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  1: اميان و آثار آن، ص

  

   هاى دينداران واقعى نشانه

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

البته، بيان . الزم است به شايستگى علمى اين مرىب بشريت اشاره كنيمپيش از ورود به كالس تربيىت امام عليعليه السالم 
اش به  او در معّرىف خبشى از توان علمى. اين شايستگى علمى يا بايد از زبان وجودى برتر از او باشد يا به زبان خودش

  :گويد ، مى»1« رود عباس كه از شاگردان برجسته او به مشار مى ابن

كيل كالس شرح و تفسري قرآن، افراد زود فهمى را بيامب، و من سور محد را كه تنها هفت آيه اگر براى تش! پسر عباس
گومي،  تر ندارد، براى موضوع تدريسم انتخاب كنم، و اين افراد از شروع اين كالس تا پايانش، هم مطالىب را كه من مى بيش

  »2« .نستم هفتاد شرت قوى را گرانبار كنمتوا شد كه با آن مى ها چنان سنگني مى بنويسند، وزن اين يادادشت

ايت رباىن فيض  دهد كه اين مغز متفّكر به طور مستقيم از چشمه ىب كند، نشان مى اين تعريفى كه على از خود مى
براى مهني به حقيقت بايد  . گرفت تا آن را به من و مشا برساند و درخت وجودمان را در اين عامل، پرحمصول كند مى

  .ريدن از على عليه السالم، يعىن خشكاندن درخت وجود از آبنوش متام معاىن عاىلدل ب: گفت

  »3«  اين مرىب بزرگ، در كالس تربيىت كه براى امام حسن عليه السالم تشكيل داده بود، يازده نشان دينداران را تبيني كرده
  ها كه ما اگر ديندارى خود را با اين نشانه

______________________________  
الّلهم «: و هو الذى دعا له النىب صّلى اهللا عليه و آله بقوله: عبد اهللا بن عبّاس بن عبد املطلب اهلامشى. 1نوشت  پى) 1(
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و هو أّول من أملى تفسري القرآن، و كان من شيعه أمري املؤمنني و خواص تالميذه، و كان . »عّلمه التأويل و فّقهه ىف الّدين
  99، ص 1الرتاث، ج  فهرس. يعرف برتمجان القرآن

 322، ص 1اصل روايت را ابن شهر آشوب در كتاب مناقب آل اىب طالب، ج . 205، ص 1ينابيع املوده، ج . 2) 2(
  .لو شئت الوقرت سبعني بعريا ىف تفسري فاحته الكتاب: قال على عليه السالم: از قوت القلوب چنني نقل كرده

َعْنُه َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلَقاِسِم َعْن َأِىب َبِصٍري : كامل حديث چنني استمنت  . 239، ص 2كليىن، كاىف، ج . 3) 3(
َا ِصْدَق احلَِْديِث وَ : َقاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم: َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم، َقالَ   ِإنَّ ِألَْهِل الدِّيِن َعَالَماٍت يـُْعرَفُوَن ِ

اِء َأْو قَاَل ِقلََّه اْلُمَواَتاِه لِلنَِّساِء َو َبْذَل اْلَمْعُروِف َأَداَء اْألََماَنِه َو َوَفاًء بِاْلَعْهِد َو ِصَلَه اْألَْرَحاِم َو َرْمحََه الضَُّعَفاِء َو ِقلََّه اْلُمرَاقـََبِه لِلنِّسَ 
  ...ْلِم َو َما يـَُقرُِّب ِإَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ زُْلَفى ُطوىب َهلُْم َو ُحْسُن َمآٍب َو ُحْسَن اْخلُُلِق َو َسَعَه اْخلُُلِق َو اتـَِّباَع اْلعِ 

  2: اميان و آثار آن، ص

ها، به چنني دينداراىن  ها را در خود ببينيم، به دستاوردى خواهيم رسيد كه حضرت در پايان بيان اين نشانه بسنجيم و آن
ها در وجود ما نيست، به مهان نسبت هم در  ني نباشد و ما ببنيم برخى از اين نشانهبشارت آن را داده است، و اگر چن

  .مان گرفتارمي نظمى هستيم و در برنام حياتى ديندارى ما كمبود وجود دارد و ما از اين نظر در زندگى دچار ىب

رتين كالس تربيىت براى ما است و حملى مى كردن دردهاىي كه به خاطر كمبود باشد براى درمان   براى مهني اين كالس، 
هاى چنني انساىن و با چنان مغز مستقيم و با چنان زباىن كه توضيح  بعد از شنيدن گفته. هاى اهلى در ما وجود دارد برنامه

  .هاى خداست، ما خواهيم توانست به درمان خود بپردازمي خواسته

   هاى دينداران نشانه

يِن َعَالَماتٍ « َا ِإنَّ ِألَْهِل الدِّ هر گاه خواستيد وابستگان به خدا، انبيا، ائمه و وابستگان به دين، اهل سعادت و : »يـُْعَرفُوَن ِ
ها در آنان، نشان مى دهد  وجود اين نشانه. ها مشاهده كنيد هاى يازدهگانه را در آن سالمت را بشناسيد، بايد اين نشانه

ها براى به مثر رساندن انسانيت خود، مشغول به  ه است، و آنها در سرزمني نبوت و مكتب اهلى زند كه ريشه وجود آن
  :ها بشناسيد چنني كساىن را با اين نشانه. فعاليت هستند

   راسىت درسخن: نشان اول
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ها زباىن راستگو دارند؛ زباىن دارند كه با دروغ، كه در اسالم خيانت و  است؛ آن»  ِصْدَق احلَِْديثِ « ها، نشانه اول آن
شخصيت، و كسى كه پيوند خود را از  النفس، ترسو، وجود ىب دروغگو يعىن آدم ضعيف. ارتباطى نداردجنايت است، 

اى كه  در بازار قيامت، برنامه: فرمايد قرآن جميد مى. در رأس راستگويان عامل، پيغمربان خدا هستند. اصالتش بريده است
ها در متام  ؛ يعىن آن»1«  يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ هَذا  :كند، راسىت است شدگان مى منفعىت سرشار را نصيب زنده

گويند و در متام شؤون حيات،  هاى راستگوىي كه به زن، فرزند و به اجتماع راست مى انسان. ها راستگو هستند برنامه
  .افرادى مورد اطمينان هستند

______________________________  
  119: مائده. 4) 1(

  

  3: آثار آن، صاميان و 

  »1« .اين نشانه اول، دينداران است. آنان از نظر زبان، افراد راستگوى داراى صداقت و زبان مستقيم هستند

   اداى امانت: نشان دوم

ها  ها به امانت خيانت كنند؛ آن است؛ حمال است كه آن »َأَداَء اْألََمانَهِ « شود، اى كه در دينداران ديده مى دومني نشانه
دانند و نسبت به چشم، گوش، دست، پا، شهوت و شكم خود خاين  هستند كه متام وجودشان را امانت خدا مى افرادى
نَساُن ِإنَّ ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَه َعَلى السَّماَواِت َواْألَْرِض َو اجلَِْباِل َفَأبـَْنيَ َأن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـَْها  :نيستند هُ َكاَن ظَُلوماً َوَمحََلَها اْإلِ
  »2« .َجُهوًال 

من امانت قانوىن و شرعى خود را بر هم عامل عرضه كردم و تنها قوه پذيرش انسان امانت من را پذيرفت، و : گويد خدا مى
آنان . دهند داند و دينداران اين ويژگى انسان بودن خود را نشان مى دار خدا مى اين چنني شد كه انسان خود را امانت

ها و ميلياردها تومان پول نزد آنان امانت گذاشته شود،  هاىي مستقيم هستند و اگر ميليون امانت خلق هم انسان نسبت به
كاره  گذارند، يعىن خود را نسبت به چنني ماىل هيچ هاى آن چناىن و پر كاهى فرقى منى اين وابستگان به خدا، بني آن پول

  .درازى كنند خطور كند نسبت به اين پول دستدانند؛ معناىي ندارد كه اصًال به فكرشان  مى

روايىت را ابوذر نقل كرده كه عثمان بن عفان، خليفه سوم اهل تسنن، هم در نقل اين روايت با او شريك بوده و آن را تأييد 
  :منوده است



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

 

 

ترس اين كه مبادا مبريد و اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم از  شىب يك درهم به عنوان صدقه پيش پيغمرب امانت بود، رسول
اش آن را از اموال مورثى به حساب آورند، شب را در حزن و وحشت به سر برد تا اين كه صبح فردايش آن يك درهم  ورثه

 .اين رفتار حضرت، گوياى حساسيت دين نسبت به امانت است. را صدقه داد و آرام گرفت و خيال خود را راحت كرد
»3«  

______________________________  
  :چنني آمده 104، ص 2احلديث در كاىف، ج  دربار صدق. 5) 1(

  اِجرِ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َملْ يـَبـَْعْث نَِبيّاً ِإالَّ ِبِصْدِق احلَِْديِث َو َأَداِء اْألََماَنِه ِإَىل اْلبَـرِّ َو اْلفَ  -

َا هلََِج ِبالصََّالِه َو الصَّْوِم َحىتَّ َلْو تـَرََكُه اْستَـْوَحَش َو َلِكنِ َال تـَْغتَـرُّوا ِبَصَالِِْم َو َال ِبِصَياِمِهْم َفإِ  -    نَّ الرَُّجَل ُرمبَّ

  .اْخَتِربُوُهْم ِعْنَد ِصْدِق احلَِْديِث َو َأَداِء اْألََمانَه

   َمْن َصَدَق ِلَسانُُه زََكى َعَملُهُ  -

  .72: احزاب. 6) 2(

  :منت كامل روايت چنني است. 807اء، ص تربيزى انصارى، اللمعه البيض. 7) 3(

انتظر حىت يلحق : مل ال تقسم هذه املائه ألف درهم وحبستها عن الفقراء؟ فقال: ويؤيده ما روى عن أىب ذر انه قال لعثمان
و  هل تذكر أن النبيصلى اهللا عليه و آله دخل ليال ىف داره و هو ىف غايه احلزن: ا مثلها فافرقها، فبكى أبوذر و قال

كان البارحه ىف دارى درهم : الوحشه، و رأيناه الليله اآلتيه ىف غايه السرور و حسن احلاله، فسألناه عن السبب و العله، فقال
  .صدقه، وخفت أن أموت فيدخلها الورثه ىف مجله أمواىل، و اليوم تصدقت به و حصلت ىل الطمأنينه

  

  4: اميان و آثار آن، ص

اگر خنجرى كه سر پدرم را در كربال جدا كرد، در مملكت قيمت پيدا كند و عتيقه : فرمايد مىالعابدين عليه السالم  زين
شود و قيمت آن هم خيلى باال رود، و مشر آن را نزد من به امانت بگذارد، واهللا روز خواسنت آن امانت، آن را سامل به او 

كنند، و  ها دارند به امانت خيانت مى يلىاين منش، مكتب دين است، هر چند امروز در جهان خ »1« .دهم پس مى
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منايد، وىل مشا با پريوى از  كند و االن هم دارد سقوط مى هاى غلطى سقوط مى باالخره متّدن فعلى بشر با چنني منش
قاعده را خبوريد و بگوييد جهان، جهاىن نيست   قانون و ىب مكتب، سعى كنيد چنني نباشيد؛ چون اگر فريب اين زندگى ىب

ه امانت خيانت نكند، پس ما هم چنني كنيم، واگر خبواهيد از اين رهنمودهاى اسالم دست برداريد، ضرر براى خود كه ب
  .مشا هست

  وفاى به عهد: نشان سوم

دهند، وعده و امضاى  وابستگان به مكتب اهلى، وقىت به كسى وعده مى. باشد مى »َوفَاًء بِاْلَعْهدِ « :نشانه سوم دينداران
   ها خيلى ، يكى از آن»2«  در ميان رواياتى كه در باب وفاى به عهد رسيده. دانند خود را حمرتم مى

______________________________  
ْعُت َسيَِّد اْلَعاِبِديَن َعِلىَّ ْبَن احلَُْسْنيِ : َه الثَُّماِىلِّ، قَالَ َو َعْن َأِىب َمحْزَ . 12، حديث 75، ص 19الشيعه، ج  وسائل. 8) 1( مسَِ

 َعَلْيُكْم بَِأَداِء اْألََمانَِه فـََو الَِّذى بـََعَث ُحمَمَّداً ِباحلَْقِّ نَِبّياً َلْو َأنَّ َقاِتَل َأِىبَ : ْبِن َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب عليه السالم يـَُقوُل ِلِشيَعِتهِ 
اِل ِبِإْسَناِدِه اْآلِتى َعْن َعِلىٍّ عليه احلَُْسْنيِ ْبِن َعِلىٍّ عليه السالم ائـَْتَمَنِىن َعَلى السَّْيِف الَِّذى قـَتَـَلُه ِبِه َألَدَّيـُْتُه ِإلَْيِه، َو ِىف اخلِْصَ 

  .َىل َمِن ائْـَتَمَنُكْم َو َلْو ِإَىل قـَتَـَلِه َأْوَالِد اْألَنِْبَياءِ َأدُّوا اْلَفرِيَضَه َو اْألََمانََه إِ : السالم ِىف َحِديِث اْألَْربَِعِمائَِه، َقالَ 

  :در موضوع لزوم وفاى به وعده، عالوه بر روايىت كه در منت آمده، روايات ديگرى هم نقل شده است. 9) 2(

كّفاره له، فمن أخلف عده املؤمن أخاه نذر ال  : مسعت أبا عبد الّله عليه الّسالم يقول: عن هشام بن سامل قال -الف
يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقولُوَن ما ال تـَْفَعُلوَن َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّه َأْن تـَُقوُلوا ما ال «: فبخلف الّله بدأ و ملقته تعّرض و ذلك قوله

  .363، ص 2كاىف ج » .تـَْفَعُلونَ 

، فَـ  -ب َباَت يـََتَمْلَمُل َعَلى ِفرَاِشِه لِيَـْغُدَو ِبالظََّفِر ِحبَاَجِتِه، َأَشدَّ ِمْن َمتَْلُمِلى َعَلى ِفرَاِشى ِحْرصاً َما بَاَت ِلَرُجٍل ِعْنِدى َمْوِعٌد َقطُّ
غرر احلكم و . اْلِكرَامِ   َأْخَالقِ َعَلى اْخلُُروِج ِإلَْيِه ِمْن َدْيِن ِعَدتِِه َو َخْوفاً ِمْن َعاِئٍق يُوِجُب اْخلُْلَف؛ َفِإنَّ ُخْلَف اْلَوْعِد لَْيَس ِمنْ 

  .120. درر الكلم، ص

َرُجٌل َعَلى َهَذا اْألَْمِر ِإْن َحدََّث َكَذَب َو ِإْن َوَعَد َأْخَلَف َو ِإِن : قـُْلُت ِألَِىب َعْبِد اللَِّه عليه الّسالم: َعْن َيزِيَد الصَّائِِغ، َقالَ  - ج
  . اْلَمَنازِِل ِمَن اْلُكْفِر َو لَْيَس ِبَكاِفرِهَى أَْدىنَ : ائْـُتِمَن َخاَن َما َمْنزِلَُتُه؟ َقالَ 

  .290، ص 2كاىف، ج 
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َمْن كاَن يـُْؤِمُن ِباللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر، فـَْلَيِف ِإَذا « :فرمايد در اين روايت، پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى. مهم است
دهد، بايد به وعده خود  اى مى شناسد، و به روز قيامت اميان دارد، اگر وعده ا را مىهر مسلماىن كه خد: »1« »َوَعد

از آن جا كه شرط اجراى قانون، داشنت ضمانت اجرا است، در اين روايت حضرت به ضمانت اجرا امهيت . عمل كند
؛ يعىن اگر كسى به وعده عمل نكند، اميان به خدا و »َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخرِ «: گويد داده و از مهان خنست مى

البته، نبايد . اش ضامن اجرا نداشته است شود كه وعده وقىت كه او به وعده خود عمل نكرد، معلوم مى. روز جزا ندارد
بايد قانون خدا تالش كنيم قوانني ديىن را با زور و ترس عملى كنيم و براى اين كار به ضمانت بريوىن متوّسل شومي؛ بلكه 

وگرنه براى اجراى قانون خدا نسبت به كسى كه به خدا و روز قيامت اميان نداشته . ضامن اجراى دروىن داشته باشد
باشد، تنها وجود ترس و زور كاىف نيست و با به كارگريى چنني ابزارهاىي او قوانني ديىن را اجرا خنواهد كرد؛ چون برايش 

واقعاً در اين جا بايد متام گنهكاران تشخيص بدهند كه چقدر از خدا دور هستند؛   .ديگر حالل و حرام مهم نيست
دانند چه چيزى  شوند؛ مى دانند چه چيز حرام است و در مهان حال دارند مرتكب آن حرام و گناه مى كساىن كه مى

ون اميان ندارند؛ مسلمان كنند؛ يعىن قانون خدا نسبت به آنان ضامن اجرا ندارد؛ چ واجب است، اما به آن عمل منى
ها هر چند تا حلظه مردن، چنني مسلماىن هستند، وىل براى اين كه بدانيد كه بعد از  آن. اند هستند، وىل تنها مسلمان امسى
  .شود ها چگونه مى شود، بايد به قرآن مراجعه كنيد تا ببينيد وضعيت آن آن، وضعيت آنان چگونه مى

   صل رحم: نشان چهارم

دار نيستند، در حاىل   وابستگان به ما، پوشيده، سري، سرياب، پولدار و خانه. است »ِصَلَه اْألَْرَحامِ « چهارم دينداران،نشانه 
در اسالم رؤيت ارحام . لباس باشند برق باشند؛ ىب آب و ىب خانه باشند؛ ىب پول و ىب ها ىب كه قوم، خويش و رِِحم متدين آن
لغت صله، از اتصال است؛ يعىن قوم و خويش فقري خود را، از پدر و مادر تا . دارمي ندارمي و به جاى آن، صله ارحام

   آخرين فرد قوم و خويشتان، چه سبىب

______________________________  
  .364، ص 2كليىن، كاىف، ج . 10) 1(
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  6: اميان و آثار آن، ص

  »1« .يداى كه با مشا ارتباط دارند، به خود نزديك كن باشند و چه نسىب

   ترّحم بر ضعيفان: نشان پنجم

تعّهدى و  توانند ضعيفى را ببينند و بعد با ىب گاه منى دل وابستگان ما هيچ. باشد مى» َرْمحََه الضَُّعَفاءِ « نشانه چهارم،
ها را  شان آنهاي بينند، دل هاىي دارند كه وقىت كه ضعيفى را مى مسئوليىت، از او عبور كنند؛ بلكه وابستگان ما، چنان دل ىب

چون هنوز رحيم  »2« كند تا شكستگى آن ضعيف جربان و ترميم گردد و بعد بتوانند از او رد بشوند؛ متوقف مى
  »3« .ها زنده است بودنشان به عنوان شعاع رمحت اهلى، در آن

   كم كردن معاشرت با زنان: نشان ششم

اين كه  »5« .ارتباط وابستگان ما به جنس زن كم است. باشد مى »4« »ِقلََّه اْلُمَواَتاِه لِلنَِّساءِ « نشانه ششم دينداران،
   بعضى

______________________________  
در موضوع صله الرحم رواياتى ذكر شده كه منتخىب  71در حبار األنوار اجلامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج . 11) 1(

  :شود ها اين جا ذكر مى از آن

بـَْعُض َأْصَحاِبَنا َعْن َحَناٍن َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن َعْمِرو ْبِن َسْهٍل َعْن روات، : ن سعيدكتاب زهد حسني ب  -الف
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم يـَُقولُ : َقالَ  ْهِل َو َمْنَسَأٌه ِىف ِإنَّ ِصَلَه الرَِّحِم َمثْـرَاٌه ِىف اْلَماِل، َو َحمَبٌَّه ِىف اْألَ : مسَِ

   اْألََجل

َمْن َضِمَن ِىل َواِحَدًه، َضِمْنُت َلُه أَْربـََعًه؛ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم: عيون أخبار الرضا عليه السالم -ب
  .ُد ِىف ُعُمرِِه، َو يُْدِخُلُه اْجلَنََّه الَِّىت َوَعَدهُ َيِصُل َرِمحَه، فـَُيِحبُُّه اللَّهُ تـََعاَىل، َو يـَُوسُِّع َعَلْيِه ِرْزَقُه، َو َيزِي

  .فـََرَض اللَّهُ ِصَلَه اْألَْرَحاِم َمْنَماًه لِْلَعَددِ : علل الشرائع ِىف ُخْطَبِه َفاِطَمَه َصَلَواُت اللَِّه َعَليـَْها - ج

نـَْيا َو َلْو ِبَسَالمِصُلوا أَْرَحاَمكُ : َقاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم - د   .ْم ِىف الدُّ
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  :، الفصل الثاىن عشر ىف الرتحم، آمده است450منتخىب از رواياتى كه در كتاب غرراحلكم، ص . 12) 2(

  .رمحه الضعفاء تستنزل الرمحه؛ عجبت ملن يرجو رمحه من فوقه كيف ال يرحم من دونه

م سوره فتح. 13) 3( اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحاءُ «: اشاره به قسمىت از آيه بيست و  ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
نَـُهم   ».بـَيـْ

البحرين،  در جممع. هم گفته شده است» اْلُمرَاقـََبهِ «، »اْلُمَواَتاهِ «: كه گذشت در نقل كاىف به جاى عبارت چنان. 14) 4(
وافقه، و أصله اهلمزه و خفف و كثر حىت صار يقال بالواو اخلالصه، و حسن املطاوعه و امل: املواتاه: ، آورده18، ص 1ج 

  .خري النساء املواتيه لزوجها: منه احلديث

، 5، در مذمت فرمانپذيرى از زنان است، منتخىب از روايات كتاب كاىف، ج »قله مؤاتاه للنساء«جا كه  از آن. 15) 5(
  :كنيم نقل مىبَاٌب ِىف تـَْرِك َطاَعِتِهنَّ را اين جا  516ص 

ذََكَر َرُسوُل اللَِّه صّلى : َعْبِد اللَِّه عليه السالم، َقالَ  َطاَعُه اْلَمْرأَِه َنَداَمٌه، و َعْن َأِىب : َقاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم
وِف قـَْبَل َأْن يَْأُمْرَنُكْم بِاْلُمْنَكِر َو تـََعوَُّذوا بِاللَِّه ِمْن ِشرَارِِهنَّ اْعُصوُهنَّ ِىف اْلَمْعرُ : َرُسوُل اللَّهِ : اهللا عليه و آله و سّلم النَِّساَء فـََقالَ 

  .َو ُكونُوا ِمْن ِخَيارِِهنَّ َعَلى َحَذرٍ 

  

  7: اميان و آثار آن، ص

اى در اين مسأله، اسالم بر . باشد خيال كنند، اسالم در اين مسأله، شخصيت زن را به حساب نياورده است، اشتباه مى
ها ندارد، بايد قطع  دهد، ارتباط با ناحمرمان و كساىن كه زن وابستگى رمحى با آن حفظ شخصيت زن است كه دستور مى

غريت خود را نكشند،  ها پيش نيايد، و تا اين مهه زن و دخرت، به عشق يك ىب شود تا اين مهه فرار دخرتان و زنان از خانه
ن نشودو تا اين مهه مرد هم خود را براى زن ف اسالم براى حفظ شخصيت زن . نا نكنند، و تا اين مهه بسرت زنا 

  .گويد، معاشرت خود را حىت با زنان ديگر بر اساس حدود خدا قرار بدهيد مى

   اهتمام به امورمسلمني: نشان هفتم
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آيد، روگرداىن  ديندار از هر كار خوىب كه از دستش براى مردم بر مى. است »1« »َبْذَل اْلَمْعُروفِ « نشانه هفتم دينداران،
اش به او  چنني فردى اگر نصف شب در زمستان در كنار شوفاژش در خواب ناز باشد، و فردا صبح مهسايه. ندارد

م حاملگى بود و داشت مى خجالت   مرد، و من بگويد، شب گذشته ماشينت را الزم داشتم، چون مهسرم در ماه 
اگر تو انسان بودى، براى رحم كردن به : گويد اش مى آيد و به مهسايه اشك او در مى. مشا را بزمن كشيدم بيامي و درب خانه

اى؛ چون اين كارى بود كه از دست من بر  كردى، و االن تو بد كرده يك انسان ديگر، حتماً بايد مرا از خواب بيدار مى
شود؛ چون كارى از  م را در اختيارت بگذارم، چرا اين كار را نكردى؟ اين فرد ناراحت مىتوانستم ماشين آمد و من مى مى

اش برخورد بدى كرده كه اگر او كارى  بر عكس آن، كسى چنان با مهسايه. آمده و به او مراجعه نشده است دستش بر مى
خواند و دو  و يازده بار سوره توحيد مى ايستد خواهد زنگ منزل او را بزند، اول پشت ديوار مى با اين شخص دارد و مى

چرا، چون آن . رود شود و از آن جا مى ، و بعد هم در نزده، پشيمان مى»َيَكادُ  َو انْ «بار هم آيه الكرسى و چهار بار هم 
  اى است كه اگر اصل، متكّرب، مغرور، پست، عليل و سرباال جواب بده قدر اين مهسايه انسان ىب

______________________________  
  :365، ص 66حبار األنوار اجلامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج . 16) 1(

و بذل املعروف أى اخلري و هو اإلحسان بالفضل من املال إىل الغري و الظاهر أن املراد هنا املال و إن كان املعروف حبسب 
  .اللغه أعم

  

  8: اميان و آثار آن، ص

  .شود با او رو به رو شد و درخواسىت را با او مطرح كرد آيد، منى ز دستش بر مىكارى هم ا

  اخالق نيكو: نشان هشتم

شوند و و هيچ وقت  هاى مثبت انساىن وارد مى آنان در متام برنامه. باشد مى»  ُحْسَن اْخلُُلقِ « نشانه هشتم دينداران،
آيد، حسن خلق مربوط به هم جهات  به نظر مى. ها ثبات دارند نكنند و در آ هاى مثبت اخالقى خود را رها منى برنامه

 .مثبت هست؛ يعىن آنان متواضع، خاشع، باكرم، باشرف، باغريت، باوجدان، بااصالت، بامحيت و بردبار و صابر هستند
»1«  

م    گذشت و جوامنردى: نشان 
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م دينداران، ها با مردم طورى است كه اگر مردم در  ؛ يعىن رفتار آن»سعه اخللق« »2« .است »َسَعَه اْخلُُلقِ « نشانه 
اى كه  كه نسبت به رفتارهاى منفى كنند و وسعت خلق دارند؛ چنان ها بدى منى حقشان اشتباه و بدى كنند، نسبت به آن

دهند،  ا بدى پاسخ منىآيد، وجودى درمانگر دارند؛ يعىن عالوه بر اين كه بدى را ب ها پيش مى از طرف ديگران براى آن
ها درخواست  مثًال وقىت كسى از آن. دهند، شخصيت چنني فردى را متحّول سازند كنند با رفتارى كه اجنام مى تالش مى
كند كه قبًال درخواست قرض آنان را رد كرده، اين عمل او را فراموش منوده و اكنون درصدد مقابله با آن نيستند  قرض مى

 .دانند آن شخص يك مرتبه آنان را رد كرده است دهند، با اين كه مى دهند و به او قرض مى ىب مىو جواب بدى را با خو 
»3«  

______________________________  
، الباب الثاىن و األربعون ىف 133 -132، ص 1اى از آنچه ديلمى در إرشاد القلوب إىل الصواب، ج  گزيده. 17) 1(

  :حسن اخللق و ثوابه آورده

سبب نزول هذه اآليه، أنه : مادحا له بذلك و كفى بذلك مدحا له و قيل» َو ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ «: هللا تعاىل لنبيهقال ا
قد كان صّلى اهللا عليه و آله و سّلم قد لبس بردا جنرانيا ذا حاشيه قويه، فبينما هو ميشى، إذ جذبه أعراىب من خلفه، فجرت 

َو ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق «: فالتفت إليه مبتسما و أمر له بعطائه، فنزل قوله تعاىل! طائى يا حممدأعطىن ع: ىف عنقه، فقال له
ا أحد من خلقه، َو ُسِئَل النَِّىبُّ صّلى اهللا عليه و آله و سّلم»َعِظيمٍ  ذه مدحه مل ميدح  َأىُّ اْلُمْؤِمِنَني أَْفَضُلُهْم : ، فمدحه اهللا 

َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَني ِإميَاناً َأْحَسنـُُهْم ُخُلقاً، و َو َقاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى : َسنـُُهْم ُخُلقاً، َو َقاَل الصَّاِدُق عليه السالمِإميَانًا؟ فـََقاَل َأحْ 
ُلَق السَّيَِّئ يـُْفِسُد اْلَعَمَل َكَما يـُْفِسُد ِإنَّ اْخلُُلَق احلََْسَن يُِذيُب اخلَِْطيَئَه َكَما ُتِذيُب الشَّْمُس اْجلَِليَد َو ِإنَّ اخلُْ : اهللا عليه و آله و سّلم

  .اخلَْلُّ اْلَعَسلَ 

  .آمده است» سعه احللم«، »سعه اخللق«، به جاى 483، ص 2در نقل ديگر اين روايت در خصال، ج . 18) 2(

ِق ُكُنوُز اْألَْرزَاِق، َو ِىف َسَعِه اْألَْخَال : 23، ص 8كاىف، ج : در موضوع سع اخللق تنها دو روايت وجود دارد. 19) 3(
بنابراين احتمال داده شده، سعه اخللق مهان حسن اخالق باشد و . سعه األخالق كيمياء األرزاق: 255غرراحلكم، ص 

  .ها آمده، صحيح باشد عبارت سعه احللم كه در برخى نقل

  

  9: اميان و آثار آن، ص
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   تبعيت از علم و دانش در زندگى: نشان دهم

برنامه ديگر وابستگان ما اين است كه هيچ وقت راه جاهالنه را طى . باشد مى »1« »اتـَِّباَع اْلِعْلمِ « نداران،نشانه دهم دي
پرسند و ياد  روند؛ مى خواهند اجرا كنند، اول به سراغ راه داناىي، علم و بينش مى اى را كه مى كنند، و هر برنامه منى
  .كنند گريند و در جاده مستقيم حركت مى مى

  غنيمت مشردن فرصت تقّرب به خدا: شان يازدهمن

تواند وسيله  دينداران هر چه را كه در اين عامل مى. است »َما يـَُقرُِّب ِإَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ زُْلَفى« نشانه يازدهم دينداران،
  .ندكن ها فوت شود و به دنبال آن حركت مى گذارند كه از آن ها به خدا باشد، منى نزديك كردن آن

  هاىي دارند بشارت به دينداراىن كه چنني نشانه

و : »و ُحْسُن َمآبٍ « خوش به حال چنني دينداراىن،: »ُطوىب َهلُمْ « :فرمايد در پايان روايت حضرت على عليه السالم مى
  .عاقبت چنني دينداراىن چه نيكو است

