرمود! نزديك بازار، آن هم حمّل رفت و آمد مردم؟

   كمك به غري شيعه

د براى رفنت به سايبان بىن ساعده آم حضرت امام صادق عليه السالم در شىب كه من من باران مى: گويد معّلى بن خنيس مى
  :من حضرت را دنبال كردم، ناگهان چيزى از دستش افتاد، پس از گفنت بسم الّله گفت. از خانه بريون رفت

  :آن را به ما برگردان، پيش آمدم و به آن حضرت سالم كردم، فرمود! خدايا
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  .ى اگر چيزى را يافىت به من بدهبا دستت به جستجو برآ: عرضه داشتم، بله فدايت شوم، فرمود! معّلى

______________________________  
  .19، حديث 4، باب 21/ 47: ؛ حبار األنوار2، حديث 15، باب 495: بصائر الدرجات -)1(

  467: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تم به حضرت دادم، آنگاه در دست حضرت هاى ناىن برخوردم كه روى زمني پراكنده بود، آنچه را ياف ناگهان من به قرص
  .نه، من به بردن اين بار سزاوارترم وىل مهراه من بيا: به من عنايت كنيد تا براى مشا بياورم، فرمود: مهياىن از نان ديدم، گفتم

ان يا دو  به سايبان بىن ساعده رسيدمي، در آجنا به گروهى برخوردمي كه خواب بودند، حضرت زير لباس هر كدام يك گرده ن
: شناسند؟ فرمود فدايت گردم اينان حق را مى: گرده پنهان كرد، آخرين نفر را كه كمك كرد باز گشتيم، به حضرت گفتم

  .»1«  كردمي شناختند هر آينه با منك هم به آنان كمك مى اگر مى

  كمك به خويشاوند

ن داده، فرمود آن را به فالن مرد از تريه حضرت امام صادق عليه السالم يك كيسه زر به م: گويد ابوجعفر خثعمى مى
  .ام خرب نكن هاشم برسان و از اينكه من آن را براى او فرستاده بىن

خدا دهنده اين كيسه زر را پاداش خري دهد، هر ساله اين پول را : كيسه زر را به آن مرد رساندم؛ گفت: گويد ابوجعفر مى
 دهد كنم وىل جعفر صادق با داراىي فراوانش به من كمكى منى دگى مىفرستد و من تا سال آينده با آن زن براى من مى

»2«!  

______________________________  
، 408/ 9: ؛ وسائل الشيعة144: ؛ ثواب األعمال وعقاب األعمال3، باب صدقة الليل، حديث 8/ 4: الكاىف -)1(

  .17، حديث 4، باب 20/ 47: ؛ حبار األنوار12348، حديث 19باب 

  .26، حديث 4، باب 23/ 47: ؛ حبار األنوار273/ 4: املناقب -)2(

  468: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اوج اخالق
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مسافرى از ميان حاجيان در مدينه به خواب رفت، وقىت بيدار شد گمان كرد مهيان پولش به سرقت رفته، به جستجوى 
مهيامن : شناخت در مناز ديد، به حضرت آوخيت و گفت م را در حاىل كه منىمهيان برآمد، حضرت امام صادق عليه السال

  .هزار دينار، حضرت او را به خانه برد و هزار دينار به او داد: در آن چه بود؟ گفت: حضرت فرمود!! را تو برداشىت

حضرت برگشت، امام از  هنگامى كه به جايگاهش باز گشت مهيانش را يافت، عذرخواهانه مهراه با هزار دينار به خانه
اين شخص با اين كرم و : گردد، پرسيد چيزى كه از دستم خارج شده به من باز منى: پذيرفنت مال امتناع كرده، فرمود

  .»1«  اين كرامت به ناچار كار چنني كسى است: جعفر صادق عليه السالم است، گفت: اش كيست؟ گفتند بزرگوارى

  درخواستت را بگو

رت امام صادق عليه السالم وارد شد، امام را بيمار يافت، كنار حضرت نشست و از سبب بيمارى اشجع سلمى بر حض
از پرسيدن علت بيمارى منصرف شو، درخواستت را بگو، شعرى در : حضرت پرسيد، امام صادق عليه السالم فرمود

: هست؟ عرضه داشتچيزى مهراهت : طلب سالمىت براى آن حضرت از خدا خواند، حضرت به خدمتكارش فرمود
  .»2«  آن را به اشجع بده: چهار صد دينار، فرمود

______________________________  
، 22، باب 206/ 7: ؛ مستدرك الوسائل26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ حبار األنوار274/ 4: املناقب -)1(

  .8047حديث 

  .26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ حبار األنوار274/ 4: املناقب -)2(

  469: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  نظري مهرباىن ىب

سفيان ثورى بر حضرت امام صادق عليه السالم وارد شد، آن بزرگوار را رنگ پريده ديد، سبب آن را از حضرت پرسيد؟ 
ى مى: فرمود دار تربيت يكى  را كه عهدهكردم كه اهل خانه روى بام نروند، وارد خانه شدم ناگهان كنيزى از كنيزامن  مهواره 

باشد ديدم كه از نردبان باال رفته و كودك مهراه اوست، چون چشمش به من افتاد لرزيد و متحري شد، كودك  از فرزندامن مى
از دستش به زمني افتاد و ُمرد، تغيري رنگم به خاطر مرگ كودك نيست بلكه به خاطر ترسى است كه كنيز را فرا گرفت، 

  !»1«  تو در راه خدا آزادى، گناهى بر تو نيست: او فرموده بود حضرت دو بار به
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  مهه امورت را به مردم مگو

بر حضرت امام صادق عليه السالم وارد شدم، نسبت به برخى از مسايل زندگى و حاالمت به : گويد مفضل بن قيس مى
اى كه از ابوجعفر به ما  كيسه: حضرت به كنيزش فرمود. حضرت شكايت كردم و از آن بزرگوار درخواست دعا منودم

اى است كه چهارصد دينار در آن است، از آن براى رفع مشكل و  اين كيسه: رسيده بياور، كيسه را كه آورد، فرمود
  :پريشانيت استفاده كن، گفتم

كنم وىل  منىدعا را رها : فدايت شوم به خدا سوگند قصد پول گرفنت نداشتم، فقط براى درخواست دعا آمده بودم، فرمود
  .»2«  شوى مهه آنچه را دچار آن هسىت به مردم خرب نده كه نزد آنان سبك و خوار مى

______________________________  
  .26، حديث 4، باب 24/ 47: ؛ حبار األنوار274/ 4: ؛ املناقب155: العدد القوية -)1(

، 31، باب 226/ 7: ؛ مستدرك الوسائل31، حديث 4، باب 34/ 47: ؛ حبار األنوار184: رجال الكشى -)2(
  .8101حديث 

  470: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   احرتام مهمان

اى از امور  مهماىن را نزد حضرت امام صادق عليه السالم ديدم، روزى مهمان براى اجنام پاره: گويد عبدالّله بن يعفور مى
  :بايد، اجنام داده، فرمود ازداشت و خود آنچه را مىبرخاست، حضرت او را از دست زدن به كارى ب

ى كرده است   .»1«  پيامرب صلى اهللا عليه و آله از اينكه مهمان به كار گرفته شود 

  برخورد با دو فقري

در منا با مجعى از شيعيان در خدمت حضرت امام صادق عليه السالم بودمي، در مقابل ما : گويد مسمع بن عبدامللك مى
اى انگور به او عطا كرد،  خوردمي، فقريى آمد و از حضرت چيزى خواست، امام خوشه انگور بود كه از آن مى مقدارى

خدا برايت گشايش و فراخى فراهم : گريم، حضرت فرمود مرا به اين انگور نيازى نيست، اگر درمهى باشد مى: فقري گفت
  .آورد
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خدا برايت گشايش و فراخى آورد و چيزى به : حضرت فرمودخوشه انگور را بدهيد، : فقري رفت، سپس برگشت و گفت
  !او نداد

فقريى ديگر آمد، حضرت صادق عليه السالم سه حبه انگور به او داد، فقري سه حبه را از دست حضرت گرفت، سپس  
  .محد و سپاس پروردگار جهانيان را كه به من روزى عنايت كرد: گفت

: پر از انگور كرد و به او داد، فقري از دست حضرت گرفت سپس گفتبايست، پس دست مباركش را : حضرت فرمود
  .محد و سپاس پروردگار جهانيان را كه به من روزى عنايت كرد

غالم چه مقدار درهم نزد توست؟ آن مقدار كه ما حدس زدمي حدود بيست درهم بود، حضرت آن را هم : حضرت فرمود
   به فقري داد و او هم گرفت

______________________________  
، حديث 37، باب 315/ 24: ؛ وسائل الشيعة1، باب كراهية استخدام الضيف، حديث 283/ 6: الكاىف -)1(

  .49، حديث 4، باب 41/ 47: ؛ حبار األنوار30640

  471: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .شريكى براى تو نيستسپاس اين عنايت هم از تو بود اى خداىي كه ! خدايا: سپس گفت

: بپوش، او هم پوشيد و گفت: به جايت بايست، سپس پرياهىن كه بر تن مباركش بود به او داد و فرمود: حضرت فرمود
تا اينجا كه رسيد امام را رها كرد و برگشت و . خدا جزاى خريت دهد! خدا را سپاس كه مرا لباس پوشانيد، اى اباعبدالّله

كرد او هم خدا را  زيرا هرگاه به او عطا مى: فرمود كرد پيوسته به او عطا مى اگر حضرت را رها منىما گمان كردمي كه . رفت
  !»1«  گفت به عطاى حضرت سپاس مى

  دعا و راز و نياز

شنيدم حضرت امام صادق عليه السالم در حاىل كه دست به سوى عامل باال برداشته بود : گويد عبدالّله بن يعفور مى
  :گفت مى

  َربِّ َالَتِكْلىن إَىل نـَْفسى َطرَفَة َعٍني أَبداً َالأَقلَّ ِمن َذِلَك َوَال أكثـَرَ 
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  .مرا يك حلظه نه كمرت از آن و نه بيشرت به خود وا مگذار! پروردگارا. 

خدا يونس بن مىت را  ! اى پسر يعفور: پس به سرعت اشك از اطراف حماسنش جارى شد سپس رو به من كرده، فرمود
كارش به ناسپاسى نسبت به خدا هم : ز يك حلظه به خود وا گذاشت، پيامد سخت را به وجود آورد، عرض كردمكمرت ا

  !»2«  نه، وىل مردن در چنني حالىت هالكت است: رسيد؟ فرمود

______________________________  
  .56ث ، حدي4، باب 42/ 47: ؛ حبار األنوار12، باب النوادر، حديث 49/ 4: الكاىف -)1(

، حديث 4، باب 46/ 47: ؛ حبار األنوار15، باب دعوات موجزات جلميع احلوائج، حديث 581/ 2: الكاىف -)2(
66.  

  472: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   صرب در مصيبت

شدم، ناگهان براى عيادت فرزند حضرت امام صادق عليه السالم به حمضر آن بزرگوار مشّرف : گويد قتيبه اعشى مى
به خدا سوگند : حضرت را بر درب خانه نگران و حمزون ديدم، گفتم فدايت گردم، كودك در چه حال است؟ فرمود

  .آشفتگى و بال بر اوست

درخشيد و دگرگوىن و حزن  وارد خانه شد و ساعىت درنگ كرد، آنگاه به سوى ما بازگشت در حاىل كه چهره مباركش مى
از دنيا : فدايت شوم كودك در چه حال است؟ فرمود: ميدوار شدم كه كودك سامل شده؛ گفتماز او برطرف شده بود، ا

بينم؟ مطلب  دار ديدم و اكنون كه مرده تو را بر اين حال مى فدايت گردم او كه زنده بود مشا را نگران و غصه: رفت، گفتم
كنيم، هنگامى كه قضاى اهلى جارى شد به  ما اهل بيىت هستيم كه پيش از مصيبت جزع مى: از چه قرار است؟ فرمود

  !»1«  شومي دهيم و به امرش تسليم مى قضايش رضا مى

   شت با عبادت اندك

  :كند كه آن حضرت فرمود ابوبصري از حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى
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رخيتم،  و عرق مى من در طواف بودم كه پدرم بر من گذشت در حاىل كه به خاطر جوانيم در عبادت سخت كوش بودم
شت مى ترديد هرگاه خدا بنده ىب! پسرم جعفر: به من فرمود    برد و عمل اى را دوست بدارد او را به 

______________________________  
، حديث 85، باب 275/ 3: ؛ وسائل الشيعة11، باب الصرب واجلزع واإلسرتجاع، حديث 225/ 3: الكاىف -)1(

  .76، حديث 4، باب 49/ 47: ؛ حبار األنوار3639

  473: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« پذيرد اندك را از او مى

   مهرباىن به زيردست

حضرت امام صادق عليه السالم غالمش را براى كارى فرستاد، در آمدنش تأخري كرد، : گويد حفص بن عايشه مى
بالش رفت، او را در خواب يافت، باالى سرش نشستند و مشغول حضرت هنگامى كه تأخري كردن غالم را ديدند به دن

خواىب و روز هم  خواب اآلن حق تو نيست، شب مى! فالىن: باد زدن او شدند تا از خواب بيدار شد، حضرت فرمود
  .»2« خواىب؟ خواب شب براى تو و كار و فعاليت روز تو براى ما مى

   كوشش براى معيشت

اى در دست و لباسى خشن بر تن، در  حضرت امام صادق عليه السالم را ديدم كه با تيشه: گويد ابوعمرو شيباىن مى
فدايت گردم تيشه را به من : كرد در حاىل كه از پشت مباركش عرق جارى بود، گفتم باغى كه در مالكيت او بود كار مى

  !»3« حرارت آفتاب آزار ببينددوست دارم مرد در جستجوى معيشت به : بسپاريد تا من براى مشا كار كنم؛ فرمود

______________________________  
، حبار 266، حديث 26، باب 108/ 1: ؛ وسائل الشيعة4، باب اإلقتصاد ىف العبادة، حديث 86/ 2: الكاىف -)1(

  .94، حديث 4، باب 55/ 47: األنوار

، 4، باب 56/ 47: ؛ حبار األنوار136/ 2: ، جمموعة ورام50، حديث حبر مع الشمس، حديث 87/ 8: الكاىف -)2(
  .97حديث 
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، حديث 9، باب 39/ 17: ؛ وسائل الشيعة13، باب ما جيب اإلقتداء باألئمة، حديث 76/ 5: الكاىف -)3(
  .101، حديث 4، باب 57/ 47: ؛ حبار األنوار21924

  474: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  پاداش و مزد كارگر

گروهى را براى كار كردن در باغ حضرت امام صادق عليه السالم اجري كردمي و پايان كارشان را : گويد مى حنان بن شعيب
  .»1« پيش از آنكه عرقشان خشك شود مزدشان را بپرداز: عصر قرار دادمي، وقىت از كار فارغ شدند به معتب فرمودند

   سود حالل

گفتند به حضور خواست و  الم غالمش را كه به او مصادف مىحضرت امام صادق عليه الس: گويد ابوجعفر فزارى مى
  .اند آماده شو تا به مصر براى داد و ستد بروى، زيرا نان خورهاى من زياد شده: هزار دينار در اختيارش گذاشته، فرمود

اى كه از  همصادف كاالىي آماده كرد و با كاروان جتار به سوى مصر رهسپار شد؛ هنگامى كه نزديك مصر رسيدند قافل
آمد با آنان برخورد كرد، از قافله درباره وضعيت و قيمت كاالىي كه داشتند و مورد نياز عموم مردم بود  مصر بريون مى

  پرسيدند كه در مصر چگونه است؟

 هم سوگند و هم پيمان شدند كه كااليشان را از نظر سود. شود چيزى از آن در مصر يافت منى: كاروانيان به آنان گفتند
مصادف، بر حضرت امام . وقىت كااليشان را فروختند و قيمتش را گرفتند، به مدينه باز گشتند! دينار به دينار بفروشند

   صادق عليه السالم وارد شد در حاىل دو كيسه هزار دينارى مهراهش

______________________________  
، حديث 4، باب 106/ 19: ؛ وسائل الشيعة3، حديث ...، باب كراهة إستعمال األجري289/ 5: الكاىف -)1(

  .105، حديث 4، باب 57/ 47: ؛ حبار األنوار24251

  475: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .فدايت گردم اين كيسه اصل سرمايه و آن ديگر سود سرمايه: داشت، به حضرت گفت
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ش كاال چه كرديد؟ مصادف داستان را بيان كرد، حضرت مشا در فرو ! اين سود، سودى زياد و فراوان است: حضرت فرمود
! سبحان الّله بر ضد مسلمانان، هم سوگند شديد كه جنس را از نظر سود جز دينار به دينار به آنان نفروشيد؟: فرمود

اى : اين اصل سرمايه من و به سودش هيچ نيازى ندارم سپس فرمود: ها را گرفت و فرمود سپس يكى از آن كيسه
  !!»1«  تر است مششري زدن در ميدان جنگ از طلب حالل آسان! مصادف

______________________________  
، حديث 26، باب 421/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، باب احللف ىف الثراء والبيع، حديث 161/ 5: الكاىف -)1(

  .111، حديث 4، باب 59/ 47: ؛ حبار األنوار22897

  476: ش نشني، صالسالم عرشيان فر  اهل بيت عليهم

   اى از اخالق حضرت امام موسى بن جعفر عليهما السالم جلوه

   عبادت رب و خدمت به خلق

ترين و بزرگوارترينشان  ترين و سخى امام هفتم حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم در ميان اهل زمانش عابدترين و فقيه
  .بود

شد تا  كرد سپس مشغول تعقيب مى آورد و به مناز صبح وصل مى مىهاى شب را به جا  حضرت مهه نافله: روايت شده
حضرتش . داشت تا آفتاب به زوال نزديك گردد افتاد و سر از سجده برمنى صبح بدمد و براى خدا به حال سجده مى

  .منود كرد و اين دعا را تكرار مى بسيار دعا مى

   ْوِت، َواْلَعْفَو ِعْنَد احلِْسابِ اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَ ُلَك الرَّاَحَة ِعْنَد اْلمَ 

  .كنم راحىت هنگام مرگ و خبشش هنگام حساب را از تو درخواست مى! خدايا. 

  :از دعاهاى آن حضرت اين بود

ْنُب ِمْن َعْبِدَك، فـَْلَيْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدكَ    .َعُظَم الذَّ

  .گناه از بنده تو عظيم است پس خبشش از تو نيكو است
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و اقوامش از   اهل بيت  آن بزرگوار به. شد كرد تا جاىي كه حماسنش از اشك ديدگانش تر مى از خشيت خدا گريه مى مهواره
يدستان مدينه در تاريكى شب تفقد و دجلوىي مهه بيشرت رسيدگى مى    كرد و مهواره از 

  477: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

دانستند اين لطف و  رساند و آنان منى برد و به دستشان مى نار و آرد و خرما براى آنان مىمنود، زنبيلى از درهم و دي مى
  !؟»1«  اى است عنايت از چه ناحيه

   قناعت و جود و كرم

چه خوب است نزد : به مدينه آمدم تا وامى بگريم، از جستجو خسته شدم، گفتم: گويد حمّمد بن عبدالّله بكرى مى
  .عليهما السالم بروم و از وضع خود نزد او شكايت برمحضرت موسى بن جعفر 

غرباىل در دست داشت كه تنها چند . هاى شهر بود آمدم، به مهراه غالمش به سوى من آمد به كشتزارش كه در بلندى
قطعه گوشت در آن بود، از آن گوشت خورد و من هم با او خوردم سپس از حاجت من پرسيد، داستامن را گفتم، وارد 

  :خانه شد، بعد از چند حلظه به سوى من آمد، به غالمش فرمود

اى كه در آن سيصد دينار بود به من عطا فرمود سپس برخاست و روى  برو، سپس دستش را به سوى من دراز كرد و كيسه
  .»2«  از من گردانيد و رفت، من هم برخاستم، سوار مركبم شدم و از مدينه باز گشتم

   نكمك و حمبت به خمالفا

داد و هرگاه  مردى از فرزندان عمر بن خطاب در مدينه بود كه پيوسته حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم را آزار مى
  !!كرد گفت و نسبت به امرياملؤمنني عليه السالم بدگوىي مى ديد به حضرتش ناسزا مى آن بزرگوار را مى

______________________________  
  .5، حديث 5، باب 101/ 48: ؛ حبار األنوار231/ 2: ؛ االرشاد896/ 2 :اخلرائج واجلرائح -)1(

  .6، حديث 5، باب 102/ 48: ؛ حبار األنوار215/ 1: ؛ روضة الواعظني232/ 2: االرشاد -)2(

  478: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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را نابود كنيم، حضرت آنان را به شّدت از اين   ما را آزاد بگذار تا اين بدكار! پسر پيامرب: روزى اصحاب حضرت گفتند
ى كرد   .كار باز داشت و به سخىت از اجنام آن عمل 

كند، حضرت سوار بر مركىب شده، به  اى از نواحى مدينه كشت و زرع مى در ناحيه: امام از وضع ُعمرى پرسيد، گفتند
روى زراعت ما : د مزرعه شدند، عمرى فرياد برداشتاش يافتند، با مركبشان وار  سوى او حركت كردند و او را در مزرعه

روىي  قدم مگذار وىل حضرت سوار بر مركب جلو رفتند تا به او رسيدند، از مركب پياده شدند و كنار او نشسته، با گشاده
مقدار اميد چه : صد دينار، فرمود: اى؟ گفت براى زراعتت چه مقدار هزينه كرده: و خنده با او برخورد كردند، به او گفتند

  :برداشت دارى؟ گفت

اميدوارم دويست دينار نصيبم شود، : حرفم اين است كه چه اندازه اميد دارى به تو برسد؟ گفت: دامن، فرمود غيب منى
اين زراعتت كه بر حال خود است و خدا در : اى كه در آن سيصد دينار بود به او عطا كردند و فرمودند حضرت كيسه

خبشد، عمرى از جاى برخاست و سر حضرت را بوسيد و از آن بزرگوار خواست كه از  رى به تو مىآن، آنچه را اميد دا
  .اسائه ادبش بگذرد

  .حضرت تبّسمى حاكى از رضايت به روى او منودند و باز گشتند

لتش را  داند رسا خدا مى: امام به مسجد رفتند و ديدند عمرى در آجنا نشسته، چون حضرت را ديد، گفت: گويد راوى مى
  !كجا قرار دهد

ترديد آنچه  ىب: گفت! گفىت داستانت چيست؟ تو در حق او سخناىن غري اين مى: ياران عمرى به او هجوم بردند و گفتند
  !را اآلن گفتم شنيديد و با آنان درباره امام حبث و گفتگو كرد و آنان هم با او به جمادله و ستيز برخاستند

  479: فرش نشني، صالسالم عرشيان  اهل بيت عليهم

آنچه را مشا در حق او خواستيد : هنگامى كه حضرت به خانه باز گشت به اصحابش كه خواستار قتل عمرى بودند فرمود
  .»1«  رت بود يا آنچه را من خواستم؟ من كارش را به مقدارى كه دانستيد اصالح كردم و شّرش را كفايت منودم

  نظري خبششى ىب

حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم خواست تا براى تربيك روز نوروز و گرفنت هدايا كه براى او منصور دوانيقى از 
  .كردند، بنشيند محل مى
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. من در اخبار جدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله جستجو و دقت كردم، براى اين عيد خربى نيافتم: حضرت فرمود
ن را حمو كرد و پناه به حق كه ما چيزى را كه اسالم مريانده، زنده  عيد گرفنت چنني روزى سنت ايرانيان است و اسالم آ

  .كنيم

دهم كه بنشيىن،  دهم، تو را به خداى بزرگ سوگند مى من اين را به عنوان سياسىت براى لشكر اجنام مى: منصور گفت
و هداياىي براى حضرت  گفتند شدند و به او تربيك مى حضرت نشست، فرمانروايان و امرا و لشكريان بر حضرت وارد مى

  .كرد آوردند و خادم منصور باالى سر حضرت هداياى آورده شده را مشاره مى مى

يدستم كه در ! اى پسر دخرت رسول خدا: در پاياِن ديدار مردم، پريمردى سال خورده وارد شده، گفت من مردى فقري و 
كه جدم براى جّدت حسني بن على عليهما السالم اين روز ماىل ندارم به تو هديه دهم، هديه من سه بيت شعر است  

  .ات را پذيرفتم، بنشني خدا تو را بركت دهد هديه: سروده است و آن را خواند، حضرت فرمود

______________________________  
  .7، حديث 5، باب 102/ 48: ؛ حبار األنوار233/ 2: االرشاد -)1(

  480: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

خواهد با اين اموال چه   نزد امري برو و او را از اموال آگاهى ده و بپرس مى: آنگاه به سوى غالم منصور سر برداشته، فرمود
ا حتفه منصور مى: كند، غالم رفت و برگشت و گفت خواهيد اجنام دهيد،  اى از من به مشاست، هرچه مى گويد كه مهه آ

يدست فرمود   !!»1«  ه اين اموال را بردار كه خبششى از سوى من به توستمه: حضرت به پريمرد 

______________________________  
، 83، باب 387/ 10: ؛ مستدرك الوسائل9، حديث 5، باب 108/ 48: ؛ حبار األنوار319/ 4: املناقب -)1(

  .12237حديث 

  481: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حضرت امام على بن موسى الرضا عليهما السالماى از اخالق  گزيده

   اخالق اهلى
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هرگز حضرت امام رضا عليه السالم را نديدم كه با سخنش به كسى جفا كند و هرگز نديدم كه : گويد ابراهيم بن عباس مى
رّد نساخت  سخن كسى را پيش از آنكه به پايان آورد قطع منايد و احدى را از نياز و حاجىت كه قدرت بر ادايش داشت

و هرگز پايش را در برابر مهنشيىن دراز نكرد و هرگز احدى از غالمان و خدمتكارانش را ناسزا نگفت و هرگز نديدم كه 
  .اش تبسم بود آب دهان بريون بيندازد و هرگز نديدم خبندد بلكه خنده

بانان و كارگزاران را براى خوردن غذا ادند، غالمان و حىت در  نشست و سفره غذايش را در برابرش مى هرگاه به خلوت مى
هايش را از سر شب تا صبح بيدار  دار، اكثر شب زنده نشاندند، در شب كم خواب بود و بسيار شب اش مى با او بر سفره

روزگار است، ]  متام[اين روزه : فرمود شد و مى گرفت و روزه اول و وسط و آخر ماه از او فوت منى بود، بسيار روزه مى
كسى كه گمان كند در . هاى تاريك بود و كار نيك پنهاىن او بسيار بود و بيشرت صدقه و كار نيكش در شبصدقه 

  !»1« فضيلت مانند او را ديده، باورش نكنيد

______________________________  
  .4، حديث 7، باب 91/ 49: ؛ حبار األنوار7، حديث 44، باب 184/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  482: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهماهل 

يدستان    اطعام 

آوردند  خواستند غذا خبورند سيىن بزرگى برايش مى حضرت امام رضا عليه السالم هنگامى كه مى: گويد معمر بن خالد مى
رتين و پاكيزه و آن حضرت سيىن را نزديك سفره مى آوردند و از هر  مى ترين غذاىي كه در سفره بود روى گذاشتند، پس به 

يدستان بربند سپس اين آيه را  ادند، سپس فرمان مى داشتند و در آن سيىن بزرگ مى نوعى مقدارى برمى دادند براى 
  :كردند تالوت مى

  .»1« »َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبةَ «

  .پس شتابان و با شّدت به آن گردنه سخت وارد نشد

شت را اطعام  براى مهه انسان دانست كه خدا مى: فرمودند آنگاه مى ها قدرت آزاد كردن برده نيست، پس راه آنان به 
  .»2« طعام قرار داد

   تكرمي به انسان
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روزى براى خود . در سفر حضرت امام رضا عليه السالم به خراسان مهراه آن بزرگوار بودم: گويد مردى از اهاىل بلخ مى
فدايت گردم، اگر : و غري زنگى را سر سفره مجع كردند، به حضرت گفتمسفره غذا خواستند و مهه غالمان سياه زنگى 

  :تر بود، فرمود انداخىت مناسب سفره اينان را از خود جدا مى

______________________________  
  .11): 90(بلد  -)1(

وسائل ؛ 29، حديث 1، باب 392/ 2: ؛ احملاسن12، باب فضل إطعام الطعام، حديث 52/ 4: الكاىف -)2(
  .11، حديث 7، باب 97/ 49: ؛ حبار األنوار30528، حديث 26، باب 292/ 24: الشيعة

  483: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  ساكت باش، خداوند يكى است و پدر يكى و مادر يكى است و پاداش به اعمال است

   كمك به از راه مانده

س حضرت امام رضا عليه السالم بودم و با آن حضرت گفتگو داشتم، گروه بسيارى من در جمل: گويد اليسع بن محزه مى
پرسيدند كه ناگهان مردى بلند قامت بر حضرت وارد  در حمضر حضرت مجع بودند و از آن بزرگوار از حالل و حرام مى

هستم، از حج باز مردى از دوستدارانت و دوستدار پدران و اجدادت ! سالم بر تو اى پسر رسول خدا: شده، گفت
ام و چيزى كه بتوامن با آن مسافىت را طى كنم ندارم، اگر مرا تا شهرم برساىن خدا  ام را از دست داده گردم، زاد و توشه مى

دهم چون من شايسته صدقه  به من نعمت داده است، اگر به شهرم برسم آنچه را كه به من دادى از جانب تو صدقه مى
  .نيستم

ت رمحت كند بنشني و رو به جانب مردم كرد و با آنان سخن گفت تا پراكنده شدند و او و سليمان خداي: حضرت فرمود
  .جعفرى و خثيمه و من ماندمي

خدا  ! اى سليمان: دهيد وارد حجره شوم و در آن حال رو به سليمان جعفرى كرد و گفت به من اذن مى: حضرت فرمود
شد و ساعىت ماند سپس خارج شد و در را بست و دستش را از  كارت را پيش انداخت، پس برخاست و وارد اتاق

اين دويست دينار را بگري و در مؤونه و : اينجامي، فرمود: خراساىن كجاست؟ خراساىن گفت: باالى در بريون آورد و گفت
   خمارجت
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______________________________  
، حديث 13، باب 264/ 24: ل الشيعة؛ وسائ296، حديث يأجوج و مأجوج، حديث 230/ 8: الكاىف -)1(

  .18، حديث 7، باب 101/ 49: ؛ حبار األنوار30504

  484: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !!هزينه كن و با آن بركت جبوى و از جانب من هم صدقه نده و از اين خانه هم برو كه تو را نبينم و تو هم مرا نبيىن

فدايت گردم، سخاوت كردى و مهرباىن منودى، چرا صورتت را از او : حضرت گفت سپس آن مرد رفت، سليمان به
اش نبينم، آيا حديث  از ترس اينكه خوارى و ذّلت سؤال را به خاطر اينكه حاجتش را روا كردم در چهره: پوشانيدى؟ فرمود

هفتاد حج است، ظاهر كننده بدى كننده خوىب كارش مساوى با  اى كه پنهان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را نشنيده
  خوار و خمذول است و پنهان كننده بدى آمرزيده است، آيا قول متقدمان را نشنيدى؟

 َمَىت آِتِه يَوماً ِألَطُلَب َحاَجةً 
 

 «1»  َرَجْعُت إَىل أهِلى َوَوْجِهى ِمبائِهِ 

  

  !حاىل كه آبرومي حمفوظ استگردم در  ام باز مى چون روزى براى طلب حاجت نزدش آمي به خانواده

  مزد كارگر

ام برگردم كه به من  براى كارى با حضرت امام رضا عليه السالم بودم، خواستم به خانه: گويد سليمان بن جعفر جعفرى مى
  .با من بيا و امشب نزد من بيتوته كن: فرمود

نداخت كه با ِگل در حال ساخنت اش شد، به غالمانش نظر ا با حضرت حركت كردم، هنگام غروب آفتاب وارد خانه
اين مردى كه با : اى را ديد كه جزء غالمانش نبود، فرمود طويله براى چهارپايان يا چيز ديگر بودند؛ ناگهان سياه چهره

با او در مورد مزدش توافق  : دهيم، حضرت فرمود كند و ما هم چيزى به او مى به ما كمك مى: مشاست كيست؟ گفتند
   به :ايد؟ گفتند كرده

______________________________  
  .19، حديث 7، باب 101/ 49: ؛ حبار األنوار3، باب من أعطى بعد املسألة، حديث 23/ 4: الكاىف -)1(
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  485: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شدت از اين كار به خشم دهيم راضى است، حضرت با تازيانه به سراغ آنان رفته، آنان را زد و به  چيزى كه به او مى
  .آمد

مكرر آنان را از اينكه كسى بدون توافق بر سر مزد با : كنيد؟ فرمود فدايت شوم چرا اين گونه خود را ناراحت مى: گفتم
ى كرده برد كه  بدان كه اگر كسى بدون تعيني مزد برايت كار كند اگر سه برابر به مزدش بيفزاىي گمان مى! ام آنان كار كند 

اى اضافه به  گويد و اگر حبّه اى وىل اگر مزدش را مشخص كىن بعد به او بپردازى، وفاداريت را سپاس مى مزدش كاستهاز 
  .»1«  اى آيد كه به او اضافه داده كند و به نظرش مى شناسى مى او بدهى حق

  اخالص در توحيد

سرتى به رنگ سياه و سپيد وارد نيشابور شد زماىن كه حضرت امام رضا عليه السالم سوار بر ا: گويد ابوصلت هروى مى
  .من مهراه حضرت بودم، دانشمندان نيشابور براى استقبال از حضرت بريون آمدند

به حق پاك پدرانت ! اى پسر رسول خدا: هنگامى كه حضرت به حمّله مربعه منتقل شد، لگام اسرتش را گرفته، گفتند
  .براى ما بازگو -دكه درود خدا بر مهه ايشان با  -حديثى از آنان

حديث كرد مرا پدرم موسى بن جعفر : حضرت در حاىل كه رداىي از خز بر تن داشت، سر از حممل بريون آورده، فرمود
عليهما السالم از پدرش جعفر بن حمّمد عليهما السالم از پدرش حمّمد بن على عليهما السالم از پدرش على بن احلسني 

شت از امرياملؤمنني عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليهما السالم از پدرش حسني عل يه السالم سرور جوانان اهل 
   تقدست امسائه و جل -جربئيل روح االمني از خدا: عليه و آله كه فرمود

______________________________  
، حديث 3اب ، ب104/ 19: ؛ وسائل الشيعة1، باب كراهة إستعمال األجري، حديث 288/ 5: الكاىف -)1(

  .34، حديث 7، باب 106/ 49: ؛ حبار األنوار24247

  486: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

مرا بپرستيد و بدانيد كه هركس از مشا ! بندگامن. به درسىت كه من خدامي، معبودى تنها جز من نيست: مرا خرب داد -وجهه
در حاىل كه به آن اخالص ورزد مالقات كند وارد حصار من شده است و هركس وارد  »ال إله إّالالّله«  مرا به شهادت
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اخالص شهادت به خدا چيست؟ امام عليه السالم ! اى پسر رسول خدا: حصار من گردد از عذامب امين است، گفتند
  .»1«  اهل بيت عليهم السالم  طاعت خدا و طاعت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و واليت: فرمود

   اى كرميانه نامه

اى از حضرت امام رضا عليه السالم به فرزندش ابوجعفر حضرت امام جواد عليه السالم به اين  نامه: گويد بزنطى مى
برند، اين از خبل آنان است كه مبادا  به من خرب رسيده كه تو را از درب كوچك بريون مى! اى اباجعفر: مضمون خواندم

  .خواهم كه رفت و آمدنت جز از درب بزرگ نباشد ه حّقى كه بر تو دارم از تو مىاز تو خريى به كسى برسد، ب

هنگامى كه سوار مركب شدى، بايد درهم و دينار با تو باشد، و كسى نباشد كه از تو درخواست كند مگر اينكه به او 
اگر خواسىت، بيشرت عطا كن و  عطا كىن و اگر عموهايت از تو خواستند به آنان نيكى كىن، كمرت از پنجاه دينار مده و

من . هايت از تو درخواست خري كردند كمرت از بيست و پنج دينار نباشد و اگر خواسىت، به آنان بيشرت ببخش اگر عمه
  !»2«  خواهم خدا تو را رفعت و منزلت دهد، بنابراين انفاق كن و از تنگدسىت از صاحب عرش مرتس مى

______________________________  
  .1، حديث 11، باب 120/ 49: ؛ حبار األنوار74/ 2: ؛ جمموعة ورام1220، حديث 588: األماىل، طوسى -)1(

: ، الفصل الرابع ىف السخاوة؛ حبار األنوار233: ؛ مشكاة األنوار20، حديث 30، باب 8/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(
  .16، حديث 5، باب 102/ 50

  487: نشني، صالسالم عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

   انفاق دو پرياهن و مال

بيىن كه  به خود مى: در خراسان بر درب خانه حضرت امام رضا عليه السالم بودم، به معمر گفتم: گويد ريان بن صلت مى
اند به من ببخشد؟ معمر   هاىي كه به نامش سّكه زده هايش را به من بپوشاند و از درهم از سرورم خبواهى پرياهىن از پرياهن

هاى  خواهد از پرياهن ريان منى! اى معمر: درنگ وارد بر حضرت شدم، حضرت سخن را اين چنني شروع كرد ىب: گفت
اين مهان سخن او است كه تازه در ! سبحان اللّه: گفتم! هاى خويش به او ببخشيم؟ خود به او بپوشانيم و از درهم

  !آستانه درب به من گفت
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مرا به سراى حضرت برد؛ به آن . مؤمن كامياب است، به او بگو نزد من آيد ترديد ىب: حضرت خنديد، سپس فرمود
هايش را خواست و به من داد، هنگامى كه از پيشگاه  بزرگوار سالم گفتم، سالمم را پاسخ گفت، دو پرياهن از پرياهن

  .»1«  مباركش برخاستم سى درهم در دست من گذاشت

   پرداخت قرض سنگني

راهى براى ادايش جز كمك جسنت از سيد و : قرض سنگيىن بر عهده داشتم، نزد خود گفتم: يدگو  ابوحمّمد غفارى مى
موالمي ابواحلسن على بن موسى الرضا عليهما السالم ندارم، هنگام صبح به خانه حضرت آمدم و اذن ورود خواستم، به من 

  .داى دين تو بر عهده ماستدامن، ا حاجتت را مى! اى ابا حمّمد: اذن داد؛ وقىت وارد شدم به من گفت

روى؟   كىن يا مى شب را نزد ما بيتوته مى: چون شب شد غذاىي براى خوردن آوردند و ما غذا خوردمي، حضرت فرمود
   اگر حاجتم! سرور من: گفتم

______________________________  
  .1، حديث 3، باب 29/ 49: ؛ حبار األنوار148: قرب اإلسناد -)1(

  488: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رت است، آن حضرت، مشىت پول برداشت و به من داد   .را روا كىن رفنت برامي 

از نزد حضرت رفتم و به چراغ نزديك شدم، ناگاه دينارهاى سرخ و زرد ديدم، اول دينارى كه در دستم قرار گرفت و 
دينارها پنجاه عدد است، بيست و شش دينار براى اداى دين ! داى ابا حممّ : نقشش را ديدم گويا روى آن نوشته شده بود

  .ات و بيست و چهار دينار ديگر براى هزينه خانواده

  !!»1« صبح روز بعد وقىت در دينارها دقت كردم آن دينار را نديدم و از جمموعه پنجاه دينار هم چيزى كم نشده بود

______________________________  
  .22، حديث 3، باب 38/ 49: ؛ حبار األنوار29، داللة أخرى، حديث 218/ 2: الرضاعيون أخبار  -)1(

  489: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   پرتوىي از اخالق حضرت امام جواد عليه السالم
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اير فضائل حضرت جواد االئمه عليه السالم با وجود كمى سن در علم و بردبارى و فصاحت بيان و عبادت خالصانه و س
فرمودند و به  نظري بودند، استعدادى شگرف و زباىن بليغ و رسا داشتند و مسائل علمى را بالبداهه پاسخ مى اخالقى ىب

  .فرمودند نظافت تن و لباس چون اجداد طاهرينش توجه بسيارى مى

   نامه پربركت

در ساىل كه در آن حج به جا آوردم كه : است از مردى از قبيله بىن حنيفه از اهاىل ُبست و سيستان روايت شده كه گفته
ابتداى حكومت معتصم بود، با حضرت امام جواد عليه السالم مهنشني شدم، بر سر يك سفره نشسته بودمي كه در حضور 

حاكم و واىل ما مردى است آراسته به واليت مشا و دوستدار  -فدايت شوم -:دوستان حاكم عباسى به حضرت گفتم
اى بنويس كه مرا مورد لطف  بيىن به او نامه اگر صالح مى -فدايت شوم -.او مالياتى بر عهده من است مشاست، در دفرت

 - فدايت شوم - :گفتم! شناسم او را منى: فرمود]  براى مراعات تقيه جهت حفظ جان حاكم سيستان[قرار دهد، حضرت 
  .نامه مشا به او براى من سودمند است است و  اهل بيت عليهم السالم مهان گونه كه عرض كردم از حمبان مشا

  490: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :حضرت كاغذى برگرفته، نوشتند

   بسم الّله الرمحن الرحيم

ماند مهان است كه در آن نيكى ورزيدى،  آنچه از عملت براى تو مى. اما بعد، حامل اين نامه به نيكى از مشا ياد كرد
نيكى كن و بدان كه خداى عّز و جّل از اعمال تو گرچه به وزن ذرّه يا خردل باشد بازخواست خواهد  پس به برادرانت 

  .كرد

وقىت وارد سيستان . خرب نامه پيش از ورودم، به حسني بن عبدالّله نيشابورى واىل منطقه ما، رسيده بود: گويد بر مى نامه
: ه را به او دادم، بوسيد و بر دو ديده گذاشته، به من گفتشدم، به فاصله دو فرسخى شهر از من استقبال كرد، نام

در دفرت تو مالياتى بر عهده من است كه از پرداختش عاجزم، فرمان داد آن ماليات را از دفرتش : حاجتت چيست؟ گفتم
دستور داد  تا من واىل اين ديارم ماليات مده سپس از عيال من پرسيد، تعداد آنان را به او گفتم،: حذف كردند و گفت

تا زنده بود ماليات ندادم و صله او هم تا از دنيا رفت از من قطع . كند و بيش از آن را به ما بدهند آنچه ما را اداره مى
  .»1« نشد

   محايت از مظلوم
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خدمت امام جواد عليه السالم نشسته بودم گوسفندى از خانه امام گم شده بود يكى از : گويد على بن جرير مى
ام دزدى گرفته، نزد آن حضرت آوردند مهسايه   .هاى امام را به ا

  .واى بر مشا او را رها كنيد، او دزدى نكرده است، گوسفند در خانه فالن كس است، برويد از خانه او بياوريد: امام فرمود

______________________________  
، حديث 46، باب 195/ 17: ؛ وسائل الشيعة6يث ، باب شرط من أذن له ىف أعماهلم، حد111/ 5: الكاىف -)1(

  .2، حديث 5، باب 86/ 50: ؛ حبار األنوار22336

  491: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ام دزدى دستگري كردند، لباسهايش را پاره كرده كتك  به مهان خانه رفتند ديدند گوسفند آجنا است، صاحب خانه را به ا
  .خورد كه گوسفند را ندزديده است زدند، وى قسم مى

  :او را خدمت امام آوردند، حضرت فرمود

  .ايد؟ گوسفند، خودش به خانه او داخل شده و او اطالعى نداشته است چرا به او ستم كرده

  .»1« آنگاه امام از او دجلوىي منود و مبلغى در مقابل لباسها و كتكى كه خورده بود به او خبشيد

   جواد عليه السالموقار و متانت امام 

كردند،  آوردند، او را سرزنش و مالمت مى گويند پس از شهادت امام رضا عليه السالم چون مردم نام مأمون را بر زبان مى
اى براى امام حمّمد تقى  خواست كه خود را از آن جرم و گناه تربئه كند، به اين جهت از سفر خراسان به بغداد آمد، نامه

  .مأمون پيش از آنكه وى را ببيند، به شكار رفت. امام به بغداد آمد. و با اكرام و اعزاز او را خواستعليه السالم نوشت 

در بني راه به گروهى از كودكان رسيد كه در ميان راه ايستاده بودند، امام جواد عليه السالم هم در آجنا ايستاده بود، چون  
ايت آرامش و وقار در جاى خود ! م از جايگاه خود حركت نكردكودكان كبكبه مأمون را ديدند، پراكنده شدند، اما با 

چرا مانند  : ايستاد تا آنكه مأمون به نزديك او رسيد، از ديدار كودك در شگفت گشت، عنان اسب بركشيد، پرسيد
  كودكان ديگر از سر راه دور نشديد و از جاى خود حركىت نكرديد؟

   و جرم! كه بر تو گشاد گردامن  راه تنگ نبود! اى خليفه: در پاسخ فرمود
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______________________________  
  .22، حديث 26باب  47/ 50: حبار األنوار -)1(

  492: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .جرم كسى را جمازات كنيد گمان ندارم كه ىب! و خطاىي نداشتم كه از تو بگريزم

چه ! اى كودك: از ديدار حسن و مجال او جمذوب او شده، پرسيد!! زده شد شگفتمأمون از شنيدن اين سخنان بيشرت 
  !نام دارى؟

  .فرزند على بن موسى الرضا عليهما السالم: پسر كيسىت؟ فرمود: گفت! حمّمد نام دارم: حضرت فرمود

درود و ! مسار گرديدمأمون چون نسبش را شنيد، تعجبش از بني رفت و از شنيدن نام آن امام كه شهيدش كرده بود، شر 
چون به صحرا رسيد، نگاهش بر درّاجى افتاد، بازى از پى او رها كرد، آن باز !! رمحت به روان پاك او فرستاد و رفت

  .مدتى ناپيدا گشت، چون از هوا برگشت، ماهى كوچكى كه هنوز زنده بود در منقار داشت

ازگشت، چون به مهان جا رسيد كه در هنگام رفنت امام ماهى را در كف دست گرفت و ب. مأمون از ديدن آن تعجب كرد
  :مأمون گفت. او از جاى خود حركت نكرد!! جواد عليه السالم را ديده بود، باز ديد كه كودكان پراكنده شدند

  !حمّمد، اين چيست كه در دست دارم؟

روند،  شود، ماهيان ريزه با ابرها باال مى مىخداوند درياىي چند آفريد، ابر از آن درياها بلند : حضرت از راه اهلام فرمود
ا را شكار مى   !!كنند گريند، خاندان نبوت را با آن آزمايش مى شهرياران آن را در كف مى!! كنند بازهاى شهرياران آ

از فرزندان آن بزرگوار اين گونه ! به راسىت توىي فرزند رضا: مأمون از شنيدن اين سخن تعجبش زيادتر شد و گفت
  !!»1«  ها و اسرار دور نيست ىتشگف

______________________________  
  .6، حديث 5، باب 91/ 5: حبار األنوار -)1(

  493: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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   نرينگ اهل باطل

مايل كند، نتوانست زد كه امام جواد عليه السالم را مانند خود از مردم دنيا سازد و به هوى و هوس  مأمون هر نرينگى مى
و نرينگ او در امام اثر نكرد تا زماىن كه خواست دخرت خود را به خانه وى بفرستد تا زفاف و پيوند زناشوئى اجنام  

در اينجا دستور داد كه صد كنيزى كه از مهه زيباتر بودند هر كدام جامى در دست گريند كه در آن جواهرى !.. گردد
  .از وى استقبال كنند! نشيند شود و در حجله دامادى مى آن وقىت كه امام وارد مى باشد و با اين جالل و شكوه در

كنيزان به آن دستور رفتار كردند، امام جواد عليه السالم توجهى به ايشان نفرمود، ناچار مأمون خمارق مغّىن را خواست كه 
اگر اين كار من براى ميل دادن ! اى امرياملؤمنني: خمارق مغّىن به مأمون گفت. نواز با ريش بلند آواز و رباب مردى بود خوش

  .كنم سپس در برابر امام نشست و آواز خود را بلند كرد جواد به امر دنياست، من كفايت مى

مدت يك . چنان آوازى خواند كه مهه مردم خانه به نزد او گرد آمدند، آنگاه شروع به نواخنت رباب و آواز خواندن كرد
پس . را نواخت، ديدند كه امام جواد عليه السالم نه به سوى راست توجهى كرد و نه بسوى چپ ساعت نواهاى موسيقى

  :از آن امام سر خود را بلند كرد و فرمود

  !اتَِّق اهللاَ يَا َذا الَعثْـُنون

  !!از خدا برتس اى مرد ريش دراز

ره   اى از آن نربد تا ناگهان رباب و مضراب از دست مغّىن افتاد و ديگر 

  494: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« مرد

  !ترا چه شد؟: مأمون از خمارق مغىن پرسيد

  .در هنگامى كه امام جواد عليه السالم به من بانگ زد، چنان لرزان گشتم كه هرگز تندرست خنواهم شد: گفت

   نظر شافعى درباره امام جواد عليه السالم

  :بزرگ اهل سنت درباره امام جواد عليه السالم چنني نوشته استكمال الدين شافعى از علماى 



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

 

 

ارزش و مرتبه بلندى را دارا است، ]...  اول حمّمد باقر دوم حمّمد تقى[ابو جعفر حمّمد دوم است ] امام حمّمد جواد[اين 
او كم بود؟  نامش در افواه مشهور است، سعه صدر و وسعت نظر، شرييىن سخن او مهه را جلب كرد و مدت افاضات

  .سرنوشت چنني شد كه در جواىن به روان كلى اهلى پيوست

كرد، از اشعه انوار  اختيار سر تعظيم خم مى رسيد ىب زمان او كوتاه بود، افادات وى بسيار بلند بود، هر كس به وى مى
ره هن با او علم و معرفت شدند، عقل و ذ سرچشمه نورى بود كه مهه از او روشن مى. گرديد مند مى افاضات علمى او 

  .»2«  يافت مى

______________________________  
  .37، حديث 26، باب 61/ 50: حبار األنوار -)1(

  .140: مطالب السؤول ىف مناقب آل الرسول -)2(

 كان من الصدور األكابر والرؤساء املعظمني، ذا حشمة«: اند الدين حمّمد بن طلحه شافعى كه در وصف او گفته كمال
در مطالب السؤول در وصف حضرت امام جواد عليه السالم چنني گفته » معروفاً بالزهد ىف الدنيا واالعراض عنها... وجاه
  :است

فما اتسعت حلبات جماهلا، وال امتدت أوقات آجاهلا، بل قضت عليه االقدار االهلية بقلة بقاءه ىف الدنيا حبكمها : وأما مناقبه
ا مدته وال امتدت فيها أيامه، غري أن الّله عّز وعال واجناهلا، فقّل ىف الدنيا  مقامه، وعّجل القدوم عليه زيارة محامه، فلم تطل 

خّصه مبنقبة متألقة ىف مطالع التعظيم، بارقة أنوارها مرتفعة ىف معارج التفضيل، قّيمة أقدارها، بادية لعقول أهل املعرفة آية 
  .ريةآثارها، وهى وإن كانت صغرية فداللتها كب

  495: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   عليه السالم »1«  اى از اخالق حضرت امام هادى گزيده

   توجه به نعمات اهلى

   تنگدسىت بسيار سخىت به من رسيد، به: گويد ابوهاشم جعفرى مى
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____________________________________________________________  
بازبيىن جمدد جهت چاپ سوم اين اثر ارزمشند مصادف شده است با يكى از فجايع عظيم روزگار كه قلب ايام  -)1(

بارگاه ملكوتى و  1384من ماه  4مطابق  1427حمرم احلرام  24شيعيان جهان را به دردآورده است، آرى در تاريخ 
قبور مطهر نرجس خاتون و حكيمه خاتون منور حضرت امام على اهلادى و حضرت امام حسن عسگرى عليهما السالم و 

و حمل نزول مالئكه و بيت پر نور و بركت و حمل تولد و غيبت حضرت بقية الّله االعظم عجل الّله تعاىل فرجه الشريف به 
ْم َو يَْأَىب اللَُّه ِإالَّ يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُؤا نُوَر اللَِّه ِبَأْفواِههِ «  ترين موجودات عامل و فاسدترين خاليق ختريب شده است دست وحشى

  .»َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َو َلْو َكرَِه اْلكاِفُرونَ 

اى نيست كه به  يعىن اين اولني ضربه» ليس أول قارورة كسرت ىف االسالم«البته جاى تعجب نيست و به قول مثل عرىب 
 عليه و آله از طرف دمشنان مسلمان منا ها بالفاصله پس از رحلت حضرت پيغمرب صلى اهللا شود و اين ضربه اسالم وارد مى

  .»اللهم العن اول ظامل ظلم حق حمّمد وآل حمّمد وآخر تابع له على ذلك«به اهل بيت عليهم السالم شروع شد 

  496: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كدام ! اى ابا هاشم: مى كه نشستم فرمودسوى اىب احلسن على بن حمّمد عليهما السالم رفتم، به من اجازه ورود داد، هنگا
  !خواهى شكر كىن؟ نعمت خداى عّز و جّل را بر خود مى

  :دانستم چه جواىب به حضرت بدهم، امام عليه السالم شروع به سخن كرده، فرمود زبامن بند آمد و منى

  َرَزَقَك اإلميَاَن َفَحرََّم َبَدَنَك َعَلى النَّاِر،

  .روزى تو كرد در نتيجه بدنت را بر آتش دوزخ حرام منوداميان را ]  خداى مهربان[

  َوَرَزَقَك الَعاِفَيَة َفأَعاَنَك َعَلى الطَّاَعِة،

  .و سالمىت و عافيت به تو خبشيد، در نتيجه تو را بر طاعت و عبادت يارى داد

   َوَرَزَقَك الُقُنوَع َفَصاَنَك َعِن الَتَبذُّلِ 

  .دارى مصونت داشت يجه از ناخويشنتو قناعت را روزى تو فرمود در نت. 
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خواهى نزد من از كسى كه اين  من به اين خاطر با اين مطالب با تو شروع به سخن كردم كه گمان بردم مى! اى ابوهاشم
  .»1« ام صد دينار به تو بدهند، آن را بگري مهه لطف و حمبت در حق تو كرده، شكايت كىن، در ضمن دستور داده

______________________________  
: ؛ األماىل، صدوق5863، من ألفاظ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله حديث 401/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

لس الرابع والستون؛ حبار األنوار412   .7، حديث 3، باب 129/ 50: ، ا

  497: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

داشت آب و هوا   توجه به 

ُسّر «مرا به اجبار به شهر : كند كه روزى حضرت امام هادى عليه السالم فرمود صورى از عموى پدرش روايت مىفّحام من
  چرا سرور من؟: آوردند، اگر مرا از اين شهر بريون كنند با ناخشنودمي بريون خواهند كرد، گفتم» من رأى

  .»1«  اش گوارش و كمى و قّلت بيمارى به خاطر هواى آن و آب خوش: فرمود

   حمبت و لطف ويژه به شيعه

در اصفهان مردى بود : گويند مى -از مجله ابوالعباس امحد بن نضر و ابوجعفر حمّمد بن علويه -گروهى از اهل اصفهان
نه كس  -به چه سبب در اين روزگار اعتقاد به امامت امام على النقى عليه السالم: شيعه، به نام عبدالرمحن، به او گفتند

  بر خود واجب منودى؟ را -ديگر

يدست بودم، با زباىن گويا و با : گفت شاهد چيزى بودم كه آن را بر من واجب كرد و آن اينكه من مردى فقري و 
  .ها اهل اصفهان مرا با كسان ديگرى براى دادخواهى به بارگاه متوّكل فرستادند ساىل از سال. جرأت

ار على بن حمّمد بن رضا عليهم السالم صادر شد، به برخى از كساىن كه روزى بر در بارگاه متوّكل بودمي كه فرمان احض
مردى علوى است و رافضيان به امامتش : اند كيست؟ گفته شد اين مرد كه فرمان به احضارش داده: حاضر بودند گفتم

روم تا  اينجا منىاز : ممكن است متوّكل براى به قتل رساندنش او را احضار كرده است، گفتم: اعتقاد دارند سپس گفت
  .بنگرم اين مرد چه مردى است
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______________________________  
  .8، حديث 3، باب 129/ 50: ؛ حبار األنوار417/ 4: ؛ املناقب545، حديث 281: األماىل، طوسى -)1(

  498: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كردند، هنگامى كه  راست و چپ راه ايستاده بودند و او را متاشا مىايشان سوار بر اسب آمد در حاىل كه مردم در طرف 
  .او را ديدم عشقش به دمل افتاد و پيش خود دعا كردم كه خدا شر متوّكل را از او دفع كند

كرد و توجهى به راست و چپش نداشت و من هم پيوسته براى  او در حال حركت ميان مردم فقط به يال اسبش نظر مى
خدا دعايت را مستجاب كرد و : عا بودم، چون بر من عبور كرد با چهره مباركش به من روى آورد و فرموداو در حال د

تو را چه : عمرت را طوالىن منود، و ثروت و اوالدت را بسيار و فراوان كرد، به خود لرزيدم و در ميان يارامن افتادم، پرسيدند
  :شد؟ گفتم

  .خري است و چيزى در آن باره نگفتم

از آن به اصفهان باز گشتم، خدا درب ثروتى فراوان به رومي گشود تا جاىي كه امروز غري از آنچه بريون خانه است، پس 
هاىي به ارزش هزار هزار درهم در خانه دارم و ده فرزند به من عنايت شد و اكنون عمرم به هفتاد و چند سال رسيده  چيزى

م كه آنچه در دل من بود دانست و خدا دعايش را درباره من و براى من است و تا حال قائل به امامت آن بزرگوار هست
  .»1« مستجاب كرد

  عنايت به بيمار و درمان او

دچار بيمارى خطرناك برص شد، در نتيجه، زندگى بر او » ُسّر من رأى«مردى از اهاىل : كند ابوهاشم جعفرى روايت مى
  .ناگوار و تلخ گشت

اگر روزى ابواحلسن على بن حمّمد بن رضا عليهم : و حالش شكايت كرد، ابوعلى گفت روزى نزد ابوعلى فهرى از وضع
   السالم گوشزد كىن و از او خبواهى

______________________________  
  .26، حديث 3، باب 141/ 50: ؛ حبار األنوار389/ 2: ؛ كشف الغمة11، باب 392/ 1: اخلرائج واجلرائح -)1(
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  499: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

  .برايت دعا كند، اميدوارم بيماريت برطرف شود

روزى به هنگام بازگشت بزرگوار از خانه متوّكل، سر راه حضرت نشست، چون حضرت را ديد برخاست كه به حضرت 
المىت خبشد و با كنار برو خدا تو را س: نزديك شود تا دعا براى درمان خود را مسألت كند، حضرت سه بار به او فرمود

  .دست مباركش به او اشاره كرد

ابوعلى فهرى بيمار را ديد، بيمار برخوردش را با حضرت گفت، حضرت آن مرد را از خود دور كرد و او هم براى نزديك 
  .شدن به امام پا پيش نگذاشت

ترديد به مهني زودى  برو، ىب آن انسان مهربان پيش از آنكه از او خبواهى برايت دعا كرد، با خيال راحت: ابوعلى گفت
بيمار به خانه باز گشت، آن شب را به صبح رسانيد، چون صبح شد چيزى از آثار آن بيمارى بر . سامل خواهى شد

  .»1« بدنش نديد

  نيكى به خويشاوند

و وارد در سامرا براى وداع به حضرت امام هادى عليه السالم جهت رفنت به حج، بر ا: گويد داود بن قاسم جعفرى مى
شدم، با من بريون آمد، وقىت به پايان حائل رسيد، به پايني آمد، من هم با او به پايني آمدم، با دستش روى زمني خطى 

آنچه در اين دايره است برگري تا براى هزينه سفرت باشد و براى حج خود ! اى عمو: شبيه دايره كشيد سپس به من فرمود
  ني كوبيدم قالىب طال ديدم كه در آن دويست مثقال طالاز آن كمك بگريى، من با دستم به زم

______________________________  
  .29، حديث 3، باب 145/ 50: ؛ حبار األنوار11، باب 399/ 1: اخلرائج واجلرائح -)1(

  500: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !»1« بود

   كرامت و تدبري شگفت
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اى  روزى حضرت امام هادى عليه السالم براى كار مهمى كه پيش آمده بود از سامرا به قريه: گويد حمّمد بن طلحه مى
  .به آجنا رفت. به فالن مكان رفته: خواست، به او گفتند رفتند، مردى از اعراب به درب خانه حضرت آمد، وى را مى

  حاجتت چيست؟: وقىت به ديدار حضرت نائل شد حضرت به او فرمود

اند، دين و قرض بسيار سنگيىن بر  م از اعراب كوفه كه متمسك به واليت جّدت على بن اىب طالبمردى هست: گفت
  .بينم كه براى اداى قرضم نزد او بروم ام آمده كه حتّملش برامي سخت است كسى را جز تو منى عهده

از : صبح كه شد به او فرمودخرسند باش و شادمان، سپس او را پياده منوده، مهمان خود كرد، : حضرت امام هادى فرمود
ار كه با من در آن خمالفت ورزى   .كنم با مشا خمالفت منى: عرب گفت! تو درخواسىت دارم ز

اى به خط خود نوشت و در آن اقرار كرد كه از اين عرب ماىل بر عهده من است وىل مقدار آن  امام عليه السالم ورقه
نوشته را بگري، اگر به سامرا رسيدى نزد من بيا، آجنا گروهى در كنار من اين : بيش از بدهكارى عرب بود سپس فرمود

ار كه با من ! ام، پولت را مطالبه كىن هستند، با اين نوشته از من با درشتگوىي از اينكه پول را پرداخت نكرده خدا را ز
  .دهم اجنام مى: عرب نوشته را گرفته، گفت. خمالفت كىن

عليه السالم به سامرا رسيد، گروه زيادى از ياران خليفه و غري آنان نزد حضرت بودند كه  هنگامى كه حضرت امام هادى
  مرد عرب وارد شد و خط را نشان داد

______________________________  
  .52، حديث 3، باب 172/ 50: ؛ حبار األنوار409/ 4: املناقب -)1(

  501: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .مطالبه مال كرد و مهان گونه كه امام به او سفارش كرده بود سخن گفتو 

امام عليه السالم با او سخن به نرمى گفت و با وى مهرباىن كرد و از او پوزش خواست و به اداى دين و خشنوديش 
  .اش داد وعده
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حضرت امام هادى عليه السالم  داستان حضرت با مرد عرب به متوّكل رسيد، متوّكل فرمان داد كه سى هزار درهم براى
ا را دست نزد تا عرب آمد، به او فرمود بربند، چون درهم اين مال را برگري و دينت را بپرداز : ها را براى آن بزرگوار بردند آ

  .و باقى را در خمارج اهل و عيالت هزينه كن و عذر ما را هم بپذير

داند كه رسالتش را در چه  به يك سوم اين مال بود وىل خدا مىبه خدا سوگند اميد من ! پسر رسول خدا: اعراىب گفت
  .»1«  جايگاهى قرار دهد، و مال را گرفت و از خدمت حضرت امام هادى عليه السالم بريون رفت

  نام گذارى فرزند

عنايت   مهسرم حامله است، از خدا خبواه پسرى به من: به حضرت امام هادى عليه السالم نوشتم: گويد ايوب بن نوح مى
هنگامى كه به دنيا آمد نامش را حمّمد بگذار، پس پسرى برامي به دنيا آمد و من نامش را حمّمد : كند، امام به من نوشت

  .»2«  ادم

______________________________  
  .55، حديث 3، باب 175/ 50: ؛ حبار األنوار374/ 2: كشف الغمة  -)1(

  .55، حديث 3، باب 177/ 50: وار؛ حبار األن385/ 2: كشف الغمة  -)2(

  502: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اى از اخالق حضرت امام حسن عسگرى عليه السالم جلوه

   توجه به شيعيان

اى است كه در خبشى از آن توجه  هاى حضرت امام عسگرى عليه السالم به على بن حسني بن بابويه قمى نامه از نامه
او و به مهه شيعيان شده كه داللت دارد بر اينكه شيعه حقيقى در پيشگاه امام معصوم از ارزش واالىي برخوردار اى به  ويژه

  :در سطورى از نامه آمده است. است

برترين اعمال امت من انتظار فرج است : بر تو باد به صرب و استقامت و انتظار فرج زيرا پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده
كند چنان كه پر از  اند تا فرزندم كه پيامرب بشارت داده زمني را پر از قسط و عدل مى ه شيعيان ما در اندوه و غصهو پيوست

  .ستم و جور شده ظاهر گردد
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ترديد  خود صرب و شكيباىي ورز و مهه شيعيامن را نيز به صرب و شكيباىي فرمان ده، ىب! اى ابا احلسن على! اى شيخ من
سالم و . دهد و سراجنام نيكو از پرهيزكاران است د است، آن را به هركس از بندگانش خبواهد ارث مىزمني از آن خداون

  .»1«  رمحت و بركات خدا بر تو و مهه شيعيامنان باد و درود خدا بر حمّمد و آلش

______________________________  
  .14، حديث 4، باب 318/ 50: ؛ حبار األنوار425/ 4: املناقب -)1(

  503: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ى از منكر   زيباترين راه امر به معروف و 

از بزرگان قم براى من نقل شد كه حسني بن حسن بن جعفر بن حمّمد بن امساعيل بن : گويد حسن بن حمّمد قمى مى
امحد بن اسحاق اشعرى كه وكيل اوقاف  روزى به قصد حاجىت به در خانه. كرد جعفر صادق در قم آشكارا شراخبوارى مى

  !اش باز گشت حسني بن حسن با دىل پر از اندوه به خانه. در قم بود رفت وىل امحد بن اسحاق اجازه ورود به او نداد

اد، وقىت به سامرا رسيد از حضرت امام عسگرى عليه السالم اجازه ورود  امحد بن اسحاق پس از چندى روى به حج 
  !اجازه ندادخواست و حضرت 

امحد مدتى طوالىن گريه كرد و به تضرّع و زارى نشست تا حضرت به او اجازه تشرف داد، هنگامى كه وارد شد عرض  
در حاىل كه من از شيعيان و ياران و پريوان توأم، ! به چه سبب مرا از تشرف به حمضرت منع كردى؟! پسر پيامرب: كرد

امحد گريست و به خدا سوگند خورد كه او را از ! ات راندى از درب خانه براى اينكه پسر عموى ما را: حضرت فرمود
  .اش مانع نشد مگر براى اينكه از مشروب خوارى توبه كند ورود به خانه

منودى و از  كردى و احرتام مى بايد اكرام مى راست گفىت وىل در هر حال به جهت انتساب آنان مى: حضرت فرمود
  !انگاشىت كه در اين صورت از زيانكاران خواهى بود بكشان منىجسىت و س حتقريشان دورى مى

هنگامى كه امحد باز گشت، اعيان قم به ديدنش آمدند و حسني هم با آنان بود، هنگامى كه امحد او را ديد، به سرعت 
  .از جا برخاست و از او استقبال كرد، و اكرامش منود و وى را باالى جملس نشاند

  .رخورد او تعجب كرد و به نظرش غريب آمدحسني بن حسن از اين ب
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   سبب اين برخورد را از او پرسيد، امحد بن اسحاق آنچه را بني او و حضرت

  504: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .امام عسگرى عليه السالم گذشته بود يادآورى كرد

ا توبه كرد، به خانه باز گشت و مهه وقىت حسني بن حسن ماجرا را شنيد، از كارهاى زشتش پشيمان شد و  از مهه آ
ها را رخيت، وسايل و اسبابش را شكست و از پرهيزكاران پارسا و نيكان متعبد گرديد و مالزم مسجد و معتكف  مشروب

  .»1« در آن گشت تا مرگ او را گرفت و نزديك مزار فاطمه معصومه عليها السالم دفن شد

  آسا انفاقى معجزه

ما را برب تا : زندگى بر ما سخت شد و تنگدسىت به ما هجوم آورد، پدرم به من گفت: گويد بن ابراهيم مى حمّمد بن على
  .كنند به حمضر اين مرد يعىن ابا حمّمد عسگرى عليه السالم برسيم كه او را به جوامنردى وبلند مهىت وصف مى

به سوى او به راه افتادمي، در : گويد ام، مى گز او را نديدهشناسم و هر  او را منى: شناسى؟ پاسخ داد او را مى: به پدرم گفتم
دويست درهم براى پوشاك، ! به راسىت چه نيازمندمي به اينكه فرمان دهد پانصد درهم به ما بپردازند: ميانه راه پدرم گفت

درهم فرمان  اى كاش براى من به سيصد: دويست درهم براى آرد و صد درهم براى هزينه زندگى و من نزد خود گفتم
داد، با صد درهم مركىب خبرم و صد درهم براى هزينه زندگى و صد درهم براى پوشاك و سپس به سوى منطقه جبل  مى
  .بروم

على بن ابراهيم و فرزندش حمّمد وارد شوند، : چون به درب خانه حضرت رسيدمي غالمش به سوى ما بريون آمد و گفت
  هنگامى كه وارد

______________________________  
  .14335، حديث 17، باب 374/ 12: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 4، باب 323/ 50: حبار األنوار -)1(

  505: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

 از اينكه تو! سرور من: چه چيزى تو را تا اين زمان از زيارت ما بازداشت؟ گفت: شدمي و بر او سالم كردمي به پدرم فرمود
  .را با اين وضع و حامل ببينم حيا كردم
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اين پانصد درهم است، دويست : اى داده، گفت وقىت از حضور حضرتش بريون آمدمي غالمش نزد ما آمد و به پدرم كيسه
اين سيصد : اى هم به من داده، گفت كيسه! درهم براى پوشاك، دويست درهم براى آرد و صد درهم براى هزينه زندگى

درمهش را براى خريد مركب، و صد درمهش را براى لباس و صد درمهش را براى هزينه زندگى قرار ده و درهم است، صد 
  .»1«  حركت كن -كه موضعى در عراق است  -به منطقه جبل مرو، بلكه به سرزمني سورا

______________________________  
؛ روضة 326/ 2: ؛ االرشاد، مفيد3سالم، حديث ، باب مولد أىب حمّمد احلسن بن على عليه ال506/ 1: الكاىف -)1(

  .52، حديث 3، باب 278/ 50: ؛ حبار األنوار410/ 2: ؛ كشف الغمة247/ 1: الواعظني

  506: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اخالق و سريه چند بعدى امام عصر عجل اللَّه تعاىل فرجه الشريف

هاى بسيارى كه آنان را از هر سو احاطه كرده بود، فرصت نيافتند تا  به خاطر حمدوديت  اهل بيت عليهم السالم  امامان
  .هاى وجودى خود را ابراز كنند عظمت

با عنايت و لطف خداوندى، فرصت خواهند يافت تا آفاق پر عظمت و چند بعدى خويش را به  -  اهل بيت امام عصر
پيش از اين تصوير كرده   اهل بيت عليهم السالم  عليه و آله و امامان منصه ظهور رسانند، مهچنانكه نىب اكرم صلى اهللا

  .بودند

تر از آنچه در زندگى ديگر  ، با ابعادى گسرتده اهل بيت بنابر آنچه ياد شد، منش و روش و خلق و خوى مهدى منتظر
  .ديدمي خواهد بود  اهل بيت عليهم السالم  امامان

گريى و كشتار و خونريزى است، حىت در بعض  پر از سخت  اهل بيت ان امام عصردر روايات بسيارى آمده است كه دور 
دارد تا جاىي كه  بر مى  اهل بيت  روايات آمده كه خداوند متعال مهر و حمبت را نسبت به دمشنان عنود از قلب مقدس امام

  :گويند مردم مى

  .»1«  مٍَّد َلَرِحمَ لَْيَس َهذا ِمْن آِل ُحمَمٍَّد، َلْو كاَن ِمْن آِل حمَُ .... 