ْم َو أُولِئَك ُهُم  اين دينداران از سوى پروردگارشان بر هدايىت قرار دارند، و : »2«  اْلُمْفِلُحونَ أُْولِئَك َعَلى ُهدًى ِمن َرِِّ
اند كه خدا هدايتشان كرده، و  اين دينداران كساىن: »3« .أُولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اللَُّه َو أُولِئَك ُهْم أُوُلوا اْألَْلَبابِ  رستگارنند،

  .آنان مهان خردمندانند

  ر جان پدر پند مرا گوش دارنور بصر اى پسر هوشيا

   در مهه احوال خدا را شناس مرمحت از حق ز تو شكر و سپاس

  صدق و سعادت مثر دين بود هر كه خوش اخالق خوش آيني بود

   دين نگذارد كه خيانت كىن ترك درسىت و امانت كىن

   ديىن است ديىن است فنت آفاق ز ىب زشىت اخالق ز ىب

   يا كه به آيني نظرى داشتيمما اگر از دين خربى داشتيم 

  اين مهه بدخبت نبودمي و زار اين مهه با ننگ نبودمي و عار
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______________________________  
أى عدم : اتباع العلم أى العمل به و قيل: 365، ص 66حبار األنوار اجلامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج . 20) 1(

  .اتباع الظن

  .5: لقمان. 21) 2(

  .18: زمر. 22) 3(

  

  10: اميان و آثار آن، ص

  

   توحيد، را جنات

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

به خدا خبورم، و هر وقت اّما اين كه من يك عمرى خبورم و خبوامب و هر وقت هم حمتاج باشم، قسم . توحيد؛ يعىن بندگى
، توحيد نيست؛ بلكه توحيد به معناى !ام را رد كنم، سر بلند كنم و بگومي، يا اهللا هم الزم داشته باشم كه غم و غصه

ابوهلب هم : گويد اى را مشركني مكه هم داشتند؛ يعىن قرآن جميد مى چنني عقيده. واقعى مسأله، تنها عقيده به خدا نيست
هاى   گفتند كه اين بت ها منى ت؛ ابوجهل هم خدا را قبول داشت؛ ابوسفيان هم خدا را قبول داشت؛ آنخدا را قبول داش

َو لَِئن َسأَْلتَـُهم َمْن َخَلَق السَّماَواِت َو اْألَْرَض َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ  گذاشته شده در كعبه، سازنده عامل هستند،
كنند، سؤال   اگر به خانه رؤساى بزرگ مكه بروى و از كساىن كه اين قدر با تو دمشىن مى! پيغمرب: »1«  َفُكونَ اللَُّه فََأىنَّ يـُؤْ 

ها هر كارى را كه خودشان دوست داشتند،  اما آن. دهند، خدا كىن كه عامل را چه كسى درست كرده است، جواب مى
هاىي  عامل خدا دارد، اما در كنار كعبه، خانه: گفتند ردند؛ مىك عامل خدا دارد، قمار هم مى: گفتند دادند؛ مى اجنام مى

عامل خدا : گفتند دادند؛ مى ها زنان خود را در اختيار ديگران قرار مى ها برافراشته بود و در آن داشتند كه پرچم قرمز بر آن
عامل خدا دارد، وىل مناز : فتندگ ترين بازار رباخوارى منطقه عربستان بود؛ مى دارد، وىل بازار رباخورى در مكه، رواج
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، براى »عامل خدا دارد«: كردند؛ يعىن توحيد به معناى اين كه گفتند؛ عدالت نداشتند؛ جنايت مى خواندند؛ راست منى منى
در . عامل خدا دارد؛ بلكه توحيد؛ يعىن قرار دادن مهه شؤون حتت تدبرياهللا: گفت ابوجهل هم مى. اى نداشت ها فايده آن

  .دهد گويد، مهه شؤون حتت تدبري اهللا هست و انسان بودن خود را در چهره بندگى نشان مى يدى كه قرآن مىاين توح

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  

  11: اميان و آثار آن، ص

   سربلندى ابراهيم عليه السالم از امتحان بندگى

و حماسنش هم سفيد گشته بود؛ آفتاب حياتش بر لب بام مرگ در حال قامت ابراهيم عليه السالم از پريى مخيده شده بود 
غروب كردن بود كه هاجر كنيز ساره را از او خريد به اميد اين كه شايد از او داراى فرزندى شود، و اين چنني شد كه 

  »1« .ابراهيم از رحم پاك هاجر داراى چراغ روشىن به نام امساعيل شد

اله شد، ابراهيم كنار خانه كعبه، نه در حال بيدارى كه جربئيل عليه السالم به او بگويد و امساعيل كه جواىن چهارده س
هاتف عامل اله به گوش او ندا بدهد، نه در مالقات با فرشته، و نه در حال بيدارى و شنيدن نداى آمسان، بلكه در نيمه 

واهيم ببينيم كه توى پدر با دست خود دارى سر خ شب و در حال خواب، به او گفتند، فردا كه آفتاب طلوع كرد، ما مى
صبح كه ابراهيم عليه . رسيد برى؛ چون ابراهيم از اين راه به يقني و به حقيقت مى فرزندت را كنار بارگاه قدس ما مى

اين  السالم بيدار شد، هيچ توقف و درنگى نكرد و پريامون خوابش تأّملى ننمود تا آن را با قواعد تطبيق بدهد و دريابد
يَا بـَُىنَّ ِإىنِّ أََرى  :خواب راست است يا دروغ، بلكه مهني كه بيدار شد، كنار رختخواب امساعيل عليه السالم آمد و گفت

ديشب در خواب به من گفتند كه سرت را از بدنت جدا كنم، رأى ! عزيز دمل: »2« .ِىف اْلَمَناِم َأىنِّ َأْذَحبَُك فَانظُْر َماَذا تـََرى
يَا أََبِت افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِىن ِإن َشاَء  :درباره اين خواب من چيست؟ امساعيل عليه السالم چهارده ساله گفتو نظر تو 

. اى، اجنام ده، اگر خدا خبواهد، تو مرا از شكيبايان خواهى يافت آنچه را به آن مأمور شده! پدرم: »3«  اللَّهُ ِمَن الصَّاِبرِينَ 
اش را به مىن آورد، و براى بريدن سر امساعيل، به حقيقت، خنجرش را كنار   ه السالم فرزند چهارده سالهحضرت ابراهيم علي
  .اين معناى بندگى است؛ انبيا اين گونه عبد و بنده حق تعاىل بودند. گلوى او گذاشت
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______________________________  
ها و زمني را آفريده و خورشيد و ماه را  چه كسى آمسان: سىبپر ] ورزند كه شرك مى[اگر از آنان : 61: عنكبوت. 1) 1(

  شوند؟ منحرف مى]  از حق به باطل[پس چگونه . خدا: ترديد خواهند گفت رام و مسّخر كرده؟ ىب

  .108االنبياء و املرسلني، ص  حمدث جزايرى، النور املبني ىف قصص. 2) 2(

كنم، پس با تأمل بنگر رأى تو  بينم كه تو را ذبح مى ىمهانا من در خواب م! پسرم: گفت: 102: صافات. 3) 3(
  .چيست؟

  .اى اجنام ده اگر خدا خبواهد مرا از شكيبايان خواهى يافت پدرم آنچه به آن مأمور شده: گفت: 102: صافات. 4

  

  12: اميان و آثار آن، ص

  دعوت قرآن به طراحى زندگى خود به شكل زندگى انبيا

معناى آيه چنني . ، سخن از عقيده است»1«  الَِّذيَن آَمُنوا وََملْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولِئَك َهلُُم اْألَْمنُ  :در گفت حق تعاىل
اى آميخته نكردند، اميىن دنيا و آخرت براى  مردمى كه با ما آشىت كردند و در وجود خود، اميان به ما را با آلودگى: است

اى، يزيدى و قاروىن، خدا را قبول داشته باشم، در وجود من،  من ابوجهلى، ابوهلىب، ابوسفياىن، معاويهاّما اگر . ها است آن
تواند جلوى  دليل آن هم اين است كه چنني توحيدى و خداىي منى. ها خواهد بود اين اميان به خدا آميخته با انواع آلودگى

اش بگسرتاند  اشد كه بتواند حكومت خود را در مهه شؤون وجود بندهمن را بگريد؛ بلكه بايد انسان خداىي را قبول داشته ب
  .و وجود او را به واقعيىت خالص منقلب كند تا او آدم بشود

ها  قرآن به انسان. دعوت قرآن جميد از جامعه انساىن اين است كه طرح زندگى خود را به شكل زندگى انبيا قرار بدهد
با تكيه به اين دعوت . در مقابل من چگونه مردمى بودند، مشا هم آن گونه شويد گويد، ببينيد انبيا عليهم السالم مى

قبل از نقل اين روايت، خنست اين دعوت قرآىن را . قرآىن، روايىت از قول پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم نقل شده است
  :كنندآدم دعوت كرده، مانند انبيا زندگى   در قرآن خداوند از بىن. كنم تبيني مى

  »2« َكِثرياً َلَقْد َكاَن َلُكْم ِىف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌه َحَسَنٌه ِلَمن َكاَن يـَْرُجوا اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه  
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يد تا طرح زندگى خود را مانند طرح زندگى پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم طراحى مناييد و به اجرا درآور ! آدم ؛ يعىن بىن
  .به من برسيد و تا آخرت مشا آباد شود؛ تا مانند ماهِى ميان دريا، غرق در عشق و حمبت من شويد

انگيزاند كه زندگى پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم را بررسى كنيم تا بفهميم كه اين آدم چه  اين دعوت قرآن، ما را برمى
كرد و چگونه توانست در اين شصت و سه  د چگونه عمل مىكرد و در زندگى خو  گفت و به چه چيز دعوت مى مى

به راسىت مگر از عمر عامل چقدر سهم پيغمرب بود؟ . سال عمركوتاه خود در اين دنيا اين قدر بركت به جا گذارد و برود
رت است سهم عمر پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم نسبت به عمر عامل سنجيده شود اى   ر سالنامهد. براى درك مسأله، 

   كه حتقيقات علمى دانشمندان را آورده بود و به احتمال قوى، بر مبناى آخرين

______________________________  
براى آنان ]  از عذاب[نياميختند، اميىن ]  چون شرك[كساىن كه اميان آوردند و اميانشان را به ستمى : 82: انعام. 5) 1(

  .است، و آنان راه يافتگانند

پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و ] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در : 21: احزاب. 6) 2(
  .كند روز قيامت اميد دارد و خدا را بسيار ياد مى

  

  13: اميان و آثار آن، ص

اين تازه عمر زمني . اند برآورد كرده ها عمر كره زمني را چهار ميليارد و پانصد ميليون سال حتقيقاتشان هم بود، ديدم كه آن
اّما . ها است تر از آن ها هم به مراتب بيش تر از زمني است و عمر كهكشان به طور حتم، عمر خورشيد، بيش. است

دانيم؛ براى اين كه نه كتاب  درباره اين كه عمر عامل چقدر است، اطالعاتى در دست ندارمي؛ چون ابتداى عامل را منى
تواند به انتهاى  طور كه دامن اين علم منى تواند به ابتداى عامل برسد، مهان ن خرب داده، و نه دامنه علم بشرى مىآمساىن از آ
خالصه، از اين مهه وقت و عمر عامل كه امتدادش براى ما غري قابل تصّور است، سهم پيغمرب اسالم صّلى اهللا . عامل برسد

  .ده استعليه و آله و سّلم، تنها شصت و سه سال بو 

ما بررسى كنيم و ببينيم در اين شصت و سه سال عمر، اين انسان چه كرده كه چهارده قرن است فرياد خدا بلند است  
البته، اين اسم بردن، نه مستحب است، نه دلبخواه، بلكه بردن اين اسم با . كه مهه جا اسم اين مرد را با من اسم بربيد
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نگام مناز صبح، يك مرتبه، و در هنگام منازهاى ظهر، عصر مغرب و عشا،، هر  اسم خداوند، در هر شبانه و روز، در ه
خواهيد ياد من را كه صاحب عامل هستم، بكنيد،  معناى اين دستور اين است كه وقىت مى. كدام دو مرتبه، واجب است

شود، بايد  م متام مىوقىت كه ركعت دو . كنم معشوق مرا هم كنار من اسم بربيد؛ چون من مشا را بدون او تكميل منى
: اسامى و القاب پيغمرب زياد است. »اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشريك له و اشهد ان حممداً رسول اهللا«بگوييم، 

، رمحه للعاملني، بشري، نذير، هادى، مهدى، و شايد در »1«  حممد، نىب، رسول، امى، هامشى، مكى، مدىن، ابطحى
ليقدر اسالم هم اكنون در مدينه، در دو طرف حمراب مسجد پيغمرب، نوشته شده است، حدود دويست لقب براى رهرب عا

لكن از جمموع اين اسامى و به ويژه آن اسامى پيغمرب كه در قرآن جميد آمده، هيچ كدام در تشهد نيامده است، به جز 
  .كه به معناى اين است كه اين آدم بنده من بود» عبده«

  .شود نده شويد، و اگر مردم بنده شدند، دنيا و آخرتشان آباد مىكند كه ب پس قرآن دعوت مى

______________________________  
  :21ترجم املعامل األثريه، ص . 7) 1(

ابطح و . ، به معناى هر سيلگاهى است كه در آن شن و سنگريزه باشد)به فتح اول و سكون باء و فتح طاء: (ابطح
ابطح به مكه و منا، هر دو، نسبت داده . گريزه گسرتده بر روى زمني آمده استبطحاء، مهچنني به معناى شن و سن

در حال حاضر، ابطح جزو مكه . تر باشد شود؛ زيرا فاصله ابطح با اين دو جا، يكى است و شايد به منا نزديك مى
  .است

  

  14: اميان و آثار آن، ص

   آله و سّلمحقيقت بندگى انسان از زبان پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و 

  :كند كه حضرت باقر عليه الّسالم در روايىت از پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم نقل مى

ما بر نفاق از خودمان ترسناكيم؟ حضرت ! اى رسول خدا: مهانا ياران حممد صّلى اهللا عليه و آله و سّلم عرض كردند
كنيد و به آخرت تشويق  نزد مشا هستيم و مشا ما را متذكر مىهنگامى كه : ترسيد؟ عرض كردند چرا از آن مى: فرمود

شومي تا آن جا كه گويا در آخرت  رغبت مى كنيم و در آن ىب ترسيم و دنيا را يكسره فراموش مى مناييد، ما از خدا مى مى
شت و دوزخ را مى گردمي و بوى  ىهاميان برم رومي و به خانه بينيم، و چون از خدمت مشا مى هستيم و به چشم خود 
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شومي، طورى كه گويا ما  نگرمي، از آن حاىل كه نزد مشا داشتيم، دگرگون مى شنومي و به زنان و خاندامنان مى فرزندان را مى
امي، آيا مشا از اين كه اين تغيري حالت، نفاق در ما باشد، بر  امي و چنني حاىل را نداشته مشا را نديده و در خدمت مشا نبوده

هاى شيطاىن  ها وسوسه هرگز، اين نفاق نيست؛ اين: ها فرمود د؟ رسول خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به آنترسي ما مى
به خدا سوگند، اگر مشا به مهان حاىل كه خودتان را به آن توصيف كرديد، . كند است كه مشا را به دنيا تشويق مى

گذاشتند و بر روى آب راه  تگان دست در دست مشا مىكرديد، فرش مانديد، و به مهان شكل، خدا را بندگى مى مى
ها رد  توانستيد با كف پايتان از آن ها و درياها، به پل و كشىت نياز نداشتيد و مى رفتيد و براى رد شدن از روى رودخانه مى

  »1« .رويد ها فرو منى شويد، در حاىل كه در آن

______________________________  
 -423، ص 2منت كامل اين روايت در كاىف، ج . 153، ص 4ترمجه مصطفوى از اصول كاىف، ج  اى از گزيده. 8) 1(

  :چنني آمده است 424

ِم ْبِن اْلُمْسَتِنِري، َقالَ  مَّا َهمَّ فـَلَ . َجْعَفٍر عليه السالم َفَدَخَل َعَلْيِه ُمحْرَاُن ْبُن َأْعَنيَ َو َسأََلُه َعْن َأْشَياءَ  ُكْنُت ِعْنَد َأِىب : َعْن َسالَّ
ُأْخِربَُك، َأطَاَل اللَُّه بـََقاَءَك َلَنا َو أَْمتَـَعَنا ِبَك، أَنَّا نَْأتِيَك َفَما َخنْرُُج ِمْن ِعْنِدَك َحىتَّ : َجْعَفٍر عليه السالم ُمحْرَاُن ِباْلِقَياِم، قَاَل ِألَِىب 

َنا َما ِىف أَْيِدى النَّاِس ِمْن َهِذِه اْألَْمَواِل ُمثَّ َخنْرُُج ِمْن ِعْنِدَك َفِإَذا ِصْرنَا َمَع َتِرقَّ قـُُلوبـَُنا َو َتْسُلَو أَنـُْفُسَنا َعِن الدُّنـَْيا َو يـَُهو  َن َعَليـْ
نـَْيا َا ِهَى اْلُقُلوُب َمرًَّه َتْصُعُب َو َمرًَّه َتْسُهلُ : فـََقاَل أَبُوَجْعَفٍر عليه السالم. النَّاِس َو التُّجَّاِر َأْحَببـَْنا الدُّ ُمثَّ َقال أَبُوَجْعَفٍر عليه  ِإمنَّ

َنا النـَِّفاقَ ! يَا َرُسوَل اللَّهِ : أََما ِإنَّ َأْصَحاَب ُحمَمٍَّد صلى اهللا عليه وآله َقالُوا: السالم : َو ِملَ َختَافُوَن َذِلَك؟ قَاُلوا: فـََقالَ . َخنَاُف َعَليـْ
نـَْيا َو َزِهْدنَا َحىتَّ َكَأنَّا نـَُعاِيُن اْآلِخَرَه َو اجلَْنََّه َو النَّاَر َو َحنُْن ِعْنَدَك، َفإِ ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَك َفَذكَّْرتـََنا َو َرغَّْبتَـَنا َوِجْلنَ  َذا َخَرْجَنا ا َو َنِسيَنا الدُّ

ْمَنا اْألَْوَالَد َو َرأَيـَْنا اْلِعَياَل َو اْألَْهَل، َيَكادُ  َأْن ُحنَوََّل َعِن اْحلَاِل الَِّىت ُكنَّا َعَليـَْها ِعْنَدَك َو  ِمْن ِعْنِدَك َو َدَخْلَنا َهِذِه اْلبـُُيوَت َو مشَِ
َنا َأْن َيُكوَن َذِلَك نَِفاقاً؟ فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله َحىتَّ َكَأنَّا َملْ َنُكْن َعَلى َشىْ  ، ِإنَّ َهِذِه : ٍء أَ فـََتَخاُف َعَليـْ َكالَّ

َا، َلَصاَفحَ  ُخُطَواُت الشَّْيطَانِ  نـَْيا، َو اللَِّه، َلْو َتُدوُموَن َعَلى اْحلَاَلِه الَِّىت َوَصْفُتْم أَنـُْفَسُكْم ِ ْتُكُم اْلَمَالِئَكُه َو فـَيـَُرغُِّبُكْم ِىف الدُّ
َخْلقاً َحىتَّ يُْذنُِبوا ُمثَّ َيْستَـْغِفُروا اللََّه فـَيَـْغِفَر اللَُّه َهلُْم؛ ِإنَّ َمَشْيُتْم َعَلى اْلَماِء، َو َلْو َال أَنَُّكْم ُتْذنُِبوَن فـََتْستـَْغِفُروَن اللََّه، َخلََلَق اللَُّه 

ْعَت قـَْوَل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  ا َربَُّكْم ُمثَّ اْستـَْغِفُرو : ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن، َو َقالَ : اْلُمْؤِمَن ُمَفنتٌَّ تـَوَّاٌب؛ أَ َما مسَِ
  .ُتوبُوا ِإلَْيه
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   هاى خملِص خدا دارالشفاى بندگان انسان
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در مدينه، إسحاق مؤمتن، پسر امام جعفر صادق عليه السالم، نفيسه، نوه امام جمتىب عليه السالم، دخرت حسن بن زيد را 
نفيسه بانوىي بزرگوار و داراى ثروتى فراوان بود و به مهه . مصر كشاندها را به  بعد از ازدواج، زندگى آن. به مهسرى برگزيد

نفيسه با دستانش قربش را كنده بود و پيوسته . او عابد و زاهد بود. كرد گريها و بيماران احسان مى ها، زمني مردم، جذامى
اين بانو در حال احتضار هم . م كنداو توانست در اين قرب شش هزار بار قرآن را خت. خواند رفت و مناز مى در آن قرب مى

چگونه اين كار اجنام دهم، در حاىل كه سى سال از : او پاسخ داد. اش را افطار كند از او خواستند كه روزه. روزه بود
سپس شروع به خواندن سوره انعام كرد و مهني كه به آيه صد و . خواهم در حال روزه با او ديدار كنم خداى متعال مى

ْم َو ُهَو َوِليـُُّهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ  :مبيست و هفت شىب  . آفرين تسليم كرد رسيد، جان را به جان »1«  َهلُْم داُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ
مردم مصر به حمض اين كه . كه اين بانو از دنيا رفت، شوهرش مصّمم بود كه جناز او را به مدينه بربد تا در بقيع دفن كند

گذارمي كه مشا حىت تار موىي از او را به مدينه  ما منى: اش رخيتند و گفتند اسحاق آگاه شدند، دور خانه از اين تصميم
. اين بدن را بايد در مهني جا دفن كنيد؛ چون ما گرفتارى زيادى دارمي و بايد به خاك قرب اين خامن توّسل پيدا كنيم. بربى

شىب كه جنازه نفيسه . برم ش دفن كنم و فردا صبح هم اين جنازه را مىمن بايد اين دخرت را در كنار پدران: اسحاق گفت
هنوز در اتاق بود، پسر امام صادق عليه السالم پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم را در خواب ديد كه به او 

  »2« .شود مىگويد با مردم مصر در نفيسه معارضه نكن؛ زيرا به بركت وجود او بر مردم مصر بركت نازل  مى

______________________________  
اى كه مهواره  براى آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن است و به پاداش كارهاى پسنديده: 127: انعام. 9) 1(

  .دادند يار و سرپرست آنان است اجنام مى

  :120، ص 10شيخ على منازى، مستدرك سفينه البحار، ج . 10) 2(

تىب عليه السالم السيده اجلليله تزوجها إسحاق بن جعفر الصادق عليه : ثهالنفيسه الثال بنت احلسن بن زيد بن احلسن ا
عن كتاب أسعاف الراغبني نقال من  . قربها مزار معروف باجابه الدعاء عند مزارها. 208السالم، و هذه توفيت مبصر سنه 

تىب عليه السالم ملا توفيت مبصر، أراد زوجها أن السيده نفيسه بنت احلسن بن زي: كتاب حسن احملاضره د بن احلسن ا
إسحاق املؤمتن ابن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم نقلها إىل املدينه و دفنها ىف البقيع، فسأله أهل مصر ىف تركها عندهم 

ال تعارض أهل مصر ىف نفيسه؛ ! إسحاقيا : يرض، فرأى النىب صلى اهللا عليه وآله، فقال له للتربّك و بذلوا له ماال كثريا، فلم
يا حممد إذا كان : حكى أن الشيخ أبا املواهب الشاذىل رأى النىب صلى اهللا عليه وآله فقال. فإن الرمحه تنزل عليهم بربكتها

ا كان: لك إىل اهللا تعاىل حاجه فانذر لنفيسه الطاهره ولو بدرهم، يقضى اهللا تعاىل حاجتك، و عن أسعاف الراغبني ت قد أ
حفرت قربها بيدها و صارت تنزل فيه و تصلى و قرأت فيه سته آالف ختمه، فماتت مبصر ىف شهر رمضان سنه مثان و 

واعجبا إىن منذ ثالثني سنه أسأل اهللا تعاىل أن ألقاه و أنا صائمه، : إحتضرت و هى صائمه فالزموها الفطر، فقالت. مائتني
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م، ماتت، و باجلمله، : ألنعام فلما وصلت إىل قوله تعاىلمث قرأت سوره ا. أفطر اآلن؟ هذا اليكون هلم دار السالم عند ر
  .خدمتها زينب بنت حيىي بن احلسن أربعني سنه، كما ذكرناها ىف رجالنا ىف النساء

  

  16: اميان و آثار آن، ص

در كشور . العاده هست چقدر فوقدانند بارگاه ايشان در مصر  اند، مى كساىن كه تا به حال در عمره رجبيه به مصر رفته
كنند،  تسنن در مشكالت غري قابل حل خود فقط يكبار كه به اين خامن مراجعه مى مصر و در شهر قاهره، هنوز هم اهل

  .شود مشكلشان رفع مى

  افشاىن جان را چه داىن؟ تو شور اين منكدان را چه داىن؟ تو دست

  »1« را چه داىن؟تو را با اطلس و خممل بود كار قماش گلعذاران 

   صائب

عبد؛ يعىن كسى كه به طور كامل حتت اختيار خداست و در برابر، خدا هم . اين افراد بندگان خدا بودند كه چنني شدند
كند، نفس، نگاه  خدا برخورد مى انسان كه با بندگان. اين عبد است. دهد به طور كامل عامل را حتت اختيار آنان قرار مى

دهنده عامل وابسته هستند؛  كند، چرا؟ چون آنان به انقالب دارد و منقلب مى او را به حركت وامىها،  و فكر كردن آن
خداوند متعال با . وابسته به اهللا هستند؛ وابسته به امساءاحلسىن هستند؛ موجود ىف اهللا و باهللا و اىل اهللا و من اهللا هستند

  .م بتوانيم به درجات عاىل برسيمكند تا ما ه تكيه بر اين نوع از آيات، ما را دعوت مى

  ها ويژگى فرهنگ عاىل اسالم از ساير فرهنگ

توان با هيچ فرهنگى مقايسه كرد؛ چون فرهنگ اسالم فرهنگى صد در صد اهلى و خداىي بوده و  فرهنگ عاىل اسالم را منى
ها  تضيات خلقت و آفرينش انسانمقرراتى كه در حرمي اين فرهنگ براى سعادت مهه جانبه انسان ارايه شده، مطابق با مق

توان ديد، و در عامل هيچ  دار، اصيل و طبيعى را در هيچ فرهنگى منى در مهه شؤون حياتشان هست، و اين حيثيت ريشه
معمار هسىت و باىن جهان خلقت كه . فرهنگى هم تواناىي و قدرِت وضع چنان مقرراتى را كه اين فرهنگ اهلى دارد، ندارد

   لوقاتانسان يكى از خم
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  .570ديوان صائب تربيزى، قسمىت از غزل مشاره . 11) 1(
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تواند  ها، مى هاىي را در زمينه زندگى او فرستاده است كه آدمى با عمل كردن به آن برنامه اوست، به وسيله سفريانش برنامه
  .مل شودداراى دنياىي آباد و آخرتى سا

  مأموريت پيامرب اسالم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم از طرف خداوند

هاى خود در جمالس مكه، در ضمن  كنند كه پيامرب بزرگ اسالم در يكى از سخنراىن هاى مّهم اسالمى نقل مى در كتاب
نَيا َو اْالِخرَهِ « :بياناتى چنني فرموده من از طرف پروردگار عامل مأموريت دارم كه دو برنامه را : »1« »اىنِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ الدُّ

در اين حيات دنيا، آدمى چيزى را احتياج ندارد، . يك برنامه آن، عبارت است از آباد كردن دنياى مشا. به مشا ارايه دهم
عبارت از آباد  مگر اين كه آيني اهلى به روش رسيدن به آن از طريق سامل و صحيح دستور داده است، برنامه دوم هم 

براى حيات بعد از حيات دنيا، آنچه انسان به آن حمتاج خواهد بود، آيني اهلى، راه فراهم آوردن . كردن آخرت مشا است
  .آن را به او نشان داده است

رتين راه، مراجعه كردن به صد و چهارده سوره قرآن كرمي است كه در درجه اول،  براى شناخت فرهنگ اسالم، 
آدم است، و راه ديگر هم مراجعه كردن به حمتويات  ه قواعد عاىل فرهنگ اهلى براى سازمان دادن زندگى بىندهند نشان

افكار پيغمرب اسالم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و ائمه طاهرين عليهم السالم است كه خوشبختانه در اين چهارده قرن، 
اكرم صّلى اهللا عليه و آله و  اند حمتويات افكار نىب اند، توانسته دهدانشمندان بزرگ اسالمى، با زمحات زيادى كه متحّمل ش
شدگان مكتب پروردگار  هاى تربيت آدم بتواند در هر زماىن از برنامه سّلم و ائمه طاهرين عليهم السالم را مكتوب كنند تا بىن

ره   .مند شود استفاده كند و 

در روز قيامت هفت طايفه به خاطر : آله و سّلم، نقل شده كه فرمود در روايىت از نىب بزرگ، پيغمرب صّلى اهللا عليه و
: شود اى به جز عنايت او پيدا منى خود در دنيا، در سايه رمحت پروردگار هستند، در روزى كه سايه صحيح بودن زندگى

ست چپش پيشواى عادل، جواىن كه در عبادت خداوند بزرگ شود، كسى كه با دست راست صدقه دهد و آن را از د
  پنهان كند، كسى كه در خلوت به ياد خدا باشد و
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______________________________  
  :منت كامل روايت. 114، ص 13متقى هندى، كنزالعمال، ج . 12) 1(

إىن قد جئتكم خبري الدنيا و اآلخره و قد أمرىن اهللا أن ! يا بىن عبد املطلب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سّلم: قال
فأحجم القوم عنها مجيعا : عوكم إليه فأيكم يؤازرىن على هذا االمر على أن يكون أخى و وصىي وخليفىت فيكم؟ قالأد

  .هذا أخى و وصىي و خليفىت فيكم، فامسعوا له و أطيعوا: أكون وزيرك عليه؟ فأخذ برقبىت، مث قال! يا نىب اهللا: وقلت

  

  18: اميان و آثار آن، ص

من تو را به خاطر خدا دوست دارم، : گردد، مردى كه با برادر ديىن خود مالقات كند و بگويداز چشمانش اشك سرازير  
مردى كه از مسجد بريون رود و در نّيت او اين باشد كه دوباره برگردد، و مردى كه زن زيباىي او را به سوى خود خبواند و 

  »1« .ترسم من از پروردگار جهانيان مى: او بگويد

جنات  البته، فهم اين كه اهل. اند در جتارختانه دنيا تالش سودآورى داشته باشند هاىي از اهل جناتند كه توانسته هاين افراد منون
خبش بشر قرار  ها را جنات چه كساىن هستند، تنها با راهنماىي پيامربان و اوصياى اهلى مقدور است، كساىن كه خداوند آن

  .داده است

   نىب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم موقعيت جامع بشرى در زمان بعثت

ج َأْرَسَلهُ « .البالغه شريف درباره موقعيت جامعه بشرى در زمان بعثت نىب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمده است در 
َرٍه ِمَن الرُُّسِل َو طُوِل َهْجَعٍه ِمَن اْألَُممِ  ّلى اهللا عليه و آله و سّلم را روزى خداى بزرگ پيغمرب اسالم ص: »2« ».َعَلى ِحِني فـَتـْ

طبق آيات قرآن جميد، جوامع انساىن زماىن كه . مبعوث به رسالت كرد كه ارتباط جامعه انساىن با حرمي نبوت قطع شده بود
اين جا ممكن است كسى بگويد، جوامع بريده از . ره هستند ارتباط با حرمي نبوت زندگى كنند، از متام منافع عاىل ىب ىب

انبيا، از نظر اقتصادى و از نظر مادى و از نظر مسكن، پوشاك، خوراك و ماحيتاج مردمى غىن و ثرومتند هستند، براى 
گروه بريده از حرمي : مهني با مشاهده وضع اين جوامع بريده از نبوت، معلوم نيست اين مجله، مجله صحيحى باشد كه

رتين راه و نزديكبراى جواب اي. اند نبوت از مهه منافع عاىل حمروم ترين راه  ن اشكال، اگر به خود قرآن جميد مراجعه كنيد، 
يابيد؛ چون عامل، عادل و حكيم على االطالقى در طول تاريخ به  هاى اهلى نسبت به حيات جوامع انساىن مى را، ارزياىب

   هاىي ارزياىب
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______________________________  
  :عنوان سبعه ىف ظل عرش اهللا يوم القيامه روايىت را ذكر كرده استحتت  343، ص 2خصال، ج . 13) 1(

َعهٌ ِىف ِظلِّ َعْرِش اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله وسّلم: َعْن َسَلَمَه ْبِن ُكَهْيٍل َرفـََعُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  َسبـْ
َق ِبَيِميِنِه، َفَأْخَفاُه َعْن ِمشَ : يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ  اِلِه، َو َرُجٌل ِإَماٌم َعاِدٌل َو َشابٌّ َنَشأَ ِىف ِعَباَدِه اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ، َو َرُجٌل َتَصدَّ

َناُه ِمْن َخْشَيِه اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ، َو َرُجٌل َلقِ  َى َأَخاُه اْلُمْؤِمَن، فـََقاَل ِإىنِّ َألُِحبَُّك ِىف اللَِّه َعزَّ ذََكَر اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َخالِياً، فـََفاَضْت َعيـْ
ٍل ِإَىل نـَْفِسَها فـََقاَل ِإىنِّ َأخاُف اللََّه َو َجلَّ، َو َرُجٌل َخرََج ِمَن اْلَمْسِجِد َو ِىف نِيَِّتِه َأْن يـَْرِجَع ِإلَْيِه، َو َرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌَه َذاُت َمجَا

  .ِمنيَربَّ اْلعالَ 

ج. 14) 2( هاى آن حضرت است در حال مردم پيش از  از خطبه 180، ص 88البالغ حسني انصاريان، خطبه  ترجم 
  بود... ها طوالىن،  پيامرب را در زماىن فرستاد كه رشته رسالت منقطع، و خواب غفلت مّلت: بعثت و پس از آن

  

  19: اميان و آثار آن، ص

هاى پيشني كه در  او در يك ارزياىب كلى نسبت به امت. شود مرحله ناقص و باطلى ديده منىها،  برخاسته و در اين ارزياىب
آيات چهل و دو تا چهل و پنج سوره انعام آمده، برخودارى و تنّعم چنني جوامع بريده از نبوت را فريىب اهلى نسبت به 

  :ال داردهاىي را به دنب كن شدن چنني متّدن آنان دانسته است كه در پى خود ريشه

فـََلْو ال ِإْذ جاَءُهْم بَْأُسنا َتَضرَُّعوا َو لِكْن َقَسْت * َو َلَقْد َأْرَسْلنا ِإىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك َفَأَخْذناُهْم ِباْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعونَ 
ٍء َحىتَّ ِإذا َفرُِحوا ِمبا أُوُتوا  َلمَّا َنُسوا ما ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحنا َعَلْيِهْم أَْبواَب ُكلِّ َشىْ فَـ * قـُُلوبـُُهْم َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

  »1« *فـَُقِطَع داِبُر اْلَقْوِم الَّذيَن َظَلُموا َو احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلمنيَ * َأَخْذناُهْم بـَْغَتًه َفِإذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

د متعال چنني تنّعم و برخودارى را در آيه نود و شش سوره اعراف به جوامع اهل اميان و تقوا وعده داده البته، خداون
  :است

بُ    »2«  َيْكِسُبونَ وا َفَأَخْذناُهْم ِمبا كانُوا َو َلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرِض َو لِكْن َكذَّ

   تصويرى قرآىن از حيات دنيوى
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جهان؛ يعىن جتارختانه، و انسان؛ يعىن تاجر، و مواهب عامل، از : گويد قرآن جميد در اين تصوير خود، از حيات دنيوى مى
   جهانيان »3« .ءاى كه آدمى با آن ارتباط دارد، عبارت است از سرمايه ترين شى عمر گرفته تا كوچك

______________________________  
هاىي كه پيش از تو بودند  ترديد ما به سوى امت و ىب: معناى آيات چنني است 45 -42: سور انعام. 15) 1(
يدسىت و سخىت و رنج و ] هنگامى كه با پيامربان به خمالفت و دمشىن برخاستند[فرستادمي، پس آنان را ]  پيامرباىن[ به 

پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد، فروتىن و . فروتىن و زارى كنند] در پيشگاه ما[بيمارى دچار كردمي، باشد كه 
. شدند، در نظرشان آراست هايشان سخت شد و شيطان، اعمال ناپسندى را كه مهواره مرتكب مى زارى نكردند؟ بلكه دل

ها را به روى  وش كردند، درهاى مهه نعمتبه آن يادآورى شده بودند، فرام]  براى عربت گرفتنشان[پس چون حقايقى را كه 
گرفتيم، پس ]  به عذاب[آنان گشودمي، تا هنگامى كه به آنچه داده شدند، مغرورانه خوشحال گشتند، به ناگاه آنان را 

ستم ورزيدند، بريده ]  به آيات ما و به مردم[در نتيجه، ريشه كساىن كه . درمانده و نااميد شدند] از جنات خود[يكباره 
  .ها ويژه خداست كه پروردگار جهانيان است شد و مهه ستايش

آوردند و پرهيزكارى پيشه  ها اميان مى و اگر اهل شهرها و آبادى: معناى آيه چنني است. 96: اعراف. 16) 2(
تكذيب كردند، ما ] آيات اهلى و پيامربان را[گشودمي، وىل  بركاتى از آمسان و زمني را بر آنان مى]  درهاىِ [كردند، يقيناً  مى

  .گرفتيم]  به عذاىب سخت[شدند،  هم آنان را به كيفر اعماىل كه مهواره مرتكب مى

  :ها در دنيا، عنوان جتارت اطالق كرده است قرآن كرمي در آيات متعددى به تالش انسان. 17) 3(

  )16: بقره(َو ما كانُوا ُمْهَتديَن  أُولِئَك الَّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَه ِباْهلُدى َفما َرِحبَْت ِجتاَرتـُُهمْ  -

تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو ُجتاِهُدوَن ىف َسبيِل اللَِّه * يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى ِجتاَرٍه تـُْنجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَليمٍ  -
ٌر َلُكْم ِإْن     )12 - 11: صف(ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن ِبَأْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ

  )29: فاطر( ِجتاَرًه َلْن تـَُبوَر ِإنَّ الَّذيَن يـَتـُْلوَن ِكتاَب اللَِّه َو أَقاُموا الصَّالَه َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًه يـَْرُجونَ  -
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دسته هستند، يا ّجتارى هستند كه در پايان زندگى و هنگام انتقال به عامل آخرت، در ايام حيات خود در خانه دنيا بر دو 
ها  آن. اند اند، و يا گروهى هستند كه با ضرر صد در صد رو به رو شده هاى حيات، منفعت كسب كرده در متام برنامه

شان بود؛  هى و جهل و ناداىنكنند، وىل خود اين گمان هم از گمرا كردند كه در راه درست دارند حركت مى خيال مى
حاال اين ضرر كردن، در لباس پوشيدن، . فهميدند دادند، و منى ها داشتند در مهه شؤون حيات، ضرر صد در صد مى آن

كردند و  در غذا خوردن، در خانه ساخنت و در ازدواج و معاشرت آنان بود؛ يعىن آنان در مهه جهات داشتند ضرر مى
ها مهه عزت  كردند كه آن خسارت، بدخبىت، بيچارگى و ذلت بوده است، اّما خود خيال مى جمموع عمرشان آميخته با

  :فرمايد اى مى خداى متعال در آيات سيزده و چهارده سوره كهف درباره چنني زندگى. بودند

  »1« ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً الَّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِىف اْحلَياِه الدُّ  *ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسريَن َأْعماًال 

. كردند كه زندگى خوب و ساملى دارند ها خودشان خيال مى اين انسان. شود آيات مزبور مهه جهات زندگى را شامل مى
ريده شدنش از حرمي كنند كه با ب آورى انسان را متذّكر منوده و بيدار مى قرآن جميد و روايات در اين جا به طرز شگفت

شوند و ترديدى هم در آن  نبوت، چشم، گوش، دست، پا، شكم، فكر و اخالق، مهگى، داراى زواياى احنراىف مى
  .نيست

   روايت متفاوتى از دو انسان

در اين جا من به صورت متثيلى روايت متفاوتى از زندگى دو انسان را فقط از نظر كسب، خوردن و پوشيدن براى مشا 
  .كنم تا مشا با شنيدن آن بتوانيد ضرر و منفعت را در بقيه شؤون حيات جارى كنيد و حماسبه مناييد ىبيان م

هر دوى . گردند روند و هشت شب هم به خانه برمى دو مهسايه را فرض كنيد كه هر كدام هفت صبح سر كار مى
  هدفشان در. هاخانه ملكى، ماشني و لباس مرّتب دارند آن

______________________________  
كساىن هستند ]  آنان* [آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو: معناى آيه چنني است. 18) 1(

  .كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[كه كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته 
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ها  ها هم يكى است؛ يكى از آن كسب و كار آن. فعاليت و كار هم اين است كه خوب خبورند و خوب اسرتاحت كنند
فروشد و سه هزار  نشيند و مى كند و از هفت صبح تا هشت شب مى اش را باز مى رود و درب مغازه از خانه بريون مى

خواهد آن را بفروشد، باز هم  ريد، خريده و حاال هم كه مىكند؛ او جنسى را طبق قواعد اهلى حاكم بر خ تومان سود مى
خواهد آن را  فروشد؛ يعىن جنس را پاك خريده و حالل معامله كرده است و االن هم مى آن را مطابق قواعد اهلى دارد مى

ر صد ها را با مهديگر خملوط كند و به عنوان جنس صد د حالل بفروشد و غشى هم در معامله ندارد؛ اين كه جنس
فروشد؛ عيب جنس را  دهد؛ جنس كهنه را منى خالص بفروشد؛ جنس شهرى را به جاى جنس شهرى ديگر به مشرتى منى

كند؛ او براى رعايت انصاف، نه مأمور الزم دارد، و نه  گويد؛ براى منفعت بردن هم حقاً و عنداهللا رعايت انصاف مى مى
كاره خدا هست؛  ها هم باالى سرش باشند؛ چون در حجر او مهه م از ايناو احتياج ندارد كه هيچ كدا. جرميه و نه زندان

بيند سه هزار تومان به دست  كند، مى شب هم كه حساب مى. كند بيند و معامله مى ها مى يعىن او را ناظر بر متام برنامه
را از ورشكستگى جنات  كند؛ پدر و مادرش شود، حقوق اهلى را از مال خود بريون مى اول سال هم كه مى. آورده است

برد و هزاران منفعت هم از اين پول، براى عامل ديگر دارد  دهد؛ صدقه جاريه دارد؛ پول خود را براى خدا به كار مى مى
قدر  گردد، رهرب عاىل آيد و شب بر مى اين آدمى كه صبح از خانه بريون مى. كند اش را هم اداره مى سازد و زندگى مى

اْلَكادُّ َعَلى ِعَياِلِه  «: فرمايد دارد، چنني مى گذارد و برمى ار، درباره هر قدمى كه او در خيابان مىاسالم، پيامرب بزرگو 
اين آدمى كه رفت و تا شب هم سه هزار تومان به دست آورد و برگشت، به هر قدمى  : »1« »َكاْلُمَجاِهِد ِىف َسِبيِل اللَّهِ 

نامه عمل او ثبت كرده است؛ يعىن عالوه بر اين كه پوىل به دست آورده، كه برداشته، خدا ثواِب جماهد در راهش را در 
ثواب جهاد ىف سبيل اهللا را هم برده است؛ دنيايش آباد گشته است و پشت سر اين آبادى، آخرت او هم دارد قهراً آباد 

  .شود مى

است سه هزار تومان به دست آورد، وىل اش هم كه مانند او براى كسب و كار بريون آمده بود، تا شب توانسته  اّما مهسايه
   نه در خريد، و نه در فروش، قواعد و احكام

______________________________  
، )بيت آل(شيخ حر عاملى در كتاب وسائل الشيعه ..  82ابن فهد حلى، عده الداعى و جناح الساعى، ص .. 19) 1(

  :هشت روايت نقل كرده است، از مجله» احلاللباب وجوب الكد على العيال من الرزق «در  66، ص 17ج 

اهد ىف سبيل اهللا: عن احللىب، عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال   .و رواه الصدوق مرسال. الكاد على عياله كا
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نگام فروش هم چنني  تر خريده، و ه او به هنگام خريد با هر دروغى كه شده جنس را ارزان. اهلى را رعايت نكرده است
كرده؛ يا جنس را به قيمت خيلى باالىي فروخته؛ يا از آن كم گذاشته؛ يا آن را با جنس نامرغوب خملوط منوده است تا 

بعد هم اين درآمدى را كه اين گونه به دست آورده، با دادن قرض ربوىي تالش كرده اين . حداكثر سود را به دست آورد
  .چندين برابر هم كندپوىل را كه به دست آورده، 

شود، وىل ما كارى به دنيا و اقتصاد جهان ندارمي،  هر چند چنني كسى از نظر اقتصاد جهاىن فرد موفقى ارزياىب مى
خواهيم بگوييم، زياد قبول ندارد؛ اّما اين سخن ما، ارزياىب خدا در  طور كه اقتصاد جهان هم اين سخىن را كه ما مى مهان

خداوند متعال براى قواعد اقتصادى دنياى زمان مشا به اندازه . عاليقدر اسالم در فرهنگ اسالم است قرآن، و ارزياىب رهرب
يك جو ارزش قايل نيست؛ چون مهه قواعد اقتصادى جهان، ساخته استثمارگران، استعمارگران و متجاوزان است و عدل 

  َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرتـُُهمْ  :ر اين جتارت دنيوى سود نكرده استشود، وىل در ارزياىب اهلى، نه تنها چنني انساىن د در آن ديده منى
، اين انسان با گرفنت ربا، »2«  فَِإن َملْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسولِهِ  :، بلكه مهان گونه كه خداى متعال فرموده»1«

اش در اين دنيا،  قانون و فرمان خدا توّجه نكرده و چهرهجنگنده با خدا و پيغمرب شده است؛ چرا كه او در درآمد به 
قدر  كنند، پيامرب عاىل در ذيل اين آيات، سىن و شيعه نقل مى. چهره جنگ با خدا و جنگ با پيغمرب خدا شده است
رابر با هفتاد به دست آوردن يك درهم از ربا، ب! على جان: فرمايد اسالم صلى اهللا عليه وآله به امريمؤمنان عليه السالم مى

  »3« .مرتبه زناى با حمرم در وسط خانه كعبه است

خواهم اين نتيجه را بگريم كه افراد براى به دست آوردن پول، دو دسته هستند؛ بعضى با تكيه به  از آنچه گفته شد، مى
را به دست آورند و بعضى ديگر، با تكيه بر فرهنگ مادى، مال دنيا  حرمي اهلى و فرهنگ خدا، پوىل به دست مى

  در ارزياىب صاحِب عامل، يكى جماهد ىف سبيل اهللا است و يكى ديگر، در صّف مقابله با. آورند مى

______________________________  
  پس جتارتشان سود نكرد: 16: بقره. 20) 1(

بر [خدا و رسولش به جنگى بزرگ از سوى ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[و اگر چنني نكرديد : 279بقره . 21) 2(
  .يقني كنيد] ضد خود
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  :منت عرىب روايت جنني است. 583، ص 2شيخ صدوق، خصال، ج . 22) 3(

ِمْن َسْبِعَني َزنـَْيًه  ِدْرَهُم رِبًا َأْعَظُم ! يَا َعِلىُّ . الرِّبَا َسبـُْعوَن ُجْزءاً َفأَْيَسُرَها ِمْثُل َأْن يـَْنِكَح الرَُّجُل أُمَُّه ِىف بـَْيِت اللَِّه احلَْرَامِ ! يا َعِلىُّ 
  .ُكلَُّها ِبَذاِت َحمَْرٍم ِىف بـَْيِت اللَِّه احلَْرَام

  

  23: اميان و آثار آن، ص

آن وقت، با . منايد كن كردن حق فعاليت مى كند و آن ديگرى دارد براى ريشه خدا است؛ يكى دارد به حق خدمت مى
آورد، ضرر است؛  اى كه به وجود مى خورد، ضرر است؛ بچه ىپوشد، ضرر است؛ غذاىي كه م اين پول نزول، لباسى كه مى

كار خريى كه . رود، باطل است اى كه مى دهد، ضرر است؛ مكه دهد، ضرر است؛ پسرى كه زن مى دخرتى كه شوهر مى
  .كند، حرام است كند، باطل است؛ كمكى كه از اين پول به فقرا مى مى

آيد؛ در معامالت  در غصب زمني مردم هم مهني سخن مى. آنچه گفته شد، وضعيت مال به دست آمده از طريق ربا بود
آيد؛ در زورگوىي، قلدرى، استبداد، جتاوز، ظلم،  آيد؛ در تقّلِب در اجناس مردم هم مهني حرف مى حرام هم مهني سخن مى

آيد؛ در خوردن مال يتيم  آيد؛ در خوردن مال ضعيف مهني سخن مى ها مهني سخن مى خيانت و پول درآوردن از اين راه
آيد؛ در تقّلب، خدعه، حيله و مكر در ميان مردم مسلمان و از آن طريق پول درآوردن، مهني سخن  هم مهني سخن مى

ها  مهه آن. كنند كه خوش پوشيدند؛ خوش خوردند؛ خوش خوابيدند؛ خوش مسافرت كردند ها خيال مى پس آن. آيد مى
فته است ها، شعله خيال است؛ چون زير اين پرده   .هاى غضب خدا در دنيا و ذلت و سخىت آن و عذاب آخرت 

   راه جنات انسان، الگو قرار دادن انبيا در زندگى

اگر اين جمموعه روابط، مطابق با حيات انبيا خدا . در قرآن جميد، منظور از حيات، جمموعه روابط انسان با آفرينش است
شود، و اگر اين جمموعه روابط،  اشد، انسان در دنيا مورد لطف و عنايت حق است و در آخرت هم اهل جنات مىب

كه اكنون پيدا كرده است، و در آخرت  كند؛ چنان مطابق با زندگى انبيا نباشد، او دنياىي پر از اضطراب و تضاد پيدا مى
  .شود ق آن تصّور منىشود، به حدى كه ما فو  هم گرفتار عذاب، درد و رنج مى

داند، قرآن كرمي پاسخ آن را در آيات  ها مى دارترين زندگى ترين و ريشه اين كه به چه علت قرآن جميد زندگى انبيا را اصيل
تر از آن  تر، مؤثرتر و پرنتيجه تر، مبارك اى كه بعد از واژ اهللا، قرآن جميد مقدس كند، كلمه زيادى در يك كلمه خالصه مى
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خواهد پيغمرب اكرم برترين  نظر مصداق خارجى و مفهوم عقلى در واژگان ندارد؛ يعىن واژه عبد، و در جاىي كه مىواژه از 
  »1« .دهد ترين چهره معرىف كند، او را با اين واژه مورد خطاب قرار مى خملوق خداوند متعال را در عاىل

______________________________  
را درباره پيامرب خامت صلى اهللا عليه و سّلم » َعْبِدهِ «شود كه خداوند عبارت  اتى اشاره مىدر اين جا فقط به آي. 23) 1(

  :به كار برده هست

ُه ُهَو السَّميُع ُنرِيَُه ِمْن آياتِنا ِإنَّ ُسْبحاَن الَّذى َأْسرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَّذى بارَْكنا َحْوَلهُ لِ  -
  )1: اسرى(اْلَبصُري 

  )1: كهف(احلَْْمُد ِللَِّه الَّذى أَنـَْزَل َعلى َعْبِدِه اْلِكتاَب َو َملْ َجيَْعْل َلُه ِعَوجاً  -

  )1: فرقان(َتباَرَك الَّذى نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلعاَلمَني نَذيراً  -

  )36: زمر(اٍف َعْبَدُه َو ُخيَوِّفُوَنَك بِالَّذيَن ِمْن ُدونِِه َو َمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفما َلهُ ِمْن هاٍد أَ لَْيَس اللَُّه ِبك -

و ذُ * َعلََّمُه َشديُد اْلُقوى* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌى يُوحى* َو ما يـَْنِطُق َعِن اْهلَوى* ما َضلَّ صاِحُبُكْم َو ما َغوى* َو النَّْجِم ِإذا َهوى -
  )10 -1: جنم(َفَأْوحى ِإىل َعْبِدِه ما َأْوحى * َفكاَن قاَب قـَْوَسْنيِ َأْو َأْدىن* ُمثَّ َدنا فـََتَدىلَّ * َو ُهَو ِباْألُُفِق اْألَْعلى* ِمرٍَّه َفاْسَتوى

  )9: حديد(َو ِإنَّ اللََّه ِبُكْم َلَرُؤٌف َرحيٌم  ُهَو الَّذى يـُنَـزُِّل َعلى َعْبِدِه آياٍت بـَيِّناٍت ِلُيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ  -
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   جنات انسان

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

اهللا عليه و آله و سّلم وقىت آمد، جامعه انساىن از فرهنگ اهلى جدا شده پيغمرب صّلى : فرمايد امريمؤمنان عليه السالم مى
پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم . بود و نىب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم براى اتصال انسان به فرهنگ اهلى آمد

روزى  : »1« »طُوِل َهْجَعٍه ِمَن اْألَُممِ « هاىي قيام كرد و چه ضرباتى را متحّمل شد، ها و ستم براى جنات بشر على چه ظلم
  كه پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و

______________________________  
   نوشت پى) 1(

ج. 1 هاى آن حضرت است در باره پيامرب و قرآن، و دولت  از خطبه 157، خطبه 351، ص )انصاريان(البالغه  ترجم 
َرِم َأْرَسَلُه َعَلى ِحِني فَـ : بىن اميّه َرٍه ِمَن الرُُّسِل َو طُوِل َهْجَعٍه ِمَن اْألَُمِم َو اْنِتَقاٍض ِمَن اْلُمبـْ او را در عصرى به رسالت .....: تـْ

پس او با  . برانگيخت كه خاىل از پيامربان بود، و خواب گران ملل عامل طوالىن شده بود، و رشت حمكم دين گسيخته بود
آن نور قرآن است، . اىن بود، و نورى كه بايد از آن پريوى شود به جانب مردم آمدكنند حقايق كتب آمس كتاىب كه تصديق

آيد، و  آگاه باشيد كه دانش آنچه مى: دهم گويد، اّما من مشا را از آن خرب مى آن را به سخن آريد، وىل هرگز سخن منى
  .در اين كتاب است تان دهنده زندگى خرب آنچه در عامل گذشت، و درمان دردهاى مشا، و مقررات نظم
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گاهى انسان بدنش خسته . سّلم وارد جامعه شد، جامعه انساىن نه تنها در عربستان، بلكه در جهان، در خواب بود
روزى كه روان را خواب بربد، ظرف . برد خوابد، و گاهى باالتر، جان را خواب مى خوابد، و گاهى عقل مى شود و مى مى

فضيلت، روح بدون غريت، روح بدون  روح متكّرب، مغرور، رياكار، متظاهر، ىب. شود از جمموع رذايل اخالقى پر مىروان، 
اُولِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك  .كند مهه كارها را خراب مى عدالت و روح بدون شرف خواب است، اين روِح خواب

كند؛ زن و بچه را  رود، مردم را گرفتار كارهايش مى فهمد و با اين نفهمى خود مى حى منى، چنني رو »1«  ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
طور هم  كند؛ مهني برد و خراب مى كند؛ شرف خانوادگى را از بني مى كند؛ عصمت و عفت را متالشى مى تربيت مى ىب

عقل هم كه خبوابد، انسان . دارداين روح، خواب هست و پرتوى بيدارى ن. فهمد و خواب است رود؛ چون منى جلو مى
كند؛ مثًال يك خطاى مهم عقل در زمان ما، اين است كه به خودش استقالل داده  هاى خود خطا مى مرّتب در ارزياىب
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كنيم و  گويند با بودن عقل، ما ديگر احتياجى به دين ندارمي؛ خودمان فكر مى هاى غرىب مى بر اين اساس، انسان. است
، از اوايل قرن هفدهم، »2«  مشا كه به دين احتياج نداريد و از عصر رنسانس. برمي گى خود را پيش مىبر مبناى آن، زند 

از حرمي نبوت قطع رابطه كرديد و جهان را وادار كرديد كه با مذهب و خدا قطع رابطه كند و اكنون سيصد سال است كه 
پرسيم، آيا اين سيصد سال  رابطه كند، حاال ما از مشا مىهاى كره زمني را تشويق كرديد با حرمي فرهنگ اهلى قطع  انسان

فكر كردن براى پياده كردن يك زندگى سامل كاىف نيست؟ پس چرا حاال هيچ چيزى سامل نيست؟ براى اين كه سيصد سال 
مفهوم كنيد كه زندگى سامل چيست؟ يعىن هنوز براى مشا  است كه در زمني از خدا بريديد، وىل هنوز مشا داريد فكر مى

شود و به مشكالتان  تر مى مشا كه مهه چيزتان خراب شده و روز به روز هم كه دارد خراب. زندگى سامل روشن نشده است
   گردد، پس اين عقل كذاىي دارد افزوده مى

______________________________  
  .179: اعراف. 2) 1(

احنرافاتى كه داشتند، بشر را به سوى جداىي از دين و عصر رنسانس عصرى است كه دانشمندان غرىب پريو . 3) 2(
  .شريعت، و اعتماد به عقل ناقص خود كشاندند

  

  26: اميان و آثار آن، ص

وقىت استقالل وجودى عقل با غرور آميخته گردد، آن . تواند كارى بكند كند؟ البته، چنني عقلى منى مشا كارى منى چرا براى
اى ندارد كه  شود علم، و علم هم كه پر و بال خيلى قوى گذارد و زندگى مى ين مىوقت، اين عقل، علم را به جاى د

روزى . تواند او را تنها بر روى سطح زمني حركت دهد هاى هسىت پرواز بدهد، هر چند كه مى انسان را بتواند تا كرانه
به عقيده حضرت . ار كردن جهان آمدپيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد كه جهان خواب بود، و اين مرد براى بيد
  .اش ختريب است على عليه السالم، جامعه بريده از نبوت خواب است، و هر كارى بكند، نتيجه

   فتح مكه، فتح بدون خشونت
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 :روز فتح مكه، هر چند پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به حضرت على عليه السالم دستور داده بود كه فرياد برآورد
هاى مهه پريده بود، قبل از اين كه اين ترس مردم را  ، وىل وقىت پيامرب وارد مكه شد، هنوز رنگ»1« »ْوُم يـَْوُم اْلَمْرَمحَهِ اْليَـ «

، به خدا قسم، من كارى با مشا ندارم و »2«  َال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْومَ  :ناراحت كند، حضرت اين آيه را بر مردم مكه خواند
  .گومي كه آزاديد و راحت باشيدآمدم به مشا ب

______________________________  
  .92: يوسف. 4) 1(

  :منت كامل روايت فتح مكه چنني است. 303، ص 2شيخ حممد مهدى حائرى، شجره طوىب، ج . 5) 2(

اليوم يوم امللحمه اليوم : دخل النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مكه، كانت احدى الرايات بيد سعد بن عباده و هو ينادى
يا رسول اهللا أمرت بقتل قومك إن سعد قال كذا، و اىن انشدك اهللا و : تسىب احلرمه اذل اهللا قريشا، فسمع أبو سفيان، نادى

بل اليوم يوم املرمحه اعز : اس، و اوصل الناس فوقف النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم وقالقومك فانت ابر الناس وارحم الن
خذ منه الرايه و ناد فيهم، فاخذ على عليه السالم : اهللا قريشا، و ارسل اىل سعد و عزله عن اللواء و قال لعلى عليه السالم

من دخل املسجد فهو آمن، : ول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلماليوم يوم املرمحه، و نادى منادى رس: اللواء و جعل ينادى
و من دخل دار أبو سفيان فهو آمن و من القى سالحه فهو آمن، و من اغلق عليه بابه فهو آمن، و اوصى املسلمني أن ال 

إله إال اهللا وحده اجنز وعده ال (يقاتلوا إال من قاتلهم، فلما دخل جاء حىت انتهى اىل املسجد احلرام اخذ بعضاده الباب قرأ 
وقف أبو سفيان ومعاويه ومجيع قريش خائفني فقال النىب صّلى اهللا عليه و ) و نصر عبده و اعز جنده و هزم االحزاب وحده

يا معشر قريش ما ترون اىن فاعل بكم قالوا خريا أخ كرمي وابن اخ كرمي لقد قدرت، فبكى رسول اهللا صّلى اهللا : آله و سّلم
) ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم و هو ارحم الرامحني: (ما أقول لكم إال ما قال أخى يوسف: و آله و سّلم وقالعليه 

أال لبئس جريان النىب انتم فلقد كذبتموىن و طردمتوىن و آذيتموىن واخرجتموىن مث ما رضيتم حىت جئتموىن ىف بالدى تقاتلوىن، 
ويقال الىب سفيان ومعاويه وغريهم من قريش . لعباره صارت علما هلؤالء من ذلك اليوماذهبوا فانتم الطلقاء، فكأن هذه ا

  الطلقاء؛ يعىن طلقاء

  

  27: اميان و آثار آن، ص

هاى ضعيف با كسى  ملت. هاى خود سراغ ندارد هاى جهان، كسى را با اين صفات در جنگ اصًال در فرهنگ جنگ
دمشنان پيامرب، سيزده سال هر  . برند تقصري، به يغما مى ها را ىب ناموس، آنجنگ ندارند، وىل قلدرها مال، جان، فكر و 
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پيغمرب شروع به جنگ نكرد، . كارى دلشان خواسته بود، اجنام دادند؛ اّما وقىت قدرت به دست پيغمرب رسيد، او عفو كرد
آمده بود، پيشنهاد اسالم و قرآن ملت مسلمان هم وقىت به ايران . شده پيغمرب هم شروع به جنگ نكرد طور تربيت و مهني