  .كرد اين از آل حمّمد نيست، اگر از آل حمّمد بود رحم مى... 
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   وىل بايد دانست كه در زمان ظهور آن حضرت، متام نقاط در دست

______________________________  
  .13، حديث 27، باب 354/ 52: حبار األنوار -)1(

  507: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كند، امام صادق عليه السالم در اين باره فرموده  دمشن است و دمشن هم به شدت در برابر آن حضرت مقاومت مى
  :است

  ...اَجلاِهِليَّةِ ّهاِل إنَّ قاِئَمنا إذا قاَم، إْستَـْقَبَل ِمْن َجَهَلِة الناِس أَشدَّ ِممّا اْستَـْقبَـَلُه َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله ِمْن جُ ... 

  ...بيند آنگاه كه قائم ما قيام كند، از مردمان نادان بدتر از آنچه پيامرب خدا از نادانان جاهليت ديد مى... 

  .راهى جز توسل به جهاد و جنگ و قاطعّيت انقالىب در پيش رو خنواهد داشت  اهل بيت در اين صورت امام عصر

شود، عدل، رفاه، صلح و امنيت پايدار مهه جا را فرا  اند درهم شكسته مىوقىت كه مقاومت دمشنان قسم خورده و مع
  .گريد مى

در سطح جهاىن و آفاق بلند   اهل بيت  آيد، رواياتى است كه مظهر اخالق و سريه اصالحى امام زمان آنچه در پى مى
  .انساىن است

   در خلقت و خو مهچو پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  :عليه السالم به حضرت حسني عليه السالم نگاهى افكنده، فرمود امريمؤمنان على... 

اين فرزند من آقاى مشاست چنانكه پيامرب خدا او را آقا ناميد و از صلب او مردى برخواهد آمد كه هم نام پيامرب مشاست، 
   ه سريت مهدى اهل بيتاز امام صادق عليه السالم دربار : عبدالّله بن عطا گويد »1« ...ماند در خلقت و خو به او مى

______________________________  
إن ابىن هذا سيدكما مساه رسول الّله : نظر أمري املؤمنني على إىل احلسني عليهما السالم فقال: عن أىب وابل قال« -)1(
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، 39/ 51: ر األنوارحبا »...صلى اهللا عليه و آله سيدا وسيخرج الّله من صلبه رجال باسم نبيكم يشبهه ىف اخللق و اخللق 
  .20، حديث 4باب 

  508: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :پرسيدم كه چگونه است؟ فرمود

  .»1« ...دهد آنچه پيامرب صلى اهللا عليه و آله اجنام داد اجنام مى

  :ابن عباس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله حديث كرده كه فرمود

از امحد بن  »2« ...ترين مردم به من است مهدى امتم، در مشايل و گفتار و كردار، شبيه مني آنان قائم اهل بيتم و
  :اسحاق بن سعد روايت است كه از ابا حمّمد حسن بن على عسگرى عليهما السالم شنيدم كه گفت

لقت و خوى خداى را سپاس كه پيش از اينكه مرا از دنيا بريون برد، جانشني پس از مرا به من نشان داد كه در خ
  .»3«  ترين مردم به پيامرب خداست شبيه

  :كعب االحبار از قول قتاده آورده

ْهِديُّ َخيـُْر الّناسِ 
َ
  .َحمُْبوُب اَخلالِئقِ ... امل

رتين مردم است   .»4«  حمبوب خملوقات است... مهدى 

______________________________  
سألته عن سرية املهدى كيف : يعىن أبا عبد الّله عليه السالم قالعن عبد الّله بن عطاء، عن شيخ من الفقهاء « -)1(

  .108، حديث 27، باب 352/ 52: حبار األنوار »...يصنع ما صنع رسول الّله صلى اهللا عليه و آله : سريته؟ قال

التاسع منهم قائم أهل بيىت ومهدى أمىت أشبه الناس ىب ىف مشائله : عن ابن عباس عن النىب صلى اهللا عليه و آله قال« -)2(
  .187، حديث 27، باب 379/ 52: حبار األنوار »...وأقواله وأفعاله 
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احلمد لّله الذى : ولمسعت أبا حمّمد احلسن بن على العسكرى عليه السالم يق: عن أمحد بن إسحاق بن سعد قال« -)3(
: كمال الدين  »...مل خيرجىن من الدنيا حىت أراىن اخللف من بعدى أشبه الناس برسول الّله صلى اهللا عليه و آله خلقا وخلقا 

2 /118.  

  .152: عقد الدرر ىف أخبار املنتظر -)4(

  509: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   پرورى دادگرى و عدالت

  :ن موسى عليهما السالم گفته شدبه على ب

چهارم از فرزندان من، فرزند سرور كنيزان، خداوند با او زمني را از : كيست؟ فرمودند   اهل بيت يابن رسول الّله قائم مشا
چون ظاهر شود، زمني با فروغ خدايش تابناك گردد و ميزان عدل را ... كند سازد و از هر ظلمى تطهري مى ستم پاك مى

  .»1« بني مردم برقرار كرده، كسى به ديگرى ظلم روا ندارد

  :كند كه گفت ر خود روايت مىعلى بن عقبه از پد

و هر حقى را به صاحبانش ... كند و جور در روزگارش برداشته گردد چون مهدى به پا خيزد، به داد فرمانرواىي مى
دوازده گانه، از امريمؤمنان عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله آورده  ]  امامان[در باب نص بر  »2« ...گرداند بازمى

  :كه فرمود

 ...داد بود كند چنانكه پر از جور و ىب منايد و زمني را پر از داد مى واپسني آنان، نام او بر وفق نام من است، ظهور مى
  :على عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله روايت كرده كه فرمود »3«

  .اين مهدى است خليفه خداوند، از او پريوى كنيد: منادى ندا دهد

از عدل و داد كند چنانكه پر از ظلم و جور شده بود، آن زمان كه هرج و مرج دنيا را در بر گريد و برخى بر زمني را پر 
   برخى ديگر شبيخون

______________________________  
  .29، حديث 7، باب 351/ 52؛ حبار األنوار 5، حديث 35، باب 371/ 2: كمال الدين  -)1(
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  .83، حديث 27، باب 338/ 52: ار األنوار؛ حب384/ 2: االرشاد، مفيد -)2(

آخرهم امسه على امسى خيرج فيمأل األرض عدال  : عن أمري املؤمنني عليه السالم عن النىب صلى اهللا عليه و آله قال« -)3(
  .186، حديث 27، باب 379/ 52: حبار األنوار »...كما ملئت جورا وظلما 

  510 :السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

در اين هنگامه است كه خداوند بدو اذن خروج . زنند، نه بزرگان بر خردان رحم كنند و نه توامنندان بر ناتوانان مهر آورند
  .»1« دهد مى

  :امام جعفر بن حمّمد صادق عليهما السالم فرموده

دهد، آنكه حج نافله  در مىاى از طرف او ندا  شود، اين است كه ندا دهنده خنستني چيزى كه از عدل قائم منايان مى
زمني را   اهل بيت  در اينكه حضرت مهدى »2« .حجر رابه كسى كه حج واجب دارد بسپارد]  استالم[دارد، طواف و 

  .كند، صدو بيست روايت وجود دارد لربيز از دادگرى مى

   صلح و امنيت

  :امريمؤمنان عليه السالم فرمود

  .»3« بندد هاى بندگان رخت بر مى دلدمشىن از ... چون قائم ما قيام كند،

  :امام حمّمد باقر عليه السالم فرموده است

______________________________  
و مناد ينادى هذا املهدى خليفة اهللا فاتبعوه ميأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما و ذلك عند ما ... « -)1(

بعض فال الكبري يرحم الصغري و ال القوى يرحم الضعيف فحينئذ يأذن اهللا له تصري الدنيا هرجا و مرجا و يغار بعضهم على 
  .188، حديث 27، باب 380/ 52: حبار األنوار »...باخلروج 

لَِّم َصاِحُب النَّاِفَلِة أَوَُّل َما ُيْظِهُر اْلَقاِئُم ِمَن اْلَعْدِل َأْن يـَُناِدَي ُمَناِديِه َأْن ُيسَ : َعْن َأِىب َعْبِد الّلِه عليه السالم َقالَ « -)2(
  .1، ابواب نوادر الطواف، حديث 428/ 4الكاىف  »ِلَصاِحِب اْلَفرِيَضِة احلََْجَر اْألَْسَوَد َوالطََّوافَ 
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، ...، باب أبواب املائة626/ 2: اخلصال »...ولذهبت الشحناء من قلوب العباد ... ولو قد قام قائمنا ... « -)3(
  .11، حديث 27، باب 316/ 52: ؛ حبار األنوار10حديث 

  511: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

آنكه كسى او  پري زن ناتوان از شرق آهنگ غرب كند ىب] وقىت سيصد و اندى از ياران امام بر سراسر جهان فرمانروا شوند[
  .»1« ...را باز دارد

  .»2« شود راهها امن مى... قائم قيام كنداگر :... على بن عقبه از پدر خود حديث كرده است كه... 

   رفاه عمومى

  :امام حمّمد باقر عليه السالم فرموده

  .»3« شوند يابند و ناتواناىن كه او را دريابند، توانا مى آسيب ديدگاىن كه قائم اهل بيتم را درك كنند، درمان مى

  :اند امام جعفر صادق عليه السالم فرموده

جويد كه مال به او برساند و از زكاتى كه به عهده دارد بردارد اما پيدا  فردى از مشا كسى را مىقائم ما اگر قيام كند، 
  .»4« شوند نياز مى كند تا آن را از او بپذيرد و مردم بدانچه خدايشان از فضل خويش به آنان روزى كرده، ىب منى

  :امريمؤمنان عليه السالم از پيامرب آورده كه فرمود

______________________________  
، حديث 27، باب 345/ 52: حبار األنوار »وحىت خيرج العجوز الضعيفة من املشرق تريد املغرب وال ينهاها أحد« -)1(

91.  

  .83، حديث 27، باب 338/ 52: ، حبار األنوار384/ 2: االرشاد، مفيد -)2(

/ 52: حبار األنوار »ة برأ ومن ذى ضعف قوىمن أدرك أهل بيىت من ذى عاه: عن أىب جعفر عليه السالم قال« -)3(
  .68، حديث 27، باب 335
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ويطلب الرجل منكم من ... إن قائمنا إذا قام : مسعت أبا عبد الّله عليه السالم يقول: وروى املفضل بن عمر قال« -)4(
؛ 386/ 2: االرشاد، مفيد »لهيصله مباله ويأخذ من زكاته ال يوجد أحد يقبل منه ذلك استغىن الناس مبا رزقهم الّله من فض

  .77، حديث 27، باب 337/ 52: حبار األنوار

  512: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اى مهدى به من عطا كن، مهدى : گويد آورد در حاىل كه مال بر هم انباشته شده، به وى مى فرد به سوى او روى مى
  !»1« بردار]  هر چه خواهى: [گويد مى

  :حمّمد باقر عليه السالم فرموده استامام 

كند تا  دهد و بني مردم مساوات مى كند و در ماه دو بار ارزاق مى چون قائم ظاهر شود ساىل دو بار به مردم خبشش مى
آيند اما آنان  زكات پردازان با زكات خود به سوى نيازمندان از شيعيان مهدى مى. آجنا كه نيازمند به زكات را نياىب

هاى خود بريون آمده، به آنان  گردانند، شيعيان از خانه هاى شيعيان مى كنند و بر خانه يرند، پول زكات را كيسه مىپذ منى
  .هاى مشا ندارمي ما نيازى به پول: گويند مى

  :امام باقر عليه السالم در ادامه سخنان خود فرموده است

رو آوريد به : شود شود كه به دنبال آن به مردم گفته مى مى اموال مردم مهه دنيا از درون و بريون زمني براى مهدى مجع
در . ها شديد هاى حرام را رخيتيد و به سبب آن مرتكب انواع گناه ها را قطع كرديد و در آن خون آنچه به خاظر آن رحم

  .»2«  كند كه پيش از او هيچ كس چنان خبششها نكرده است اينجا امام مهدى خبشش مى

______________________________  
  .186، حديث 27، باب 379/ 52: حبار األنوار »يأتيه الرجل واملال كدس فيقول يا مهدى أعطىن فيقول خذ« -)1(

إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الّله تعاىل من ظهر الكوفة سبعني ألف صديق فيكونون ىف أصحابه وأنصاره ويرد « -)2(
ناس عطايا مرتني ىف السنة ويرزقهم ىف الشهر رزقني ويسوى بني الناس حىت ال ترى حمتاجا السواد إىل أهله هم أهله ويعطى ال

ا ويدورون ىف دورهم فيخرجون إليهم  إىل الزكاة وجيى ا فيصرو م إىل احملاويج من شيعته فال يقبلو ء أصحاب الزكاة بزكا
ع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن األرض وظهرها وجيتم: فيقولون ال حاجة لنا ىف درامهكم وساق احلديث إىل أن قال
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حبار  »احلرام وركبتم فيه احملارم فيعطى عطاء مل يعطه أحد قبله فيقال للناس تعالوا إىل ما قطعتم فيه األرحام وسفكتم فيه الدم
  ،214، حديث 27، باب 390/ 52: األنوار

  513: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :دا صلى اهللا عليه و آله فرمودرسول خ

  .»1« مشارد كند و منى اى خواهد بود كه مال را پخش مى در آخر زمان خليفه

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2«  َوَميَْألُ الّلُه قـُُلوَب أُمَِّة ُحمَّمٍد ِغىن

  .كند مىنيازى  دهلاى امت حمّمد را پر از ىب) در روزگار مهدى(خداوند 

   اصالح اوضاع شيعيان اهل بيت عليهم السالم

  :امام على بن موسى عليهما السالم فرمود

  .»3« مهدى براى مؤمنان مايه رمحت و براى كافران مايه عذاب خواهد بود

  :امام على بن احلسني عليهما السالم فرمود

  .»4« زدايد اگر قائم قيام كند، خداوند آسيب را از شيعيان ما مى

______________________________  
  .161: عقد الدرر ىف أخبار املنتظر -)1(

  .165: عقد الدرر ىف أخبار املنتظر -)2(

/ 52: ؛ حبار األنوار7، حديث 35، باب 376/ 2: كمال الدين» يكون رمحة للمؤمنني و عذابا للكافرين« -)3(
  .30، حديث 27، باب 322
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/ 52: حبار األنوار »إذا قام قائمنا أذهب الّله عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاهة: السالم قالعن على بن احلسني عليهما « -)4(
  .12، حديث 27، باب 317

  514: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود

 آنان را در نيابد، سركشى خواهند كرد آورد و اگر نيكبخىت خداوند در كار شيعيان ما گشايش مى]  در روزگار مهدى[
»1«.  

  :امام على بن احلسني عليهما السالم

  .»2« گرداند دارد و توامننديش را به او باز مى چون قائم ما قيام كند، آسيب را از هر مؤمىن برمى

  :امام جعفر صادق عليه السالم

آنكه از او ممانعت   گريد ىب ازش را از كيسه برادر خود برمىرسد و فرد ني چون قائم ما قيام كند، دوره مهراهى و مهدىل فرا مى
  .»3« كند

  :امام جعفر صادق عليه السالم

جومي، او مايه آسايش دوستان من است و  با او از دمشنان انتقام مى: خداوند در معراج به پيامرب درباره مهدى فرمود
  .»4« دهد كند و تشفى مى كافران آرام مىاوست كه حس انتقام جوىي شيعيانت را از ستمگران و منكران و  

______________________________  
  .91، حديث 27، باب 345/ 52: حبار األنوار »ويوسع الّله على شيعتنا ولو ال ما يدركهم من السعادة لبغوا« -)1(

حبار  »العاهة ورد إليه قوتهإذا قام القائم أذهب الّله عن كل مؤمن : عن على بن احلسني عليهما السالم أنه قال« -)2(
  .138، حديث 27، باب 364/ 52: األنوار

؛ حبار 26: االختصاص »حىت إذ قام القائم جاءت املزاملة ويأتى الرجل إىل كيس أخيه فيأخذ حاجته ال مينعه... « -)3(
  .164، حديث 27، باب 372/ 52: األنوار
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ملا أسرى ىب أوحى إىل رىب جل : عن النىب صلى اهللا عليه و آله قال عن الصادق عليه السالم عن آبائه عليهم السالم« -)4(
  »...به أنتقم من أعدائى وهو راحة ألوليائى وهو الذى يشفى قلوب شيعتك من الظاملني واجلاحدين والكافرين ... جالله 

  .185، حديث 27، باب 379/ 52: ؛ حبار األنوار2، حديث 252/ 1: كمال الدين

  515: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

   رشد عقلى و توسعه علمى و اخالقى

  :امام جعفر بن حمّمد صادق عليهما السالم

و به تشتت آرا (كند  د كه بدين طريق خردهاى آنان را مجع مى چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سرهاى بندگان مى
  .»1« خبشد و اخالقشان را كمال مى) دهد پايان مى

  :امام حمّمد باقر عليه السالم

مجع ) با از بني بردن اختالف آرا(گذارد كه از اين راه خردهاى آنان را  چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سر بندگان مى
  .»2« يابند كند و خردهاى آنان كمال مى مى

  :فرمايد امام جعفر بن حمّمد صادق عليهما السالم مى

وسيله اتصال ميان ) نياز به(دهد تا جاىي كه  كند، خداوند حواس بيناىي و شنواىي شيعيان ما را توسعه مىقائم ما اگر قيام  
  .»3« كنند شنوند و به او نگاه مى گويد و آنان او را مى آنان و قائم نباشد، با آنان سخن مى

______________________________  
 »م قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقوهلم وأكمل به أخالقهمإذا قا: عن أىب جعفر عليه السالم قال« -)1(

  .71، حديث 27، باب 336/ 52: حبار األنوار

ا : عن أىب جعفر الباقر عليه السالم قال« -)2( ا عقوهلم وكملت  إذا قام قائمنا وضع يده على رؤس العباد فجمع 
  .47، حديث 27، باب 328/ 52: ؛ حبار األنوار30، حديث 675/ 2: كمال الدين  »أحالمهم
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إن قائمنا إذا قام مد الّله لشيعتنا ىف أمساعهم : مسعت أبا عبد الّله عليه السالم يقول: عن أىب الربيع الشامى قال« -)3(
، 336/ 52: حبار األنوار »وهو ىف مكانه وأبصارهم حىت ال يكون بينهم وبني القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه

  .72، حديث 27باب 

  516: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :امام جعفر صادق عليه السالم

اند، دو خبش است و تا امروز مردم چيزى بيش از آن دو خبش را  هرآنچه پيامربان آورده. علم بيست و هفت خبش است
كند و دو خبش ياد شده را  آورد و در ميان مردم پراكنده مى ام كند آن بيست و پنج خبش را برمىاگر قائم ما قي. دانند منى

  .»1« پراكند بيست وهفت خبش گردد ضميمه كرده، تا آنچه مى

اىي    ارزياىب 

  :فرمايد امام جعفر صادق عليه السالم مى

ر اينكه پيش از ما فرمانرواىي كنند تا اگر سريت دولت ما واپسني دولت است و هيچ خاندان صاحب دولىت خنواهد بود مگ
: كردمي، اين مهان سخن خداوند است كه ما را ديدند نگويند چنانچه فرمانرواىي از ما بود مهانند سريه اينان رفتار مى

  .»2« »فرجام كار خاص متقيان است«

______________________________  
العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف : سالم قالعن أبان عن أىب عبد الّله عليه ال« -)1(

الناس حىت اليوم غري احلرمني فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين حرفا فبثها ىف الناس وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة 
  .73، حديث 27، باب 336/ 52: حبار األنوار »وعشرين حرفا

إن دولتنا آخر الدول ومل يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا إذا ملكنا سرنا مبثل سرية « -)2(
  .384/ 2: االرشاد، مفيد »َو اْلعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ « :هؤالء وهو قول الّله تعاىل

  517: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   مهدى چگونه به امام



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

 

 

   اهل بيت

  سالم كنيم؟

  :فرمايد امام جعفر حمّمد صادق عليه السالم مى

  :اگر كسى از مشا آن قدر ماند تا اينكه او را ببيند، آنگاه كه او را ديد بگويد

  .الُم َعَلْيَك يَا بَِقيََّة اللَِّه ِىف َأْرِضهِ السَّالُم َعَلْيُكْم َأْهَل بـَْيِت الرَّْمحَِة َوالنُّبـُوَِّة، َوَمْعِدَن اْلِعْلِم، َوَموِضَع الّرساَلِة، السَّ 

درود بر مشا اى خاندان مهر ورزى و پيامربى و سرچشمه دانش و قرارگاه پيغام گزارى، درود بر تو اى بازمانده خداوند در 
  .زمني

كردارى هدفمند و فعال گمان انتظار،   انساىن محاسه بلند مهدى موعود نيك تصوير و ترسيم شود، ىب -اگر ابعاد اخالقى
  .و پر بار و با شكوه خواهد بود

  518: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   ايثار و گذشت: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

و در جاْى جاِى حيات و   اهل بيت عليهم السالم  ايثار و گذشت و ديگران را بر خود ترجيح دادن صفىت است ذاتى
زندگى فرد فرد اين خاندان به روشىن خورشيد، هويدا و پيداست تا جاىي كه هيچ مستحقى و نيازمندى و حىت غري نيازمند 

  .اى ماالمال از جنس و پول برگشت به آنان مراجعه نكرد جز اينكه با دستاىن پر و كيسه

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َر اْلُمْسَتِحقِّ َحَذرَاً ِمْن َرّد اْلُمْسَتِحقِ إنَّا لَنُـ    »1«  ْعِطى َغيـْ

  !خبشيم ما از بيم آنكه مستحق و نيازمند را رد نكرده باشيم به غري مستحق هم مى. 
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بر در خانه من نيازمندى و : فرمود شنيدم حضرت امام زين العابدين عليه السالم به كنيزش مى: گويد ابومحزه مثاىل مى
خواهد و به سوى انسان دست  هركس چيزى مى: سىت نگذرد مگر آنكه او را اطعام كنيد و من مهاجنا به حضرت گفتميد

  :كند مستحق نيست، امام عليه السالم فرمود دراز مى

ّقاً َفَال نُْطِعُمهُ َونـَُردَُّه، فـََينزُِل بَِنا أهلَ     أَخاُف أن َيُكوَن بَعُض َمن َيسأَلَُنا حمُِ

______________________________  
  .37، حديث 16، باب 159/ 93: ، فصل ىف كراهية السؤال؛ حبار األنوار101: عدة الداعى -)1(

  519: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !»1«  الَبيِت َما نـََزَل بَِيعُقوبَ 

 اطعام نكرده، باز گردانيم و آنگاه بر ماكنند مستحق باشند و ما او را  ترسم برخى از كساىن كه درخواست كمك مى مى
  .آن نازل شود كه بر يعقوب نازل شد  اهل بيت

  .گرفت اى بود كه مهه داراىي آنان را فرا مى اين خبشش و ايثار گاهى به گونه

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  »2« عًال َونَعًال َوثـَْوبَاً َوثـَْوبَاً َوِديَناراً َوِديَناراً إنَّ اَحلَسَن بَن َعليٍّ َقاَسَم َربَُّه َثالَث َمرّاٍت، َحىتَّ نَ 

  .حسن بن على سه بار هر آنچه از كفش و جامه و دينار داشت با خدا تقسيم كرد. 

  ايثارى كم نظري

روزى حضرت امام حسني عليه السالم به بستان خود نزديك شد و غالمش را ديد كه نشسته : گويد حسن بن بصرى مى
امام زير درخت خرماىي نشستند و با دقت او را نگريستند، ديدند غالم از هر قرص نان، نيمى خود . خورد نان مىو 
من و سرورم را ! خدايا: اندازد و در پايان كار هم دست به دعا برداشته، گفت خورد و نيمى ديگر را براى سگ مى مى

   بيامرز و به او بركت
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______________________________  
، 416/ 9: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 167/ 2: ؛ تفسري العياشى1، حديث 41، باب 45/ 1: علل الشرائع -)1(

  .19، حديث 19، باب 174/ 93: ؛ حبار األنوار12369، حديث 21باب 

، حديث 52، باب 480/ 9: ؛ وسائل الشيعة29، باب وجوب احلج، حديث 11/ 5: ذيب األحكام -)2(
  .8645، حديث 542/ 4: لكربى؛ السنن ا12539

  520: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ترين مهربانان ات اى مهربان خبش، چنان كه به پدر و مادر او بركت دادى، به مهرباىن

: زده از جاى برخاست و گفت غالم وحشت! اى صاىف: در اين هنگام امام برخاست و او را با نام صدا كرد و فرمود
  .من مشا را نديدم، مرا ببخش! و اى سرور مهه مؤمنان! مسرور 

  !مرا حالل كن، زيرا بدون اجازه وارد بستانت شدم: امام فرمود

  !گوىي به خاطر فضيلت و سرورى و كرم خود چنني سخىن را مى: صاىف گفت

  دهى، چرا؟ خورى و نيم ديگر را به سگ مى ديدم نيمى از نان را خود مى: امام فرمود

نگريست و من از نگاهش شرم كردم، از اين   خوردم اين سگ به من مى سرورم هنگامى كه من نان مى: گفتغالم  
پايد و من هم برده مشامي و هر دو رزق رسيده از مشا را  گذشته اين هم سگ مشاست كه بستانتان را در برابر دمشنان مى

  .خوردمي مى

  !خبشم آزادى و با رضايت خاطر هزار دينار به تو مىتو در راه خدا : امام عليه السالم گريست و فرمود

  .دار بستان مشا باشم اگر مرا آزاد كنيد باز هم دوست دارم عهده: غالم گفت

كند، شايسته است كه آن را با عمل خود ثابت كند و من پيش از اين   مرد هرگاه سخىن بر زبان جارى مى: امام فرمود
شدم و سخن خود را با عمل ثابت كردم و باغ را با هر آنچه در آن است به تو  بدون اجازه تو به بستانت وارد: گفتم

  !خبشيدم
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   اگر مشا بستانت را به من خبشيدى من هم آن را وقف: غالم گفت

  521: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  اطرافيان و شيعيان مشا كردم

  ترين شرايط ايثار در سخت

ترين شرايط زندگى از  ايثار و خبشش را حىت در سخت  اهل بيت عليهم السالم :تأمل برانگيز است اينكهاى كه بس  نكته
اند،  يدسىت در روز عاشورا وقىت شنيد مجاعىت قابل توجه در وادى نينوا گرد آمده: اند دادند، چنان كه نقل كرده دست منى

ام مردمى بسيار در  نيازمندم و شنيده: حسني از حال او پرسيد؟ گفتبه راه افتاد تا خود را به آنان رسانيد، حضرت امام 
  :شايد از اين گروه خريى به من رسد، حضرت فرمود: اند، با خود گفتم اين حمل گرد آمده

يدست داد  تر نرو، آنگاه به خيمه باز گشت و آنچه الزمه كمك بود در پارچه مهني جا بايست و پيش اى پيچيد و به آن 
  !!»2«  يز گرفت و شادمان بازگشتو او ن

   گذشت از جمرمان

اى با حق بود و گاهى با باطل و گاه هم  آمد، حلظه عبيدالّله بن حّر جعفى كه هر حلظه چون بت عّيار به شكلى درمى
در جنگ صفني با اينكه اهل عراق بود به كمك معاويه شتافت و متام دوران جنگ بر ضد امريمؤمنان عليه ! طرف ىب
  .، معاويه فرزند نامشروع ابوسفيان بود اهل بيت  سالم در خدمت دمشن رديف اّولال

  تواند ادامه زندگى دهد او پس از پايان جنگ به خيال اينكه در عراق منى

______________________________  
  .8006، حديث 17، باب 192/ 7: ؛ مستدرك الوسائل153/ 1: مقتل احلسني خوارزمى -)1(

  .شواى شهيدانپي -)2(

  522: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .گرفت سرگرم زندگى شد مهراه معاويه به شام رفت و در آجنا با حقوقى كه از معاويه مى
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در عراق شهرت يافت كه عبيدالّله بن حّر در جنگ كشته شده، مهسرش پس از اطمينان و يقني به اين موضوع و به دنبال 
  .شرعى با عكرمة بن اخلبيص ازدواج كردپايان امور 

عبيدالّله كه سخت به مهسرش عالقه داشت از شنيدن اين خرب چنان ناراحت شد كه تصميم گرفت به كوفه باز گردد و 
  .چنانچه ممكن باشد، مهسرش را از شوهر دوم جدا كند و به خانه خود برگرداند

وىل عبيدالّله در ! رفتنت مهان و گرفتار مششري انتقام على شدنت مهان: تمعاويه وى را از رفنت به كوفه ترسانيد و به او گف
اخالق . اى ندارم روم و از رفتنم ترس و وامهه من به سوى عدالت و به جانب كليد حّل مشكالت مى: پاسخش گفت

  .على، اخالق تو نيست؛ اخالق على اخالق اهلى و ملكوتى است و او فريادرس دادخواهان است

وفه آمد، ابتدا به شوهر مهسرش مراجعه كرد وىل شوهر زن از رها كردن آن زن به شّدت امتناع ورزيد و با كمال او به ك
جرأت و جسارت عبيدالّله را از نزد خود راند، عبيدالّله كه ديد تاب مقاومت در برابر او را ندارد روانه مسجد كوفه شد تا 

  .حّل مشكل را از على عليه السالم خبواهد

به مسجد آمد، گروهى انبوه را گرداگرد خورشيد هدايت و حمبت ديد، صرب كرد تا كار مهه با على به پايان برسد آنگاه  او
تو مهان نيسىت كه در جنگ صفني بر ضّد : در حمضر على نشست و با كمال آرامش طرح شكايت كرد، حضرت فرمود

ام، من  من براى حماكمه شدن اينجا نيامده! على جان: ى؟ گفتمن معاويه را يارى دادى و به روى اهل اميان مششري كشيد
   براى

  523: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !ام، مشكل مرا حل كن و مهسرم را به من باز گردان درمان دردم به حمضرت شتافته

آورد، امام از وى خواست كه  حضرت به غالمش فرمان داد آن مرد را احضار كند، غالم، مهسر زن را به حمضر حضرتش
اى  زن از من محلى در رحم دارد، حضرت فرمان داد خانه: آن زن را رها كند تا به شوهر اولش باز گردد، عرضه داشت

اجاره كنند و آن زن را به آن خانه انتقال دهند و يك پرستار به خرج امريمؤمنان تا زمان وضع محل، از او پرستارى كند 
  .»1« ور شرعى به عبيدالّله برگرددسپس با رعايت ام

و سريه آن بزرگواران گذشت و اغماض و ناديده گرفنت جفا و خطا به عنوان جوامنردى و   اهل بيت عليهم السالم  در روش
  .مردانگى مورد توجه است
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  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« َوِإْعطاءُ َمْن َحَرَمناُمُروَّتُنا أَْهَل البيِت، الَعْفُو َعمَّْن َظَلَمنا 

گذشت نسبت به كسى است كه بر ما ستم روا داشته و نيز عطا و خبشش به كسى    اهل بيت جوامنردى و مردانگى ما. 
  .است كه از ما دريغ ورزيده است

  .كردند بلكه در عمل و رفتار هم پيشه خود داشتند و اين حقيقت را تنها به زبان اعالم منى

زىن يهودى گوشت گوسپندى را مسموم كرده، نزد پيامرب آورد تا حضرت با : فرمايد ّمد باقر عليه السالم مىحضرت امام حم
  با خود: چه چيز تو را به اين كار وا داشت؟ زن يهودى گفت: خوردن آن از پاى درآيد، حضرت به او فرمود

______________________________  
  .287/ 4: الكامل -)1(

  .27، حديث 7، باب 143/ 74: ؛ حبار األنوار38: العقولحتف  -)2(

  524: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

رساند و اگر پادشاه است، مردم را از حكومتش  اگر او فرستاده خداست، اين گوشت مسموم به او زياىن منى: گفتم
  !»1«  ن از او درگذشتكنم، پيامرب صلى اهللا عليه و آله پس از شنيدن اين سخ آسوده مى

ج البالغة در وصف امريمؤمنان عليه السالم مى   :گويد ابن أىب احلديد در شرح 

ترين ايشان بود و درسىت اين سخن از جنگ  در بردبارى و گذشت از جمرم، بردبارترين مردم و نسبت به جمرمان، باگذشت
  !!»2«  توزترين دمشن او بود دست يافت از او درگذشت ترين و كينه مجل پيداست، آنگاه كه به مروان بن حكم كه دمشن

   مرا به حسن و حسني عليهما السالم ببخش

رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره جمرمى حكم كرد كه هركس او را هرجا يافت دستگري كند تا به سزايش 
  .برسد
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داشت وىل  شد و خود را از چشم مردم دور نگاه مى هان مىجمرم فرارى براى در امان ماندن از جرميه، خانه به خانه پن
  .فرسا شد ادامه اين وضع برايش طاقت

كرد ناگهان ديد حضرت امام حسن و حضرت امام حسني  روزى از روزنه درى كه پشت آن پنهان بود كوچه را متاشا مى
اند، در را باز كرد و هر دو را روى  در حال عبور از كوچه -كه در آن وقت دو كودك خردسال بودند  -عليهما السالم

اد و به سوى مسجد پيامرب صلى اهللا عليه و آله حركت كرد، زماىن كه وارد مسجد شد پيامرب صلى اهللا عليه و آله  دوش 
  من اين دو را! يا رسول اللّه: باالى منرب بود، فرياد برداشت

______________________________  
؛ حبار 15985، حديث 112، باب 170/ 12: ؛ وسائل الشيعة9ب العفو، حديث ، با108/ 2: الكاىف -)1(

  .9، حديث 93، باب 402/ 68: األنوار

ج البالغة -)2(   .22/ 1: شرح 

  525: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !»1« از وى گذشتند ام به حق هر دو بزرگوار از من درگذر و حضرت با كمال بردبارى و مهرباىن شفيع خود منوده

   عفو و گذشت از حمارب و مفسد ىف االرض

بر پايه قرآن، تبعيد يا قطع : شخصى در بصره به حمضر امريمؤمنان عليه السالم عرض كرد كيفر حمارب چيست؟ فرمود
  .دست و پا و يا اعدام

! على جان: گفت. احكام استاو نيز مشمول مهني : اگر اين حمارب حارثة بن زيد باشد چه حكمى دارد؟ فرمود: گفت
بيايد، حارثه آمد و خود را با حال ندامت بر پاى موال : فرمود! حارثه آمده تا از مشا درخواست عفو و گذشت كند

  !!»2« برخيز خدا تو را خبشيد: انداخت، حضرت زير بغلش را گرفت و فرمود

______________________________  
  .2، حديث 13 ، باب318/ 43حبار األنوار  -)1(

  .368/ 1: فقه القرآن -)2(
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  526: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و فروتىن: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

  !گري و مايه تعجب است بسى چشم  اهل بيت عليهم السالم  افتادگى، خضوع، فروتىن در كارنامه حيات و زندگى

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شرفياب شد، هنگام سخن گفنت به لرزه افتاد، شخصى به حمضر : گويد ابن مسعود مى
  :حضرت به او فرمود

  »1«  َهوِّْن َعَلْيَك فـََلْسُت ِمبَِلكٍ 

  .آرام باش، من پادشاه نيستم. 

  :به مهراه مجعى به حمضر مبارك پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيدم و گفتم: گويد شخصى مى

  أَْنَت َسيُِّدنا

  .تو آقا و سرور ماىي. 

  :وىل حضرت فرمود

  »2«  السيُِّد الّلهُ َتباَرَك َوَتعاىل

  .باشد آقا و سرور فقط خداى تبارك و تعاىل مى. 

______________________________  
  .35، حديث 9، باب 229/ 16: ؛ حبار األنوار16: مكارم األخالق -)1(

  .254/ 4: سنن أىب داود -)2(

  527: السالم عرشيان فرش نشني، ص ماهل بيت عليه
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محام را قـُُرق كنم؟ حضرت ! پسر پيامرب: حضرت امام صادق عليه السالم به محام رفت، محامى گفت: گويد ابوبصري مى
  :فرمود

ؤمن أَخفُّ ِمْن َذِلكَ 
ُ
  »1«  َال َحاَجَة ِىل ِىف َذِلَك، امل

  .تر از اين امور است سبك تر و مرا به قرق شدن محام نيازى نيست، كار مؤمن ساده. 

  :شناخت گفت حضرت امام رضا عليه السالم به محام رفت، شخصى كه ايشان را منى

   َدلِّْكِىن يا َرُجلُ 

  .مرا كيسه بكش! اى مرد. 

كشيد مردم حضرت امام رضا عليه السالم را به  در مهان حال كه حضرت او را كيسه مى! حضرت نيز او را كيسه كشيدند
خواست خود را كنار بكشد حضرت  معرىف كردند و آن مرد در حاىل كه غرق شرمسارى و اعتذار شده بود، و مىآن مرد 

  !!»2« كشيد چنان كيسه مى كرد و او را هم دل او را با سخنانش گرم و آرام مى

  .آورد راوان به بار مىاز ياد نربمي كه فروتىن و خاكسارى هم چون فرو شدن دانه در زير خاك است كه مثرات و حمصوالتى ف

از طريق فروتىن و خاكسارى به سرزمني عبوديت و بندگى سر فرو بردند و ريشه در صفات حق   اهل بيت عليهم السالم
   دواندند و از تنه وجودشان مثراتى

______________________________  
: ؛ حبار األنوار1471، حديث 22، باب 57/ 2: ؛ وسائل الشيعة37، باب احلمام، حديث 503/ 6: الكاىف -)1(

  .69، حديث 4، باب 47/ 47

  .16، حديث 7، باب 99/ 49: ؛ حبار األنوار362/ 4: املناقب -)2(

  528: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .شريين بريون دادند كه يكى از مثرات وجودى آنان علم و دانش و آگاهى و بينش بود
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   مهراه با اهل بيت عليهم السالمنه تقدم و نه تأخر، 

به خاطر آگاهى گسرتده و بينش عميق آنان و بصريت مهه جانبه آن بزرگواران به حقايق هسىت است كه تا قيامت به عنوان 
اند و مهه بايد بدانند كه پيشى گرفنت از آنان موجب هالكت و عقب ماندن از آنان سبب  پيشوايان هدايت انتخاب شده

  .ت استضاللت و شقاو 

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1«  َفَال َتْسِبُقوُهْم فـََتهِلُكوا، َوَال تـَُعلُِّموُهْم َفإنـَُّهْم أْعَلُم ِمْنُكم

  .شويد، و به آنان نياموزيد زيرا از مشا داناترند از اهل بيتم پيشى نگرييد كه هالك مى. 

  :ونيز فرمود

اند، آنان مشا را از درب هدايت بريون  در خردساىل خردمندترين و در بزرگى نيز داناترين مردم  اهل بيت  آگاه باشيد كه
  .كشانند برند و مشا را به وادى گمراهى منى منى

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم به سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبه فرمود

   َشْيئاً َخرََج ِمن ِعْنِدنَا أهلِ َشرِّقا وَغرِّبا َفَال جتََِداِن ِعلماً َصِحيحًا، إّال 

______________________________  
 7، باب 14123: ؛ حبار األنوار3، باب االشارة والنص على أمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 294/ 1: الكاىف -)1(

  ).با كمى اختالف( 92حديث 

  529: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  البَـْيتِ 

اش نزد ما دارد و از چشمه وجود  يابيد مگر آنكه ريشه نه در شرق و نه در غرب به دانشى صحيح و درست دست منى. 
  .بريون آمده است  اهل بيت ما

  :و نيز فرمود
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  »2«  َحنُْن ُخزَّاُن ِعْلِم الّلهِ 

  .هاى دانش خدا هستيم ها و گنجينه خزانه  اهل بيت ما. 

  :السالم فرمودو حضرت سيد الشهداء عليه 

َقُم الناُس ِمنَّا   »3«  ِإنّا َلبيُت الرمحِة، وشجرُة النبَّوِة، وَمْعِدُن اْلِعْلمِ ! ما َندِرى ما يـَنـْ

  .در حاىل كه ما خانه رمحت و درخت نبوت و معدن دانش هستيم! جويند؟ ما خرب ندارمي كه چرا مردم كينه ما را مى. 

شد على بن احلسني عليهما السالم مناز به جا  هنگامى كه زوال ظهر مى: كنند حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى
  :فرستاد چنني درود مى]  اهل بيت و[كرد و پس از آن بر پيامرب  آورد سپس دعا مى مى

  حمّمٍد َوآِل ُحمّمٍد، َشَجرِة النُبـَُوِة، َوَموِضِع الرَِّسالِة،  اللُهمَّ صلِّ َعلى

______________________________  
، 7، باب 69/ 27: ؛ وسائل الشيعة3ء من احلق ىف يد الناس، حديث  ، باب أنه ليس شى399/ 1: الكاىف -)1(

  .21، حديث 8، باب 335/ 46: ؛ حبار األنوار33224حديث 

، 10، باب 298/ 25: ؛ حبار األنوار3، باب أن األئمة عليهم السالم والة أمر الّله، حديث 192/ 1: الكاىف -)2(
  .62حديث 

  .85: نزهة الناظر -)3(

  530: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

الِئَكِة، َوَمْعِدِن الِعْلِم، َوَأهِل بْيِت الَوْحى
َ
  »1«  َوُخمْتَـَلِف امل

دانش بر حمّمد و آل حمّمد درود فرست كه درخت نبوت و جايگاه رسالت و حمل رفت و آمد فرشتگان و معدن ! خدايا. 
  .وحى هستند  اهل بيت و معرفت و

______________________________  
  .مفاتيح اجلنان، خبش دعاهاى ماه شعبان -)1(
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  531: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و قرآن: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

   اهل بيت عليهم السالم معلمان قرآىن

در گرو دانسنت معاىن لغت عرىب و آگاه بودن به ادبيات زبان عرب نيست، زيرا اگر فهم ترديدى نيست كه فهم قرآن فقط 
قرآن با دانسنت چند لغت و چند قاعده ادىب ميّسر بود لزومى نداشت كه خداى عزيز در چند جاى قرآن پيامرب صلى اهللا 

به عنوان تعليم دهندگان قرآن  -هستند  السالم اهل بيت عليهم  كه بنا بر روايات شيعه و سىن  - عليه و آله را و اهل ذكر را
  .معرىف منايد

اى از كتاب خدا كه به فرموده  از اينكه از سوى خدا براى قرآن معلم معرىف شده، معلوم است كه فهم خبش عمده
قيد ها و عزامي، خاص و عام، م امريمؤمنان عليه السالم حاوى حالل و حرام، فرايض و فضايل، ناسخ و منسوخ، رخصت

  .؛ كار مردم نيست»1«  و مطلق، حمكم و متشابه است

مردم از هر صنفى كه هستند، حوزوى و دانشگاهى، روشنفكر و غري روشنفكر، عامل و عامى، حكيم و عارف، فقيه و 
فيلسوف؛ براى فهم آيات كتاب خدا و دقايق و لطايفش و مبهم و غري مبهمش، واجب است به روايات و اخبار صحيح 

ها ثبت است، مراجعه  ترين كتاب در با ارزش  اهل بيت عليهم السالم ىت كه از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وو درس
منايند و با كشىت دانش آنان در اين درياى ژرف وارد شوند تا به حقايق راه يابند و اگر راهى جز اين پيش گريند، يقيناً 

  ناچار

______________________________  
  .36، حديث 1، باب 32/ 89: ، خطبه اول؛ حبار األنوار52: ج البالغة -)1(

  532: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى علمى خود را بر آيات حق به عنوان معاىن آيات حتميل كنند و از اين مسري هم به  هاى فكرى و بافته شوند يافته مى
  .ل جربان وارد سازندهاى غريقاب خود و هم به مسلمانان خسارت
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  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله درباره قرآن مى

  »1«  َظاِهرُُه أنيٌق، َوبَاِطُنُه َعِميٌق، َالُحتَصى َعَجائُِبُه َوَال تـُبـَْلى َغرَائِبُهُ 

  .ددهايش به مشاره نيايد و عجايبش كهنه نگر  ظاهرش داراى ترتيىب نيكو و آراسته و باطنش ژرف است، شگفىت. 

اى به خود  و چرا هر از راه رسيده! در اين صورت چگونه قرآن با فهم ناقص و دانش ناچيز اين و آن قابل فهم است؟
به سوى قرآن رود و آنچه را با فهم و دانش ناقص خود   اهل بيت عليهم السالم دهد كه بدون تعليمات پيامرب و اجازه مى

  !خربان و جاهالن دهد؟ فهمد، به عنوان معناى يقيىن آيات به خورد ىب مى

شد تا اين مهه زيان و خسارت معنوى و فرهنگى بر  اى كاش با قرآن و دين خدا هم مانند ساير علوم ختصصى برخورد مى
  .شد مردم حتميل منى

اند و بر پايه روايات اصيل، راسخان در  راسخان در دانش -به فرموده قرآن - عاىن قرآن سخن گويند كهكساىن بايد از م
  .مطهرش، كسى ديگر نيست  اهل بيت عليهم السالم دانش، جز پيامرب صلى اهللا عليه و آله و

آن معنا پذيرفته شود، انسان را معنا شود و   اهل بيت عليهم السالم كه يقيناً اگر بدون كمك گريى از  -آيات متشابه قرآن
بايد به وسيله راسخان در علم تأويل گردد و از ظاهر معنايش كه  -كند به كفر و زندقه و ضاللت و شقاوت دچار مى

  .جز معناى لغوى چيزى نيست چشم پوشى شود

______________________________  
؛ حبار 7657، حديث 3، باب 171/ 6: شيعة؛ وسائل ال2، كتاب فضل القرآن، حديث 598/ 2: الكاىف -)1(

  .16، حديث 1، باب 17/ 89: األنوار

  533: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اهل   بايد جاى جايش و مصداقش و معنا و مفهومش به وسيله... مهچنني ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، عام و خاص
تبيني گردد و گرنه با تعيني و تبيني ديگران، درب ضاللت و گمراهى و شقاوت و هالكت ابدى به   بيت عليهم السالم
  .شود و آدمى را دچار چنان زياىن خواهد كرد كه جربانش ممكن خنواهد شد روى انسان باز مى
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دى و صاحب كتاب تفاسريى از آيات قرآن به وسيله خوارج و تفاسري اشخاصى مانند طنطاوى، و سر سيد امحد خان هن
هاى آن گروهك و جزوات گروهك منافقني چون راه انبيا، راه بشر و امثال  راه طى شده، و سركرده گروه فرقان در جزوه

ترديد حتميل فهم ناقص بشرى در چهارچوب قوانني  مردود و ىب  اهل بيت عليهم السالم اينان، تفاسريى است كه از نظر
  .استقابل تغيري مادى به قرآن جميد 

   معناى يد اللّه

ترديد معناى مورد نظر  به پيشگاه قرآن جميد براى فهم معناى آيات مشّرف شومي، ىب  اهل بيت عليهم السالم  ما اگر بدون
ايتاً ممكن است ما را به كفر و شرك آلوده منايد حق به دست منى   .آيد و 

  :به عنوان منونه در آيه شريفه

  .»1« »...ْيِديِهمْ َيُد اللَِّه فـَْوَق أَ ... «

  ...هاست قدرت خدا باالتر از مهه قدرت... 

امي كه اين خود كفرى واضح و  باشد اكتفا شود، به جسم بودن خدا اعرتاف منوده اگر به ظاهر معناى يد كه مهان دست مى
  .آشكار است

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(

  534: فرش نشني، ص السالم عرشيان اهل بيت عليهم

كه قرآن در خانه آنان نازل شده و فقط اينانند كه به مفاهيم واقعى آيات و اصطالحات فىن آن   - اهل بيت عليهم السالم
قدرت خدا مافوق مهه : فرمايد فهمانند كه آيه مى كنند و با اين معناى حقيقى به ما مى يد را به قدرت معنا مى -اند آگاه

است   .قدر

اهل بيت عليهم  هاى امروز حجاز كه بيگانه از وه كثريى از مفسران اهل سنت به ويژه پريوان ابن تيميه و سلفىاّما گر 
كنند و بر اين اساس جمبورند با تكيه به  اى سخت متحجرانه دارند، به ظاهر آيات اكتفا مى و علوم آنانند و انديشه  السالم

اميه  لّله جسم بدانند و به روايات جسم بودن خدا كه ساخته و پرداخته بىنمعناى ظاهر امثال اين آيات، خدا را نعوذ با
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صد در صد خمالف است، پاى بند باشند و بر اعتقاد كفرآميز و  »1« »...ءٌ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيْ ... «  است و با آياتى چون
  !آلودشان اصرار ورزند شرك

   معناى كورى در آخرت

  :اى ديگر آيه

  .»2« »َو َأَضلُّ َسِبيًال   فـَُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعمى  ِيف هِذِه َأْعمىَو َمْن كاَن «

  .تر و كسى كه در اين دنيا كور دل باشد، در آخرت هم كور دل است و گمراه

هركس در اين دنيا كور است در آخرت : شود كه اگر كلمه اعمى را به معناى كورى چشم سر معنا كنيم مفهوم آيه اين مى
  .خواهد بودنيز كور 

  در صورتى كه مؤمناىن بودند كه از نظر اميان و عمل در درجاىي باال قرار

______________________________  
  .11): 42(شورى  -)1(

  .72): 17(اسراء  -)2(

  535: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شتيان از چهره داشتند و سخت مورد احرتام انبيا و امامان واقع شدند و در قيامت اند، اگر بنا باشد كه  هاى برجسته 
معناى اعمى را كورى چشم ظاهر بگريمي بايد معتقد به اين مطلب شومي كه اينان در عني برخوردارى از اميان و عمل صاحل 

شت و نعمت ين تلقى در حاىل كه ا!! هاى جهان ديگر حمروم خواهند بود هاى حق و زيباىي در قيامت از متاشاى مناظر 
  :گويد با اين آيه شريفه كه مى

  .»1« »...ِفيها ما َتْشَتِهيِه اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ ... «

  ...برد آماده است ها از آن لّذت مى خواهد و چشم ها مى و در آجنا آنچه دل... 
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رسيده و آن عبارت از كوردىل   اهل بيت عليهم السالم پس بايد به معناىي كه از. ابداً مطابقت ندارد و خمالف قرآن است
  .است تن دهيم

   تأويل قرآن به دست راسخون در علم

بينيد كه آيات متشابه و مبهم به شّدت نيازمند به تأويل يعىن يعىن محل بر خالف ظاهر و باز گرداندن از  بر اين پايه مى
  .داند خدا آن را فقط بر عهده خود و راسخان در علم مىمعناى ظاهر به معناى ديگر است، اين كارى است كه 

  .»2« »...َو ما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ ... «

ا را جز خدا منى...    .داند و حال آنكه تفسري واقعى و حقيقى آ

  ]... دستان در بينش و چريه[و ثابت قدمان در دانش 

______________________________  
  .71): 43(زخرف  -)1(

  .7): 3(آل عمران  -)2(

  536: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اند، دانشى كه تغيري و حتول در آن راه ندارد و  راسخان در علم كساىن هستند كه برخوردار از دانش استوار و حقيقى
اند تابانيده، چنان كه از حضرت امام  بندگانش كه پيامربان و اماماندانشى است كه خدا بر صفحه قلب خاصان از 

  :صادق عليه السالم روايت شده

  »1«  َحنُْن الرَّاِسُخوَن ِىف الِعلِم، َوَحنُْن نـَْعَلُم تَأِويَلهُ 

  .راسخان در دانش ما هستيم و ما به تأويل قرآن آگاهيم. 

نش مهه دانشمندان تفاوت دارد، دانش پيامربان و امامان است كه تا قيامت يابد و با دا آرى، تنها دانشى كه دگرگوىن منى
  .ثابت است زيرا دانش آنان اهلى و لدّىن و بر اساس مشاهده صادقانه قلب آنان نسبت به حقايق است
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  .نندك ها و اسرار ظاهر و باطن هسىت خطا منى هاىي هرگز در متاشاى حقايق و يافنت واقعيت ترديد چنني قلب و ىب

   مشاهده چشم دل

اند و از اخالص و خلوص و تقواى باال برخوردارند، از اين مند   برخى از اولياى حق كه تربيت شده مكتب اهل بيت
  .كالهى دارند و از چشم دل نصيىب به آنان عنايت شده است

بسيار پرارزش القرآن و در تاريخ حيات و زندگى بابركت مرحوم آيت اهللا العظمى حاج نور الدين عراقى صاحب كتاب 
  :العقل آمده كه به ايشان گفتند

از كجا : چنني نيست، گفتند: ترديد مرده، فرمود ىب: نه هنوز زنده است، گفتند: فالىن از دنيا رفته؟ ايشان فرمودند
   چون صدايش: گوييد؟ فرمود مى

______________________________  
، حديث 10، باب 204: ؛ بصائر الدرجات1 العلم هم األئمة، حديث ، باب أن الراسخني ىف213/ 1: الكاىف -)1(
  .33536، حديث 13، باب 178/ 27: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 164/ 1: ؛ تفسري العياشى7

  537: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .نوز منرده استشنوم، پس از گفتار آن مرد بزرگ حتقيق كردند و روشن شد كه او ه را از برزخ منى

گردد و دستخوش تغيري و  يقيناً دانشى كه بر اساس مشاهده دل باتقوا و مملو از اميان خالصانه باشد به خطا آلوده منى
  .شود حتول منى

بنابراين هر كس خبواهد از تأويل آيات قابل تأويل و مفاهيم و معاىن و مصاديق آيات قرآن آگاه شود بايد به گفتار 
  .پيامربند مراجعه كند  اهل بيت  علم كهراسخان در 

  538: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و معاش و معاد اهل بيت عليهم السالم: اهل بيت
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ايت فعاليت را   اهل بيت عليهم السالم در مهه امور زندگى و شؤون حيات براى خري دنيا و آخرت خود و ديگران 
  .نشستند ينه از پاى منىاى در اين زم داشتند و حلظه

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  »1« َال َتْكَسُلوا ِىف َطَلِب َمَعاِيِشُكم، َفإنَّ آبَاَءنَا َكانُوا يـَرُْكُضوَن ِفيَها َوَيْطُلُبونـََها

  .منودند مىدويدند و آن را جستجو  هاى خود سسىت نورزيد كه پدران ما در پى آن مى در به دست آوردن معشيت. 

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

يك بار در مدينه به شّدت گرسنه شدم و براى پيدا كردن كارى به اطراف مدينه رفتم، ناگاه زىن را ديدم كه كلوخ مجع كرده 
ا را خيس كند، نزد او رفتم و با وى توافق كردم كه براى آوردن هر دلو آب يك خرما بگ است و مى ريم، از اين خواهد آ

آنگاه آىب آوردم و بر دستم رخيتم، سپس نزد آن زن رفتم و  . هامي تاول زد اى كه دست رو شانزده دلو پرآب آوردم به گونه
  !ببني: گفتم

______________________________  
، 18ب ، با60/ 17: ؛ وسائل الشيعة3576، باب املعايش واملكاسب، حديث 157/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .21980حديث 

  539: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و زن براى من شانزده خرما مشرد و حتويلم داد، پس نزد پيامرب آمدم و او را از اين داستان آگاه  ! هامي چنني شد كف دست
  .»1« كردم و حضرت نيز از آن خرما با من ميل فرمود

  :گويد عبدالّله بن حسن مى

  »2«  َلَقْد أَْعَتَق َعليٌّ أَْلَف َأْهِل بيٍت، ِمبا َجمََلْت َيداُه َوَعَرَق َجِبيـْنُهُ والّلِه 

  .به خدا سوگند او هزار خانوار را با درآمدى كه با تاول دست و عرق جبني به دست آورده بود در راه خدا آزاد كرد. 
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امام صادق عليه السالم روبرو شدم، عرض كردم روزى از روزهاى بسيار گرم تابستان با حضرت : گويد عبداالعلى مى
قربانت گردم وضع و حال مشا در پيشگاه حق بسى واال و رفيع است وىل با اين قدر و منزلت چرا در چنني روزى سوزان 

  !افكنيد؟ خود را به سخىت و مشقت مى

  :حضرت فرمود

  »3«  ِمثِلك َخَرْجُت ِىف َطَلِب الرِّزِق ِألستـَْغِىنَ َعن! يَا َعبَداألعَلى

  .نياز باشم ام تا از مهانند تو ىب در طلب روزى بريون آمده! اى عبداالعلى. 

كرد و دو  را ديدم كه در زمني زراعىت خود كار مى) امام هفتم(حضرت ابواحلسن عليه السالم : گويد على بن اىب محزه مى
  فدايت شوم، مردانت كجا هستند؟: پايش خيس عرق شده بود، عرض كردم

______________________________  
  .286/ 1: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .91/ 1: الغارات -)2(

، حديث 4، باب 20/ 17: ؛ وسائل الشيعة3، باب ما جيب من االقتداء باألئّمة، حديث 74/ 5: الكاىف -)3(
  .96، حديث 4، باب 55/ 47: ؛ حبار األنوار21873

  540: شني، صالسالم عرشيان فرش ن اهل بيت عليهم

رت بود، عرض كردم او چه كسى بود؟ ! اى على: فرمود كسى با دستش در زمني خود كار كرده است كه از من و پدرم 
كردند، اين كار  پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، امرياملؤمنني عليه السالم و پدرامن مهگى با دست خود كار مى: فرمود

  .»1«  و شايستگان است پيامربان و فرستادگان و جانشينان

عالوه بر امر معاش در امر معاد هم سخت كوش بودند تا جاىي كه احدى از جهانيان در عبادت   اهل بيت عليهم السالم
  .رسد هاى معنوى به آنان منى و برنامه
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كردند و آبادى آخرت آنان را  به شّدت شيعه را به سخت كوشى در عبادت و تقوا ترغيب مى  اهل بيت عليهم السالم
دانستند و آنان را از اينكه بدون عبادت و تقوا دخلوش به جنات باشند برحذر  فقط در گرو عبادت و معنويت مى

  .داشتند مى

______________________________  
، حديث 9، باب 38/ 17: ؛ وسائل الشيعة10االقتداء باألئّمة، حديث  ، باب ما جيب من75/ 5: الكاىف -)1(

، 438/ 1: ؛ اهل بيت عليهم السالم در قرآن و حديث27، حديث 5، باب 115/ 48: ؛ حبار األنوار21923
  .687حديث 

  541: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  و تعاليم انسان ساز: اهل بيت

ترين فرهنگ اعتقادى و اخالقى و تربيىت و سياسى و اجتماعى و علمى،  ترين و گسرتده كامل   السالماهل بيت عليهم 
است كه خبشى از آن به وسيله راويان مؤمن شيعه حفظ و در صدها كتاب مجع آورى   اهل بيت عليهم السالم  فرهنگ

ذيب األحكام، شده است، كتاب االستبصار، بصائر الدرجات، احملاسن، األماىل  هاىي چون الكاىف، من ال حيضره الفقيه، 
، اخلصال، جامع األخبار، علل الشرائع، الواىف، الشاىف، نور الثقلني، حبار األنوار، وسائل »طوسى«، األماىل »مفيد«

كه   است  اهل بيت عليهم السالم  كه حاوى فرهنگ رواىي مثرخبش... الشيعة، مستدرك الوسائل، العوامل، حمجة البيضاء و
شت  ا، امنيت در زندگى و تأمني خري دنيا و آخرت و به دست آوردن رضايت حق و  حمصول شرييىن به كارگريى آ

  .جاويدان است

  .شود كران آن معارف به عنوان حسن ختام اين فصل اشاره مى اى از درياى ىب در اين خبش به قطره

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

ا تـُنـَْقُلوَن ِمْن داٍر اىلما ُخِلْقُتْم لِ    »1« دارٍ   ْلَفناِء َبْل ُخِلْقُتْم لِْلَبقاِء، َوِإمنَّ

  ايد، بلكه براى بقا و ماندن به وجود مشا براى فنا و نابودى آفريده نشده. 