ها بودند كه جنگ را آغاز كردند؛ چون معتقد  ها اين پيشنهاد را قبول نكردند و در واقع، اين خود ايراىن داد، اّما ايراىن
اى ها را دو روزه از بني بربند، و هر چه ملت اسالم پيغام داد كه ما جنگ ندارمي و تنها بر  توانند اين گرسنه بودند كه مى

به مشا نباورانند كه مشىت پابرهنه، به ايران . كنيم ها را بريون مى ها و پابرهنه ما اين گرسنه: ها گفتند تبليغ دين آمدمي، ايراىن
اصًال چنني . هيچ كدام از اين سخنان، سخنان صحيحى نيست. ها را برداشتند و بردند محله كردند و دار و ندار ما ايراىن

در اين فرهنگ، يغماگرى روا نبود؛ . كرد اصًال اسالم چنني فرهنگى را تبليغ منى. ب ملى استسخىن فقط از روى تعصّ 
  .غارت پذيرفته نبود؛ بلكه اسالم آمد كه يغماگران و غارتگرها را تربيت بكند

   مالقات منايند اسالم با رئيس لشكر ايران

ها پيش رستم فرخزاد آمد و   اى از مسلمان مناينده. بود »1« در آن زمان، رئيس لشكر ايران، مرد عاقلى به نام رستم فرخزاد
  اگر مشا حاضريد، يك نفر از ما: گفت

______________________________  
رستم فرخ هرمز، پسر سپاهبد فرخ هرمزد سردار معروف و مدبر و دلري اواخرعهد . رستم سپهبد: ُرسَتِم فـَرُّخزاد. 6) 1(

در زمان . اند ياد كرده) شاهزاده(» ايشخان«كه مورخان ارمىن پدر و پسر را .) م 636مقتول  -630متولد (ساساىن 
توانست  چون آزرميدخت منى. سلطنت آزرميدخت، پدر رستم، فرخ هرمز مدعى سلطنت شد و ملكه را به زىن خواست

ان وسايل قتل او را فراهم آورد اند و پايتخت را تصرف و آنگاه رستم با سپاه خويش پيش ر . علناً خمالفت كند، در 
وى كامًال از . گشت در زمان يزدگرد سوم، رستم نايب السلطنه حقيقى ايران حمسوب مى. آزرميدخت را خلع و كور كرد

خطر عظيمى كه در نتيجه محل عرب به كشور ايران روى داده بود، اطالع داشت، پس فرماندهى كل نريوى لشكرى را به 
با سپاهى بزرگ در پريامون پايتخت حاضر شد، اما خليفه عمر . يد، كوشش دلريانه كردعهده گرفت و در دفع دمشن جد

جنگ . سپاه ايران در قادسيه، نزديك حريه، با سعد بن وقاص سردار عرب رو به رو شد. م 636در سال . دسىت كرد پيش
كرد و درفش كاويان را  اداره مى رستم كه شخصاً حركات افواج را. سه روز طول كشيد و به شكست ايرانيان خامته يافت

   فرهنگ فارسى معني، خبش اعالم: منبع. در برابر خود نصب كرده بود، كشته شد
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  28: اميان و آثار آن، ص

بيايد و به زبان خودتان هدف ما را براى مشا شرح دهد، و اگر هدف ما واقعاً قابل قبول بود، مشا هم آن را بپذيريد و 
متكّربان و مغروران ارتش رستم فرخزاد، اول . دف ما براى مشا قابل قبول نبود، با ما جبنگيدجنگ نكنيد، و اگر هم ه

عيىب ندارد، : پس به مناينده مسلمانان گفتند. آن را قبول كنيد: خواستند اين پيشنهاد را قبول نكنند، وىل رستم گفت مى
اى زدند كه  ها خيمه براى پذيرفنت مناينده مسلمانان، ايراىن: ندا نوشته. اى از مشا بيايد تا ما با او صحبت كنيم فردا مناينده

ن كردند و  ترين فرش ها و عاىل ترين فرش هاى زر، گران ها پارچه آن. هايش طالبافت بود متام پرده ها را در آن خيمه 
و نقره بود، و كساىن هم   هاى عاجش زده شده بود، از طال ها و چوب هاىي كه به ختته هاىي در آن گذاشتند كه ميخ صندىل

. ها در اين خيمه از طال و نقره بود چنني متام ظرف ها بود؛ هم ترين لباس هايشان سنگني كه مأمور پذيراىي بودند، لباس
؛ .البته، اين رسم پذيرفنت مناينده هر كشورى در ايران بود. مأمورين بريون اين خيمه هم با گرزهاى طال و نقره ايستاده بودند

  .آمد، صد تا هفتاد نفر هم به دنبال آن مناينده بيايند اى از كشورى مى طور در ايران رسم بود كه هر وقت مناينده مهني

در موعد معني، مأموراىن كه بريون خيمه حمّل گفتگوهاى منايندگان بودند، ديدند آقاىي متني و مؤدب به طرف خيمه 
ود و پارچه خمتصرى هم به عنوان آفتابگري بر سرش گذاشته بود و خنجرى آن مرد پرياهىن بلند از كرباس پوشيده ب. آيد مى

: آن مرد گفت. او كه به طرف خيمه آمد، مأمورين رستم جلو او را گرفتند و پرسيدند كه او كيست. را هم به كمر داشت
: شان به اين مناينده افتاد، گفتنداى نديده بودند، وقىت چشم ها كه تا حاال چنني مناينده ايراىن. من مناينده ملت اسالم هستم

ارزش است  فردى به عنوان منايندگى آمده، وىل پرياهن تن او خيلى ىب: مأموران رفتند و به رستم فرخزاد گفتند. آقا صرب كنيد
اجازه بدهيد او به ديدار من بيايد، هرچند كه  : و كسى هم به دنبال او نيست، آيا اجاز ورود به او بدهيم؟ رستم گفت

وقىت وارد خيمه شدى، جلوى رستم به : ها گفتند مأمورين بريون آمدند و به مناينده مسلمان. ار او خالف رسم استك
طور هم از آن بريون  روم و مهني من وقىت وارد خيمه شوم، بدون تشريفات به خيمه مى: منايند مسلمانان گفت. خاك بيافت

مأموران  . دانيم دانيم و آن را كارى خالف توحيد، و شيطاىن مى را حرام مى آمي؛ چون ما اين گونه تعظيم در برابر انسان مى
خواهد حىت  آن مناينده منى: ها پيش رستم رفتند و گفتند آن. پس صرب كن ما برومي تا دوباره اجازه ورود مشا را بگريمي: گفتند

   رستم. هنگام برخورد با مشا قواعد منايندگى را رعايت كند

  29: ن، صاميان و آثار آ

بعد آن مناينده ىب آن كه نگاهى به زرق و برق خيمه و زر، زيور و . اى نيست و به او اجازه ورود بدهيد چاره: گفت
اى   به او تعارف كردند كه بر صندىل. آالت آن كند، وقىت كه وارد خيمه شد، پرده را كنار زد و كنار رستم فرخزاد رفت زينت
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نشينم، و بعد گوشه فرشى را گرفت و بلند كرد و بر روى خاك  من آن جا منى: و گفتا. كه جاى مناينده بود، بنشيند
خواست با اين عملش بگويد كه ملت اسالم براى پول، فرش و براى دنيا نيامده است؛ هر چه ميوه به او  او مى. نشست

. ها چيزى خنورمي اين ظرف هاى مشا حرام است؛ ما دستور دارمي در خورم؛ چون ظرف من منى: تعارف كردند، او گفت
خواست براى آغاز پاسخش  ها كه مى ايد؟ منايند مسلمان براى چه به ايران آمده: ها پرسيد رستم فرخزاد از مناينده مسلمان

ها بعد از ياد كردن  منايند مسلمان. اسم خدا را بربد، از جايش بلند شد؛ چون اين حنوه رفتار ريشه در فرهنگ اهلى داشت
جئنا لنخرج العباد من عباده العباد اىل عباده اهللا، و من ضيق الدنيا اىل سعتها، و « :پاسخ به سؤال رستم گفتخدا، در 

   اى: »1« »من جور االديان اىل عدل االسالم و السالم على من اتبع اهلدى

______________________________  
الطربى، ترجم ابوالقاسم  مسلمانان در جنگ قادسيه در تاريخهاى ديدار رستم بن فرخزاد با منايندگان  گزارش. 7) 1(

  :كنيم ها بسنده مى آمده است كه ما در اين جا تنها به نقل يكى از اين گزارش 1688 -1698، ص 5پاينده، ج 

پل گاه سوى    صبحگاه آن شب كه رستم در عتيق به سر برد با سواران خود برنشست و مسلمانان را بديد، آن: زياد گويد
ها بايستاد و كس فرستاد و پيغام داد كه يكى را پيش ما فرستيد   رفت و مجعشان را ختمني زد و آن سوى پل رو به روى آن

زهره پيغام را براى سعد فرستاد و او مغريه بن شعبه را پيش زهره فرستاد  . كه با وى سخن كنيم و با ما سخن كند، و برفت
وقىت رستم بر كنار : ابن رفيل به نقل از پدرش گويد. وس او را پيش رستم فرستادكه او را پيش جالنوس فرستاد و جالن

عتيق فرود آمد و شب را آجنا گذرانيد صبحگاهان به كنجكاوى و ختمني پرداخت و در امتداد عتيق به طرف خفان تا 
ها مشرف  به جاىي رسيد كه بر آنانتهاى اردوگاه مسلمانان رفت آنگاه راه باال گرفت تا به پل رسيد و قوم را نگريست و 

خواست صلح كند و چيزى  رستم مى. بود و چون بر پل بايستاد كس پيش زهره فرستاد كه بيامد و مقابل وى جاى گرفت
مشا مهسايگان ماييد، يك دسته از مشا در قلمرو ما بودند كه رعايتشان «: گفت بدهد كه باز گردند از مجله چنني مى

كردمي، در مراتع ما  نشينان حفاظتشان مى كردمي و در مجع باديه داشتيم، مهه جور كمك مى بر كنار مىكردمي و از آزار  مى
داشتيم و كار معاش  دادمي، در قلمرو خودمان از جتارت بازشان منى ها مى آمدند و از ديار خودمان آذوقه به آن به چرا مى

خواست اما صريح  رفتار پارسيان سخن داشت كه صلح مىكرد و از  بدين سان به صلح اشاره مى» .ها مرتب بود آن
ها نيست و مقصود ما چون مقصود  گوىي چنني بود كه گفىت، اما كار ما چون آن راست مى«: زهره بدو گفت. گفت منى
ما چنان بودمي كه گفىت و هر كس از . امي، هدف و مقصد ما آخرت است ها نيست، ما به طلب دنيا سوى مشا نيامده آن
پس از آن خداى تبارك و . خواست آمد زير منت مشا بود و چيزهاىي را كه در تصرف مشا بود، بالبه مى پيش مشا مى ما

تعاىل پيمربى سوى ما فرستاد كه ما را به پروردگار خويش خواند و دعوت او را اجابت كردمي، خداى به پيمرب خويش  
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گريم و  ها انتقام مى دهم و به وسيله اينان از آن اند، تسّلط مى دهمن اين گروه را بر كساىن كه به دين من نگرايي«: گفت
هاست كه دين من حق است و هر كه از آن بگردد، زبون شود، و هر كه  مادام كه به دين من معرتف باشند، غلبه با آن

د، اين ستون آن كه جز بدان پاى نگري «: زهره گفت» دين مشا چيست؟«: رستم گفت» .بدان چنگ زند، عزت يابد
است كه شهادت دهند كه خداىي جز خداى يگانه نيست و حممد فرستاد خداست و به آنچه از پيش خدا آورده مقر 

اين كه بندگان را از عبادت بندگان به عبادت خداى تعاىل «: گفت» چه نيكوست و ديگر چيست؟«: گفت» .باشند
» ندان آدمند و حوا، برادرانند و از يك پدر و مادراين كه مردمان، فرز «: گفت» نيكوست، ديگر چه؟«: گفت» برند

اگر بدين كار رضايت دهم و من و قومم دين مشا را بپذيرمي، چه خواهيد  «: آنگاه رستم گفت» چه نيكوست«: گفت
: گفت» .شومي، مگر براى جتارت يا حاجت بله به خدا و هرگز به ديار مشا نزديك منى«: گفت» گرديد؟ كرد آيا باز مى

اند، كسى از مردم زبون از كار خود برون شود، و  خدا راست گفىت، اما پارسيان از هنگام شاهى اردشري نگذاشتهبه «
: زهره گفت» .اند كه اگر از كار خويش برون شوند، از حّد خويش جتاوز كنند و با اشراف خويش دمشىن كنند گفته مى
رتمي و منى« گوييد، در باره مردم زبون، فرمان خدا را اطاعت  اشيم كه مشا مىتوانيم چنان ب ما از هم مردم براى مردم 

ا : گويد» .كنيم و هر كه در باره ما نافرماىن خدا كند، زيامنان نزند مى رستم برفت و مردمان پارسى را پيش خواند و با آ
آن كه را ترسانرت و خدايشان دور كند و در هم شكند و «: رستم گفت. سخن كرد كه نپذيرفتند و گردنفرازى كردند

و چون رستم برفت، من پيش زهره شدم، مسلماىن من از آن جا بود و مهراه وى بودم و : گويد» تر است، زبون كند ناالن
  ».چون جنگاوران قادسيه سهم گرفتم

  

  30: اميان و آثار آن، ص

برنامه اول ما اين است كه مشا را از اسارت قلدران، زورگويان، مستبدان، متجاوزان و . ما براى سه برنامه آمدمي! رستم
آمدمي بگوييم اگر بنده هر بشرى شويد، او . ظاملان جنات بدهيم، و به مشا بفهمانيم كه بايد بنده خدا باشيد، نه بنده بشر

كند؛ مثل اين كه من بروم جاىي  براى آباد كردن شكم و شهوت خود نابودتان مىچرخاند و  مشا را بر گرد اميالش مى
شاگرد شوم و مهه عمرم را بدهم كه آن آقا از خرج عمر من ميلياردر بشود، و خودش، پسرهايش و دخرتهايش ساىل يك 

رتين لذت رتين لذت. ها را بربند ماه در اروپا  شوم تا  ن گناهان بربند، و من خرج مىها را از بدتري اين جا هم كه هستند، 
بيچاره . حاال اگر اين محاىل پيش يك مسلمان باشد، آدم باز خيلى درد ندارد. ها برسد اش به اين برنامه او و خانواده

ها ديگر چقدر ذليل و  آن. هاىي كه پيش دمشنان اسالم محالند؛ پيش دمشنان و كفار و منافقني محال هستند مسلمان
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آخر مشا انسان . آمدمي كه مشا را از اين بدخبىت جنات بدهيم تا چرخاننده اميال شكم و شهوت ديگران نباشيد. دان بيچاره
   برنامه دوم ما اين. هستيد

  31: اميان و آثار آن، ص

ر است كه به مشا بنمايانيم كه جهان خلقت، عبارت از اين تيشه جنارى، گاوآهن كشاورزى، چهار ديوار جتارختانه و چها
ديوار خانه نيست؛ بلكه جهان، جهان بزرگى است كه در مهه جوانب با مشا رابطه دارد، و مشا هم در مهه جهات با 

خواستيم مشا را بيدار   مى. آمدمي به مشا بگوييم غفلىت كه از جمموع اين روابط داريد، به ضرر مشا است. جهان رابطه داريد
. ها احرتام كنيد ز طريق عامل طبيعت با جهان داريد، مسئول مناييم تا به آنكنيم و مشا را نسبت به جمموع روابطى كه ا

آمدمي تا مشا را با مهديگر برادر كنيم، نه با برادرى پدر و مادرى، بلكه با برادرى اسالمى كه ارزش اين برادرى با برادرى 
  :طور كه قرآن كرمي گفته است پدر و مادرى قابل مقايسه نيست؛ مهان

َا   »1«  اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوهٌ  ِإمنَّ

تواند پوشيده باشد، وقىت آن  تواند سري باشد، وقىت كه برادر مسلمانش گرسنه هست، و منى هيچ وقت برادر امياىن منى
اگر تو مسلماىن و من هم مسلمامن، و ما با هم برادر هستيم، ديگر من اسرار تو را به دست دمشن . ديگرى برهنه هست

خواهم؛ ذلت  برم؛ ضرر برادرم را منى دهم؛ آبروى برادرم را منى كنم؛ مال برادرم را به دمشن منى ادرم خيانت منىدهم؛ به بر  منى
اّما برادران پدر و مادرى ممكن است از نظر مسلك، دو راه داشته باشند، وىل برادران قرآىن تنها يك . خواهم برادرم را منى

؛ آنان مثل سلمان و ابوذر »2« كنند پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم زندگى مىراه دارند؛ آنان مثل عليعليه السالم و 
اى  كسى كه مسلمان است، قرآن به او نشان برادرى عنايت كرده است و او هم در هيچ برنامه  »3« .كنند زندگى مى

: فرمايد اهللا عليه و آله و سّلم مىپيغمرب صّلى . پسندد پسندد؛ ذلت، خفت و بيچارگى او را منى ناراحىت مسلماىن را منى
ها و مملكت اسالم جاسوسى كند و مردم مؤمن را به خاطر كفار ذليل كند، روز قيامت هيچ راهى  كسى كه عليه مسلمان

  »4« .براى پذيرفنت رمحت پروردگار ندارد

______________________________  
  .برادرند جز اين نيست كه مهه مؤمنان با هم: 10: حجرات. 8) 1(

  :46، جملس 271اماىل صدوق، ص . 9) 2(
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 َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ آَخى بـَْيِىن َو بـَْنيَ َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب عليه السالم: َقالَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ 
ُه حمُِىبِّ َأْشَهُد َعَلى َذِلَك ُمَقرَِّىب َمَالِئَكِتِه َو َجَعَلُه ِىل َوِصّياً َو َخِليَفًه فـََعِلىٌّ ِمىنِّ َو أَنَا ِمْنُه؛ حمُِبُّ  َو َزوََّجُه ابـَْنِىت فـَْوَق َسْبِع َمسَاَواتِِه وَ 

  .َو ُمْبِغُضُه ُمْبِغِضى َو ِإنَّ اْلَمَالِئَكَه َلتـََقرَُّب ِإَىل اللَِّه ِمبََحبَِّته

  :163، ص 8كاىف، ج . 10) 3(

ْعُت أَبَاَعْبِداللَِّه عليه السالم يـَُقولُ : َعْن َصاِلٍح اْألَْحَوِل َقالَ  آَخى َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وآله بـَْنيَ َسْلَماَن َو َأِىب َذرٍّ َو : مسَِ
  .اْشتَـَرَط َعَلى َأِىب َذرٍّ َأْن َال يـَْعِصَى َسْلَمان

  :368، ص 2كاىف، ج . 11) 4(

نَـْيهِ اللَِّه عليه السالم َقاَل َمْن َأَعاَن َعَلى ُمْؤِمٍن ِبَشْطِر َكِلَمٍه، َلِقَى اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِه مَ َعْن َأِىب َعْبِد  : ْكُتوٌب بـَْنيَ َعيـْ
  .آِيٌس ِمْن َرْمحَِىت 

  

  32: اميان و آثار آن، ص

ها غلط است، و فقط فرهنگ خدا صحيح  ام فرهنگبرنامه سوم ما اين است كه با دليل و برهان به مشا بگوييم، مت
منايد، براى مشا ضرر دارد، وىل فرهنگ اهلى در متام جوانب به نفع مشا   هر كس كه مشا را به خودش دعوت مى. باشد مى

  .كند كار مى

نظر خودت : چه كنيم؟ گفتند: رستم فرخزاد از حمّل مذكراه بريون آمد و به نزد سران ارتش ايران رفت و به آنان گفت
اى؟ بعد رستم را  مگر ديوانه: دارى زد، آيا قبول كنيم؟ گفتند مناينده مسلمانان سخنان متني و ريشه: چيست؟ رستم گفت

  .خواستند جبنگند هر چند مسلمانان منى. جمبوركردند كه جبنگد، و آنان جنگيدند، و در جنگ شكست خوردند

   دو علت مهم شكست لشكر ايران

  :توان به دو علت مهم اشاره كرد ست لشكر ايران مىدرباره علل شك
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علت اول اين بود كه مردم از فرهنگ غلط ساسانيان خسته شده بودند، براى مهني آنان با كمال شوق اسالم را قبول  
خواست به نفع  كردند؛ مردم آن قدر از اوضاع زمان خود ناراحت بودند كه وقىت كه ملت اسالم آمد، هيچ كس دلش منى

  .خواست براى دين خدا آغوش باز كنند ها جنگ كند و مهه دلشان مى سانيان با آنسا

ما چه جبنگيم و چه كشته بشومي، در : گفتند ها مى ديدند، وىل مسلمان دومني علت اين بود كه ساسانيان فقط دنيا را مى
ِمَل َصاِحلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن َمْن عَ  :اگر زنده مبانيم، خدا درباره اين زندگى فرموده. هر دو صورت، پريوزمي

؛ يعىن ما داراى حيات طيب هستيم، و اگر كشته شومي، باز به فرمود خداوند، احياى عند اهللا »1«  فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًه طَيَِّبهً 
؛ يعىن اگر مبانيم، راحت هستيم، و »2«  َأْحَياءٌ َوَلِكن َال َتْشُعُرونَ َو َال تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتْل ِىف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت َبْل  :باشيم مى

هاى ديگر هم داشت كه تاريخ  البته، اين شكست علت. خورد چنني ملىت شكست منى. اگر برومي، باز هم راحت هستيم
  .ها را ذكر كرده است آن

  آنچه مهم است اين چند مجله است،. راىف را درست كندپيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد تا متام زواياى احن

______________________________  
از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و : 97: حنل. 12) 1(

  .دارمي اى زنده مى پاكيزه

اند، وىل  داراى حيات]  در عامل برزخ[شوند مرده نگوييد، بلكه  كشته مىو به آنان كه در راه خدا  : 154: بقره. 13) 2(
  .كنيد درك منى] كيفيت آن حيات را[مشا 

  

  33: اميان و آثار آن، ص

شود؛ يعىن زواياى درسىت  روزگار ما به سرعت دارد مصداق اين سه مجله مى »1« ».َفَجاَءُهْم بَِتْصِديِق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيهِ «
روند؛ يعىن مردم دارند با حرمي نبوت قطع رابطه  شود؛ يعىن مردم از نظر عقل و روح دارند به خواب مى دارد نابود مى

بيىن   عيىت را براى امت خويش پيشكنند؛ مهني طوركه پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به وجود آمدن چنني وض مى
َا« :كرده بود نـَْيا وََكثْـَرِ ترس من از امتم اين است كه بعد از من گرفتار زر و : »2« »اْخَوُف َما اخاف َعَلى امَِّىت َزْهرَه الدُّ

ما در بيست و چهار اى كرده كه  بينيم، دنيا با ما معامله االن مى. ها را گرفتارشان كند زينت شوند؛ زينت و زيور دنيا آن
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شود  با اين مهه ما نبايد نااميد شومي، مگر مى. اى وقت ندارمي كه نسبت به مرگ خود فكر كنيم روز، حلظه ساعت شبانه
  خداوند متعال رمحتش را از زمني دريغ كند؟

   ها از احنرافات توّسط مصلح عامل جنات انسان

َنا ِىف الزَّبُو  :فرمايد قرآن مى   »3« .ِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثـَُها ِعَباِدَى الصَّاِحلُونَ َوَلَقْد َكَتبـْ

زمن، و مانند زمان انبيا، مصلح عامل، حجه بن  وقىت كه مجع زمينيان گرفتار شدند، باالخره من پروردگار پرد اسرارم را كنار مى
زمني متعّلق به . ها جنات خواهد داد ين احنرافات و بدخبىتاحلسن عليه السالم را خواهم آورد و او جهان بشريت را از مهه ا

ِللَِّه َما ِىف السَّماَواِت   ها غاصب حيات، زندگى و زمان هستند؛ چون آن. خداست، نه متعّلق به متجاوزان و ستمگران
   ردگار عاملاست، و عباد، عباد اهللا هستند، پرو  »4« َواْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَِْميدُ 

______________________________  
هاى آن حضرت است در باره پيامرب و قرآن، و  از خطبه 157، خطبه 351، ص )انصاريان(البالغه  ج ترمجه. 14) 1(

ِبِه َذِلَك اْلُقْرآُن َفاْستَـْنِطُقوُه َو َلْن يـَْنِطَق َو َفَجاَءُهْم بَِتْصِديِق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيِه َو النُّوِر اْلُمْقَتَدى ...... َأْرَسَلُه : دولت بىن امّيه
او را در عصرى به : ا بـَيْـَنُكمْ َلِكْن ُأْخِربُُكْم َعْنُه َأَال ِإنَّ ِفيِه ِعْلَم َما يَْأِتى َو احلَِْديَث َعِن اْلَماِضى َو َدَواَء َداِئُكْم َو َنْظَم مَ 

كنند حقايق كتب آمساىن بود، و نورى كه بايد از آن پريوى شود به  ديقپس او با كتاىب كه تص... رسالت برانگيخت 
: دهم گويد، اّما من مشا را از آن خرب مى آن نور قرآن است، آن را به سخن آريد، وىل هرگز سخن منى. جانب مردم آمد

تان  دهند زندگى ت نظمآيد، و خرب آنچه در عامل گذشت، و درمان دردهاى مشا، و مقررا آگاه باشيد كه دانش آنچه مى
  .در اين كتاب است

  .91، ص، حديث 44، به نقل از نور الثقلني، ج 111، ص 1شهرى، ميزان احلكمه، ج  حممدى رى. 15) 2(

  .زهره الدنيا: و ما بركات األرض؟ قال: إىن أكثر ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات األرض، فقيل

  .برند زمني را بندگان شايسته ما به مرياث مى: ا پس از تورات در زبور نوشتيم كهو مهانا م: 105: انبياء. 16) 3(

ها و زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست يقيناً خدا مهان  آنچه در آمسان: 26: لقمان. 17) 4(
  .نياز و ستوده است ىب
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او . د ستمگران شوند و باز هم مثل زمان پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ذخريه داردگذارد اين زمني و عباد، بلعي منى
  .اين، طبيعت عامل است. دهد آيد و عامل را جنات مى مى

   ضت فرهنگى پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم با چراغ هدايت قرآن

ج : بالغه به توصيف جامعى از قرآن كرمي پرداخته استال امريمؤمنان عليه السالم در خطبه صد و پنجاه و هشتم 
با چراغى كه خدا : ».بَِتْصِديِق الَِّذى بـَْنيَ َيَدْيِه، َو النُّوِر اْلُمْقَتَدى ِبهِ « پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد،: »َفَجاَءُهم«

َفاْستَـْنِطُقوُه، َو َلْن « بود كه به نام قرآن ناميده شد، كه آن چراغ جمموع فرهنگ حق: »َذِلَك اْلُقْرآنُ « به او عنايت كرده بود،
َو َلِكْن ُأْخِربُُكْم « .خواهم قرآن را باز كنيد و خبوانيد؛ آن را بفهميد و بپرسيد من كه على هستم، از مهه مشا مى: »يـَْنِطقَ 
َأَال ِإنَّ ِفيِه «، كند قرآن را ذكر مىكنم، و بعد حضرت چهار منفعت  آن با خرب مى) منافع(و لكن من مشا را از : »َعْنهُ 

َو احلَِْديَث َعِن «شويد،  با اتصال به قرآن، مشا از نظر دانش و برداشت حقايق، به أبديت وصل مى: »ِعْلَم َما يَْأِتى
توانيد  ، مى»اِئُكمْ َو َدَواَء دَ « توانيد از طريق قرآن، به مبدأ آفرينش اتصال پيدا كنيد، اگر به قرآن وصل شويد، مى: »اْلَماِضى

: »َو َنْظَم َما بـَيـَْنُكم« ها و اضطرابات را از زندگى مجع كنيد، ها، ناامىن ها، گرفتارى در سايه عمل به كتاب خدا، متام نقص
اين چهره پيغمرب صّلى . نظمى، تشتت، گروه گروه شدن و اختالفات را به وسيله حقايق قرآن از ميان خود برداريد و اين ىب

چنني انساىن در سايه چنني شخصيىت و . باشد اش در سخنان على عليه السالم مى عليه و آله و سّلم و كتاب فرهنگىاهللا 
دانش،  بينش، اهل شان بود و بيدار، بينا، اهل هاى بزرگى را تربيت كرد كه راسىت و عدل در زندگى چنني كتاىب انسان

شان را حساب كرده بودند و متام  كه متام دقايق زندگى زيستند؛ طورى متفّكر، غيور، شجاع، متعّهد، مسئول و سازنده مى
يابيم كه  هاى اسالمى را خبواهيم بررسى كنيم، درمى هاى دقيق برنامه به خدا اگر حسابگرى. آن دقايق، بر روى حساب بود

! امي؟ ن قدر بيچارهاى در اختيار ما هست و معلوم نيست كه چرا ما با داشنت اين فرهنگ غىن، اي عجب فرهنگ غىن
ها خيلى  هاى شگفىت دارمي؛ اين برنامه طور كه ما براى آبادى دنيا قواعد شگفىت دارمي، براى آبادى آخرت هم برنامه مهني

  .منايد كند و امضا هم منى ترين احنراىف را قبول منى كه كوچك لطيف است؛ چنان

   اخالص در زيارت امام رضا عليه السالم

ترين  برنامه پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم براى تربيت و سعادت انسان، تا چقدر به كوچك براى درك اين كه
  .كنم تان نقل مى اى را براى احنراف هم حساس هست، خاطره
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ران دارم كه اطالعاتش نسبت به زبان انگليسى، بنا به نامه رو خنست دوسىت در  ر اسبق هند برايش نوشته و وزي اى كه 
رو ديدم، آدم ىب كساىن  . او در سفرى به مكه شركت كرد. نظريى در خاورميانه است من منت آن نامه را با امضاى خود 

ره بردند، اى كاش كه حال او را در آن سال در مكه مى هاى ما با اين گونه  جوان! ديدند، از حال او در مكه بسيار 
بردند، اى   كردند و لذت مى ها را با خدا متاشا مى نظري هستند، ارتباط داشتند و رابط آن لم در دنيا كمافراد كه از نظر ع

نظريات ! اى كاش. خواندند را درباره خدا مى »1«  فرزندان ما مقاالت انيشتني! اى كاش. ديدند ها را مى آن چهره! كاش
  خواندند و با خدا را مى »3«  دان ما زندگى پاسكال فرانسوىفرزن! اى كاش. خواندند را درباره خدا مى »2«  اديسون