______________________________  
  .، تذييل و تفضيل78/ 58: حبار األنوار -)1(
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  542: فرش نشني، صالسالم عرشيان  اهل بيت عليهم

  .يابيد اى به خانه ديگر انتقال مى شويد و از خانه ايد و با مرگ جابه جا مى آمده

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1«  إنَّ أخَوَف َما أَخاُف َعَلى أُمَِّىت اهلََوى َوطُوُل اَألَملِ 

  .رزوى درازهواى نفس، و آ: براى امتم از دو چيز بيش از هر چيز بيمناكم. 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« عزُّ اْلُمؤِمِن اْسِتْغناُؤُه َعِن النَّاِس َوىف الَقناَعِة احلُرِّيَُّة واْلِعزُّ 

  .نيازى از مردم است و آزادى و شرافت حمصول قناعت است عّزت مؤمن در ىب. 

  :حضرت على عليه السالم فرمود

َْرءُ يـُْوَزُن ِبَقْوِلِه َويـَُقوَّمُ 
  »3«  ِبِفْعِلِه، فـَُقْل ما تـَْرَجُح زِنـََتُه، َوافْـَعْل ما جتَِلُّ ِقْيَمَتهُ  امل

گردد، چيزى را بگوى كه كّفه گفتار را سنگني  شود و به عملش ارزياىب مى انسان به سخن و گفتارش سنجيده مى. 
  .كند و كارى اجنام ده كه ارزش رفتار را باال بربد مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

   لَّْوا ِباْألَْخِذ بِاْلَفْضِل، والَكفِّ َعِن البـَْغى، واْلَعَمِل بِاَحلقِّ، واإلْنصاِف ِمنَ حتََ 

______________________________  
، حديث 24، باب 438/ 2: ، فصل الرابع؛ وسائل الشيعة87: ؛ مشكاة األنوار62، حديث 51/ 1: اخلصال -)1(

  .13حديث ، 6، باب 117/ 74: ؛ حبار األنوار2581

  .41، فصل 85: ؛ جامع األخبار169/ 1: جمموعة ورام -)2(
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  .4023، اللسان ميزان، حديث 209: غرر احلكم -)3(

  543: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...النَّفسِ 

نسبت به مهه مردم منصف خويشنت را به فضايل اخالقى بياراييد، و از ستم خوددارى ورزيد، و به درسىت رفتار كنيد، و . 
  ...باشيد

  :و نيز آن بزرگوار فرمود

دِح، َوُسْكِر الشَّ 
َ
اِل، َوُسْكِر الُقدرَِة، َوُسْكِر الِعلِم، َوُسْكِر امل

َ
َباِب، فَإنَّ ِلُكلِّ َذِلَك رِيَاحاً يَنَبِغى لِلَعاِقِل أْن َحيَْرتَِس ِمن ُسْكِر امل

  »2« الَوقَارَ  َخِبيَثًة َتسُلُب الَعْقَل، َوَتسَتِخفُّ 

سزاوار است انسان خردمند خود را از مسىت ثروت، مسىت قدرت، مسىت دانش، مسىت متجيد و متلق، مسىت جواىن حفظ  . 
  .كاهد كند و از وقار آدمى مى ها بادهاى مسمومى دارد كه خرد را زايل مى كند، زيرا هر يك از اين مسىت

  :حضرت زهرا عليها السالم فرمود

  »3«  وجِه أىب َرسوِل الّلهِ   اإلنفاَق ىف َسِبيِل اللِّه، َوَتالوَة ِكتاِب الّلِه عز و جل، والنََّظَر إىل: ِمْن ُدنياُكْم َثالثاً  إّىن ُأِحبُّ 

  .انفاق در راه خدا، تالوت كتاب خدا، و نگاه به چهره پدرم رسول خدا: من از دنياى مشا سه چيز را دوست دارم. 

  :يه السالم از معناى مروت سؤال شد، فرموداز حضرت امام جمتىب عل

______________________________  
  .7323، ىف املكارم والفضائل، حديث 317: غرر احلكم -)1(

  .13293، حديث 49، باب 371/ 11: ؛ مستدرك الوسائل875، املوانع املتفرقة، حديث 66: غرر احلكم -)2(

  .6، باب 159: مسند فاطمة الزهراء -)3(

  544: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  »1«  ُشحُّ الرَُّجِل َعَلى ِديِنِه، َوإصَالُحُه َمالُه، َوِقَياُمُه ِباحلُُقوقِ 

  .حرص و جوش مرد بر دينش، و اصالح منودن مالش، و قيامش به حقوق خدا و مردم مروت و جوامنردى است. 

گنهكارم و تاب خوددارى از معصيت ندارم، مرا موعظه كن، حضرت : مردى به حضرت امام حسني عليه السالم گفت
  :خواهى مرتكب شو پنج چيز اجنام ده و هر گناهى مى: فرمود

  .روزى خدا را خمور و هر گناهى كه خواسىت اجنام ده: اول

  .از واليت و سرپرسىت خدا بريون رو و هر گناهى كه خواسىت اجنام ده: دوم

  .دا تو را نبيند و هر گناهى كه خواسىت اجنام دهجاىي را بطلب كه خ: سوم

  .چون ملك املوت براى گرفنت جانت آمد او را از خود بران و هر گناهى كه خواسىت اجنام ده: چهارم

  .»2«  هنگامى كه مالك دوزخ خواست تو را به دوزخ بياندازد تو وارد دوزخ مشو و هر گناهى كه خواسىت اجنام ده: پنجم

  :اد عليه السالم فرمودحضرت امام سج

اش در اين دنيا وابسته به تو است، بداىن كه در  حق فرزندت به تو اين است كه بداىن وجود او از تو است و نيك و بدى
مقام پدرى و سرپرسىت او مسؤوىل، وظيفه دارى فرزندت را با آداب و اخالق پسنديده تربيت كىن و او را به خداى بزرگ 

  داند اگر رفتارت در تربيت فرزندانت توجه كىن، پدرى باشى كه به مسؤوليتش آگاه است، مىراهنماىي مناىي، با 

______________________________  
، 49، باب 435/ 11: ؛ وسائل الشيعة2، باب مضى املروة، حديث 257: ؛ معاىن األخبار235: حتف العقول -)1(

  .3ث ، حدي59، باب 312/ 73: ؛ حبار األنوار15189حديث 

  .7، حديث 20، باب 126/ 75: ؛ حبار األنوار89، فصل 130: جامع األخبار -)2(

  545: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1«  نسبت به فرزند خود نيكى كند نزد حق پاداش دارد و اگر درباره او بدى منايد مستحق جمازات است
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  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود

  »2«  رابِ إنَّ الّلَه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لِلشَِّر أقَفاًال، َوَجَعَل َمَفاتِيَح تِلَك األقَفاِل الشَّرَاَب، َوالَكِذُب َشرٌّ ِمَن الشَّ 

ا مصون باشند، شراب اين مايع مست كننده كليد  هاىي قرار داده است كه مردم از زيان ها قفل خدا براى بدى.  هاى آ
  .هاست و دروغ از شراب بدتر است بدىهاى مهه  قفل

  :و نيز آن حضرت فرمود

اش از ميان  شود، حسنات اخالقى خورد دچار رعشه مى دائم اخلمر چون بت پرست است، كسى كه پيوسته شراب مى
  .»3« كند ريزى و زنا هم پرهيز منى كند كه خورنده آن از خون باك مى رود، شراب آن چنان انسان را نسبت به گناه ىب مى

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

ورزد، روزى  آنكه روزى به نفع تو خيانت مى. خائن، ستمكار، سخن چني: در معاشرت و دوسىت از سه گروه برحذر باش
  ديگر به زيان تو

______________________________  
لس التاسع واخلمسون، 371: دوق؛ األماىل، ص3214، باب احلقوق، حديث 621/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1( ، ا

  .1، حديث 1، باب 6/ 71: ؛ حبار األنوار20226، حديث 3، باب 175/ 15: ؛ وسائل الشيعة1حديث 

؛ حبار 16206، حديث 138، باب 244/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب الكذب، حديث 338/ 2: الكاىف -)2(
  .3، حديث 114، باب 236/ 69: األنوار

دم مروته و حتمله على التجسر على احملارم من سفك الدماء و إن مدم« -)3( ن اخلمر كعابد و ثن و تورثه اإلرتعاش و 
لس اخلامس والتسعون، حديث 665: األماىل، صدوق» ركوب الزنا ، حديث 86، باب 136/ 76: ؛ حبار األنوار1، ا

33.  

  546: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كشد كه به خود تو ستم خواهد كرد و كسى كه  منايد، طوىل منى د و كسى كه به خاطر تو به ديگرى ستم مىكن خيانت مى
  .»1« كند، به زودى از تو نزد ديگران منّامى خواهد كرد چيىن مى از ديگران نزد تو سخن



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

 

 

م داد و كنارش نشست، حضرت امام موسى بن جعفر عليه السالم به مردى سياه چهره و بد منظر عبور كرد، به او سال
  .مدتى با او گفتگو كرد سپس اعالم كرد كه در اداى حاجاتش حاضر است

كىن؟  نشيىن و از حاجاتش سؤال مى با چنني شخصى مى! اى پسر رسول خدا: اى كه متاشاگر جريان بودند گفتند عده
اى با ما در شهرهاى خدا،  و مهسايهاى از بندگان خداست و به حكم قرآن برادرى از برادران ماست  او بنده: فرمود

رتين اديان، ما و او را به هم پيوند داده است رتين پدران و آيني اسالم    .»2«  حضرت آدم 

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

  »3« َولَيُكْن نـََفَقُتَك َعَلى نَفِسَك َوَعياِلَك َقْصداً 

  .رو باش ميانهات  در خرج و هزينه ماىل درباره خود و خانوده. 

  :حضرت امام جواد عليه السالم فرمود

  »4«  َعُدوَُّه ُمناهْ   َمْن َأطاَع َهواُه أَْعَطى

  .كسى كه از هواى نفسش اطاعت كند آرزوهاى دمشن خود را برآورده است. 

______________________________  
  .107، حديث 23، باب 229/ 75: ؛ حبار األنوار315: حتف العقول -)1(

  .3، حديث 25، باب 324/ 75: ؛ حبار األنوار413: حتف العقول -)2(

  .14676، حديث 11، باب 37/ 13: ؛ مستدرك الوسائل37، باب 254: فقه الرضا -)3(

، باب اهلاء بعده 729/ 8: ؛ سفينة البحار5، حديث 27، باب 364/ 75: ؛ حبار األنوار309: أعالم الدين -)4(
  .الواو

  547: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 
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هنگامى كه عدل و انصاف در جامعه بيش از ظلم باشد، حرام است انسان به  : حضرت امام هادى عليه السالم فرمود
كسى گمان بد بربد، مگر وقىت كه آن بدى از او مشهود شود و زماىن كه ستم بر عدل و داد چريه باشد، سزاوار نيست 

  .»1« ه كسى بربد، مگر وقىت كه آن خوىب از او معلوم شوداحدى گمان خوب ب

  دهد، خدا به پدر و مادر پاداش عظيمى مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  فـَيَـُقوَالِن يَا َربـََّنا، أىنَّ َلَنا َهِذِه وََملْ تَبُلْغَها أعَمالَُنا

  !ت؟ اعمال ما شايسته چنني پاداشى نيستاين مهه عنايت درباره ما از كجاس! پروردگارا: گويند مى. 

اين مهه پاداش به خاطر اين است كه قرآن به فرزند خود آموختيد و وى را در فرهنگ اسالم بصري : شود در جواب گفته مى
  .»2« و آگاه تربيت كرديد

______________________________  
، 141، باب 154/ 9: ؛ مستدرك الوسائل4حديث ، 28، باب 370/ 75: ؛ حبار األنوار312: أعالم الدين -)1(

  .10504حديث 

؛ 34، حديث 1، باب 31/ 89: ؛ حبار األنوار297، حديث 449: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)2(
  .4611، حديث 6، باب 246/ 4: مستدرك الوسائل

  548: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  :پريوان اهل بيت

  

  549: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

  :شيعه واقعى اهل بيت
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ها و صفات و عالئم خاصى را براى پريوان  گى عصمت و طهارت عليهم السالم در روايات متعددى ويژه  اهل بيت
اند و كسى را كه اين اوصاف محيده را در خود بپروراند و با مهه توان سعى داشته باشد كه وجود  حقيقى خود بر مشرده

اپاكى را از سرزمني وجود خود دور سازد، شيعه واقعى خود را گلستان صفات برجسته انساىن قرار دهد و انواع رذائل و ن
  .دانند خود مى

كند آمده است كه آن حضرت  در حديثى گرانسنگ كه جابر جعفى از حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم روايت مى
  :فرمود

  !آيا كسى كه ادعاى تشيع دارد مهني كاىف است كه دم از حمبت ما خاندان زند؟! اى جابر

  .شيعه ما نيست مگر كسى كه از خدا پروا كند و از او اطاعت منايد! سوگندبه خدا 

شيعيان ما شناخته نشوند جز با فروتىن، خشوع، امانت دارى، بسيار به ياد خدا بودن، روزه، مناز، نيكى به پدر ! اى جابر
ى دست، مستمند، فقريان، بدهكاران، يتيمان و گوىي و تالوت قرآن، و  راست و مادر و رسيدگى منودن به مهسايگان 

  .دار دوستان و معاشران خود بودن درباره مردم چيزى جز به خري و خوىب نگفنت و اينكه در مهه امور امني و امانت

   امروزه ما هيچ كس را با اين صفات! اى پسر رسول خدا: گفتم

  550: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :شناسيم، حضرت فرمود منى

  ُأِحبُّ َعلِّياً َوأَتوّالُه، ُمثَّ َالَيُكوَن َمَع َذِلَك فـَعَّاًال؟: َحسُب الرَُّجِل أن يـَُقولَ 

دامن اما در كار و عمل براى آخرت   من على را دوست دارم و او را، وىل خود مى: آيا مهني بس است كه مردى بگويد
  كوشا نباشد؟

  :سپس افزود

ٍد ِمن ُحجٍَّة، َمن َكاَن يـُتَـَقرَُّب إَىل الّلِه تـََباَرَك َوتـََعاَىل إّالبِالطَّاَعِة، َوَما َمَعَنا َبراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوَال َعَلى الّلِه ِألحَ َوالّلِه َما ! يَا َجاِبرُ 
، َوَما تـَُناُل َوال   »1«  يـَتـَُنا إّالبِالَعَمِل َوالَورَعِ لِّلِه ُمِطيعاً فـَُهَو لََنا َوِيلٌّ، َوَمن َكاَن لِّلِه َعاِصياً فـَُهَو َلَنا َعُدوٌّ
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توان به قرب خدا رسيد و ما سند آزادى از دوزخ براى كسى ندارمي و هيچ   به خدا سوگند كه جز به طاعت منى! اى جابر. 
كس را بر خدا نسبت به گناهانش عذرى نيست، هركس مطيع خدا باشد پس او دوست ماست و هركس به خدا عصيان 

  .آيد ماست و واليت و دوسىت ما جز با عمل و پارساىي به دست منىورزد او دمشن 

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم به فضيل فرمود

ُكفُّوا أيِدَيُكم، إّىن َالأُغِىن َعْنُكم ِمَن الّلِه َشيئاً إّالِبَورٍَع، َفاْحَفُظوا ألِسَنَتُكم، وَ : بـَلِّغ َمْن َلِقيَت ِمن َمَواِليَنا َعّنا السَّالم، َوُقل َهلُم
  »2«  َوَعَليُكم بِالصَِّرب َوالصََّالِة، إنَّ الّلَه َمَع الصَّاِبرينَ 

.______________________________  
، ذكر صفات 59: ؛ مشكاة األنوار294/ 2: ؛ روضة الواعظني3، حديث  ، باب الطاعة والتقوى74/ 2: الكاىف -)1(

  ).با كمى اختالف(الشيعة 

  ).با كمى اختالف( 16067، حديث 119، باب 195/ 12: ؛ وسائل الشيعة133/ 1: االسالم دعائم -)2(

  551: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

توانيم از مشا برطرف كنيم جز اينكه  ما چيزى از عذاب خدا را منى: از جانب ما به دوستان ما سالم برسان و به آنان بگو
هاى خود را حفظ كنيد و دست از گناه باز داريد و بر مشا باد به شكيباىي و مناز كه خدا با  زبانپارساىي پيشه كنيد، پس 

  .شكيبايان است

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  َنَتُكم وَُكفُّوَها َعِن الُفُضوِل َوقَِبيِح الَقولِ َمَعاِشَر الّشيَعِة، ُكونُوا لََنا َزيناً، َوَال َتُكونُوا َعَليَنا َشيناً، قُوُلوا لِلنَّاِس ُحسناً، َواحَفُظوا أَلسِ 
»1«  

زينت و زيور ما باشيد، و مايه زشىت ما نباشيد، با مردم نيكو سخن گوييد، زبان هايتان را حفظ كنيد ! اى مجعيت شيعه.
  .و آن را از زياده گوىي و زشت گوىي باز داريد

  :و نيز آن حضرت فرمود



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

 

 

نَيا، : َمَعاِشَر ِشيَعِتَنا َوُقل َهلُمْ بـَلِّْغ ! يَابَن ُجنَدبٍ  َذاِهُب، فـََوالّلِه َال تُناُل َواليـَتـَُنا إّالبِالَورَِع َواإلجِتَهاِد ِىف الدُّ
َ
َالَتذَهَنبَّ ِبُكُم امل
  »2«  َوُمَواَساِة اإلخَواِن ِىف الّلِه، َولَيَس ِمن شيَعِتَنا َمن َيظِلُم الناسَ 

هاى خمتلف مشا را به برياهه  هاى گوناگون و مكتب مبادا راه: ن پيام برسان و به آنان بگوبه گروه شيعيا! اى پسر جندب. 
بيندازد، زيرا به خدا سوگند كه واليت ما جز به پرهيزكارى و سخت كوشى در دنيا و هم يارى و هم دردى با برادران ديىن 

  .آيد و كسى كه به مردم ستم ورزد شيعه ما نيست به دست منى

______________________________  
لس الثاىن والتسعون، حديث 400: األماىل، صدوق -)1( ، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ وسائل الشيعة17، ا

  .3، حديث 79، باب 310/ 68: ؛ حبار األنوار16063

، 310/ 68: ؛ حبار األنوار16063، حديث 119، باب 193/ 12: ؛ مستدرك الوسائل303: حتف العقول -)2(
  .3، حديث 79باب 

  552: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ارتكاب گناه و فحشا و منكرات از اخالق دمشنان ماست و شيعيان ما از آن اجتناب : فرمايند مى  اهل بيت عليهم السالم
دارند و نيز اصرار دارند كه شيعه نه رباخوار است و نه غاصب و نه زنا كار و نه دزد و نه خائن و نه شكننده عهد و نه 

مت زننده ظامل و نه پاميال كننده حقوق مردم و نه آزار دهنده زن و فرزند   .و نه سوزاننده دل و نه 

آموختند عبارت بود از اعتقاد به خداى  به مردم و به ويژه به دوستداران و شيعيان خود مى  اهل بيت عليهم السالم  آنچه
جهان آفرين و اداى حقوق حق و عمل به قرآن و اقتدا به پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله و اطاعت از جانشينان بر حق 

  .و دورى از مهه گناهان و معاصى او

كه : از جانب من به دوستامن سالم برسان و به آنان بگو: حضرت امام رضا عليه السالم به عبدالعظيم حسىن فرمود
شيطان را به خود راه ندهند و ايشان را به راستگوىي و امانت دارى سفارش كن و به آنان توصيه منا تا خاموشى گزينند و  

ده را رها كنند و به يكديگر روى آورند و به ديدار هم بشتابند، زيرا كه اين امور سبب نزديكى و تقرب به گفتگوهاى بيهو 
ام كه هركس  شود و مبادا كه خود را سرگرم تكه پاره كردن يكديگر كنند، زيرا من، به جان خودم سوگند ياد كرده من مى

ترين عذاب را به او بچشاند و در  خبواهم كه در دنيا سختچنني كند و دوسىت از دوستان مرا خشمگني سازد از خدا 
  !!»1« آخرت نيز از زيانكاران باشد
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كنند و  پذيرند و به آن عمل منى را منى  اهل بيت عليهم السالم  هاى بنابراين زيانكاران كساىن هستند كه سفارش ها و توصيه
  .ارندمهواره بر خود خواهى و كرب و پريوى از هواى نفس پافشارى د

______________________________  
، 126، باب 102/ 9: ؛ مستدرك الوسائل27، حديث 15، باب 230/ 71: ؛ حبار األنوار247: االختصاص -)1(

  .10349حديث 

  553: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :اند اند و فرموده ز دادهپيوسته شيعيان را از ارتكاب گناه و ستم ورزى پرهي  اهل بيت عليهم السالم

  »1«  إَىل نَفِسهِ  وإيَّاُكْم َوَمعاِصَي الّلِه أن َترَكُبوَها؛ فَإنَّهُ َمِن انـْتَـَهَك َمَعاِصَي الّلِه فـَرَِكبَـَها فـََقد أبَلَغ ِىف اإلَساَءةِ 

ار از اينكه مرتكب معاصى شويد زيرا هركس معاصى را هتك حرمت كند و مرتكب آن شود، در .  بدى كردن به خود ز
  .روى كرده است زياده

است و طى راه اطاعت،   اهل بيت عليهم السالم راه رهاىي از هرگونه زيان و خسارت فقط و فقط تبعيت و اطاعت از
و سعادت و خوشبخىت دنيا و آخرت را به دنبال دارد و جز پى گرفنت   اهل بيت عليهم السالم  خشنودى خدا و شفاعت

  .اين حقيقت براى رسيدن به خشنودى خدا و شفاعت راهى وجود ندارد

هاى مهمى در مورد مسائل اعتقادى، اخالقى، عملى،  اى به شيعيان توصيه حضرت امام صادق عليه السالم در ضمن نامه
  :املت آميز و دنياىي و آخرتى داشتند كه در خبشى از آن نامه آمدهاجتماعى، خانوادگى و مهزيسىت مس

َفَمن َسرَُّه أن . َمن ُدوَن َذِلكَ  َواعَلُموا أنَّهُ لَيَس يُغِىن َعنُكم ِمَن الّلِه أَحٌد ِمن َخلِقِه َشيئًا، َالَمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوَال َنِيبٌّ ُمرَسٌل، َوَال 
ِعنَد الّلِه، َفلَيطُلب إَىل الّلِه أْن َيرَضى َعنُه، َواعَلُموا أنَّ أحداً ِمن َخلِق الّلِه َمل ُيِصب ِرَضى الّلِه  َتنَفَعُه َشَفاَعُة الشَّاِفِعنيَ 

ِه، وََمل يُنِكْر َهلُم َفضًال َمعِصَيِة اللّ إّالِبطَاَعِتِه، َوَطاَعِة َرُسوِلِه، َوَطاَعِة ُوَالِة أمرِِه ِمن آِل ُحمَمٍَّد َصَلواُت الّلِه َعَليِهم، َوَمعصَيتـُُهم ِمن 
  »2« َعُظَم أو َصُغرَ 

.______________________________  
: ؛ مستدرك الوسائل93، حديث 23، باب 219/ 75: ؛ حبار األنوار1، كتاب الروضة، حديث 11/ 8: الكاىف -)1(

  .13201، حديث 41، باب 337/ 11
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  .12919، حديث 18، باب 255/ 11: ك الوسائل؛ مستدر 1، كتاب الروضة، حديث 11/ 8: الكاىف -)2(

  554: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اى از عذاب خدا را از  توانند ذرّه هاى خدا نه فرشته مقرب و نه پيامرب مرسل و نه جز اينان منى بدانيد كه هيچ يك از آفريده
او را سود دهد از خدا خبواهد كه از او خشنود گردد  مشا برطرف كنند، پس هركس دوست دارد نزد خدا شفاعت شفيعان

هاى خدا به خشنودى او دست نيافت مگر به واسطه اطاعت از خدا و اطاعت از پيامرب خدا  و بدانيد هيچ يك از آفريده
از كوچك و  و اطاعت از اولواالمر از خاندان حمّمد و اينكه نافرماىن از آنان را نافرماىن از خدا بداند و فضايل آنان را

  .بزرگ انكار ننمايد

هاى  توانيد در كتاب هاى اعتقادى و اخالقى و عملى مى را در مهه زمينه  اهل بيت عليهم السالم  ها و سفارش هاى توصيه
وسائل الشيعة، جمموعة ورام، مكارم األخالق، روضة الواعظني ) جلد يازدهم(پرارزشى چون الكاىف، اخلصال، حتف العقول، 

ميان و كفر حبار األنوار، حمجة البيضاء، ثواب األعمال و عقاب األعمال، جامع األخبار، املواعظ العددية و جامع و خبش ا
  .السعادات ببينيد

  555: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :حمبت به اهل بيت

   ابزار حمبت

و گاه صيد مرغ است يا ماهى و گاه آهوست يا  گريد، گاه صيد شري است و برب هاى خمتلف اجنام مى صيدها به شيوه
مسلم است كه بايد ابزارهاى صيد، متناسب با جاندار صيد شده باشد وگرنه مقصود حاصل نيايد و صياد هرگز به . پروانه

  .شود نه با هر ابزار صيادى خواسته خود نرسد پس هر چيز با ابزار صيادى خاص خود شكار مى

نيازمند به رمحت و لطف حق و عنايت ويژه و جاودانه حق هستيم و بر اساس آيات و  ما كه در دنيا و آخرت سخت
شت عنرب سرشت باشد، بايد ابزار مناسب اين حقايق  روايات بايد راهى را طى كنيم كه پايانش رضايت حضرت حق و 

شت برآييم را براى خود فراهم آورمي آنگاه درصدد صيد كردن لطف و رمحت حق و عنايت و رضايت دوست ايتاً    .و 
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رت از ديگران مى از آجنا كه ماهى ران، ابزار  شناسد و شكارچى پروانه ابزار شكار پروانه و سخن گري ابزار صيد ماهى را 
رت از هر كس ديگر مى   .شناسد صيد كلمات را؛ پس خداوند نيز ابزار مناسب با آن حقايق را 

و اطاعت از فرمان هاى آن بزرگواران   اهل بيت عليهم السالم  ار را جز حمبت بهاين ابز  -بر پايه آيات قرآن - حضرت او
  .داند منى

   انسان. راه به دست آوردن حمبت، اتصال به معرفت و شناخت است

  556: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى معنوى و حسنات  جز زيباىيشود با چشم معرفت  مى  اهل بيت عليهم السالم  هنگامى كه وارد فضاى شناخت
ها سبب دلبستگى و  ها و آراستگى بيند و مهان زيباىي هاى روحى و قلىب در آن بزرگواران منى اخالقى و عملى و آراستگى

  .شود حمبت و عالقه و عشق به آنان مى

بگريد و در مهه امور به كند كه از معشوق رنگ  اين حمبت و عشق با حرارتى كه دارد انسان را در هر شرايطى وادار مى
اند ما نيز با هم رنگ شدن با آنان به رنگ حق  رنگ حق هم  اهل بيت عليهم السالم  شكل معشوق در آيد و از آجنا كه

نظري كه تار و پودش بافته از حمبت و عمل و عشق و اطاعت است، رمحت و لطف  در خواهيم آمد و با اين تور صيد ىب
شت حق را صيد خواهيم كردو عنايت و كرامت و مغفرت    .و 

   معرفت مقدمه حمبت

حتماً بايد به اين نكته توجه داشت كه تا معرفت و شناخت به دست نيايد عشق و حمبت و دوسىت و رابطه به دست 
هاى جمازى چنني است، آجنا هم تا كسى مجال و زيباىي معشوق را نيابد و نشناسد، هرگز  آيد، چنان كه در عشق منى

  .و عاشق وى خنواهد شد دلداده

افتد و از اين طريق به  هاى معشوق مى البته با پديد آمدن عشق چه انسان خبواهد چه خنواهد به دايره اطاعت از خواسته
  شود، گريد تا جاىي كه عاشق در حّد سعه وجودى خود معشوق مى تدريج از معشوق رنگ مى

  »1«  َسْلماٌن ِمنَّا َأْهَل اْلبَـْيتِ 

  .است  اهل بيت از ماسلمان . 
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______________________________  
: ؛ حبار األنوار85/ 1: ؛ املناقب96/ 1: ؛ كشف الغمة282، حديث 31، باب 64/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .28، حديث 10، باب 326/ 22

  557: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :رتين دليل بر اين حقيقت است كهاين قول رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، 

   حمبت اجر رسالت

واقعيت بسيار پرارزشى است كه خداى عزيز آن را اجر رسالت پيامرب اسالم   اهل بيت عليهم السالم  عشق و حمبت به
  :فرمايد صلى اهللا عليه و آله قرار داده است آجنا كه مى

  .»1« » اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىبُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ ... «

  .خواهم هيچ پاداشى جز موّدت اهل بيتم را منى]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو... 

اند و نكته مهم در آيه   اهل بيت عليهم السالم اى از روايات بسيار مهم اهل سنت، قرىب بر اساس روايات شيعه و پاره
  .باشد شريفه، كلمه موّدت است كه عبارت از حمبت توأم با اطاعت مى

كه نگفت اجر رسالت و پاداش پيامرب مناز فراوان و روزه بسيار و حج پى در پى و اداى مخس و زكات و جهاد ! شگفتا
ادن به فرهنگشان از مهه آن حقايق   اهل بيت عليهم السالم  تا بنماياند كه عشق به» موّدت«: است بلكه گفت و گردن 

باالتر و برتر است بلكه اگر اين موّدت در ميان نباشد، فضيلىت براى هيچ يك از آن اعمال خنواهد بود و آن اعمال راهى 
  !به عرصه قبول حق خنواهند داشت

   رواياتى در حمبت به اهل بيت عليهم السالم

  :و آله روايت شده استاز رسول مّكرم اسالم صلى اهللا عليه 

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(
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  558: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  ٍء أَساٌس، َوأَساُس اإلْسَالِم ُحبـَُّنا أهَل الَبيتِ  ِلُكلِّ َشى

  .است  اهل بيت براى هر چيزى پايه و اساسى است و پايه و اساس اسالم عشق ورزى به ما. 

  :امريمؤمنان عليه السالم فرمود

ْعُت َرُسوَل الّلِه يـَُقولُ  َمْن َأَحبَّنا فـََقْد َأَحبَّ اللَّه، َوَمْن . أَنا َسيُِّد ُوْلِد آَدَم، َوأَْنَت يا َعِلى واألئمَُّة ِمْن بـَْعِدَك ساَدُة أَُمىت: مسَِ
  »2«  الّلهَ   الّلَه، َوَمْن َأطاَعنا فـََقْد َأطاَع الّلَه، َوَمْن َعصانا فـََقْد َعَصى  فـََقْد واىل أَبـَْغَضنا فـََقْد أَبـَْغَض اللَّه، َوَمْن واالنا

من سرور فرزندان آدمم و تو اى على و امامان بعد از تو سروران امت من هستيد، كسى : فرمود از پيامرب خدا شنيدم مى. 
را دمشن بدارد خدا را دمشن داشته، كسى كه مطيع ماست از خدا  كه ما را دوست بدارد خدا را دوست داشته و آنكه ما

  .اطاعت كرده و آنكه از ما نافرماىن كند از خدا نافرماىن منوده است

  :حمبت به اهل بيت عليهم السالم نشانه

   حمبت خدا به انسان - 1

  .شود و قلوب مردم شايسته داده مىهاى پاك  اى است از سوى خدا كه به دل ، هديه اهل بيت عليهم السالم  ورزى به عشق

______________________________  
لس اخلامس واألربعون، حديث 268: ؛ األماىل، صدوق2، باب نسبة االسالم حديث 46/ 2: الكاىف -)1( ؛ 16، ا

  .22، حديث 4، باب 82/ 27: ؛ حبار األنوار20232، حديث 4، باب 184/ 15: وسائل الشعية

لس الثاىن والسبعون، حديث 476: صدوقاألماىل،  -)2( ، 88/ 27: ؛ حبار األنوار150: ؛ بشارة املصطفى16، ا
  .38، حديث 4باب 

  559: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمايد حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم مى



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

 

 

بُّونا لَْيَس    »1«  ٍء َصنَـْعُتُموه، َولِكنَّ الّلَه َصنَـَعهُ  ِبَشىِإّىن َألَْعَلُم أنَّ هذا اُحلبَّ الِذى حتُِ

دامن كه مايه حمبىت كه ما را با آن دوست داريد چيزى نيست كه خود به وجود آورنده آن باشيد بلكه حقيقىت  من مى. 
  .است كه خدا آن را به وجود آورده است

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

عِطْيِه ِإّال َخيـَْر اْخلَْلِق، ُه الّلُه ِمَن السَّماِء ِمْن َخزاِئَن َحتَْت الَعْرِش، َكَخزاِئِن الّذَهِب والِفضَِّة َوال يـُْنزِلُُه ِإّال ِبَقْدٍر، وال يُ ِإنَّ ُحبَّنا يـُنَـزِّلُ 
َخْلِقِه أِذَن لِِتْلَك الَغَماَمِة فـَتَـَهطََّلْت كما تـَُهطُِّل السََّحاب  َوِإنَّ َلُه َغماَمًة َكَغماَمِة اْلَقْطِر، َفِإذا َأراَد الّلُه َأْن َخيُصَّ ِبِه َمْن َأَحبَّ ِمنْ 

  »2«  فـَُتصيُب اجلَْنَني ِىف َبْطِن أُمِّهِ 

آورد  هاى طال و نقره است از آمسان فرود مى هاىي كه زير عرش اوست و مانند خزانه عشق و حمبت به ما را خدا از خزانه. 
رتين بندگان منى منىو آن را جز به اندازه نازل  زاست، پس هرگاه  خبشد، اين عشق و حمبت مهانند ابرى باران كند و جز به 

  .رسد كند پس به جنني داخل شكم مادر نيز مى دهد و آن نيز باران حمبت را نازل مى خدا خبواهد آن را فرمان مى

دهند، پس حمبت به آن بزرگواران  دوستان مى هديه خداست و هديه را فقط به  اهل بيت عليهم السالم  از آجنا كه حمبت
  .نشانه حمبت خدا به انسان است

______________________________  
  .4، حديث 9، باب 222/ 5: ؛ حبار األنوار62، حديث 19، باب 149/ 1: احملاسن -)1(

  .2، حديث 24، باب 291/ 75: ؛ حبار األنوار313: حتف العقول -)2(

  560: م عرشيان فرش نشني، صالسال اهل بيت عليهم

   پاكى والدت - 2

  .گواه پاكى والدت انسان است   اهل بيت عليهم السالم  بر حسب رواياتى چند، حمبت به

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله به ابوذر فرمود: فرمايد امريمؤمنان عليه السالم مى
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َوما أَوَُّل النـَِّعِم؟ قَاَل ِطْيُب اْلوِالَدِة، أَنَُّه ! يا َرسوَل اللّهِ : َأوَِّل النـَِّعِم، قالَ   الّلَه َعلىفـَْلَيْحَمِد  -َأْهَل اْلَبيتِ  -َمْن َأَحبَّنا! يا أباذر
بُّنا ِإّال َمْن طَاَب َمْوِلُدهُ    »1«  الحيُِ

اى پيامرب : ابوذر گفت. گزارى كند را دوست دارد بايد خدا را بر خنستني نعمت سپاس  اهل بيت هر كس ما! اى ابوذر. 
  .پاكى والدت، زيرا ما را دوست ندارد مگر كسى كه والدتش پاك باشد: خنستني نعمت كدام است؟ فرمود! خدا

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم فرمود

  :باِدئ النـَِّعِم، ِقْيلَ   قـَْلِبِه فـَْلَيْحَمِد الّلَه َعلى  َمْن َأْصَبَح جيَُِد بـَْرَد ُحبِّنا َعلى

  »2« ِطْيُب اْلَمْوِلدِ : ئ النـَِّعِم؟ َفقالَ َوما بادِ 

گزارى كند؛   هر كه صبح كند و خنكى عشق ما را در دلش احساس منايد پس بايد خدا را بر خنستني نعمت سپاس. 
  .پاكى والدت: خنستني نعمت كدام است؟ فرمود: گفتند

______________________________  
لس ال455: األماىل، طوسى -)1( / 27: ؛ حبار األنوار401/ 1: ؛ كشف الغمة1018سادس عشر، حديث ، ا

  .18، حديث 5، باب 150

لس الثاىن والسبعون، حديث 475: األماىل، صدوق -)2( ؛ 2، حديث 120، باب 141/ 1: ؛ علل الشرائع13، ا
  .4، حديث 5، باب 146/ 27: ؛ حبار األنوار2، حديث 161: معاىن األخبار

  561: لسالم عرشيان فرش نشني، صا اهل بيت عليهم

   پاكى دل - 3

  .و حمبت به خاندان طهارت گواه و شاهد بر پاكى دل است  اهل بيت عليهم السالم  عشق به

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  »1«  ُيَطهُِّر الّلُه قـَْلَبهُ   َوالّلِه والّلِه الحيُِبُّنا َعْبٌد َحّىت 
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چون دل پاك شود (دارد مگر اينكه خدا دلش را پاك منايد  اى ما را دوست منى سوگند، بندهبه خدا سوگند، به خدا . 
  ).گردد   اهل بيت  جايگاه حمبت و عشق

   اميان و قبوىل عمل - 4

  .نشانه اميان و مايه قبوىل است  اهل بيت عليهم السالم  ورزى به حمبت و عشق

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2«  َرّىب َأْن اليـَْقَبَل ِإْمياَن َعْبٍد ِإّال ِمبََحبَِّة أَْهِل بـَْيِىت  عاَهَدِىن 

  .اى را نپذيرد مگر به سبب حمبت اهل بيتم پروردگارم با من عهد بست كه اميان هيچ بنده. 

  :امريمؤمنان عليه السالم فرمود

  »3«  ُه الحيُِبُِّىن اّال ُمْؤِمٌن َوال يـُْبِغُضِىن ِإّال ُمناِفقٌ ِإنَُّه َلَعهد النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله اُألمِِّى ِإىلَّ أَنَّ 

.______________________________  
  .73/ 1: دعائم االسالم -)1(

  .204/ 1: مسند امحد بن حنبل -)2(

  .115، حديث 87، باب 301/ 39: ؛ حبار األنوار235، حديث 31، باب 60/ 2: عيون أخبار الرضا -)3(

  562: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

  .دارد و جز منافق با من دمشن نيست پيامرب اسالم با من شرط كرد كه مرا جز مؤمن دوست منى

  :و نيز حضرت فرمود

ؤِمِن ِبَسيِفى َهَذا َعَلى أْن يـُْبِغُضِىن، َما أبـَْغَضِىن َوَلْو َصَبْبُت الدُّنَيا ِجبَ 
ُ
َناِفِق َعَلى أْن حيُِبَِّىن َما َلْو َضَرْبُت َخيُشوَم امل

ُ
َا َعَلى امل مَّاِ

يَا َعليُّ َاليـُْبِغُضَك ُمْؤِمٌن، َوَال : الّلهُ َعَلْيِه وآِلِه َوَسلََّم أنَُّه قَالَ   َعَلى ِلَساِن النَِّيبِّ األُمِّيِّ َصّلى  أَحبَِّىن، َوَذِلَك أنَُّه ُقِضى فَانـَْقَضى
بَُّك ُمَناِفقٌ    »1«  حيُِ
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گردد و اگر مهه دنيا را به پاى منافق ريزم كه مرا  اگر با اين مششريم بر بيىن مؤمن كومب كه با من دمشن شود، دمشن منى. 
دوست بدارد دوست خنواهد داشت واين از آن جهت است كه فرمان خدا بر زبان پيامرب اّمى صلى اهللا عليه و آله گذشته  

  . نورزد و هيچ منافقى تو را دوست خنواهد داشتهيچ مؤمىن با تو دمشىن! يا على: كه فرمود

______________________________  
  .27/ 1: ، الفصل الرابع؛ الغارات79: ؛ مشكاة األنوار45، حكمت 477: ج البالغة -)1(

  563: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :لوازم و آثار حمبت اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

خواهند كه لوازم خود را مهراه داشته باشد تا  خواهند، عشق و حمبىت مى عشق صورى و لفظى منى  بيت عليهم السالماهل 
در كالم درخشان ايشان و آثارى كه   اهل بيت عليهم السالم  اينك لوازم حمبت. كننده آن به دنبال بيايد آثار عظيم و خريه

  :در پى داشته است و دارد

  هاعمل به دستور  - 1

آن است كه عاشق، مهواره دست در كار دارد و هرگز از تالش و    اهل بيت عليهم السالم  از لوازم حمبت و عشق به
دارد   اهل بيت عليهم السالم  كوشش در راه خدا فارغ و آسوده نيست و پيوسته چشم به اعمال و كردار و روش و منش

ا را سرلوحه دفرت زندگى خود قرار دهد   .كه آ

  :اند فرموده  بيت عليهم السالماهل 

  »1« َمْن َأَحبَّنا فـَْليَـْعَمْل ِبَعَمِلنا

  .دهيم اجنام دهد كسى كه ما را دوست دارد بايد عملى كه ما اجنام مى. 

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

َا ِشيَعُة َجْعَفٍر َمْن َعفَّ َبْطَنُه َوفـَْرَجُه، َوَعِمَل ِخلَالِقِه     َوَرَجا ثـََوابَهُ إمنَّ
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______________________________  
باب  306/ 67: ؛ حبار األنوار2045، حديث 117: ؛ غرر احلكم614/ 2: ؛ اخلصال104: حتف العقول -)1(

  .30، حديث 57

  566: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...َوَخاَف ِعَقابَهُ 

اش بكوشد و به پاداشش اميدوار  شهوتش را از حرام نگاه بدارد و براى آفريننده شيعه جعفر فقط كسى است كه شكم و. 
  ...باشد و از عذابش برتسد

  :حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم در روايىت گرانسنگ به جابر جعفى فرمود

به خدا سوگند شيعه ما  كسى كه تشيع را پذيرفته، اينكه اعالم كند كه من حمّب اهل بيتم آيا او را بس است؟! اى جابر
  .نيست مگر كسى كه به خاطر خدا از مهه گناهان بپرهيزد و از حضرت حق اطاعت منايد

دارى، كثرت ياد خدا، روزه، مناز، نيكى به  فروتىن، خشوع، امانت: ها شناسند مگر به اين نشانه شيعه ما را منى! اى جابر
يدستان و زمني ديده و يتيمان و راسىت در گفتار و تالوت قرآن و  گري شده و خسارت پدر و مادر، رعايت مهسايگان از 

  .شيعيان ما در مهه امور امينان قبايل خود هستند. حفظ زبان نسبت به مردم جز گفتار خري

ما امروز كسى را به اين ! پسر پيامرب صلى اهللا عليه و آله: به حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم گفتم: گويد جابر مى
من : ها تو را به برياهه نربد آيا براى مرد مهني بس است كه بگويد خيال! اى جابر: شناسيم، حضرت فرمود ها منى يژگىو 

من پيامرب را دوست دارم در حاىل كه پيامرب : اگر بگويد! على را دوست دارم در عني حال كوشاى در راه خدا نباشد؟
نكند و به سنت حضرتش عمل ننمايد، حمبتش هيچ سودى به حال او افضل از على است، آنگاه روش پيامرب را دنبال 

  .خنواهد رساند

  تقواى اهلى را مراعات كنيد و به كتاب خدا عمل مناييد،! اى شيعيان

______________________________  
، حديث 22، باب 251/ 15: ؛ وسائل الشيعة63؛ حديث 295/ 1: ؛ اخلصال11: صفات الشيعة -)1(

20425.  
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  567: السالم عرشيان فرش نشني، ص هل بيت عليهما

رتين بندگان نزد خدا  ترين آنان  باتقواترين و عامل] ترينشان در پيشگاه او و گرامى[بني خدا و كسى خويشاوندى نيست؛ 
  .به طاعت و عبادت خداست

خ نيست و كسى را در پيشگاه به خدا سوگند تقرب به خدا راهى جز طاعت ندارد، نزد ما براتى از عذاب دوز ! اى جابر
باشد، آنكه مطيع خداست دوست ماست و آنكه عاصى بر خداست دمشن ماست، جز با عمل و  خدا هيچ عذرى منى

  .»1« پارساىي راهى براى دسرتسى به واليت ما وجود ندارد

   توىلّ  - 2

  :امام عاشقان، چراغ قلب عارفان، موالى متقيان امريمؤمنان عليه السالم فرمود

  »2« فإْن كاَن حيُِبُّ َولِيَّنا فـََلْيَس ِمبُْبِغٍض لَنا، َوإْن كاَن يـُْبِغُض َوِليَّنا فـََلْيَس ِمبُِحبٍّ لَنا... 

  .پس اگر دوست ما را دوست بدارد دمشن ما نيست و اگر دوست ما را دمشن باشد دوست ما خنواهد بود.... 

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

بَّنا فـََقْد َأَحبَّنا  َمْن تـََوىلَّ    »3« حمُِ

  .دارد ترديد ما را دوست مى آنكه دوستدار ما را دوست دارد، ىب. 

______________________________  
لس احلادى والتسعون، حديث 625: ؛ األماىل، صدوق3، باب الطاعة والتقوى، حديث 74/ 2: الكاىف -)1( ؛ 3، ا

  .، الفصل األول59: ألنوار؛ مشكاة ا294/ 2: روضة الواعظني

لس التاسع والثالثون، حديث 334: األماىل، مفيد -)2( لس الرابع، حديث 113: ، األماىل، طوسى4، ا  172، ا
  ).با كمى اختالف(

  .34، حديث 2، باب 124/ 97: ؛ حبار األنوار37، باب 485: املقنعة -)3(
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  568: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   تربّى - 3

  .دمشن داشنت دمشنان آنان است  اهل بيت عليهم السالم  از لوازم ديگر عشق و موّدت به

  :حضرت على عليه السالم فرمود

الّلَه عدوُُّه َوجربئيُل َوميكائيُل، ْعَلْم أنَّ َفَمْن اَحبَّ َأْن يـَْعَلَم حاَلُه ِىف ُحبِّنا فـَْلَيْمَتِحَن قـَْلَبُه، َفإْن َوَجَد ِفيِه ُحبَّ َمْن ألََّب َعَلْينا، فـَْليَـ 
  »1«  والّلُه عدوٌّ لِْلكاِفرِْينَ 

آنكه دوست دارد حالش را نسبت به حمبت ما بداند قلبش را بيازمايد، اگر در آن نسبت به كسى كه مردم را به خمالفت . 
كائيل دمشن او هستند و خدا دمشن  آورد احساس دوسىت و حمبت دارد، بداند كه خدا و جربئيل و مي و دمشىن با ما گرد مى

  .كافران است

  :و نيز فرمود

  »2«  َفِإْن شارََكُه ِىف ُحبِّنا ُحبُّ َعُدوِّنا، فـََلْيَس ِمنَّا َوَلْسنا ِمْنهُ 

  .ترديد از ما نيست و ما هم از او نيستيم اگر كسى در كنار حمبت ما به دمشنان ما نيز حمبت ورزد چنني كسى ىب. 

   بال و مصيبت - 4

  .چيزى به اندازه بال و مصيبت براى اصالح و اخالص انسان كارساز نيست

______________________________  
لس اخلامس، حديث 148: األماىل، طوسى -)1( ، باب 83/ 27: ؛ حبار األنوار385/ 1: ؛ كشف الغمة243، ا
  .24، حديث 4

  .1، حديث 1 ، باب51/ 27: ؛ حبار األنوار171/ 2: تفسري القمى -)2(

  569: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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شود، انسان نيز به   هم چنان كه چيزهاىي را بايد در جاىي خنك يا سرد يا زير صفر درجه جاى دهند و گرنه فاسد مى
ضايع و فاسد و تباه هاىي تلخ و ناگوار و نامهوار و بال خيز قرار گريد و گرنه خراب و  اى است كه بايد در برنامه گونه
شود، از اين جهت خدا حمبان و دوستداران خود را مهواره با بال و حمنت چون فقر و تنگدسىت، ترس و گرسنگى، نقص  مى

كند تا با كمك صرب و مقاومتشان و پايدارى و استقامتشان در راه  مال، داغ اوالد و ساير حوادث، قرين و دمساز مى
شت مهوار شود خدا ثابت قدم شوند و جايگاه   .جلوه رمحت و صلوات خدا گردند و راهشان به سوى 

  :فرمود -كه از تنگدسىت و فقر خود شكايت داشت  - رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به ابوسعيد خدرى

بُِّىن ِمْنُكْم َأْسرََع ِمْن السَّْيِل َعلى  ِإْصِربْ أباَسِعْيٍد، َفِإنَّ اْلَفْقَر ِإىل   »1«  َأْسَفِلهِ   اجلََْبِل ِإىل  اْلواِدى، َوِمْن َأْعلى  ىَأَعل  َمْن حيُِ

تر از سرعت  شكيباىي ورز، زيرا فقر و تنگدسىت به سوى كساىن كه به من عشق و حمبت دارند، شتابنده! اى ابا سعيد. 
  .ريزد اش مى ترين جاى دامنه سيلى است كه باالى درّه است و از باالترين نقطه كوه به پايني

  :را دوست دارم فرمود  اهل بيت عليهم السالم من مشا: ابوذر هنگامى كه گفت و به

بُّنا ِمَن السَّْيِل ِمْن َأعَلى  الّلَه الّلَه، فأِعدَّ لِْلَفْقر ِجتْفافًا، فإنَّ اْلَفقَر َأْسرَُع ِإىل   »2« االكمة إىل أسفلها  َمْن حيُِ

، زيرا تنگدسىت به سوى كسى كه ما را دوست دارد در حركت خدا را خدا را، پس پوششى براى تنگدسىت مهيا كن. 
  .تر از شتاب سيالب از باالى تپه به پايني آن است شتابنده

______________________________  
  .85/ 4: مسند امحد بن حنبل -)1(

  .367/ 4: املستدرك على الصحيحني -)2(

  570: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   آزمايشى سخت

روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از خانه بريون شد، مردى از انصار در مسري راه به آن : در روايىت نقل شده كه
  :حضرت برخورد منود و گفت
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  دهد، ماجرا از چه قرار است؟ بينم مرا رنج مى ات مى حالىت كه در چهره! پدر و مادرم فدايت اى رسول خدا

  !گرسنگى: چهره آن مرد نگريست، آنگاه فرمودحضرت خلىت به 

تاب شد و شتابان به منزل رفت تا شايد چيزى بيابد و به حمضر آن حضرت بياورد وىل  آن مرد با شنيدن اين سخن ىب
اى  درنگ خود را به بىن قريظه رسانيد و بر آن شد كه براى آنان از چاه آب بكشد و در برابر هر دلوى دانه نيافت، ىب

  .مزد دريافت كند و آنان پذيرفتند خرما

ادهم كار را اجنام داد و از اين راه خرماىي چند به دست آورد سپس خود را به پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسانيد و ديد 
پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در مهاجنا كه نشسته بود هم چنان نشسته است، با كمال ادب و خضوع خرماها را در 

  :ر حضرت گذاشت و از آن بزرگوار درخواست كرد كه از آن خرماها خبورد، حضرت به او فرمودبراب

  ِمْن أَْيَن َلَك هذا التَّْمُر؟

  اى؟ اين خرماها را از كجا آورده

كنم كه تو خدا و  من گمان مى: مرد انصارى ماجرا را باز گفت، آنگاه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به او فرمود
  :ا دوست دارى و مرد انصارى در پاسخ گفترسولش ر 

  .َأَجْل َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ، َألَْنَت َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن نـَْفِسي َوُوْلِدي َوأَْهِلي َوَماِيل 

  

  571: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

د و فرزندامن و خاندامن و مهه ثرومت بيشرت دوست آرى، سوگند به آنكه تو را به درسىت و راسىت برانگيخت، من تو را از خو 
  .دارم

  ام دل و دين بر سر سوداى غمت باخته
 

  ام سر به خاك قدم عشق تو انداخته

  آتش عشق تو پا تا به سرم سوخت وىل
 

  ام من به اين آتش و اين سوختنم ساخته
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  تا شدم معتكف كوى تو اى مهر جهان
 

  ام افروختهرايت عشق تو در جان و دل 

  بال و پرم ليك ز لطف تو ببني گرچه ىب
 

  ام مهىت كرده به كويت چو صبا تاخته

  هاى كباب من ز روز ازل اى آتش دل
 

  ام جز تو و مهر تو و عشق تو نشناخته

 به رخ و زلف تو سوگند كه در بزم وجود
 

 «1»  ام از مهه دست كشيده به تو پرداخته

  

پس آماده تنگدسىت باش و مترين شكيباىي كن و براى بال : اهللا عليه و آله خطاب به مرد انصارى فرمود رسول بزرگوار صلى
نيز پوششى فراهم ساز، زيرا به خدا سوگند آن خداىي كه مرا به حق برانگيخت، فقر و بال به سوى كسى كه دوستدار من 

  .»2« درس اش در مى تر از فرود سيل از فراز كوه به دره است شتابان

  :امريمؤمنان عليه السالم فرمود

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  .294/ 4: اسد الغابة -)2(

  572: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ًة ِلْلَبالءِ    »1« َمْن َأَحبَّنا أَْهَل اْلبَـْيِت فـَْلَيْسَتِعدَّ عدَّ

  .هاى گوناگون آماده باشد و گرفتارىآنكه ما را دوست دارد بايد براى بال . 

   عيادت حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم از حمّمد بن مسلم

رتين ياران حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم است مى با آنكه ملول و دردمند و : گويد حمّمد بن مسلم كه يكى از 
  .حامل بسيار سنگني بود خود را به مدينه رسانيدم
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ام اطالع يافت ظرىف از شربت فراهم ساخت و  م باقر عليه السالم از آمدمن باخرب شد و از درد و بيمارىچون حضرت اما
اى باز نگردم  بنوش زيرا حضرت فرمان داده تا ننوشيده: به دست خدمتكارش داد تا به من برساند و او نيز رسانيد و گفت

  .و من آن را كه از بوى خوش مشك سرشار بود نوشيدم

حضرت امر فرموده است، به حمض آنكه نوشيدى به نزد من آى و من آن را نوشيده از جاى برخاستم : ار گفتخدمتك
در حاىل كه پيش از آن هيچ قادر نبودم بر پاى خود بايستم وىل مهني كه آن شربت در جامن جاى گرفت گوىي بند از پامي  

  :ضرت با صداى بلند فرمودگشوده شد، چون به خانه حضرت رسيدم و اجازه ورود خواستم ح

   َصحَّ اِجلْسُم، أُْدُخْل أُْدُخل

  .تندرست باشى وارد شو، وارد شو. 

: كىن؟ گفتم چرا گريه مى! حمّمد: كنان وارد شدم و به حضرت سالم كردم و دست و سرش را بوسيدم، فرمود و من گريه
   فدايت شوم، براى

______________________________  
ج البالغة، ابن أىب احلديد401/ 2: الغارات -)1(   .87، باب 295/ 39: ؛ حبار األنوار105/ 4: ؛ شرح 

  573: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .توامن نزد مشا باشم غربتم و دورى سفر آخرت و نيز تنگدسىت و هم از اينكه منى

  .است و بال و حمنت را به سوى آنان شتابان ساخته اما تنگدسىت، خدا دوستان ما را اين گونه خواسته: حضرت فرمود

و اما آنچه از غربت گفىت، حضرت حسني عليه السالم را كه در سرزميىن دور از ما و در كنار فرات است، سرمشق خود 
  .قرار ده

اين سراى به  اما آنچه از دورى سفر گفىت بدان كه مؤمن در اين دنيا و در ميان اين مردم مهواره غريب است تا آنكه از
  .رمحت خدا در آيد

گذرد آگاه  تواىن؛ بدان كه خدا از آنچه در باطنت مى اما اينكه گفىت دوست دارى نزديك ما باشى و ما را ببيىن وىل منى
  .»1« دهد است و تو را بر آن پاداش مى
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   عشق دو جانبه - 5

است اينكه حمبت و عشق انسان به ايشان  در خور ياد  اهل بيت عليهم السالم  مطلىب كه در باب حمبت و عشق به
ساز حمبت و عشق آنان نسبت به وى خواهد شد و راسىت اگر عشق به اين خاندان هيچ تأثري و بركىت ديگر با خود  زمينه

اى از اين برتر و باالتر  شود و كدام حمصول و سرمايه نداشته باشد، مهني بس كه مايه دوسىت آنان نسبت به انسان مى
  :ينجاست كه بايد گفتاست؟ ا

اى غري آن  اى ديگر و سرمايه گريد زيرا مايه نظري است و هيچ چيز جاى آن را منى بديل و ىب عشق به آنان حقيقىت ىب
  .تواند حمبت آنان را متوجه انسان سازد پس بر چنني عشقى بايد باليد و شاكر بود منى

______________________________  
  .84، حديث 12، باب 244/ 64: ؛ حبار األنوار181/ 4: ؛ املناقب167: رجال الكشى؛ 52: االختصاص -)1(

  574: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  گشت برپا در دمل غوغاى عشق
 

  حاصلم شد غرقه درياى عشق

 پاى دل در كوى معشوقم كشيد
 

  كرد قربان جان من در پاى عشق

 عامل و آدم رها كردم رها
 

  نيست در دستم به جز سوداى عشق

  در ميان حال و احواالت دل
 

  اى كو تا بگريد جاى عشق مايه

  شد دمل آيينه روى حبيب
 

  مهتاى عشق اى بنازم سّر ىب

 اى در اين جهان دل را بزد جذبه
 

  غري عشق و مهت واالى عشق

  اين مهه رنج و بال را مايلم
 

 «1»  چون كه گشتم واله و شيداى عشق
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روزى با پدرم وارد حرم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شدمي، پدرم در جاى : فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى
  .ديد جاى مسجد دسته دسته مردم را مى

  :گذشت، ناگاه باالى سر چند نفر ايستاد و فرمود اعتناى به آنان مى وىل ىب

  »2«  َوَأْرَواَحُكم ِإىنِّ َوالّلِه ُأِحبُّ رِْحيَُكم

  .به خدا سوگند من بوى مشا و ارواح مشا را دوست دارم. 

______________________________  
  .مؤلف -)1(

/ 65: ، حبار األنوار90/ 2: ؛ جمموعة ورام101/ 1: ؛ ارشاد القلوب1522، حديث 722: األماىل، طوسى -)2(
  .95، حديث 18، باب 146

  575: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  .و آنان مهه شيعه بودند

  اهل بيت عليهم السالم  به عاشقانشان در حّدى است كه اگر كسى به عاشق  اهل بيت عليهم السالم  شّدت عشق
  .شود واقع مى  اهل بيت عليهم السالم  اعتناىي اعتناىي كند مورد ىب ىب

  مشاريد؟ را مشا ما را سبك مىچ: امام صادق عليه السالم در ميان مجعى فرمود

تو از مجله كساىن هسىت كه ما را سبك : برمي كه مشا را سبك بشمارمي، امام فرمود پناه به خدا مى: مردى خراساىن گفت
به اندازه يك ميل مرا سوار كن وىل او را سوار نكردى؟ به خدا قسم كه به : مشردى، آيا فالىن را نشنيدى كه به تو گفت

سربلندى نشدى مسلماً او را سبك مشردى و كسى كه مؤمىن را سبك بشمارد، ما را سبك مشرده و حرمت  سبب او مايه
  .»1«  خداى عزوجل را تباه كرده است

   حمبت وسيله شادماىن هنگام مرگ - 6
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و هم هاى بسيار دشوار و بلكه هولناك در حيات آدمى، حلظه جانكاهى است كه در بسرت احتضار افتاده  از مشار حلظه
اش از دنيا قطع شود و قدم در سراى آخرت گذارد كه ناگاه پرده   رود كه رابطه چون مشع در حال آب شدن است و مى

بيند كه براى او يا بسيار دردناك و يا فوق العاده  رود و به تناسب عقايد و اخالق و اعمالش حقايقى را مى كنار مى
است كه   اهل بيت عليهم السالم  حمصول شريين عشق و حمبت بهاى است كه  شادى آفرين است و نقطه شادى نقطه

  .ظهور تامش در آن حلظه است

______________________________  
  ).با تلخيص( 73، حديث 89/ 8: الكاىف -)1(

  576: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  دهد؟ شيعه چگونه جان مى

كيسىت؟  : مروان به حمضر حضرت امام صادق عليه السالم رسيدم، حضرت پرسيددر زمان : گويد عبدالّله بن وليد مى
  :از مردم كوفه، فرمود: گفتم

  .مردم هيچ شهرى به اندازه كوفه عاشق و حمب ما نيستند به ويژه اين گروه شيعه

ىت كرديد و ديگر خربند به اين خاطر مشا دوس خدا مشا را به حقيقىت رهنمون شد كه ديگر مردم از آن ىب: سپس فرمود
مردمان دمشىن كردند و از ما پريوى منوديد و ديگران خمالفت كردند و ما را تأييد كرديد و ديگران تكذيب كردند، خدا 

  :دهم كه پدرم فرمود گواهى مى: زندگى و مرگ مشا را چون زندگى و مرگ ما قرار دهد و آنگاه افزود

ُلَغ نـَْفُسُه هِذهِ  َما بـَْنيَ أَحدُِكُم وبـَْنيَ أْن يـََرى َما أْن تـَبـْ َنُه، َوأْن يـَْغَتِبَط، إالَّ   »1«  َوأهَوى ِبَيِدِه إَىل َحْلِقهِ  -يُِقرُّ الّلُه ِبِه َعيـْ

و  -اى بني هر يك از مشا و آنچه مايه چشم روشىن و غبطه خوردن او نيست مگر اينكه روح او به اينجا برسد فاصله... 
  ...با دستش به گلويش اشاره كرد

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در روايىت بس مهم آنچه را مؤمن حلظه متام شدن عمرش و هنگام ورودش به آخرت 
  :فرمايد بيند به اين مضمون بيان مى مى
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شت: گويد ملك املوت به مؤمن مى...  ها و قصرهاىي را كه آرزوهاى اهل دنيا از  باالى سرت را بنگر، پس درجات 
  ها و اموال و اهل و عيال از تو و هر گويد اين منازل و نعمت بيند، ملك املوت مى دركش عاجز است مى

______________________________  
  .38، وصية النىب صلى اهللا عليه و آله ألمرياملؤمنني عليه السالم، حديث 81/ 8: الكاىف -)1(

  577: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

باشد آيا به جاى آنچه در دنيا باقى  ات كه در اينجا با تو خواهند بود مى يز نسل صاحل و شايستهكسى كه از تو و ن
  گذارى به اين عنايات و الطاف خدا خشنود هسىت؟ مى

نگرد در اين حال حمّمد و على و پاكيزگان از آل آن دو  بنگر، پس مى: گويد سپس مى. آرى، به خدا سوگند: گويد مى
بيىن؟ ايشان سروران تو و امامان تو هستند كه در  آيا اينان را مى: گويد ملك املوت مى. بيند عال عليني مىبزرگوار را در ا

ا جدا مى شوى به اينان راضى هسىت؟  اين جايگاه هم نشينان و انيسان تواند آيا به جاى آنچه اكنون در دنيا از آ
  :گويد مى

  .»1«  آرى، سوگند به پروردگارم

دارد و هرگز درخواست بازگشت   حاىل است كه آدمى رفنت از دنيا و ورود به آخرت را از مهه چيز خوشرت مىالبته در چنني
  .كند منى

هاى  اند كه بشارت بينند فرشتگان رمحت و حمبانشان هنگام مرگ مى  اهل بيت عليهم السالم  از مشار حقايقى كه عاشقان
  .نندك حق و سالم و درود خدا را به آنان ابالغ مى

َحنُْن * وا َو أَْبِشُروا ِباْجلَنَِّة الَِّيت ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َختاُفوا َو ال َحتَْزنُ «
  .»2« »نـُُزًال ِمْن َغُفوٍر َرِحيمٍ * َلُكْم ِفيها ما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َو َلُكْم ِفيها ما َتدَُّعونَ  أَْوِلياؤُُكْم ِيف اْحلَياِة الدُّنْيا َو ِيف اْآلِخَرِة وَ 

استقامت ورزيدند، فرشتگان بر ]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خدا است؛ سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب
   آنان نازل
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______________________________  
؛ تفسري 2، حديث 7، باب 176/ 6: ؛ حبار األنوار117، حديث 239: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

  .359/ 4: الصاىف

  .32 -30): 41(فصلت  -)2(

  578: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شىت كه وعده م:] گويند و مى[شوند  مى ما در زندگى دنيا .* دادند، بشارت باد ىمرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 
شت براى مشا فراهم است، و در آن هر چه را خبواهيد،  و آخرت، ياران و دوستان مشا هستيم، آنچه دلتان خبواهد، در 

  .*براى مشا موجود است

  .اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده

  ابوذر چگونه جان داد؟

و توانش را از دست داده بود، دخرتش را گفت يك بار ديگر در اين بيابان جستجو   ابوذر در حلظات مرگ كه مهه تاب
  !كن، شايد اندكى آب يا چيزى براى خوردن بياىب زيرا مرا از شّدت تشنگى و گرسنگى طاقىت منانده

از طرف حكومت ظاملانه زمانش به ربذه تبعيد شد و حىت از آب و علف   اهل بيت عليهم السالم  ابوذر به جرم عشق
شريين بيابان هم حمروم گشت وىل از آجنا كه سلسله عشق آل حمّمد عليهم السالم بر پاى دلش قرار داشت مهه بالها و 

  .مت حفظ كندرا در فضاى استقا  اهل بيت عليهم السالم  نظري و والى مصايب را به جان خريد تا اين گوهر ىب

  !چيزى از آب و خوراكى نيافتم: دخرت، رفت و برگشت و به پدر گفت

  :گويد دخرت، پدر را در حال احتضار ديد، سر پدر را به دامن پر مهر و حمبت گرفت، در اين حال شنيد كه پدر مى

   مُ اَلْيِه الّسالُم، َعَلْيِه السَّالُم، ُهَو السَّالُم، ِبِه السَّالُم، ِمْنُه الّسال

  !دهى؟ اينجا كه كسى نيست به كه سالم مى! پدر: گويد مى. 