______________________________  
تر به  او بيش. دان نظرى، زاده آملان بود فيزيك: آوريل -مارس Albert Einstein:)به آملاىن(آلربت اينشتني . 18) 1(

عالوه بر اين، او در بسط تئورى  . هرت داردش( E /mc(ارزى جرم و انرژى  خاطر نظريه نسبيت و به ويژه براى هم
اينشتني جايزه نوبل فيزيك را در سال براى خدماتش به فيزيك نظرى و . اى داشت كوانتوم و مكانيك آمارى سهم عمده

او به دليل تأثريات چشمگريش، به عنوان يكى از . به خصوص به خاطر كشف قانون اثر فوتوالكرتيك دريافت كرد
مرتادف هوش زياد و » اينشتني«در فرهنگ عامه، نام . اند شود كه به اين جهان پا گذاشته كداناىن شناخته مىترين فيزي بزرگ

  پديا، دانشنامه آزاد ويكى: منبع. است نابغه شده

 او وسايل متعددى را طراحى يا كامل كرد كه. خمرتع و بازرگاىن آمريكاىي بود) اكترب - فوريه(توماس الوا اديسون . 19) 2(
  .ها المپ الكرتيكى است ترين آن ترين و معروف مهم

اديسون در طول حيات علمى خويش توانست امتياز اخرتاع را در اياالت متحده آمريكا، بريتانيا، فرانسه و آملان به نام 
ميل تر اخرتاعات وى، تك واقعيت اين است كه بيش. رسد انگيز و باورنكردىن به نظر مى خود ثبت كند كه رقمى حريت

شده كارهاى دانشمندان پيشني بودند و اديسون كارمندان و متخصصان پرمشارى در كنار خود داشت كه در پيشربد 
دهىن ذغاىل تلفن، ماشني تكثري، ميكروفن، گرامافون، . كردند هايش ياريش مى حتقيقات و به سراجنام رسانيدن نوآورى

ينام موتور و الستيك مصنوعى، از مجله مواد و وسايلى هستند كه ، د)نوعى دستگاه منايش فيلم(ديكتافون، كينتوسكوپ 
اديسون از اولني خمرتعاىن بود كه توانست با موفقيت بسيارى از . به دست اديسون و مهكارانش ابداع يا اصالح شدند

  .اخرتاعات خود را به توليد انبوه برساند

  پديا، دانشنامه آزاد از ويكى
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در كلرمون واقع در مركز فرانسه به  1623ژوئن  19دان، فيلسوف و فيزيكدان فرانسوى رياضي: بلز پاسكال. 20) 3(
سالگى  16در . هاى هندسه اقليدسى را پيش خود اثبات كرد سالگى بسيارى از قضيه 12پاسكال در . دنيا آمد

در سال . نوشت را» مقاطع خمروطى«، در مهان سال كتاب )قضى پاسكال(اى از هندسه تصويرى را كشف كرد  قضيه
اى دربار حماسبات  رساله 1659در سال . نظرى احتمال را بنيان گذاشت. خنستني ماشني حساب را ساخت 1640

 8به درد دندان مبتال شد، براى جنات از درد به رياضيات پناه برد و در  1668در كليسا وقىت در . ديفرانسيلى نوشته بود
  دانشنام رشد: منبع. در گذشت 1662او سراجنام در سال . هاى خودش نوشت فها و ديگر كش روز كتاىب دربار انتگرال
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هاى متجّدد واقعى رابطه  خواهند بنيان زندگى را به هم بريزند، با آدم كساىن كه از راه جتّدد مى! اى كاش. كردند آشىت مى
اى از لندن آمده بود و چند سؤال از او راجع به علم  اين دوستم نامهبراى . منا كردند، نه با حيوانات جنگلى آدم پيدا مى

بعد او از جممعى در لندن با من متاس گرفت و گفت كه من با . انفس از نظر افكار حكما و فالسفه مشرق كرده بودند
و مطالعات عميقى را اى است كه تشكيل شده  مجعيىت در لندن، چند هفته: بعد هم به منزل ما آمد و گفت. مشا كار دارم

كنند و براى من هم  اى يكبار هم نتيجه اين مطالعات خود را چاپ مى هم درباره امور نفسى شروع كرده است، و هفته
ها از من سؤاالتى كردند و از من راهنماىي خواستند كه  از نظر افكار شرقى »1«  النفس ها درباره علم آن. فرستند آن را مى

من قبل از اين كه جواىب به او بدهم، مقدارى با او صحبت  . ام من براى مهني پيش مشا آمده. ا خبوانندهاىي ر  بايد چه كتاب
دامن  رت ديدم كه بگومي، من منى. تر است كردم و ديدم اطالعات خودش راجع به اسالم و مسايل روحى از من خيلى قوى

او خيلى  اطالعات اسالمى و ديىن. فرد كوچكى هستم تا او به كسى ديگرى مراجعه كند؛ چون در مقابل او، ديدم من
توانستم معرىف كنم؛  توانستم به او بگومي؛ به آن درياى دانش چه كتاىب را مى به راسىت، چه چيز ديگرى مى. وسيع بود

ج خواستم به او آدرس قرآن را بدهم، ديدم او متام آيات روحى قرآن را مى را بدهم،  البالغه داند؛ خواستم به او آدرس 
هاىي كه نظريات حكماى مشرق زمني را دارد، آدرس كتاب  داند؛ خواستم از ميان كتاب ديدم افكار عليعليه السالم را مى

را به زبان انگليسى چاپ كرده و اين كتاب االن  »2« ديدم انگلستان خودش اسفار مالصدرا. اسفار مالصدرا را بدهم
  در
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______________________________  
مراد از علم نفس، علم به مهلكات نفس باشد و خمصوص به حكمت عملى : 34ترمجه مصباح الشريعه، ص . 21) 1(

  .النفس، معرف الروح روان شناسى، معرف: در فرهنگ لغت قاموس علم نفس را چنني معنا كرده. باشد

  ):احلكمه املتعاليه ىف األسفار األربعه العقليه(األسفار األربعه . 22) 2(

احلمد هللا فاعل كل حمسوس (أوله  1050لصدر احلكماء و املتأهلني املوىل صدر الدين حممد بن إبراهيم الشريازى املتوىف سنه 
قال فيه إن للسالك من العرفاء و األولياء أسفارا أربعه أحدها السفر من اخللق إىل ) و معقول و غايه كل مطلوب و مسئول

. ق و ثالثها السفر من احلق إىل اخللق و رابعها السفر باخللق ىف احلق، طبع بإيران مكررااحلق و ثانيها السفر باحلق ىف احل
  60، ص 2الشيعه، ج  الذريعه إىل تصانيف
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هابه انگليسى در لندن چاپ شده است و او از نظر  آدرس چند كتاب ديگر را به او دادم، ديدم متام آن. دسرتس اوست
آن . دامن منى: من بدون خجالت گفتم. خواهم ها را مى من غري از اين كتاب: بعد او گفت. ها مشكل ندارد به آن دسرتسى

ها را از كساىن بپرسم، و من هم به يكى از علماى بسيار پاك و وارسته،  وقت چند مسأله نفسى براى من گفت تا من آن
شد تا اين كه آن مرد اهلى در  ها بود كه حل منى در اين پرسش چند تا مشكل. داراى روح اهلى و اسالمى مراجعه كردم

من را : صحبتش كه متام شد، شروع كرد به گريه و در مهان حال گريه گفت. ها را براى من حل كرد جملسى خصوصى، آن
يش زن و تعّجب نكن؛ هفته پ: ام، گفت شده زده او كه ديد من از شنيدن اين درخواستش شگفت. دعا كن تا هدايت شوم

ران گرم است و ما هم مدتى است كه از اين شهر بريون نرفته بچه امي، ما را به  ام به من اصرار كردند كه چون هواى 
دو و سه هفته را به من مهلت : ها گفتم چون من به هلو عالقه داشتم، به آن. زيارت على بن موسى الرضا عليه السالم برب

ها هم پيشنهاد من را پذيرفتند و بعد  آن. رومي ىت كه هلوها رسيدند، ما به مشهد مىبدهيد تا هلوهاى مشهد برسند؛ وق
نيمه شب بلند شدم و وضو گرفتم و مناز شب خواندم و با خدا راز و نيازى كردم، هنوز نيم ساعت به . رفتند بليط گرفتند

وارد حياط مسجد گوهرشاد شدم و از   در خواب ديدم كه. مناز صبح مانده بود كه سر سجاده در حال سجده خوامب برد
آمدم كه به روض شريف على بن موسى الرضا عليه السالم بروم، ديدم دست . دارى حرم شدم گوشه اين مسجد وارد كفش

من ! آقا: به او سالم كردم وگفتم. اى ايستاده است چپم، درب بزرگى هست و كنار آن هم دربان خيلى مؤدب و نوراىن
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چرا اين درب مهيشه مهني جا : گفت. ام ام، وىل تا به حال اين درب را اين جا نديده يارت به مشهد آمدهبسيار زياد براى ز 
: گفتم. سالن مباحث علمى: چه سالىن؟ گفت: گفتم. يك سالن است: مگر اين جا كجاست؟ گفت: بوده است؟ گفتم

در : االن آقا كجاست؟ گفت: گفتم. لسالمعلى بن موسى الرضا عليه ا: سرپرسىت سالن را چه كسى برعهده دارد؟ گفت
من از : گفتم. راجع به علم انفس و مسايل روحى: كنند؟ گفت گفتم درباره چه موضوعى صحبت مى. سالن هست

مندان اين علم هستم، ممكن است مشا به داخل تشريف بربيد و اجازه بگرييد كه من هم به داخل بيامي و به سخنان  عالقه
: بعد به داخل سالن رفت و چند دقيقه ديگر بريون آمد و گفت. بله: سايل عاىل گوش بدهم؟ گفتحضرت درباره اين م

  .اول برو هلو خبور، و بعد هم پيش ما بيا: آقا فرمودند

  38: اميان و آثار آن، ص

وى خود هيچ زاويه هاى اخر  خواستم از نقل اين خاطره بگرييد، بيان اين نكته بود كه فرهنگ اهلى در برنامه اى كه مى نتيجه
  .كند اى را از هيچ كس قبول منى احنراىف

   اين نفس بدانديش، به فرمان شدىن نيست اين كافر بدكيش، مسلمان شدىن نيست

   جز خضر حقيقت كه در اين راه دليل است اين راه خطرناك، به پايان شدىن نيست

   نيست امين مشو از خامت جم كرد در انگشت اهرمين جادو كه سليمان شدىن

   جز با نـََفس پري حقيقت كه خليل است اين آتش منرود گلستان شدىن نيست

   نديدم آن خانه داد استكه ويران شدىن نيست! آبادتر از كوى تو اى دوست

  39: اميان و آثار آن، ص

  

   اسالم و اصل تربيت
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني و اهل احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد

اسالم تربيت را اصل و علم را وسيله قرار . برد اسالم اصل تربيت را حتت عنوان تزكيه، پاكيزگى جان و پاكيزگى عقل نام مى
چه ديىن داشته اين كه انسان . ها كارى ندارد داده است، وىل فرهنگ قرن بيستم، علم را هدف قرار داده و به تربيت انسان

كه اگر يك نفر به اين مدرك برسد،  باشد، در هيچ كجاى جهان مطرح نيست و تنها مدرك علمى او مطرح است؛ چنان
حاال مواردى، مثل اين كه او زناكار است، و يا . شود زير دست او گذاشت تواند دبري بشود و پنجاه نفر را هم مى مى

اين شخص براى سري كردن شكم خود، . ، مطرح نيست، و تنها علم هدف استلواطكار، و يا قمارباز، و يا بد اخالق
البته، تازه در . كند با استفاده از چنني مدركى، جهان او را قبول مى. فقط يك راه دارد، استفاده از مدرك دبريى و معلمى

خواهند معّلم تربيت كنند،  مىوىل در جهاىن كه حتت قواعد رباىن نيست، وقىت . دنيا زمزمه تربيت معلم پيدا شده است
كند كه معلمان بايد خود را با آن قواعد تطبيق  نشينند و قواعدى از مغزشان تراوش مى اى در مسينارهاى جهاىن مى عده

باشد؛ فرهنگ اهلى  وىل در فرهنگ اهلى، تربيت اصل و هدف است وعلم وسيله مى. شود تربيت معلم بدهند و اين مى
  .ربيت، صاحبش دزِد با نورافكن استعلم بدون ت: گويد مى

   اى از معلم تربيت شده در اسالم منونه

ها شانه  شانه بني شاگردهاى خود تقسيم كرد، اّما به دو نفر از آن »1«  در عيد قربان، شيخ مفيد اعلى اهللا مقامه الشريف
به آن دو حمصل شانه : گفتند  چه تبعيضى؟: چرا تبعيض قايل شدى؟ گفت: كالس كه تعطيل شد، به شيخ گفتند. نداد

ها  شد كه از زماىن كه اين بچه مگر در صورتشان مو در آمده است؟ از اين سخن جناب مفيد معلوم مى: فرمود. ندادى
   مهني كه. كرده است، از ترس خطاى چشم ها اصًال نگاه منى رفتند، او به صورت آن به سر كالس او مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

أبوعبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم بن جابر بن النعمان املعروف .): ق. 413 -336(الشيخ املفيد . 1
املعروف بابن املعلم، من مجله متكّلمى اإلماميه، انتهت إليه رئاسه اإلمامّيه ىف وقته، و كان «: قال الطوسى. بالشيخ املفيد

و له قريب من . ناعه الكالم، و كان فقيها متقّدما فيه، حسن اخلاطر، دقيق الفطنه، حاضر اجلوابمقّدما ىف العلم و ص
و   413، و توىف لليلتني خلتا من شهر رمضان سنه 338مائىت مصّنف كبار و صغار، و فهرست كتبه معروف، ولد سنه 

  .ه البكاء من املخالف و املوافقكان يوم وفاته يوما مل ير أعظم منه من كثره الناس للصاله عليه، و كثر 
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   با تلخيص 470 -469، ص 1الرتاث، ج  فهرس

  

  40: اميان و آثار آن، ص

اى  ها فرد خوش قيافه مبادا كه در حمصل. رفت درنگ مى داد، ىب شد، سرش پايني بود و درس را كه مى او وارد كالس مى
  »1« .باشد و چشمش خطا كند

هاى اسالم است و ابعاد دين واقعاً زياد  مناز و روزه فقط دو زاويه از زاويه. تنها است مگر مسلماىن فقط به مناز و روزه
  .باشد مى

  مجل درياىي سيدالشهداء عليه السالم در شب عاشورا

ران، پنج مجله از  باالترين توفيقى كه خدا در تاريخ به بشر داده، شناخت دين است، در ساىل، در يكى از جمالس مهم 
سيدالشهداء عليه السالم عنوان حبثم بود، كه من كنار يك مجله از حضرت، ده شب معطل شدم و ديدم اين حضرت 

نزديك شب عاشورا بود، شىب تاريك، و دمشن غرق در لذت، و ياران حضرت هم آماده براى . مجله، عجب درياىي است
ها هفتاد و دو نفر بود كه هفده و  مشار آن .مهه آمدند. حضرت دستور داد مهه يارانش به چادرش بيايند. كشته شدن

وقىت مهه . ماهه تا يازده و دوازده ساله، و بقيه هم جوان بودند و بزرگ ها بچه بودند، از بچه شش هيجده نفر از آن
الضَّرَّاِء اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْمحَُدَك َعَلى َأْن أُْثِىن َعَلى اللَِّه َأْحَسَن الثـََّناِء َو َأْمحَُدُه َعَلى السَّرَّاِء َو « :نشستند، حضرت شروع به سخن كرد

يِن َو َجَعْلَت لََنا َأْمسَاعاً َو أَْبَصار  ، ياران »2« »اً َو أَْفِئَدًه َفاْجَعْلَنا ِمَن الشَّاِكرِينَ َأْكَرْمتـََنا بِالنُّبـُوَِّه َو َعلَّْمتَـَنا اْلُقْرآَن َو فـَقَّْهتَـَنا ِىف الدِّ
امي تا به اين جا  اى حركت كرده كنم كه امشب خوشحال بشويد كه ما از چه جاده و مشا را اعالم مى من، پايان عمر خودم

جاده : جاده دوم. رسيدمي اگر ما از جاده حرمي نبوت نيامده بودمي، به اين جا منى. جاده اول، جاده نبوت بود. امي رسيده
هاميان سر سفره يزيد بودمي؛ چون وقىت  اين جا نبودمي و در خانه ما اگر قرآن جميد را نفهميده بودمي، امشب. فهم قرآن بود

   ديدمي جان، مال، زن و بچه ما در خطر است، با كفر آشىت مى

______________________________  
ج البالغه، ص . 2) 1( آورده  41، ج 1ممكن است اين داستان برداشىت باشد از داستاىن كه ابن أىب احلديد در شرح 

  :است
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رأى املفيد أبو عبد اهللا حممد بن النعمان الفقيه اإلمام كأن فاطمه بنت : حدثىن فخار بن معد العلوى املوسوى رمحه اهللا قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم دخلت عليه وهو ىف مسجده بالكرخ ومعها ولداها احلسن واحلسني عليهما السالم 

فانتبه متعجبا من ذلك، فلما تعاىل النهار ىف صبيحه تلك الليله الىت رأى . لمهما الفقهع: صغريتني فسلمتهما إليه وقالت له
فيها الرؤيا، دخلت إليه املسجد فاطمه بنت الناصر وحوهلا جواريها وبني يديها ابناها حممد الرضى وعلى املرتضى صغريين، 

ما لتعلمهما الفقه، فبكى أبو عبد اهللا، وقص عليها أيها الشيخ هذان ولداى قد أحضر : فقام إليها وسلم عليها، فقالت له
املنام، وتوىل تعليمهما الفقه، وأنعم اهللا عليهما، وفتح هلما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما ىف آفاق الدنيا، وهو 

  .باق ما بقى الدهر

  .92، ص 2شيخ مفيد، اإلرشاد ىف معرفه حجج اهللا على العباد، ج . 3) 2(

  

  41: ان و آثار آن، صامي

االن چرا اين جا هستيم؟ چون ما از جاده قرآن آمدمي؛ چون قرآن . بردمي نشستيم و بقيه عمر را لذت مى كردمي و مى مى
اگر در جاده قرآن نبودمي، االن ما يا در شام بودمي، يا . سازد چرا اين جا آمدمي؟ چون قرآن با دروغ منى. سازد با پليدى منى
ديگر براى چه الزم بود تشنه و گرسنه اين جا بياييم تا حماصره بشومي، و . يا دركوفه و مهه هم در لذت بودميدر مدينه، 
آن جا واقعاً ما هر بار كه اين مجله را جتزيه و . اين مجله بود كه ما را ده شب معطل كرد. جاده فهم دين بود: جاده سوم
اگر ما دين : امام حسني عليه السالم فرمود. سالم و از فهم دين كم دارميديدمي هر شب از دين، از ا كردمي، مى حتليل مى

را نفهميده بودمي، امشب اين جا نبودمي؛ بلكه در ميان سى هزار مجعيت عمرسعد، يا در ميان هفتاد هزار مجعيت عبيداهللا 
يه دين را نفهميده بودند، وىل مناز ها، يك نفر دين را فهميده بود، حر بن يزيد و بق البته، در ميان آن. بن زياد بودمي

  .گرفتند خواندند و روزه مى مى

مطلب مهمى را براى مشا بگومي، پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم و على عليه السالم جنگ كردند، وىل امريمؤمنان عليه 
و سّلم فرق داشت، عليعليه السالم سه جنگى كه در زمان خودش كرد، با هفتاد جنگ زمان پيامرب صّلى اهللا عليه وآله 

السالم معصوم است، پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم در ميدان جنگ با كفار رو به رو بود، پيامرب صّلى اهللا عليه وآله و 
هاى كافر رو به رو بود؛ وىل در ميدان جنگ مجل، نود هزار نفرى كه على عليه  ها و با رومى سّلم با مشركني، با يهودى

گفتند و مناز  ها رو به رو بود و حضرت دستور كشتنشان را هم داد، كساىن بودند كه ظهر اذان مى با آن السالم
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كردند؛ يعىن بني جنگ عليعليه السالم و پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم اين فرق بود   خواندند و قرآن هم تالوت مى مى
خدا را قبول ندارم، و دمشن در ميدان جنگ على : گفت و سّلم مىكه دمشن در ميدان جنگ پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله 

ها  با اين شهادت، اين دمشن را بكش؛ چون آن: فرمود اشهد ان ال اله اال اهللا، و عليعليه السالم مى: گفت عليه السالم مى
قرآن را سر نيزه كردند، و ها پانصد  آن. در جنگ صفني هم عليعليه السالم با اهل قرآن رو به رو بود. دين را نفهميدند

روان هم چنني بود و على عليه السالم با كساىن . اين اهل قرآن كذاىي را بكشيد: على عليه السالمگفت در جنگ 
ها رو به رو بود و  على عليه السالم با آن »1« .ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ ِللَّه :گفتند جنگيد كه درباره خدا خيلى داغ بودند و مى

  .خدا نكند كه ما دين را نفهميده باشيم. اين اهل قرآن را بكشيد: گفت مى

______________________________  
  .حكم فقط ويژه خداست: قسمىت از آيه شصت و هفت سوره يوسف. 4) 1(

  

  42: اميان و آثار آن، ص

   هاى پيامرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم جهت تزكى مردم برنامه

  :عليه وآله و سّلم آمد و سه برنامه را اصالح كرد تا مردم تزكيه شدندپيغمرب صّلى اهللا 

برنامه اول، مسأله انديشه مردم بود؛ يعىن پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم راه نشان داد كه مردم به چه چيزى انديشه كنند 
بناى شقاوت و سعادت انسان را اين دو مسأله، از مسايل بسيار مهمى است كه زير . و به چه چيزى انديشه نكنند

پيغمرب صّلى اهللا عليه . ها گفت، به چه امورى بايد فكر كرد و به چه امورى بايد توّجه و فكر نكرد دهد؛ به آن تشكيل مى
  .بني به بار آورد، به قدرى دقيق كه حساب ندارد بني و آينده بني، حال وآله و سّلم آمد مردم را از نظر انديشه، گذشته

ه دوم حضرت، اصالح عقيده بود كه مردم به چه معتقد باشند و به چه اعتقاد نداشته باشند؛ چون اعتقاد، حمّرك برنام
كند، و چيزى را  رود و براى به دست آوردنش حركت مى انسان است؛ انسان به دنبال چيزى كه دوست داشته باشد، مى

پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم . كند شود و فرار مى مى هم كه دوست نداشته باشد و به آن معتقد نباشد، از آن جدا
هاىي عقيده پيدا كنند تا از راه عقيده، حمبت پيدا منايند و  آمد و اين عامل حتريك را اصالح كرد و گفت، مردم به چه برنامه

پيامرب به امتش گفت  . ه باشندهاىي عالقه نداشت ها گفت، به چه برنامه براى به دست آوردنش، آن را دنبال كنند، و به آن
البته، وقت بريدن هم به آنان . ها نشان داد كه از چه چيزهاىي هم بايد دل بريد كه به چه چيز بايد دل بست، و به آن
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ْعَد ِإْذ َربـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبَنا بَـ  :پرست نشوند؛ تا زرق و برق دنيا دلشان را منقلب نكند نشان داد تا مردم تزكيه بشوند؛ تا شكم
  »1«  َهَديـْتَـَنا َوَهْب َلَنا ِمن َلُدْنَك َرْمحًَه ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ 

  .مواظب باش كه پسر، دخرت و زنت اين كاسه پر از عقيده به خداى تو را برندارد سرازير كند! بنده خدا

، نسبت به اصل تربيت كه از آن كنيد ترين هدف است و هر چه را كه در اين عامل حس مى اصل تربيت در اسالم اصيل
  .باشد به تزكيه تعبري شده، وسيله مى

خواهم نقل كنم، از  دو داستاىن كه مى. آور كه حضرت توانست انسان را در اين قسمت تربيت كند و چه شگفت
  .هاى اين تالش تربيىت پيغمرب است منونه

______________________________  
هاميان را پس از آنكه هدايتمان فرمودى منحرف مكن، و از سوى  دل! پروردگارا:] ويندگ و مى. [8: عمران آل. 5) 1(

  .اى خود رمحىت برما ببخش زيرا تو بسيار خبشنده

  

  43: اميان و آثار آن، ص

  تزكى نفس جوان تازه داماد

معروف به باغ منونه شده هاى خرماى اين باغ را منظم كاشته بودند كه اين باغ،  باغى در مدينه بود كه به قدرى درخت
شد كه عروسى   اى مى اى بود كه يكى و دو هفته قيافه اين باغ، آب زيادى هم داشت، و صاحبش هم جوان خوش. بود

او مهسرش را در اتاقكى كه در آن باغ ساخته بود، . مدينه گرم بود و او براى مهني، مهسرش را به باغ برده بود. كرده بود
گردم، دوست دارم،  وقىت هم برمى. گردم روم و زود بر مى فت، چند روزى مسافر هستم؛ مىسكىن داد و به مهسرش گ

رفت؛ آخر هنوز چند وقىت از ازدواجش  اش جوان با آرزو و با شوق بازگشت و دوباره به زندگى تازه. ناهارم حاضر باشد
ها  ن جوان برگشت و وارد شهر شد، ديد مغازهروزى كه آ. تر نگذشته بود، و مهه قوايش متمركز در مسأله زناشوىي بود بيش

او در مهان حاىل كه بر اسبش سوار بود و از گرما خيس عرق بود، بدون اين كه . تعطيل است و مدينه هم خلوت شده
فرصىت پيدا كرده باشد تا بتواند كمى از خستگى مسافرت را از تن بريون كند، پيگري مسأله خلوت بودن شهر شد و از 

اند و چرا مدينه خلوت شده است؟ آن شخص هم گفت، مردم  د، چرا مردم كار و كسب خود را تعطيل كردهيكى پرسي
شهر به دستور پيامرب اسالم صّلى اهللا عليه وآله و سّلم براى جنگ با روميان به سرزمني تبوك كه اكنون واقع در مرز 
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جوان به جلوى باغش آمد و درب . بود »1«  نه به تبوكدر آن زمان، بدترين جاده هم جاده مدي. اند عربستان هست، رفته
جوان در حاىل كه دست زنش را در دستش  . مهسرش آرايش كرده، متيز و با وضعيىت عاىل آمد و درب را باز كرد. را زد

ين جوان نگاهى به ا. اى شربت خنك آورد و به او تعارف كرد مهسرش شتابان رفت و كاسه. گرفته بود، از اسب پياده شد
سيل اشك از چشمانش سرازير شد و او . قرارى كرد شربت كرد كه ناگهان انديشه و اعتقاد صحيح، قرار او را تبديل به ىب

خامن برو اسب من را زين  : گفت. آن كه از شربت خنك داخل كاسه چيزى نوشيده باشد، آن را به مهسرش بازگرداند ىب
هى بروى؟ گفت، وقىت شربت خنك را به من دادى كه خبورم، ياد خوا تو كه االن آمدى، كجا مى: مهسرش گفت. كن

هاى سوزان و راه  حبيبم، پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم و مسلماناىن كه براى حيات قرآن و قانون خدا با او در بيابان
توامن به فكر  طى منىمن در چنني شراي. كردند، صرب را از من برد ترين شرايط را حتّمل مى دشوار تبوك داشتند سخت

   خوشى، لذت و آسايش باشم و خودم را نسبت به مهراهى با آنان

______________________________  
  :»تبوكُ «ذيل كلمه  15، ص 2معجم البلدان، ج . 6) 1(

  .موضع بني وادى القرى و الشام: بالفتح مث الضم، و واو ساكنه، و كاف

  

  44: اميان و آثار آن، ص

روايت دارد كه سه شبانه . بعد با مهسرش خداحافظى كرد و سوار اسب شد تا به سپاه اسالم ملحق شود. بدارممعذور 
زماىن كه او به خدمت . روز طول كشيد تا اين جوان توانست مسري بيابان تا تبوك را طى كند و به سپاه اسالم ملحق شود

صربانه در مهان  و عرق بر متام بدن و رويش نشسته بود، وىل او ىبپيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم رسيد، گرد و غبار 
توانست گريه شوقش را از اين ديدار نگاه  حال پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم را در آغوش گرفت، و در حاىل كه منى

قع در مدينه بودم، سر و من در مدينه نبودم، وقىت مشا به جهاد فراخوان دادى، و اگر آن مو ! آقا: دارد، به حضرت گفت
  »1« .منودم اى براى مهراه شدن با مشا درنگ منى كردم و حلظه جامن را فداى خاك پايت مى

  »2«  حبيبه ام
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حبيبه كه مهسر پيامرب صّلى اهللا عليه وآله و  ابوسفيان ملعون و پليد كه در جنايتكارى نظري ندارد، دخرتى داشت به نام ام
هللا عليه وآله و سّلم كه به مدينه آمد، مهسرش هم كه دخرت ابوسفيان و خواهر معاويه بود، به مدينه پيغمرب صّلى ا. سّلم بود

ماجراى اين ازدواج اين بود كه از طرف ابوسفيان كارهاىي صورت گرفته بود كه به منزله شكسنت قرارداد متاركه جنگ . آمد
كرد، در  هاى مسلمان بريون مدينه و مكه محله مى ا رفقايش به قبيلهابوسفيان براى ترساندن مردم، مرّتب ب. او با پيغمرب بود

  حاىل كه او با پيغمرب

______________________________  
  :منت كتاب چنني است. 294: ، ص1برداشىت از تفسري القمى، ج . 7) 1(

يلحقهم شك و ال ارتياب و لكنهم  و ختلف عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم قوم من أهل ثبات و بصائر مل يكن
قالوا نلحق برسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم منهم أبو خثيمه و كان قويا و كانت له زوجتان و عريشتان فكانت 

زوجتاه قد رشتا عريشتيه و بردتا له املاء و هيأتا له طعاما، فأشرف على عريشته، فلما نظر إليهما قال و اهللا، ما هذا 
ف رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، قد خرج ىف الصخ و الريح و بإنصا

قد محل السالح جماهدا ىف سبيل اهللا و أبو خثيمه قوى قاعد ىف عريشته و امرأتني حسناوتني ال و اهللا ما هذا بإنصاف مث 
هللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فنظر الناس إىل راكب على الطريق فأخربوا رسول أخذ ناقته فشد عليها رحله فلحق برسول ا

اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم بذلك فقال رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم كن أبا خثيمه، فأقبل و أخرب النىب مبا  
  .كان منه فجزاه خريا و دعا له

هاجرت مع زوجها عبيد اهللا بن جحش . رمله بنت أىب سفيان صخر بن حرب): 44 -قبل البعثه 17(أُم حبيبه . 8) 2(
ا، و مات على النصرانيه، فلّما قدمت أُّم حبيبه  االسدى، أسد خزميه من مكه إىل أرض احلبشه، فافتنت عبيد اهللا و تنّصر 