   خدا فرموده پيش: گويد دخرتم ملك املوت آمده مى: دهد پدر پاسخ مى
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  579: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  از آنكه جان ابوذر را بستاىن از جانب من او را سالم گوى،

  .»1« »َسالٌم قـَْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيمٍ «

  .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم 

  !دهم و من اكنون پاسخ سالم حمبوب را مى

شوند بلكه خدا نيز عاشق  آرى، كسى كه عاشق على عليه السالم و آل على عليهم السالم باشد نه تنها آنان عاشق او مى
  .گردد و دوستدار او مى

  !زندگى كدام است؟ آنكه ابوذر داشت يا آنكه ما دارميراسىت دنيا و 

   حمبت و حضور حمبوب - 7

هاى هول انگيزى كه در پيش دارمي حلظه جداىي از مهه چيز و مهه كس يعىن حلظه مرگ است كه با ورود ملك  از سخىت
غربت را به متام معنا احساس گريد كه شايد براى خنستني بار باشد كه انسان تلخى  املوت در كنار بسرت انسان صورت مى

، حلظه و حال غربت نيست زيرا در اين موقعّيت ويژه،  اهل بيت عليهم السالم  كند وىل اين حلظه و حال براى عاشق مى
  .دهد كه قابل وصف نيست شود و شادى و نشاطى به او دست مى حمتضر به ديدار مواليان خود نايل مى

آيا مؤمن از قبض روحش ناخشنود : از حضرت امام صادق عليه السالم پرسيدنددر كتاب شريف الكاىف روايت شده كه 
  .كند تاىب مى نه، به خدا سوگند، هنگامى كه ملك املوت بيايد تا روحش را قبض كند، ىب: است؟ فرمود

______________________________  
  .58): 36(يس  -)1(

  580: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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تاىب نكن، سوگند به كسى كه حمّمد را برانگيخت، من به تو از پدر مهربان اگر  ىب! اى دوست خدا: گويد ك املوت مىمل
ترم، دو ديده بگشا و ببني پس پيامرب و امريمؤمنان و فاطمه و حسن و حسني و  آمد نيكوكارتر و مهربان باالى سرت مى

  .بيند امامان عليهم السالم را نزد خود حاضر مى

اين پيامرب خدا و امريمؤمنان و فاطمه و حسن و حسني و امامانند كه دوستان و رفقاى تواند، پس ديده : گويند به او مى
  .»1« ...كند گشايد و نظر مى مى

   حضور حضرت امام حسني عليه السالم در حلظه مرگ

بودم، گاهى براى ديدن پدر   السالماهل بيت عليهم   زماىن كه در شهر مقدس قم مشغول حتصيل علوم اسالمى و معارف
ران مى   .آمدم و مادرم به 

در اين رفت و آمد با يكى از دوستان شهيد، جماهد ىف سبيل الّله نواب صفوى آشنا شدم و به وسيله او به مجعى پيوستم  
در سنني جواىن  كه تعدادى از آنان به حق از اولياى خدا و بندگان خاص حق بودند و پيوسنت به آن مجع براى من كه

  .بودم بركات معنوى فراوان داشت و در تربيت و رشد معنوى و حاالمت بسيار مؤثر بود

و در گريه و سوز و گداز براى مصايب آل حمّمد   اهل بيت عليهم السالم  آن مجع مردمى با كمال، مؤمن، دانا، عاشق
  .گوارى به نام حاج غالم على قندى بوديكى از آنان انسان باكرامت و بزر . عليهم السالم كم نظري بودند

ها در اختيار نظام رشىت كه از  اش دعوت كرد، اتاقى را به من نشان داد و گفت اين اتاق را مدت روزى مرا به خانه
  هاى واالقدر و داراى سوز منربى

______________________________  
، حديث 7، باب 196/ 6: ؛ حبار األنوار2روحه، حديث ، باب أن املؤمن ال يكره على قبض 127/ 3: الكاىف -)1(

49.  

  581: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .و حال كم نظري بود، قرار داده بودم
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رفت و براى مردم ذكر  كرد، او وقىت منرب مى زيست در اين اتاق زندگى مى نظام كه پس از فوت مهسرش با تنها دخرتش مى
  .زد كرد و ناله منى ى چون خودش گريه منىمنود كس مصيبت مى

  :روز پايان عمرش در مهني جا وضو گرفت و دخرتش را خواست و گفت

دخرتم كنار من بنشني و دست در دست من بگذار، هنگامى كه دستت را فشردم به سرعت مرا بلند كن، زيرا ارباب 
  !خواهم نسبت به آن بزرگوار اظهار ادب كنم آيد و من مى باوفامي حضرت امام حسني عليه السالم به بالينم مى

كنار پدر نشستم و دست در دستش گذاشتم، چون دستم را فشرد به سرعت او را از ميان رختخواب : گويد دخرت مى
و سپس با حالىت خوش جان داد و  »!السالم عليك يا ابا عبدالّله« آمدى،: بلند كردم، مشاهده كردم با دنياىي ادب گفت

  .فتاز دنيا ر 

   بازديد حضرت امام رضا عليه السالم از عاملى رباىن

از حوادث بسيار تلخ و سخت كه براى انسان در پيش است، قرار گرفنت در خانه قرب است، خانه غربت، خانه وحشت، 
است كه با نور خدا روشن مى  اهل بيت عليهم السالم  خانه تاريكى، وىل براى عاشقان   .شود خانه قرب، برزخ آ

ْستَـْوِحِشْنيَ ِىف الظَُّلمِ ي
ُ
   ا نـُْوَر امل

مرحوم حاج شيخ مرتضى حائرى كه استاد بسيارى . گردد كه مپرس شىت منايان مى  اهل بيت عليهم السالم و با حضور. 
ورزيد و تا جاىي كه امكان داشت گر چه  عشق مى  اهل بيت عليهم السالم  از بزرگان حوزه علميه قم بود، فوق العاده به

   دچار سخىت شود در گرما و سرما با اتوبوس به زيارت حضرت امام رضا عليه السالم

  582: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هفتاد و : گويد پرسد، در پاسخ مى بيند و از احوال او مى شتافت، يكى از آشنايانش پس از مرگش او را به خواب مى مى
پنج بار از قم به زيارت حضرت امام رضا عليه السالم مشّرف شدم و حضرت هم در برزخ هفتاد و پنج بار به ديدمن آمده 

  .است

   حاج شيخ عباس قمى و حضرت امام حسني عليه السالم
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كه وقىت در جنف كنار   اين فقري از فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمى، مرحوم حاج مريزا على آقا حمدث زاده، شنيدم
اى كه  از حلظه: استادش مريزا حسني نورى دفن شد، شب در عامل رؤيا به زيارتش نايل شدم، حال او را پرسيدم، گفت

  .اند وارد برزخ شدم تا اآلن سه بار مرا به حمضر حضرت سيد الشهداء عليه السالم برده

   عليه السالم آيت الّله حاج مريزا على آقا شريازى و حضرت امام حسني

  .ترين علماى اصفهان بود آيت الّله حاج مريزا على آقا شريازى يكى از برجسته

ايشان : كنم ها دارم از مجله به مناسبت حبث، رؤياىي است كه نقل مى من از اين مرد بزرگ داستان: گويد شهيد مطهرى مى
  :غلطيد اين خواب را نقل كردند فرمودند ن مىهاى اشكشان بر روى حماسن سپيدشا يك روز ضمن درس در حاىل كه دانه

در خواب ديدم مرگم فرا رسيده است، مردن را مهان طورى كه براى ما توصيف شده است در خواب يافتم، خويشنت را 
كنند، مرا به گورستان بردند و دفن   كردم كه بدن مرا به قربستان براى دفن محل مى ديدم و مالحظه مى جدا از بدمن مى

  .و رفتند كردند

  583: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

من تنها ماندم و نگران كه چه بر سر من خواهد آمد؟ ناگهان سگى سفيد را ديدم كه وارد قرب شد، در مهان حال حس  
كردم كه اين سگ تندخوىي من است كه جتسم يافته و به سراغ من آمده است، مضطرب شدم، در اضطراب بودم كه 

  .»1«  كنم غصه خنور، من آن را از تو جدا مى: رت سيد الشهداء عليه السالم تشريف آوردند و به من فرمودندحض

   مكاشفه آية الّله آشتياىن

مرحوم آيت الّله حاج شيخ مرتضى آشتياىن در ايام اقامتش : نويسد مرحوم شريف رازى مؤلف كتاب گنجينه دانشمندان مى
  :فرموددر شهر رى براى اين بنده 

در مشهد مقدس كه بودم روزى محام رفتم و خضاب كرده و خوابيدم كه خضامب رنگ بگريد پس ديدم ملك املوت آمد و 
  .مرا قبض روح كرد و مردم از مردمن خربدار شدند اجتماع كرده پس از تغسيل وتشييع آورده و دفن كردند

نه، بايد برومي : ترسم در زير خاك و ميان قرب منريوم گفت من مى: بيا نزد اين غريب برومي، من گفتم: شخصى به من گفت
پس مرا به قرب وارد منود و حلد گذارده شد چنان وحشت مرا گرفت، ناگاه ديدم قربم وسيع شد و درى از باالى سرم باز و 
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السالم و آورند و ديدم آن جناب و حضرت زهرا عليها  به من گفته شد حضرت رسول و ائمه عليهم السالم تشريف مى
ا مرحوم پدرم بود آمدند  دوازده امام عليهم السالم آمدند و در عقب سر آنان چهارده نفر از علماء بزرگ كه آخرين آ
ناگاه ديدم درى از پايني گشوده و دو نفر با قيافه هولناكى وارد و به حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله عرض كردند 

  .مسعاً و طاعة: فرمود نه از من بپرسيد عرض كردندفرماييد از او سؤال كنيم  اجازه مى

______________________________  
  .251: عدل اهلى -)1(

  584: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .تا آخر عقايد »أنا َنّىب نَفِسى« :فرمود »الّلُه َجلَّ َجالله َرّىبَ َمن نَبُيكَ « :فرمود »َمْن َرُبّك؟« !يا رسول اللّه

پس از پايان، باز  . نه، از پسر عمومي على سؤال كنيد، پرسيدند: فرماييد از او به پرسيم؟ فرمود حال اجازه مى: پس گفتند
نه، از حسن و از : گفتند دادند مى نه، از دخرتم بپرسيد، پرسيدند، و هر كدام جواب مى: كسب اجازه كردند، فرمود

ا مىحسني تا آخر حضرت مهدى بپر  اى چهارده معصوم  پرسيدند و حضرات جواب مى سيد و آ دادند تا بعد از جوا
  .عليهم السالم معروض داشتند حاال بپرسم فرمودند آرى، با وى مدارا كنيد

از تلقني حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله و ائمه عليهم السالم من روان شده و عقايدى كه از : مرحوم آشتياىن فرمود
  »َمْن نَبيَّك؟« :، گفتند»الّله َجل جالله َرّىب « :گفتم  »َمْن رَبَُّك؟« ترس از يادم رفته بود به يادم آمد پس تا پرسيدندهول و 

، و هر »َهَذا َعلىُّ بُن أىب طَاِلب إَماِمى« :گفتم  »َمْن ِإَماُمك؟«، »هذا ُحمَّمُد بُن َعبدالّله صلى اهللا عليه و آله نَبىي« :گفتم
  :گفت دادم پيغمرب صلى اهللا عليه و آله تشويق فرموده و مى مىجواىب كه 

ديدم در پاسخهاى من علماء خمصوصاً پدرم خوشحال و خندان  و مى »أحَسنت أحَسنت َوُهْم اِئمَّة عليهم السالم«
رفتند و در اثر شوند تا پس از پايان سؤال و جواب، پيغمرب صلى اهللا عليه و آله حركت منوده و از مهان در كه آمده،  مى

اند كه  شد گفتم البد علماء و پدرم آمده آن، حضرت حضرات ائمه عليهم السالم يكى بعد از ديگرى رفته و قرب تاريك مى
ا هم بعد از ائمه عليهم السالم رفتند و چنان قرب تاريك و وحشتناك شده و از خواب بيدار شدم   من تنها نباشم ديدم آ

»1«.  

   اميىن از عذاب - 8

  و اطاعت از آنان امين از  اهل بيت عليهم السالم  انسان وقىت در دنيا به خاطر عشق به
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______________________________  
  .97 -96/ 7: گنجينه دانشمندان  -)1(

  585: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

برزخ امين از غربت و وحشت و ظلمت باشد،  ها باشد و هنگام مرگ امين از ترس و اندوه باشد و در شياطني و آلودگى
  .ترديد در قيامت امين از هر نوع عذاىب خواهد بود ىب

   درخواست حضرت فاطمه زهرا عليها السالم

در قيامت از سوى خدا به حضرت فاطمه عليها السالم : در روايىت پر ارج آمده كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  :شود خطاب مى

   فاِطَمُة، َسِلْيِىن اْعِطِك، َوَمتَىنَّ َعَليَّ اْرِضكِ يا 

  .از من خبواه تا به تو عطا كنم و از من درخواست كن تا تو را خشنود سازم! اى فاطمه. 

  :گويد و حضرت فاطمه عليها السالم مى

  َأْسأُلَك َأْن الُتعذَِّب حمُِىبِّ َوحمُِبَّ ِعتـَْرِتى ِبالنَّارِ 

  .كه دوستدار من و دوستدار عرتمت را به آتش عذاب نكىنخواهم   از تو مى. 

  :فرمايد و خداوند متعال مى

نـَْفِسى ِمْن قـَْبِل أْن اْخُلَق السَّماواِت َواْالْرِض بِأْلَفى عاٍم، أْن الأَُعذَِّب   َوِعزَِّتى َوَجالِىل َواْرتِفاِع َمكاِىن َلَقْد آَلْيُت َعلى! يا فاطمةُ 
بـِّْيِك َوحمُِىبِّ  َرِتِك ِبالنَّارِ حمُِ   »1«  ِعتـْ

ها و زمني به خود  به عزت و جالل و عظمت مقامم سوگند كه من دو هزار سال پيش از آفرينش آمسان! اى فاطمه. 
  .ام كه دوستداران تو و دوستداران عرتتت را به آتش عذاب نكنم سوگند خورده
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  .144، حديث 4، باب 139/ 27: ؛ حبار األنوار474 :تأويل اآليات الظاهرة -)1(

  586: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   بشارت اهلى

عبدالرمحن بن عوف عرض  . روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله خندان و شاد به سوى ما آمد: گويد بالل بن محامه مى
  سبب خنده و شادى مشا چيست؟! اى رسول خدا: كرد

اى  هنگامى كه خدا اراده كرد فاطمه را به مهسرى على درآورد به فرشته: بشارتى از سوى پروردگارم به من رسيد: فرمود
هاى مكتوىب منتشر شد، خدا فرشتگاىن را به وجود آورد كه  فرمان داد درخت طوىب را جبنباند و او آن را جنبانيد، پس ورقه

ا را مجع كردند، چون قيامت گردد آن اهل بيت  فرشتگان در ميان خاليق بگردند و هر يك از دوستداران خملص ما آ
  :ها را به او دهند كه در آن آمده است را ببينند يكى از آن نوشته  عليهم السالم

  »1« النَّارِ  َبراَءٌة َلُه ِمَن النَّاِر ِمْن َأِخى َواْبِن َعمِّى َوابـَْنِىت، َفكاُك رِقاِب رِجاٍل َوِنساٍء ِمْن أُمَِّىت ِمنَ 

  .اى است از آتش دوزخ از سوى برادرم و پسر عمومي و دخرتم براى رهاىي مرداىن و زناىن از امتم اين امان نامه. 

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

  »2« اَألئمََّة فـََتَمسَُّه النَّارُ   والّلِه الَميُْوُت َعْبٌد حيُِبُّ الّلَه َوَرُسْوَلُه، َويـَتَـَوّىل 

اى كه خدا و رسولش را دوست بدارد و واليت امامان را پذيرفته باشد و از دنيا برود، آتش دوزخ  به خدا سوگند هر بنده. 
  .به او خنواهد رسيد

______________________________  
/ 1: ابة؛ اسد الغ210/ 4: ؛ تاريخ بغداد346/ 3: ؛ املناقب44: ؛ املناقب خوارزمى460/ 2: ينابيع املودة -)1(

415.  

، 18، باب 115/ 65: ؛ حبار األنوار788، حديث 274: ؛ دعوات راوندى80، باب 39: رجال النجاشى -)2(
  .35حديث 
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  587: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و اطاعت از آنان امان يافنت از آتش در روز سنگني   اهل بيت عليهم السالم  مشار آثار حمبت و عشق به بنابراين از مشار ىب
  .و پرنشيب و فراز قيامت است

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »1« آِمناً يـَْوَم اْلِقياَمةِ   َمْن َأحبَّنا أَْهَل اْلبَـْيِت َحَشَرُه الّلُه َتعاىل

  .مهراه با امن و امان حمشور فرمايد را دوست داشته باشد خدا او را در قيامت  اهل بيت كسى كه ما. 

اهل   دهد شفاعت حقيقى را از حمبت به راسىت، چه بسيار روايات عجيب و حمكم و استوارى بيان شده است كه تعليم مى
و عشق ورزى به آنان و عمل به فرهنگشان و پريوى از آثارشان و رعايت تقوا و پرهيزكارى و ورع و   بيت عليهم السالم

جنات خبش  -نباشد  اهل بيت عليهم السالم  كه بر وفق فقه  -وييد، و تصور نكنيد كه حمبِت تنها، يا عمِل تنهاپارساىي جب
  .است

شفاعت در قيامت به معناى به ميدان كشيدن زر و زور و تزوير و حاكم شدن بر اراده حق و نقض قوانني استوار قرآىن 
ر كنارش نيست و امرى است كه بطالنش در شرع انور ثابت و نيست كه اين نوع شفاعت هيچ دليل عقلى و نقلى د

  .تر از آفتاب وسط روز است روشن

  ثبات قدم بر صراط - 9

  .و اطاعت از فرمان ها و اوامرشان امان از لغزش بر صراط است  اهل بيت عليهم السالم  ورزى به از آثار ديگر عشق

  :رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .15، حديث 4، باب 79/ 27: ؛ حبار األنوار220، حديث 31، باب 58/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  588: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1«  أَثـَْبُتُكْم َقَدماً َعَلى الصِّراِط، َأَشدُُّكُم ُحّباً ِألَْهِل بـَْيِىت 
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  .من بيشرت باشد  اهل بيت  بر صراط كسى است كه حمبتش بهپابرجاترين مشا . 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« ، َحىتَّ يـُْنِجَيُه الّلُه يـََوَم اْلِقياَمةِ  ما َأَحبَّنا َأْهَل اْلبَـْيِت َأَحٌد فـََزلَّْت ِبِه َقَدٌم ِإالَّ ثـَبََّتْتُه َقَدٌم ُأْخَرى

شته باشد مگر اينكه هرگاه يك گامش بلغزد گام ديگرش او را استوار  را دوست دا  اهل بيت هيچ كس نيست كه ما. 
  .گرداند تا اينكه خدا در روز قيامت جناتش دهد

   حمبت و آمرزش -10

آورد، اين  عشق و حمبت در وجود انسان به منزله موتور حمركى است كه انسان را براى رسيدن به حمبوب به حركت مى
اهل بيت   كسى كه به دنبال معرفت به: بلكه حركت كيفى است به اين معىن كهحركت از قبيل حركات مادى نيست 

ها پاك شود و به عبارت ديگر  كند كه به تدريج از آلودگى عشق و حمبت پيدا كند، اين عشق او را وادار مى  عليهم السالم
هاى  و كند تا موانع و حجابآراسته به توبه واقعى گردد و به سوى حسنات و فضايل و اخالق شايسته و عمل صاحل ر 

  .ميان او و حمبوب برطرف شده، راه رسيدن به معشوق مهوار گردد

   اگر در روايات آمده كه حمبت ما باعث آمرزش گناه و افزون شدن

______________________________  
  .16، حديث 22، باب 69/ 8: ؛ حبار األنوار3، حديث 6: فضائل الشيعة -)1(

  .51: ديثدرر األحا -)2(

  589: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .هاست حسنات است، به صورتى كه بيان شد مايه آمرزش و تزايد خوىب

كسى فكر نكند كه چون داراى حمبت است پس جموزى براى ورود به هر گناه را مهراه دارد و ارتكاب گناهان مانع جنات 
  .خاسته از هواى نفس استاو نيست، اين تصور، تصورى شيطاىن و بر 

  .سازى و تزايد سرمايه عملى و معنوى براى انسان دارد حمبت اگر حمبت واقعى باشد توان پاك
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ايت، جلوه   .گردد شود و عاقبت، فاىن در معشوق مى اى از حمبوب مى ُحمب در 

دست از جاه و مقام و  اى فكر، عاشق حضرت حسني عليه السالم شد و اين عشق باعث شد كه حّر بن يزيد با حلظه
مرتبه سرلشگرى و مال و منال دنيا و يزيد و يزيديان بردارد و به شرف توبه واقعى نايل گردد تا گناهانش آمرزيده شود و به 

ترين حقيقت كه شهادت است برسد؛ اين مهه، كار حمبت و  ترين عمل كه جهاد است دست يازد و به شريف پسنديده
  !عشق بود

  :قعيت، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودبر اساس اين وا

نُوَب َوُيَضاِعُف احلََْسناتِ  -َأْهُل اْلبَـْيتِ  -ُحبُّنا   »1«  ُيَكفُِّر الذُّ

  .مايه حمو كردن گناهان و افزون ساخنت حسنات است  اهل بيت حمبت ما. 

  :و حضرت امام جمتىب عليه السالم فرمود

نُوَب     ِمْن اْبِن آَدَم َكما ُيساِقُط الرِّْيُح اْلَوَرَق ِمنَ َوإنَّ ُحبَّنا لَُيساِقُط الذُّ

______________________________  
لس السادس، حديث 164: األماىل، طوسى -)1( ، باب 100/ 65: ؛ حبار األنوار253/ 2: ؛ ارشاد القلوب274، ا

  .5، حديث 18

  590: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« الشََّجرِ 

  .ريزد، هم چنان كه باد برگ درختان را ترديد حمبت ما گناهان را از آدمى فرو مى و ىب. 

  :و حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

ُه، ُمثَّ جاَء يـَْوَم الِقياَمِة َوَعَلْيِه ِمْن ُه َوبـَيـْنَ َمْن َأَحبَّنا لِّلِه، َوَأَحبَّ حمُِبَّنا الِلَغَرِض ُدنْيا ُيُصْيُبها ِمْنُه، َوعاَدَى َعُدوَّنا ال ِألْحَنٍة كاَنْت بـَيـْنَ 
نُوِب ِمْثُل َرْمِل عاِلٍج، َوَزَبِد اْلَبْحِر، َغَفَر الّلُه َتعاىل   »2«  َلهُ   الذُّ
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هركس ما را و دوستدار ما را به خاطر خدا دوست بدارد و نه براى دست يافنت به هدف دنياىي و دمشن ما را نيز دمشن . 
هاى ريگستان و كف درياها  طر كينه شخصى كه ميان آنان است آنگاه در قيامت با گناهاىن به اندازه ريگبدارد نه به خا

  .بيايد مورد آمرزش خدا قرار خواهد گرفت

   حمشور شدن با اهل بيت عليهم السالم -11

و اطاعت از آن بزرگواران به رنگ آنان درآمده و زينت   اهل بيت عليهم السالم  اش به ورزى شيعه كه از طريق حمبت و عشق
  .آن عباد خالص خداست، اقتضا دارد حشرش در قيامت با آنان باشد

  .اين حقيقىت است كه قرآن و روايات ناطق به آن هستند

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 7حديث  ،18، باب 23/ 44: ؛ حبار األنوار111: ؛ رجال الكشى82: االختصاص -)1(

لس السادس، حديث 156: األماىل، طوسى -)2( با كمى ( 253/ 2: ؛ ارشاد القلوب89: ؛ بشارة املصطفى259، ا
  .7، حديث 1، باب 54/ 27: ؛ حبار األنوار)اختالف

  591: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

َن أُولِئَك ولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحسُ َو َمْن يُِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل فَأُ «
  .»1« »َرِفيقاً 

بود كه و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

  :از حضرت امام رضا عليه السالم روايت شده

  »2« ِفيقاالّلِه َأْن َجيََعَل َولِيَّنا َرِفيقاً ِلْلَنبِّيَني والصِّدْيِقْنيَ َوالُشَهداِء َوالصَّاحلِِْنيَ َوَحُسَن أُولِئَك رَ   َحٌق َعلى

  .بر خداست كه دوست ما را مهنشني پيامربان و صديقني و شهدا و صاحلني قرار دهد و چه نيكو رفيقاىن هستند. 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  »3« َمْن َأَحبَّنا أَْهَل اْلبَـْيِت ىف الّلِه، ُحِشَر َمَعنا

  .شود ر مىكسى كه ما را براى خدا دوست بدارد با ما حمشو . 

مردمى را دوست دارم وىل در عمل مانند آنان نيستم، : خدمت پيامرب صلى اهللا عليه و آله رسيدم و گفتم: گويد ابوذر مى
  :حضرت فرمود

  .يا أَباَذٍر اْلَمْرءُ َمَع َمْن َأَحبَّ 

  .شود انسان با آنكه دوستش دارد حمشور مى! اى ابوذر

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

/ 1: ؛ تفسري الصاىف68، حديث 15، باب 32/ 65: ؛ حبار األنوار189، حديث 256/ 1: تفسري العياشى -)2(
469.  

  .77، حديث 11، باب 201/ 46: ؛ حبار األنوار300: كفاية األثر  -)3(

  592: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :رسولش را دوست دارم؛ فرمود  اهل بيت من خدا و رسولش و: گفتم

  »1«  َفانََّك َمَع َمْن َأْحَبْبتَ 

  .شوى كه دوستش دارى تو با مهان كسى حمشور مى. 

  :حضرت سيد الشهداء عليه السالم فرمود

  »2«  نَِبيِّنا هَكذا، َوَضمَّ إْصبَـَعْيهِ   َمْن َأَحبَّنا لِّلِه، َوَرْدنا َحنُْن َوُهَو َعلى

بر پيامربمان  -حضرت دو انگشت خود را به هم چسبانيد -طر خدا دوست بدارد ما و او اين چننيهركه ما را به خا. 
  .شومي وارد مى
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در حمضر حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم بودم كه مردى بر آن بزرگوار وارد شد كه با : گويد يزيد بن معاويه عجلى مى
  :ورود پاى خود را كه پوست انداخته بود نشان داد و گفتآمد، او در مهان ابتداى  پاى پياده از خراسان مى

ُحبُُّكْم أْهُل البَـْيتِ     أَما َوالّلِه، َما َجاَءِىن ِمْن َحْيُث ِجْئُت إالَّ

  .از خراسان به اينجا نكشانيده است  اهل بيت به خدا سوگند مرا چيزى جز حمبت مشا. 

  :حضرت فرمود

  »3« ُه الّلُه َمَعَناَوالّلِه َلْو أَحبـََّنا َحَجٌر َحَشرَ 

.______________________________  
، حديث 4، باب 104/ 27: ؛ حبار األنوار415/ 1: ؛ كشف الغمة1303، حديث 632: األماىل، طوسى -)1(

75.  

لس التاسع، حديث 253: األماىل، طوسى -)2( ، 4، باب 84/ 27: ؛ حبار األنوار123: ؛ بشارة املصطفى455، ا
  .26حديث 

/ 12: ؛ مستدرك الوسائل57، حديث 4، باب 95/ 27: ؛ حبار األنوار27، حديث 167/ 1: تفسري العياشى -)3(
  .13927، حديث 14، باب 219

  593: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .كند به خدا سوگند حىت اگر سنگى ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما حمشور مى

  اى ُملك دمل را سلطانگرمى لطف تو 
 

  داد فتوا كه از عشقت دو سه پيمانه زدم

  بنهادم قدم صدق و صفا در ره عشق
 

  اين قدم را مهه با مهت مردانه زدم

  از ازل دست به دامان غم عشق شدم
 

 «1»  تا ابد دست به هر سينه بيگانه زدم
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شت    مردى از اهل 

امام حمّمد باقر عليه السالم بودم در حاىل كه اتاق حضرت ماالمال از مردم  خدمت حضرت: گويد حكم بن عتيبه مى
و ساكت شد،  »السََّالُم َعَلْيَك يَاْبَن َرُسوِل الّلِه َوَرْمحَُة الّلِه َوبـَرََكاتُهُ « :بود، ناگاه پريمردى عصا زنان در رسيد و گفت

و خاموش شد، مجعيت هم  »السَّالُم َعَلْيُكم« :حضرت پاسخ سالمش را داد، سپس پريمرد رو به مجعيت كرد و گفت
  :مهگى سالمش را پاسخ گفتند، پس رو به امام كرد و گفت

   فـََو الّلِه إىنِّ َألُِحبُُّكم

  .به خدا سوگند من عاشق مشا هستم. 

  :و سپس گفت

   بُُّكمَوُأِحبُّ َمْن حيُِ 

  .و دوستداران مشا را نيز دوست دارم. 

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  594: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و افزود به خدا سوگند من مشا و دوستداران مشا را نه براى طمع به دنيا دوست دارم بلكه دوستيم خالص است، به خدا 
ام از آنان به خاطر كينه و عداوت  مشا نفرت دارم و از آنان بيزارم، به خدا سوگند نفرت و بيزارىسوگند از دمشنان 

  دامن، شخصى نيست به خدا سوگند حالل مشا را حالل و حرام مشا را حرام مى

  حال فدايت شوم آيا با چنني وضعى اميد رستگارى و جنات براى من داريد؟

  :حضرت فرمود

    أقْـَعَدُه إَىل َجْنِبهِ إَيلَّ إَيلَّ، َحىتَّ 
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لوى خود نشانيد.    .جلوتر بيا، جلوتر بيا تا اينكه او را 

مردى نزد پدرم على بن احلسني عليهما السالم آمد و از او مهني مطلب را كه مشا از من پرسيديد ! پريمرد: سپس فرمود
  :پرسيد و پدرم به او جواب داد

اهللا عليه و آله و بر على و حسن و حسني و على بن احلسني عليه السالم وارد تو اگر از دنيا بروى بر رسول خدا صلى 
حضرت با دست به گلويش اشاره  -شده، دلت شاد و خنك و ديدگانت روشن خواهد شد و آنگاه كه جانت به اينجا

چيزى خواهى بود كه  برسد با كرام الكاتبني با شور و شادى به استقبال مرگ خواهى رفت و اگر زنده مباىن شاهد -فرمود
  .خدا به سبب آن ديدگانت را روشن گرداند و با ما در برترين مراتب خواهى بود

پريمرد با شنيدن اين حقايق با آواى بلند گريست و حاضران نيز با ديدن حال او گريستند و امام دست پيش برد و 
فدايت گردم، دست ! پسر رسول خدا اى: هاى پريمرد را از صورتش گرفت سپس سر برداشت و به حضرت گفت اشك

  خود را به من بدهيد، حضرت دست به دستان او گذاشت و او

  595: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اد و سپس خداحافظى كرد و رفت   .بوسيد و بر ديده و گونه 

  :كرد رو به مجعيت منود و فرمود و حضرت كه پشت سر او نگاهش مى

  »1« يـَْنظَُر إَىل َرُجٍل ِمْن أْهِل اجلَنَِّة فـَْليَـْنُظْر إَىل َهَذا َمْن أَحبَّ أنْ 

شت را ببيند به اين مرد بنگرد.    .هر كس دوست دارد مردى از اهل 

شت -12    حمبت، عامل ورود به 

ل بيت عليهم اه  اى ملكوتى است و از آثار بسيار با ارزشش عمل به فرهنگ كه مايه   اهل بيت عليهم السالم  حمبت به
شت جتسم مى  السالم يابد و صاحب حمبت و عمل، آن را به ارث خواهد  است، چون در قيامت جتسم يابد به صورت 

  .برد

  .»2« »الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيها خاِلُدونَ «
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  .اند در آن جاودانه] و[برند  شت فردوس را به مرياث مى]  از روى شايستگى[وارثاىن كه 

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در روايىت زيبا مى

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در سفرى از مركب خود پياده شد و پنج سجده به جاى آورد، چون بر مركب نشست 
  .داد كارى از مشا مشاهده كردمي كه اول بار بود رخ مى! يا رسول الّله: يكى از ياران گفت

شت است و من به شكرانه آن در پيشگاه : آرى، جربئيل نزد من آمد و بشارت داد كه: فرمودحضرت  على، اهل 
شت است و من به شكرانه آن خداى: خداى متعال سجده كردم، چون سر برداشتم گفت    فاطمه نيز اهل 

______________________________  
، حديث 10، باب 361/ 46: ؛ حبار األنوار30ه السالم، حديث ، حديث الشيخ مع الباقر علي76/ 8: الكاىف -)1(
3.  

  .11): 23(مؤمنون  -)2(

  596: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شت: بزرگ را سجده كردم و چون سر برداشتم گفت اند و من به شكرانه آن خداى  حسن و حسني، آقاى جوانان اهل 
شت: شتم گفتبزرگ را سجده كردم و چون سر بردا اند و من براى خداى متعال  دوستداران و حمبان ايشان نيز اهل 

  :سجده شكر به جاى آوردم؛ چون سر برداشتم گفت

شت   .»1«  اند و من باز به شكرانه آن در پيشگاه حق سجده بردم دوستداران دوستداران ايشان نيز اهل 

ار شد، مجاعىت از اصحاب به عيادتش آمدند و از آن حضرت در روايىت آمده كه حضرت امام سجاد عليه السالم بيم
  مشا در چه حال هستيد؟: گزارى كرد و فرمود احوال پرسى كردند؛ حضرت در پاسخ آنان خدا را سپاس

  .به خدا سوگند دوستدار و حمّب مشا هستيم: آنان هر يك به حضرت گفتند

  :حضرت فرمود

  .»2«  ىف ِظلٍّ َظِليٍل يـَْوَم الِقياَمِة، يـَْوَم الِظلَّ اّال ِظلُّهُ  َمْن َأَحبَّنا لِّلِه َأْسَكَنُه الّلهُ 
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اى پايدار جاى  اى جز سايه او نيست وى را در سايه هر كه ما را به خاطر خدا دوست بدارد خدا در روز قيامت كه سايه
  .دهد

   حمبت مايه زندگى جاويدان -13

  :السالم گفتشخصى به نام يونس به حضرت امام صادق عليه 

ْنيا ِحبَذاِفْريِها   َلوِالئى َلُكُم، َوَما َعرََّفِىن الّلُه ِمْن َحقُِّكْم، َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن الدُّ

   حمبت و دوسىت من به مشا و شناخىت كه خدا درباره حق مشا به من. 

______________________________  
لس الثالث، حديث 21: األماىل، مفيد -)1(   .24، حديث 18، باب 111/ 65: ار األنوار؛ حب2، ا

  .62، حديث 58، باب 375/ 2: ينابيع املودة -)2(

  597: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .تر است داده برامي از مهه دنيا حمبوب

  :پس از گفتارم آثار خشم در چهره حضرت ديدم، سپس شنيدم فرمود: گويد يونس مى

نْيا َوما ِفْيها؟ َهْل هى ِإّال َسدُّ فـَْوَرٍة َأْو َستـُْر َعْوَرٍة؟ِقْستَ ! يا يـُْوُنسُ    »1« وأَْنَت َلَك ِمبََحبَِّتنا اْحلَياُة الّدائَِمةُ ! نا ِبَغْريِ ِقياٍس، ما الدُّ

  مقايسه نادرسىت منودى، دنيا و آنچه در آن است چيست؟! اى يونس. 

در حاىل كه تو به سبب حمبت ما به زندگى جاويد دست ! تى است؟آيا دنيا چيزى جز سري شدن شكمى و پوشاندن عور 
  .خواهى يافت

و عشق ورزى به آنان مايه زندگى جاويد است كه با مرگى خوش آغاز و تا بلنداى   اهل بيت عليهم السالم  آرى، حمبت به
  .يابد ابديت امتداد مى
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  پرخمافت و توأم با دردسر دائمى است، براى عاشقاناز اين جهت مرگ كه براى ديگران بسى خطرخيز و هول انگيز و 
آغاز يك زندگى جاويد و مهيشگى است كه با بشارت و سرور شروع و با جتّلى رضايت حق و   اهل بيت عليهم السالم

شت و نشسنت با   .شود دنبال مى  اهل بيت عليهم السالم ورود به 

  ُحبِّ آِل ُحمَمٍَّد يـَُزفُّ ِإىل  َرُه َمَلُك اْلَمْوِت بِاْجلَنَِّة، ُمثَّ ُمْنَكٌر َوَنِكيـٌْر، َأال َوَمْن ماَت َعلىُحبِّ آِل ُحمَّمٍد َبشَّ   َأال َوَمْن ماَت َعلى
  »2« بـَْيِت َزْوِجها  اجلَْنَِّة َكما تـَُزفُّ اْلَعُرْوُس ِإىل

شت مىآگاه باشيد هر كس با حمبت آل حمّمد مبريد ابتدا فرشته مرگ و سپس منكر و نكري.    .دهند  به او مژده 

______________________________  
  .23، باب 265/ 75: ؛ حبار األنوار379: حتف العقول -)1(

؛ حبار 333/ 2: ؛ ينابيع املودة403/ 3: ؛ تفسري الكشاف107/ 1: ؛ كشف الغمة197: بشارة املصطفى -)2(
  .13، باب 233/ 23: األنوار

  598: ان فرش نشني، صالسالم عرشي اهل بيت عليهم

شت روانه مى گونه كه عروس را به خانه شوهرش مى آگاه باشيد هر كس با دوسىت آل حمّمد مبريد مهان   .كنند برند او را به 

  ..از ما جدا نشويد كه

پاداشى هست؟ براى واليتدارى مواليان مشا چه اجر و : به امام جواد عليه السالم گفتم:... گويد حمّمد بن وليد كرماىن مى
امام صادق عليه السالم غالمى داشت كه هنگام دخول آن حضرت در مسجد، اسرت وى را نگه : حضرت فرمود

  .داشت مى

تواىن به حضرت امام  آيا مى: روزى كنار اسرت نشسته بود كه گروهى از خراسان آمدند، مردى از آن گروه به غالم گفت
رار دهد تا من غالم او باشم و در عوض، مهه ثرومت را براى تو قرار دهم؟ من به صادق عليه السالم بگوىي مرا به جاى تو ق

در اين باره : غالم گفت. كنم فراواىن از مهه نوع مال دارم، برو و آن را قبضه كن و من به جاى تو نزد حضرت اقامت مى
  .كنم از حضرت سؤال مى
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داىن، آيا اگر خداوند ثروتى را به من  طوالنيم را با خود مى فدايت شوم، خدمت و مهراهى: غالم بر امام وارد شده، گفت
  .دارم كنم و از ديگرى بازت مى من از ثروت خود به تو عطا مى: شويد؟ گفت برساند مشا مانع مى

اى و آن مرد شوق خدمت ما را  رغبت شده اگر در خدمت به ما ىب: غالم سخن آن مرد را براى امام بازگفت، امام گفت
  .فرستيم پذيرمي و تو را مى مى دارد ما

كنم،  به خاطر مالزمت طوالىن، به تو نصيحت مى: هنگامى كه غالم از كنار امام رفت، امام او را فرا خوانده، گفت
  چون روز. آنگاه خمتار خواهى بود

  599: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

بود و امرياملؤمنني به رسول الّله صلى اهللا عليه و آله متسك خواهد كرد و قيامت شود، پيامرب خدا آوخيته به نور خدا خواهد 
شوند آجنا كه ما  امامان به امرياملؤمنني عليه السالم متسك خواهند جست و شيعيان ما به ما متسك خواهند كرد، وارد مى

  .شومي و در آيند آجنا كه ما در آييم وارد مى

  .دهم مامن و آخرت را بر دنيا ترجيح مى تت باقى مىروم بلكه در خدم نه، منى: غالم گفت

داستان ! اى كه با آن داخل شدى اى آمدى غري از چهره با چهره: براى رفنت به سوى آن مرد بريون رفت، مرد به او گفت
دينار به را براى او گفت و او را نزد حضرت امام صادق عليه السالم برد و امام توالى او را پذيرفت و فرمان داد هزار 

غالم بپردازند سپس آن مرد براى خداحافظى با امام برخاست و از وى درخواست كرد كه براى او دعا كند كه امام دعا 
  .»1« فرمود

   حمبت مايه آرامش دل -14

گشا نيست بلكه در دنيا و زندگى در آن  فقط هنگام مرگ و براى اوضاع جهان آخرت گره  اهل بيت عليهم السالم  حمبت
  .ها در پى دارد گشاىي ز بسى سودها و گرهني

شود، آرامش و  هاىي كه در پرتو حمبت اين خاندان نصيب انسان دل باخته و شيدا و دوستدار ايشان مى از مشار موهبت
زند تا اندكى از آرامش را به هر  طمأنينه دل است و اين براى انسان كه در اين زندگى پراضطراب دنيا كه بر هر سو مى

ا به دست آورد، موهبىت بسيار مغتنم است قيمت   .و 
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  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم مى

______________________________  
  .3، حديث 5، باب 87/ 50: ؛ حبار األنوار10، باب 388/ 1: اخلرائج واجلرائح -)1(

  600: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  َلمَّا نـََزَلْت هِذِه اآليةُ ِإنَّ َرُسْوَل الّلِه 

  »1« »َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ ... «

  َمْن اَحبَّ الّلَه َوَرُسوَلُه َواَحبَّ َأْهَل بـَْيِىت صاِدقَاً : قال ذِلكَ 

  »2«  َغيـَْر كاِذٍب، َواَحبَّ اْلُمْؤِمِنْنيَ شاِهَداً َوغائِباً، َأال ِبذِْكِر الّلِه يـََتحابُّونَ 

اين درباره كسى است  : نازل شد، رسول خدا فرمود» گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد«هنگامى كه آيه . 
كه خدا و رسولش را دوست بدارد، و اهل بيتم را صادقانه و نه به دروغ، دوست داشته باشد و نيز مؤمنان را در پيش رو 

  .دارند خدا يكديگر را دوست مى و پشت سر دوست داشته باشد، مهانا با ياد

و مؤمنان صادقانه است   اهل بيت عليهم السالم اش نسبت به خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و آرى، كسى كه دوسىت
كند و سعيش بر اين است كه عبادتش را نسبت به حق و اطاعتش را نسبت به پيامرب  در عمل هم صادقانه برخورد مى

صادقانه و صحيح و به  -حاضر و غايب - و برخوردش را نسبت به مؤمنان  اهل بيت عليهم السالم ه وصلى اهللا عليه و آل
منظور جتارت آخرتى اجنام دهد، البته اين گونه زندگى كردن حمصولش براى باطن، آرامش و امنيت و اطمينان و طمأنينه 

  .خواهد بود

فروش،  چران، زناكار، فاسق، عاصى، مذنب، خطاكار، كم چشمخوار، آلوده به ربا،  خائن، دزد، ستمگر، غاصب، رشوه
تواند از آرامش خاطر و طمأنينه دل برخوردار باشد و چون  باز هرگز منى گر، مكار و دغل انداز، حيله هم متقلب، پشت

  .شود ردار مىدامنش از اين نوع امور پاك است، مهواره از آرامش و اطمينان دل برخو   اهل بيت عليهم السالم  حمب صادق

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

  الَِّذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكرِ « :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به على عليه السالم درباره آيه
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______________________________  
  .28): 13(رعد  -)1(

  .224: ؛ اجلعفريات642/ 4: الدر املنثور -)2(

  601: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :فرمود »1« »اللَِّه َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

رت مى مى   :داند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود داىن درباره چه كسى نازل شده است؟ پاسخ داد خدا و رسولش 

َق ِىل َوآَمَن ِىب،    »2«  َواَحبََّك َوَعِشريََتَك ِمْن بـَْعِدَك، َوَسلََّم اَألْمَر َلَك َوِلْألَئِمَِّة ِمْن بـَْعِدكَ ِفْيَمْن َصدَّ

درباره كسى است كه مرا تصديق كند و به من اميان آورد، و تو و عرتتت را دوست داشته باشد و كار دين و دنيايش را . 
  .تسليم تو و امامان بعد از تو منايد

  :گويد مى -كه از راويان مورد اعتماد اهل سنت است -انس بن مالك

را تالوت كرد و  »الَِّذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «  رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آيه
  :چه كساىن هستند؟ فرمود! اى رسول خدا: ستند؟ گفتمداىن اينان چه كساىن ه آيا مى! اى پسر ام سليم: فرمود

  »3« َحنُْن َأْهُل البَـْيِت، َوِشيـَْعُتنا

  .و شيعيان ما هستند  اهل بيت ما. 

______________________________  
گريد، آگاه  هايشان به ياد خدا آرام مى كه اميان آوردند و دل] هستند[كساىن ] بازگشتگان به سوى خدا[«  -)1(
  .28): 13(رعد » گريد ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! اشيدب

  .274، حديث 207: تفسري الفرات -)2(

  .47، حديث 9، باب 184/ 23: ؛ حبار األنوار239: تأويل اآليات الظاهرة -)3(
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  602: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السالم: توسل به اهل بيت

»1«  

______________________________  
  !اشاره -)1(

ره گريى از وسايل و ابزار از ضروريات حيات انسان است و رفع نياز به اسباب و وسائل  توسل به اسباب طبيعى و 
نوشد و گرسنه براى رفع گرسنگى خود به انواع  مسلماً تشنه براى رفع تشنگى آب مى. طبيعى هيچ منافاتى با توحيد ندارد

  .منايد خامنان براى لباس و منزل خود از ابزار خمتلفى استفاده مى شود و برهنه و ىب اقسام وسائل متوسل مى و

چه در قرآن كرمي و سنت چيزى به عنوان سبب و وسيله معرىف شده باشد  اما در رابطه با توسل به اسباب غري طبيعى چنان
ى وسائل و ابزار، اصالت و استقالىل قائل نشومي و تأثري آن را متسك به آن هيچ اشكاىل خنواهد داشت خصوصاً كه برا

  .منوط به مشيت و اذن اهلى بدانيم

اى « »ُحونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َو جاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفلِ « :در قرآن كرمي آمده است
براى تقّرب به سوى ]  از اميان، عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهش[اى  آويز و وسيله از خدا پروا كنيد و دست! امياناهل 

  .35): 5(مائده » او جبوييد؛ و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد

ره مسلماً عبادات . وده استمند شدن از اسباب و وسائل معنوى دعوت من قرآن كرمي در اين آيه شريفه مؤمنان را به 
وسيله تقرب به حضرت حق است، اما وسائل غري طبيعى منحصر در امور عبادى نيست بلكه در كتاب و سنت وسائلى 

ا استجابت دعا را به دنبال دارد مانند ا  َو لِلَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن« :معرىف شده است كه توسل به آ و « »...َفاْدُعوُه ِ
  .180): 7(اعراف » ها خبوانيد ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به حلاظ معاىن[ها  منيكوترين نا

رتين نوع آن توسل به ساحت پيامربان و اولياى خاص اهلى است   .و يا توسل به دعاى صاحلان كه 

و اگر آنان « »ْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً َرِحيماً َو َلْو أَنـَُّهْم ِإْذ َظَلُموا أَنـُْفَسُهْم جاُؤَك فَاْستَـْغَفُروا اللََّه َو اْستَـ ... «
خواستند، و پيامرب هم براى آنان  آمدند و از خدا آمرزش مى به خود ستم كردند، نزد تو مى]  با ارتكاب گناه[هنگامى كه 

  .64): 4(نساء » يافتند پذير و مهربان مى كرد، يقيناً خدا را بسيار توبه طلب آمرزش مى
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اين عمل در امم سابقه نيزمرسوم بوده است چنانچه در قرآن كرمي آمده است كه فرزندان يعقوب از پدر خواستند كه به 
اى : گفتند« »يا أَبانَا اْستَـْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِإنَّا ُكنَّا خاِطِئنيَ « .خاطر ارتكاب گناهان از درگاه اهلى براى آنان طلب آمرزش كند

كه پدر بزرگوارشان نيز درخواست آنان را   97): 12(يوسف » امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! پدر
براى مشا از پروردگارم درخواست آمرزش : گفت« »قاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ « :پذيرفت و فرمود
  .98): 12(يوسف » را او بسيار آمرزنده و مهربان استخواهم كرد؛ زي

البته براى شيعه و حمب واقعى اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم كه در جاى جاى زندگى خود اثرات توسل بر 
شود، چرا كه وقىت اثر و  آن ذوات مقدس را ديده است نيازى به استدالل بر صحت توسل يا عدم صحت آن احساس منى

عمل به صورت متام و كمال در مسري زندگى ظهور و بروز پيدا كرد خود دليلى قطعى و واضح بر صحت عمل نتيجه 
  .است

توان يافت كه در حمضر اهل بيت عليهم السالم زانوى ادب بر زمني زده باشد و با خلوص نيت و آگاهى   آيا كسى را مى
  راز كرده باشد و اثرى نديده باشد؟كامل به عظمت آن بزرگواران به دامن پر مهرشان دست نياز د

انگيز توسل به اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم آمده است تا آنانكه  لذا در اين اثر بدون مقدمه آثار شگفت
اند از دامن پر مهر اهل بيت عليهم السالم فيضى بربند اثرات توسل به آن وسائط فيض اهلى را مشاهده منايند و  نتوانسته

  .ر پاك پاكان عامل دست بر دامان كسى دراز ننمايندجز از حمض

  603: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

و مطيع خاندان طهارت هرگاه دچار مشكلى شود كه عوامل ظاهرى از حّل آن ناتوان باشند   اهل بيت عليهم السالم  حمب
چون صادقانه و از روى يقني آنان را نزد حضرت حق شفيع خود قرار دهد مهراه با اعتقاد به اينكه اگر به مصلحتش باشد  

  .ترديد گشوده خواهد شد شود، ىب گرِه از مشكل گشوده مى

  604: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  عنايىت شگفت از امام عصر

   اهل بيت



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

 

 

اهل بيت   اين جانب ساهلاى بيست و يك و بيست و دو سالگى از عمرم را در حوزه علميه قم جهت حتصيل معارف
ران مى   عليهم السالم عامل بزرگوار، مدافع  در يك روز تعطيل به عيادت. آمدم گذراندم؛ ايام تعطيل براى صله رحم به 

  .سلطان الواعظني شريازى صاحب كتاب معروف شب هاى پيشاور رفتم  اهل بيت عليهم السالم  واليت

شخصى براى عيادت در حمضر آن مرد بزرگ بود، سلطان الواعظني مرا به او معرىف كرد كه ايشان از طالب قم هستند و 
م به من معرىف كرد كه ساليان متمادى است در جمالس من حضور آيند و او را ه در مهه تعطيالت به عيادت من مى

  :يابد و معروف به حسيىن است، سپس به آقاى حسيىن گفت مى

  .با زبان خود داستانت را براى ايشان بگو

دوست داشتم از نزديك آن را ببيىن و از نظر پزشكان كه . پرونده بيمارى من در بيمارستان پارس است: به من گفت
دانستند باخرب شوى، در هر حال جناب سلطان الواعظني از چند و چون پرونده و بيمارى من  را غري ممكن مى درمامن

  :باخرب است، بعد ماجراى خود را براى من به اين مضمون بيان كرد

زدم كه توامن، مهسرم را صدا  يك روز صبح از خواب بيدار شدم خواستم براى وضو و مناز از جاى برخيزم، حس كردم منى
فايده بود چون توان برخاسنت نداشتم، منازم را خوابيده  به من كمك كند تا براى اداى مناز برخيزم وىل كمك او هم برامي ىب

  .خواندم

متأسفانه دچار فلج شده و گرفتار : دكرت بياوريد، دكرت آمد و پس از معاينه من گفت: هنگامى كه هوا روشن شد گفتم
   آسيب خطرناك خناعى گشته

  605: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !!درماىن براى او خنواهد بود و بايد تا پايان عمر با اين بيمارى سر كند

ها بودم، وىل درمان نشدم،  بردارى ها و عكس ها در آن بيمارستان حتت درمان و انواع آزمايش مرا به بيمارستان بردند، مدت
  .طبيب به خانه باز گشتم پس از نا اميدى كامل از طب و

ظاهراً : مگر طبيبان جهان منحصر به اطباى ايران و اروپا و آمريكا و ساير كشورها هستند؟ مهسرم گفت: به مهسرم گفتم
  :گفتم. چنني است
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آنگاه به مهسرم گفتم گذرنامه . حضرت امام حسني عليه السالم: كيست؟ گفتم: گفت. نه من طبيىب جز اينان سراغ دارم
  .بگريد و او هم پس از چندى گذرنامه را آماده كرد

خواهم يك مسأله اعتقادى را با تو در ميان بگذارم كه از اين طريق اعتقاد ديگران را به  مى: پيش از سفر به او گفتم
قدير شايد پروردگار مهربان مصلحت مرا در شفاى من نداند و ت: بگو، گفتم: صاحبان واليت كليه اهليه حفظ كنيم، گفت

اين باشد كه تا پايان عمر به اين حال مبامن، گرچه هدف ما كربال و زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السالم است اما 
خواهم قصد ما پنهان مباند و اقوام و خويشامنان از سفر ما به كربال باخرب نشوند زيرا ميان آنان افراد ضعيف االميان هم  مى

: بنابراين هر كس پرسيد عازم كجا هستيد، بگو! مسخره نگويند اين هم زيارت و توسل هست؛ اگر رفتم و شفا نگرفتم به
  .رومي براى مداوا به اسرائيل مى

وقىت مقدمات سفر به عراق آماده شد، استخاره كردم با هواپيما يا از طريق خرمشهر پس از پياده شدن از قطار با بلم 
  .شني از مرز خسروى بروم بسيار خوب آمدسفر كنم، بسيار بد آمد؛ استخاره كردم با ما

مهه رجب را در  . عازم سفر شدم، به اولني شهرى كه رفتم كربال بود و از حسن اتفاق سفر ما مصادف با ماه رجب بود
   كربال ماندم، از شفامي خربى

  606: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اگر به سرعت كار ما   اهل بيت عليهم السالم مان تو را مأيوس نكند،خسته و كسل نشوى، طول ز : به مهسرم گفتم. نشد
  .اندازند به خاطر اين است كه دوست دارند بيشرت در حضورشان باشيم و بيشرت با آنان راز و نياز كنيم را راه منى

ف به پيشنهاد مهسرم با متام شدن ماه رجب و گذشنت دو سه روزى از ماه شعبان و زيارت امريمؤمنان عليه السالم در جن
  .عازم حّله و از آجنا عازم سامرا و سپس كاظمني و بعد از آن عازم ايران شدمي

گوييم طبيبان از عالج اين بيمارى عاجزند و بايد تا پايان عمر با  و پيش خود گفتيم هركس در ايران به عيادت ما آمد مى
  .اين درد ساخت

مرا در يك صندىل كامل پشت سر . بوس عازم كاظمني شدمي ّمد با يك ميىنبه حّله رفتيم و پس از زيارت حضرت سيد حم
اى چوىب كنار راننده بود كه كسى روى آن ننشسته  چهارپايه. راننده نشاندند و مهسرم نيز صندىل پشت سر من نشست

اختيار ترمز   نگار ىبراننده حركت كرد، نزديك غروب در ميان بيابان كسى براى سوار شدن دست بلند كرد، راننده ا. بود
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كرد، وقىت ماشني ايستاد عرىب جوان، غرق در وقار و ادب و بزرگوارى و كرامت باال آمد و روى چهارپايه كنار دست 
  !!راننده نشست و شروع به خواندن قرآن كرد، اما چه خواندىن، چه صوتى، چه قرائىت

  .»1« »ِتيماً َو َأِسرياً ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَ   َو يُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى«

  .كنند و غذا را در عني دوست داشتنش به مسكني و يتيم و اسري انفاق مى

  خواند؟ اين جوان عرب خوش سيما كيست كه به اين زيباىي و با اين حلن گرم كتاب تو را مى! خدايا: با خود گفتم

  :پس از قرائت قرآن صورت مباركش را به جانب راننده برگردانيد و گفت

______________________________  
  .8): 76(انسان  -)1(

  607: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاست در اين آرزو به سر  آرى، سال: امسال قصد خراسان و زيارت حضرت امام رضا عليه السالم را دارى؟ راننده گفت
  !برم مى

روى مردى را با اين  امسال كه به آجنا مى: راننده داد و فرمود جوان دست در جيب كرد، مقدارى پول بريون آورد و به
  !گوىي بيش از اين از ما خنواسىت دهى و مى بيىن و اين پول را به او مى مشخصات مى

در چه ! آقاى حسيىن: آميز كرد و به فارسى روان و شيوا گفت سپس سر مباركش را برگردانيد و به من نگاهى مالطفت
  .خناعم و افليج و از كار افتاده و براى عالج آنچه در توان داشتم كوشيدم، وىل اثرى نداشتقطع : حاىل؟ گفتم

: خيز شد و دست شفا خبشش را پشت سر من گذاشت و اندكى دست كشيد و نشست و گفت از روى چهارپايه نيم
: را بپوشاند به راننده گفت بينم سپس در ميان آن بيابان كه پرده تاريكى شب نزديك بود مهه جا بيمارى و دردى منى

: اينجا آبادى نيست، خانه و چادرى وجود ندارد، قصدتان كجاست؟ فرمود: شوم، راننده گفت بايست، من پياده مى
توجه دنبالش پياده شدم،  اختيار و ىب راننده هم به احرتامش پياده شد، من هم ىب. راننده ايستاد و او پياده شد! مهني جا

اند، براى يك حلظه به خود آمدم، ديدم در كمال سالمت سرپا  ننده و مسافرها به من خريه شدهمرتبه ديدم را يك
  .ام ايستاده
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وىل ! يا صاحب الزمان! يا صاحب الزمان: مهه به اطراف نظر كردمي، جوان عرب را نديدمي كه ناگهان مهه با هم فرياد زدمي
  !!از حمبوب خربى نبود

 فروشد به جاىن لطف پنهان مى
 

 فروشد جهاىن جان به يك جان مى

 دهد بوسى عوض جاىن ستاند
 

 فروشد خبر و الّله ارزان مى

  

  608: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

  دمل هر دو جهان با صد جهان جان
 

 فروشد به يك دم وصل جانان مى

  نفهميده است ذوق عشق و مسىت
 

 فروشد كه هشيارى به مستان مى

  

 شرارى گر بيابد ز آتش ما
 

 فروشد جنان زاهد به نريان مى

  به يك مو زاهد از زلف دو تايش
 

 فروشد دو صد خروار اميان مى

  چو آرد در حديث آن لعل شريين
 

 فروشد شكرها از منكدان مى

 بده جان در رهش اى فيض كان يار
 

 «1» فروشد وصال خويش ارزان مى

  

  السالم و جتّلى علمى در مردى زاهداهل بيت عليهم 

 قرار مرحوم آيت الّله حاج آقا مجال اصفهاىن از عاملان وارسته و زاهد و عارف و عامل به فرمان هاى حق و از عاشقان ىب
  .بود  اهل بيت عليهم السالم
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ران آمده، عهده امور ديىن در يكى از دار  پس از دريافت مقام با عظمت اجتهاد، از جنف به اصفهان و از آجنا به 
ران گرديد و به دعوت عاملان بزرگ، مشغول تدريس در مدرسه   -معروف به مسجد حاج سيد عزيز اللّه -مساجد مهم 

ران شد   .مروى 

اهل درس و حبث با آمدن به جملس درس آن بزرگ عامل ديىن، پاى بند آن حمفل نوراىن شدند و به تدريج آوازه دانش و 
  .شد كه جملس درسش از كميت و كيفيت كم نظريى برخوردار گردد دانشمندى او سبب

بينند و متكربان كه خود را از  حسودان كه چشم ديدن نعمت خدا بر ديگران را ندارند و مغروران كه جز خود كسى را منى
  .دانند، موقعّيت آن انسان اهلى را حتمل نياوردند و در مقام شكسنت او برآمدند تر مى مهه بزرگ

لطايف احليل دو نفر را براى امتحان علمى او انتخاب كردند كه يكى از آن دو نفر فيلسوف و فقيه بزرگ مرحوم سيد   با
  .كاظم عّصار بود

______________________________  
  .423، غزل 2: ديوان فيض كاشاىن -)1(

  609: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

جملس درس او رفته و پرسشى دشوار و پيچيده از حكمت و فلسفه مطرح كنند تا ميزان دانشش از آن دو نفر خواستند به 
معلوم شود و اگر مايه چنداىن ندارد از مقام و منزلتش به زير افتد و كرسى درس را از دست بدهد و در ميان علما و 

  .دانشمندان ارزشش بر باد رود

ن مرد بزرگ خرب نداشت پذيرفت كه در حمفل درس او حاضر شود و آن مرحوم عّصار كه از باطن خواستاران امتحان آ
انسان اهلى را از طريق حكمت و فلسفه امتحان منايد، عامل ديگرى هم حاضر شد به حمفل او رود و او را از طريق فقه 

  .آزمايش كند

سفه است مهراه خود به جملس درس هاى فل ترين كتاب ترين و دقيق أسفار مال صدرا را كه از مشكل: گويد مرحوم عّصار مى
اى را بپرسم و او  او بردم، زماىن رسيدم كه درس آيت الّله حاج آقا مجال شروع شده بود، از ايشان اجازه گرفتم تا مسأله

ها به دهان استاد دوخته شد تا اين پرسش را چگونه  اجازه داد و من پرسشى بسيار دشوار از أسفار مطرح كردم، چشم
  د؟ده پاسخ مى
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أسفار را ببنديد و آنگاه آن را باز كنيد و از هر كجايش كه خواستيد : او كه به نورانيت باطن ماجرا را فهميده بود فرمود
  .سؤال مطرح كنيد

كلمه خنست مهان صفحه را خبوان، : كتاب را بستم و سپس به شيوه استخاره آن را گشودم، استاد فرمود: گويد عصار مى
اى را جا بيندازد و حذف كند قرائت كرد و  آنكه كلمه ول را خواندم او تا آخر صفحه از حفظ ىبمن هنگامى كه كلمه ا

  !آيا آنچه را خواندم شرح و توضيح دهم؟: سپس گفت

اگر بناى پرسش ديگرى از رشته فقه و : پاسخ دادم نيازى نيست، آنگاه استاد باالى كرسى درس زار زار گريست و فرمود
  !اصول داريد بپرسيد

  ها حبس شد، كسى را ياراى گفنت مناند، استاد در ها در سينه نفس

  610: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى علمى شيعه را  الزم نيست براى آزمايش من از من چيزى بپرسيد، چون هر كتاىب از كتاب: سكوت جملس گفت
  .خواندبياوريد از هر كجاى آن خبواهيد براى مشا از حفظ خواهم 

ها  ام، من مدت من اين مقام را از پيش خود كسب نكرده! اى مردم! اى دانشجويان! اى عاملان! اى طالب: سپس گفت
در جنف درس خواندم، درس فقه و اصول و حكمت و فلسفه و تفسري و ادبيات و لغت و منطق و بيان را وىل به بيمارى 

گرفتار شدم و پزشكان از عالج من نا اميد شدند اما عنايت و   سخت حصبه و چهل روز فرو رفنت در اغما و بيهوشى
لطف حق مرا شفا داد و از بند مرگ جنات يافتم، پس از رهاىي از بيمارى و باز يافنت سالمىت حس كردم مهه حافظه و 

  !اد شدمسوادى مادرز  اى از علم و دانش در خاطرم نيست و تبديل به ىب ام و حىت كلمه معلومامت را از دست داده

هنگام سحر برخاستم و به حرم مطهر امريمؤمنان عليه السالم مشّرف شدم و به حمضر اهلى و ملكوتى حضرت عرضه 
شاگردى كردم تا به مقامات   اهل بيت عليهم السالم با چه روىي به ايران باز گردم، من چهل سال در دانشگاه مشا: داشتم

ره گريم اما اكنون يك پارچه عاىل علمى رسيدم، و اميدم اين بود كه از  دانش و علمم براى خدمت به اسالم و مسلمانان 
اى مشكل گشاى مشكل ! اى باب مدينه علم پيامرب! اى جانشني رسول مطهر! ام، مشا اى برگزيده حق جهل و ناداىن

  .برد بر من مپسند كه آبرومي از دست برود، بر اثر شّدت توسل خسته و درمانده شدم و خوامب! داران
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آرى، سخت ناراحت : ناراحىت؟ عرضه داشتم! مجال: ديدم مرا به حمضر حضرت امري عليه السالم بردند، امام به من فرمود
   از اين: و رجنيده خاطرم، ظرىف از عسل برابر حضرت بود، قاشقى از آن به من مرمحت فرمود و گفت

  611: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شود، من هم به فرمان موالمي از آن عسل خوردم، هنگامى كه بيدار شدم حس كردم متام   مشكلت حل مىعسل خبور 
  »1« !!هاى شيعه در سينه من است كتاب

   كرامت شيعه ناب از بركت اهل بيت عليهم السالم

وابستگان خالص آنان و كنند بلكه گاهى هم  گشاىي مى اهل بيت عليهم السالم نه خود تنها با شفاعتشان نزد خدا گره
  .گشايند عاشقان دلداده ايشان و مطيعان فرهنگ پاكشان گره از مشكل مردم مى

نظري شيعه و عبادت و سحرخيزى او يادآور عبادت و سحرخيزى  آخوند مال حمّمد كاشى از عرفاى ناب و فيلسوفان كم
  .اولياى خاص اهلى بود

ن شهيد آيت الّله سيد حسن مدرس، حاج شيخ مرتضى طالقاىن، هاىي چو  در مكتب عرفان و فلسفه و حالش شخصيت
  .حاج آقا رحيم ارباب، آيت الّله العظمى آقا سيد مجال الدين گلپايگاىن و آيت الّله العظمى بروجردى تربيت شدند

او گفته  شد و كسى به دار منى اش نشسته بود؛ لُرى از عشاير خبتيارى كه بچه روزى در مدرسه صدر بريون حجره طلبگى
از خدا خبواه فرزندى به : بود حل مشكل تو به دست آخوند كاشى در مدرسه صدر است به حمضر آخوند آمد و گفت

باشد اى  كارى از دست من ساخته نيست، مرا در پيشگاه خدا آبروىي براى اين امور منى: من عنايت كند، آخوند فرمود
وىل مرد لر از اصرار ! بياويزند كسى حاضر به رفنت در آن مسرتاح نيستاگر عكس باطن مرا در مسرتاح مدرسه ! برادر لُر

   خود دست برنداشت، آخوند براى

______________________________  
  .كيمياى حمبت  -)1(

  612: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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و تو و مهسرت از اين آب بياشاميد، اگر اى بياور و از حوض اين مدرسه آب بردار  كوزه: فرار از دست او به او گفت
  .شويد دار مى خدا خبواهد بچه

آن لُر با قلب پاك و با نيت صاف دستور آخوند را اجرا كرد و سال بعد شريخوارى را با خود به مدرسه آورد و از آخوند 
   آرى! خواست كه در گوش او اذان بگويد

  »1« لدُّنْيا َواْآلِخَرةَ فـََو الّلِه ما َأَحبـَُّهْم َأَحٌد إّالَرِبَح ا

  .دارد مگر اينكه سود دنيا و آخرت نصيبش شده است به خدا سوگند كسى آنان را دوست منى. 

  :چنان كه پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت بسيار مهم فرموده است

ترديد به خري دنيا و آخرت دست يافته و نبايد كسى شك كند كه او  مرا روزى وى كند ىب  اهل بيت  كسى كه خدا عشق
شت است، زيرا حمبت   .من بيست نتيجه به دنبال دارد، ده در دنيا و ده در آخرت  اهل بيت  يقيناً اهل 

دارى،  زنده گ، نشاط در شبزهد، رغبت به كوشش مثبت، پارساىي در دين، شوق به عبادت، توبه پيش از مر : اما در دنيا
  .، جود و خبشندگى] ىي كه مانع آخرت است[پوشى از آنچه مردم دارند، حفظ اوامر و نواهى حق، دمشىن با دنيا  چشم

گشوده نشدن نامه اعمال، برپا نشدن ميزان، قرار گرفنت پرونده به دست راست، نوشته شدن برات آزادى : اما در آخرت
شىت بر اندام، پذيرش شفاعت براى صد نفر ه، پوشانيدهاز عذاب، سپيد گشنت چهر    شدن لباس 

______________________________  
  .84: ؛ مئة منقبه92، حديث 4، باب 116/ 27: ؛ حبار األنوار332/ 2: ينابيع املودة -)1(

  613: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

شت بدون رسيدگى به از خانواده، نظر كردن خدا به او با  شىت بر سر، و وارد شدن به  ادن تاج  رمحت و مهر، 
  .حساب

  »1«  ِلُمِحّىب َأْهِل اْلبَـْيتِ   َفُطْوَىب 

  . اهل بيت  پس خوشا بر احوال حمبّان. 
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   توجه حضرت امام رضا عليه السالم

چرا به حرم : نه، ابومنصور گفت: گفتآيا براى تو فرزندى هست؟ حاكم  : ابومنصور بن عبدالرزاق به حاكم طوس گفت
  روى تا كنار آن مرقد مطّهر از خدا خبواهى فرزندى به تو عنايت كند؟ حضرت امام رضا عليه السالم منى

  .ام و برآورده شده من در آجنا حوائجى را از خدا خواسته

رزندى به من بدهد و خدا دعامي به درگاه حضرت امام رضا عليه السالم رفتم و از حضرت حق خواستم ف: گويد حاكم مى
را به سبب زيارت آن بزرگوار مستجاب كرد و فرزندى به من داد، پس از آن نزد ابومنصور رفتم و اجابت دعامي را در آن 

  .»2«  ام داشت اى داد و گرامى مشهد شريف به او خرب دادم و او هم به من هديه و عطيه

   الماجابت دعا در حرم حضرت امام رضا عليه الس

هنگامى كه از امري سعيد ركن الدوله براى زيارت حضرت امام رضا عليه : گويد مى -آن انسان واال و فقيه -شيخ صدوق
   السالم رخصت خواستم، رخصتم

______________________________  
، حديث 4، باب 78/ 27: ، الفصل الرابع؛ حبار األنوار81: ؛ مشكاة األنوار1، حديث 515/ 2: اخلصال -)1(

12.  

  .2، حديث 23، باب 327/ 49: ؛ حبار األنوار2، حديث 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(

  614: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

: داد و اين زيارت در ماه رجب سال سيصد و پنجاه و دو بود، چون از نزد او براى زيارت برگشتم مرا خواست و گفت
ام كه در سينه  ام و از خدا حوائجى درخواست كرده مباركى است كه پيش از اين من به زيارتش مشّرف شده اين جايگاه

داشتم، پس برامي برآورده فرمود، اكنون در آجنا در دعا براى من و زيارت از جانب من كوتاهى مكن، زيرا دعا در آجنا 
  .ه عهدم وفا كردممستجاب است؛ من هم دعا و زيارت را براى او ضامن شدم و ب

آيا براى من دعا كردى و از جانب من زيارت منودى؟  : هنگامى كه از خراسان باز گشتم و بر او وارد شدم به من گفت
  .»1«  براى من مسّلم بود كه دعا در آن مشهد شريف مستجاب است! احسنت: آرى، گفت: گفتم
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  توسل به حضرت امام رضا عليه السالم مرا جنات داد

بعضى از مردم ماىل را به من امانت دادند و من آن را در : گويد محامى كه در نيشابور از اصحاب حديث بود مىابوبكر 
جاىي دفن كردم و جاى دفن را فراموش منودم، پس از مدتى صاحب امانت آمد و امانتش را از من خواست و من هم 

م مرا متهم به تصّرف در امانت كرد، اندوهگني و دانستم، حريان و نگران بودم و صاحب امانت ه جاى دفنش را منى
ناراحت از خانه بريون آمدم، گروهى از مردم را ديدم قصد زيارت حضرت امام رضا عليه السالم را دارند، با آنان به سوى 

  .مشهد رفتم، امام هشتم را زيارت كردم و در آجنا از خدا خواستم كه جاى امانت را به من بنماياند

وديعه را : بيند، انگار در خواب ديدم شخصى نزد من آمد و گفت ص به خواب رفته چيزى در خواب مىچنان كه شخ
   در فالن موضع دفن

______________________________  
ذيل حديث (، 23، باب 327/ 49: ؛ حبار األنوار)2ذيل حديث (، 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(
2.(  

  615: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

صاحب ! به سوى صاحب وديعه برگشتم و او را به مهان موضع راهنماىي كردم، در حاىل كه خوامب را باور نداشتم. اى كرده
  .امانت به مهاجنا رفت و امانت خود را با ُمهر صاحبش بريون آورد

  .»1« كرد زيارت آن مشهد شريف تشويق مىگفت و مهواره آنان را به  او پس از آن، اين ماجرا را براى مردم مى

  حاجت غالم در حرم حضرت امام رضا عليه السالم روا شد

مردى از اهاىل بلخ با غالمش به زيارت حضرت امام رضا عليه السالم آمد، : گويد ابواحلسن حمّمد بن عبدالّله هروى مى
  .خود و غالمش آن حضرت را زيارت كردند

  .مشغول مناز شد و غالم پايني پاى حضرت به مناز ايستاد ارباب باالى سر حضرت آمد و

چون هر دو از مناز فارغ شدند به سجده رفتند و سجده را طوالىن منودند، ارباب پيش از غالم سر از سجده برداشت و 
  :به غالم گفت! لبيك اى موالى من: غالم را صدا كرد، غالم سر از سجده برداشت و گفت
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تو در راه خدا آزادى و فالن كنيز من هم كه در بلخ است در راه خدا آزاد : آرى، گفت: گفتخواهى آزادت كنم؟   مى
است و من در اين حرم مطهر او را با اين مقدار مهريه به مهسرى تو درآوردم و پرداخت آن را نيز ضامن شدم و فالن 

ن و مهني طور نسل و ذريه مشا كردم و حضرت خيز خود را هم وقف بر مشا دو نفر و اوالدتان و اوالد اوالدتا زمني حاصل
  .امام رضا عليه السالم را هم به اين برنامه شاهد گرفتم

______________________________  
  .3، حديث 23، باب 327/ 49: ؛ حبار األنوار3، حديث 69، باب 279/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  616: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

الم گريست و به خدا و به حضرت رضا عليه السالم سوگند ياد كرد كه من در سجودم جز اين امور را خنواستم و به اين غ
  !»1« سرعت اجابتش از سوى خدا برامي معلوم شد

______________________________  
  .7، حديث 23، باب 330/ 49: ؛ حبار األنوار7، حديث 69، باب 282/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  617: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :برگزارى جملس براى اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

ورزيدند، برپا كردن جمالس جهت تبليغ فرهنگ حيات خبش  بر آن به شّدت اصرار مى  اهل بيت عليهم السالم  از امورى كه
  .آنان و اقامه عزا براى آن بزرگواران به خصوص حضرت سيد الشهداء عليه السالم بود

يت عليهم اهل ب  به اقامه جمالس تبليغ دين و عزا براى  اهل بيت عليهم السالم  شيعه پس از واقعه كربال به تشويق و ترغيب
مهت گماشت و از طريق آن جمالس تا به امروز مفاهيم قرآن و روايات و معارف راستني و مسائل و احكام فقهى   السالم

سوز  را به مردم تعليم داد و مشعل هدايت را به توفيق حق روشن نگاه داشت و نيز از طريق اين جمالس، ستم ستيز و ستم
  .ومتش به خاك ذلت و نابودى كشيدبار آمد و گاهى دولىت را از اوج حك
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شود، چيزى نيست كه به قلم آيد، آثار امواج اين جمالس  برپا مى  اهل بيت عليهم السالم  آثار و بركات جمالسى كه به عشق
  .داند و بس در تار و پود زندگى مردم را فقط خدا مى

حفظ و به نسل آينده سپردن آن، الزم و ضرورى اش، واجب و نيز  گاهى مانند زمان ما تشكيل اين جمالس با شرايط ويژه
  .است

دهند و آن را به مدت چند روز، در حمرم و  زيبا و مؤثر بودن اين جمالس به اين است كه عاشقاىن دست به دست هم مى
   كنند و از عاملاىن عامل و دانشمنداىن پاك دعوت به صفر و ايام فاطميه هر سال به طور پى در پى برپا مى

  618: السالم عرشيان فرش نشني، ص ت عليهماهل بي

آشنا سازند و در پايان   اهل بيت عليهم السالم  آورند تا با بيانات اهلى و ملكوتى خود مردم را با قرآن و فرهنگ عمل مى
روح  خبصوص حضرت امام اباعبدالّله احلسني عليه السالم مردم را بگريانند و بر صفاى  اهل بيت  سخنراىن با ذكر مصايب

  .و جان مردم بيفزايند

بند به آن شدند، چه   چه مردان و زناىن كه جاهل به اسالم بودند و به سبب اين جمالس آگاه به اسالم و سپس پاى
گناهكاراىن كه از بركت اين جمالس مانند حر توبه كردند و به عرصه پاكى و طهارت زندگى باز گشتند، چه غري مسلماناىن  

  .ن جمالس به اسالم گرويدند و مؤمن به حقايق شدندكه بر اثر معنويت اي

ها را به چشم ديده و  كنم مهه اين واقعيت من خود تا به امروز كه نزديك به سى سال است در اين جمالس، تبليغ دين مى
  .ام مشاهده كرده

اين جمالس به دست  ها كه از بركات هاى قرض احلسنه و دارااليتام هاى خرييه و صندوق چه مساجد و مدارس و بنگاه
ره مى برپا شده، ميليون  اهل بيت عليهم السالم  عاشقان   .برند ها نفر در آن مراكز از فيوضات حضرت حق و آثار اسالم 

  .و دمشنان انسان و انسانيت هستند  اهل بيت عليهم السالم بدون شك خمالفان اين جمالس خمالفان خدا و

  :ل بن يسار فرمودحضرت امام صادق عليه السالم به فضي

َجاِلَس ُأِحبـَُّها، َفأْحُيوا أْمرَنَا، فـََرِحَم الّلُه َمن أحَيا أْمرَنَا: نـََعم، فـََقالَ : َجتِلُسوَن وتـََتَحدَّثُوَن؟ فـََقالَ 
َ
  .»1« إنَّ تِلَك امل
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  كنيد؟ نشينيد و در واليت ما گفتگو مى آيا گرد هم مى

رمحت خدا بر كسى كه امر ! با اين جمالس امر ما را زنده كنيد، اى فضيلمن عاشق اين جمالس هستم : آرى، فرمود: گفتم
  .ما را زنده كند

______________________________  
  ).با كمى اختالف( 19691، حديث 66، باب 501/ 14: ؛ وسائل الشيعة18: قرب اإلسناد -)1(

  619: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :باقر عليه السالم فرمودحضرت امام حمّمد 

بَاَهى الّلُه َِِما َرِحَم الّلُه عبداً اْجَتَمَع َمَع آَخٍر فـََتذاَكَر أْمَرنَا، فَإنَّ ثَالِثـَُهَما َمَلٌك َيْستَـْغِفُر َهلَُما، َو َما اْجَتمَ  َع اثَناِن َعَلى ِذْكرِنَا إالَّ
َالِئَكَة، َفإَذا اْجَتَمْعُتم َفاْشَتِغُلوا بِال

َ
  »1« ذِّْكِر؛ فَإنَّ ِىف اجِتَماِعُكم َوُمَذاِكَرِتُكم إحَياَءناامل

اى كه با ديگرى بنشيند و درباره امر و مرام و فرهنگ ما گفت و گو كند، هنگامى كه دو نفر در  خدا رمحت كند بنده. 
شوند  به ياد ما مجع منىكند، دو نفر  اى است كه براى آنان استغفار مى گويند سومى آنان فرشته امر ما با هم سخن مى

كند، هرگاه مجع شديد مشغول ذكر و ياد ما شويد كه گفتگو و   مگر اينكه خدا به خاطر آن دو به فرشتگان مباهات مى
  !!گرد هم آمدنتان زنده كردن ماست

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

  »2«  وَم َمتُوُت الُقُلوبُ ِفيِه أمرُنَا، َمل َميُت َقلُبُه يَ   َمْن َجَلَس َجمِْلساً ُحيىي

  .»3« مريد مريند قلبش منى ها مى شود روزى كه قلب در آن زنده مى  اهل بيت كسى كه در جملسى بنشيند كه امر ما. 

______________________________  
لس الثامن، حديث 224: األماىل، طوسى -)1(  21731، حديث 23، باب 348/ 16: ؛ وسائل الشيعة390، ا
  ).با كمى اختالف(

لس السابع عشر، حديث 73: ؛ األماىل، صدوق48، حديث 28، باب 294/ 1: عيون أخبار الرضا -)2( ؛ 4، ا
  .19693، حديث 66، باب 502/ 14: وسائل الشيعة
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از  مهر و حمبت به خاندان پاك پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و مهرورزى و دوست داشنت آن حمبوبان حق يكى -)3(
  .اصول اسالم است كه قرآن و سنت بر آن تأكيد دارد

  :فرمايد قرآن كرمي مى

اَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَْبناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو أَْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجت «
ا َأَحبَّ   »ْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأْمرِِه َو اللَُّه ال يَـ  تـَْرَضْوَ

رونقى  جتارتى كه از ىبايد و  اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و مهسرانتان و خويشانتان و امواىل كه فراهم آورده: بگو«
ا دل خوش كرده ترسيد و خانه اش مى و كسادى ترند،  ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و جهاد در راهش حمبوب هاىي كه به آ

  .24): 9(توبه » كند پس منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت منى

تر از پدر و فرزند و برادر و  مرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و جهاد در راه خدا بايد حمبوبدر نظر مؤمنني خداوند و پيا
  .مهسر و بستگان باشد

  :فرمايد اى ديگر مى و يا در آيه

پس كساىن كه به او اميان « »ْلُمْفِلُحونَ فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َنَصُروُه َو اتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم ا... «
محايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده پريوى منودند، فقط آنان ]  در برابر دمشنان[آوردند و او را 

  .157): 7(اعراف » رستگارانند

يست مسلماً تكرمي و تعظيم پيامرب مهچنان كه اميان به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله خمصوص دوران حيات آن حضرت ن
  .اكرم صلى اهللا عليه و آله نيز اختصاص به دوران حيات آن پيامرب رمحت صلى اهللا عليه و آله ندارد

  :قرآن حمبت به خاندان رسالت را اجر رسالت ذكر فرموده كه

: بگو... « »َو َمْن يـَْقَرتِْف َحَسَنًة َنزِْد َلُه ِفيها ُحْسناً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َشُكورٌ   ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب... «
 -عليهم السالم -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[هيچ پاداشى جز موّدت نزديكان را ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا 
افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان  ش مىا و هر كس كار نيكى كند، بر نيكى. خواهم را منى] هستند

  .23): 42(شورى » در برابر عمل اندك است

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى
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بنداى « .»ال يؤمن عبٌد حىت أكون أحب اليه من نفسه وتكون عرتتى احبَّ اليه من عرتته ويكون اهلى أحب اليه من أهله«
رود مگر اينكه مرا پيش از خود دوست داشته باشد و فرزندان مرا پيش از فرزندانش و خاندان مرا بيش  ن به مشار منىمؤم

  .13/ 17: حبار االنوار» از خاندان خود دوست بدارد

با توجه به اين مطالب و مهچنني مطالب خمتلفى كه در فصل حمبت به اهل بيت عليهم السالم عنوان شده است فلسفه 
شود، چرا كه اقامه عزا و برپاى جمالس  اقامه جمالس عزا و سوگوارى و يا شادى براى ائمه اطهار عليهم السالم مشخص مى

  .نوعى اظهار حمبت و مهرورزى به آن ذوات مقدس است

  620: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السالم: گريه بر اهل بيت

»1«  

______________________________  
  :آيات خمتلفى در قرآن كرمي بر مشروعيت بلكه رجحان عزادارى و اشك و گريه اشاره دارد از مجله -)1(

كه هاى ديگران را دوست ندارد، جز براى كسى   خدا افشاى بدى« »...ال حيُِبُّ اللَُّه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ «
): 4(نساء » ]... هاى ستمكار جايز است كه بر ستمديده براى دفع ستم، افشاى بدى[است  مورد ستم قرار گرفته

148.  

  .عزادارى فرياد ستمديدگان بر عليه ستمگران است

  :فرمايد اى ديگر مى در آيه

هيچ پاداشى جز موّدت ]  در برابر ابالغ رسالتم[از مشا : بگو... « »... اْلُقْرىبُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف ... «
  .23): 42(شورى » ...خواهم را منى] هستند -عليهم السالم -كه بنابر روايات بسيار اهل بيت[نزديكان را 

  .هاى مهم دوسىت مهدردى در سوگ و عزادارى در مصائب است از نشانه

  :فرمايد على عليه السالم مىچنانچه در روايىت حضرت 
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ان الّله تبارك وتعاىل اطلع اىل االرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا ويبذلون امواهلم «
ه در خداوند ما را از ميان بندگان خويش برگزيد و براى ما پريواىن انتخاب منود كه مهوار « .»وانفسهم فينا اولئك منا والينا

» شتابند آنان از ما هستند و به سوى ما خواهند آمد اند و با مال و جانشان به يارى ما مى شادى و غم ما شريك
  .287/ 44: حباراالنوار

  :فرمايد اى ديگر مى و يا در آيه

ا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ ... « َّ و هر كس شعاير خدا را بزرگ مشارد، بدون ترديد اين بزرگ ... « »َو َمْن يـَُعظِّْم َشعائَِر اللَِّه َفِإ
  .32): 22(حج » هاست مشردن ناشى از تقواى دل

  .هاى عالمتهاى دين است عزادارى و اشك گريه بر اهل بيت عليهم السالم بزرگداشت و تعظيم شعائر و نشانه

  .سال گريه كرد تا بيناىي چشمان او از بني رفت 70حضرت يعقوب عليه السالم در فراق فرزند خود يوسف عليه السالم 

و در حاىل كه از غّصه لربيز بود ! دريغا بر يوسف... « »يُوُسَف َو ابـَْيضَّْت َعْيناُه ِمَن اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيمٌ   َعلى  يا َأَسفى... «
  .84): 12(يوسف » دو چشمش از اندوه، سپيد شد

ى كه مورد تأييد حضرت حق قرار گرفته است در اين صورت آيا در غم از دست و اين عملى است از جانب پيامرب اهل
ا و عصاره خلقت هستند عزادارى و اشك و گريه  دادن اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم كه بر جسته ترين انسا

  بر فراقشان اشكاىل دارد؟

  621: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حقيقت گريه

آيد و ريشه در سوز دل و شكسنت قلب يا  ها پديد مى ، حالىت است كه از برخورد انسان با يك سلسله واقعيتگريه
  .شادى روزافزون دارد

گريه، حقيقىت است كه انبياى خدا و امامان و اولياى اهلى در موارد خمتلف با آن سر و كار داشتند و به ويژه هنگام سحر 
  .با آن دمساز بودند و مناجات و راز و نياز با خدا
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گريه، در مكتب عبّاد خاص حق، به عنوان داروى برخى از دردهاى باطىن چون درد فراق و هجران حمبوب؛ مطرح بود و 
  .كردند دل غمديده و جان فراق كشيده خود را به آن آرام مى

ى از طبيبان به بيماران خود هاى پزشكى مطرح است و برخ در مغرب زمني به عنوان يكى از رشته» گريه درماىن«امروز 
  .توانند گريه كنند و اشك بريزند كنند كه جهت عالج و درمان تا مى توصيه مى

نظري ايراىن كه با معارف راستني با عمق جانش سر و كار داشته، در باب گريه  جالل الدين حمّمد بلخى، عارف كم
  :گويد مى

  622: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  

نت   ا نگريد ابر كى رويد 
 

 «1»  تا نگريد طفل كى جوشد لنب

  

***  

  حلوا فروش گر نگريد كودك
 

 «2»  آيد به جوش حبر رمحت در منى

  

  :شاعرى ديگر گويد

  درمان دواست گريه بر هر درد ىب
 

  چشم گريان چشمه فيض خداست

  

   گريه نشانه مؤمن

  :فرمايد كند و مى هاى مؤمنان حقيقى ياد مى مائده از گريه به عنوان يكى از نشانهقرآن جميد در سوره مباركه 
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ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى« ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ   َو ِإذا مسَِ   .»3« »...َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اند لربيز از  بيىن كه به سبب آنچه از حق شناخته ديدگانشان را مىشنوند  و هنگامى كه آيات نازل شده به پيامرب را مى
  .شود اشك مى

رسيده كه اگر در   اهل بيت عليهم السالم هاى شب و هنگام سحر از روايات فراواىن درباره گريه از خوف خدا در نيمه
  .ودش يك جا مجع آيد و به دايره تفسري و توضيح كشيده نشود كتاىب مستقل و با ارزش مى

  :فرمايد امريمؤمنان عليه السالم در دعاى شريف كميل مى

  براى كدام يك از مصايىب كه در آينده به انتظار من است گريه كنم؟! خدايا

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت پنجم -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت دوم -)2(

  .83): 5(مائده  -)3(

  623: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  ...ِألَِليِم اْلَعذاِب َوِشدَّتِِه، َأْم ِلطُوِل اْلَبَالِء َوُمدَّتِهِ 

  اش يا براى طوالىن بودن بال و مدتش؟ براى عذاب دردناك و سخىت

  :دارد حضرت امام سجاد عليه السالم در دعاى ابومحزه مثاىل به درگاه حق عرضه مى

ِإيَّاَي، أَْبِكي أَْبِكى، أَْبِكى ِخلُُروِج نـَْفِسى، أَْبِكى ِلظُْلَمِة قـَْربِى، أَْبِكى ِلِضيِق حلَِْدى، أَْبِكى ِلُسؤاِل ُمْنَكٍر َوَنِكٍري َفما ِىل َال 
  !!َظْهرِى  ِخلُُروِجي ِمْن قـَْربِي ُعْرياناً َذلِيًال، حاِمًال ثِْقِلى َعَلى

كنم  كنم براى تنگى حلدم، گريه مى كنم براى تاريكى قربم، گريه مى دادمن، گريه مىكنم براى جان  چرا گريه نكنم؟ گريه مى
كنم براى بريون آمدمن از قرب به حالت عريان و خوارى در حاىل كه بار گناهامن را  براى پرسش منكر و نكري از من، گريه مى

  !كنم به پشتم محل مى
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ايتاً آن را بايد جاىي خرج كرد كه خدا و پيامربان و امامان از بنابراين اصل گريه مطلوب خدا و پيامربان و اماما ن است، 
  .اند انسان خواسته

   گريه بر مصائب اهل بيت عليهم السالم

به ويژه سرور شهيدان حضرت   اهل بيت عليهم السالم  اند انسان گريه كند، گريه بر مصايب از مجله مواردى كه خواسته
ت كه عبادتى بس بزرگ و داراى پاداشى بس عظيم و دواى دردهاى معنوى و آماده كننده سيد الشهداء عليه السالم اس

  .گاه رمحت واسعه خداست انسان براى توبه و آمرزش و رساننده آدمى به عرصه

چند   اى است كه تاكنون و ندبه كردن بر مصايىب كه به آن بزرگواران رسيده به اندازه  اهل بيت عليهم السالم روايات گريه بر
   كتاب مستقل به عنوان البكاء للحسني

  624: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا به وجود آورده   .اند را از آ

گريد در  كه به وسيله گروهى نادان و گاه روشنفكر مآب صورت مى   اهل بيت عليهم السالم خمالفت با گريه و ندبه بر
هاى  ى اهللا عليه و آله و روش اولياى اهلى است و شيعه به اين گونه خمالفتحقيقت خمالفت با قرآن و سنت پيامرب صل
را كه نوعى ضديت با ستمگران و زورگويان است، از   اهل بيت عليهم السالم جاهالنه نبايد توجه كند و گريه و ندبه بر

ا براى وارثانش به  ان مرياثى گراندست بدهد بلكه نسل به نسل اين عمل اهلى و كار پرثواب را تشويق كند و آن را به عنو 
  .ارث بگذارد

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السالم در روايىت بسيار مهم مى

ْبِك َعيـُْنُه يـَْوَم َملْ تَـ   َواْبكى  َوَمْن ذُكَِّر ِمبُصابِنا فـََبكى. ِلما اْرُتِكَب ِمنَّا، كاَن َمَعنا ِىف َدَرجاتِنا يـَْوَم اْلِقياَمةِ   َمْن َتَذكََّر ُمصابَنا َوَبكى
  »1«  تـَْبِكى اْلُعُيونُ 

كند قيامت در  هاى رسيده به ما را ياد آورد و براى آنچه از سوى دمشنان به سر ما آمده گريه مى كسى كه مصيبت. 
  .ها گريان است نگريد درجه ما با ماست و كسى كه بالهاى رسيده به ما را ياد كند و بگريد و بگرياند روزى كه ديده
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در بصره ناصىب و : روى؟ مسمع گفت تو اهل عراقى، آيا به زيارت منى: حضرت امام صادق عليه السالم به مسمع فرمودند
  :ترسم زيارت رفتنم را به حكومت گزارش دهند و مورد آزار قرار گريم، حضرت فرمود دمشن زياد است، مى

______________________________  
، 34، باب 278/ 44: ؛ حبار األنوار40: ؛ نفس املهموم4لس السابع عشر، حديث ، ا73: األماىل، صدوق -)1(

  .1حديث 

  625: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  أََفما َتْذُكُر ما ُصِنَع ِبِه؟

  كىن؟ آيا از آنچه با حضرت امام حسني روا داشتند ياد مى

  گردى؟ آزرده مى دلكىن و  تاىب مى آيا جزع و ىب: آرى، فرمود: گفتم

كنند  ام آثارش را در من مشاهده مى شود در حّدى كه خانواده كنم كه گريه گلوگريم مى آرى، به خدا چنان گريه مى: گفتم
  :توامن چيزى خبورم و آثار حزن و اندوهم از رخسارم پيداست، حضرت فرمود و در آن حال منى

   َرِحَم اهللاُ َدْمَعَتكَ 

  .ت آوردات رمح خدا بر گريه. 

شوند و از آناىن كه براى شادى ما شاد و براى آزردگى ما  البته تو از آنان هسىت كه از اهل جزع بر ما حمسوب مى
كنند و تو  بيىن، درباره تو به ملك املوت سفارش مى ترديد تو در هنگام مردن پدران مرا نزد خود حاضر مى اند، ىب اندوهگني

شود و ملك املوت نسبت به تو از مادر مهربان به فرزندش  از مردنت چشمت روشن مى دهند كه پيش را به چيزى مژده مى
  .»1« گردد تر مى مهربان

  :امرياملؤمنني على عليه السالم به حضرت امام حسني عليه السالم نظر كرد و فرمود

َرَة ُكلِّ ُمؤِمنْ    »2«  نـََعْم يا بـَُينَ : أَنا يا أَبَتاْه؟ َفقالَ : َفقالَ ! يا َعبـْ

  .آرى، اى پسرم: من هستم اى پدر؟ فرمود: اى گريه هر مؤمن، گفت. 
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  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .31، حديث 34، باب 289/ 44: ؛ حبار األنوار6، حديث 32، باب 101: كامل الزيارات  -)1(

  .10، حديث 34، باب 280/ 44: األنوار؛ حبار 1، حديث 36، باب 108: كامل الزيارات  -)2(

  626: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« َلْو كاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحرِ َمْن ذََكرَنا َأْو ذُِكْرنا ِعْنَدُه َفَخرََج ِمْن َعْيِنِه َدْمٌع ِمْثُل ُجناِح بـَُعْوَضٍة، َغَفَر الّلُه َلُه ُذنـُْوبَُه، وَ 

ا را ياد كند، يا نزدش از ما ياد شود و از چشمش چون بال مگس اشك آيد خدا گناهانش را گرچه مانند  كسى كه م. 
  !آمرزد كف دريا باشد مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

جيَُِب َأْن َيْكُتَب هذا : قاَل أَبُو َعْبِدالّلهِ ُمثَّ . نـََفُس اْلَمْهُمْوِم ِلظُْلِمنا َتْسِبْيٌح، َوَمهُّهُ َلنا ِعباَدٌة، وَِكْتماُن ِسرِّنا ِجهاٌد ىف َسِبيِل الّلهِ 
  »2«  احلَِْدْيث بِالَذَهبِ 

اش براى ما عبادت، و پنهان كردن سّر ما  نفس اندوهگني به خاطر ستمى كه بر ما شده تسبيح است، و نگراىن و غصه. 
  .جهاد در راه خداست

  .واجب است اين حديث با طال نوشته شود: سپس حضرت فرمود

در حمضر حضرت امام صادق عليه السالم بودمي از حضرت حسني عليه السالم ياد كردمي و بر : گويد خارجه مى ابن
  .قاتلش لعنت فرستادمي

َرِة َالَيْذُكُرِىن  أنَا قَِتيلُ : قَاَل اُحلَسْنيُ بُن َعلٍى عليهما السالم: ُمثَّ َرَفَع َرأَسُه فـََقالَ : فـََبَكى أبُو َعْبِدالّله عليه السالم َوَبِكيَنا َقالَ  الَعبـْ
َبَكى   »3«  ُمؤِمٌن إالَّ

حسني بن على  : در اينجا بود حضرت امام صادق عليه السالم گريه كرد و ما هم گريستيم، سپس سر برداشت و فرمود. 
  .گريد كند مگر اينكه مى من كشته اشكم، مؤمىن مرا ياد منى: گفت
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______________________________  
  .3، حديث 34، باب 278/ 44: ؛ حبار األنوار292/ 2: القمى تفسري -)1(

لس الرابع، حديث 115: األماىل، طوسى -)2( لس 338: ؛ األماىل، مفيد105: ؛ بشارة املصطفى178، ا ، ا
  .4، حديث 34، باب 278/ 44: ؛ حبار األنوار3األربعون، حديث 

: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 34، باب 279/ 44: ألنوار؛ حبار ا6، حديث 36، باب 108: كامل الزيارات  -)3(
  .12072، حديث 49، باب 311/ 10

  627: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام حسني عليه السالم روايت شده

ا ىف اْجلَنَِّة ُحَقباً ما ِمْن َعْبٍد َقَطَرْت َعْيناُه ِفْينا َقْطَرًة، أْو َدَمَعْت َعْيناُه ِفْينا َدْمَعًة،    »1« إّال بـَوَّأَُه الّلُه ِ

اى بريزد يا از چشمش اشكى جارى كند مگر اينكه خدا به سبب آن جاىي  اى نيست كه به خاطر ما چشمش قطره بنده. 
شت به او عنايت منايد   .جاويدان در 

  :ت فرمودكند كه آن حضر  معاوية بن وهب از حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى

  »2«  ُكلُّ اَجلزَِع َو الُبَكاِء َمكُروٌه ِسَوى اجلَزَِع َوالُبَكاِء َعَلى اُحلَسْنيِ عليه السالم

  .تاىب و گريه بر حسني عليه السالم اى ناخوشايند است جز ىب تاىب و گريه هر ىب. 

  :فرمود از حضرت امام صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد حمّمد بن مسلم مى

كند و به زائرانش توجه  ترديد حسني بن على نزد پروردگارش به لشگرگاهش و آنان كه با او در آجنا فرود آمدند نظر مى ىب
هاى پدران و به درجات و مراتبشان نزد خدا بيش از شناخت افراد به  هايشان و نام منايد و او به ايشان و نام مى

كند و از پدرانش  بيند و براى وى طلب آمرزش مى گريد مى ا كه برايش مىفرزندانشان، آشناىي دارد و يقيناً او كسى ر 
  .»3« خواهد كه براى او درخواست مغفرت كنند مى
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______________________________  
لس الرابع، حديث 116: األماىل، طوسى -)1( لس األربعون، حديث 340: ؛ األماىل، مفيد181، ا ؛ بشارة 6، ا

  .8، حديث 34، باب 279/ 44: ار األنوار؛ حب62: املصطفى

لس السادس، حديث 161: األماىل، طوسى -)2( ؛ 3657، حديث 87، باب 282/ 3: ؛ وسائل الشيعة268، ا
  .9، حديث 34، باب 280/ 44: حبار األنوار

لس الثاىن، حديث 54: األماىل، طوسى -)3( ، 37، باب 422/ 14: ؛ وسائل الشيعة77: ؛ بشارة املصطفى74، ا
  .13، حديث 34، باب 281/ 44: ؛ حبار األنوار19508حديث 

  628: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

كند كه  نقل مى  اهل بيت عليهم السالم از  اهل بيت عليهم السالم سيد بن طاوس روايت عجيىب را در باب گريه بر
  :اند فرموده

شت كسى كه به خاطر ما گريه كند و صد  شت براى اوست و كسى كه بگريد و پنجاه نفر را بگرياند  نفر را بگرياند، 
شت  شت براى اوست و كسى كه بگريد و بيست نفر را بگرياند  براى اوست و كسى كه بگريد و سى نفر را بگرياند 

شت براى اوست و كسى كه بگريد و يك  شت براى براى اوست و كسى كه بگريد و ده نفر را بگرياند  نفر را بگرياند 
شت براى اوست   .»1«  اوست و كسى كه خود را به گريه بزند 

  :كند كه آن حضرت در حديثى طوالىن فرمود هارون مكفوف از حضرت امام صادق عليه السالم روايت مى

ت و خداوند كمرت كسى كه نزد او ياد حسني شود و از ديدگانش به اندازه بال مگسى اشك آيد، پاداشش تنها بر خداس
شت براى او رضايت منى   .»2« دهد از 

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

  »3« ...فـََعَلى ِمثِل اُحلَسْنيِ فـَْلَيْبِك الَباُكوَن، فَإنَّ الُبَكاَء َعَلْيِه َحيُطُّ الذُّنُوَب الِعظَامَ 

  ...ريزد ن بزرگ را مىبر مانند حسني بايد گريه كنندگان بگريند زيرا گريه بر او گناها. 
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______________________________  
  .27، حديث 34، باب 288/ 44: حبار األنوار -)1(

  .3، حديث 32، باب 100: كامل الزيارات  -)2(

لس السابع والعشرون، حديث 128: األماىل، صدوق -)3( / 14: ؛ وسائل الشيعة169/ 1: ؛ روضة الواعظني2، ا
  .17، حديث 34، باب 283/ 44: ؛ حبار األنوار19697، حديث 66، باب 504

  629: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :و نيز آن حضرت به پسر شبيب فرمود

  ...ٍء، َفاْبِك ِلْلُحَسْنيِ ْبِن َعليِّ ْبِن أِيب َطاِلب إْن ُكْنَت بَاِكياً ِلَشى! يَاْبَن َشِبيبٍ 

  ...چيزى هسىت پس براى حسني بن على بن اىب طالب گريه كناگر گريه كننده بر ! اى پسر شبيب

  :و نيز در دنباله روايت فرمود

ْيَك،   احلَُْسْنيِ َحىتَّ َتِصيـَْر ُدُمْوُعَك َعلى  ِإْن َبَكْيَت َعلى! ياْبَن َشِبْيبٍ : َأْن قالَ   َبَكْت السَّماواُت الَسْبُع َواْألََرُضْوَن ِلَقْتِلِه إىل َخدَّ
  »1« ...ه لك ُكلَّ َذْنبٍ َغَفر اللّ 

هايت بر   اگر بر حسني گريسىت تا جاىي كه اشك! اى پسر شبيب: ها و زمني براى كشته شدنش گريستند تا فرمود آمسان. 
  ...دهد هايت بريزد خدا مهه گناهانت را مورد آمرزش قرار مى گونه

به ويژه حضرت امام حسني عليه السالم وارد شده است از   اهل بيت عليهم السالم اينها منونه رواياتى بود كه درباره گريه بر
  :شود هاى با ارزش اسالمى آمده، چند نكته مهم استفاده مى جمموعه رواياتى كه به طور مفصل در كتاب

  .گريه از كسى مورد پذيرش است و نزد خدا داراى پاداش عظيم است كه مؤمن باشد  - 1

  .باشد  اهل بيت عليهم السالم اش تابع و پريو عه وجودىگريه مؤمىن با ارزش است كه در حّد س  - 2

   گريه انساىن قيمت دارد كه قصدش از گريه خالص باشد و در گريه  - 3
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______________________________  
لس السابع والعشرون، حديث 129: ؛ األماىل، صدوق58، حديث 28، باب 299/ 1: عيون أخبار الرضا -)1( ، ا
  .23، حديث 34، باب 285/ 44: ؛ حبار األنوار19694، حديث 66، باب 502/ 14: ة؛ وسائل الشيع5

  630: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .را جبويد  اهل بيت عليهم السالم خود رضاى حق و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و

دامن به گناه نيالويد و دست به عصيان و فسق و اش ثابت است كه  گريه آن انساىن باقى و ماندىن است و در پرونده  - 4
  .فجور نربد و وجودش براى مردم شّر و مايه بدخبىت نباشد

بنا بر آيات قرآن جميد و روايات، در قيامت گريه از مؤمن واجد شرايط تبديل به رمحت حق و مغفرت پروردگار و  - 5
شود كه  كردن اين تبديل سهل و آسان شود دعوت مىبراى اينكه باور  . خواهد شد  اهل بيت عليهم السالم  شفاعت

  .سطور زير به دقت مورد توجه قرار گريد

  »1«  مسأله تغيري و حتول در قرآن

قرآن جميد مسأله تغيري و حتول چيزى به چيزى ديگر به اراده حق را در دو عرصه ماديت و معنويت، به صراحت بيان 
  :كند مى

   در عرصه ماديت - 1

  .»2« »نيَ ْم ِيف اْألَْنعاِم َلِعبْـَرًة ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف بُطُوِنِه ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َو َدٍم لََبناً خاِلصاً ساِئغاً لِلشَّارِبِ َو ِإنَّ َلكُ «

   از درون]  عربت در اينكه[ها عربتى است،  ترديد براى مشا در دام و ىب

______________________________  
افرادى كه با معارف اهل بيت عليهم السالم آشناىي ندارند و يا در اثر ارتباط با افراد جاهل ممكن است بعضى از  -)1(

و يا مدعيان دروغني علم و روشن فكرى بعضى از روايات صادره از ائمه معصومني عليهم السالم پريامون گريه و ارزش و 
شود كه صورت و  ت به اين مطالب كه چگونه مىاى اس ثواب آن را دور از ذهن دانسته و باور نكنند، اين حبث مقدمه
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شكل گريه بر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم خصوصاً وجود مقدس حضرت سيدالشهداء عليه السالم تغيري 
  يافته و به آمرزش و شفاعت مبدل گردد؟

  .66): 16(حنل  -)2(

  631: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست هاى هضم شده وخون شريى خالص و گوارا به مشا مى علفشكم آنان از ميان 

آور است؛ اراده حق از ميان سرگني كثيف و خوىن كه طبع انسان از آن گريزان است، شري سپيد رنگ و غري  راسىت شگفت
دقت در اين حقيقت انسان را از پسىت جهل ! آورد بريون مى -گريند هاى پرارزش از آن مى كه انواع فراورده  -آلوده و گوارا

  .رساند بالّله به اوج علم بالّله مى

  :گويد قرآن جميد درباره زنبور مى

ا َشراٌب ُخمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفي«   .»1« »...ِه ِشفاءٌ لِلنَّاسِ ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال َخيْرُُج ِمْن ُبُطوِ

برو؛ از شكم ] به سوى كندو[هاى پروردگارت كه براى تو مهوار شده  ها خبور، پس در راه آنگاه از مهه حمصوالت و ميوه
ا    ...آيد كه در آن درماىن براى مردم است هاى گوناگون بريون مى نوشيدىن با رنگ]  شهدى[آ

ها راه، به  آيد و به فاصله فرسخ ك و ضعيف از كندو بريون مىاى بسيار كوچ حيواىن با جثه! كند راسىت اراده حق چه مى
ا تغذيه مى ها مى آيد و با شناخت دقيقى كه دارد روى گل پرواز مى كند، سپس بدون گم كردن راه به   نشيند و از شريه آ

رأس مهه غذاهاى  نظري و از نظر ارزش غذاىي در اى است ىب دهد ماده گردد و آنچه را از شكم بريون مى كندو باز مى
  !!جهان است

هاى  ها و علف ها و حبوبات و سبزجيات و گل ها و حمصوالت و دانه اراده حضرت حق از آب و خاك و هوا و نور، ميوه
رتين ماده  - شريين    كه 

______________________________  
  .69): 16(حنل  -)1(

  632: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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تواند  داند و نه كيفيت و كميت آن را كسى مى آورد كه نه مشاره آن را كسى مى به وجود مى -براى حيوانات استغذاىي 
هاى گوناگون و حمري العقول تبديل  گريى كند و نه خرب دارد كه چگونه آب و خاك و هوا و نور به اين نعمت اندازه

  !!شود مى

  :فرمايد قرآن مى

  .»1« »...ْرَض ِفراشاً َو السَّماَء ِبناًء َو أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرْزقاً َلُكمْ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَ «

مانند برف و [آن پروردگارى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده و آمسان را سقفى برافراشته قرار داد و از آمسان، آىب 
  ...هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد وسيله آن از ميوهنازل كرد و به ]  باران

ن دشت كشور وجود قابل حبث و  مسأله حتول و تغيري و تبديل و دگرگوىن چيزى به چيزى در عرصه ماديت به وسعت 
ندك به رشته اى نيست كه بتوان به سادگى و آساىن از آن گذشت و شرح و بيانش را در صفحاتى ا حتقيق است و مسأله

  .حترير كشيد

   در عرصه معنويت - 2

دهد كه هر عمل خريى كه از انسان سر زند مهان عمل بدون كم و زياد تبديل به  دقت در آيات قرآن و روايات نشان مى
گردد و هر كار شرى را كه انسان مرتكب شود مهان كار بدون كم و زياد به عذاب جاويدان  شت و رضوان اهلى مى

  .خواهد شدتبديل 

______________________________  
  .22): 2(بقره  -)1(

  633: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

توبه واقعى و بازگشت حقيقى به حق، سبب تغيري خشم به رمحت است، و مناز واقعى سبب دگرگوىن حال از سيئات به 
  .ان تبديل شونده به سپر حمكمى در برابر آتش دوزخ استروزه ماه رمض - بنا بر روايات -حسنات است، و در قيامت

گريند و هر يك به شكل حقيقىت  عبادات و ديگر اعمال خري خالصانه هم ذاتاً در گردونه چنني حتول و دگرگوىن قرار مى
  .ملكوتى در قيامت رخ منايند
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است كه به صورت  شود، آنچه در آخرت به عنوان پاداش يا كيفر به نيكوكاران و بدكاران داده مى جتسم خود عمل آ
  .آيد شت يا دوزخ درمى

  .»1« »... َأَمداً بَِعيداً يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيْـَنها َو بـَيـَْنهُ «

كند   يابد و آرزو مى نچه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مىروزى كه هر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده و آ
  ...كه اى كاش ميان او و كارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود

  .»2« »َو اتـَُّقوا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل اللَِّه ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس ما َكَسَبْت َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ «

شويد، سپس به هر كس آنچه اجنام داده به طور كامل داده  ز روزى كه در آن به سوى خدا بازگردانده مىو پروا كنيد ا
  ]. كنند، جتّسِم عيىن اعمال خودشان است زيرا هر چه را دريافت مى[گريند  شود و آنان مورد ستم قرار منى مى

______________________________  
  .30): 3(آل عمران  -)1(

  .281): 2(بقره  -)2(

  634: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

تر از مهه آيه مربوط به خوردن مال يتيم به ناحق است كه در منت آيه تذكر داده شده كه اين مال تبديل به آتش  و روشن
  :در شكم خورندگان خواهد شد

  .»1« »ا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً ظُْلماً ِإمنَّ   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى«

خورند، و به زودى در آتش فروزان  هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب
  .در آيند

فهمند، وقىت  در دنيا هستند منىيعىن مال يتيم را به ستم خوردن در حقيقت آتش خوردن است وىل چون خورندگان 
منايد و آنان در  حجاب بدن كنار رود و از اين جهان بريون روند مهان اموال خورده شده به صورت آتشى فروزان رخ مى

  .سوزند چنني آتشى مى
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و جمازات آخرت جتسم يافنت عمل است، نعيم و عذاب آجنا مهني اعمال نيك و بد است كه وقىت پرده كنار رود جتسم 
  .كند متثل پيدا مى

گريد، غيبت و رجنانيدن مردم به صورت خورش سگان دوزخ  شود و در كنار انسان قرار مى تالوت قرآن صورتى زيبا مى
  .آيد درمى

به عبارت ديگر اعمال ما صورتى ُملكى دارد كه فاىن و موقت است و آن مهان است كه در اين جهان به صورت سخن 
شود و از توابع و  اى ملكوتى دارد كه پس از صدور از ما هرگز فاىن منى شود و صورتى و وجهه مىيا عملى ديگر ظاهر 

  .لوازم و فرزندان جدا ناشدىن ماست

ا را با مهان وجهه و چهره  اعمال ما از وجهه ملكوتى و چهره غيىب باقى است و روزى ما به آن اعمال خواهيم رسيد و آ
  مشاهده خواهيم كرد،

______________________________  
  .10): 4(نساء  -)1(

  635: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .خبش است نعيم و اگر زشت و كريه است آتش و جحيم ما خواهد بود اگر زيبا و لّذت

بود، پس از اى به حضور رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مشّرف شد، وى كوتاه قد  در حديث است كه زىن براى مسأله
! خالل كن: قدى وى را با دست خويش نشان داد، رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله به وى فرمود رفتنش عايشه كوتاه

  :عايشه گفت

  !خالل كن، عايشه خالل كرد و پاره گوشىت از دهانش افتاد: حضرت فرمود! مگر من چيزى خوردم يا رسول الّله؟

  .»1« واقعيت ملكوتى و اخروى غيبت را در مهني جهان به عايشه ارائه دادنددر حقيقت حضرت با تصّرف ملكوتى 

  :فرمايد قرآن كرمي درباره غيبت مى

  .»2« »...َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموهُ ... «
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] از اين كار[ترديد  اش را خبورد؟ ىب يا يكى از مشا دوست دارد كه گوشت برادر مردهو از يكديگر غيبت ننماييد، آ... 
  ...نفرت داريد

  :در حديث است

ا ِهَى َأْعماُلُكْم تـََردُّ ِإلَْيُكمْ     إمنَّ

  .»3« شود ها مهان اعمال و كردارهاى مشاست كه به سوى مشا برگردانده مى جز اين نيست كه اين عذاب. 

______________________________  
  .45، حديث 66، باب 256/ 72: ؛ حبار األنوار410، حديث 54، باب 460/ 2: احملاسن -)1(

  .12): 49(حجرات  -)2(

  .243: ؛ عدل اهلى85: احلكايات -)3(

  636: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هاى مؤمن به نعيم ابد حتّول پيدا  تصريح دارند مهه خوىب جالل الدين حمّمد بلخى با توجه به اين گونه آيات و روايات كه
  :فرمايد دهند، مى هاى بدكاران به عذاب ابد تغيري صورت مى كنند و بدى مى

  اى دريده پوستني يوسفان
 

  گرگ برخيزى از اين خواب گران

 گشته گرگان يك به يك خوهاى تو
 

 «1» درانند از غضب اعضاى تو مى

  

***  

  باىف مهه ساله بپوش مىزانكه 
 

 «2»  كارى مهه ساله بنوش زانكه مى
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***  

  اى اى خود ِكشته گر به خارى خسته
 

 «3»  اى ور حرير و قزدرى خود رشته

  

***  

  چون ز دستت زخم بر مظلوم ُرست
 

  آن درخىت گشت از او زقوم ُرست

  هاى چو مار و كژدمت آن سخن
 

 «4»  گريد دمت مىمار و كژدم گشت و 

  

چه   اهل بيت عليهم السالم با فراواىن آيات و روايات در زمينه دگرگوىن چيزى به چيزى، انصاف دهيد كه در گفتار*** 
جاى شگفىت و تعجب است كه گريه بر حضرت امام حسني عليه السالم و ديگر معصومان مظلوم فرداى قيامت صورت 

  اش رمحت و مغفرت و شفاعت باشد؟ ملكوتى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت چهارم -)1(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت پنجم -)2(

  .نوى معنوى، دفرت سوممولوى، مث -)3(

  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت سوم -)4(

  637: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   اهل بيت عليهم السالم: زيارت اهل بيت
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از راه دور و نزديك و به ويژه حتمل مشقت و رنج براى رسيدن به حرم و بارگاه آن   اهل بيت عليهم السالم  زيارت
هاى جزيل به اين عمل با ارزش  هاى عظيم و ثواب اند و پاداش بزرگواران، واقعيىت است كه اهل اميان را به آن فرمان داده

  .خواهند داد

ى چون كامل الزيارات، مصباح كفعمى، البلد األمني، هاى بسيار مهم روايات اين باب در دو خبش نقل شده و در كتاب
ذيب األحكام، االستبصار، من ال حيضره الفقيه آمده است   .حبار األنوار، وسائل الشيعة، 

خبش اول درباره زيارت پيامرب و فاطمه زهرا و مهه امامان معصوم است و خبش ديگر ويژه حضرت امام حسني عليه السالم 
  .نقل كرده است »1« روايت آن را مرحوم عالمه جملسى در حبار األنوار 314است كه در حدود 

  مرحوم حمدث قمى در مفاتيح اجلنان بر پايه روايات، آداب زيارت معصومني را در بيست و هشت فصل بيان كرده است
»2«.  

______________________________  
  .98: حبار االنوار -)1(

كند حىت در  ه مؤمنان را تشويق به زيارت قبور پاك و منور ائمه هدى عليهم السالم مىعالوه بر روايات خمتلفى ك -)2(
نيز روايات خمتلفى آمده و به آن . 6: باب ما جاء ىف زيارة القبور وصحيح مسلم 1: منابع اهل سنت مانند سنن ابن ماجه

دم به مست قبور و بارگاه ملكوتى آنان تأكيد شده است مسلماً معنويت اهل بيت عليهم السالم مايه جذب و گرايش مر 
ا توجهى ندارد   .است و گرنه صاحبان قدرت و مكنت وىل مأخذ معنويت، زير خاك خفته و كسى به آ

  638: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   روايات ثواب زيارت ائمه اطهار عليهم السالم

اگر مردم زيارت آن حضرت را ترك كنند بر پيشواى مسلمانان الزم : شده درباره زيارت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل
است آنان را وادار به رفنت به زيارت آن حضرت كند، زيرا ترك زيارت آن بزرگوار جفاىي است كه آن جفا بر هر مسلماىن 

  !»1«  حرام است

از مشا حج كند بايد حجش را به زيارت شيخ صدوق از حضرت امام صادق عليه السالم روايت كرده است كه هرگاه يكى 
  .»2«  ما ختم منايد زيرا زيارت ما از حج تام و متام است
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حج خود را به زيارت رسول خدا كامل كنيد كه ترك : و نيز از امريمؤمنان عليه السالم روايت كرده كه آن حضرت فرمود
اند و به زيارت قربى چند كه  رت فرمان دادهزيارت آن حضرت پس از حج جفا و خالف ادب است و مشا را به اين زيا

  .»3« حق تعاىل حقشان را و زيارتشان را بر مشا الزم منوده برويد و نزد آن قبور از خدا طلب روزى كنيد

ذيب األحكام از يزيد بن عبدامللك روايت كرده و او از پدرش از جدش كه گفت خدمت حضرت : شيخ طوسى در 
براى طلب بركت : اى؟ گفتم شدم، آن حضرت ابتدا سالم به من كرد و پرسيد براى چه آمده فاطمه عليها السالم مشّرف

  خرب داد مرا پدرم و اينك حاضر است كه هر كه بر او: و ثواب، فرمود

______________________________  
  .7و  5، حديث 65، باب 372/ 96؛ حبار األنوار، 14149، حديث 6، باب 24/ 11: وسائل الشيعة -)1(

؛ حبار 1، حديث 221، باب 459/ 2: ؛ علل الشرائع28، حديث 66، باب 262/ 2: عيون أخبار الرضا -)2(
  .1، حديث 66، باب 374/ 96: األنوار

  .10، حديث 2، باب 324/ 4: وسائل الشيعة -)3(

  639: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ش آرى، و هم : در حيات او و مشا؟ فرمود: ت را براى او واجب گرداند، گفتمو بر من سه روز سالم كند حق تعاىل 
  .»1« چنني بعد از موت ما

هر كه مرا زيارت كند، گناهانش آمرزيده شود و : در كتاب املقنعة از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده كه فرمود
  .»2« فقري و پريشان منريد

ر كه حضرت امام صادق عليه السالم و پدرش حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم را ه: امام عسگرى عليه السالم فرمود
  .»3« مبتال منريد... زيارت كند

هر كه امام حسن عليه السالم را در بقيع زيارت كند قدمش بر صراط ثابت باشد : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .»4« ها بلغزد روزى كه قدم

   ني عليه السالمثواب زيارت امام حس



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

 

 

  :حمّمد بن مسلم از حضرت امام حمّمد باقر عليه السالم روايت كرده

ِقرُّ لِلُحَسْنيِ ِباإلَماَمِة ِمَن الّلِه َعزَّ ُمُروا ِشيَعتَـَنا ِبزيَاَرِة قـَْربِ اُحلَسْنيِ ْبِن َعليٍّ عليهما السالم، فَإنَّ إتَيانَهُ ُمْفتَـَرٌض َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمٍن يُ 
  »5«  َوَجلَ 

شيعيان ما را به زيارت قرب حسني بن على فرمان دهيد زيرا زيارت آن حضرت بر هر مؤمىن كه اقرار به امامت او از سوى . 
  .خدا دارد واجب است

______________________________  
، 18ب ، با367/ 14: ؛ وسائل الشيعة365/ 3: ؛ املناقب11، حديث 3، باب 9/ 6: ذيب األحكام -)1(

  .9، حديث 5، باب 194/ 97: ؛ حبار األنوار19404حديث 

ذيب األحكام20، باب 474: املقنعة -)2( ، باب 543/ 14: ؛ وسائل الشيعة1، حديث 26، باب 78/ 6: ؛ 
  .34، حديث 1، باب 145/ 97: ؛ حبار األنوار19784، حديث 79

  .35ث ، حدي145/ 97: ؛ حبار األنوار78/ 6: ذيب األحكام -)3(

  .14، حديث 1، باب 141/ 97: حبار األنوار -)4(

  .8، حديث 1، باب 3/ 98: ، الفصل احلادى عشر؛ حبار األنوار23: ؛ جامع األخبار121: كامل الزيارات  -)5(

  640: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده

نَيا َواآلِخَرِة ْنيِ لِّلِه َو ِىف الّلِه، أْعتَـَقُه الّله ِمَن النَّاِر، َوآَمَنُه يـَْوَم الَفزَِع األكَربِ، وََملْ َيسَئِل الّلَه َحاَجًة مِ َمْن زَاَر قـَبـَْر اُحلسَ  ن َحَواِئِج الدُّ
  »1«  إّالأعطَاهُ 

كند و روز فزع اكرب به او  آزاد مىكسى كه قرب حسني را براى خدا و در راه خدا زيارت كند خدا او را از آتش دوزخ . 
  .دهد و از خدا حاجىت از حاجات دنيا و آخرت را خنواهد مگر اينكه خدا به او عطا كند امان مى

  :حضرت امام صادق عليه السالم فرمود
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  »2« َوإْن أُْدِخَل اْجلَنََّة كاَن ُدْوَن اْلُمْؤِمْنِنيَ ىف اْجلَنَّةِ َمْن َملْ يَْأِت قـَبـَْر احلَُْسْنيِ َحىتَّ َميُوَت، كاَن ُمْنتَـَقَص الدِّْيِن، ُمْنتَـَقَص اْإلْمياِن، 

شت شود، درجه.  اش از مهه  كسى كه به زيارت قرب حسني نرود تا مبريد، از نظر دين و اميان ناقص است، و اگر وارد 
  !تر است اهل اميان پايني

  :حضرت امام رضا عليه السالم فرمود

  »3«  َسْنيِ ِبَشطِّ الُفرَاِت، َكاَن َكَمْن زَاَر الّلَه فـَْوَق َعْرِشهِ َمْن زَاَر قـَبـَْر احلُ 

  !كسى كه قرب حسني را در كربال زيارت كند، مانند كسى است كه خدا را بر فراز عرشش زيارت كرده است. 