: عثمان بن عفان، و قيل: ده النكاح، فقيلاملدينه تزّوجها رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، و اختلف فيمن وىل عق
توفّيت أُّم حبيبه باملدينه سنه أربع و . بل زّوجها إياه النجاشى و هى بأرض احلبشه: خالد بن سعيد بن العاص، و قيل

  89 - 88، ص 1موسوعه طبقات الفقهاء، ج . اثنتني و أربعني: أربعني، و قيل

  45: اميان و آثار آن، ص

سليم محله كرد و  دين شبانه به قبيله بىن له و سّلم چنان قراردادى داشت تا اين كه ابوسفيان عهدشكن و ىبصّلى اهللا عليه وآ
سليم به مدينه آمد، و از ابوسفيان شكايت   رئيس قبيله بىن. مقدارى از اموالشان را برد و تعدادى را هم كشت و فرار كرد

هاى آنان   سليم آگاه شد، بر كشته اجراى محله شبانه ابوسفيان به قبيله بىنپيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم كه از م. كرد
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تواند  دانست ديگر منى او كه مى. خرب به ابوسفيان رسيد. گريم من انتقام مشا را از ابوسفيان مى: گريست و بعد هم فرمود
كرد كه چه كسى را واسطه   در راه فكر مى. جوىي به مدينه رفت در برابر محله انتقاجمويانه پيامرب مقاومىت كند، براى چاره

رت از على عليه السالم نيست او مى. كند على : براى مهني وقىت امرياملؤمنني عليه السالم را ديد، گفت. دانست هيچ كس 
له و بيا واسطه ما پيش پيغمرب صّلى اهللا عليه وآ. پدر تو با پدر من رفيق بود و من هم براى تو احرتام قايل هستم! جان

ما خود را به اطاعت از پيغمرب : امريمؤمنان عليه السالم فرمود. سّلم شو، و او را از اين تصميمى كه درباره ما گرفته برگردان
  َأِطيُعوا الرَُّسولَ  با. دانيم و به هر چه پيغمرب رأى بدهد، ما مهه نسبت به آن متواضعيم صّلى اهللا عليه وآله و سّلم ملزم مى

   شود باالى دست پيغمرب صّلى اهللا عليه كه منى  »1«

______________________________  
  .، و به صورت مّكرردر قرآن كرمي آمده است59: نساء. 9) 1(

  :106 -105إعالم الورى بأعالم اهلدى، ص . 10

َثِىن ِعيَسى ْبُن َعْبِد اللَِّه اْلُقمِّىُّ َعْن َأِىب َعْبِد  َلمَّا انـْتَـَهى اْخلَبَـُر ِإَىل َأِىب ُسْفَياَن َو ُهَو ِبالشَّاِم : اللَِّه عليه السالم َقالَ َقاَل أَبَاٌن َو َحدَّ
 اْحُقْن َدَم قـَْوِمَك َو َأِجْر بـَْنيَ ِممَّا َصنَـَعْت قـَُرْيٌش ِخبُزَاَعَه أَقْـَبَل َحىتَّ َدَخَل َعَلى َرُسوِل اللَِّه صلى الّله عليه و سلم فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد 

ِه َقاَل أَ َغَدْرُمتْ يَا أَبَا ُسْفَيانَ  َقاَل َال َقاَل فـََنْحُن َعَلى َما ُكنَّا َعَلْيِه َفَخرََج فـََلِقَى أَبَا َبْكٍر فـََقاَل يَا أَبَا َبْكٍر . قـَُرْيٍش َو زِْدنَا ِىف اْلُمدَّ
للَِّه صلى الّله عليه و سلم ُمثَّ َلِقَى ُعَمَر فـََقاَل َلهُ ِمْثَل َذِلَك ُمثَّ َخرََج َفَدَخَل َأِجْر بـَْنيَ قـَُرْيٍش َقاَل َوْحيََك َو َأَحٌد جيُُِري َعَلى َرُسوِل ا

ََذا اْلِفرَاِش َعىنِّ قَ َعَلى أُمِّ َحِبيَبَه َفَذَهَب لَِيْجِلَس َعَلى اْلِفرَاِش َفَأْهَوْت ِإَىل اْلِفرَاِش َفَطَوْتُه فـََقاَل يَا بـُنَـيَِّه أَ رَ  اَلْت نـََعْم َهَذا ْغَبًه ِ
اَل يَا بِْنَت َرُسوِل اللَِّه َو َسيِِّد ِفرَاُش َرُسوِل اللَِّه ص َما ُكْنَت لَِتْجِلَس َعَلْيِه َو أَْنَت رِْجٌس ُمْشرٌِك ُمثَّ َخرََج َو َدَخَل َعَلى فَاِطَمَه فـَقَ 

ِه فَـ  َتُكوِنَني َأْكَرَم َسيَِّدٍه ِىف النَّاِس قَاَلْت ِجَواِرى ِىف ِجَواِر َرُسوِل اللَِّه َقاَل فـََتْأُمِرى اْلَعَرِب جتُِريِيَن بـَْنيَ قـَُرْيٍش َو َتزِيِديَن ِىف اْلُمدَّ
أََمسُّ اْلَقْوِم ِىب َرِمحاً َو   َعِلّياً فـََقاَل أَْنتَ ابـْنَـْيِك َأْن جيُِريَا بـَْنيَ النَّاِس َقاَلْت َو اللَِّه َما َيْدِرى ابـَْناَى َما جيُِريَاِن ِمْن قـَُرْيٍش َفَخرََج فـََلِقىَ 

 فـَُتِجُري بـَْنيَ قـَُرْيٍش ُمثَّ تـَْقُعُد َعَلى َقِد اْعَتَسَرْت َعَلىَّ اْألُُموُر َفاْجَعْل ِىل ِمنـَْها َوْجهاً َقاَل أَْنَت َشْيُخ قـَُرْيٍش تـَُقوُم َعَلى بَاِب اْلَمْسِجدِ 
هُ تـََرى َذِلَك نَاِفِعى َقاَل َال َأْدرِى فـََقاَل يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإىنِّ َقْد َأَجْرُت بـَْنيَ قـَُرْيٍش ُمثَّ رَِكَب بَِعريَ  رَاِحَلِتَك َو تـَْلَحُق ِبَقْوِمَك قَاَل َو َهلْ 

ىَّ َشْيئاً ُمثَّ ِجْئُت اْبَن َأِىب ُقَحاَفَه فـََلْم َأِجْد َو اْنَطَلَق فـََقِدَم َعَلى قـُرَْيٍش فـََقالُوا َما َورَاَءَك َقاَل ِجْئُت ُحمَمَّداً َفَكلَّْمُتُه فـََو اللَِّه َما َردَّ َعلَ 
ْبِىن ُمثَّ  َلِقيُت َعِليّاً َفَأَمَرِىن َأْن ُأِجَري بـَْنيَ النَّاِس ِعْنَدُه َخْرياً ُمثَّ ِجْئُت ِإَىل اْبِن اخلَْطَّاِب َفَكاَن َكَذِلَك ُمثَّ َدَخْلُت َعَلى َفاِطَمَه فـََلْم جتُِ

  .قَاُلوا َهْل َأَجاَز َذِلَك ُحمَمٌَّد َقاَل َال قَاُلوا َوْحيََك َلِعَب ِبَك الرَُّجُل أَ َو أَْنَت جتُُِري بـَْنيَ قـَُرْيشفـََفَعْلُت 
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، رفت و ابوسفيان به در خانه فاطمه زهرا عليها السالم، دخرت پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم. وآله و سّلم، قانون آورد
فاطمه . او را به جان حسن و حسني قسم داد كه پيش پدرش برود و شفاعت او را كند و از محله به مكه دست بردارد

هامي اگر براى محله به مشا كمك خبواهد، ما اولني نفراتى هستيم كه به او كمك  پدرم از من و بچه: عليها السالم فرمود
سپس به خانه . است به درب خانه خود پيامرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم برومرت : ابوسفيان پيش خود گفت. كنيم مى

اى : دخرت ابوسفيان درب را باز كرد، وىل به بابا سالم نكرد، گفت. پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم رفت و درب را زد
ين جا ملك تو نيست و اين جا خانه به خانه تو نيامدم؛ ا: به اين خانه براى چه آمدى؟ ابوسفيان جواب داد! ملعون

اگر به خانه من : حبيبه گفت ام. پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم هست، تو هر چند دخرت مىن، وىل مالك اين جا نيسىت
كردم، اما چون االن به خانه شخص كرميى آمدى، داخل بيا، هر  دادم و از آن جا بريونت مى آمدى، من به تو راه منى مى

تواند  ابوسفيان كه ديد ديگر منى. ه من راضى نيستم حىت تو را ببينم؛ چون اين خامن خيلى پاك و تزكيه شده بودچند ك
شريك گناهكار پيدا كند، وارد اتاق پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم شد، دخرتش دويد و آن فرشى را كه در باالى اتاق 

تو بايد بر روى خاك بنشيىن و لياقت آن : نشست، مجع كرد و گفت م بر آن مىن بود و پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سلّ 
پس بر روى مهني خاك . نشيند، بنشيىن را ندارى كه روى آن فرشى كه رسول خدا صّلى اهللا عليه وآله و سّلم بر روى آن مى

  »1« .وداند و ت او خودش مى. بنشني تا اين كه پيغمرب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم بيايد

  .دهد كه در اسالم، تربيت، سدى براى دفع متام گناهان و مفاسد هست ها نشان مى اين منونه

   دال تا به كى، از در دوست دورى گرفتار دام سراى غرورى

   نه بر دل تو را، از غم دوست، دردى نه بر چهره از خاك آن كوى، گردى

   نه هاىي، نه هوىي ز گلزار معنا، نه رنگى، نه بوىي در اين كهنه گنبد،

  تو را خواب غفلت گرفته است در بر چه خواب گراىن است، اهللا اكرب

   نواىي بكن جستجوىي، بزن دست و پاىي چرا اين چنني عاجز و ىب

   سؤال عالج، از طبيبان دين كن توّسل به ارواح آن طيبني كن
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  :دو دست دعا را برآور، به زارى مهى گو به صد عجز و صد خواستارى

______________________________  
اىي، مثنوى پنجم. 11) 1(   .ديوان شيخ 

  

  47: اميان و آثار آن، ص

   خواندشان، مصطفى قره العني به سبطني كه مى! به زهرا، اهلى! اهلى

   به باقر، شه كشور حلم! به سجاد، آن معدن علم اهلى! اهلى

   اظمبه اعزاز موسى ك! به صادق، امام اعاظم اهلى! اهلى

   به شاه رضا، قائد دين به حق تقى، خسرو ملك متكني! اهلى

  به نقى، شاه عسكر بدان عسكرى كز َمَلك داشت لشكر! اهلى

   به مهدى كه ساالر دين است شه پيشوايان اهل يقني است! اهلى

اىي عاصى سر دفرت اهل جرم و معاصى    كه بر حال زار 

   لعب، عمر بر باد دادهكه در دام نفس و هوى اوفتاده به هلو و 

   ببخشا و از چاه حرمان بر آرش به بازار حمشر، مكن شرمسارش

  »1« !اهلى! اهلى! اهلى! برون آرش از خجلت رو سياهى اهلى

______________________________  
)1(  

  



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

 

 

  48: اميان و آثار آن، ص

  

   هاى عقل و روان مبارزه با آلودگى

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهلاحلمد 

آيني . ترين اصلى كه مكتب اهلى و مقّررات خداوندى در حيات بشر به آن توّجه كرده، اصل تربيت و پرورش است مهم
ترين تعبريى است كه در مقررات خداوند نسبت  ن مهمكند، و اي اهلى از مسأله تربيت در آيات قرآن جميد تعبري به تزكيه مى

كند، و در  اصول تربيت مكتب اهلى حقيقتاً بشر را در هم شؤون تزكيه مى. شود آدم در حرمي تربيتش ديده مى به حيات بىن
، نفساىن و هاى رواىن شدت مبارزه مكتب خدا با آلودگى. منايد سايه اين تزكيه، سالمىت مهه جانبه حيات او را تأمني مى

فقهاى اسالمى و . هاى ظاهرى او نيست عقالىن انسان، قابل مقايسه با مبارزه اين مكتب با جناسات و آلودگى
  .ها بر ادله اسالمى تكيه دارد دانشمندان بزرگ مسلمان، به اين اصل عقيده دارند و البته، عقيده آن

   منباى مكتب اهلى، تسامح در طهارت و جناست ظاهرى

مكتب خداوند نسبت به جناست و طهارت ظاهرى، روش تسامح در پيش گرفته است، براى اين است كه براى اين كه 
خواست مردم را در زندگى ظاهر به پاكى  اگر اسالم مى. مردم مسلمان، عسر، حرج و سخىت در مسري زندگى پيش نيايد

تر از مشكالت قواعد دين يهود پيش  از جناست واقعى و به طهارت واقعى دعوت كند، براى مردم مشكالتى سخت
كند به اين كه آنچه در اين عامل خلقت هست، و در  آمد، وىل در مسأله طهارت و جناست ظاهرى، اسالم حكم مى مى

باشد، براى مشا پاك است، مگر اين كه دليلى مسلم، برهاىن و يقيىن بر جناست آن و يا بر حرمتش بر پا  ظاهر آفرينش مى
، آنچه انسان در ظواهر زندگى علم به جناستش ندارد، براى او پاك است، هر چند در واقعيت جنس براى مهني. شود

اش آن را از ديگرى خريده باشد،  ام، فروشنده ها خريده باشد؛ به طور مثال، ممكن است آن لباسى كه من از بازار مسلمان
دست من هم دست سوم هست . دنش آگاه نكرده باشدو آن لباس در خانه او جنس بوده و او خريدار اول را از جنس بو 

البته، در علم خدا و در . و من چون آن لباس را از بازار مسلمانان خريدارى كردم، طبق شرع، حكم به طهارتش منودم
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توانستم  دانستم، منى كه من اگر جنس بودن آن را مى مصداق خارجى مسأله، معلوم است كه آن لباس جنس است؛ چنان
   توانستم دانستم كه آن دو حوله جنس است، منى مناز خبوامن؛ من اگر مىبا آن 

  49: اميان و آثار آن، ص

ها  هاى خريده شده از بازار ندارم، آن ها به طواف خانه كعبه بروم، وىل االن كه من علم به جناست آن لباس و حوله با آن
ها صحيح است، و پروردگار عامل نسبت به من كه  حوله آن براى من پاك هستند و مناز خواندمن در آن لباس، و طوافم در

بنا بر اين، در طهارت و . كند، و حكمى هم نياورده ها ندارم، حكمى ندارد، و حكمى هم منى علم به جناست آن
  .جناسات ظاهرى، بناى مكتب اهلى بر تسامح است

داشت در زندگى    تسامح در طهارت ظاهرى غري از لزوم رعايت 

داشت در زندگى، غري از اين مطلىب است كه عرض كردم البته، بر مردم مسلمان، در مهه جوانب حيات و . رعايت 
داشىت اسالم مراجعه كنيد، مى داشت، امرى الزم است؛ يعىن اگر مشا به مقررات  بينيد اسالم  زواياى زندگى، رعايت 

داشت در مهه زواياى زندگى را الزم مى   .داند رعايت 

هاى خود را خالل كنند، و  خورند، دندان مرد و زىن كه شب غذا مى: فرمايد رباكرم صّلى اهللا عليه وآله و سّلم مىپيغم
عالوه بر خالل، مسواك منايند؛ چون انساىن كه ذرات غذا در بن دندانش مباند، بوى ذرات مانده غذا در دهان، مالئكه 

اى را بر  خوابد، خداوند متعال قواى نامرىي شود شب كه انسان مى ىاز اين بيان معلوم م »1« .كند رمحت را اذيت مى
گمارد تا او بتواند از سر شب تا صبح راحت خبوابد، و آن قواى نامرىي آدمى را از حوادث خمتلف حفظ  انسان مى

ها اجياد  ، و در مسأله مسواك حضرت فرموده، اگر بر امت من مسواك دندان امر مشكلى نبود و براى آن»2« كنند مى
  داشت دهان و دندان، لباس، بدن، مو، »3« .كردم كرد، من بر امتم مسواك كردن را واجب مى سخىت منى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :558، ص 2أمحد بن حممد بن خالد الربقى، احملاسن، ج . 1

وما ! يا رسول اهللا: قيل. رحم اهللا املتخللني: صلى اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا : عن محزه، عن أىب احلسن عليه السالم، قال
  .يتخللون من الطعام؛، فانه إذا بقى ىف الفم، تغري فآذى امللك رحيه: املتخللون؟ قال
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إىن الحب للرجل إذا قام بالليل أن : قال أبو عبد اهللا عليه السالم: عن إسحاق بن عمار، قال: آورده 559و نيز در صفح 
اك، وأن يشم الطيب؛ فان امللك يأتى الرجل إذا قام بالليل حىت يضع فاه على فيه، فما خرج من القرآن من شئ، دخل يست

  .جوف ذلك امللك

هيچ كس نيست مگر اين كه بر او نگهباىن : »ِإْن ُكلُّ نـَْفٍس َلمَّا َعَلْيها حاِفظٌ «: درآيه چهارم سره طارق است كه. 2) 2(
  ».املالئكه: قال«: ذيل آيه آورده 416، ص 2ج در تفسري قمى، . است

  :23، ص 3كليىن، كاىف، ج . 3) 3(

: َقالَ . رَْكَعَتاِن بِالسَِّواِك أَْفَضُل ِمْن َسْبِعَني رَْكَعًه ِبَغْريِ ِسَواكٍ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْيُموٍن اْلَقدَّاِح َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقالَ 
  .ُسوُل اللَِّه ص َلْو َال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّىت َألََمْرتـُُهْم بِالسَِّواِك َمَع ُكلِّ َصَالهٍ َقاَل رَ 

  ):1390 -1320(أمحد أمني الكاظمى . 4

  

  50: اميان و آثار آن، ص

، مهراه كردن  هاى مستحىب كه در دفن اموات اسالم آمده جنازه مرده مسلمان كه سه غسل بر او واجب كرده، و حىت برنامه
داشىت دارد اگر مشا به كتب مفّصل علمى كه جتزيه و حتليل اين احكام را در . كافور با مرده مسلمان، مهه و مهه، علل 

رعايت . وىل اين مسأله را نبايد با آن مسأله قبلى اشتباه كنيد. يابيد تر مى خود دارند، مراجعه كنيد، عظمت اسالم را بيش
داشىت دارميداشت تا سر حّد وج الشيعه، در جلد  در كتاب وسائل. وب دستور دارد، و ما نزديك به پنج هزار قانون 

ترين كشورهاى  ما در كره زمني، حىت در پيشرفته. اول و دوم كتاب طهارت، نزديك به پنج هزار قانون در مكتب اهلى دارد
داشىت ندارمي ك داشىت ما را داشته باشندصنعىت و تكنيكى، مانند آمريكا و شوروى اداره  خالصه . ه يك دهم مقررات 

داشت امرى است و تسامح در مسأله طهارت و جناست براى آساىن زندگى امرى ديگر؛  اين كه لزوم رعايت طهارت و 
كه گفتيم، منظور ما در مسأله تسامح، فقط اين است كه آنچه را علم ندارمي كه جنس است، براى ما پاك است، هر  چنان

چند در واقع جنس باشد، و به عبارت ديگر، ما به آن جناست واقعى كارى ندارمي، و تنها به دانش ظاهرى خود نسبت به 
  .دانيم آن جنس است يا پاك آن مورد كار دارمي و اين كه منى
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   عدم وجود تسامح در آلودگى عقلى و رواىن

اى در مكتب  ترين مساحمه ا سر حّد كمال است؛ يعىن كوچكاّما در مسأله آلودگى عقل و آلودگى رواىن، مبارزه اسالم ت
ما قانوىن در آيني خدا ندارمي كه درباره كرب، حسد، كينه، . شود خدا، نسبت به جناست عقل و آلودگى روان ديده منى

كنيم،  به راسىت، وقىت مقررات را در اين ناحيه مالحظه مى. پوشى كرده باشد بددىل، فكر كج و رأى غريمستقيم، چشم
دهد؛ يعىن  ترين آلودگى پيدا شده در عقل يا در روان انسان، او را در صّف مقابل خدا قرار مى بينيم با كوچك مى
خداى تو، در مهه شؤون وجودى كامل و مطلق است، و منظور از آفرينش انسان اين است كه او در حرمي : گويد مى

اهلى برساند و اين را بداند كه با بودن يك آلودگى در وجود، در خاكى با مقررات اهلى حركت كند و خود را به حرمي 
  .حركت او به طرف حرمي قدس اليزال، خلل اجياد خواهد شد

  51: اميان و آثار آن، ص

، شيعه دوازده امامى و داراى دو علم قدمي و جديد، علوم اسالمى و علوم جديد،  »1«  استادى در بغداد به نام امحد امني
او در عراق خيلى مورد توّجه مردم مذهىب بود، مردم . كه كتاب بسيار خوىب است» التكامل ىف االسالم«به نام كتاىب دارد 

. مذهىب فهميده و با بينش، به ويژه جواناىن كه به خاطر فرياد فطرت و نداى طبيعت خود، تشنه حقايق عاىل انساىن بودند
وحيد تا مسأله معاد، مورد حبث قرارگرفته و به مقتضاى اين پنج اصل در اين كتاب كليات مسايل عاىل اسالم، از مسأله ت

ماجراىي كه . اسالمى، به مسايلى هم كه مرتّتب بر اين پنج اصل بوده، به صورت جسته و گرخيته توّجه شده است
  .ام خواهم آن را نقل كنم، در باب معاد اين كتاب آن را ديده مى

   خترين آلودگى در عامل برز  ظهور كوچك

توانستند از مرز  كنند، البته، در زماىن كه مسافران منى دو پستچى شوق زيارت حضرت سيدالشهداء عليه السالم پيدا مى
البته، اين بار، منع ورود مسافر و زاير، شبيه زمان متوّكل، شديد بود؛ وىل آتش شوق . عراق عبور كنند و به زيارت بروند

گذارند   ها با هم قرار مى آن. داد ها آسان جلوه مى عبداهللا عليه السالم را براى آن أىب اين دو، متام موانع راه زيارت حضرت
دارند و عازم  ها بار و توشه سفر خود را برمى آن. كه هر طور شده به زيارت مرقد پاك امام سوم عليه السالم مشرف شوند

كنند، وىل منى  كنند، چند روزى راه را طى مى بور مىها از مرز ع بعد از اين آن. كنند شوند، وىل راه را گم مى عراق مى
. كند آىب و حرارت آفتاب، يكى از آن دو را خيلى رجنور و ضعيف مى روى در كوير، حتّمل كم پياده. توانند به جاىي برسند
: گويد قش مىمريد، پس به رفي كند دارد مى فرد رجنور و ضعيف حس مى. ها توانستند به منزىل برسند وسط روز بود كه آن

پس تو باالى سرم بنشني، اگر شعاع . افتم توامن به راه رفنت ادامه دهم و دارم مهني جا از پا مى من ديگر منى! اى رفيق
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خواهم تو مرا  آفتاب كم شد و من از حالت ضعف بريون آمدم، من خواهم توانست با تو حركت كنم، و اگر ُمردم، مى
   ام رومي خاك بريزى تا جنازهمهني جا در گوداىل بيندازى و بر 

______________________________  
من أعالم الكاظميه املشاركني ىف سلك التعليم املدىن، املنقطعني إىل العلم و الدين، و قد مجع منهما أحسنه، و مل ) 1(

جتمعت به و رأيت فيه علما ينقطع عن جمالس العلماء ىف موطنه الكاظميه، و أثناء زياراته إىل مدينىت كربالء و النجف، ا
اجم  أصيال و فقها حكيما و ان مل يكن يتزيّن بزّى العلماء ىف عصره، و قد حدثىن عن أيام دراسته ىف إستانبول تركيا و 

. التكامل ىف اإلسالم: من آثاره. العلمانيني على العلماء ما جعله يتحاشى من الزّى الديىن، و كان موئال للشباب املؤمن
  498، ص 2رتاث، ج ال فهرس
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ها  اگر خودت زنده ماندى، بعد از برگشنت، زن و بچه من را خرب كن، و بدين صورت، يكى از آن. گرفتار حيوانات نشود
تيمم شود او را  رود، در حاىل كه حىت آىب نبود كه او بتواند با آن دوستش را غسل بدهد، براى مهني جمبور مى از دنيا مى

از . رسد دهد تا به يك آبادى مى كند، و سپس او خودش به تنهاىي به راهش ادامه مى بدهد، و بعد او را كفن و دفن مى
عبداهللا احلسني عليه السالم را پيدا  در كربال، او توفيق زيارت حضرت أىب. گريد اهاىل آن آبادى، او نشاىن جاده كربال را مى

رود و خرب وفات  آيد، به سراغ خانواده دوستش مى وقىت او به ايران مى. گردد ايران بر مى كند و بعد هم از آن جا به مى
بيند كه دارد از  اش را خواب مى گذشت كه شىب رفيق پستچى يك سال هم از اين واقعه مى. دهد ها مى رفيقش را به آن
  ....كند  حملى عبور مى

   نظر اسالم در خواب ديدن

اى آن دو پستچى، براى اين كه خواب در آن نقش حمورى دارد و بر معترب دانسنت خواب استوار قبل از بيان ادام ماجر 
رت است كه نظر اسالم را درباره خواب بيان كنم   .بعد ادام ماجرا بيان منامي. است، 

قسيم شده طبق آيات قرآن و از نظر بيداران اسالمى، خواب بر هفت قسم ت. قرآن جميد خواب ديدن را رد نكرده است
   خواهند درباره اين هفت كساىن كه مى  »1« .است
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______________________________  
. 1: خواب بر هفت قسم است: از دارالسالم حمّدث نورى نقل شده كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله فرمود. 5) 1(

خواب رخصت، . 6اب راحت، خو . 5خواب عقوبت و عذاب، . 4خواب لعنت، . 3خواب بدخبىت، . 2خواب غفلت، 
   www .ahadith .ir پايگاه اينرتنىت احاديث: منبع. خواب حسرت. 7

اما خواب غفلت، خوابيدن در جملس پند و يادآورى : ها از اين كتاب چنني نقل شده است چنني در توضيح اين خواب هم
خواب عذاب، خوابيدن بعد . است خواب لعنت، خوابيدن صبحگاه. خواب بدخبىت، خوابيدن در وقت مناز است. است

خواب رخصت، خوابيدن بعد از . ، خوابيدن هنگام ظهر است)خواب قيلوله(خواب راحت . است) صبح(از مناز فجر 
  .خواب حسرت، خوابيدن در شب مجعه است. مناز عشا است

حاشى " وم جلد سوم كتاباّما چنني روايىت در متون حديثى شيعى و سىن نيامده است، وىل شيخ سليمان مجل در صفح د
عني " احلِْْصِن احلَِْصنيِ " خود كه يكى از منابع فقه شافعى است، در باب اوقات الصال آن، به نقل از حاشى كتاب" اجلمل

  :مهني مطلب را آورده است

َعِه أَْقَساٍم نـَْوُم اْلَغْفَلِه َونـَْوُم الشََّقاَوِه َونـَْوُم ال: َفاِئَدهٌ  لَّْعَنِه َونـَْوُم اْلُعُقوبَِه َونـَْوُم الرَّاَحِه َونـَْوُم الرَّْمحَِه َونـَْوُم احلََْسرَاِت أَمَّا النـَّْوُم َعَلى َسبـْ
ْبِح َونـَْوُم اْلُعُقوبَِه النـَّْوُم بـَْعَد ِه النـَّْوُم ِىف َوْقِت الصُّ نـَْوُم اْلَغْفَلِه فَالنـَّْوُم ِىف َجمِْلِس الذِّْكِر َونـَْوُم الشََّقاَوِه النـَّْوُم ِىف َوْقِت الصََّالِه َونـَْوُم اللَّْعنَ 

  .ِت النـَّْوُم ِىف َليـَْلِه اجلُُْمَعهِ اْلَفْجِر َونـَْوُم الرَّاَحِه النـَّْوُم قـَْبَل الظُّْهِر َونـَْوُم الرَّْمحَِه النـَّْوُم بـَْعَد اْلِعَشاِء َونـَْوُم احلََْسرَا

  .سنت باشد يد برداشىت از روايات نقل شده در منابع رواىي اهلرسد كه منت مذكور روايت باشد، بلكه شا به نظر منى

  :، چنني آمده است229، ص 10، ج )ترمجه آن(در متون شيعى در بار اقسام خواب در جممع البيان ىف تفسري القرآن 

طان هاى شي دوم، خواىب كه زاييده وسوسه. يكى خواىب كه از جانب خداست و تعبري دارد: خواب بر چهار قسم است
هاىي   چهارم، خواب. آيد به وجود مى) خون، بلغم، صفرا و سودا: از قبيل(سوم خواىب كه بر اثر غلبه اخالط بدن . است

رؤياى پيامرب، از مهني . هاى پريشان و قسم اول، اهلام است سه قسم اخري، از خواب. اى از افكار است كه زاييده پاره
  ..پريوزى داده شد قسم و بشارتى بود كه به مؤمنني درباره 
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اين كتاب هر چند كه اين . توانند دو جلد كتاب حكمت اهلى عام و خاص را مطالعه منايند قسم خواب مطالعه كنند، مى
به طور كلى، قرآن منكر خواب ديدن . بندى جالب و مطابق با حقيقىت دارد هفت خواب را خيلى شرح نداده، وىل تقسيم

ها خواب ديده بود كه ظرف ناىن روى  قرآن خواب دو مأمور دربار عزيز مصر را امضا كرده است؛ يكى از آن نيست؛
. كشند تو را مى: حضرت يوسف عليه السالم در تعبري خواب او گفت. برند ها دارند آن نان را مى سرش است و كالغ

تو تربئه : يوسف عليه السالم در تعبري خوابش گفت .كند ها هم خواب ديده بود كه در دربار عزيز كار مى يكى از آن
اين دو نفر وقىت خواب ديدند، قرآن . ها به واقعيت پيوست ، و مهني طورى هم خواب آن»1«  گردى شوى و آزاد مى مى
ديىن  هاى ىب ها آدم شود گفت، آن هاى خوىب نبودند؛ بلكه حىت مى ها آدم هر چند آن. خوابشان راست بود: گويد مى

دين، كافر  البته، خود عزيز مصر كه رهرب و سلطان مصر بود، در زماىن كه يوسف عليه السالم در زندان بود، آدم ىب. ودندب
يوسف عليه السالم هم خوابش . كند گويد، او خواب ديد و خوابش را هم امضا مى در عني حال، قرآن مى. و پليدى بود

   را تعبري كرد و مهاىن شد كه عزيز مصر، آن

______________________________  
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ُل فَـ  ُر ِمْنهُ َو َدَخَل َمَعُه السِّْجَن فـََتياِن قاَل َأَحُدُمها ِإىنِّ َأراىن َأْعِصُر َمخْراً َو قاَل اْآلَخُر ِإىنِّ َأراىن َأمحِْ ْوَق َرْأسى ُخْبزاً َتْأُكُل الطَّيـْ
ىبِّ قاَل ال يَْأتيُكما َطعاٌم تـُْرَزقانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكما بَِتْأويِلِه قـَْبَل َأْن يَْأتَِيُكما ذِلُكما ِممَّا َعلََّمىن رَ * اَك ِمَن اْلُمْحِسننيَ نـَبِّْئنا بَِتْأويِلِه ِإنَّا َنر 