______________________________  
  .9، حديث 3، باب 20/ 98: ؛ حبار األنوار7، حديث 57، باب 145: كامل الزيارات  -)1(

، باب 4/ 98: ؛ حبار األنوار2، حديث 26، باب 56: ؛ كتاب املزار2، حديث 78، باب 193: كامل الزيارات  -)2(
  .14، حديث 1

  .11948، حديث 26، باب 250/ 10: ؛ مستدرك الوسائل85: ثواب األعمال وعقاب األعمال -)3(

  641: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  غبار زائر

   اهل بيت عليهم السالم

اى از رمحت و كرامت هستند كه حىت از طريق گرد و غبار زائرانشان انسان را به منطقه  در قّله  اهل بيت عليهم السالم
  .كشانند جنات و عرصه رهاىي از گمراهى و عذاب مى

و شاعرى   اهل بيت عليهم السالم  سرايان از مدحيهابواحلسن مجال الدين على بن عبدالعزيز موصلى حّلى از اديبان بزرگ و 
قمرى در مهاجنا درگذشت و مزارش در شهر حّله  750زيست و در سال  برجسته و انساىن فاضل بود كه در شهر حّله مى

  .زيارتگاه معروىف است
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الس و زنوزى در كتاب رياض اجلنة آورده -او از پدر و مادرى ناصىب  - اند چنان كه قاضى نورالّله شوشرتى در كتاب ا
مادرش نذر كرده بود كه اگر پسرى از او متولد شود او را براى دزدى و غارت گرى در راه زائران حضرت . متولد شده بود

  !امام حسني عليهم السالم بفرستد تا اموال زائران را غارت كند و آنان را به قتل برساند

هنگامى كه به نواحى . رسيد او را به خاطر اداى نذرش سر راه زائران فرستادزماىن كه او به دنيا آمد و به عنفوان جواىن 
مسّيب نزديك كربال رسيد به انتظار ورود زائران نشست وىل خواىب سنگني او را فرا گرفت و در حاىل كه خواب بود، قافله 

بيند كه قيامت برپا شده،  ا به خواب مىنشيند در اين اثن زائران از جاّده گذشته، گرد و غبار قافله زائران بر روى او مى
در حاىل كه از آن نّيت زشتش . فرمان آمده كه او را به دوزخ دراندازند وىل آتش به خاطر آن گرد و غبار پاك به او نرسيد

  .لرزان و ترسان بود از خواب بيدار شد

م كربال و ساكن حائر شريف حضرت گشت و مدتى بسيار طوالىن مقي   اهل بيت عليهم السالم  از آن پس مالزم واليت
   امام حسني عليه السالم شد و از اين هنگام بود كه

  642: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :اش را شروع كرد سراىي را حمور كار خود قرار داد و با يك رباعى كار نوراىن مدحيه  اهل بيت عليهم السالم  مدح و ستايش

 فـَُزْر ُحَسيناً  إذا ِشْئَت النَّجاةَ 
 

  ِلَكْي تـَْلقى األلَه َقرِيـَْر َعْنيِ 

 فإنَّ الناَر لَْيَس َمتَسُّ ِجْسَماً 
 

 «1»  َعليِه ُغباُر زوَّاِر احلسنيِ 

  

   داستان عجيب سليمان اعمش

از هاى برجسته علمى و در فّن حديث و حّل مشكالت اخبار و روايات و تشخيص صحيح  عالمه جملسى كه از چهره
  :آورده كه چنني است  اهل بيت عليهم السالم  داستان عجيىب را از جلوه رمحت -غري صحيح آن، شخصيىت كم نظري است

اى داشتم كه با او  مهسايه. من مقيم كوفه بودم: اى از تأليفات دانشمندان شيعه ديدم كه سليمان اعمش گفته است در پاره
در مورد زيارت حضرت امام حسني عليه : اى نزد او آمده، گفتم مجعهشب . كردم رفت و آمد و نشست و برخاست مى
زيارت بدعت و خالف مقرارت شرع، و هر بدعىت گمراهى است و هر آلوده به  : السالم چه رأى و نظرى دارى؟ گفت

  !!گمراهى و ضاللىت در آتش است
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هنگام سحر نزد او : و پيش خود گفتم در حاىل كه مهه وجودم پر از خشم بود از نزد او برخاستم: گويد سليمان مى
گومي، اگر بر عناد و تعصب  روم و حقايقى از فضايل و مناقب حضرت امام حسني عليه السالم را براى او مى مى

  .رسامن اش اصرار و پافشارى ورزيد او را به قتل مى جاهلى

______________________________  
. قيامت را خواسىت پس حسني را زيارت كن تا خدا را با دىل شاد ديدار كىن هرگاه جنات و رهاىي از عذاب فرداى« -)1(

  .12/ 6: الغدير» ترديد آتش به بدىن كه گرد و غبار زائران حسني بر آن نشسته خنواهد رسيد ىب

  643: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

: و او را به نام صدا زدم كه ناگهان مهسرش به من گفتاش را كوبيدم  چون وقت سحر شد به سوى او شتافته، دِر خانه
او ابتداى شب به قصد زيارت حضرت حسني عليه السالم به سوى كربال رفت، من هم از پى او به زيارت حضرت امام 

  .حسني عليه السالم شتافتم

گريه و درخواست توبه   هنگامى كه وارد حرم شدم مهسايه خود را ديدم كه در حال سجده براى خدا، مشغول مناجات و
  .و آمرزش است

گفىت زيارت حضرت حسني  تو ديشب مى: پس از مدتى طوالىن سر از سجده برداشت و مرا نزديك خود ديد، به او گفتم
عليه السالم بدعت است و هر بدعىت گمراهى است و هر گمراهى در آتش است وىل امروز به حرم حسني آمدى، او را 

  كىن؟ زيارت مى

قائل به پيشواىي و امامت و واليت نبودم   اهل بيت عليهم السالم  من كسى بودم كه براى! سرزنشم مكن! يمانسل: گفت
ت فرو برد و دچار ترس و وحشت منود   .تا ديشبم فرا رسيد كه خواىب ديدم كه مرا در حريت و 

عتدل داشت نه بسيار بلند بود و نه انساىن بلند مرتبه و با عظمت را ديدم كه قامىت م: چه ديدى؟ گفت: به او گفتم
هاىي كه گرداگردش بودند به  با گروه. از توصيف مجال و جاللش ناتوامن و از بيان ارزش و كمالش عاجزم. بسيار كوتاه

سرعت در حركت بود و پيش رويش سوارى بود كه بر سرش تاجى قرار داشت، تاج داراى چهار ركن بود و بر هر ركىن  
  .درخشيد سه روزه راه مى گوهرى كه از مسري
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على : اين ديگرى كيست؟ گفتند: گفتم! حمّمد مصطفى: اين كيست؟ گفتند: از برخى از خادمان آن بزرگوار پرسيدم
اى از نور ديدم كه هودجى از نور  سپس چشم به آن فضاى ملكوتى انداختم، كه ناگهان ناقه! مرتضى جانشني رسول اللّه

   ار داشتند و ناقه ميانبر آن بود و در آن دو زن قر 

  644: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اين : از خدجيه كربى و فاطمه زهرا عليهما السالم، گفتم: اين ناقه از كيست؟ گفتند: گفتم! آمسان و زمني در پرواز بود
ول به ستم، شهيد كربال حسني زيارت مقت: روند؟ مهه گفتند اين گروه كجا مى: حسن بن على، گفتم: جوان كيست؟ گفتند

  .بن على املرتضى

هاى مكتوب را ديدم كه از آمسان به زمني  من به سوى هودجى كه حضرت فاطمه زهرا در آن بود رفتم كه ناگهان ورقه
اوراقى است كه در آن اميىن از آتش دوزخ براى زائران حسني در شب مجعه : پرسيدم اين اوراق چيست؟ گفتند! آيد مى

  .شده استنوشته 

اين امان نامه به تو ! گوىي زيارت حسني بدعت است؟ مگر تو منى: اى را درخواست كردم؛ به من گفت من امان نامه
  !رسد، مگر آنكه حسني را زيارت كىن و به فضل و شرفش اعتقاد ورزى منى

السالم را منودم و اكنون به با ترس و هول از خواب بيدار شدم و مهان وقت و ساعت قصد زيارت آقامي حسني عليه 
  !!»1« شوم تا روح از بدمن جدا گردد از قرب او جدا منى! ام و به خدا سوگند اى سليمان پيشگاه خدا توبه و انابه آورده

در مالقات با امام زمان به حضرت عرضه داشت  »2«  حاج على بغدادى بر پايه نقل حمدث قمى در مفاتيح اجلنان
  حديث اعمش صحيح است؟

  .آرى، درست و كامل است: حضرت فرمود

______________________________  
؛ 12046، حديث 42، باب 295/ 10: ؛ مستدرك الوسائل12، حديث 50، باب 401/ 45: حبار األنوار -)1(

  .195: منتخب طرحيى

  .801: مفاتيح اجلنان -)2(
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  645: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   مام رضا بر حج دوبارهتقدم زيارت ا

حمّمد بن سليمان از حضرت امام جواد عليه السالم پرسيد شخصى حج واجبش را به : روايىت به سند معترب نقل شده كه
عنوان حج متتع اجنام داده است، پس به مدينه رفته و رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را زيارت منوده، آنگاه در جنف به 

دانسته كه او حّجت خدا بر خلق  شناخته و مى ه السالم مشّرف شده و حق آن حضرت را مىزيارت امريمؤمنان علي
خداست و او باب الّله است كه از آن بايد به خدا رسيد، سپس به كربال رفته و حضرت امام حسني عليه السالم را 

ارت منوده و به شهر خود باز گشته، زيارت كرده است و بعد از آن به بغداد رفته و حضرت امام كاظم عليه السالم را زي
رت است يا به خراسان  اى ثروت روزى او كرده كه مى در اين زمان خدا به اندازه تواند دوباره به حج برود، به حج برود 

بلكه برود و بر پدرم : برود و پدرت حضرت امام رضا عليه السالم را زيارت كند؟ حضرت امام جواد عليه السالم فرمود
  !»1« هد افضل است و بايد كه در ماه رجب باشدسالم د

______________________________  
  .509، ص 7، حديث 101باب : كامل الزيارات  -)1(

  646: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   و راه شكر نعمت وجود آنان: اهل بيت

   اهل بيت عليهم السالم

هاى معنوى و مادى خدا را به جا آورند و از   شده كه سپاس و شكر مهه نعمتها خواسته  در قرآن جميد از مهه انسان
  .ها بپرهيزند كفران ورزيدن نسبت به نعمت

به اين معناست كه از خرج كردن نعمت در آنچه خدا راضى نيست اجتناب   اهل بيت عليهم السالم  شكر بر پايه روايات
  .وده به مصرف رسد و از معّطل گذاشنت نعمت خوددارى گرددشود و نعمت در مهان راهى كه حضرت حق مقّرر فرم

   شكر نعمت والدين

  :منايد اين دو آيه شريفه است از آياتى كه شكر را بر انسان قطعى و واجب و الزم مى
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ْنساَن ِبواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعلى« َنا اْإلِ َو ِإْن جاَهداَك * اْشُكْر ِيل َو ِلواِلَدْيَك ِإَيلَّ اْلَمِصريُ  َوْهٍن َو ِفصاُلهُ ِيف عاَمْنيِ َأنِ   َو َوصَّيـْ
ْنيا َمْعُروفاً َو اتَِّبْع َسِبيَل َمْن   َعلى أَناَب ِإَيلَّ ُمثَّ ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم َأْن ُتْشرَِك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحبـُْهما ِيف الدُّ

  .»1« »ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ َفأُنـَبُِّئُكْم 

______________________________  
  .15 -14): 31(لقمان  -)1(

  647: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

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؛ ]  و سفارش كردمي[در دو سال است ] از شري[گرفتنش و باز  ] 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 
مكن؛ وىل در دنيا با آن دو نفر به چيزى را شريك من قرار دهى، از آنان اطاعت ]  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

ن، پري و جوان، عامل و جاهل و خطاب هم به صورت فرمان و امر هاست، مرد و ز  اين آيه شريفه خطاب به مهه انسان
  :شود است، فرمان و امرى كه وجوب از آن استفاده مى

  .»1« »...َأِن اْشُكْر ِيل َو ِلواِلَدْيكَ ... «

دن ترديد از چنني فرمان و امرى روى گردان ىب. شود اى صريح و روشن استفاده مى هيچ تكّلف و به گونه و اين وجوب ىب
حرام و در مشار گناهان كبريه است و از مجله گناهاىن است كه خداى قّهار صرحياً نسبت به اجنام آن وعده عذاب حتمى 

  .داده است

در آيه شريفه دقت كنيد كه خداى مهربان در برنامه نيكى و احسان به پدر و مادر هيچ قيدى قرار نداده است، مثًال 
  كنيد و نعمت وجودشان را سپاس گزاريد به شرط آنكه مسلمان يا مؤمن باشند،نفرموده به آنان احسان و نيكى  

______________________________  
  .14): 31(لقمان  -)1(
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  648: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ين نگراىن و رنج از او اند از احسان و نيكى و احرتام فرزند برخوردار باشند و كمرت  سپاس از آنان به اين است كه تا زنده
  .تر از زهر داشته باشند پيدا نكنند، هر چند نسبت به فرزند رفتارى نامناسب و تلخ و حىت تلخ

اى هم از آن نيست و بر عهده مهگان  هاى او و اجرايش بسى دشوار است، چاره ترين فرمان اين فرمان حق از سنگني
  .د و به آن عمل كنند و در اين زمينه ترديدى به خود راه ندهنداست كه فرمان حق را نسبت به پدر و مادر بپذيرن

  :از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده

َالُتشرِك ِبالّلِه َشيئاً َوإْن ُحرِّْقَت ِبالّناِر َوُعذِّبَت : يَا َرُسوَل الّلِه، أوِصِىن، فقال: إنَّ َرُجًال أََتى الَنِىبَّ صلى اهللا عليه و آله فـََقالَ 
، َوإن اَمرَاَك  أن َختْرَُج ِمن أهِلَك َوَماِلَك َفافَعْل، َفإنَّ إّالَوقَلُبَك ُمطَمِئنٌّ ِباإلميَاِن، َوَواِلَديَك فَأِطْعُهَما َوِبرَّمهَُا َحيـَّْنيِ َكانَا أْو َميِّتَـْنيِ

  »1«  َذِلَك ِمن اإلميَانِ 

چيزى به خدا : مرا سفارش كن؛ حضرت فرمود! ول خدااى رس: مردى خدمت پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت. 
ات قرار دهند حتمل كن در حاىل كه قلبت مطمئن  شرك نورز و گرچه در مسأله توحيد به آتش بسوزانندت و مورد شكنجه

ان به اميان باشد و از پدر و مادرت اطاعت كن و به آنان نيكى و احسان منا چه زنده باشند و چه مرده و اگر به تو فرم
  .دادند كه دست از خانواده و مال خود بردارى، دست بردار زيرا پذيرش اين خواسته از اميان است

   از چهار نفرى كه در صدر اسالم مورد عنايت ويژه حق بودند و از سوى

______________________________  
الفصل الرابع عشر ىف حقوق الوالدين؛ ، 159: ؛ مشكاة األنوار2، باب الرب بالوالدين، حديث 158/ 2: الكاىف -)1(

  .1444: ؛ تفسري الصاىف27666، حديث 92، باب 489/ 21: وسائل الشيعة

  649: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .شد، مقداد بود خدا به آنان ابالغ سالم مى

پدرم در جبهه دمشن در برابر ماست : تروزى در اوج درگريى جنگ و در ميدان جهاد، به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گف
  !دهيد به او محله برم و كارش را متام كنم؟ و بر ضد مشا وارد جنگ شده است، اجازه مى
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بگذار اين كار را ديگرى اجنام دهد زيرا اگر تو در راه خدا و جهاد ىف سبيل الّله پدرت را به قتل برساىن : حضرت فرمود
  !!عمرت كوتاه خواهد شد

  .حق پدر و مادر بر عهده فرزند از جانب خداست، چه اينكه پدر و مادر مسلمان باشند يا كافر آرى، اين

   شكر نعمت وجود اهل بيت عليهم السالم

دين و الئيك، در چنني مرتبه و رفعت و  وقىت حق پدر و مادر گرچه كافر باشند يا يهودى يا مسيحى يا زردشىت يا ىب
كه حق امامت و واليت و پيشواىي و رهربى و تعليم و تربيت بر   - يت عليهم السالماهل ب  مكانت و مقامى باشد، حق

اند، حتقق سعادت و خوشبخىت مهه در گرو اتصال و توسل و  هاست و در دنيا و آخرت كشىت جنات عهده مهه انسان
  !در چه مرتبه و مقامى است؟ -اطاعت از آنان است

  رى كرد و به چه صورت بايد شكر نعمت وجود آنان را به جاى آورد؟از نعمت وجود آنان چگونه بايد سپاس گزا

پس از حق خدا بر مهه حقوق مقدم است و پيش از اداى هر حّقى بايد حق آنان   اهل بيت عليهم السالم  به يقني حق
و عشق به  ادا شود و اداى حق آنان به اين است كه انسان در راه شناخت آنان قدم بگذارد و از طريق شناخت، حمبت

آنان را كسب كند و از وجود مباركشان به عنوان كشىت جنات پريوى كند و فرمان ها و اوامرشان را در مهه شؤون حيات 
  به اجرا بگذارد كه اين امور در

  650: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ستحقيقت سپاس گزارى از آنان و تشكر و شكر از نعمت وجود آن بزرگواران ا

  :بيان شده است  اهل بيت عليهم السالم  عالوه بر اينكه در روايات، مقام أبوت نيز براى

  :حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند

  »1« أَنَا َوَعِليٌّ أَبـََوا َهِذِه اُألمَّةِ 

  .من و على پدران اين امت هستيم. 

  :هاى روايىت نقل شده، در تفسري و توضيح اين آيه شريفه كتابدر روايات متعددى كه در تفاسري مهم شيعه و در  
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  .»2« »يا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ «

  .پروا پيشه شويد] يدن اوبا پرست[پروردگارتان را كه مشا و پيشينيان مشا را آفريده است، بپرستيد تا ! اى مردم

اى كه مشا را فرمان داده، اجابت كنيد و آن فرمان اين است كه معتقد شويد كه  آمده است كه، پروردگارتان را به گونه
اى است كه خبل  ورزد، خبشنده شريك، و شبيه و مانندى ندارد، عادىل است كه ستم منى معبودى جز او نيست، يگانه و ىب

ت كه عجله و شتاب در كارش نيست، حكيم و درست كردارى است كه كار بيهوده در حرميش راه ندارد، بردبارى اس
   ندارد و اينكه حمّمد صلى اهللا عليه و آله بنده و فرستاده اوست و اهل بيتش عليهم السالم برترين اهل

______________________________  
/ 3: ؛ املناقب2، حديث 106، باب 127/ 1: ل الشرائع؛ عل29، حديث 22، باب 85/ 2: عيون أخبارالرضا -)1(

  .12، حديث 26، باب 11/ 36: ؛ حبار األنوار105

  .21): 2(بقره  -)2(

  651: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ليه و آله هاى پيامربان عليهم السالم است و اينكه على عليه السالم پس از پيامرب صلى اهللا ع ها در ميان اهل بيت بيت
هاى مهه پيامربان افضل  اند و امتش از امت است و مؤمنان از ياران حمّمد برترين ياران  اهل بيت عليهم السالم برترين فرد

  .»1«  است

و على عليه السالم برترين فرد آنان است، پس حقوق آنان   اهل بيت عليهم السالم  برترين  اهل بيت عليهم السالم  چون
  هاست، به اين خاطر در تأويل ديگرى نسبت به آيه هم بر عهده مردم، برترين حقوق و وجوب ادايش مقدم بر مهه حقوق

  :آمده است »اْعُبُدوا َربَُّكمُ «

  .»2«  هما السالم استعبادت پروردگار، به گرامى داشت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و على علي

ترديد اطاعت از آنان و اقتدا به هدايت و فرهنگ  و گرامى داشت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و على عليه السالم ىب
  .باشد پاكشان مى

  :مگر نه اين است كه خداوند متعال در قرآن فرموده
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  .»3« »...َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ «

  ...امرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كردههر كه از پي

  :فرمايد و در آيه ديگرى مى

  .»4« »...َو اللَُّه َو َرُسوُلهُ َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوهُ ... «

  ...تر آن بود كه خدا و رسولش را خشنود كنند شايسته... 

   و مگر نه اين است كه بر اساس روايات فراوان و بسيارى كه اهل سنت

______________________________  
، األخبار، 286/ 65: ؛ حبار األنوار135: ؛ تفسري االمام العسكرى عليه السالم44: تأويل اآليات الظاهره -)1(

  .44حديث 

  .6، حديث 59، باب 69/ 38: ؛ حبار األنوار70، حديث 139: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)2(

  .80): 4(نساء  -)3(

  .62): 9(توبه  -)4(

  652: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اند پيامرب صلى اهللا عليه و آله تا در ميان مردم بود، مردم را به حمبت و واليت و  هاى خود آورده ترين كتاب و شيعه در مهم
در حقيقت رعايت حق پيامرب صلى اهللا   اهل بيت عليهم السالم  كرد، پس رعايت حق اطاعت از اهل بيتش سفارش مى

بنا بر   اهل بيت عليهم السالم  عليه و آله و رعايت حق پيامرب صلى اهللا عليه و آله، رعايت حق خداست و در نتيجه حق
سنگ با حق خداوند متعال است و كوتاهى از اداى اين حق عظيم يقيناً عذاب عظيم از پى خواهد  آيات و روايات هم

  .داشت

  :كند به عنوان نعمت خدا در ميان بندگانش ياد مى  اهل بيت عليهم السالم امام حمّمد باقر عليه السالم از وجود حضرت
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  »1« ...َخْلِقهِ   َوَحنُْن ِمْن نِْعَمِة الّلِه َعلى... 

  ...هاى خدا بر خلق او هستيم از نعمت]  اهل بيت[و ما .... 

رحيمّيه و رمحانّيه ويژه خود، اختصاص داده، يعىن به آنان مقام نبوت و امامت و نعمىت كه از طرىف خدا آنان را به رمحت 
و از طرف ديگر شكر اين نعمت را كه پذيرش نبوت و واليت و امامت آنان و  »2«  رهربى و پيشواىي عطا كرده است

  .»3«  اطاعت و فرمانربدارى از ايشان است تا قيامت بر جهانيان واجب كرده است

قرآن جميد كنار نعمت مطرح است شكر است و حّقى كه از نعمت بر عهده انسان است، هنگامى نسبت به  آنچه در
قبول رهربى   اهل بيت عليهم السالم ترديد شكر نعمت وجود شود كه شكرش به جاى آورده شود و ىب نعمت دهنده ادا مى

  .آنان و اطاعت از آن بزرگواران است

______________________________  
  .19، حديث 5، باب 248/ 26: ؛ حبار األنوار10، حديث 3، باب 62: بصائر الدرجات -)1(

  .131/ 1: تفسري الصاىف -)2(

  .461/ 2: تفسري الصاىف -)3(

  653: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

باشد كفران ورزد؟ تا چه رسد به حّق اى نان  راسىت آيا سزاوار و شايسته است كه انسان در برابر نعمت حق گرچه ذرّه
  .هاى خداوند متعال است ترين و پرسودترين نعمت كه از بزرگ   اهل بيت عليهم السالم نعمت وجود

كند   شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعة از كتاب عيون أخبار الرضا نوشته شيخ صدوق رئيس حمدثني شيعه روايت مى
خدا لعنت كند كسى كه با على عليه السالم جنگيد؛ : گويد يد يكى از يارانش مىكه حضرت امام رضا عليه السالم شن

  :حضرت به او فرمود بگو

   إّال َمْن تاَب َوَأْصَلحَ 

  .مگر كسى كه توبه كرد و مفاسدش را اصالح منود. 
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ه نكند از گناه و هايش روى گردان شود و توب گناه كسى كه از او نافرماىن كند و از فرمان ها و خواسته: سپس فرمود
  .»1«  تر است تر و بزرگ معصيت كسى كه با او جنگيده سنگني

   مثره جداىي از اهل بيت عليهم السالم

  :با توجه به آيه

  .»2« »...َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ... «

اند و چون   اهل بيت كه امامان از[پيامرب و صاحبان امر خودتان از ] نيز[از خدا اطاعت كنيد و ! اى اهل اميان... 
  ...اطاعت كنيد] اند پيامرب داراى مقام عصمت

______________________________  
؛ 20674، حديث 47، باب 335/ 15: ؛ وسائل الشيعة35، حديث 22، باب 88/ 2: عيون أخبار الرضا -)1(

  .289ث ، حدي8، باب 319/ 32: حبار األنوار

  .59): 4(نساء  -)2(

  654: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

 -اند  اهل بيت  ترين روايات شيعه و اهل سنت كه بنا بر صحيح  -اگر كسى تن به اطاعت راسخون در علم و اولواالمر
ندهد و با فرهنگ اينان مربوط نباشد گوىي از خدا و رسول صلى اهللا عليه و آله بريده و با رمحت خاصه حق فاصله گرفته 

  .و به بالى انقطاع از خري دنيا و آخرت دچار گشته است

  !بار اهل انقطاع به كجا خواهد كشيد جوىي كنيم تا دريابيم كه ماجراى نكبت اكنون پى

اهل بيت عليهم   اتصال حمبىت و امياىن و فرهنگى به »...َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ .. .«  بر اساس
، واجب و طبيعتاً نقطه مقابل، آنكه قطع رابطه با آنان و دور ماندن از مكتب مثرخبش ايشان حرام خواهد بود و بر  السالم

  !اى زياىن عظيم و خسارتى غريقابل جربان وارد خواهد شد چنني طايفهپايه آيات قرآن به 
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َن ِيف اْألَْرِض أُولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم َو الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدو «
ا   .»1« »رِ ُسوءُ الدَّ

گسلند و  شكنند و پيوندهاىي را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده مى و كساىن كه عهد خدا را پس از استوار كردنش مى
  .كنند، لعنت و فرجام بد و دشوار آن سراى براى آنان است در زمني فساد مى

آنان و قطع رابطه با فرهنگشان جرمى سنگني خدا در قرآن به اطاعت از اولواالمر فرمان داده است پس بريدن از اطاعت 
  .و موجب آتش دوزخ است

   اطاعت از خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و حاكمان: ممكن است كساىن بگويند

______________________________  
  .25): 13(رعد  -)1(

  655: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

هيچ حاكمى : است، بايد گفت »1« »...َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو أُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ... «  ممالك، كارى مطابق با آيه
  .ترديد در امتداد خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله خنواهد بود هر چند عادل باشد از نظر شأن و منزلت ىب

ند كه راسخ در علم و اهل ذكر و مصداق آيه َموّدت و آيه مباهله و كساىن از نظر شأن و منزلت در امتداد خدا و پيامرب 
پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان   اهل بيت اند و آنان جز ها داراى منصب اولواالمرى آيه تطهرياند و به خاطر اين ويژگى
  .معصوم عليهم السالم كسى نيست

مداران به حق را از ميان برداريد و به جاى آنان بعد از پيامرب صلى  خواهيد با حتريف در معناى آيه، حلقه واليت مشا مى
اهللا عليه و آله كساىن را قرار دهيد كه در جاهلّيت غرق در شرك و جهل بودند و پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله هم از 

دى رسا پس از به حكومت هيچ نظر شايستگى احراز مقام خالفت بعد از پيامرب را نداشتند، چنان كه عمر در فريا
  :رسيدن ابوبكر گفت

  .»2« حكومت ابوبكر خطا و اشتباه بود، خدا مردم را از زيان و خسارتش حفظ كند
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اند  ، و اينكه آنان مهسنگ قرآن اهل بيت عليهم السالم  با توجه به سفارش هاى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نسبت به
خبششان و  ست، رابطه نداشنت با آنان و دور زيسنت از ايشان و خمالفت با فرهنگ حياتو علم و دانش و فقه نزد آنان ا

ترديد مصداق قطع رحم پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و جرمى سنگني و  دور نگاه داشنت مردم از مكتب بابركتشان، ىب
  .ناخبشودىن است

______________________________  
  .59): 4(نساء  -)1(

ج البالغة، ابن أىب احلديد  -)2( / 30: ؛ حبار األنوار256/ 1: ؛ االحتجاج137: ؛ الصوارم املهرقة29/ 2شرح 
  .5، حديث 19، باب 125

  656: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   حديثى گرامنايه درباره اهل بيت عليهم السالم

و مهاجر اين سخن پيامرب صلى اهللا عليه و آله را از قول خداوند  امريمؤمنان عليه السالم روزى در ميان مجعيت انصار
  :متعال نقل كرد كه حضرت حق فرموده

باشم، آنگاه  من رمحامن و ريشه آن رحم است و آنكه با رحم باشد با او خواهم بود و آنكه از او دور باشد از وى دور مى
  :خطاب به مجعيت فرمود

كنند و با كسى كه قطع رحم  تعال با كساىن رابطه خواهد داشت كه رحم را وصل مىبر پايه اين روايت، فقط خداوند م
  دانيد رحم چيست؟ هيچ مى: اى خنواهد داشت سپس پرسيد منايد رابطه

اگر خويشاوندان مشا از كافران باشند باز وصل به ايشان مايه : حضرت فرمود. منظور از رحم خويشاوندان ماست: گفتند
  وصل به خداست؟

شود، بلكه منظور خدا صله  اند و صله رحم شامل ايشان منى البته اين گونه خويشاوندان از دايره اين حكم بريون: تندگف
  .رحم با خويشاوندان مؤمن است
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اينكه صله رحم با خويشاوندان مؤمن واجب است، از چه روست؟ آيا از اين جهت نيست كه متامى به : حضرت فرمود
  .آرى: گرديد؟ گفتند ز مىبا) پدر و مادر(يك رحم 

پدران و مادران مشا در اين جهان براى مشا چه كردند كه صله رحم ايشان بر مشا واجب است؟ آنان چه كردند كه : فرمود
  بايست مورد وصل قرار گريند؟ حىت فرزندان و فرزندان آنان نيز مى

مشا را تغذيه كردند و ديگر آنكه مشا را از خطرات  آنان در حق مشا دو كار كردند، يكى اينكه: مشا بگوييد، فرمود: گفتند
  اين دو كار نيز چندان پايدار نبوده و نيست چون تغذيه مشا: ها دور داشتند سپس فرمود و آسيب

  657: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ها و خطرها براى مهيشه بر عهده آنان نيست و هم نگاهباىن از مشا از آسيب

شت  پيامرب در حق مشا چه كرد؟ مگر نه اينكه آن حضرت مشا را با هدايت خويش به نعمت: پرسيدآنگاه  هاى ابدى 
  .آرى: متصل كرد، مگر نه آنكه مشا را از عذاب جاودان رهاىي خبشيد؟ مهه گفتند

نعمت ! يا على: ندحال پاسخ مرا بگوييد حق كدام يك باالتر است حق پيامرب و يا حق پدر و مادر؟ گفت: حضرت فرمود
  .وجود پيامرب در ميان ما اجّل و اعظم و اكرب است و هرگز پيامرب با پدران و مادران ما قابل قياس نيست

آيا اين مطلب صحيح و درست است كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مشا را تشويق كند كه حق رحم : حضرت فرمود
اند ادا كنيد وىل مشا را به اداى حق كسى كه حق او اكرب و اعظم است  معموىلپدر و مادر خود را كه افرادى عادى و 

  :فرمان ندهد؟ پس از اين، حضرت نتيجه گرفت

ِه أيضاً أْعَظُم ِمْن َحقِّ رَ  ِهَماَفإذاً َحقُّ َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله أْعَظُم ِمْن َحقِّ الَواِلَديِن، َوَحقُّ َرِمحِ   ِمحِ

  .تر است تر و حق رمحش نيز از حق پدر و مادر مهم اين حق پيامرب خدا از حق پدر و مادر عظيمپس بنابر . 

  :و آنگاه فرمود

  َفالَوْيُل ُكلُّ الَويِل ِلَمْن َقَطَعَها

  .پيامرب قطع كند  اهل بيت ها، بر كسى باد كه رابطه خود را با پس واى، مهه واى. 
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  َملْ يـَُعظِّْم ُحْرَمَتهاَوالَوْيُل ُكلُّ الَوْيِل ِلَمْن 

.  

  658: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  !ها، بر كسى باد كه حرمت آنان را رعايت نكند و واى، مهه واى

دانيد كه حرمت رحم پيامرب حرمت خوِد پيامرب است و حرمت پيامرب حرمت  هيچ مى: آنگاه رو به مردم كرده، فرمود
  !؟»1«  خداست

______________________________  
؛ 12، حديث 15، باب 266/ 32: ؛ حبار األنوار12، حديث 34: تفسري االمام العسكرى عليه السالم -)1(

  .14340، حديث 17، باب 377/ 12: مستدرك الوسائل

  659: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   خامته

هاى وجودى انسان  عصمت و طهارت عليهم السالم مافوق ظرفيت  اهل بيت  معرفت و شناخت كامل و جامع شخصيت
  .است

يابد كه سخنان ناگفته در قرآن  آيد در مى شود اما هر نسلى كه مى چنانكه قرآن در طول اعصار خمتلف تفسري و ترمجه مى
اهل بيت عليهم   نيز چنني است، چرا كه در طول چهارده قرن پريامون  اهل بيت عليهم السالم  فراوان است، شناخت

ها بسيار  ها و نانوشته شود ناگفته ها به نگارش درآمده و سخنان فراواىن گفته شده اما باز ديده مى ها و رساله كتاب   السالم
  .است و پاياىن ندارد

  السالماهل بيت عليهم   توان نتيجه گرفت كه شناخت به ما رسيده است چنني مى  اهل بيت عليهم السالم از رواياتى كه از
  .داراى مراتب است

  :پيامرب گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده
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  .»1« ما َعَرَف الّلَه ِإّال أَنا َوأَْنَت، َوما َعَرَفين ِإّال الّلُه َوأَْنَت، َوما َعَرَفَك ِإّال الّلُه وأَنا! يا َعليُّ 

داوند و تو كسى نشناخت و تو را بغري از خداوند و خداوند را بغري از من و تو كسى نشناخت و مرا بغري از خ! اى على
  !من كسى نشناخت

  :از سوى ديگر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرموده

______________________________  
  .112: ؛ مشارق أنوار اليقني18، حديث 139/ 1تأويل اآليات الظاهرة  -)1(

  660: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .»1« َمْن ماَت َوال يـَْعِرُف ِإماَمُه، َماَت ِمَيتًة جاِهليَّةً 

  .آن كسى كه مبريد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است

اند و  رسول با كرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله از طرىف مرگ بدون شناخت امام را مرگ به طريق جاهليت معرىف فرموده
  .اند بيان فرموده  اهل بيت  را بسيار حمدود و در حد خدا و شخص  اهل بيت عليهم السالم  از طرف ديگر شناخت

  :توان چنني نتيجه گرفت كه از اين روايات مى

ا نسبت به ظرفيت و سعه وجودى   .شان جهت شناخت آن ذوات مقدس متفاوت هستند انسا

اهل بيت   بسيار فرق دارد و معرفت ابوذر نسبت به با ابوذر  اهل بيت عليهم السالم  سلمان فارسى از جهت شناخت
  .با مقداد متفاوت است  عليهم السالم

  :امام جعفر صادق عليه السالم از جد خود على بن احلسني عليهما السالم آورده

عليه و آله بـَيْـنَـُهما، َفما َظنُُّكْم ِبساِئِر اْخلَْلِق؟ ِإنَّ  َرُسوُل الّلِه صلى اهللا  والّلِه َلْو َعِلَم أَبُوَذٍر ما ِىف قـَْلِب َسْلماَن َلَقتَـَلُه، َوَلَقْد آخى
ا : َفقالَ . َتَحَن الّلُه قـَْلَبُه ِلْالميانِ ِعْلَم اْلُعَلماِء َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب، ال يـََتَحمَُّلهُ ِإّال َنِيبٌّ ُمْرَسٌل َأْو َمَلٌك ُمَقرٌَّب َأْو َعْبٌد ُمْؤِمٌن امْ  وِإمنَّ

  .»2« ِمَن اْلُعَلماِء، ألَنَُّه اْمُرٌؤ ِمنّا َأْهَل اْلبَـْيِت، فَِلذِلَك َنَسْبتُهُ إىل الُعَلماءِ  صاَر َسْلمانُ 
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كشت با آنكه رسول خدا بني آن دو، عقد اخوت  دانست، او را مى به خدا قسم اگر ابوذر آنچه در قلب سلمان بود مى
   بريد؟ به درسىت كه دانش بسته بود؛ در اين صورت درباره ديگر مردمان چه گمان مى

______________________________  
؛ حبار 34950حديث  10، باب 353/ 28: ؛ وسائل الشيعة6باب دعائم االسالم، حديث  19/ 2: الكاىف -)1(

  .35، حديث 4، باب 89/ 23األنوار 

، 10، باب 343/ 22: ؛ حبار األنوار2، باب ىف ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب، حديث 401/ 1الكاىف  -)2(
  .52حديث 

  661: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

اى مؤمن كه  اى مقرب يابنده تاب آن را ندارد جز پيامربى مرسل يا فرشته! دشوار است و دشوارخيز]  امامان[دانشمندان 
اهل  دانشمندان گشت چون مردى از ماتنها سلمان از : خداوند دلش را به اميان آزموده است، امام پس از اين گفت

  .بود، از اين جهت او را به دانشمندان منتسب كردم  بيت

  :به مناسبىت امريمؤمنان على عليه السالم به ابوذر فرموده بود

َثَك ِمبا يـَْعَلْم َلُقْلَت َرِحَم الّلُه قاِتَل سلمانَ ! يا أباذرٍ ...    »1« ...ِإنَّ سلماَن َلْوَحدَّ

  !..گفىت خدا قاتل سلمان را رمحت كند كرد، مى داند تو را خرب مى اگر سلمان به آنچه مى اى اباذر... 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت مى

م و سلمان در درجه دهم بود   .»2« اميان ده درجه است و مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه 

  .تواند كاشف از درجات معرفت باشد بنابراين درجات اميان مىچنانكه روشن است اميان مبتىن بر معرفت است، 

ديد اميان    غلو مايه 

ديد مى» غلو«در طول تاريخ تشيع  توان گفت كه هيچ عصرى  مى. كرده است يك خطر بالفعل بوده كه اميان شيعيان را 
   در تاريخ
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______________________________  
  .12، حديث 11، باب 373/ 22: حبار األنوار -)1(

وكان ... يا عبد العزيز إن اإلميان عشر درجات : قال ىل أبو عبد الّله عليه السالم: عن عبد العزيز القراطيسى قال« -)2(
  .49و  48، االميان عشر درجات، حديث 447/ 2اخلصال  »املقداد ىف الثامنة وأبو ذر ىف التاسعة وسلمان ىف العاشرة

  662: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

در   اهل بيت عليهم السالم  گاه نبوده كه امامان نبوده كه غاليان وجود نداشته باشند و هيچ  اهل بيت عليهم السالم  تشيع
  .برابر جريان خمّرب غلو مقاومت نكنند و آن را حمكوم نسازند

آور علم و دگرگوىن عميق افكار عمومى،  شگفت و از عجايب روزگار اينكه امروزه در عصر انفجار اطالعات و پيشرفت
  .بينيم باز كم و بيش در گوشه و كنار غاليان را مى

  :غلو ناشى از دو عامل است

  . اهل بيت عليهم السالم  يكى، نداشنت ظرفيت كاىف براى فراگريى معارف

  .و ديگر، طغيان عاطفه و استيالى آن بر عقل

را عرضه بدارد،   اهل بيت عليهم السالم  جوياى آن است كه سيماىي حقيقى مناسبت نيست كه در پايان اثرى كه ىب
قدم   اهل بيت عليهم السالم  اى به غلو و موضع امامان عليهم السالم در برابر آن شود تا در مسريى كه امامان اشاره

  .اند گام بردارمي زده

  :مودهرسول خدا صلى اهللا عليه و آله در شأن حضرت على عليه السالم فر 

ْبِن َمْرَميَ؛ َلُقْلُت ِفْيَك قـَْوًال المترُّ مبَأل ِمَن الّناِس اّال َأَخُذوا   ىف عيسى  َلْوال َأْن يـَُقوَل فيَك الَغالّوَن من امَّىت ما قاَلت النَّصارى
اَب ِمْن َحتِْت َقَدَمْيَك َيْستْشُفْوَن ِبهْ    .»1«  الرتُّ

گفتم  بن مرمي گفتند، سخىن درباره تو مى تو مهان را بگويند كه ترسايان درباره عيسىاگر بيم آن نبود كه غالت امتم درباره 
  .كردى مگر اينكه خاك زير دو پايت رابردارند تا با آن خود را شفا دهند كه به هيچ مجعى گذر منى
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______________________________  
  .50/ 8ة االمام على بن أىب طالب عليه السالم ؛ موسوع)با كمى اختالف(، 393و  200/ 1: ينابيع املودة -)1(

  663: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :شخصى به نام سعد از امام حمّمد باقر عليه السالم پرسيد

  .»1« ...ُهمْ ما الَغاِىل؟ قاَل قـَْوٌم يـَُقولُوَن ِفْينا ما النـَُقولُُه ِىف أَنـُْفِسنا، فـََلْيَس أُولئَك ِمنَّا وَلْسنا ِمنْـ ... 

گوييم، اينان از ما  گويند كه ما درباره خود منى كساىن هستند كه چيزى درباره ما مى: غلوكننده كيست؟ امام فرمود... 
  ...نيستند و ما از آنان نيستيم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  »2« ...الَميَْدُح ِبنا غاِلياً ... ِشيـَْعُتنا َمنْ ... 

  ...ما را غلوآميز مدح نكند.. كس است كهشيعه ما آن  ... 

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت ديگر مى

  »3« ...وَأِحبُّوا أْهَل بيِت نبيُِّكْم ُحبَّاً ُمْقَتِصداً َوال تـَْغُلوا... 

  ...رو باشيد و غلو نكنيد پيامربتان ميانه  اهل بيت  در دوسىت... 

اگر نسل جوان در معرض . گاِه فعال و تواناى هر مكتب و جامعه و فرهنگى هستند تكيهپر واضح است كه جوانان، 
  .شود كن قرار گريند، بزرگرتين ضربه به مكتب و فرهنگ جامعه وارد مى هجوم امواج سياه و تند بادهاى بنيان

تشخيص داده، به پيامدهاى آن با بصريت خداىي خود خطر امواج سياه غلو را به درسىت   اهل بيت عليهم السالم  امامان
  :اند، از اين رو امام جعفر بن حمّمد صادق عليهما السالم فرموده بر نسل جوان هشدار داده

______________________________  
  .6، حديث 47، باب 101/ 67حبار األنوار  -)1(
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  .16، حديث 19، باب 164/ 65: حبار األنوار -)2(

  .12، حديث 10باب  ،269/ 25حبار األنوار  -)3(

  664: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  »1« ...َشباِبُكُم الُغالَة اليُفِسُدوُهْم، فِإنَّ الُغالَة شرُّ َخْلِق الّلهِ   اْحَذُروا على... 

  .»...هاى خدا هستند از غاليان بر جوانان خود حذر كنيد تا آنان را تباه نكنند كه غاليان بدترين آفريده... 

  :امريمؤمنان عليه السالم هم به طور كلى از خطر غاليان هشدار داده، فرموده است

  .»2« ، اللَُّهمَّ اْخُذْهلُْم أََبداً، وال تـَْنُصْر ِمنـُْهْم اَحداً  ابِن مرَمي من النَّصارى  اللَُّهمَّ إّىن برٌي ِمَن الُغالِة كربَاَءِة عيسى... 

آنان را براى مهيشه درمانده بدار ! جومي چونان بيزارى عيسى بن مرمي از ترسايان، خدايا بيزارى مىمن از غاليان ! خدايا... 
  .و كسى از آنان را يارى مفرماى

  :فرمايد در حديثى ديگر، امام على بن موسى الرضا عليهما السالم پس از گفنت سخناىن پريامون اوصاف خداوند، مى

  »3« ...األوَسُط الَّذى اليُدرُِكنا اْلغاِىل، َوال َيْسِبُقنا الّتاِىل  َحنُْن آُل ُحممٍد، النََّمطُ ... 

اى هستيم كه غلوكننده مبا نرسد و مقصر از ما پيشى  ما خاندان حمّمد صلى اهللا عليه و آله گروه يك رأى ميانه... 
  ...گريد منى

  در اين وادى، راه را از چاه باز منودند،  اهل بيت عليهم السالم  پس از آنان كه امامان

______________________________  
  .14، حديث 97، باب 225/ 76؛ حبار األنوار 1349، حديث 650: األماىل، طوسى -)1(

  .15، حديث 97، باب 226/ 76؛ حبار األنوار 1350، حديث 650: األماىل، طوسى -)2(

  .18، حديث 5، باب 39/ 4؛ حبار األنوار 3لصفة بغري ما وصف، حديث ، باب النهى عن ا100/ 1: الكاىف -)3(
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  665: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

انه   .اى از كسى پذيرفته نايد هيچ عذر و 

  :مناييم كه نياز دراز كرده و از حمضر حضرتش درخواست مى و در پايان دست نياز به درگاه خالق ىب

نَيا زِيَاَرَة ُحمَمَّدٍ  اللَُّهمَّ أْحِيَنا َنا َممَاَت ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد، َواْرزُقْـَنا ِىف الدُّ  َوآِل ُحمَمٍَّد، َوِىف اآلِخَرِة َشَفاَعَة َحَياَة ُحمَمٍَّد واِل ُحمَمٍَّد، َوأِمتـْ
َننا َوبـَْنيَ ُحمَمٍَّد واِل ُحمَمٍَّد،   َواْجَعْلَنا ِمْن شيَعِة ُحمَمٍَّد واِل ُحمَمَّدٍ  ُحمَمٍَّد واِل ُحمَمٍَّد، َوَال تـَُفرِّْق بـَيـْ

   حسني انصاريان: فقري

  692: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست آيات

   صفحه مشاره آيه آيه

  1فاحته 

  311، 150 6» اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ «

  2بقره 

  633 22» ...اْلسََّماَء بَِناًء الَِّذى َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاشاً وَ «

  390، 313 274» ...الَّذيَن يـُْنِفُقوَن اْمَواَهلُم بِاللَّيِل َوالنـََّهاِر «

  232 218» انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِىف َسِبيِل الّلهِ «

  224 222» انَّ الّلَه حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ «

  160 30» ِىف االْرِض َخِليَفةً اىنِّ َجاِعٌل «
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  160 33 - 31» ...ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة َفقاَل انِْبُئوِىن «

  *51 197» ...احلَْجُّ اْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْجِّ «

  235 178» ذِلَك َختِْفيٌف ِمن َربُِّكْم َوَرْمحَةٌ «

  138 37» ...بِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه آَدُم ِمْن رَ   فـَتَـَلقَّى«

َلًة تـَْرَضاَها«   231 144» فـََلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ

  237 64» ...فـََلْوَال َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه «

  320 256» َفَمن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمن بِالّلهِ «

  147 124» ...قاَل اىنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس اَماماً «

  111 183» ...ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم «

  693: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   صفحه مشاره آيه آيه

  *388 249» ...َكْم ِمن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَةبِاْذِن الّلِه «

  114، 25 286» ُف اللَّهُ نـَْفساً االَّ ُوْسَعَهاَالُيَكلِّ «

  178 124» َال يـََناُل َعْهِدى الظَّاِلِمنيَ «

  313 245» َمن َذا الَِّذى يـُْقِرُض الّلَه قـَْرضاً َحَسناً «

  634 281» ...َواتـَُّقْوا يـَْوَماً تـُْرَجُعوَن ِفيِه اَىل الّلِه «

َا يـَُقوُل   َواَذا َقَضى«   74 117» َلُه ُكْن فـََيُكونُ اْمراً َفامنَّ
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  235 105» ...َوالّلُه َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاءُ «

  366 83» َوبِاْلَواِلَدْيِن اْحَساناً «

  160 31» َوَعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلََّها«

  47 269» َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى َخْرياً َكِثرياً «

  224 222» هِّرِينَ َوحيُِبُّ اْلُمَتطَ «

  143 208» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِىف السِّْلِم َكافًَّة «

  111 153» يَا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالَصْربِ َوالصََّالةِ «

  651 21» ...يَاا يـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكْم «

  3آل عمران 

  71 132» اِطيُعوا الّلَه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

ِْم   الَِّذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَياماً َوقـُُعوداً َوَعَلى«   195 191» ...ُجُنِو

  224 159» انَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ «

  394 37» انَّ الّلَه يـَْرُزُق َمن َيَشاءُ ِبَغْريِ ِحَسابٍ «

  49 97 -96» ...نَّ اوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذى ِبَبكََّة ُمَبارَكاً ا«

  173 18» َشِهَد الّلُه انَُّه َالالَه االَّ ُهوَ «

  *300، 235 159» َفِبَما َرْمحٍَة ِمَن الّلِه ِلنَت َهلُمْ «

  694: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  *60 61» ...ن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفَمْن َحاجََّك ِفيِه مِ «

   صفحه مشاره آيه آيه

  275، 227، 33 31» ُقْل ان ُكْنُتْم حتُِبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِىن ُحيِْبْبُكُم الّلهُ «

يعاً َوَال تـََفرَُّقوا«   36، 35 103» َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل الّلِه مجَِ

  330 134» َوالّلُه حيُِبُّ اُلمْحِسِننيَ «

  *450 134» َواْلَعاِفَني َعِن النَّاسِ «

  *450، 447، 330 134» ...َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس «

  143 97» َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع الَْيِه َسِبيًال «

  535، 282 7» لرَّاِسُخوَن ِىف اْلِعْلمِ َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه االَّ الّلُه َوا«

  179 101» ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   ُهِدَى اَىل «

  *32 7» ...ُهَو الَِّذى انـَْزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُحمَْكَماٌت «

  634 30» ...يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً «

  4نساء 

  635، 218 10نساء  4» ...ظُْلماً   الَِّذيَن يَْأُكُلوَن اْمَواَل اْلَيَتاَمىانَّ «

  *621 148» َال حيُِبُّ الّلُه اجلَْْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل االَّ َمن ظُِلم«

  652، 284 80» َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد اَطاَع الّلهَ «

  445 86» ِباْحَسَن ِمنـَْها اْو ُردُّوَهاَواَذا ُحيِّيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا «
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يطاً  وََكاَن الّلهُ ِبُكلِّ َشىْ «   170 126» ٍء حمُِ

  *602، *601 64» ...َوَلْو انـَُّهْم اذ َظَلُموا انـُْفَسُهْم َجاُءوَك َفاْستَـْغَفَروا الّلَه «

  591، 283 69» ... َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن انـَْعَم الّلهُ «

  ،654، 270، 64 59» ...يَا ايـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِطيُعوا الّلَه َواِطيُعوا الرَُّسوَل «

655 ،656  

  5مائده 

  695: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  224 42» انَّ الّلَه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ «

   صفحه مشاره آيه آيه

َا َوِليُُّكُم «   174 55» ...الّلُه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن اَمُنوا امنَّ

  ،277، 170 35» َوابـْتَـُغوا الَْيِه اْلَوِسيَلةَ «

601* ،602*  

ُعوا َما أُْنزَِل اَىل الرَُّسوِل تـََرى«   623 83» ...اْعيـُنَـُهْم   َواَذا مسَِ

  62 67 »...يَا ايـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل الَْيَك ِمن َربَِّك «

  6انعام 

  445، 216 124» الّلُه اْعَلُم َحْيُث َجيَْعُل رَِسالََتهُ «

  237 157» فـََقْد َجاءَُكم بـَيـَِّنٌة ِمن َربُِّكْم َوُهدًى َوَرْمحَةٌ «
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  233، 109 162» ...ُقْل انَّ َصَالِتى َوُنُسِكى َوَحمَْياَى َوَممَاِتى لِّلِه «

  260 122» َس ِخبَارٍِج ِمنـَْهاَكَمن َمثـَُلُه ِىف الظُُّلَماِت لَيْ «

  236 16» ...َمن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَهُ «

  236 54» ...َواَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِبآيَاتَِنا فـَُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم «

  366 95» ُخيْرُِج احلَْىَّ ِمَن اْلَميِّتِ «

  7اعراف 

  89، 74 54» َواْألَْمرُ اَال َلُه اْخلَْلُق «

  291 157» ...الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّىبَّ اْألُمِّىَّ «

  237 56» انَّ َرْمحََت الّلِه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِننيَ «

  211، 167 196» انَّ َوِلىيَِّ الّلُه الَِّذى نـَزََّل اْلِكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاحلِِنيَ «

  261 198» ْم يَنظُُروَن الَْيَك َوُهْم َاليـُْبِصُرونَ تـَرَاهُ «

  *619 157» ...َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروهُ َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر «

ْنَتِظرينَ «
ُ
  305 71» َفانـَْتِظُروا اىنِّ َمَعُكْم ِمَن امل

  696: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  237 72» ...َفاْجنَيْـَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا «

   صفحه مشاره آيه آيه

  84 29» َكَما َبَداُكْم تـَُعوُدونَ «
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  209 16» َالقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ «

  266 58» ...َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َخيْرُُج نـََباتُُه ِباْذِن َربِِّه «

  239 156» ءٍ   َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ َوَرْمحَِىت «

  304 128» والعاِقَبُة لِْلُمتَِّقْني «

  *57 179» ...َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َواْالْنِس «

َا  َوللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسَىن «   *602، *601 180» َفاْدُعوُه ِ

  8انفال 

  215، 110 29» ُكْم فـُْرَقاناً ان تـَتـَُّقوا الّلَه َجيَْعل لَ «

َا َغِنْمُتم ِمن َشىْ «   71 41» ...ٍء َفانَّ لِّلِه ُمخَُسهُ  َواْعَلُموا امنَّ

  9توبه 

  *619 24» ...ُقْل ان َكاَن آبَاؤُُكْم َوابـَْناؤُُكْم َواْخَواُنُكْم «

  652 62» َوالّلُه َوَرُسولُُه اَحقُّ ان يـُْرُضوهُ «

  *495 32» ...ا نُوَر الّلِه ِبافْـَواِهِهْم َويَْأَىب الّلهُ يُرِيُدوَن ان يُْطِفُئو «

  10يونس 

  243 64 -63» ...الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن «

  194 12» ...َواَذا َمسَّ اْالْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِجلَْنِبِه «

  204 61» ...َوَما يـَْعُزُب َعن َربَِّك ِمن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِىف اْألَْرِض «
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  11هود 

  697: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *387 111» انَّهُ ِمبَا يـَْعَمُلوَن َخِبريٌ «

   صفحه مشاره آيه آيه

  12يوسف 

  239 87» انَُّه َاليـَْيَأُس ِمن َرْوِح اللَِّه االَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ «

  *602، *601 98» ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َقاَل َسْوَف اْستـَْغِفُر َلُكْم َرىبِّ انَّ «

  363 92» ...َال َتثرِيَب َعَليُكُم الَيوَم يَغِفُر الّلُه َلُكم «

  *602، *601 97» يَا ابَانَا اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا انَّا ُكنَّا َخاِطِئنيَ «

  *621 84» ... يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيَناُه ِمَن اْحلُْزنِ   َعَلى  يَا اَسَفى«

  13رعد 

  600 28» اَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ «

  601، 600 28» ...الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم ِبذِْكِر اللَِّه «

  258 17» انَزَل ِمَن السَّماِء َماًء َفَساَلْت اْوِدَيةٌ ِبَقَدرَِها«

َنُكْم َكَفى بِالّلِه َشِهيداً بـَْيِىن وَ «   102 43» ...بـَيـْ

  655 25» ...َوالَِّذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ِميَثاِقِه «

  102 43» َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ «
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  101 43» ...َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًال «

  14ابراهيم 

  *66 26» قـَرَارٍ اْجُتثَّْت ِمن فـَْوِق اْألَْرِض َماَهلَا ِمن «

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً «   208 28» ...اَملْ تـََر اَىل الَِّذيَن َبدَّ

  *66، *65 24» ...اَملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة «

  270 1» ...ِكَتاٌب انَزْلَناُه اَلْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت «

  *172 18» ...اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح ِىف يـَْوٍم عاِصٍف َكَرماٍد «

  286 24» َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبةٍ «

  698: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  217 34» َوآَتاُكم ِمن ُكلِّ َما َساْلُتُموهُ «

   صفحه مشاره آيه آيه

  52 5» ... ِبآيَاتَِنا  َوَلَقْد اْرَسْلَنا ُموَسى«

  52، *50 5» ...ِبآيَاتَِنا اْن اْخرِْج قـَْوَمَك   َوَلَقْد اْرَسْلَنا ُموَسى«

  15حجر 

  89 28» اىنِّ َخاِلٌق َبَشراً ِمن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ مَّْسُنونٍ «

  89 29» َفاَذا َسوَّيـُْتهُ َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ «

  *147 40 - 39» ...ِمبَا اْغَويـَْتِىن َألَُزيـَِّننَّ َهلُْم ِىف اْألَْرِض َقاَل َربِّ «



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

 

 

  *213، 209 40 -39» االَّ ِعَباَدَك ِمنـُْهُم اْلُمْخَلِصنيَ * ْألُْغِويـَنـَُّهْم اْمجَِعنيَ «

  16حنل 

  150 43» َفاْسأَُلوا اْهَل الذِّْكِر ان ُكنُتم َالتـَْعَلُمونَ «

  213 53» َفِمَن اللَّهِ  َوَما ِبُكم مِّن نـِّْعَمةٍ «

َرًة ُنْسِقيُكم «   631 66» ...َوانَّ َلُكْم ِىف اْألَنـَْعاِم َلِعبـْ

  632 69» ...ُمثَّ ُكِلى ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت َفاْسُلِكى ُسُبَل َربِِّك «

  17اسراء 

  370 7» اْن اْحَسنُتْم اْحَسنُتْم ِالنُفِسُكمْ «

  338 65» ْم ُسْلطَانٌ انَّ ِعَباِدى لَْيَس َلَك َعَلْيهِ «

  205 38» ُكلُّ ذِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعنَد َربَِّك َمْكُروهاً «

  534 72» ...  فـَُهَو ِىف اْآلِخَرِة اْعَمى  َوَمن َكاَن ِىف هِذِه اْعَمى«

  74 85» َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن اْمِر َرىبِّ «

  18كهف 

  699: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  261 101» اْعيـُنـُُهْم ِىف ِغَطاٍء َعن ذِْكرِى«

   صفحه مشاره آيه آيه

َناُه َرْمحًَة «   238 65» ...فـََوَجَدا َعْبداً ِمْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ
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  205 49» َوَال ِيْظِلُم َربَُّك اَحداً «

  19مرمي 

  87، 86 67» ...قـَْبُل اَوَال َيْذُكُر اْالنَساُن انَّا َخَلْقَناُه ِمن «

  89 67» َملْ َيُك َشْيئاً «

  205 64» َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسيّاً «

  20طه 

  163 5»  الرَّْمحُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى«

  *108 2 -1»  ما انـْزَْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشقى* طه«

  21انبياء 

  212 105» انَّ اَألْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَى الصَّاِحلُونَ «

  148 73» ...َوَجَعْلَناُهْم اِئمًَّة يـَْهُدوَن ِبَأْمرِنَا «

َنا ِىف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر «   304 105» ...َوَلَقْد َكَتبـْ

  238، 73 107» َوَما اْرَسْلَناَك االَّ َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ «

  22حج 

  *621 32» ْقَوى اْلُقُلوبِ َوَمن يـَُعظِّْم َشَعائَِر الّلَه َفانـََّها ِمن تَـ «

  23مؤمنون 

  *376 96» اْدَفْع بِالَِّىت ِهَى اْحَسُن السَّيَِّئةَ «
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  700: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  595 11» الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ «

   صفحه مشاره آيه آيه

  24نور 

  262، 164 35» َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاةٍ اللَُّه نُوُر السَّماَواِت «

  336 26» ...اْخلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثَني َواْخلَِبيُثوَن لِْلَخِبيَثاِت «

  391، 290 38 -37» ...رَِجاٌل َالتـُْلِهيِهْم ِجتَاَرٌة َوَال بـَْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه «

  289، 288 36» ...َكَر ِفيَها اْمسُُه ِىف بـُُيوٍت اِذَن اللَُّه ان تـُْرَفَع َويُذْ «

نَـُهْم «   194 48» ...َواَذا ُدُعوا اَىل اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

  284 56» َواِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ «

  25فرقان 

  167 45» ...َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ   اَملْ تـََر اَىل «

  276 45» بَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ رَ   اَملْ تـََر اَىل «

  230 57» ...ُقْل َما اْساُلُكْم َعَلْيِه ِمْن اْجٍر االَّ َمن َشاَء «

  27منل 

  *58 80» ...َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاءَ   انََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى«

  118، 102، 100 40» ...َقاَل الَِّذى ِعنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب انَا آتِيَك ِبِه «
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  28قصص 

  111 45» َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ   انَّ الصََّالَة تـَنـَْهى«

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها ِللَِّذيَن َاليُرِيُدوَن ُعُلّواً «   382 83» ...تِْلَك الدَّ

  238 50» ...آثَاِر َرْمحَِة اللَِّه َكْيَف ُحيِْىي اْألَْرَض   َفانُظْر اَىل «

  110 69» َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا«

  188 68» ...َوَربَُّك َخيُْلُق َما َيَشاءُ َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اخلِْيَـَرُة «

  701: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  304 83قصص » والعاِقَبُة لِْلُمتَِّقْني «

   صفحه مشاره آيه آيه

  31لقمان 

  648 14» اِن اْشُكْر ِىل َوِلَواِلَدْيكَ «

  647 15 -14» ...َوَوصَّيـَْنا اْالنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً «

  33احزاب 

  282 56» انَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّىبِّ «

  168 6» انُفِسِهمْ ِباْلُمْؤِمِنَني ِمْن   النَِّىبُّ اْوَىل «

ا يُرِيُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرّْجَس «   ،203، 38، 26 33» ...امنَّ

226 ،330،  
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337 ،339  

  258 21» َلَقْد َكاَن َلُكْم ِىف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ «

  *70 36» َوَداعياً إَىل الّلِه باذِنِه وسراجاً منرياً «

  *135 46» َوِسرَاجاً مُِّنرياً «

  188 36» ...َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة اَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلهُ «

  283 71» َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فـَْوزاً َعِظيماً «

  224 33» َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهرياً «

  68 46 -45» ...راً يَاايـَُّها النَِّىبُّ انَّا اْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّ «

  34سبأ 

  72 47» ُقْل َما َسأَْلُتُكم ِمْن اْجٍر فـَُهَو َلُكمْ «

  35فاطر 

َنا ِمْن ِعَباِدنَا«   286 32» اْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

  702: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *57 19» َواْلَبِصريُ   َوَما َيْسَتِوى اْألَْعَمى«

   صفحه مشاره آيه يهآ

  36يس 

َا اْمرُُه اَذا ارَاَد َشْيئاً ان يـَُقوَل َلُه ُكن فـََيُكونُ «   85 82» امنَّ
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  579 58» َسَالٌم قـَْوًال ِمن رَّبٍّ رَِّحيمٍ «

  37صافات 

  159 164» َوَما ِمنَّا االَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلومٌ «

  38ص 

  89 71» اىنِّ َخاِلٌق َبَشراً ِمن ِطنيٍ «

  39زمر 

  135 69» َواْشَرَقِت اْألَْرُض بُِنوِر َربـَِّها َوُوِضَع اْلِكَتابُ «

  285 53» ...انُفِسِهْم َالتـَْقَنُطوا   يَا ِعَباِدَى الَِّذيَن اْسَرُفوا َعَلى«

  40غافر 

  407 71» اِذ اْألَْغَالُل ِىف اْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل ُيْسَحُبونَ «

  74 15» ...الرُّوَح ِمْن اْمرِِه ُذو اْلَعْرِش يـُْلِقى «

  135 16» ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْومَ «

  117 78» َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل ان يَْأِتَى ِبآَيٍة االَّ بِاْذِن اللَّهِ «

  41فصلت 

  577 32 -30» ...انَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْستَـَقاُموا «

  *388 46» ...ِسِه َوَمْن اَساَءفـََعَليـَْها َمْن َعِمَل َصاِحلاً َفِلنَـفْ «

  703: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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   صفحه مشاره آيه آيه

  42شورى 

  341 23»  االَّ اْلَمَودََّة ِىف اْلُقْرَىب «

  *31 23» ...ذِلَك الَِّذى يـَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه «

  *621، *619، 559 23»  اْلَمَودََّة ِىف اْلُقْرَىب ُقل َالاْساُلُكْم َعَلْيِه اْجراً االَّ «

  534 11» ء لَْيَس َكِمْثِلِه َشىْ «

  90 51» ...َوَما َكاَن لَِبَشٍر ان يَُكلَِّمُه اللَّهُ «

  43زخرف 

  240 32» َوَرْمحَُت َربَِّك َخيـٌْر ِممَّا َجيَْمُعونَ «

  48فتح 

َا يـَُباِيعُ «   283، 231 10» وَن اللَّهَ انَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك امنَّ

َا يَنُكُث َعَلى«   399 10» نـَْفِسهِ   َفَمن َنَكَث فَامنَّ

َم ِمن َذْنِبَك َوَما تَاخَّرَ «   340 2» لِيَـْغِفَر َلَك الّلهُ َما تـََقدَّ

  284 17» ...َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلهُ يُْدِخْلُه َجنَّاٍت «

  533 10» َيُد اللَِّه فـَْوَق اْيِديِهمْ «

  49حجرات 

  636 12» ...َوَال يـَْغَتب بـَْعُضُكم بـَْعضاً «
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  155، 56 13» انَّ اْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه اتْـَقاُكمْ «

  53جنم 

  95 9 -8»  َفَكاَن َقاَب قـَْوَسْنيِ اْو اْدىنَ *  ُمثَّ َدنَا فـََتَدىلَّ «

  174 9»  َقاَب قـَْوَسْنيِ اْو اْدىنَ «

  704: فرش نشني، ص السالم عرشيان اهل بيت عليهم

  95 15 -13» ...  َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة ُأْخَرى«

   صفحه مشاره آيه آيه

  54قمر 

  86 50» َوَما اْمرُنَا االَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصرِ «

  55الرمحن 

  287 22 -19» ...َمرََج اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقَياِن «

  56واقعه 

  214 64» َحنُْن الزَّارُِعونَ َءانُتْم َتزَرُعونَُه اْم «

  336 79 -77» ...ِىف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن * انَّهُ َلُقْرآٌن َكِرميٌ «

  95 79 -78» َالَميَسُُّه االَّ اْلُمَطهَُّرونَ * ِىف ِكَتاٍب َمْكُنونٍ «

  286، 223، 26 79» َالَميَسُُّه االَّ اْلُمَطهَُّرونَ «

  57حديد 
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  189 21» ...َمن َيَشاءُ ذِلَك َفْضُل الّلِه يـُْؤتِيِه «

  58جمادله 

  53 11» ...يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم «

  61صف 

  292 6» ...َواْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِىن اْسرَائِيَل «

  78 8» ...يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه ِبَأفْـَواِهِهْم «

  62مجعه 

  705: عرشيان فرش نشني، ص السالم اهل بيت عليهم

  149 2» ...ُهَو الَِّذى بـََعَث ِىف اْألُمِّيَِّني َرُسوًال ِمنـُْهْم «

   صفحه مشاره آيه آيه

  63منافون 

  174 1» َواللَُّه يـَْعَلُم انََّك َلَرُسولُهُ «

  64تغابن 

  80 8» َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذى انزَْلَنا«

  68قلم 

  72 1» َواْلَقَلمِ  ن«

  372، *371 4» ُخُلٍق َعِظيمٍ   َوانََّك َلَعَلى«
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  188 36» َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُمونَ «

  73زخرف 

  535 71» ِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ «

  76انسان 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه «   232 9» ...امنَّ

  28 21» ْم َشرَاباً َطُهورًاَو َسقاُهْم َربـُّهُ «

  606 8» ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َواِسرياً   َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى«

  89، 86 1» ...َعَلى اْالنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر   َهْل اَتى«

  84انشقاق 

  272 6» َربَِّك َكْدحاً َفُمَالِقيهِ   انََّك َكاِدٌح اَىل «

  706: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

   صفحه مشاره آيه آيه

  86طارق 

  136 9» تـُبـَْلى السَّرَائِرُ «

  89فجر 

  *246 30 -27» ...يا ايـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة «

  90بلد 



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

 

 

  482 11» َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبةَ «

  93ضحى 

  425، 285 5»  َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى«

  96علق 

  213 5» َعلََّم اْالنَساَن َما َملْ يـَْعَلمْ «

  97قدر 

َلِة اْلَقْدرِ «   *50 1» انَّا انزَْلَناُه ِىف لَيـْ

  708: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

  *509هللا عليه و آله رسول الّله صلى ا... آخرهم امسه على امسى خيرج فيمال األرض عدال 

  169، 132آَدُم َوَمْن ُدونَُه َحتَْت ِلوائى يـَْوَم الِقَياَمِة رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

تِني 
َ
  36امام باقر عليه السالم ... آُل ُحمَمٍَّد َصلواُت الّلِه عليِهم، ُهم َحبُل الّلِه امل

  176ِه امام رضا عليه السالم األِئمَُّة ُخَلَفاءُ الّلِه َعزَّ َوَجلَّ ِىف ارضِ 

نَيا فـََبعَدَك ُمظِلَمٌة    80امام سجاد عليه السالم ... ابـََتا، امَّا الدُّ

  120امرياملؤمنني عليه السالم ... اىب تـََعرَّْضِت؟ اْم اَىلَّ َتَشوَّْقِت؟ 

  493امام جواد عليه السالم ! اتَِّق اهللاَ يَا َذا الَعثْـُنون
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  244امام باقر عليه السالم ... وا على ما انـُْتم َعَلْيِه اتُقوا الّلَه، واستعينُ 

  588اثـَْبُتُكْم َقَدماً َعَلى الصِّراِط، اَشدُُّكُم ُحّباً ِالْهِل بـَْيِىت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  144آله رسول الّله صلى اهللا عليه و ... اْجَعُلوا اْهَل بَيِىت ِمْنُكْم َمكاَن الرَّاِس ِمَن اَجلَسِد 

  227رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اِحبُّوا الّلَه ِلما يـَْغُذوُكْم من نَِعِمِه 

  665امام صادق عليه السالم ... َشباِبُكُم الُغالَة اليُفِسُدوُهْم   اْحَذُروا على

  518السالم امام سجاد عليه ... اَخاُف ان َيُكوَن بَعُض َمن َيسأَلَُنا حمُِّقاً َفَال ُنْطِعُمُه 

  *512امام باقر عليه السالم ... الّله تعاىل من ظهر الكوفة  الكوفة بعث اذا ظهرالقائم ودخل

  *514امام سجاد عليه السالم ... اذا قام القائم اذهب الّله عن كل مومن العاهة 

  *513اذا قام قائمنا اذهب الّله عزَّ وجلَّ عن شيعتنا العاهة امام سجاد عليه السالم 

  *515امام صادق عليه السالم ... ا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقوهلم اذ

  241رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اذَكِّرُُكُم الّلَه ىف اْهِل بـَْيِىت 

سَتقيِم، اى اْرِشدنا لُِلُزوِم الطَّرِيِق 
ُ
  150امام صادق عليه السالم ... ارِشدنا اَىل الطَّريِق امل

  709: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   صفحه معصوم روايت

  585اْساُلَك اْن التُعذَِّب حمُِىبِّ َوحمُِبَّ ِعتـَْرِتى بِالنَّاِر فاطمه زهرا عليها السالم 

  45امرياملؤمنني عليه السالم ... اْسَعُد الّناِس َمْن َعَرَف َفْضَلَنا، َوَتقّرَب اىل الّلِه ِبَنا 

ا امام صادق عليه السالم ا   79شدُّ اتَصاًال ِبُروِح الّلِه ِمن اّتصال ُشعاِع الشَّمِس 
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بُِّىن   اْصِربْ اباَسِعْيٍد، َفانَّ اْلَفْقَر اىل   569رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمْن حيُِ

  *172امام باقر عليه السالم ... ان ائمة احلق واتباعهم ! اعلم يا حممد

  126اُكوُن َعْبداً َشُكوراً رسول الّله صلى اهللا عليه و آله اَفال 

  626اَفما َتْذُكُر ما ُصِنَع ِبِه؟ امام صادق عليه السالم 

  *108رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اال اكون عبدا شكورا 

  142امرياملؤمنني عليه السالم ... اال انَّ اْلِعْلَم اّلذى َهَبَط ِبِه آَدُم 

  43رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اهَل بَيِىت اماٌن َلُكْم َفاِحبُّوُهم ِحلُّىب اال 

  104امرياملؤمنني عليه السالم ... اال انَّ اْلِعلَم الَِّذى َهَبَط ِبِه آَدُم 

  139عليه و آله رسول الّله صلى اهللا ... اال انَّ َمَثَل اْهِل بـَْيِىتْ ِفْيُكْم، َمَثُل َسِفيـَْنِة نـُْوٍح 

  241رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اال ايُّها الناُس فاّمنا انا َبَشٌر يُوَشُك ان يَأِتَى َرُسوُل رّىب 

  597رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اْلَمْوِت بِاْجلَنَِّة  ُحمَّمٍد َبشََّرُه َمَلكُ  ُحبِّ آلِ   اال َوَمْن ماَت َعلى

  597رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اجلَْنَِّة   ُحبِّ آِل ُحمَمٍَّد يـَُزفُّ اىل  ماَت َعلىاال َوَمْن 

  109اْلُعُبوِديَُّة َجْوَهَرٌة ُكنُهَها الرُّبُوبِيَُّة امام صادق عليه السالم 

  569رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... الّلَه الّلَه، فاِعدَّ لِْلَفْقر ِجتْفافاً 

  313انَّ هُؤالِء اْهِلى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ! لَُّهمَّ ال

  665امرياملؤمنني عليه السالم ... اللَُّهمَّ اّىن برٌى ِمَن الُغالِة 

  *301الّلُهمَّ اْهِد قـَْومى َفانـَُّهْم ال يـَْعَلُموَن رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 
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  41ب َعنـُْهُم الرّجَس َوَطهِّرُهْم َتْطِهرياً رسول الّله صلى اهللا عليه و آله بَيِىت َفاْذهِ  اللَُّهمَّ َهُؤالِء اهلُ 

  594اَىلَّ اَىلَّ، َحىتَّ اقْـَعَدُه اَىل َجْنِبِه امام باقر عليه السالم 

  592امام باقر عليه السالم ... اَما َوالّلِه، َما َجاَءِىن ِمْن َحْيُث ِجْئُت 

  56رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... دُت اَليُكم ِفيِه اَمرُتُكم َفَضيَّعُتم َما َعه

  710: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  166انَا اآلَيُة الُعْظمى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  268امام حسن عليه السالم ... انَّا اْهُل بـَْيٍت اْكَرَمَنا الّلُه باالسالِم 

  267، 221رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ا اْهَل اْلبَـْيِت َقْد اْذَهَب الّلُه َعنَّا الَفواِحَش انَّ 

ِصيَبِة 
ُ
  199امام صادق عليه السالم ... انَّا اْهُل الَبيِت َجنزَُع َقبَل امل

  197م امام حسني عليه السال... انّا اْهُل بـَْيٍت َنسأُل الّلَه َعزَّ َوجلَّ فـَيـُْعِطينا 

، َوَحنَمُدُه فيَما َنْكَرُه امام سجاد عليه السالم    200انّا اْهُل بَيٍت نُِطيُع الّلَه فيما حنُِبُّ

  136رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَا أوَُّل َواِفٍد َعَلى الَعزِيِز اجلَبَّاِر يَوَم الِقَياَمِة 

  *507امرياملؤمنني عليه السالم ... يه و آله ان ابىن هذا سيدكما مساه رسول الّله صلى اهللا عل

  241رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انا تارٌك ِفْيُكُم الثـََّقَلْنيِ أّوُهلُما ِكتاُب الّلِه 

  542انَّ اخَوَف َما اَخاُف َعَلى أُمَِّىت اهلََوى َوطُوُل اَألَمِل رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  299اهيَم رسول الّله صلى اهللا عليه و آله انا َدعَوة اىب ابرَ 
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  55امام صادق عليه السالم ... اْن اْشِبَع َرُجًال ِمن اخواِىن، احبُّ اَىلَّ 

  70انَا الشَّمُس رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  71 رسول الّله صلى اهللا عليه و آله... انَا الشَّمُس، َوَعِلٌى الَقَمُر، َوفَاِطَمُة الزُّْهَرُة 

َرِة َالَيْذُكُرِىن ُمؤِمٌن االَّ َبَكى امام حسني عليه السالم    627انَا َقِتيُل الَعبـْ

  269انَّا َالنُوَصُف وََكيَف يـُْوَصُف قـَْوٌم َرَفَع الّلُه َعنـُْهُم الرِّجَس امام باقر عليه السالم 

  49َموِضَع الَكْعَبِة امام صادق عليه السالم ٍء َشيئًا، َواْخَتاَر ِمن األرِض  الّلَه اْخَتاَر ِمن ُكِل شى انَ 

  180امام حسني عليه السالم ... َخْلِقِه، َواْكَرَمُه بِنُبـُوَّتِِه   انَّ الّلَه اْصَطفى ُحمَمَّداً َعلى

  *621امرياملؤمنني عليه السالم ... ان الّله تبارك وتعاىل اطلع اىل االرض فاختارنا 

  98امرياملؤمنني عليه السالم ... َىل َطهَّرَنَا َوَعَصَمنا انَّ الّلَه تـََباَرَك َوتـََعا

  77امام صادق عليه السالم ... َوُهَو اوَُّل َخلٍق ِمَن الرُّوَحانِيِنيَ  -انَّ الّلَه َخَلَق اْلَعْقلَ 

  545امام باقر عليه السالم ... انَّ الّلَه َعزَّ َوَجلَّ َجَعَل لِلشَِّر اقَفاًال 

َكاَن  انَّ الّلَه َكانَ 
َ
  60امام صادق عليه السالم ... اذ ال َكاَن، َفَخلَق الَكاَن َوامل

  198امام صادق عليه السالم ... انَّا لَُنِحبُّ ان نـَُعاَىف ِىف انُفِسَنا َواوَالِدنَا َوامَوالَِنا 

َر اْلُمْسَتِحقِّ َحَذرَاً ِمْن َرّد اْلُمْسَتِحقِّ رسول الّله صلى   518اهللا عليه و آله  انَّا َلنـُْعِطى َغيـْ

  711: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا رسول الّله صلى اهللا عليه و آله  ُ   273، 171انَا َمِديـَُنِة اْلِعْلِم، َوَعِلىٌّ با

   صفحه معصوم روايت
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  651انَا َوَعِلىٌّ ابـََوا َهِذِه االمَِّة رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  90ِمن َشَجَرٍة َواِحَدٍة، وَسائُِر الّناِس ِمن َشَجٍر َشىتَّ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله انَا َوَعِلىٌّ 

  92انَا َوَعِلىٌّ ِمن نُوٍر َواِحٍد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  221رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَا َوَعِلىُّ واحلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوِتْسَعٌة 

  102َو الذى ِعنَدُه ِعلُم الِكتاِب امرياملؤمنني عليه السالم انَا هُ 

  222األنبياءُ واألوصياءُ ال ُذنُوَب َهلُم، ألنـَُّهم َمعُصوُموَن ُمَطهَّرون امام صادق عليه السالم 

  34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَت اَماُم اّمِىت َوَخِليَفىت َعَليَها َبعِدى 

 
َ
  618امام صادق عليه السالم ... َجاِلَس اِحبـَُّها، َفأْحُيوا أْمَرنَا انَّ تِلَك امل

  560رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اْنَت يا َعِلى واألئمَّةُ ِمْن بـَْعِدَك ساَدُة أَُمىت 

  561امام صادق عليه السالم ... انَّ ُحبَّنا يـُنَـزِّلُُه الّلُه ِمَن السَّماِء 

  519امام صادق عليه السالم ... بَن َعلىٍّ َقاَسَم َربَُّه َثالَث َمرّاٍت انَّ اَحلَسَن 

  *516امام صادق عليه السالم ... ان دولتنا آخر الدول ومل يبق اهل بيت هلم دولة 

  251امام باقر عليه السالم ... انَّ َرُسوَل الّلِه بَاُب الّلِه الَِّذى ال يـُْؤَتى اّال ِمْنهُ 

  600امرياملؤمنني عليه السالم ... الّلِه َلمَّا نـََزَلْت هِذِه اآليةُ انَّ َرُسْوَل 

  269انَّ الشَّكَّ َواْلَمْعِصَيَة ِىف النَّاِر لَيَسا ِمنَّا َوَال اَليَنا امام صادق عليه السالم 

  661امام سجاد عليه السالم ... انَّ ِعْلَم اْلُعَلماِء َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب، اليـََتَحمَُّلُه 

  507امام صادق عليه السالم ... انَّ قاِئَمنا اذا قاَم، اْستَـْقَبَل ِمْن َجَهَلِة الناِس 
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  *515امام صادق عليه السالم ... ان قائمنا اذا قام مد الّله لشيعتنا ىف امساعهم 

  *511امام صادق عليه السالم ... ويطلب الرجل منكم من يصله مباله ... ان قائمنا اذا قام 

  107امرياملؤمنني عليه السالم ... ْوماً َعَبُدوا الّلَه َرغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلتَُّجاِر انَّ قَـ 

  91، 62اّنَك َتسَمُع َما اَمسُع َوتـََرى َما اَرى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

ُلُغ نـََفُسُه هُهنا  ا اَحدُُكْم حَني يـَبـْ   242امام باقر عليه السالم ... امنَّ

  268امرياملؤمنني عليه السالم ... ا اَمَر الّلُه عّز وجّل ِبَطاَعِة الرَُّسوِل امنََّ 

َا ِشيَعُة َجْعَفٍر َمْن َعفَّ َبْطَنهُ َوفـَْرَجُه    565امام صادق عليه السالم ... امنَّ

  712: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ا صاَر َسْلماُن ِمَن اْلُعَلماِء، ألَنَّهُ    661امام سجاد عليه السالم ... اْمُرٌؤ ِمنّا  امنَّ

   صفحه معصوم روايت

ا َمَثُل اْهِل بَيِىت فيُكْم َمَثُل باِب ِحطََّة    142رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... امنَّ

ا ِهَى اْعماُلُكْم تـََردُّ اَلْيُكْم رسول الّله صلى اهللا عليه و آله    636امنَّ

  *545امام باقر عليه السالم ... َكَعاِبِد َوَثٍن َو ُتورِثُُه اْالْرتَِعاَش   انَّ ُمْدِمَن اخلَْْمرِ 

  *246امام صادق عليه السالم ... انه اذا اتاه ملك املوت لقبض روحه جزع عند ذلك 

  563ؤمنني عليه السالم امريامل... انَُّه َلَعهد النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله االمِِّى اىلَّ انَُّه الحيُِبُِّىن اّال ُمْؤِمٌن 

  97رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَُّه َملْ َميُْت َنِىبٌّ َقّط، اّال َخلََّف َترَِكًة 

  543فاطمه زهرا عليها السالم ... االنفاَق ىف َسِبيِل الّلِه : اّىن اِحبُّ ِمْن ُدنياُكْم َثالثاً 
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  59رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َتِضلُّوا َبعِدى  اّىن تارٌِك فيُكم َما ان َمتَسَّكُتم ِبِه َلن

بُّونا    561امام باقر عليه السالم ... اّىن َالْعَلُم انَّ هذا اُحلبَّ الِذى حتُِ

  574اىنِّ َوالّلِه اِحبُّ ِرْحيَُكم َواْرَواَحُكم امام باقر عليه السالم 

  76، 75 عليه و آله اوَُّل َما َخَلَق الّلُه ُروِحى رسول الّله صلى اهللا

  75اوَُّل َما َخَلَق الّلُه الَعْقُل رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  75اّوُل َما َخَلَق الّلُه الَقَلُم رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  75اوَُّل َما َخَلَق الّلُه النُّوُر رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  164، 78، 76سول الّله صلى اهللا عليه و آله اّوُل َما َخَلَق الّلهُ نُوِرى ر 

  *510امام صادق عليه السالم ... اوَُّل َما يُْظِهُر اْلَقاِئُم ِمَن اْلَعْدِل اْن يـَُناِدَى ُمَناِديِه 

  338اْهُل القرآِن، ُهْم اْهُل اِهللا َوخاصَُّتُه رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 

  42رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َواّنُكْم َوارُِدوَن َعَلىَّ احلَْوض  ايـَُّها الّناس، اّىن فـََرٌط َلُكمْ 

  586رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َبراَءٌة َلُه ِمَن النَّاِر ِمْن اِخى َواْبِن َعمِّى َوابـَْنِىت 

  630م امام رضا عليه السال... َبَكْت السَّماواُت الَسْبُع َواْالَرُضْوَن ِلَقْتِلِه 

  552امام باقر عليه السالم ... بـَلِّغ َمْن َلِقيَت ِمن َمَواِليَنا َعّنا السَّالم، َوُقل َهلُم 

ؤِمنَني َعلىَّ ْبِن اىب طالٍب عليه السالم امام صادق عليه السالم 
ُ
  172ِبَواليَِتُكْم امريَامل

  *508ه و آله رسول الّله صلى اهللا علي... التاسع منهم قائم اهل بيىت ومهدى امىت 

  542امرياملؤمنني عليه السالم ... َحتَلَّْوا ِباْالْخِذ بِاْلَفْضِل، والَكفِّ َعِن البـَْغى 
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  713: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  113تـََناُم َعيـَْناَى َوال يـََناُم قَلِيب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  94امرياملؤمنني عليه السالم ... األَرِضَني السُّفَلى اقَداُمُهم الثَّابَِتةُ ِىف 

  55رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َثالثٌَة َيْشَفُعوَن اىل الّله َعزََّوَجلَّ فـَُيَشفَُّعوَن 

  589و آله  ُيَكفُِّر الذُّنُوَب َوُيَضاِعُف احلََْسناِت رسول اللّه صلى اهللا عليه -اْهُل اْلبَـْيتِ  -ُحبُّنا

  *514امام صادق عليه السالم ... حىت اذ قام القائم جاءت املزاملة وياتى الرجل 

  552امام باقر عليه السالم ... اِحبُّ َعلِّياً َوأَتوّالُه : َحسُب الرَُّجِل ان يـَُقولَ 

  591السالم امام رضا عليه ... الّلِه اْن َجيََعَل َولِيَّنا َرِفيقاً لِْلَنبِّيَني   َحٌق َعلى

  405امرياملؤمنني عليه السالم ... اَحلْمُد ِلّلِه الَِّذى َرَزَقىن ِمَن الرِّياِش ما اَجتَمَُّل ِبِه 

  *508امام حسن عسگرى عليه السالم ... احلمد لّله الذى مل خيرجىن من الدنيا حىت أراىن 

َتَجّلى ِخلَلِقِه ِخبَلِقِه امرياملؤمنني 
ُ
  263عليه السالم اَحلمُد ِلّلِه امل

َِشيَِّة امام صادق عليه السالم 
َِشيََّة ِبنـَْفِسَها ُمثَّ َخَلَق األْشَياَء ِبامل

  77َخَلَق الّلُه امل

  168ُخِلْقُت انَا َوَعِلىٌّ ِمْن نُوٍر واِحٍد رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

نَيا َوَما ِفيَها لّلِه تـََباَرَك َوتـََعاَىل َوِلَرُسوِلهِ    64؟ ...َوَلَنا  الدُّ

  304َدولَُتنا آِخُر الدَُّوِل امام صادق عليه السالم 

  102َذاَك اِخى َعِلىُّ بُن اىب َطاِلب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 
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  471امام صادق عليه السالم ... َربِّ َالَتِكْلىن اَىل نـَْفسى َطرَفَة َعٍني اَبداً 

  626يه السالم َرِحَم اهللاُ َدْمَعَتَك امام صادق عل

  619امام باقر عليه السالم ... َرِحَم الّلُه عبداً اْجَتَمَع َمَع آَخٍر فـََتذاَكَر اْمرَنَا 

  496َرَزَقَك االميَاَن َفَحرََّم َبَدَنَك َعَلى النَّاِر امام جواد عليه السالم 

  496َرَزَقَك الَعاِفَيَة َفاَعاَنَك َعَلى الطَّاَعِة امام جواد عليه السالم 

ِل امام جواد عليه السالم    496َرَزَقَك الُقُنوَع َفَصاَنَك َعِن الَتَبذُّ

ؤِمنَني عليه السالم فـَْرُعَها 
ُ
  66امام صادق عليه السالم ... َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اصُلَها، َواِمريُامل

  193، 191ِرَضى الّلِه ِرضانا اْهَل البَـْيِت امام حسني عليه السالم 

  259رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... الرَّْوُح والرَّاَحُة، والرَّْمحَُة والنُّْصَرُة 

، او َعفٌو َعن َذنٍب امرياملؤمنني عليه السالم  ا ُهَو َسبٌّ ِبَسبٍّ   410ُرَوْيداً، امنَّ

  714: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َك َسِعَد َمن اطاَعَك َوَشِقَى َمن َعَصا

   صفحه معصوم روايت

  517امام صادق عليه السالم ... السَّالُم َعَلْيُكْم اْهَل بـَْيِت الرَّْمحَِة َوالنُّبـُوَِّة 

  558، 339، 154َسْلماٌن ِمنَّا اْهَل اْلبَـْيِت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

ْعُت َرُسوَل الّلِه    560امرياملؤمنني عليه السالم ... انا َسيُِّد ُوْلِد آَدَم : يـَُقولُ مسَِ

  526رسول الّله صلى اهللا عليه و آله   السيُِّد الّلهُ َتباَرَك َوَتعاىل



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

 

 

  544امام حسن عليه السالم ... ُشحُّ الرَُّجِل َعَلى ِديِنِه، َواصَالُحُه َمالُه 

  528امام باقر عليه السالم ... َصِحيحاً َشرِّقا وَغرِّبا َفَال جتََِداِن ِعلماً 

  *66امام صادق عليه السالم ... شيَعتُنا ُخِلُقوا ِمْن فاِضِل طيَنِتنا 

َعتُنا َمنْ    664الَميَْدُح بِنا غالِياً امام صادق عليه السالم ... ِشيـْ

ْسَتقيُم ِىف الدُّنيا ما َقَصَر َعِن الُغُلوِّ 
ُ
  148ليه السالم امرياملؤمنني ع... الصِّراُط امل

  47َطاَعُة الّلِه َوَمعرَِفُة االَماِم امام صادق عليه السالم 

  532رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َظاِهرُُه انيٌق، َوبَاِطُنُه َعِميٌق 

  56َعاِملٌ يَنَتِفُع ِبِعلِمه، افَضُل ِمن َسْبِعَني الَف َعاِبٍد امام باقر عليه السالم 

  563رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ْن اليـَْقَبَل اْمياَن َعْبٍد عاَهَدِىن َرّىب ا

  189امرياملؤمنني عليه السالم ... ِعرتَُتُه َخُري الِعَرتِ، َواسرَتُُه َخُري االَسِر 

  542رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... عزُّ اْلُمؤِمِن اْسِتْغناُؤُه َعِن النَّاِس 

  *516امام صادق عليه السالم ... ا فجميع ما جاءت به الرسل العلم سبعة وعشرون حرف

  140رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ِىلٌّ َوابـَْناَى ِمْنُه الطَّيُِّبوَن ِمّىن، َوانَا ِمنـُْهْم 

  409امرياملؤمنني عليه السالم ! ُغرِّى َغْريِى

  46امام صادق عليه السالم ... َمْعرِفـَُتنا َفاِحتَُة َذِلُك ُكلِّه َمعرِفـَتـَُنا َوَخاِمتَُتُه 

  658امرياملؤمنني عليه السالم ... َفاذاً َحقُّ َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله اْعَظُم ِمْن َحقِّ الَواِلَديِن 

  *516امام صادق عليه السالم ... فاذا قام قائمنا اخرج اخلمسة والعشرين حرفا فبثها ىف 
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  658َويِل ِلَمْن َقَطَعَها امرياملؤمنني عليه السالم َفالَوْيُل ُكلُّ ال

  568امرياملؤمنني عليه السالم ... َفاْن شارََكُه ِىف ُحبِّنا ُحبُّ َعُدوِّنا 

  715: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  619َفانَّ ِىف اجِتَماِعُكم َوُمَذاِكرَِتُكم احَياَءنا امام باقر عليه السالم 

   صفحه معصوم روايت

  245رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... يا َملَك اْلَمْوِت : َفاْن كاَن حيُِبُّنا قـُْلتُ 

  567امرياملؤمنني عليه السالم ... فاْن كاَن حيُِبُّ َولِيَّنا فـََلْيَس ِمبُْبِغٍض لَنا 

  592َفانََّك َمَع َمْن اْحَبْبَت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  228، 83رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َفانـَُّهْم ِعرتَِتى، ُخِلُقوا ِمن ِطيَنِىت 

ْفتَـَرُض الطَّاَعِة 
ُ
  153امام صادق عليه السالم ... َفأمَّا الِصراُط ِىف الدُّنيا فـَُهَو االماُم امل

  618فـََرِحَم الّلُه َمن احَيا اْمَرنَا امام صادق عليه السالم 

  55املِِ َعَلى َساِئِر الناِس َكَفضِلى َعلى ادنَاُهم امام صادق عليه السالم َفضُل العَ 

  55رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َفضُل الَعاملِِ َعَلى الَعاِبِد َكَفضِل الَقَمِر 

  613ِلُمِحّىب اْهِل اْلبَـْيِت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله   َفُطْوَىب 

  629امام رضا عليه السالم ...  فـَْلَيْبِك الَباُكوَن فـََعَلى ِمثِل اُحلَسْنيِ 

  528رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َفَال َتْسِبُقوُهْم فـََتهِلُكوا، َوَال تـَُعلُِّموُهْم 

  568امرياملؤمنني عليه السالم ... َفَمْن اَحبَّ اْن يـَْعَلَم حاَلهُ ِىف ُحبِّنا 
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  43رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َعِلىٌّ َوِسْبَطاَى : الّلِه؟ َقالَ  َفَمن اْهُل بَيِتَك يَا َنِىبَّ 

  553امام صادق عليه السالم ... فـََوالّلِه َالتُناُل َواليـَتـَُنا اّال ِبالَورَِع َواالجِتَهاِد 

ْنيا َواْآلِخَرَة رسول الّله صلى اهللا ع   612ليه و آله فـََو الّلِه ما اَحبـَُّهْم اَحٌد اّال َرِبَح الدُّ

  179رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... فـَُهَو َسيُِّد اْألْوصياِء، اْللُُّحوُق ِبِه َسعاَدةٌ 

َق ِىل َوآَمَن ِىب، َواَحبََّك َوَعِشريََتَك    601رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ِفْيَمْن َصدَّ

  410ني عليه السالم امرياملؤمن! َقاتـََلُه الّلُه َكاِفراً، َما افَقَههُ 

  664امام باقر عليه السالم ... قـَْوٌم يـَُقولُوَن ِفْينا ما النـَُقولُُه ِىف انـُْفِسنا 

  126امام صادق عليه السالم ... َكاَن اِىب ُيَصلِّى ِىف َجْوِف اللَّيِل، فـََيْسُجُد السَّْجَدَة 

  *108امام صادق عليه السالم ... الّله  يه فأنزلالّله صلى اهللا عليه و آله يقوم على أطراف أصابع رجل كان رسول

  196كاَن َشيطاىن كاِفراً َفاَعاَنِىن الّلُه َعليِه َحّىت اْسَلَم بَِيدى رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

بُِّىن َويـُْبِغُضَك    34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... كَذَب َمْن َزَعَم انَّه حيُِ

  628الُبَكاِء َمكُروٌه ِسَوى اجلَزَِع َوالُبَكاِء َعَلى اُحلَسْنيِ امام صادق عليه السالم ُكلُّ اَجلزَِع َو 

  716: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  230، 173ال الَه اّال الّلُه ِحْصىن، َوَمْن َدَخَل ِحصىن اِمَن ِمْن َعذاىب امام رضا عليه السالم 

   صفحه معصوم روايت

م  حمتاجا اىل الزكاة وجيىال ترى    *512امام باقر عليه السالم ... ء اصحاب الزكاة بزكا

  649رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َال ُتشرِك بِالّلِه َشيئاً َواْن ُحرِّْقَت ِبالّناِر 
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  538امام صادق عليه السالم ... َال َتْكَسُلوا ِىف َطَلِب َمَعاِيِشُكم 

ؤمن اَخفُّ ِمْن َذِلَك رسول الّله صلى اهللا عليه و آله َال َحاَجَة ِىل ِىف 
ُ
  527 َذِلَك، امل

  314رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َيَدْيِه   العطنيََّ هذه الرَّاَيَة َغداً َرُجًال يـَْفَتُح الّلُه على

  163قدسى ... ال َيَسُعىن اْرضى َوال َمسائى، َولِكْن َيَسُعىن قـَْلُب َعْبدى 

  220امرياملؤمنني عليه السالم ...  يَغَشاُهْم نَوُم الُعُيوِن، َوَال َسْهُو الُعُقوِل َال 

  *619رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... نفسه وتكون عرتتى احبَّ  اليه من اليؤمن عبٌد حىت أكون أحب

  96رسول الّله صلى اهللا عليه و آله  َلَضْرَبُة َعلىٍّ يـَْوَم اْخلَْنَدِق، اْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة الثـََّقَلْنيِ 

  54امام صادق عليه السالم ... َلَقَضاءُ َحاَجِة اْمرٍِئ ُمؤِمٍن، اَحبُّ اَىل الّلِه 

  112َلَقْلُب بِن آَدَم اشدُّ اْنِقالباً ِمَن اْلِقْدِر اذا اْجَتَمَعْت َغْلَياً رسول اللّه صلى اهللا عليه و آله 

  560َساُس االْسَالِم ُحبـَُّنا اهَل الَبيِت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ٍء اَساٌس، َوا ِلُكلِّ َشى

  *514امام صادق عليه السالم ... ملا اسرى ىب اوحى اىل رىب جل جالله 

  257َلْو َدنـَْوُت اْمنَُلًة َالْحتَـَرْقُت جربئيل 

  317امرياملؤمنني عليه السالم ... َلو شْئُت َالْوَقرُت َسْبعَني َبصراً 

ؤِمِن ِبَسيِفى َهَذا 
ُ
  564امرياملؤمنني عليه السالم ... َلْو َضَرْبُت َخيُشوَم امل

  92َلْو ُكِشَف الِغطَاءُ َما اْزَدْدُت يَقيناً امرياملؤمنني عليه السالم 

  663رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َلْوال اْن يـَُقوَل فيَك الَغاّلوَن من امَّىت 

  164لقُت األفالَك قدسى َلْوالَك َلَما خَ 
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  588رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ما اَحبَّنا اْهَل اْلبَـْيِت اَحٌد فـََزلَّْت ِبِه َقَدٌم 

  274رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َما بَاُل اقواٍم اَذا ذُِكَر ِعنَدُهْم آُل ابراِهيَم 

  576امام باقر عليه السالم ... رُّ الّلهُ ِبِه َما بـَْنيَ اَحدُِكُم وبـَْنيَ اْن يـََرى َما يُقِ 

  317َما تفسري األلِف ِمَن اَحلمِد؟ امرياملؤمنني عليه السالم 

  717: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  118قدسى ... ٍء اَحبَّ اَىلَّ  َما تـََقرََّب اىلَّ َعبٌد ِبَشى

  *50امام صادق عليه السالم ... األرِض اَحبَّ اليِه َما َخَلَق الّلُه تـََعاَىل بُقعًة ِىف 

   صفحه معصوم روايت

  541رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ما ُخِلْقُتْم ِلْلَفناِء َبْل ُخِلْقُتْم لِْلَبقاِء 

  210َما َشَكْكُت ِىف اَحلقِّ ُمْذ أُرِيُتُه امرياملؤمنني عليه السالم 

  116َقِوَيْت َعَليِه الِنيَُّة امام صادق عليه السالم َما َضُعَف َبَدٌن َعمَّا 

  54امام باقر عليه السالم ... ٍء اَحبَّ اَىل الّلِه ِمن ادخاِل السُّروِر  َما ُعِبَد الّلُه ِبَشى

  107امرياملؤمنني عليه السالم ... َما َعَبدُتَك َطَمعاً ِىف َجنَِّتَك، َوال َخوفاً ِمن نَارَِك 

  274ّلهُ َذِلَك ِمنُه َحّىت يَلقاه ِبوالَيِىت، َوَوَاليَِة اهِل بَيِىت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله َما َقِبَل ال

  92َما ُكنُت اعُبُد َربّاً َمل اَرُه امرياملؤمنني عليه السالم 

  165له ما لِّلِه نـََبأٌ أْعَظُم ِمّىن، َوما لِّلِه آيٌَة أْكبَـُر ِمّىن رسول الّله صلى اهللا عليه و آ

  46امام صادق عليه السالم ... ٍء َبعَد اْلَمْعرَِفِة يَعِدُل َهِذه الَصالَة  َما ِمن َشى
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  628امام حسني عليه السالم ... ما ِمْن َعْبٍد َقَطَرْت َعْيناُه ِفْينا َقْطَرًة 

َقُم الناُس ِمنَّا   529امام حسني عليه السالم ... انّا لَبيُت الرمحِة ! ما َندِرى ما يـَنـْ

  104امام سجاد عليه السالم ... فـََنْحُن َوالّلِه َشَجَرُة النُّبـُوَِّة ! ما يـَْنِقُم النَّاُس ِمنّا

  112رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمَثُل الَقْلِب َمَثُل رِيَشٍة ِىف اْلَفالِة تـََعلََّقت ىف اصِل َشَجَرِة 

  35امرياملؤمنني عليه السالم ... َجنٌْم طََلَع َجنٌم  مثـَُلُكم َكَمَثِل النُّجوِم، ُكلَّما َغابَ 

  143رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمثـَُلُكْم يا َعلىَّ َمَثُل بـَْيِت الّلِه اَحلراِم 

  34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمثـَُلَك َوَمَثُل األِئمَِّة ِمن ُوِلِدَك َبعِدى َمَثُل َسفيَنِة نوح 

  640امام باقر عليه السالم ... ِشيَعتَـَنا ِبزيَاَرِة قـَْربِ اُحلَسْنيِ ْبِن َعلىٍّ عليهما السالم  ُمُروا

  523رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ُمُروَّتُنا اْهَل البيِت، الَعْفُو َعمَّْن َظَلَمنا 

َْرءُ يـُْوَزُن ِبَقْوِلِه َويـَُقوَُّم ِبِفْعِلِه 
  542عليه السالم  امرياملؤمنني... امل

  553امام صادق عليه السالم ... َمَعاِشَر الّشيَعِة، ُكونُوا لََنا َزيناً 

  34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمعرَِفُة آِل ُحمَمٍَّد بـَرَاَءٌة ِمَن النَّاِر 

  141ليه السالم َمِن اتـََّبَع اْمَرنا َسَبَق، َمْن رَِكَب َغيـَْر َسفيَنِتنا َغِرَق امرياملؤمنني ع

  49امام صادق عليه السالم ... َمن اَتى الَكعبَة فـََعَرَف ِمن َحقَِّها َوُحرْمِتَها 

  718: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  83رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمن احبَّ ان َحيَىي َحياًة ُتشِبُه َحَياَة األنبياِء 

  595امام سجاد عليه السالم ... يـَْنُظَر اَىل َرُجٍل ِمْن اْهِل اجلَنَِّة َمْن اَحبَّ اْن 
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   صفحه معصوم روايت

  587رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... آِمناً   َمْن احبَّنا اْهَل اْلبَـْيِت َحَشَرُه الّلُه َتعاىل

ًة ِلْلَبالِء امري    572املؤمنني عليه السالم َمْن اَحبَّنا اْهَل اْلبَـْيِت فـَْلَيْسَتِعدَّ عدَّ

  591َمْن اَحبَّنا اْهَل اْلبَـْيِت ىف الّلِه، ُحِشَر َمَعنا رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  565َمْن اَحبَّنا فـَْليَـْعَمْل ِبَعَمِلنا امرياملؤمنني عليه السالم 

  596السالم  امام سجاد عليه... َمْن اَحبَّنا لِّلِه اْسَكَنُه الّلهُ ىف ِظلٍّ ظَِليٍل 

  590امام صادق عليه السالم ... َمْن اَحبَّنا لِّلِه، َواَحبَّ حمُِبَّنا الِلَغَرِض ُدنْيا 

  592امام حسني عليه السالم ... نَِبيِّنا هَكذا   َمْن اَحبَّنا لِّلِه، َوَرْدنا َحنُْن َوُهَو َعلى

  *510رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... مناد ينادى هذا املهدى خليفة الّله فاتبعوه ميال األرض 

  *511امام باقر عليه السالم ... من أدرك أهل بيىت من ذى عاهة برأ 

  183رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... آَدَم ىف ِعْلِمِه   َمْن اراَد اْن يـَْنُظر اىل

  562الم امام باقر عليه الس... قـَْلِبِه   َمْن اْصَبَح جيَُِد بـَْرَد ُحبِّنا َعلى

  546َعُدوَُّه ُمناْه امام جواد عليه السالم   َمْن اطاَع َهواُه اْعَطى

  179رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمْن تَِبَعُهْم َجنا ِمَن الّناِر 

  625امام رضا عليه السالم ... ِلما اْرُتِكَب ِمنَّا   َمْن َتَذكََّر ُمصابَنا َوَبكى

بَّن  َمْن تـََوىلَّ    567ا فـََقْد اَحبَّنا امام صادق عليه السالم حمُِ

  619امام رضا عليه السالم ... ِفيِه امرُنَا   َمْن َجَلَس َجمِْلساً ُحيىي
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  627امام صادق عليه السالم ... َمْن ذََكرَنا اْو ذُِكْرنا ِعْنَدُه َفَخرََج ِمْن َعْيِنِه َدْمٌع 

  641امام رضا عليه السالم ... ِت َمْن زَاَر قـَبـَْر اُحلَسْنيِ ِبَشطِّ الُفرَا

  641امام صادق عليه السالم ... َمْن زَاَر قـَبـَْر اُحلَسْنيِ لِّلِه َو ِىف الّلِه 

  54َمْن َسرَّ ُمؤِمناً فـََقْد َسرَِّىن َوَمْن َسرَِّىن فـََقْد َسرَّ الّلَه امام باقر عليه السالم 

  228رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اِتى َحياِتى، َوَميُوَت ممََ   َمْن َسرَُّه اْن َحيْىي

  273رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... الّلَه َعزَّ َوَجلَّ آِمنا ُمَطهَّراً   َمْن َسرَُّه اْن يـَْلقى

  259امام رضا عليه السالم ... َمن َسرَُّه ان يَنُظَر اَىل الّلِه ِبَغِري ِحَجاٍب 

  719: فرش نشني، صالسالم عرشيان  اهل بيت عليهم

  641امام صادق عليه السالم ... َمْن َملْ يَْأِت قـَبـَْر احلَُْسْنيِ َحىتَّ َميُوَت 

  661َمْن ماَت َوال يـَْعِرُف اماَمُه، َماَت ِمَيتًة جاِهليًَّة رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

   صفحه معصوم روايت

  314جربئيل ...  َمْن ِمْثلى؟ وانا ىف السَّماِء طاووُس املالئكةِ 

  47رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َمن َمّن الّلُه َعلَيِه ِمبَعرَِفِة اهِل بَيِىت َوَواليَِتِهم 

  125امام سجاد عليه السالم ! َمْن يُطيُق َهذا؟! َمْن يُطيُق َهذا؟

  338َموىل اْلَقْوِم ِمنـُْهْم رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

ا سَ  َّ   328يَِّدُة نساِء العاَلِمْنيَ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله َمه، َفا

  141رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... النُُّجوُم اماٌن ِالْهِل اْألْرِض ِمَن اْلَغَرِق، َواْهُل بـَْيىت 
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  665امام رضا عليه السالم ... َحنُْن آُل ُحممٍد، النََّمُط األوَسُط 

  103امام سجاد عليه السالم ... َوَحنُن الصِّراُط اْلُمْسَتقِيم َحنُن ابـَْواُب الّلِه، 

  132َحنُْن اآلِخُروَن، الّساِبُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  252امام سجاد عليه السالم ... حنُن الذيَن بَِنا ُميِْسُك الّلُه السماَء اْن تـََقَع على األرِض 

  268بـَْيٍت َطهََّرُهُم الّلُه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله َحنُن اهُل 

  104رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َحنُْن اْهُل بـَْيٍت َمفاتِْيُح الرَّْمحَِة 

  601َحنُْن اْهُل البَـْيِت، َوِشيْـَعتُنا رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  142امرياملؤمنني عليه السالم ...  َحنُْن باُب ِحطََّة، َوُهَو باُب السَّالمِ 

  252امرياملؤمنني عليه السالم ... َحنُْن بـَْيُت النُّبـَُوِة َوَمْعِدُن اِحلْكَمِة 

  171َحنُْن َحْبُل الّلِه اْلَمتُني رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  529َحنُْن ُخزَّاُن ِعْلِم الّلِه امام باقر عليه السالم 

  536، 282ِىف الِعلِم، َوَحنُن نَعَلُم تَأِويَلُه امام صادق عليه السالم  َحنُن الرَّاِسُخونَ 

ا َجنا    140رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... َحنُْن َسفينُة النَّجاِة، َمْن تـََعلََّق ِ

ْسَتِقْيم امام سجاد عليه السالم 
ُ
  276َحنُْن الصِّراُط امل

سَتقيُم اَىل الّلِه تـََعاَىل امام باقر عليه السالم َحنُن الطَّرِيق، َوِصراُط الّلِه 
ُ
  152امل

  63َحنُْن َوالّلِه اَمساُؤُه اُحلسَىن؟ 

، فَاذا َوَقَع الَّذى َنْكَرُه    198امام باقر عليه السالم ... َنْدعوا الّلَه ِفيما حنُِبُّ
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  720: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  627امام صادق عليه السالم ... ْلِمنا َتْسِبْيٌح، َوَمهُّهُ َلنا ِعباَدٌة نـََفُس اْلَمْهُمْوِم ِلظُ 

  664واِحبُّوا اْهَل بيِت نبيُِّكْم ُحبَّاً ُمْقَتِصداً َوال تـَْغُلوا امام صادق عليه السالم 

   صفحه معصوم روايت

  179و آله  رسول الّله صلى اهللا عليه... َواْمسُُه ىف التـَّْوراِة َمْقُروٌن اىل اْمسى 

  193َواسُري ِبسريَِة َجّدى َواىب امام حسني عليه السالم 

  218امرياملؤمنني عليه السالم ... َواعَجُب ِمن َذِلَك َطارٌِق َطَرقـََنا ِمبَلُفوَفٍة ِىف ِوَعائَِها 

  555امام رضا عليه السالم ... َواعَلُموا انَُّه لَيَس يُغِىن َعنُكم ِمَن الّلِه اَحٌد 

  244رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ى نـَْفِسى ِبَيِده، التُفاِرُق ُروُح َجَسٍد صاِحَبها والَّذ

  586امام صادق عليه السالم ... والّلِه الَميُْوُت َعْبٌد حيُِبُّ الّلَه َوَرُسْوَلُه 

  592َوالّلِه َلْو اَحبـََّنا َحَجٌر َحَشَرُه الّلهُ َمَعَنا امام باقر عليه السالم 

  661امام سجاد عليه السالم ... والّلِه َلْو َعِلَم ابُوَذٍر ما ِىف قـَْلِب َسْلماَن َلَقتَـَلُه 

  563ُيَطهُِّر الّلُه قـَْلَبُه امام صادق عليه السالم   َوالّلِه والّلِه الحيُِبُّنا َعْبٌد َحّىت 

  589ليه السالم امام حسن ع... َوانَّ ُحبَّنا لَُيساِقُط الذُّنُوَب ِمْن اْبِن آَدَم 

َا اَمَر ِبطَاَعِة اوِىل األمِر    268امرياملؤمنني عليه السالم ... َوامنَّ

  555امام رضا عليه السالم ... وايَّاُكْم َوَمعاِصَى الّلِه ان َترَكُبوَها 

  *511امام باقر عليه السالم ... وحىت خيرج العجوز الضعيفة من املشرق تريد املغرب 
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  413َصدرَِها َكَمرَجِل الَقْنيِ امرياملؤمنني عليه السالم َوِضْغٌن َغال ِىف 

  73َوِعزَّتى َوَجالِىل، َما َخَلقُت َخلقاً ُهَو احبُّ اىلَّ ِمنَك قدسى 

  103َوِعنَدنَا َوالّلِه ِعلُم اْلِكَتاِب ُكلُُّه امام صادق عليه السالم 

  424اْسَوٌة َحَسَنٌة مهدى َوِىف ابـَْنِة َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِىل 

  97رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ِكتاَب الّلِه َواْهَل بـَْيىت : َوَقْد َخلَّْفُت ِفيُكُم الثـََّقَلْني 

  34ُحمَمٍَّد اماٌن ِمَن الَعَذاِب رسول الّله صلى اهللا عليه و آله  اْلَوالَيُة آللِ 

  132امرياملؤمنني عليه السالم ... َنِىبٍّ ُمرَسٍل، او ِكتاٍب ُمنَزٍل وََملْ ُخيِْل ُسبحانَُه َخلَقُه ِمن 

  *510ولو قد قام قائمنا ولذهبت الشحناء من قلوب العباد امرياملؤمنني عليه السالم 

  546َولَيُكْن نـََفَقُتَك َعَلى نَفِسَك َوَعياِلَك َقْصداً امام رضا عليه السالم 

  625امام رضا عليه السالم ...   َواْبكى  ىَوَمْن ذُكَِّر ِمبُصاِبنا فـََبك

  721: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  653َخْلِقِه امام باقر عليه السالم   َوَحنُْن ِمْن ِنْعَمِة الّلِه َعلى

  658َوالَوْيُل ُكلُّ الَوْيِل ِلَمْن َملْ يـَُعظِّْم ُحْرَمَتها امرياملؤمنني عليه السالم 

   صفحه معصوم روايت

  153امام صادق عليه السالم ... ِصراٌط ِىف الدَّنيا، َوِصراٌط ِىف اآلِخَرِة : َوُمها ِصراطانِ 

  61وهو النُّوُر الَِّذى َخَلَق ِمْنُه ُحمَمَّداً وَعِلّياً امام صادق عليه السالم 

  *512امام باقر عليه السالم ... وجيتمع اليه اموال اهل الدنيا كلها من بطن األرض 
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  83َويٌل ِللُمَخاِلِفَني َهلُم ِمن امَِّىت؛ اللَُّهمَّ َالتُِنْلُهم َشَفاَعِىت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

  513رسول الّله صلى اهللا عليه و آله   َوَميَْال الّلُه قـُُلوَب امَِّة ُحمَّمٍد ِغىن

  *514اقر عليه السالم ويوسع الّله على شيعتنا ولو ال ما يدركهم من السعادة لبغوا امام ب

  320هذا للحق وهذا للخلق امام صادق عليه السالم 

  226رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... هذا َواْبناُه وامُُّهما، ُهْم ِمىنِّ َوانَا ِمنـُْهْم 

َرُة اْلَمعُصوُموَن    181امرياملؤمنني عليه السالم ... ُهْم اْألِئمَُّة الطاِهُروَن، َواْلِعتـْ

  103ُخزَّاِىن َعَلى ِعلِمى ِمن َبعِدك قدسى ُهْم 

  177اْيَن َخليَفُة الّلِه ىف اْرِضِه؟ امام صادق عليه السالم : ُهَو الَّذى يُنادى ِبِه يـَْوَم القياَمةِ 

  153َمْعرَِفِة الّلِه َعزَّ َوَجلَّ امام صادق عليه السالم   ُهو الطَّريُق اىل

  526رسول الّله صلى اهللا عليه و آله  َهوِّْن َعَلْيَك فـََلْسُت ِمبَِلكٍ 

  591يا اباَذٍر اْلَمْرءُ َمَع َمْن اَحبَّ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 

َثَك ِمبا يـَْعَلْم ! يا اباذرٍ    662امرياملؤمنني عليه السالم ... انَّ سلماَن َلْوَحدَّ

  562عليه و آله  رسول الّله صلى اهللا... اْهَل اْلَبيِت  -َمْن اَحبَّنا! يا اباذر

  553امام صادق عليه السالم ... بـَلِّْغ َمَعاِشَر ِشيَعِتَنا َوُقل َهلُْم ! يَابَن ُجنَدبٍ 

  630امام رضا عليه السالم ... احلَُْسْنيِ َحىتَّ َتِصيـَْر ُدُمْوُعَك   اْن َبَكْيَت َعلى! ياْبَن َشِبْيبٍ 

  630امام رضا عليه السالم ... اْبِك لِْلُحَسْنيِ ٍء، فَ  اْن ُكْنَت بَاِكياً ِلَشى! يَاْبَن َشِبيبٍ 

  *512يأتيه الرجل واملال كدس فيقول يا مهدى أعطىن فيقول خذ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله 
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  552امام باقر عليه السالم ... َوالّلِه َما يـُتَـَقرَُّب اَىل الّلِه تـََباَرَك َوتـََعاَىل ! يَا َجاِبرُ 

َرئِيُل،    314َواْنَت ِمنَّا رسول الّله صلى اهللا عليه و آله يا ِجبـْ

  42رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... اهُل بَيىت ِمْن ُوْلِد َعلىٍّ : يا َرُسوَل اللِّه، َمْن ِعتـْرَُتْك؟ قالَ 

  722: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  539ْغِىنَ َعن ِمثِلك امام صادق عليه السالم َخَرْجُت ِىف َطَلِب الرِّزِق ِالستَـ ! يا َعبَداألعَلى

  190رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انَُّكْم اصَحاِىب َوَعلّى بن اِىب طَاِلب اِخى ! يا َعْبَد الرَّْمحن

   صفحه معصوم روايت

  *662امام صادق عليه السالم ... يا عبد العزيز ان االميان عشر درجات 

َرَة ُكلِّ ُمؤ    626امرياملؤمنني عليه السالم ... انا يا ابَتاْه؟ : َفقالَ ! ِمنْ يا َعبـْ

ا ! يا َعلىُّ  ُ   34رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... انا َمديَنُة الِعلِم َوانَت بَا

  660رسول الّله صلى اهللا عليه و آله ... ما َعَرَف الّلَه اّال انا َواْنَت ! يا َعلىُّ 

  585ْعِطِك، َوَمتَىنَّ َعَلىَّ اْرِضِك رسول الّله صلى اهللا عليه و آله يا فاِطَمُة، َسِلْيِىن ا

  585قدسى ... َوِعزَِّتى َوَجالِىل َواْرتِفاِع َمكاِىن ! يا فاطمةُ 

  140امرياملؤمنني عليه السالم ... َواْلُمهاِجُروَن َواْألْنَصاُر  -َقاَل َرُسوُل الّلِه َقوًال ! يا ُكميل

  314ا ِمْن اهِلُكْم جربئيل َوان! يا ُحمَمَّدُ 

  31امام صادق عليه السالم ... َلو انَّ َعْبداً َعَبَد الّلَه ِماَئَة َعام ! يا ُمَعّلى

نْيا َوما ِفْيها ! يا يـُْوُنسُ    597امام صادق عليه السالم ... ِقْسَتنا ِبَغْريِ ِقياٍس، ما الدُّ
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  *508ني عليه السالم يصنع ما صنع رسول الّله صلى اهللا عليه و آله امام حس

  *513يكون رمحة للمومنني وعذابا للكافرين امام رضا عليه السالم 

اِل 
َ
  543امرياملؤمنني عليه السالم ... يَنَبِغى لِلَعاِقِل اْن َحيَْرتَِس ِمن ُسْكِر امل

  723: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست ادعيه

   صفحه دعاعنوان

  80وارث ... ُكْنَت نُورَاً ِىف األصالِب الشَّاِخمَِة اشَهُد انََّك  

عُصوُموَن 
َ
هديُّوَن امل

َ
  269جامعه ... اشَهُد انَُّكم األئمَُّة الرَّاِشدوَن امل

  127دعاى امام كاظم عليه السالم ... الّلُهمَّ إّىن اْسأُلَك الرّاَحَة ِعْنَد اْلَمْوِت 

  476دعاى امام كاظم عليه السالم ... ِعْنَد اْلَمْوِت  اللَُّهمَّ ِإىنِّ اْسأَ ُلَك الرَّاَحةَ 

  138دعاى حضرت آدم عليه السالم ... الّلُهمَّ ِجباِه ُحمَمٍَّد َوَعلىٍّ َوفاِطَمَة َواحلََْسِن َواحلَُْسْنيِ 

  529ماه شعبان ... حمّمٍد َوآِل ُحمّمٍد، َشَجرِة النُبـَُوِة   اللُهمَّ صلِّ َعلى

  175، 133، 63جامعه ... ّلُه َوِبُكْم َخيِْتُم ِبُكْم فـََتَح ال

  137، 79َخَلَقُكُم الّلُه انَواراً جامعه 

  464دعاى امام صادق عليه السالم ... ُسبَحاَنَك اللَُّهمَّ َرىبِّ َحّقاً َحّقاً، َسَجدُت َلَك يَا َربِّ تـََعبُّداً 

الِئَكِة 
َ
  175دعاى مالئك ... َوالرُّوِح ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس، َربـَُّنا َوَربُّ امل

  176دعاى مساجد ... الّسالُم َعَلى اوِلَياِء الّلِه َواصِفَيائِِه، السََّالُم َعَلى أَُمَناِء الّله 
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  *131، *130السَّالُم َعَلْيُكْم يَا اْهَل بـَْيِت النُّبـُوَِّة جامعه 

   نني عليه السالمالّسالُم َعْلْيَك يَا آَيَة الّلِه اْلُعظمى زيارت امرياملؤم

  165روز مولود پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

ْنُب ِمْن َعْبِدَك، فـَْلَيْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك دعاى امام كاظم عليه السالم    476، 127َعُظَم الذَّ

ُكرَِّمَني 
  137جامعه ... فـَبَـَلَغ الّلُه ِبُكم اشَرَف َحمَلِّ امل

  624ابو محزه مثاىل ... ِخلُُروِج نـَْفِسى َفما ِىل َال اْبِكى، اْبِكى 

  624ِالِليِم اْلَعذاِب َوِشدَّتِِه، اْم ِلطُوِل اْلَبَالِء َوُمدَّتِِه كميل 

  725: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   صفحه دعاعنوان

  240َمْعِدُن الرَّْمحَِة جامعه 

  275جامعه ... َن ِبواليَِتُكْم واْشَرَقْت االْرُض ِبُنورُِكْم، َوفاَز الفاِئُزو 

ُداُه، َوَخصَُّكْم ِببـُْرهانِِه، َوانـَْتَجَبُكْم لُِنورِِه    176جامعه ... َواَعزَُّكْم ِ

  79جامعه ... َوانَّ ارَواَحُكم َونُورَُكم َوِطيَنَتُكم َواِحدٌة 

  177َوُخَلفاِئَك ىف اْرِضك دعاى عرفه 

ْستَـْوِحِشْنيَ ِىف 
ُ
  581الظَُّلِم كميل يا نـُْوَر امل

  726: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست انبياء و معصومني
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، 52، 51، 47، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 34، 31حمّمد رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله، 
54 ،55 ،56 ،58 ،59 ،60* ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،75 ،
77 ،78 ،80 ،83 ،85 ،91 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،104 ،107 ،108 ،

112 ،116* ،118 ،122 ،125 ،131 ،132 ،133 ،134 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،149 ،150 ،151 ،154 ،155 ،164 ،165 ،167 ،168 ،169 ،171 ،172 ،
175 ،178 ،179 ،180، 181 ،182 ،183 ،184 ،187 ،188 ،190 ،193 ،194 ،196 ،203 ،
216 ،221 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،235 ،236 ،238 ،241 ،242 ،244 ،
245 ،246 ،247 ،249 ،251 ،258 ،259،  

  727: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

261 ،262،  

264 ،267 ،268 ،270 ،271 ،273 ،274 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،287 ،289 ،291 ،
292 ،293 ،295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،312 ،313 ،314 ،315 ،316 ،
318 ،319 ،322 ،325 ،327 ،328 ،331 ،332 ،334 ،335 ،337* ،338 ،339 ،340 ،341 ،
342 ،349 ،350 ،351 ،352 ،353 ،354 ،355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،
363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،368 ،369 ،370 ،371 ،372 ،373 ،374 ،377 ،378 ،379 ،
388 ،390 ،391 ،392 ،393 ،394 ،397 ،405 ،406 ،408 ،412 ،414 ،416 ،418 ،424 ،
425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،431 ،433 ،437 ،440 ،443 ،445،  

  728: ، صالسالم عرشيان فرش نشني اهل بيت عليهم

452 ،455 ،484 ،485 ،486 ،495* ،496* ،501 ،502 ،506 ،507 ،508 ،509 ،513 ،514 ،
518 ،523 ،524 ،526 ،529 ،530 ،531 ،539 ،540 ،541 ،542 ،543 ،546 ،551 ،554 ،
555 ،556 ،559 ،560 ،562 ،563 ،564 ،566 ،569 ،570 ،571 ،574 ،576 ،577 ،578 ،
580 ،583 ،584 ،585 ،586 ،588 ،589 ،591 ،592 ،594 ،595 ،597 ،598 ،599 ،600 ،
601 ،602* ،610 ،612 ،619* ،621* ،623 ،625 ،631 ،636 ،638 ،639 ،640 ،644 ،646 ،
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649 ،650 ،651 ،652 ،653 ،654 ،655 ،656 ،657 ،658 ،659 ،660 ،661 ،663 ،665 ،
666  

، 216، 203، 190، 179، 138، *66، *60، 64، 44 ،43، 42، 41، 40، 38فاطمه زهرا عليها السالم، 
221 ،222 ،225 ،226 ،245 ،246 ،247 ،287 ،289 ،293 ،295 ،311 ،312 ،313 ،314 ،
315 ،316 ،319 ،325 ،328 ،329 ،330 ،331 ،337* ،340 ،378 ،379 ،393 ،394 ،420 ،
421 ،422 ،423 ،424،  

  729: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،431 ،432 ،433 ،434 ،543 ،580 ،583 ،584 ،585 ،
586 ،595 ،638 ،639 ،645  

، 63، 62، 61، 60، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37، 35، 34، 27امرياملؤمنني على عليه السالم، 
64 ،65 ،66 ،68* ،83 ،90 ،91 ،92 ،94 ،96 ،97 ،101 ،102 ،103 ،107 ،108 ،119 ،120 ،

122 ،123 ،127 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،144 ،148 ،165 ،168 ،169 ،171 ،
172 ،174 ،177 ،179 ،181 ،183 ،184 ،189 ،190 ،193 ،203 ،204 ،210 ،218 ،219 ،
221 ،222 ،225 ،226 ،228 ،242 ،243 ،245 ،246 ،247 ،249 ،251 ،252 ،259 ،263 ،
268 ،273 ،281، 286 ،287 ،289 ،291 ،293 ،295 ،299 ،300 ،302 ،311 ،312 ،313* ،
314 ،315 ،316 ،317 ،318 ،320 ،322 ،323 ،327 ،329 ،330 ،332 ،333 ،337* ،349 ،
351 ،356 ،358 ،360 ،375 ،376 ،377 ،378 ،379 ،380 ،381 ،382 ،384 ،385 ،386 ،
387 ،389،  

  730: شني، صالسالم عرشيان فرش ن اهل بيت عليهم

390 ،391 ،392 ،393 ،394 ،396 ،397 ،398 ،399 ،400 ،401 ،402 ،403 ،404 ،405 ،
406 ،407 ،408 ،409 ،410 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،416 ،418 ،419 ،429 ،430 ،
431 ،432 ،477 ،485 ،500 ،507* ،509 ،510 ،511 ،521 ،522 ،523 ،524 ،525 ،527* ،
528* ،531 ،538 ،539 ،540 ،542 ،552 ،560 ،562 ،563 ،564 ،566 ،567 ،568 ،571 ،
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576* ،577 ،579 ،580 ،584 ،586 ،594 ،595 ،599 ،600 ،606 ،610 ،623 ،626 ،639 ،
644 ،646 ،651 ،652 ،654 ،657 ،658 ،660 ،662 ،663 ،665  

، 184، 181، 138، 123، 65، *60، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37امام حسن جمتىب عليه السالم، 
190 ،203 ،221 ،225 ،226 ،242 ،243 ،245 ،246 ،268 ،274 ،286 ،287 ،293 ،295 ،
311 ،313 ،324 ،329 ،330 ،331 ،332 ،337* ،378 ،393 ،413 ،425 ،426 ،427 ،429 ،
430 ،432 ،435 ،436 ،437 ،438 ،439 ،519 ،524 ،543،  

  731: ص السالم عرشيان فرش نشني، اهل بيت عليهم

580 ،584 ،589 ،594 ،596 ،640 ،645  

، 138، 82، 81، 65، *60، 51، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37امام حسني، سيد الشهدا عليه السالم، 
145 ،146 ،180 ،181 ،184 ،190 ،191 ،193 ،197 ،203 ،221 ،225 ،226 ،242 ،243 ،
245 ،246 ،274 ،286 ،287 ،293 ،295 ،299 ،311 ،313 ،315 ،321 ،324 ،329 ،330 ،
332 ،333 ،337* ،378 ،383 ،393 ،413 ،425 ،426 ،429 ،430 ،432 ،436 ،438 ،439 ،
440 ،441 ،442 ،444 ،445 ،446 ،479 ،485 ،507* ،508* ،519 ،524 ،529 ،544 ،573 ،
580 ،581 ،582 ،583 ،584 ،589 ،592 ،594 ،596 ،605 ،617 ،618 ،624 ،626 ،627 ،
628 ،629 ،630 ،631* ،637 ،638 ،640 ،642 ،643 ،644 ،645 ،646  

، 252، 199، 181، 177، 126، 125، 104، 103، 80، 65العابدين عليه السالم،  امام على بن احلسني زين
274 ،325 ،326 ،333 ،334* ،442 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452 ،453 ،455 ،456،  

  732: ش نشني، صالسالم عرشيان فر  اهل بيت عليهم

457 ،458 ،459 ،485 ،513 ،514 ،518 ،529 ،544 ،594 ،596 ،624 ،661  

، 172، 152، 136، 127، 126، 108، 99، 98، 83، 80، 65، 56، 54، 36امام حممد باقر عليه السالم، 
181 ،198 ،242 ،243 ،251 ،263 ،269 ،274 ،285 ،318 ،320 ،351 ،352 ،418 ،423 ،
432 ،452 ،455 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،469 ،485 ،494 ،510 ،511 ،512 ،514 ،
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515 ،523 ،528 ،545 ،551 ،552 ،561 ،562 ،566 ،572 ،592 ،593 ،595* ،619 ،640 ،
653 ،664  

، 116، 109، 103، 82، 79، 77، 66، 65، 60، 54، 49، 47، 46، 31امام جعفر صادق عليه السالم، 
118 ،125 ،126 ،150، 153 ،172 ،181 ،198 ،199 ،222 ،230 ،245 ،269 ،274 ،282 ،
287 ،318 ،319 ،322 ،338 ،349 ،352 ،353 ،357 ،358 ،361 ،382 ،408 ،416 ،423 ،
425 ،432 ،435 ،448 ،451 ،452 ،453 ،463 ،464 ،466 ،467 ،468 ،469 ،470 ،471 ،
472،  

  733: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

473 ،474 ،458 ،507 ،510 ،511 ،514 ،515 ،516 ،517 ،519 ،527 ،529 ،536 ،538 ،
539 ،545 ،553 ،555 ،561 ،563 ،565 ،566 ،567 ،574 ،575 ،576 ،579 ،586 ،590 ،
595 ،596 ،598 ،599 ،600 ،618 ،625 ،626 ،627 ،628 ،629 ،639 ،640 ،641 ،649 ،
661 ،662 ،664  

، 477، 476، 356، 351، 274، 264، 181، 176، 128، 127، 65عليهما السالم،  امام موسى بن جعفر
479 ،485 ،539 ،546 ،646  