ْعُت ِملََّه آبائى ِإْبراهيَم َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب ما كاَن لَنا َأْن َو اتـَّبَـ * ِإىنِّ تـَرَْكُت ِملََّه قـَْوٍم ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو ُهْم ِباْآلِخَرِه ُهْم كاِفُرونَ 
يا صاِحىبَِ السِّْجِن أَ َأْرباٌب * ٍء ذِلَك ِمْن َفْضِل اللَِّه َعَلْينا َو َعَلى النَّاِس َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ  ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن َشىْ 

ا ِمْن ُسْلطاٍن ِإِن * أَِم اللَُّه اْلواِحُد اْلَقهَّارُ  ُمتَـَفرِّقُوَن َخيـْرٌ  ما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ َأْمساءً َمسَّْيُتُموها أَنـُْتْم َو آباؤُُكْم ما أَنـَْزَل اللَُّه ِ
يا صاِحىبَِ السِّْجِن أَمَّا َأَحدُُكما فـََيْسقى * لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ  احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم وَ 

  *َربَُّه َمخْراً َو َأمَّا اْآلَخُر فـَُيْصَلُب فـََتْأُكُل الطَّيـُْر ِمْن َرْأِسِه ُقِضَى اْألَْمُر الَّذى فيِه َتْستَـْفِتيانِ 
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هاى بد هم ممكن است خواب خوب ببينند،  اين حداقل مسأله است كه انسان »1« .ر خواب ديده بودكافر المذهب، د
قدر اسالم صّلى اهللا  كند؛ رهرب عاىل ابراهيم عليه السالم خواب ديد و قرآن كرمي آن را امضا مى. چه برسد به نيكان عامل
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ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّىت َأَرْيناَك ِإالَّ  :آيه شصتم سوره اسراء. ندك عليه و آله و سّلم خواب ديد و قرآن آن را تعبري و امضا مى
َنًه ِللنَّاِس َو الشََّجَرَه اْلَمْلُعونََه ِىف اْلُقْرآِن َو ُخنَوِّفـُُهْم َفما َيزيُدُهْم ِإالَّ ُطْغياناً َكبرياً  ، در مورد خواب پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله ِفتـْ

از . گامى پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به مسجد آمد، بر روى منرب نشست و گريه كردصبح هن. و سّلم هست
اى ميمون و بوزينه دارند  خواب ديدم كه به مسجد آمدم و ديدم عده: اش را پرسيدند، و حضرت فرمود حضرت سبب گريه

، و مهني طور »2« روند، آدم نيستند باالى منرب مى دامن كه بعد از خودم كساىن كه روند، و من مى هاى منربم باال مى از پله
هاىي كه به عنوان جانشني پيغمرب  بعد دفن پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم تا پانصد و بيست و سه سال، آن. هم شد

صّلى اهللا عليه و آله و  دين بودند؛ مثًال بعد از پيغمرب ها ىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم بر منرب رفتند، در پنج قرن، مهه آن
پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم هم قبل از وقوع اين پيشامد، خواىب ديد . سّلم، بر منرب حضرت، معاويه بود؛ يزيد بود

يكى از پاكان . كند اين مجالت را گفتم كه بدانيد، كتاب خدا خواب را به طور مطلق حمكوم منى. و واقعيت هم پيدا كرد
ران شود و حضرت را خيلى  ، شىب در خواب ديد كه مشّرف به حمضر امام عصر عّجل اهللا ىف فرجه الشريف مىعاىل 

   زند، امان كند چه شده است؟ حضرت سه مرتبه فرياد مى بيند، و عرض مى ناراحت مى

______________________________  
  :49 -43: يوسف. 7) 1(

َقراٍت ِمساٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر ياِبساٍت يا أَيـَُّها اْلَمَألُ أَفْـُتوىن ىف َو قاَل اْلَمِلُك ِإىنِّ أَرى َسْبَع بَـ 
ذى َجنا ِمنـُْهما َو ادََّكَر بـَْعَد َو قاَل الَّ * قاُلوا َأْضغاُث َأْحالٍم َو ما َحنُْن بَِتْأويِل اْألَْحالِم ِبعاِلمنيَ * رُْءياَى ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْءيا تـَْعبـُُرونَ 

يُق أَْفِتنا ىف َسْبِع بـََقراٍت ِمساٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َو َسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر * أُمٍَّه أَنَا أُنـَبُِّئُكْم ِبَتْأويِلِه فََأْرِسُلونِ  يُوُسُف أَيـَُّها الصِّدِّ
قاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنَني َدأَباً َفما َحَصْدُمتْ َفَذُروُه ىف ُسْنبُِلِه ِإالَّ قَليًال ِممَّا * النَّاِس َلَعلَُّهْم يـَْعَلُمونَ َو ُأَخَر ياِبساٍت َلَعلِّى َأْرِجُع ِإَىل 

ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ َقليًال ِممَّا ُحتِْصنُ * َتْأُكُلونَ  ُمثَّ يَْأتى ِمْن بـَْعِد ذِلَك عاٌم فيِه يُغاُث * ونَ ُمثَّ يَْأتى ِمْن بـَْعِد ذِلَك َسْبٌع ِشداٌد يَْأُكْلَن ما َقدَّ
  *النَّاُس َو فيِه يـَْعِصُرونَ 

  :543، ص 3الربهان ىف تفسري القرآن، ج . 8) 2(

ليعمهوا فيها هلم » َو ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّىت أَرَْيناَك ِإالَّ ِفتـَْنهً «: عن حريز، عمن مسع، عن أىب جعفر عليه السالم قال: العياشى
  .؛ يعىن بىن اميه»َو الشََّجَرَه اْلَمْلُعونََه ِىف اْلُقْرآنِ «
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إن عليا عليه السالم : قال ىل أبوعبداهللا عليه السالم: كنت مبكه فقدم علينا معروف بن خربوذ، فقال: على بن سعيد، قال
. »َو الشََّجَرَه اْلَمْلُعوَنَه ِىف اْلُقْرآنِ «: إنه نزل فيهمف: قال. بلى: أميه؟ قال يا أبا حفص، أال أخربك مبا نزل ىف بىن: قال لعمر

  .كذبت، بنو أميه خري منك، و أوصل للرحم: فغضب عمر و قال
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ران مى. از دست مردم كه براى من راحىت نگذاشتند گويد، امان از دست اين شهر كه  كند و مى يكبار هم اشاره به 
هاىي نباشند كه انسان بتواند آن  هاىي راست باشند و از خواب ممكن است چنني خواب. اند  باقى نگذاشتهبراى من راحىت

  .را انكار كند

   ادام ماجراى آن دو پستچى

كند، وىل  بيند كه دارد از حملى عبور مى اش را خواب مى گذشت كه شىب رفيق پستچى گفتم، يك سال هم از اين واقعه مى
از ميان در به داخل باغ نگاه . ديد او به باغى رسيد كه دربش باز بود. هاى دنيا نديده است او اين حمل را در حمله

اى برايش  ن شكل را اولني بار است كه به نظرش آمده و ديدن چنني منظرهمنايد كه چنني باغى به اي كند، مشاهده مى مى
بيند عجب هواى مطبوعى دارد و گياهانش هم بر خالف   مى. شود گويد و وارد باغ مى بسم اهللا مى. سابقه نداشته است

شود  ارد ساختمان مىو . بيند وسط باغ ساختماىن عاىل است كند و مى انگيزى دارند؛ نگاه مى گياهان دنيا، شكل شگفت
بيند  شود و مى وارد آن سالن مى. رسد كه دربش باز بود به سالىن مى. كند هاى متعدد ساختمان را متاشا مى و اتاق
اى خيلى عاىل هست و  بيند كرسى وسط اين اتاق، صندىل و ختىت مى. آالت اين اتاق عجيب و شگفت است زينت

: گويد پرسد اين جا متعّلق به چه كسى است؟ رفيقش مى كند و مى الم مىبه او س. رفيقش هم بر روى آن نشسته است
. از آن ساعىت كه در بيابان عراق مرا دفن كردى: گويد پرسد از چه وقت به اين جا آمدى؟ او مى مى. متعّلق به من است

اين جا هديه : و گفتيك نفر آمد و من را به اين جا آورد : دهد پرسد كه اين باغ را از كجا آوردى؟ جواب مى مى
تواىن او را  جنابعاىل منى: خود آقا كجاست؟ جوامب داد: بعد از او پرسيدم. حضرت سيدالشهداء عليه السالم به مشا است

بيست و چهار ساعت كه گذشت ديدم از بريون سالن صداىي . تر از اين، ديگر نتوانستم با او صحبت كنم بيش. ببيىن
دوستم آماد مبارزه . آيد ا كردم؛ ديدم عقرىب بزرگ دارد مستقيم از درب سالن به مست او مىحواسم را مجع آن صد. آيد مى

او كه به مهه جاى اين ساختمان رفته بود و در مهه . با آن عقرب شد، وىل ديد زانوهايش قوت آن را ندارد كه بلند شود
آماده شد كه با دستش با آن عقرب . شود منى كرد كه بلند شود، ديد جاى باغ قدم زده بود، حاال هر جور كه تالش مى
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بيست . تسليم شد و عقرب آمد و انگشت بزرگ پاى او را نيش زد و رفت. مبارزه كند، ديد دستش از كار افتاده است
من از دوستم راز آمدن آن عقرب را . و چهار ساعت ديگر كه گذشت، ديدم آن عقرب دوباره به سراغ آن بيچاره آمده

  روزى يكى از مأموران اهلى را ديدم و به او گفتم، به پروردگار: تم گفتپرسيدم، دوس

  56: اميان و آثار آن، ص

اين باغى كه به من نشان دادى براى چيست؟ و اين دردى كه كنارش گذاشىت براى چيست؟ اگر من آدم : عرض كن
ساختمان يعىن چه؟ چرا كار ما را يك  خوىب هستم، پس اين درد يعىن چه؟ و اگر آدم بدى هستم، نشان دادن اين باغ و

كىن؟ ما در دنيا دو دوزه بازى نكردمي؛ ما در دنيا سر سفره على و معاويه نبودمي؛ مهيشه با على كار داشتيم؛ ما  طرفه منى
من  به . در دنيا هم با حالل و هم با حرام مربوط نبودمي؛ ما تنها به طرف حالل متمايل بودمي؛ ما دو زندگى كه نداشتيم

اين عقرب از پروردگار نيست، و به امر او هم نيست، اين عقرب از . عصباىن نشو و ناراحت هم نباش! آقا: گفت
باشد، و معقول هم نيست كه ما چيزى را كه از خودت هست، در اين جا از تو  خودت است، و ساخت خودت مى

مگر من : به مأمور اهلى گفتم. است، نه بر ظلمات است، و بناى قيامت و برزخ هم بر عدل  بگريمي؛ عقرب حّق طبيعى
تقصري  پرسيدم آيا ممكن است ما عقرىب را كشته باشيم كه ىب. من پستچى بودم و كارى با عقرب نداشتم. فروش بودم عقرب
مشا يك روز بعد از ظهر به ديدن شخصى رفىت كه او را . نه: گناه بوده و حاال بر ما مسّلط شده است؟ گفت و ىب
ها را جلوى مشا   يادت است كه او دو بشقاب باقاىل پخته را به اتاق آورد و يكى از آن: گفت. بله: ناسى؟ گفتمش مى

بعد او شروع به خوردن كرد و مشا هم شروع به خوردن كردى و . بله: گذاشت و يكى را هم جلوى خودش؟ گفتم
اى كه كنار  ساز عاىل ا به يك چاقوى تيز و دستخانه بلند شد و رفت كه برايت آب بياورد و مش ات شد و صاحب تشنه

فرش بود، خريه شدى، و فكر كردى اگر به صاحبخانه بگوىي كه اين چاقو را به تو بدهد، ممكن است آن را به تو ندهد، 
 .بعد هم از آن خانه بريون رفىت و صاحبخانه هم متوّجه كارت نشد. و براى مهني، چاقو را برداشىت و در جيبت گذاشىت

او آمد و به دنبال چاقو گشت و آن را پيدا نكرد، و هيچ وقت در ذهنش هم به تو منتقل نشد كه شايد تو آن چاقو را 
، اين چاقو هم با نوك تيزى كه »1« شوند در قيامت متام اعمال زنده مى: طورى كه خدا در قرآن فرموده مهان. برده باشى

ن اين چاقو هنوز در خانواده تو است، اين عقرب هم از آن تو هست، داشت، در اين جا تبديل به اين عقرب شده؛ چو 
  .مگر آن كه اين چاقو از خاندانت جدا شود و پيش صاحبش برود

   چاقو متعّلق به چه كسى هست؟ و او هم در مهان خواب، هم جاى چاقو و هم: در مهان خواب از رفيقش پرسيد
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______________________________  
  :34، ذيل تفسري سوره زمر، آيه 435، ص )شرب(سري القرآن الكرمي در تف. 9) 1(

  .؛ أى وباله أو نفسه بناء على جتّسم األعمال»ُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِسبُونَ «: و القائلون خزنه النار» َو ِقيَل ِللظَّاِلِمنيَ «

  

  57: اميان و آثار آن، ص

و دانست كه رفيقش در آن دنيا به چنني مصيبىت گرفتار هست و آدرس صاحب چاقو را به او داد و از خواب بيدار شد 
فالن جاى منزلتان : او در اولني فرصت، به در خانه دوستش رفت و مهسرش را صدا كرد و گفت. بايد به كمكش بشتابد

در دانسىت كه اين چاقو  از كجا مى: ساز را پيدا كرد و گفت او رفت و گشت و آن چاقوى دست. چنني چاقوىي هست
خواهى؟ اين  براى چه آن را مى: مهسر دوستش گفت. اند آدرسش را در خواب به من داده: فالن جا هست؟ او هم گفت
من مأمورم كه بيامي بگومي، آن چاقو متعّلق به خودتان نيست، و براى آن دارند : گفت. چاقو متعّلق به خودمان هست
سپس چاقو را از او  . ن را برايش تعريف كرد و او براى مدتى گريستبعد هم داستا. َكنند ريشه مهسرت را در آن دنيا مى

مرتبه ديگر كه دوستش را در خواب ديد، ديد او در  . گرفت و برد به صاحبش داد و براى جنات رفيقش رضايت گرفت
  .برد و براى كارى كه براى او كرده بود، از او متشّكراست كمال خوشى و راحىت به سر مى

  شود ها، حركت انسان به سوى حق، متوّقف مى گىمتناسب با آلود 

هاى باطىن و عقلى مالقات داشته  اگر بشرى كه براى اتصال به حرمي قدس ربوىب ساخته شده، با آلودگى: گويد اسالم مى
هر چه . گردد شود و متوّقف مى ها و گناهان، چرخ حركت او به طرف حق لنگ مى باشد، به تناسب برخورد با آلودگى

تر خواهد بود؛ هر چه در اين جا توّقف ما در پياده   تر بشود، اين فاصله در قيامت بيش ه ما در دنيا از خدا بيشفاصل
شود؛ مثًال درباره مشروبات الكلى واقعاً دين غوغا كرده  مان در قيامت زيادتر مى هاى اهلى زيادتر باشد، معطلى كردن برنامه

اىيقرآن جميد مبارزه با مشروبات الك. است   »1« .اش آورده است لى را در حد 

خانه بفروشد؛ كسى كه  كسى كه در زمينش درخت مو بكارد، براى اين كه انگور آن را به شراب: گويند و روايات هم مى
  راننده اتومبيل بشود تا آن انگور را
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______________________________  
  :آيات قرآن جميد در مبارزه با مشروبات الكلى. 10) 1(

ِهما َو َيْسئَـُلوَنَك ما ذا يـُْنِفُقوَن ُقِل َيْسئَـُلوَنَك َعِن اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل فيِهما ِإْمثٌ َكبٌري َو َمناِفُع ِللنَّاِس َو ِإْمثُُهما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفعِ . 1
ُ اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن    ).219: بقره(اْلَعْفَو َكذِلَك يـُبَـنيِّ

َنُكُم اْلَعداَوَه َو اْلبـَْغضاَء ِىف اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر َو َيُصدَُّكْم َعنْ . 2 ا يُريُد الشَّْيطاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ  ذِْكِر اللَِّه َو َعِن الصَّالِه فـََهْل أَنـُْتْم ِإمنَّ
َا اخلَْْمُر َو ا. ُمْنتَـُهونَ  ْلَمْيِسُر َو اْألَْنصاُب َو اْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

  ).90 -91مائده (

  

  58: اميان و آثار آن، ص

محل كند؛ جنارى كه جعبه آن را درست كند براى اين كه آن انگورها را در ماشني بار بكنند؛ دالىل كه آن انگور را 
خرد تا به كارخانه محل  اى كه كارهاى خريد و فروش آن را بنشيند و بنويسد؛ خريدارى كه انگور را مى بفروشد؛ نويسنده

شوند،  مشارد كه با هم در ساخنت شراب شريك مى بكند كه روى هم رفته پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم نُه نفر را مى
  ،»1« ندك و مهه را نفرين شد خداوند معرىف مى

و در  »2«  معتاد به شراب، مانند پرستنده بت هست: گويد و در روايىت ديگرى، پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى
  .ابوهلب، عموى من، يكجا هستند: ها مثل پرست قيامت او و ديگر بت

______________________________  
لس السادس و 425أماىل الصدوق، . 11) 1(   :الستون، ا

ه السالم، َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا َو احلَُْسْنيُ ْبُن َزْيٍد َعِن الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه َعْن َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني علي
اِقيـََها َو بَاِئَعَها َو ُمْشَرتِيـََها َو آِكَل َمثَِنَها َوَحاِمَلَها َو اْلَمْحُموَلَه َلَعَن اللَُّه اخلَْْمَر َو َعاِصَرَها َو َغارَِسَها َو َشارِبـََها َو سَ : عليه وآله

  ........ِإلَْيِه 

لس اخلامس و التسعون666أماىل الصدوق، ص . 12) 2(   :، ا
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ْهِدُم ُمُروََّتُه َو َحتِْمُلُه َعَلى َأْن َجيُْسَر َعَلى اْلَمَحارِِم ِمْن َسْفِك ِإنَّ ُمْدِمَن اخلَْْمِر َكَعاِبِد َوَثٍن َو ُتورِثُُه اِالْرِتَعاُش َو تَـ : َقاَل عليه السالم
َماِء َو رُُكوِب الزِّنَاِء َحىتَّ َال يـُْؤَمَن ِإَذا َسِكَر َأْن يَِثَب َعَلى َحَرِمِه َو ُهَو َال يـَْعِقُل َذِلَك َو ا   .رخلَْْمُر َال َتزِيُد َشارِبـََها ِإالَّ ُكلَّ شَ الدِّ

  

  59: اميان و آثار آن، ص

  

   اميان و عدل

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

و فرستادگان خدا اى كه از مسري پيامربان  از ابتداى آگاهى و بيناىي انسان و تكيه كردنش بر علم، چه آن آگاهى و بيناىي
اى كه با كمك معلوماتش از مسري آزمايشات و جتربيات كسب كرده، واقعيت  به دست آورده، و چه آن آگاهى و بيناىي

توان آن را در عامل زندگى ديد، او  بسيار مهمى براى او روشن شده كه امروز هم با پيشرفت علوم خمتلفى كه هر روز مى
ترين جزء  كند كه جهان آفرينش مبتىن بر عدل است، از كوچك امضاى صد در صد مىباز بر اين واقعيت دريافت شده 

ءاش كه از نظر طول، عرض و حجم با ديگر اشيا قابل مقايسه نيست، اين طورى كه  ترين شى غري قابل ديدن آن تا بزرگ
با هيچ اسلحه چشمى قابل ترين ذره وجودى اين عامل كه  ء هم عرش است و آنچه بني عرش و كوچك گويند، اين شى مى

  .ديدن و مشاهده و جتزيه نيست، هست

اى معني و در مكان و زماىن معني قرار گرفته  در اين عامل، هر چيزى با وزن، عرض و حجمى معني، با سود و استفاده
بود، اين نظام ء اين عامل، عدالت ن ترين شى ترين جزء تا بزرگ گاه كوچك كه اگر پرسيده شود، آيا اگر تكيه است؛ چنان

توانست برپا باشد؟ جواب اين پرسش، منفى است، و اگر پرسيده شود،  انگيز، خانه خلقت و جهان آفرينش مى شگفت
توانست لياقت ادامه حيات داشته  ترين جزء عامل مى ترين يا بزرگ آيا بدون تكيه بر اصل عدالت و بر ريشه عدل، كوچك

ترين جزء عامل تا  گر پرسيده شود، آيا منهاى عدالت و عدل، از كوچكطور ا  مهني. باشد؟ جواب باز منفى هست
  .توانستيم توانستيم توّقع سودى را داشته باشيم؟ در پاسخ گفته خواهد شد، خري، ما منى ترين جزء آن، مى بزرگ
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   بناگذارى هسىت بر پاى عدل از نظرقرآن

مل است، وقىت جهان را به صورت كلى و حتت عنوان خانه قرآن كه مبّني قوانني فرهنگ خدا و آيني پروردگار عزيز عا
داند، و مهني قرآن هنگامى كه اجزاى منفرد  دهد، بر پا بودن آن را مبتىن بر اصل عدل مى خلقت نظام مورد توّجه قرار مى

  دهد، بندى و حبث قرار مى عامل را حتت طرح

  60: اميان و آثار آن، ص

  :داند عدل و بر هدايت مىنظام و ادامه حيات آن را متكى بر 

َر فـََهدى* الَّذى َخَلَق َفَسوَّى* َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى   »1« *َفَجَعَلُه ُغثاءً َأْحوى*. َو الَّذى َأْخرََج اْلَمْرعى* َو الَّذى َقدَّ

ر استعداد بشر بوده ترين طريقى كه در خو  ابتناى عامل هسىت بر عدل، اصلى كلى است كه هم از طريق نبوت؛ يعىن عاىل
است، به او منايانده شده، و هم از طريق دانش و علم نظرى كه بر روى مباىن براهني و استدالالت استوار هست، براى 

  .اند آدم آن را در جتربه حسى به دست آورده او اثبات گرديده و هم از طريق دانش جترىب و عملى كه بينايان و متفكران بىن

   خلقت ارتباط عدل با عامل

عدل؛ يعىن حكومت جمموعه مقرراتى كه مهاهنگ با وجود خملوق و در حمدوده خملوقيت آن و در حمدوده ارتباط آن به 
ء و  عنوان يك جزء عامل خلقت با كّل اين عامل هست؛ چنان كه اگر سيطره و حكومت اين مقررات از حرمي خلقت شى

خواهد شد و به طرف متالشى شدن به حركت درخواهد آمد، و اگر  ء جزءاى سرگردان شيئيتش از آن گرفته شود، آن شى
توان بر  شود؛ يعىن منى ء نسبت به عامل، موجودى بيگانه مى ء با عامل گرفته شود، آن شى اين حكومت از ارتباط اين شى

. رينش مورد حبث قرار دادآن، نه بار مثبت و نه بار منفى را مالحظه كرد تا بشود آن را به عنوان يك جزء مربوط به عامل آف
روى هم رفته، جهان؛ يعىن خانه عدل، و آفرينش؛ يعىن خانه عدالت، و اجزاى خانه خلقت؛ يعىن حمكومني به مقررات 

ء با ارتباطى كه با جهان آفرينش دارد، و اين  ء با جهان؛ يعىن سيطره مقررات قانوىن بر آن شى عدالت، و ارتباط شى
ل، نه براى اهل دين، و نه براى افراد بريون از دين؛ نه براى انسان شرقى و نه براى انسان غرىب؛ مسأل ابتناى عامل بر عد

  .نه براى فرد وابسته به حرمي ربوبيت، و نه براى فرد بريده از حرمي ربوبيت، قابل انكار نيست

  .كنيم آدم مى از مسأله جهان و نسبتش با عدل كه فارغ شدمي، سخن را متوّجه بىن

   ز انسان به عدالتنيا
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

آن كه . منزّه و پاك بدار] از هرچه رنگ شرك خفى و جلى دارد[ات را  نام پروردگار برتر و بلند مرتبه: 5 -1: اعلى. 1
رويانيد، و آن را خاشاكى  و آن كه اندازه قرار داد و هدايت كرد، و آن كه چراگاه را. آفريد، پس درست و نيكو گردانيد

  ....سياه گردانيد 

  

  61: اميان و آثار آن، ص

انسان، يعىن موجودى بزرگ، شريف، اليق، مستعد، و بزرگوار؛ يعىن وجودى كه آفرينش متامى قدرت ابداع خود را به كار  
ندگى را براى اداره امور حيات گرفت تا او به وجود آيد؛ يعىن مهان وجودى كه مهت خود را به كار گرفت تا اين متّدن و ز 

  .به وجود آورد؛ يعىن موجودى كه جزءاى از اين پيكره بزرگ عامل خلقت هست

زندگى و نظام خلقت با : توانند بگويند اساس جهان بر عدل و عدالت مبتىن است، آيا مى: گويند متام بينايان عامل كه مى
توانند بگويند، از   ها منى شته باشد، به جز نظام حيات انسان؟ آناين برنامه منظم در صورتى برپاست كه تكيه بر عدل دا

  !خواهد خواهد، وىل انسان عدل را منى ء عامل، عدل را مى ترين شى ترين جزء عامل تا بزرگ كوچك

خواهد، وىل انسان چنني  توانند بگويند جهان هسىت، حكومِت مقررات عادالنه مى ها منى آن: تر كنيم تعبري را گسرتده
پرسيم مگر انسان موجودى بريده از اين عامل است؟ مگر انسان موجودى وابسته به اجزاى اين  مى! خواهد مقّرراتى را منى

عامل نيست؟ مگر بدن انسان از زمان نطفه بودن تا هنگام مرگ، حمكوم به مقررات عدل نيست؟ مگر دستگاه تنّفس به 
كند؟  گريد؟ مگر بدن به اندازه عادالنه استعدادش رشد منى زه عادالنه نور منىگريد؟ مگر بدن به اندا اندازه عادالنه هوا منى

هاى   كند؛ به مبارزه با نابساماىن سازد؛ سلول درست منى مگر بدن به اندازه استعداد عدالتش گلبول قرمز و گلبول سفيد منى
اگر مزاج انسان از جاده . سلم استمتام اين واقعيات م. خيزد؟ بله كشور بدن و برقرارى حكومت عدل در آن برمنى

شود؛ اگر چشم از جاده عدالت منحرف شود، صاحبش به طرف كورى  عدالت منحرف شود، صاحبش مريض مى
رود؛ حيات كه از جاده عدالت منحرف شود، به  رود؛ اگر گوش از جاده عدالت منحرف شود، او به طرف كرى مى مى

  .يان بدن مهاهنگ با بنيان عامل، متكى بر عدل استبراى مهني بايد گفت، بن. رود طرف مرگ مى

  ها حاكم بودن عدل بر روابط انسان
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ها به  اّما اگر بشر حكومت عدل را بر بدن قبول كند، در مسأله جامعه انساىن و زندگى مهگاىن و وابستگى انسان
، در اين جا نيز بايد به طريق اوىل باشد تر مى تر است و از نظر بينش اهلى هم از جهان گسرتده يكديگر كه از بدن مهم

اى  اگر بشر در اين جا عدالت را قبول نكند، جامعه به جامعه. ها در جامعه قبول كند حكومت عدل را بر روابط انسان
شود؛ يعىن روابط طبيعى و سامل بني افراد جامعه برقرار خنواهد بود؛  كنند، تبديل مى كه افرادش به يكديگر جتاوز مى

   بنابراين، دراين جا هم بشر، نيازمند به وضع مقررات. مستقيم خنواهد بود برخوردها

  62: اميان و آثار آن، ص

است، و براى پياده شدن اين مقررات، حكومت الزم دارد، و براى پديد آمدن سالمت در مهه شؤون زندگى اجتماعى، 
نشيىن كه جزء پيكره جامعه انساىن  دورترين نقطه ده ترين منطقه شهرنشني تا مقرراتى جهاىن و انساىن الزم دارد تا بزرگ
ره مند شود؛ يعىن اوًال حكومت الزم دارد؛ چون بدون حكومت، قانون اجرا  است، بتواند از خانه خلقت عادالنه 

د جامعه ترين فر  شود، و ثانياً قانون الزم دارد، قانوىن كه اليق و سازنده سالمت در مهه شؤون اجتماعى باشد كه بزرگ منى
ره تا كوچك مند شود، و ثالثاً اين قانون بايد جهاىن باشد، و  ترين فرد آن بتواند بنا بر مالك استعداد انساىن خود از عامل 

  .تواند جهاىن باشد، مگر اين كه سازنده و طراحش داراى دو جنبه باشد اين قانون منى

   دو جنب الزم در طرّاح قانون عادالن جهاىن

ح، اين است كه بيناىي و بينش او به متام جوانب حيات بشر باشد؛ يعىن او بايد در حمدود بشريت، نسبت جنب اول طرا 
خواهد طرح قانون جهاىن بدهد، بايد بينشى مافوق  كسى كه مى. به متام جوانب روابط انسان با عامل، بيناىي داشته باشد

ها  چنني بتواند روابط انسان ها بنگرد، و هم قانون به مهه انسانجهان و مافوق انسان داشته باشد تا بتواند در هنگام طرح 
  .را با آفرينش ببيند

جنبه دوم اين طراح، آن است كه شخص قانونگذار بايد قانونگذارى باشد كه از مجيع اغراض شخصى، شهواىن، هواىي، 
  .اى و طبيعى دور باشد مادى، منطقه

ها را داشته باشد؟ اگر انسان تنها آفريده شده بود، قانوىن فردى بر او  جنبه تواند اين به راسىت، غري از خدا چه كسى مى
آدم  گشت، و يا مثل خرس در جنگل، و يا مثل شرت وحشى در بيابان، اّما بىن شد و او مثل گوزن در بيابان مى حاكم مى

، انسان است؛ كسى هم كه در كند مشا انسانيد و فردى كه در آمريكا زندگى مى. اند مرتبط به يكديگر آفريده شده
مشا نبايد گرسنه باشيد؛ چون انسان هستيد؛ . شوروى هست، انسان است؛ فردى هم كه در آفريقا هست، انسان است
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عاَمل متعّلق به انسان . آفريقاىي هم نبايد گرسنه باشد؛ چون انسان است؛ بنگالدشى نبايد گرسنه باشد؛ چون انسان است
  .عاَمل؛ عاَمل با بشر رابطه دارد و بشر هم با بشر ديگر رابطه دارد است، و انسان متعّلق به