، 274، 259، 230، 189، 188، 184، 181، 176، 172، 65امام على بن موسى الرضا عليهما السالم، 
321 ،325 ،353 ،456 ،481 ،482 ،483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،491 ،492 ،509 ،513 ،
527 ،546 ،554 ،581 ،582 ،591 ،607 ،613 ،614 ،615 ،616 ،619 ،625 ،629 ،641 ،
646 ،654 ،665  

، 494، 493، 492، 491، 490، 489، 486، 274، 181، 65امام حممد تقى جواد االئمه عليه السالم، 
546 ،598 ،646  

  734: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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، 495، 276، 275، 274، 269، 240، 181، 176، 133، 130، 79، 65السالم،  امام على اهلادى عليه
496 ،497 ،498 ،499 ،500 ،501 ،547  

، *505، 504، 503، 502، *495، 274، 265، 181، 138، 129، 65امام حسن عسكرى عليه السالم، 
508 ،547* ،577* ،640 ،652* ،659*  

، 508، 507، 506، 424، 304، 274، 181، 134، 93، 65امام مهدى حجة بن احلسن عليهما السالم، 
509 ،510* ،511 ،512 ،513 ،514 ،515 ،516 ،517 ،584 ،604 ،607  

  292حممد رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله، / پارقليطا

  292اللَّه صلى اهللا عليه و آله،  حممد رسول/ پاريكليطوس

  216ابو الفضل العباس عليه السالم، 

  247، 216ها السالم، زينب علي

  504فاطمه معصومه عليها السالم، 

  216على اكرب عليها السالم، 

، 169، 161، 160، 159، 143، 142، 139، 138، 133، 132، 112، 104، 61آدم عليه السالم، 
181* ،183 ،267 ،293 ،294 ،295 ،296 ،335 ،429 ،546 ،560  

  335، 299، 298، 297، 274، 183، 147، 49ابراهيم عليه السالم، 

  293ادريس عليه السالم، 

  299، 298، 297امساعيل عليه السالم، 

  *305داود عليه السالم، 

  394زكريا عليه السالم، 



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

 

 

  101، 100سليمان عليه السالم، 

  665، 663، 335، 325، 300، 297، 296، 292، 183عيسى عليه السالم، 

  394، 325، 292، 216مرمي عليها السالم، 

  426، 342، 335، *305، 298، 183، 52عليه السالم، موسى 

  335، 331، 183، 139، 137، 105، 35نوح عليه السالم، 

  183حيىي بن زكريا عليه السالم، 

  *622، *602يعقوب عليه السالم، 

  *622، 156يوسف عليه السالم، 

  471يونس بن مىت عليه السالم، 

  736: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست اعالم

  325آسيه مهسر فرعون، 

  584، 583آشتياىن، شيخ مرتضى، 

  *516أبان، 

  172ابان بن تغلب، 

  199ابراهيم بن سعد، 

  481ابراهيم بن عباس، 
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  37، 34ابراهيم بن حممد جويىن، 

  *656، *572، 524، 415، *414، *409، *408، *385، *155، *154ابن اىب احلديد، 

  206، 181ابو جعفر، ابن بابويه قمى، 

  534ابن تيميه، 

  *34ابن حجر، 

  627ابن خارجه، 

  99، 98ابن ذر، 

  *360ابن سعد، 

  321ابن مسّاك، 

  114ابن سينا، 

  737: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  629، *44سيد ابن طاوس، 

  508، 396، 395، 391، 369، 354، 317، 97، 82، 51ابن عباس، 

  343، 337، 336شيخ حمى الدين، ابن عرىب، 

  206ابن عمري، 

  526ابن مسعود، 

  *107، *106، *105ابن ميثم، 
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  324ابواحلسن مدائىن، 

  331ابو احلسن هجويرى غزنوى، 

  311ابوالفضل ميبدى، 

  321ابوالقاسم قشريى، 

  146ابواهلتوف بن حرث، 

  40ابو برزه اسلمى، 

  527، 472، 455، 263ابو بصري، 

  656، 365، 289اىب قحافه، ابوبكر بن 

  614ابوبكر محامى، 

  467ابوجعفر خثعمى، 

  738: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  474ابوجعفر فزارى، 

  624، 518، 450ابومحزه مثاىل، 

  81، 80ابو خالد كابلى، 

  662، 661، 591، 579، 578، 569، 562، 256، 155، 154، 139ابوذر غفارى، 

  328، 327واخلري، ابو سعيد اب

  569، 102، 40ابوسعيد خدرى، 
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  364ابوسعيد خرگوشى، 

  485ابوصلت هروى، 

  168، 61ابوطالب بن عبداملطلب، 

  421ابو على سينا، 

  499، 498ابوعلى فهرى، 

  473ابو عمرو شيباىن، 

  40ابوليلى انصارى، 

  488، 487ابو حمّمد غفارى، 

  403ابو مطر، 

  613ابومنصور بن عبدالرزاق، 

  263ابو هارون مكفوف، 

  498، 496، 495ابو هاشم جعفرى، 

  *515أىب الربيع الشامى، 

  391اىب بكر شريازى، 

  *507أىب وابل، 

  *299اتابكى، پرويز، 

  739: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  503امحد بن اسحاق اشعرى، 

  508امحد بن اسحاق بن سعد، 

  *569، *563، *539، *427امحد بن حنبل، 

  533سر سيد امحد خان هندى،  497امحد بن نضر، 

  433امحد مشس باصى، 

  611ارباب، آقا رحيم، 

  442اسامة بن زيد، 

  464اسحاق بن عمار، 

  367اسعد بن زراره، 

  397امساء، 

  368ُأسيد انصارى، 

  468اشجع سلمى، 

  610، 609، 608اصفهاىن، آقا مجال، 

  483اليسع بن محزه، 

  225، 40ام سلمه، 

  413ام كلثوم، 

  613امري سعيد ركن الدوله، 
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  432امني، سيد حمسن، 

  444انس، 

  601، 360، 289، 40انس بن مالك، 

  666، 26انصاريان، حسني، 

  501ايوب بن نوح، 

  740: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  327بابا حسن، 

  *191بابا طاهر عريان، 

  40براء بن عازب، 

  611آيت الّله العظمى، بروجردى، 

  289بريده، 

  256برير بن خضري، 

  486بزنطى، 

  285ُبشر بن شريح بصرى، 

  586بالل بن محامه، 

  428، 374، 355، 155بالل حبشى، 

  636، 622بلخى، جالل الدين حممد، 
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  433بنت الشاطى، 

  311بوبكر نقاش، 

  553پسر جندب، 

  630پسر شبيب، 

  246تربىت، مال عباس، 

  41متيمى، 

  40ثوبان بن جبدد، 

  428، 374، 125، 65، 64، 40جابر بن عبدالّله انصارى، 

  567، 566، 552، 551جابر جعفى، 

  *123جامى، عبدالرمحن، 

  406جذمية، 

  361جرير بن عبدالّله، 

  741: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  42مجيع بن عمري، 

  581حائرى، شيخ مرتضى، 

  358حامت طاىي، 

  645ج على بغدادى، حا 
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  243حارث مهداىن، 

  525حارثة بن زيد، 

  *262، 421، *83حافظ شريازى، 

  256حجر بن عدى، 

  589حّر بن يزيد، 

  654حر عاملى، 

  519، 331حسن بصرى، 

  448حسن بن حسن، 

  462حسن بن زيّات بصرى، 

  460حسن بن كثري، 

  503حسن بن حمّمد قمى، 

  504، 503حسني بن حسن، 

  490عبدالّله نيشابورى، حسني بن 

  607، 604حسيىن، 

  473حفص بن عايشه، 

  414، 413، 372، 371حفصه، 

  593، 528حكم بن عتيبه، 
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  *495حكيمه خاتون، 

  429، 362محزه بن عبداملطلب، 

  474حنان بن شعيب، 

  742: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  343، 336سيد حيدر آملى، 

  406 ،405خالد بن وليد، 

  483خثيمه، 

  378خدجيه بنت خويلد، 

  645خدجيه كربى، 

  26خضر، 

  499داود بن قاسم جعفرى، 

  319داود طاىي، ابا سليمان، 

  248، 246راشد، حسني على، 

  264، 128ربيع زندانبان، 

  256رشيد هجرى، 

  487ريان بن صلت، 

  386زاذان، 



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

 

 

  398، 397، 396، 395، 389زبري، 

  46زرعه، 

  642زنوزى، 

  256زهري بن قني، 

  241، 40، 39زيد بن ارقم، 

  382، 39زيد بن على، 

  432زين العرب، 

  40زينب دخرت ابوسلمه خمزومى، 

  245سدير صريىف، 

  41سعد بن اىب وقاص، 

  146سعد بن حرث، 

  743: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  664، )صحاىب امام باقر(سعد 

  356، 355، 354، )صحاىب پيامرب(سعد 

  421، 335سعدى شريازى، 

  287سعيد بن جبري، 

  359َسّفانه دخرت حامت طائى، 



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

 

 

  469، 287سفيان ثورى، 

  604سلطان الواعظني شريازى، 

، 426، 425، 379، 361، 343، 340، 339، 338، 323، 315، 287، 256، 154سلمان فارسى، 
427 ،431 ،558 ،661 ،662  

  528سلمة بن كهيل، 

  461سلمى، 

  343ليمان ابن ابراهيم قندوزى، س

  645، 644، 643سليمان اعمش، 

  484، 483سليمان جعفرى، 

  37، 34سليمان قـُْنُدوزى حنفى، 

  433، 423سليمان كتاىن، 

  *287سليم بن قيس اهلالىل، 

  402سويد بن غفله، 

  116سهروردى، 

  363سهل بن سعد ساعدى، 

  363سهيل بن عمرو، 

  744: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  421شاه جهان، 



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

 

 

  383شريح قاضى، 

  583شريف رازى، 

  385شعىب، 

  322شقيق بلخى، 

  296مشعون پطرس، 

  426مشعون يهودى، 

  642شوشرتى، قاضى نورالّله، 

  582شريازى، مريزا على آقا، 

  256شريين، 

  265، 129صاحل بن وصيف، 

  41صبيح، عبدالّله بن عباس، 

  مال صدرا/ صدر املتأهلني

، *184، *179، *168، *124، *116، *102، *101، *73، *47، *46، *41، *40، *35شيخ صدوق، 
227* ،252* ،273* ،292* ،347* ،348* ،350* ،352* ،376* ،379* ،435* ،450* ،451* ،
496* ،545* ،553* ،559* ،560* ،562* ،567* ،613 ،619* ،623* ،624* ،625* ،629* ،
630* ،639، 654  

  395صعصعه، 

  120، 119ضرار ضباىب، 
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  745: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  360طارف بن عدى بن حامت طائى، 

  611طالقاىن، شيخ مرتضى، 

  *34طرباىن، 

  360طرفة بن عدى بن حامت طائى، 

  360طريف بن عدى بن حامت طائى، 

  399، 398، 396، 395، 389طلحه، 

  533طنطاوى، 

، *354، *274، *273، *268، *252، *244، *226، *177، *144، *126، *66، *46طوسى، شيخ 
486* ،541 ،561* ،562* ،567* ،568* ،574* ،588* ،589* ،590* ،592* ،619* ،627* ،
628* ،639 ،664* ،665*  

  636، 434، 433، 415، 414، 413، 397، 396، 372، 371، 364، 108، 42، 40، 41عائشه، 

  645، 638، 582حمدث قمى، / عباس قمى، شيخ

  539عبداالعلى، 

  497عبدالرمحن، 

  416عبدالرمحن بن سليمان، 

  586، 190عبدالرمحن بن عوف، 

  746: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  102عبدالرمحن بن كثري، 

  423عبدالزهراء عثمان حممد، 

  *662عبد العزيز قراطيسى، 

  554عبدالعظيم حسىن، 

  311خواجه عبداللَّه انصارى، 

  367، 366، 365عبدالّله بن اَىب، 

  456، 439، 438، 436، 324، 286عبدالّله بن جعفر، 

  539عبدالّله بن حسن، 

  398عبدالّله بن زبري، 

  168، 61عبدالّله بن عبداملطلب، 

  *508، 507عبدالّله بن عطا، 

  454عبدالّله بن مبارك، 

  576عبدالّله بن وليد، 

  471، 470عبدالّله بن يعفور، 

  448، 7عبدالّله نواده على 

  61عبداملطلب، 

  448عبدامللك مروان، 
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  523، 522، 521عبيدالّله بن حّر، 

  414عثمان بن حنيف، 

  436، 435، 398، 397، 396، 395عثمان بن عفان، 

  359، 358عدى بن حامت، 

  256عذرا، 

  747: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  536عراقى، نورالدين، 

  609، 608عّصار، سيد كاظم، 

  318عطار نيشابورى، 

  408عقبة بن علقمه، ابا اجلنوب، 

  407، 389، 219، 218عقيل بن اىب طالب، 

  389يل بن عبدالرمحن خوالىن، 

  372، 373عكرمه بن ابو جهل، 

  522عكرمة بن اخلبيص، 

  244عالء، 

  198عالء بن كامل، 

  434ن، على ابراهيم حس
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  504على بن ابراهيم، 

  540، 539على بن اىب محزه، 

  490على بن جرير، 

  176على بن حسان، 

  502على بن حسني بن بابويه قمى، 

  642على بن عبدالعزيز موصلى حّلى، 

  511، 509على بن عقبه، 

  *434، *432، *422على حممد على دخّيل، 

  431، 430، 396، 322عمار ياسر، 

  395عمران خزاعى، 

  41عمر بن اىب سلمه، 

  748: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  656، 477، 415، 413، 384، 286، 43، 41، 42عمر بن اخلطاب، 

  81عمر سعد، 

  412، 66عمرو بن ُحريث، 

  41عوام بن حوشب، 

  406عوف بن عوف، 
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  456عيسى بن عبدالّله، 

  43، 42عيسى بن عبدالّله بن مالك، 

  324غزاىل، 

  580غالم على قندى، 

  423فاضل امليالىن احلسيىن، 

  429فاطمه بنت محزه، 

  406فاكه بن مغريه، 

  497فّحام منصورى، 

  296فخر االسالم، 

  334فرزدق، ابا فراس، 

  256فرهاد، 

  403فضه، 

  386فضيل بن اجلعد، 

  618فضيل بن يسار، 

  608، *256، *255، *254فيض كاشاىن، 

  508قتاده، 

  199، 472قتيبه اعشى، 
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  749: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  441، 416، 386، 383قنرب، 

  611كاشى، مال حمّمد، 

  508كعب االحبار، 

  365، 364كعب بن زهري، 

  432، 288كليىن، 

  494كمال الدين شافعى، 

  623، 140كميل بن زياد، 

  611گلپايگاىن، سيد مجال الدين، 

  376لبيد بن عطارد متيمى، 

  423لوئى گارده، 

  423لوئى ماسينيون، 

  256ليال، 

  387مالك اشرت، 

  494، 493، 492، 491مامون عباسى، 

  501، 499، 498، 497متوكل عباسى، 

  391جماهد، 
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  643، 638، *68، *60جملسى، 

  256جمنون، 

  582حمدث زاده، مريزا على آقا، 

  606سيد حمّمد، 

  244، )اصحاب امام باقر(حمّمد 

  414اىب بكر، حمّمد بن 

  433حمّمد بن امحد بن عثمان ذهىب، 

  646حمّمد بن سليمان، 

  750: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  500حمّمد بن طلحه، 

  433حمّمد بن طلحه الشافعى، 

  477حمّمد بن عبدالّله بكرى، 

  497حمّمد بن علويه، 

  504حمّمد بن على بن ابراهيم، 

  615ى، حمّمد بن عبدالّله هرو 

  628، 572حمّمد بن مسلم، 

  459حمّمد بن منكدر، 
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  598حمّمد بن وليد كرماىن، 

  248حمّمد مرعى امني انطاكى، 

  421حممود عّقاد، 

  494خمارق مغىن، 

  611مدرس، سيد حسن، 

  576، 524، 399مروان بن حكم، 

  329مستملى خبارى، 

  396، 7مسلم، صحاىب امرياملؤمنني 

  625مسمع، 

  470عبدامللك، مسمع بن 

  582، 109مطهرى، مرتضى، 

  522، 521، 408، 407، 402، 401، 400، 387، 286، 120، 119معاويه بن اىب سفيان، 

  408معاوية بن عمار، 

  628، 466معاوية بن وهب، 

  751: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  489معتصم عباسى، 

  321معروف بن فريوز الكرخى، 
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  466، 32، 31يس، معّلى بن خن

  487معمر، 

  482معمر بن خالء، 

  *113معني، 

  *511مفضل بن عمر، 

  469مفضل بن قيس، 

، *511، *509، *505، *460، *451، *449، *448، *304، *273، *265، *129، *128شيخ مفيد، 
516* ،541 ،567* ،596* ،627*  

  661، 650، 431، 393مقداد، 

  *44مقريزى، 

  *67، 609مال صدرا، 

  118، 100ملكه سبا، 

  480، 479منصور دوانيقى، 

  379موسى بن طلحه، 

  44، 43موسى بن عبد ربه، 

  *637، *623، 133، *114، *113، *63مولوى، 

  256ميثم متار، 

  116مريداماد، 
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  421ناصر خسرو علوى، 

  752: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *495نرجس خاتون، 

  299نصر بن مزاحم، 

  408نضر بن منصور، 

  580نظام رشىت، 

  *171نعماىن، 

  376نعيم بن دجاجه اسدى، 

  580نواب صفوى، 

  421نور جهان، 

  582نورى، مريزا حسني، 

  41واثلة بن اسقع، 

  448واقدى، 

  256وامق، 

  *76وحدت كرمانشاهى، 

  448وليد بن عبدامللك، 

  265، 264هارون الرشيد، 
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  389هارون بن عنرته، 

  629، هارون مكفوف

  423هانرى كربن، 

  433هروى، 

  448هشام بن امساعيل، 

  206هشام بن حكم، 

  334، 333هشام بن عبدامللك بن مروان، 

  40هالل بن حارث، 

  *34هيثمى، 

  40، 39يزيد بن حيان، 

  639يزيد بن عبدامللك، 

  589، 444، 333، 146يزيد بن معاويه، 

  592يزيد بن معاويه عجلى، 

  519يعقوب، 

  406يعقوىب، 

  597، 596، )صحاىب امام صادق(يونس 

  754: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم



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

 

 

   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

  274آل ابراهيم، 

  249آل طه، 

  579آل على، 

، 529، 506، 495، 377، 335، 332، 327، 319، 274، 259، 187، 80، *44، 36، 34آل حمّمد، 
530 ،555 ،578 ،580 ،597 ،598 ،665 ،666  

، 131، 114، 112، 97، 75، 68، 67، 63، *60، 59، 58، 56، 51، 45، 44، 37، 34، 31اسالم، 
132 ،140 ،144 ،152 ،154 ،157 ،169 ،182 ،183 ،184 ،190 ،200* ،201* ،227 ،238 ،
240 ،241 ،252 ،267 ،268 ،276 ،281 ،282 ،293 ،296 ،299 ،309 ،314 ،315 ،339* ،
340* ،348 ،358 ،359 ،362 ،363 ،364 ،365 ،366 ،367 ،370 ،373 ،374،  

  755: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

380 ،394 ،402 ،413 ،426 ،427 ،440 ،479 ،495* ،524 ،528 ،546 ،547 ،559 ،560 ،
564 ،570 ،585 ،587 ،588 ،591 ،595 ،610 ،612 ،618 ،619* ،649 ،656 ،658، 660 ،
661  

  611خبتيارى، 

  376بىن اسد، 

  296، 292، 142، 51بىن اسرائيل، 

  432بىن املطلب، 

  534، 187، *66، 44، 40، 39بىن اميه، 
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  389بىن متيم، 

  406بىن جذميه، 

  352بىن ُحبلى، 

  489بىن حنيفه، 

  467، 466بىن ساعده، 

  756: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  406بىن عامر، 

  489، 128، 44، 40، 39بىن عباس، 

  414بىن عبدالقيس، 

  368بىن عبس، 

  570بىن قريظه، 

  403بىن حميط، 

  467، 432، 398، 331بىن هاشم، 

  533، 402، 401، 400، 203، 146خوارج، 

  650زردشىت، 

، 203، 183، 178، 132، 123، 102، 101، *60، 59، *44، 41، 39، 38، 34، 27اهل تسنن، / سىن
226 ،241 ،249 ،252* ،253* ،271 ،281 ،318 ،337* ،393 ،415 ،422 ،424 ،531 ،534 ،
559 ،601 ،638* ،652 ،655  
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  27شافعى، 

، *184، 178، 172، 132، *102، 101، 82، 66، 65، *60، 59، 44، 41، 40، 38، 27شيعه، 
203 ،226 ،243 ،248 ،249 ،271 ،281 ،285 ،288 ،337* ،393 ،466 ،470 ،495* ،497 ،
502 ،503 ،512 ،513 ،514 ،515 ،521 ،531 ،540 ،551 ،552* ،553 ،554 ،555 ،559 ،
565 ،566 ،575 ،576 ،590 ،599 ،601 ،602* ،610 ،611 ،617 ،621* ،625 ،643 ،651 ،
653 ،654 ،655 ،662 ،663 ،664 ،666  

  422، 421فاطميان، 

  358قبيله طى، 

  367قبيله خزرج، 

  459، 439، 395، 357قريش، 

  663، 650، 461، 359، 291ترسايان، / نصارى/ مسيح

  331معتزله، 

  650، 523، 384، 383، 367، 366، 351، 291يهود، 

  ها فهرست كتاب

، 66، 59، 56، 54، 53، 52، 51، *50، 48، 46، 44، 41، 39، 38، 36، 35، 34، 33، 32قرآن، 
68 ،72 ،74 ،78 ،80 ،86 ،89 ،90 ،94 ،95 ،97 ،98 ،99 ،105 ،108 ،117 ،118 ،131 ،

135 ،147 ،148 ،149 ،150 ،151 ،152 ،154 ،155 ،167 ،168 ،170 ،173 ،174 ،181* ،
182 ،188 ،194 ،196 ،202 ،203 ،211 ،217 ،223 ،227 ،230 ،231 ،232 ،234 ،235 ،
236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،259* ،260 ،261 ،267 ،271 ،275 ،281 ،282 ،283 ،
284 ،285 ،286 ،288 ،291 ،299 ،304 ،305* ،335 ،336 ،338* ،343 ،366 ،382 ،396 ،
427 ،428 ،525 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536 ،537 ،540* ،543 ،546 ،547 ،551 ،
554 ،557 ،566 ،590،  
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  758: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

602* ،606 ،617 ،618 ،619* ،621* ،623 ،625 ،631 ،632 ،633 ،635 ،636 ،647 ،652 ،
653 ،655 ،656 ،660  

  *656، *97االحتجاج، 

  *389، *299، *82احقاق احلق، 

  *590، *573، *554، *514االختصاص، 

  *590، *589، *574، *273، *218، *177، *92ارشاد القلوب، 

، *505، *479، *477، *460، *449، *448، *304، *273، *265، *129، *128االرشاد، مفيد، 
509* ،511* ،516*  

  423ارض ملكوت، 

  638، 541االستبصار، 

  *120االستيعاب، 

  *586، *571، *288اسد الغابة، 

  759: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *328، *327اسرار التوحيد، 

  609أسفار، 

  *115االشارات، 

  *547، *546، *263أعالم الدين، 
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  *434، *432النساء،  أعالم

  *449أعالم الورى، 

  *432اعيان الشيعه، 

  *165، *96، *90، *80االقبال، 

، *227، *184، *179، *168، *124، *116، *102، *73، *47، *41، *35األماىل، شيخ صدوق، 
252* ،273* ،292* ،347* ،348* ،350* ،352* ،376* ،379* ،435* ،450* ،451* ،496* ،
545* ،553*، 560* ،562* ،567* ،619* ،625* ،629* ،630*  

، *354، *274، *268، *252، *244، *226، *177، *144، *126، *66، *46األماىل، شيخ طوسى، 
486* ،541 ،562* ،567* ،568* ،574* ،589* ،590* ،592* ،619* ،627* ،628* ،665*  

  *627، *596، *567، 541، *451األماىل، شيخ مفيد، 

  299، 292، 291اجنيل، 

  760: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  297، 295اجنيل برنابا، 

  296أنيس األعالم، 

  *34األواسط، 

  *259اهل بيت عليهم السالم در قرآن و حديث، 

، *71، *70، *68، *67، *62، *61، *60، *59، *56، *47، *43، *42، *39، *36، *31حبار األنوار، 
73* ،75* ،76* ،77* ،78* ،79* ،81* ،90* ،91* ،92* ،94* ،97* ،98* ،99* ،102* ،103* ،

104* ،107* ،108* ،113* ،116* ،124* ،126* ،127* ،128* ،129* ،132* ،139* ،140* ،
142* ،144* ،150* ،151* ،152* ،153* ،154* ،164* ،165* ،166* ،168* ،169* ،171* ،
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172* ،173* ،175* ،176* ،177* ،179* ،181* ،182* ،183* ،184* ،189* ،191* ،192* ،
193* ،198* ،199* ،200* ،210* ،219* ،220* ،221* ،226* ،227* ،228* ،229* ،230* ،
231* ،240* ،241* ،244* ،245* ،246* ،249* ،250* ،251* ،252* ،257* ،259* ،263* ،
265* ،267* ،268* ،269* ،273* ،274* ،275*،  

  761: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

276* ،282* ،285* ،287* ،288* ،289* ،292* ،299* ،303* ،304* ،347* ،348* ،350* ،
351* ،352* ،353* ،354* ،356* ،357* ،358* ،360* ،361* ،362* ،375* ،376* ،379* ،
381* ،382* ،383* ،385* ،386* ،388* ،389* ،390* ،393* ،394* ،403* ،405* ،406* ،
408* ،409* ،410* ،413* ،414* ،415* ،416* ،419* ،424* ،425* ،426* ،428* ،432* ،
435* ،436* ،437* ،438* ،439* ،441* ،442* ،443* ،444* ،445* ،446* ،448* ،449* ،
450* ،451* ،452* ،453* ،454* ،455* ،456* ،457* ،458* ،460* ،461* ،462* ،463* ،
464* ،466* ،467* ،468* ،469* ،470* ،471* ،472* ،473* ،474* ،475* ،477* ،479* ،
480* ،481* ،482* ،483* ،484* ،485* ،486* ،487* ،488* ،490* ،491* ،492* ،494* ،
496* ،498* ،499* ،500* ،501* ،502* ،504* ،505* ،506* ،507* ،508* ،509* ،510* ،
511* ،512*،  

  762: الم عرشيان فرش نشني، صالس اهل بيت عليهم

513* ،514* ،515* ،516* ،518* ،519* ،523* ،524* ،525* ،526* ،527* ،528* ،529* ،
531* ،532* ،539* ،540* ،541 ،542* ،544* ،545* ،546* ،547* ،553* ،554* ،555* ،
556 ،558* ،560* ،561* ،562* ،563* ،565* ،567* ،568* ،572* ،573* ،574* ،577* ،
580* ،585* ،586* ،587* ،588* ،589* ،590* ،591* ،592* ،595* ،596* ،597* ،599* ،
601* ،612* ،613* ،614* ،615* ،616* ،619* ،625* ،626* ،627* ،628* ،629* ،630* ،
636* ،638 ،639* ،640* ،645* ،651* ،652* ،653* ،654* ،656* ،659* ،661* ،662* ،
664* ،665*  
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  *360والنهاية، البداية 

  *292بشارات عهدين، 

  *628، *627، *597، *592، *590، *560، *432، *245، *244، *140، *47بشارة املصطفى، 

  ،*251، *250، *249، *152، *151، *104، *103، *102بصائر الدرجات، 

  763: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

466* ،536* ،541 ،653*  

  624، البكاء للحسني

  638البلد األمني، 

  *521، *81، *80پيشواى شهيدان، 

  *299پيكار صفني، 

  *586، *196، *195تاريخ بغداد، 

  *360، *180تاريخ الطربى، 

  *406تاريخ اليعقوىب، 

  *660، *652، *601، *585، *390، *287، *246، *164، *139تأويل اآليات الظاهرة، 

  *597، *565، *561، 556، *553 ،*546، *544، *523، *56حتف العقول، 

  *320تذكرة األولياء، 

  *402ترمجه الغارات، 
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  *288تفسري ابن كثري، 

  *659، *652، *577، *547، *150، *139، *60تفسري االمام العسكرى عليه السالم، 

  *42تفسري الربهان، 

  *288تفسري الدر املنثور، 

، *282، *276، *275، *153، *152، *150، *148، *139، *66، *56، *55، 51، *36تفسري الصاىف، 
283*،  

  764: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

287* ،292* ،577* ،591* ،649* ،653*  

  *592، *591، *536، *519، *259، *258، *243، 150، *143، *36تفسري العياشى، 

  *601، *285، *171، 105تفسري الفرات، 

  *288تفسري القرطىب، 

  *627، *568، *287، *165، 150، *104، *81، *75، *67، *39تفسري القمى، 

  *597، *288تفسري الكشاف، 

  *343، *342تفسري احمليط األعظم، 

  *221تفسري موضوعى، 

  *66تفسري نور الثقلني، 

  299، 297تكوين، 

  *92، *77التوحيد، 
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  426، 352، *305، 299، 291، 179، 65تورات، 

  *640، 639، 638، 541، *519، *269، *80ذيب األحكام، 

  *641، 556، *467، *452، *173، *31ثواب األعمال وعقاب األعمال، 

  ،*446، *415، *35جامع األخبار، 

  765: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

541 ،542* ،544* ،556 ،640*  

  556جامع السعادات، 

  *600اجلعفريات، 

  *636احلكايات، 

  *179األبرار، حلية 

  *464، *389، *384، *228، *200، *199، *198، *120حلية األولياء، 

  *599، *499، *498، *477، *263، *103اخلرائج واجلرائح، 

  *210، *144خصائص األئمة، 

، *510، *457، *436، *351، *350، *348، *347، *273، *268، *222، *168، *142اخلصال، 
541 ،542* ،556 ،565* ،566* ،613* ،662*  

  *588درر األحاديث، 

  *600، *268الدر املنثور، 

  *563، *552، *368، *243دعائم االسالم، 
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  *586دعوات راوندى، 

  *191ديوان بابا طاهر عريان، 

  *262ديوان حافظ شريازى، 

  *608، *256، *255، *254ديوان فيض كاشاىن، 

  *288، *253، *252ذخائر العقىب، 

  766: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 

  206ذخرية العباد، 

  533راه انبيا راه بشر، 

  533راه طى شده، 

  *402، *390راه على، 

  *590، *573، *469، *99رجال الكشى، 

  *586رجال النجاشى، 

  *323، *322، *321رساله قشرييه، 

، *390، *379، *350، *348، *347، *265، *252، *183، *182، *173، *124روضة الواعظني، 
450* ،460* ،477* ،505* ،552* ،556 ،567* ،629*  

  *426رياحني الشريعه، 

  642رياض اجلنة، 

  *305، 304زبور، 
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  *456، *362الزهد، 

  *546، *177، *172سفينة البحار، 

  *638سنن ابن ماجه، 

  *526سنن أىب داود، 

  *227، *155، *154، *132، *59سنن الرتمذى، 

  *241، *240الدارمى، سنن 

  *519، *241، *240السنن الكربى، 

  767: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *406، *360السرية النبوية، 

  541الشاىف، 

  604شب هاى پيشاور، 

  *67شرح اصول كاىف صدر املتأهلني، 

  *330شرح تعرف، 

  *163شرح عجائب القلب، 

  432شرح املصابيح، 

ج البالغ   *656، *572، 524، *415، *409، *414، *408، *385، *155، *154ة، ابن اىب احلديد، شرح 

  *374، *373، *368، 364شرف النىب، 
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  *289، *288، *183، *182، *102، *42شواهد التنزيل، 

  *133، *132صحيح البخارى، 

  *638، *241، *240، *132، *40، 39صحيح مسلم، 

  *177صحيفه سجاديه، 

  *566الشيعة، صفات 

  302صفني، 

  *438، *437صلح حسن، 

  *656الصوارم املهرقة، 

  *288، *253، *252، *60، *34الصواعق احملرقه، 

  *360طبقات، ابن سعد، 

  768: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *241، *240، *44طرائف، 

  *469العدد القوية، 

  *636، *583عدل اهلى، 

  *518، *463، *435، *124عدة الداعى، 

  *513، *508عقد الدرر ىف أخبار املنتظر، 

  *651، *639، *562، 541، *519، *450، *357، *268، *175، *67علل الشرائع، 
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  *132علم اليقني، 

  *241، *240عمدة، 

  *369، *164، *163، *132، *107، *96، *92، *91، *68، *67، *62، *55عواىل اللئاىل، 

  541العوامل، 

، *273، *265، *230، *221، *184، *176، *175، *173، *150، *128، *63اخبار الرضا،  عيون
354* ،452* ،481* ،486* ،488* ،558* ،563* ،587* ،613* ،614* ،615* ،616* ،619* ،
630* ،639* ،651* ،654  

  *572، *564، *539، *418، *416، *409، *388، *386الغارات، 

  769: عرشيان فرش نشني، صالسالم  اهل بيت عليهم

  *643الغدير، 

  *565، *543، *542، *210، *141، *92، *46غرر احلكم، 

  *171الغيبة، 

  *274، *273الغيبة، طوسى، 

  422فاطمة الزهراء، 

  423فاطمة الزهراء ام أبيها، 

  423فاطمة الزهراء بنت حممد، 

  423فاطمة الزهراء وتر ىف غمه، 

  421فاطمة والفاطميون، 
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  *342، *341، *337الفتوحات املكية، 

  *269، *228، *140، *139، *104، *37، *35، *34فرائد السمطني، 

  302فرات، 

  *267، *222الفردوس، 

  *588، *246فضائل الشيعة، 

  *288فضائل الصحابه، 

  *44فضل آل البيت، 

  *248هاى فراموش شده،  فضيلت

  *546فقه الرضا، 

  *525فقه القرآن، 

  536لعقل، القرآن و ا

  *618، *487، *353، *126قرب اإلسناد، 

  770: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

، *98، *92، *83، *81، *79، *77، *73، *66، 64، *63، *61، *56، *55، *54، *47الكاىف، 
103* ،104* ،105 ،108* ،119* ،125* ،126* ،136* ،150 ،172* ،176* ،184 ،198* ،
199* ،246* ،249* ،250* ،251* ،265* ،269* ،282* ،288 ،356* ،363* ،376* ،413* ،
432* ،448* ،453* ،457* ،460* ،462* ،463* ،464* ،467* ،470* ،471* ،472* ،473* ،
474* ،475* ،482* ،483* ،484* ،485* ،490* ،505* ،510* ،524* ،527* ،528* ،529* ،
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532* ،536* ،539* ،540* ،541 ،545* ،552* ،555* ،556 ،560* ،567* ،575* ،576* ،
579 ،580* ،595* ،649* ،661* ،665*  

  *523، *414الكامل، 

  *646، *640، 638، *629، *627، *626، *176كامل الزيارات، 

  293كتاب ادريس، 

  *287كتاب سليم بن قيس اهلالىل، 

  *641كتاب املزار، 

  ،*314، *313، *311كشف األسرار، 

  771: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

315* ،317*  

، *199، *198، *191، *183، *182، *144، *132، *129، *128، *127، *107كشف الغمة، 
200* ،221* ،225* ،226* ،231* ،274* ،389* ،403* ،405* ،445* ،449* ،458* ،460* ،
462* ،498* ،501* ،558* ،562* ،568* ،597*  

  *334احملجوب، كشف 

  *403، *183كشف اليقني، 

  *591، 105، *65، *43، *42كفاية األثر، 

  *335كليات سعدى، 

  *515، *514، *513، *509، *508، *65كمال الدين، 
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  *253، *252، *228كنز العمال، 

  *326، *325، *324كيمياى سعادت، 

  *611كيمياى حمبت، 

  *584، 583گنجينه دانشمندان، 

  *71لسان العرب، 

  *249، 248ملاذا اخرتت مذهب الشيعة مذهب اهل البيت، 

  *191هلوف، 

  *612مئة منقبه، 

  772: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  *637، *623، *133، *114، *113مثنوى معنوى، 

الس،    642ا

  *69جممع البحرين، 

  287، *56، *51جممع البيان، 

  *288 ،*253، *252، *34جممع الزوائد، 

  *574، 556، *542، *473جمموعة ورام، 

، 541، *482، *452، *383، *358، *357، *269، *259، *244، *172، *55، *47، *31احملاسن، 
561* ،636*  

  556، 541، *427، 184، *163، *122حمجة البيضاء، 
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  336احمليط األعظم والبحر اخلضم، 

  *120مروج الذهب، 

  *288مستدرك حاكم، 

  *569، *253، *252، *227، *141على الصحيحني،  املستدرك

، *441، *439، *419، *418، *393، *386، *369، *368، *352، *230، *108مستدرك الوسائل، 
468* ،469* ،480* ،504* ،521* ،541 ،543*،  

  773: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

546* ،547* ،553* ،554* ،555* ،592* ،627* ،641* ،645* ،659*  

  *458مسكن الفؤاد، 

  *569، *563، *539، *427، *241، *240، *112مسند امحد بن حنبل، 

  *543، 423مسند فاطمة الزهراء، 

  *660مشارق أنوار اليقني، 

  *649، *613، *567، *564، *552، *542، *486، *449، *108مشكاة األنوار، 

  638، *113، *109مصباح الشريعة، 

  *80مى، مصباح كفع

  *494مطالب السؤول ىف مناقب آل الرسول، 

  *562، *544، *276، *275، *153، *152، 105، *103، *71، *70معاىن األخبار، 

  *142، *141املعجم الصغري، 
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  645، 638، *530، *240، *138، *137، *133، *63، *52مفاتيح اجلنان، 

  391مقاتل، 

  ،*197، *190مقتل احلسني خوارزمى، 

  774: السالم عرشيان فرش نشني، ص بيت عليهماهل 

198* ،521*  

  640، *567املقنعة، 

  556، *526، *462، *390، *361، *360مكارم األخالق، 

، *200، *199، *169، *165، *164، *132، *127، *126، *120، *65املناقب، ابن شهر آشوب، 
221* ،257* ،267* ،270* ،271* ،273* ،274* ،299* ،375* ،376* ،379* ،381* ،382* ،
384* ،385 ،390* ،393* ،394* ،419* ،425* ،433 ،437* ،438* ،439* ،441* ،442* ،
443* ،444* ،453* ،454* ،455* ،456* ،457* ،461* ،467* ،468* ،469* ،480* ،500* ،
502* ،527* ،558* ،573* ،640* ،651*  

  *586مناقب خوارزمى، 

  *645منتخب طرحيى، 

  *372، *371، *370الصادقني، منهج 

  638، *545، 541، *538، *496، *464، *299، *181، *180، *116، *79، *49من ال حيضره الفقيه، 

  556، *415املواعظ العدديه، 

  ،7موسوعة االمام على بن أىب طالب 

  775: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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663*  

  *269املؤمن، 

  *367، *365، *364، *363ناسخ التواريخ، 

  *252نثر الدر، 

  *529، 105نزهة الناظر، 

  433نفحات من سرية السيده زينب، 

  *625نفس املهموم، 

  *288نور األبصار، 

  541نور الثقلني، 

، *263، *220، *219، 218، *210، *189، *132، *120، *107، *94، *91، *62ج البالغة، 
410* ،413* ،531* ،564*  

  *107ابن ميثم،  ج البالغة

  *183ج احلق، 

  *112ج الفصاحة، 

  541الواىف، 

، *150، *136، *127، *125، *116، *107، *102، *83، *55، *54، *50، *49، *46وسائل الشيعة، 
172* ،175* ،198* ،199* ،268* ،269* ،273* ،282* ،351* ،353* ،356* ،413* ،448* ،
452* ،654 ،460*،  
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  776: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

462* ،463* ،464* ،467* ،470* ،472* ،473* ،474* ،475* ،482* ،483* ،485* ،490* ،
519* ،524* ،527* ،529* ،532* ،536* ،538* ،539* ،540* ،541 ،542* ،544* ،545* ،
552* ،553* ،556 ،560* ،566* ،618* ،619* ،628* ،629* ،630* ،638 ،639* ،640* ،
649* ،654* ،661*  

  *303، 299وقعة صفني، 

  *123هفت اورنگ، 

، *271، *270، *253، *252، *190، *143، *139، 105، *103، *58، *37، *35، *34ينابيع املودة، 
343 ،586* ،596* ،597* ،612* ،663*  

  293، 292يوحنا، 

  777: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  ها فهرست مكان

  421آفريقا، 

  605آمريكا، 

  *301احد، 

  605اروپا، 

  605اسرائيل، 

  608، 582، 498، 497اصفهان، 
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  432الربقة، 

  432احلسىن، 

  432الدالل، 

  432الصافيه، 

  432العوان، 

  432املثبب، 

  610، 606، 605ايران، 

  293بابل، 

  368حبرين، 

  489ُبست، 

  625، 525، 413 ،409، 403، 399، 396، 395، 394، 387، 385بصره، 

  43، 42ُبصرى، 

  646، *586، 491، *196، *195بغداد، 

  778: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  640بقيع، 

  615بلخ، 

  604بيمارستان پارس، 
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  421تاج حمل، 

  366تبوك، 

  608، 604، 580ران، 

  422جامع االزهر، 

  505جبل مرو، 

  534، 395حجاز، 

  642، 606حّله، 

  646، 614، 607، 598، 592، 491، 487، 482خراسان، 

  605خرمشهر، 

  605خسروى، 

  389ُخَوْرَنْق، 

  430، 314خيرب، 

  403دار االماره، 

  404دار فرات، 

  333دمشق، 

  413ذى قار، 

  779: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم
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  578ربذه، 

  405، 385رحبه، 

  583رى، 

  395زاويه، 

  606، 503، 500، 499، 498، 497راى،  سّر من/ سامرا

  118، 100سبا، 

  505سورا، 

  490، 489سيستان، 

  522، 402، 387، 359، 334، 333شام، 

  522، 521، 401، 400، 394، 384، 360، *303، 300صفني، 

  43، 42صنعا، 

  613طوس، 

  605، 522، 521، 505، 395عراق، 

  334عسفان، 

  249، 242، 241غدير خم، 

  641، 573، 400، 301فرات، 

  423فرانسه، 
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  604، 582، 581، 580، 503قم، 

  606كاظمني، 

  423كتاخبانه العلمني العامة، 

  646، 645، 644، 642، 641، 617، 605، 442، 333، 332كربال، 

  780: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  376، 362، *334، *333، 249، 139، 82، 50، 49كعبه، 

، 576، 522، *512، 416، 412، 408، 403، 402، 401، 389، 387، 385، 381، 321كوفه، 
643  

  *293لندن، 

  485حمّله مربعه، 

  611مدرسه صدر، 

  608مدرسه مروى، 

، 373، 370، 365، 359، 352، 334، 324، 322، 291، 242، 241، 128، 123، 97، 82مدينه، 
378 ،379 ،385 ،392 ،394 ،395 ،408 ،414 ،439 ،441 ،448 ،449 ،451 ،453 ،459 ،
468 ،476 ،477 ،478 ،538 ،646  

  328مرو، 

  372، 362مسجد احلرام، 

  524، 312، 43مسجد النىب، 



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

 

 

  608مسجد حاج سيد عزيز الّله، 

  522، 403مسجد كوفه، 

  642مسّيب، 

  52مشعر، 

  583مشهد، 

  474، 422، 140مصر، 

  781 :السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

، 376، 372، 364، 363، 362، 354، 352، *334، *333، 291، 242، 241، 123، 50، 49مكه، 
378 ،394 ،454 ،455  

  300منطقه رقّه، 

  646، 610، 608، 606، 582، 423جنف، 

  401، 394، 360، 146روان، 

  614، 485، 325نيشابور، 

  521نينوا، 

  372مين، 

  783: نشني، صالسالم عرشيان فرش  اهل بيت عليهم

  فهرست اشعار
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   صفحه سراينده مصرع اول

  303آتشى سر تا به پا افروخىت مؤلف 

  643إذا ِشْئَت النَّجاَة فـَُزْر ُحَسيناً موصلى حّلى 

  637اى دريده پوستني يوسفان مولوى 

  289اى دمل مست از مى و از جام تو مؤلف 

  145با تو پيمان وفا بستيم ما مؤلف 

  28گه شود صاف حافظ   بدان صوىف شراب آن

ادن حافظ    25بر آستان جانان گر سر توان 

  607فروشد فيض كاشاىن  به جاىن لطف پنهان مى

ن مولوى    623تا نگريد ابر كى رويد 

  113جان مهه روزه لگدكوب از خيال؟ 

  262مجال يار ندارد نقاب و پرده وىل حافظ شريازى 

  63چندانكه در آفاق نظر كردم و ديدم مولوى 

  637چون ز دستت زخم بر مظلوم ُرست مولوى 

  256دل به عشق خداى يكتا ده فيض كاشاىن 

  120دل من الله صفت در غم جانانه بسوخت حافظ 

  571ام مؤلف  دل و دين بر سر سوداى غمت باخته
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  77ز امحد تا احد يك ميم فرق است حممود شبسرتى 

  637باىف مهه ساله بپوش مولوى  زانكه مى

  784: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهم اهل بيت

   صفحه سراينده مصرع اول

  110سيه روىي ز ممكن در دو عامل حممود شبسرتى 

  123شري خدا شاه واليت على جامى 

  26مهرهى خضر مكن حافظ  طى اين مرحله ىب

  133ظاهراً آن شاخ اصل ميوه است مولوى 

  83، 26غسل در اشك زمن كه اهل طريقت گويند حافظ 

  343َفال تـَْعِدْل بَِأْهِل البيِت َخْلقاً سليمان قندوزى 

  335كرمي السجايا، مجيل الِشَيم سعدى 

  637اى مولوى  اى خود ِكشته گر به خارى خسته

  593گرمى لطف تو اى ُملك دمل را سلطان مؤلف 

  623حلوا فروش مولوى  گر نگريد كودك

  623درمان دواست مولوى  گريه بر هر درد ىب

  574رپا در دمل غوغاى عشق مؤلف گشت ب

  112گفت پيغمرب كه دل هم چون پرى است مولوى 
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  114گفت پيغمرب كه عيناى تنام مولوى 

ْرَتضى
ُ
  27َحمَلَّه شافعى   أَْبدى  َلْو َأنَّ امل

  319َلْو كاَن رَْفضاً ُحبُّ آل حممد شافعى 

  335ماه فرو ماند از مجاِل حممد سعدى 

  484ِألَطُلَب َحاَجًة؟ َمَىت آِتِه يَوماً 

  76مسأله عشق نيست در خور شرح و بيان وحدت كرمانشاهى 

  334َهَذا الَّذى تـَْعِرُف اْلَبطَحاَء َوْطأَتُُه فرزدق 

  444باشد فيض كاشاىن  هركه را عشق يار مى

  191يكى درد و يكى درمان پسندد بابا طاهر 

  785: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  ست منابع ومآخذفهر 

   قرآن كرمي - 1

  .ه، مشهد، نشر مرتضى 1403االحتجاج، امحد بن على طربى،  -3ج البالغة  - 2

  .ه، بريوت، مؤسسة األعلمى للمطبوعات 1399االرشاد، الشيخ املفيد،  - 4

  .ق. ه 1398ارشاد القلوب، احلسن بن احلسن الديلمى، بريوت، مؤسسة األعلمى،  - 5

ران، مركز ايراىن مطالعه فرهنگها 1358نرى كربن، دهشريى، ارض ملكوت، ها - 6   .ش، 

ران، دارالكتب االسالمية 1390االستبصار، حممد بن حسن طوسى،  - 7   .ه، 
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ران، كتاخبانه ظهورى 1313اسرار التوحيد، حممد املنور ابن سعيد،  - 8   .ش، 

  .االشارات والتنبيهات، شيخ الرئيس ابوعلى سينا - 9

  .البيت ه بريوت، مؤسسة اهل 1400دخيل  حممدعلى ، على)فاطمة الزهراء(النساء  أعالم -10

  .ه، قم، آل البيت 1408أعالم الدين، احلسن بن حممد الديلمى،  -11

ران، دارالكتب االسالمية أعالم الورى -12   .، طربى، 

ران، دارالكتب االسالمية 1337طاووس،  اإلقبال، سيدابن -13   .ش، 

  .ه، قم، كنگره شيخ مفيد 1413اىل، الشيخ املفيد، األم -14

  .أنيس االعالم ىف نصرة االسالم، مريزا حممد صادق فخر االسالم -15

  .ش قم، داراحلديث 1379بيت عليهم السالم در قرآن وحديث، حممدى رى شهرى  اهل -16

  786: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ه، بريوت، دارالفكر 1419كثريد مشقى،   البداية والنهاية، ابن -17

ران، دارالكتب االسالمية 1362بشارات عهدين، حممد صادقى،  -18   .ش، 

  .ه، قم، كتاخبانه آية اللَّه مرعشى 1404بصائرالدرجات، حممد بن احلسن صفار قمى،  -19

  .پيشواى شهيدان، سيد رضا صدر، دفرت تبليغات اسالمى -20

ران، سازمان انتشارات، پرويز اتابكى، و آموزش انقالب  1366بن مزاحم منقرى،،  پيكار صفني، نصر -21 ش، 
  .اسالمى

  .تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادى، املدينة، املكتبة السلفية -22

  .ه، بريوت، داراملكتبة اهلالل 1424تاريخ الطربى، حممد بن جرير طربى،  -23
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  .ق، قم، انتشارات جامعه، مدرسني 1404حتف العقول، احلسن بن على حراىن،  -24

ران، انتشارات گنجينه 1381تذكرة األولياء، عطار نيشابورى،  -25   .ش، 

ران، انتشارات عطارد 1373ترمجة الغارات، ابو اسحاق ابراهيم ثقفى، عزيز اللَّه عطاردى،  -26   .ش، 

  .ه، بريوت، دارالفكر 1420تفسري ابن كثري، ابن كثري دمشقى،  -27

ه، قم، مدرسة االمام، املهدى  1409تفسري االمام العسكرى عليه السالم، االمام احلسن العسكرى عليه السالم،  -28
  ).عج(

  .ه، بريوت، مؤسسة البعثة 1421تفسري الربهان، سيد هاشم حبراىن،  -29

  .ه، بريوت، دارالفكر 1414تفسري الدر املنثور، جالل الدين سيوطى،  -30

  .ه، بريوت، مؤسسة األعلمى، للمطبوعات 1402لصاىف، فيض كاشاىن، تفسري ا -31

ران، املكتبة العلمية 1380تفسري العياشى، حممد بن مسعود عياشى،  -32   .ه، 

ران، مؤسسه چاپ و نشر 1410تفسري فرات الكوىف، فرات بن ابراهيم كوىف،  -33   .ق، 

  .بريوت، داراحياء الرتاث العرىبه،  1405تفسري القرطىب، حممد بن امحد قرطىب،  -34

  .ه، بريوت، داراملعرفة 1408جممع البيان، الفضل بن احلسن الطربى،  -35

  .ش، قم، نشر نوٌر على نور 1381تفسرياحمليط األعظم، السيدحيدر اآلملى،  -36

  .تفسري موضوعى، آيت اللَّه جوادى آملى، اسراء -37

  .ه، قم، مؤسسة امساعيليان 1412احلويزى، تفسري نور الثقلني، عبد على بن جهة  -38

  787: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .جامع السعادات، مال حممد نراقى -39
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ران، مكتبة نينوى -40   .اجلعفريات، حممد بن األشعث الكوىف، 

  .ه، قم، مكتبة الداورى 1396احلكايات، الشيخ املفيد،  -41

  .ه، قم، مؤسسة املعارف االسالمية 1412هاشم حبراىن، حلية اال برار، سيد  -42

  .ه، قم، مؤسسة االمام املهدى 1409الدين راوندى،  اخلرائج واجلرائح، قطب -43

  .درر االحاديث النبوية، قاضى شيخ ابو حممد عبداللَّه -44

  .ه، مصر، داراملعارف 1389دعائم االسالم، نعمان بن حممد متيمى،  -45

  .ش، قم، انتشارات اسوه 1381كاشاىن، مال حممد حمسن كاشاىن،   ديوان فيض -46

  .ديوان باباطاهر، بابا طاهر عريان مهداىن -47

  .ه، جده، مكتبة الصحابة 1415ذخائر العقىب، امحد بن عبداللَّه الطربى،  -48

  .ذخرية العباد، حمقق سبزوارى -49

  .انتها، مهدى بازرگان راه ىب -50

  .ش 1381ضا صدر، قم، بوستان كتاب، راه على، سيد ر  -51

  .ه، مشهد، دانشگاه مشهد 1348رجال كشى، حممد بن احلسن الطوسى،  -52

ران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى 1381رساله قشرييه، عبدالكرمي قشريى، حسن بن امحد عثماىن  -53   .ش 

  .رياحني الشريعة، بيح اللَّه حمالتى -54

  .حممد حسن حسيىن زنورىرياض اجلنة، مريزا  -55

  .ق، چاپ سيد ابوالفضل، حسينيان 1402الزهد، حسني بن سعيد اهوازى،  -56
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  .ه، بريوت، دارالقلم 1412سنن الدارمى، عبداللَّه دارمى،  -57

  .ه، بريوت، دارالكتب العلمية 1411، امحد نسائى،  السنن الكربى -58

ران، دارالكتب االسالمية 1383الواعظني شريازى،  هاى پيشاور، سلطان شب -59   .ش، 

  ).مالصدرا(شرح اصول كاىف صدر املتأهلني، حممد بن ابراهيم شريازى  -60

ران، انتشارات اساطري 1365شرح تصرف، مستملى خبارى،  -61   .ش، 

  .شرح املصابيح، حسن بن حممد طيىب -62

  788: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ج  -63   .البالغة، ابن ميثمشرح 

  .شرف النىب، عبدامللك بن حممد خرگوشى نيشابورى -64

  .ش، قم، منشورات الشريف، الرضى 1373صلح احلسن، مرتضى آل ياسني،  -65

  .الصواعق احملرقة، ابن حجر امحد بن حممد هيثمى -66

  .، ابن سعد، بريوت، دالفكر الطبقات الكربى -67

  .ه، قم، خيام 1400طرائف، سيدابن طاوس،  -68

  .ش، قم، انتشارات صدرا 1357عدل اهلى، مرتضى مطهرى،  -69

  .عقدالدرر ىف أخبار املنتظر، يوسف بن حيىي شافعى -70

  .العوامل، عبداللَّه البحراىن -71

  .الغارات، امحد بن حممد سيارى -72
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  .ه، قم، مكتبة بصريتى 1408كتاب الغيبة، حممد بن احلسن طوسى،   -73

  .ه، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1410عرىب،  بن الدين املكية، حمىي وحاتالفت -74

  .ه، بريوت، دارالكتب العلميه 1406الفردوس، شريويه بن شهرداد ديلمى،  -75

ران، انتشارات امريكبري 1382فرهنگ فارسى معني، حممد معني،  -76   .ش، 

  . مكه، جامعة ام القرى، 1403فضائل الصحابة، امحد بن حنبل،  -77

ران، انتشارات اطالعات 1379راشد  هاى فراموش شده، حسينعلى فضيلت -78   .ش، 

  .ق، قم، انتشارات جامعه، مدرسني 1413الفقيه، شيخ صدوق،  -79

  .القرآن والعقل، حممد جواد مضنيه، بريوت، داراجلواد -80

را -81   .ن، انتشارات كتاخبانه نينوىقرب اإلسناد، عبداللَّه بن جعفر محريى قمى، 

  .ق، جنف، انتشارات مرتضوية 1356كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه،   -82

  .كتاب ادريس  -83

  .ه، قم، اهلادى 1415كتاب ُسَلْيم بن قيس اهلالىل، سليم بن قيس اهلالىل،   -84

ران،  1382تفسري كشف األسرار، ابوالفضل رشيدالدين ميبدى،  -85   .انتشارات امريكبريش، 

  789: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

ران، كتاخبانه ظهورى 1358كشف احملجوب، على بن عثمان جالىل هجويرى،   -86   .ش، 

  .ق، مؤسسه چاپ و انتشارات 1411كشف اليقني، عالمه حلى،   -87

  .ران، انتشارات دوستانش،  1381الدين بن عبداللَّه خرمشاهى،  كليات سعدى، مصلح  -88
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  .ش 1354گنجينه دانشمندان، شيخ حممد رازى، قم،   -89

  .، بريوت، داراحياء الرتاث العرىب1408منظور،  لسان العرب، ابن -90

  .ملاذا اخرتت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت، حممد مرعى االنطاكى احللىب -91

ران، انتشارات جهان 1348هلوف، ابن طاوس،  -92   .ش، 

الس، صفورى -93   .ا

  .ه، بريوت، دارالفكر 1412بن اكرب هيثمى،  جممع الزوائد، على -94

  .املستدرك على الصحيحني، حاكم نيشابورى -95

  .مسكن الفؤاد، شهيد ثاىن، قم، كتاخبانه بصريتى -96

  .ت اسالمىش، قم، مركز انتشارات دفرت، تبليغا 1377مسند فاطمة الزهراء، حسني شيخ االسالمى،  -97

  .مشارق أنوار اليقني، حافظ رجب برسى، دفرت فرهنگ اهل بيت -98

  .، جنف، كتاخبانه حيدريه1385مشكاة االنوار، حسن بن فضل بن حسن طربسى،  -99

  .الشريف الرضى املصباح ىف االدعية والصلوات والزيارات، الكفعمى، قم، منشورات -100

  .، حممد بن طلحة شافعىمطالب السؤول ىف مناقب آل الرسول -101

  .ه، بريوت، داراحياء الرتاث، العرىب 1404املعجم الصغري، سليمان بن امحد طرباىن،  -102

  .مقتل خوارزمى، موفق بن امحد خوارزمى، قم، مكتبة املفيد -103

  .ق، قم، انتشارات شريف رضى 1412مكارم األخالق، رضى الدين حسن بن فضل الطربسى،  -104

  .طرحيى، شيخ فخرالدين بن حممد جنفى امامىمنتخب  -105
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  790: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  .ه، قم، دفرت نشر اهلادى 1419املواعظ العددية، على مشكيىن،  -106

  .ناسخ التواريخ، مريزا حممد تقى سپهر -107

  .نثرالدر، منصور بن حسني آىب -108

  .ق، قم، انتشارات رضى 1394ى، نزهة الناظر، حيىي بن سعيد حلّ  -109

  .نفحات من سرية السيدة زينب، استاد امحد مشس باصى -110

  .ه، بريوت، دارالكتب العلمية 1398نوراألبصار، مؤمن بن حسن شبلنجى،  -111

  .ه، قم، مؤسسه امساعيليان 1412نورالثقلني، عبدعلى احلويزى،  -112

  .قم، دارهلجرةه،  1407ج احلق، حسن بن يوسف حلى،  -113

  .ق، قم، كتاخبانه آية اللَّه مرعشى 1403وقصة صفني، نصربن مزاحم منقرى،  -114

  .هفت ارونگ، عبدالرمحن جامى -115

  792: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

   فهرست تأليفات دانشمند معظم استاد حسني انصاريان

  :ها ترمجه

  استوار مهراه با توضيحى خمتصراى  ، ترمجه ترمجه قرآن كرمي -116

ج البالغه -117 ج البالغه ترمجه     ، اوىل ترمجه زير نويس 

   اى روان، دقيق و عميق از صحيفه سجاديه ، ترمجه ترمجه صحيفه سجاديه -118
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   اى روان ، تبديل منت قدمي فارسى به جديد و ترمجه ترمجه مفاتيح اجلنان -119

  ترمجه اخالق شربّ  -120

  :و تفاسري شروح

  ، شرح جامع مصباح الشريعة ومفتاح احلقيقة)ج 12(  عرفان اسالمى -17 -121

  )ديار عاشقان) (ج 7(  تفسري جامع صحيفه سجاديه -24 -122

   ، شرحى حمققانه بر دعاى كميل حضرت على عليه السالم شرح دعاى كميل -123

ج البالغه -124 ج البالغه شرح     ، شرح خطبه اول 

   ، چهل حديث عرفاىن در رابطه با حج چهل حديث حج -125

   ، حبثى عرفاىن و شرحى بر اساس مباىن عرفاىنشرح رباعيات بابا طاهر -126

  :عرفان و حكمت

  .، طرح مباحث توبه با اسلوىب جديد مهراه با فصول متنوع توبه، آغوش رمحت حق -127

   خبش اول -ن الرحيم، نگاهى به لطائف بسم اللَّه الرمح اخالق خوبان -128

   خبش دوم -، نگاهى به لطائف بسم الّله الرمحن الرحيم نسيم رمحت -129

   هاىي از قضاياى تارخيى ، پندها و حكمتهاى روزگار عربت -130

   ، سريى در حيات علمى و عملى لقمان حكيم بر اساس آيات لقمان حكيم -131

   ، مناجات نامه مونس جان -132

  793: السالم عرشيان فرش نشني، ص عليهماهل بيت 
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   عبوديت -133

   ، سريى حتقيقى در عرفان شيعى عرفان -134

  .اولياء الّله -135

  .سري اىل الّله -136

  .نور و ظلمت -137

   نفس -138

  :اخالق

   ، نگرشى نو به اخالق نظرى هاى اخالق زيباىي -139

  .راهى به سوى اخالق اسالمى -140

   ماندن هزينه پاك -141

  :اصول و عقايد

  ها ، نگرشى به حقيقت مناز در آيينه حيات انبيا و امتسيماى مناز -142

   ، مناسك عرفاىن حج حج وادى امن -143

   ، نگرشى به شخصيت اصحاب حضرت سيد الشهداء عليه السالمبا كاروان نور -144

   ، نگاهى به حج از ديدگاه رواياتدر بارگاه نور -145

   ، نگرشى نو پريامون شخصيت اهل بيت عليهم السالم نشني ت عليهم السالم عرشيان فرشاهل بي -146

   شخصيت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله -147
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  ها على عليه السالم مصداق پاكى -148

   شخصيت حضرت زهرا عليها السالم -149

رت بشناسيم -150    امام حسن جمتىب عليه السالم را 

   امام هشتم عليه السالمحيات  -151

ج البالغه -152    واليت و رهربى از ديدگاه 

   ترين حادثه هسىت عظيم -153

   فضائل امرياملؤمنني عليه السالم -154

  794: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :اجتماعى

  ها خانواده، سى فصل در مباحث خانواده، راهنماىي جامع براى  نظام خانواده در اسالم -155

   ، حبثى پريامون مسائل تربيىت از ديدگاه اهل بيت عليهم السالم نظام تربيت در اسالم -156

   هاى حمبوب و منفور در قرآن كرمي چهره -157

  ، حتقيقى جامع پريامون رمحت عام و خاص پروردگار هاى رمحت اهلى جلوه -158

   ، جمموعه مقاالت بر بال انديشه -159

  ، حمبت از ديدگاه قرآن و روايات و نقش آن در حيات بشر هرورزىفرهنگ م -160

  .شفا در قرآن -161

  .نفس -162
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  .ترين نياز عصر ما معنويت اساسى -163

  .اسالم كار و كوشش -164

  .اسالم و علم و دانش -165

  .خواهند؟ از انسان چه مى -166

   بسوى قرآن و اسالم -167

  .معاشرت -168

   وسائل هدايت -169

  :قه و اصولف

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج مريزا هاشم آملى رمحه اهللا تقريرات فقه -170

   ، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج مريزا هاشم آملى رمحه اهللا تقريرات اصول -171

   خوانسارى رمحه اهللا، تقريرات درس آيت اللَّه العظمى حاج شيخ ابوالفضل جنفى تقريرات فقه حبث صالة -172

  795: السالم عرشيان فرش نشني، ص اهل بيت عليهم

  :هاى شعرى جمموعه

   ، ديوان اشعار هزار بيت در شخصيت سيدالشهداء عليه السالم چشمه سار عشق -173

   هاى عرفاىن ، دو بيىت گلزار حمبت  -174

  ، ديوان اشعار مرز روشناىي -175

  اشعار، ديوان  مناجات عارفان -176
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   ديوان غزليات -177

  :كتب به زبان خارجى

  )انگليسى(  نظام خانواده در اسالم -80

  )اردو(  نظام خانواده در اسالم -81

  )عرىب(  نظام خانواده در اسالم -82

  )تركى استانبوىل(  نظام خانواده در اسالم -83

  )»خط كريل«تركى آذرى (  نظام خانواده در اسالم -84

  )عرىب(  رمحتتوبه آغوش  -85

  )انگليسى(  توبه آغوش رمحت -86

  )اردو(  توبه آغوش رمحت -87

  )انگليسى( با كاروان نور -88

  )عرىب(  شرح دعاى كميل -89

  )تركى استانبوىل(  شرح دعاى كميل -90

  )»خط كريل«تركى آذرى (  شرح دعاى كميل -91

  )اردو(  شرح دعاى كميل -92

  )جلد 2 -انگليسى(  ديار عاشقان -93

  )اردو(  اهل بيت -94

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 