  ها لزوم قانون در زندگى انسان

شد؛ چون پيدا شدن اين انسان گرسنه، براى آن است كه  اگر قانون فعلى جهان قانون جهاىن بود، يك گرسنه هم پيدا منى
  او هم انساىن مانند ما، از. قانون ناقص است

  63: آن، صاميان و آثار 

انسان حكومت . ما، متعّلق به ما و براى ما هست؛ ما هم براى اومي، و او هم براى ماست، و زمني متعّلق به انسان است
هاى ديگر و هم در ارتباط با شخصيت خودش، و  خواهد، هم در روابطش با انسان الزم دارد و براى سالمت قانون مى

تواند جهاىن باشد كه قانونگذارش بينشى جهاىن و انساىن داشته باشد،  صورتى مىاين قانون بايد جهاىن باشد، قانون در 
عالوه بر اين، از مهه اغراض بريون باشد؛ براى اين كه اگر غرضى داشته باشد، ممكن است قانون را به نفع خودش وضع 

كند و تنها در صدد اين باشد  بكند؛ براى اين كه اگر غرض داشته باشد، ممكن است قانون را به نفع مردم خودش وضع  
به طور مثال، چهارصد سال . كه زندگى مردم خودش آباد باشد، هر چند چنني آباد شدىن منجر به بيچارگى ديگران شود

كرد و مردم انگلستان با اين قانونگذارى كامًال در امنيت و  بود كه انگلستان داشت در جملس عوام خود قانون وضع مى
چرا؟ چون . شد قاره آسيا از دست انگلستان خون گريه كند د، وىل مهني قانونگذارى موجب مىآسايش و راحىت بودن

احلكم ملن «: من بايد زنده مبامن و ديگرى بايد پاميال بشود: گفت اى داشت و مى قانونگذار غرض شخصى و منطقه
اله انگلستان در هندوستان، چند صد تاريخ هند را مطالعه كنيد تا بدانيد چگونه به خاطر ظلم و ستم دويست س» .غلب

  .ها گرسنه از دنيا رفتند هاى طبيعى، در خيابان ميليون انسان هندى با داشنت كشورى با آن مهه سرمايه

باشد و  انسان حكومت الزم دارد؛ قانون الزم دارد؛ به دليل اين كه جهان متكى بر قانون است و انسان جزء جهان مى
تواند سالمىت اجياد بكند و عدل را در مهه شؤون بگسرتاند كه واضع و  ين قانون در صورتى مىا. جهان متعّلق به انسان

  .بيىن داشته باشد، و از اغراض هم به دور باشد بيىن و انسان مقّنن آن، جهان

ها  دين ا االن، ىباز طرىف، از زمان آدم ت. خواهد بشر قانون مى: گفتند دينداران و كساىن كه با حرمي انبيا مربوط بودند، مى
. خواهد، اّما چه قانوىن و چه حكومىت؟ متام حمّل نزاع و حبث مهني جا است گفتند، بشر قانون و حكومت مى هم مى
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گويد، قانون و مقررات، و به خداهم كارى ندارد؛ به  بينيد جهان مى زنند، و االن مى دين و بادين هر دو فرياد قانون مى ىب
شناسند؛ دين  هاى بزرگ عامل، اصًال قرآن را منى قاره. به قرآن هم كارى ندارد؛ به دين هم كارى نداردانبيا هم كارى ندارد؛ 

خدا هم . قانون: گفتند قانون؛ انبيا هم مى: گويد گويند، قانون؛ جهان مى شناسند، اما مرّتب مى شناسند؛ خدا را منى را منى
چرا؟ چون مهه درك . قانون: گفت يزيد هم مى. قانون: گفت م مىمعاويه ه. قانون: گفت على هم مى. قانون: گويد مى
   قوانيىن. تواند زندگى كند كردند كه بدون حكومت و بدون قانون بشر منى مى

  64: اميان و آثار آن، ص

اند تو  كه انبيا براى زندگى دادند، چون به بينش وجود مقدس اليزال متكى بود، خارج از اغراض و هوى بود؛ زيرا خدا منى
اى نيست؛ خدا يك ملت خاص ندارد؛  غرض داشته باشد؛ چنان كه خدا هوى ندارد؛ خدا شهوت ندارد؛ خدا منطقه

خدا براى سري كردن ديگران الزم ندارد كه ديگران را بكشد و زمني ديگران را ببلعد؛ خدا حاكم بر مقّدرات عامل است، و 
  .خاىل از اغراض، قوانيىن جهاىن دارد

   ولدين جهان مش

  »1« ِإنَّا َأْرَسْلناَك شاِهداً َو ُمَبشِّراً َو َنذيراً 

  .يعىن نه براى عربستان، بلكه براى مهه ؛

  »2«  َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّه لِلنَّاِس َبشرياً َو َنذيراً َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اليـَْعَلُمونَ 

ره. ما تو را براى انسان و مهه مردم جهان فرستادمي  ؛ يعىن سلمان، : مند شدند، مانند مردمى كه از سرچشمه مقررات اهلى 
ها كه در اين راه برنده شدند، در دنيا، نه نسبت به  آن. ابوذر، على عليه السالم، زهرا عليها السالم و مرمي عليها السالم

. از مجل اين برندگان، على، زهرا، و مرمي عليهم السالم است. ديگران جتاوز كردند خود آلوده جتاوز شدند، و نه به حقوق
هيچ كدام از حوادث جهان، چيزى از عليعليه السالم نگرفت، هر چند على عليه السالم از جهان چيزها گرفت و بزرگ 

كساىن كه چه در . گ شدند و رفتندكه زهرا و مرمي عليهما السالم هم از اين جهان چيزها گرفتند؛ بزر  شد و رفت؛ چنان
ره مى دنيا از اين جهان استفاده كردند، و چه االن كه منتقل به آخرت شده ره بردند و دارند    :برند اند، از آن 

ْم يـُْرزَقُونَ    »3«  َو الَحتَْسَنبَّ الَّذيَن قُِتُلوا ىف َسبيِل اللَِّه َأْمواتاً َبْل َأْحياءٌ ِعْنَد َرِِّ

  .ها آزاد از دنيا رفتند و پريوز شدند شهيدان هم كشته نشدند و از بني نرفتند؛ بلكه آن؛ يعىن 
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  »4«  ُدونَ ا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّه الَّىت ُكْنُتْم ُتوعَ ِإنَّ الَّذيَن قاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْسَتقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُه َأالَّ َختافُوا َو ال َحتَْزنُو 

______________________________  
  .دهنده فرستادمي رسان و بيم و مژده]  بر اعمال امت[ما تو را گواه : 8: فتح. 2) 1(

]  به اين واقعيت[تر مردم  دهنده نفرستادمي، وىل بيش رسان و بيم و ما تو را براى مهه مردم جز مژده: 28: سبأ. 3) 2(
  .معرفت و آگاهى ندارند

اند و نزد پروردگارشان  اند، بلكه زنده و هرگز گمان مرب آنان كه در راه خدا كشته شدند مرده: 169: عمران آل. 4) 3(
  .شوند روزى داده مى

]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خدا است، سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب: 30: فصلت. 5) 4(
شىت كه وعده :] گويند و مى[شوند  ازل مىاستقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان ن مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 

  .دادند، بشارت باد مى
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  .طور كساىن كه بر اعتقاد خودشان استقامت منودند، آزاد از دنيا رخت سفر بربستند و پريوز شدند ؛ مهني

   ها براى اجياد قانون تالش انسان

ما قانون الزم دارمي؛ يعىن از زمان قابيل كه : گفتند پرسم ديگراىن كه با انبيا كار نداشتند، و از زمان قابيل تا به اكنون مى مى
بشر از حرمي نبوت جدا شد تا االن كه جهان در اوايل قرن بيست و يكم هست، و هنوز هم بشر خود را از نبوت و از 

ته است، اين بشر تا به حال چه كرده است؟ آيا او بدون قانون زندگى كرده؟ بلكه قوانني عدالتمند خدا جدا نگه داش
ها و  ها تشكيل دادند و كنفرانس هاى خودشان را روى هم گذاشتند و مجعيت ها مرّتب دور هم نشستند و عقل انسان

، دانشمندان »4« ها ارمشيدس ،»3« ، ارسطوها»2« ، سقراطها»1« ها افالطون. ها نوشتند مسينارها برپا منودند و كتاب
  قدمي،
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______________________________  
منود، ليكن در زمان حيات سقراط  از شاگردان فيثاغورس بود كه با سقراط نزد او تلّمذ مى. ابن ارسطون يا اريسنت. 6) 1(

به متامى فنون طبيعى  هاى معروف علم يونان است و خود وى بزرگزاده و از خاندان. اشتهارى در ميان علما نداشت
نامه  لغت. تر به اغالق و رمزنويسى پرداخت آثار گرانبهاىي درعلوم فلسفى تصنيف منود كه در آن، بيش. آگاهى داشت

   دهخدا نامه

از طرف حكومت حمكوم  ) م. ق 399يا  400(وى در سال ) م. ق 468تا  470(متولد در آتن : سقراط. 7) 2(
وى استاد افالطون و موجد روش سقراطى است و برخالف . سموم شد و درگذشتگرديد و با نوشيدن شوكران م

لغت نامه . گويند در زمان اسكندر بود. نام حكيمى است مشهور. پيشينيان بشر را موضوع تدقيق و مورد توجه قرار داد
   دهخدا به نقل از برهان

َمولد او شهر اسطاغاريا و پدر وى . ئنيحكيم مشهور يوناىن ملقب به معلم اول و پيشواى مشا: ارسطو. 8) 3(
در هيكل بوثيون او به حلقه شاگردان . و او از شاگردان افالطن است. نيفوماخس طبيب فيليبس، فيلُبس پدر اسكندر بود

  نامه دهخدا لغت. افالطون پيوست

و . م. ق 287مولد او . ليه، از مردم سوراقوسا از جزيره صق)ارمخيدس، ارمشيدوس، ارمشدوس(ارمشيدس : ارمشيدس. 9) 4(
وى در جواىن براى كسب علم نزد اقليدس به . ترين مهندس و حكيم رياضى قدمي بزرگ. م. ق 212وفات وى در 

ظاهراً كتىب را  . اسكندريه رفت و چون به وطن خويش بازگشت به حتقيقات و مطالعات پرداخت و اخرتاعات گرانبها كرد
: او راست. هاى ارمشيدس است كه به عرىب نقل شده است برد، آن قسمت از كتاب مىالندمي براى ارمشيدس نام  كه ابن

الدائره، رساله تكسري الدائره، اخلطوط املتوازيه، خواص املثلثات القائمه الزوايا،  الدائره، تسبيع كتاب ارمشيدس، تربيع
ه الىت تطرح البنادق، الكره و االسطوانه، املاخوذات ىف الدوائراملماسه، الساعات االالت املاء الىت ترمى بالبنادق، عمل االل

   نامه دهخدا با تلخيص لغت. اصول اهلندسه، املثلثات، املفروضات و االجرام القائمه
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  دند،، دانشمندان ديگرى كه بعد از عيسيعليه السالم آم»2« ها و افالطونيان جديد ، فلوطيىن»1«  حكماى سبعه يونان
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______________________________  
". اعرف نفسك:" خيلون االسربطى. 2". ء ال تكثر من شى:" سولون من أثينا. 1: احلكماء اإلغريق السبعه هم. 10) 1(
كل :" كليوبولوس من لندوس. 5". كثره العمال تفسد العمل:" بياس من برييىن. 4" التأكد جيلب اخلراب:" طاليس. 3

  ".ء التفكري املسبق ىف كل شى:" برياندر من كورنث. 7". اعرف فرصتك:" بيّتاكوس من ميتيليىن. 6". اعتدال حممود

  :ترمجه بعضهم

ويُعرف بأنه أحد الرجال السبعه احلكماء . شخص مشهور قام بسن القوانني): م. ق Solon( )639 -559(سولون . 1
  .ُولد سولون ىف أثينا لعائله نبيله. ىف اليونان

خيلون اإلسربطى هو أحد الفالسفه اإلغريق من القرن السادس قبل امليالد يعد من حكماء اإلغريق السبعه حكم إسربطه . 2
  .ىف اليونان القدمي

يعرف أيضا بتالس املليسى، أحد فالسفه اإلغريق قبل سقراط و . م. ق 543 -.م. ق 635من مليتوس : طاليس. 3
عاش طاليس ىف مدينه . يعتربه العديد الفيلسوف األول ىف الثقافه اليونانيه و أبو العلومواحد من حكماء اإلغريق السبعه، 

يذكر عنه من ناحيه الفلسفه اإلهليه أنه كان : الفيلسوف املوّحد: فلسفته. احلمار و الكلب. مليتوس ىف أيونيا، بغرب تركيا
 ليست تلك الصفات الىت ينسبها الشعراء إىل اآلهله، يقول بإله واحد، وأن هذا اإلله خمتلف عن اإلنسان، وأن صفات اهللا

فاهللا ال نواقص ىف ذاته حيث مل يلد ومل يولد وال ميوت وال  )) فلسفه منطقيه. ( (فإن هذه الصفات صفات إنسانيه خالصه
  ).الالبدايه(كالبشر يبدأ وجودهم ىف حلظه بل هو موجود مند األزل 

أحد حكماء اإلغريق السبعه، يعود هلم الفضل ىف سن قوانني اجتماعيه متقدمه وذلك فيلسوف إغريقى و : بياس من برييىن. 4
م قانون أتيكا ويتضمن حق امللكيه الفرديه احملدوده، وحق . بعد حرب أهليه خاضها الفقراء ضد طبقه املالك، ومسى قانو

نها اخلاصه الىت حتكمها وختضع لقانون الشعب ىف اإلشراف على مؤسسات الدوله، وحق اجلماعه ىف تشكيل وحده هلا قواني
  .الدوله العام

هو أحد الفالسفه اإلغريق من القرن السادس قبل امليالد يعد من حكماء اإلغريق السبعه حكم إسربطه ىف : كليوبولوس. 5
  .من ويكيبيديا، املوسوعه احلره مع التلخيص. اليونان القدمي

ها از يك  اند؛، زيرا آن اند كه به نام افالطونيان اخري ناميده شده ز اسكندريهاىي از حكماى حو  عده. نوافالطونيان. 11) 2(
توان آنان را  نظر مذهب افالطون را جتديد كرده، و از طرف ديگر، حتقيقاتى در ِحَكم و معارف دارند كه بديع است و مى
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فلسفه ايشان در افكار مردم شرق تاثري كلى اند، بعدها مهان  مستقل مشرد، و چون از افكار شرقيان نيز اقتباس بسيار كرده
اى كه به افالطونيان اخري نسبت دارد و به واقع بايد آن را حكمت اشراقى و عرفان ناميد، مربوط  متام فلسفه. پيدا كرد

 افالطونيان اخري كه به واقع. زيسته است است به فلوطني كه از يونانيان مصر و در اصل رومى بوده و در اسكندريه مى
  نامه دهخدا لغت: منبع). از سري حكمت در اروپا(اند  اند، برخى در حكمت مقام بلند داشته پريوان فلوطني بوده
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گذاراىن كه بعد از پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمدند، اين افراد آن قدر آمدند و خون رخيتند؛ پول دادند و  قانون
التحصيل شدند؛ مرّتب جتربه كردند و  د؛ عمر تلف كردند و درس خواندند؛ دانشگاه درست كردند و فارغخانه خراب كردن

جتزيه و حتليل منودند؛ قانون دادند، و پس از اشتباه از كار درآمدنش، آن را عوض كردند، يا آن كه آن قانون ضرر زد، و 
اين كه باالخره بشر به انقالب كبري فرانسه رسيد، و در زمان ما  اين گونه بشر به راه خود ادامه داد تا. آن را عوض كردند

بعد از آن بود كه بشر به اين فكر افتاد كه حملى به نام سازمان ملل . هم كه كار بشر به جنگ دوم جهاىن كشيده شد
با بينش، متفّكر و هاى بيدار،  اى، انسان اى، ملىت، گروهى، قومى و طايفه درست كند تا از هر كشورى منطقه »1« متحد
  .التحصيل درجه اول بيايند و در آن جا بنشينند و قانوىن جهاىن درست كنند فارغ

   قوانني سازمان ملل

زير بناى حكومت از زمان قابيل تا به حال، متمركز در چهار قانون و در حقوقى هست كه مبتىن بر اين چهار قانون 
بنا شد بشر بعد از . شند و ديگر قانون ايراىن، مصرى، لبناىن و سورى نيستندبا باشد؛ چون اين قوانني قانوىن جهاىن مى مى

  .درمان از زمان قابيل تا به حال، قانوىن جهاىن درست كند آن هم دردهاى ىب

شود، داراى حق حيات است، و احدى حق ندارد حيات انساىن او  هر انساىن در اين عامل وقىت كه متوّلد مى: قانون اول
كه در جهان، اگر به انساىن محله شد، او به خاطر حق حيات، حق دفاع دارد، و اگر در حال دفاع،  د؛ چنانرا سلب كن

   دمشن را بكشد، تقصريى ندارد، و اگر در حال دفاع، كمك خبواهد، ديگران بايد به او كمك

______________________________  
ساختمان . گ جهاىن دوم برقرار شد و جانشني جامعه ملل گرديداملللى كه بالفاصله پس از جن سازماىن بني. 12) 1(
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تشكيل  1952به امتام رسيد و اولني جممع عمومى آن در نيويورك در سپتامرب  1952عمارت سازمان ملل در سال 
ماده هست كه هدف آن عبارت  111فصل و  19منشور سازمان ملل متحد مركب است از يك مقدمه، . جلسه داد

املللى و توسعه روابط دوستانه بني كشورها و تأمني مهكارى براى حّل مسايل  ز حفظ صلح و امنيت بنيباشد، ا مى
املللى و داراى جممعى است كه منايندگان مهه كشورهاى عضو در آن جممع  اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و بشردوستانه بني

   نامه معينلمع لغت. شركت دارند

توانند مانع  اى اعضاى داميى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه به موجب آن مىحق وتو، حّق خاصى است بر . 13
  ).از فرهنگ مصطلحات حقوقى. (تصويب تصميمات آن شورا گردند

  نامه دهخدا لغت
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تواند از راديو،  حقوق مىاست، حاال بشردر دفاع از اين  حقوق زيادى از اين قبيل را بر اين حّق اول مبتىن كرده. بدهند
  .تلويزيون، روزنامه و جمله استفاده كند و گزارشش را هم به متام عامل بفرستد

او به خاطر دارا بودن . جهان انسان را به عنوان موجودى عاقل و با شعور در قوانني ملل متحد شناخته است: قانون دوم
رهعقل و شعور حق دارد عاقالنه از جمموع مواهب طبيعى عامل مند باشد، و احدى در عامل حق ندارد، انساىن را به   

  .عنوان موجود فاقد عقل اسري كند

هر انساىن در انتخاب كار، كسب پيشه و فعل در مهه جهان آزاد است، در صورتى كه فعل او و كسب او : قانون سوم
بر اين حق، حقوق خيلى . را بگريدبه ديگران لطمه نزند، و هيچ بشرى در كره زمني حق ندارد جلوى كسب انساىن 

  .ها را از هيچ انساىن گرفت شود آن مفّصلى را مبتىن كردند كه منى

انساىن كه مورد نظر سازمان ملل است، انساىن . هاى آمريكا و اروپا نيست انسان بودن خمتص به انسان: قانون چهارم
ف، امري و رعيت، بزرگ و كوچك، ثرومتند و فقري، عامل و باشد، و اين انسان متام افراد بشر را از وضيع و شري جهاىن مى

ها در مقابل قانون مساوى هستند، و احدى نبايد  گريد و مهه آن جاهل، شهرى و روستاىي، سفيد و سياه در برمى
خواهد  مصونيت قانوىن داشته باشد، و هر كس ختّلف كرد، بايد به حماكمه دادگاهى كشيده شود، حاال هر كسى مى
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دانيم بشر بعد از قابيل تا به حال،  منى. ، و قانون بايد بر او حاكم باشد تا عدالت اجتماعى در جهان بر پا شودباشد
چند سال طول كشيده تا توانسته به اين قوانني برسد، به عالوه آن چند ساىل كه بعد از جنگ جهاىن دوم طول كشيد تا 

قبل از . قانون تا به حال در هيچ كجا به طور كامل اجرا نشده استتوانست اين قوانني را اعالم كند، وىل اين چهار 
ديده و بعد از اعالم اين قوانني هم آنچه براى مهگان  ها منى اعالم اين قوانني كه بشر براى خود تعّهدى براى اجراى آن

براى عمل نشدن به هر . معلوم هست، اين است كه هيچ كس نتوانسته اين قوانني را به طور كامل و مهه جانبه اجرا كند
  .زمن چهار قانون مثاىل مى

اال ويتنام مشاىل، ويتنام جنوىب، الئوس، كامبوج، ايرلند، و اال : انسان حق حيات دارد، حاال استثناهاى آن را ببينيد
ها را  ها؛ انسان حق حيات دارد، اما اگر دلت خواست ويتنامى ها و صهيونيست مسلمانان خاورميانه، در مقابل يهودى

ها را آواره كند؛ بكشد؛ نابود كند؛ آتش  انسان حق حيات دارد، اما اگر اسرائيل خبواهد مسلمان. مبباران كىن، عيب ندارد
  .ها را خواسىت بكشى، عيب ندارد ها، يا كنگوىي بزند، عيب ندارد؛ اگر ايرلندى
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اين سرنوشت يك قانون . هاى دنيا هاى آمريكا، يعىن يهودى  ارمىنانسان حق حيات دارد، انسان يعىن چه كسى؟ يعىن
  .است

بينيد مردمى كه  بشر در قانوىن كه خودش درست كرده، موجودى است عاقل و باشعور و داراى حّق بينش، وىل مشا مى
استعمار هند و كنند، هفتاد ميليون انسان مسلماىن هستند كه بر اثر سلطه  االن كنار مشا در بنگالدش زندگى مى
دانند گوشت يعىن  سواد هستند، و هفت نسل است كه گوشت خنوردند؛ يعىن منى بيگانگان، نود و هفت درصدشان ىب

ها بر  ها زده بودند كه در آن در زماىن تابلوهاىي در خيابان. ها را دمشن گرفته بود چه؟ چرا؟ چون جلوى عقل و بينش آن
! كمك كنيد«: بچه الغر اندامى در حال مرگ بود و زير آن تابلوها نوشته بودشري،  روى سني خامنى با پستاىن ىب

آفريقا چندين هزار معدن دارد كه اگر در دست خودشان بود، آنان ثرومتندترين ملت » .اند نوعان مشا در آفريقا گرسنه هم
. ا حّق تعّقل و تفّكر و حّق علم ندادنده اند؟ چون جلوى عقلشان را گرفتند و به آن چرا حاال بيچاره و گرسنه. دنيا بودند

گويد كه انسان بايد  هاىي حّق بيدار شدن و حّق كار و كسب ندارند، و در عوض، هر چند قانون جهاىن مى چنني انسان
ر سازند كه روزى صد و پنجاه هزا اى مى ها حاال دارند با جمّوز قانوىن كارخانه كسىب بكند كه به ديگران لطمه نزند، وىل آن

ها را خبورند و مست  ها آن كنند تا برخى از انسان شيشه عرق، دويست هزار ودكا و بيست هزار بطرى شراب، درست مى
زند،  در حاىل كه خود جهان فرياد مى. ها حّق چنني كسىب را براى خود قايلند ها جتاوز منايند، وىل آن شوند و سپس به زن

سازند كه زن و  هاىي مى به نام سينما فيلم. كنند گروهى دارند چنني كسىب مى  هيچ انساىن حّق چنني كسىب را ندارد، اما
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ها به طور قانوىن چنني  آن. گريند ها مى كنند و اخالق، عقل، غريت، فضيلت و شرف را از آن بچه مشا را كم كم آلوده مى
  .هاى نامشروع را اجنام ندهيد كسب  اين كارها را نكنيد، بد است، و: گويد حّق كسىب دارند، در حاىل كه خود دنيا مى

گويد، من حّق  اسرائيل بايد صحراى سينا را خاىل كند، و فقط آمريكا مى: گويند اكنون مهه ملل در سازمان ملل متحد مى
متام جهان . من حّق وتو دارم: گويد چني هم مى. توامن جلوى اين قانون را بگريم و مصونيت دارم و مى »1« ِوُتو
االن اگر انگلستان، فرانسه و شوروى خبواهند قانوىن را عادالنه وتو  . رى، چني به خاطر قدرتش حّق وتو داردآ: گويند مى

  آيا با قايل شدن به چنني حقى براى اين كشورها در مقابل قانون،. توانند كنند، مى

______________________________  
  .حرام كرده است، مگر به حق مكشيدو كسى را كه خدا كشتنش را : 151: عمران آل. 14) 1(

  

  70: اميان و آثار آن، ص

آيا با وجود چنني حقى واقعاً در جهان، فقري و غىن در برابر ! شود گفت، هم كشورها در برابر قانون مساوى هستند؟ مى
حمتاج به قانون هستيم، و  گفتند، ما باشند؟ بعد از قابيل تا به حال، به غري از انبيا عليهم السالم، مهه مى قانون يكسان مى

  .اين قوانني را درست كردند

   بشر در اسالم چهار قانون مّهم حقوق

  :بشرى ببينيد حاال نظر اسالم را درباره اين چهار قانون مّهم حقوق

  :حق حيات

  »1«  َو التـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِ 

  .حّق حيات انسان ديگرى را سلب كند؛ يعىن حرام است كه انساىن 

ا قـََتَل النَّاَس َمجيعاً    »2« َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفساٍد ِىف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
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هاى تربيت شده اين گونه عمل كردند كه اگر بشرى خون انسان ديگرى را  ها بگو، انسان به انسان! ؛ يعىن حبيب من
  .باشد ن، مطابق رخينت خون متام بشرهاى خلق شده مىبريزد، گناهش پيش م

  »3« *بَِأىِّ َذْنٍب قُِتَلتْ * َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُه ُسِئَلتْ 

پرسم، قاتلت را معرىف كن تا از او  هاى سقط شده مى در قيامت دادگاهى دارم كه در آن از بچه: گويد ؛ يعىن خداوند مى
ّق حياتت را از تو سلب كند؛ اين بچه ِسقط شده در رحم كه بوده؟ او نه انتقامت را بگريم؛ چون كسى حق نداشته ح

اى نداشته است، بلكه آن بيچاره  خورده، نه به كاسىب ما كارى داشته است، و به طور كلى، اصًال با ما رابطه نان ما را مى
براى مهني . انسان ديگر را را بكشدگذارد، انساىن  در دنياى ديگر هم اسالم و آيني اهلى منى. در يك دنياى ديگرى بوده

اگر جاى . اسالم از زمان بسته شدن نطفه، تا وقت دفن كردن ميت، براى جتاوز به بدن، قانون ديه وضع كرده است
روح و با روحى را از بني بربد،  اى ىب سيلى سرخ، كبود، سياه و پاره شود، و يا اين كه اين سيلى نطفه، علقه و مضغه بچه

  .ها جرم، است هر دوى آن

______________________________  
هر كس كس ديگرى را نه به قصاص قتل كسى، يا ارتكاب فسادى بر روى زمني بكشد، چنان : 32: مائده. 15) 1(

  .است كه مهه مردم را كشته باشد

  است؟و چون از دخرت زنده به گور شده پرسيده شود كه به چه گناهى كشته شده : 8 -9: تكوير. 16) 2(

لس اخلامس و الستون419أماىل الصدوق، ص . 17) 3(   :، ا

 ِمْن ِعَباَدِتِه َو ِديِنِه َو َفْضِلِه َكَذا َو  َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُسَلْيَماَن الدَّيـَْلِمىِّ َعْن أَبِيِه َقاَل قـُْلُت ِألَِىب َعْبِد اللَِّه الصَّاِدِق عليه السالم ُفَالنٌ 
  .ِإنَّ الثـََّواَب َعَلى َقْدِر اْلَعْقلِ : فـََقالَ . َال أَْدِرى: َكْيَف َعْقُلُه؟ فـَُقْلتُ   :فـََقالَ : َكَذا، َقالَ 

  

  71: اميان و آثار آن، ص

نكته مّهم در اين بني آن است كه ضامن اجراى متديّن به دين اهلى، اميان است، وىل نسبت به اين قوانني بشرى، ضامن 
  .اجراىي در جهان وجود ندارد
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م چون انس صد آيه درباره عقل آمده است، و در آيه صد و پنجاه  ان موجودى با عقل و با شعور است، در قرآن 
  :گويد عمران به پيغمربصلى اهللا عليه و آله و سّلم مى آل

  شاِوْرُهْم ِىف اْألَْمرِ 

   در كارها با مردم مشورت كن

فالىن خيلى آدم خوىب است، و مناز و روزه بسيارى : گويند مىنزد امام صادق عليه السالم . ؛ يعىن به عقل مردم احرتام كن
  »1« عقلش چگونه است؟: گويد دهد، و حضرت مى اجنام مى

براى اين كه براى مشا معلوم شود، احرتام به عقل در چه زماىن و تا چند اندازه در آيني اسالم مهم است، براى منونه كاىف 
ز گذشته قبل از اسالم ايران، يكى از دو متدن اصلى بشر در آن زمان، نقل  است به ماجراىي كه فردوسى در شاهنامه ا

  :كرده، دقت كنيد

دهم تا با  دوزى به بوذرمجهر پيغام داد، من هزين متام ارتش را مى انوشريوان در جنگ با روم، نزديك به شكست بود كه پينه
دوز و شرط او براى   بوذرمجهر پيشنهاد پنيه. رس خبواندبه شرط اين كه فرزند من در مكتب د. روم جبنگيد، اما به يك شرط

دور حّق درس خواندن ندارد؛ چون در دولت  شود، و فرزند پينه منى: انوشريوان گفت. كمك به جنگ با روم، به شاه گفت
ران ها، حّق درس خواندن داشتند، و عقل بقى مردم، به وسيله ستمگ ساساىن فقط جنبا و شرفا و افراد دولت و مغان

فرزندت حق ندارد درس خبواند و درس : دوز گفت براى مهني خسرو پرويز اين پول را قبول نكرد و به پينه. تعطيل بود
  .آنان اين چنني بودند. خواندن او ننگى براى ما است

  :گويد بينيد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سّلم از مهان آغاز ظهور اسالم مى حال مى

  »2« ».اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ َطَلُب «

______________________________  
  :منت كامل روايت چنني است. 165، ص 1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 18) 1(

َعْن أَبِيِه ُحمَمَِّد ْبِن َعِلىٍّ َعْن أَبِيِه َعِلىِّ ْبِن َعِن الرَِّضا عليه السالم َعْن أَبِيِه ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد ) 2(
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا : ْم َأْمجَِعَني قَالَ احلَُْسْنيِ َعْن أَبِيِه احلَُْسْنيِ ْبِن َعِلىٍّ َعْن أَبِيِه أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َو َسَالُمُه َعَلْيهِ  مسَِ

تـََعلَُّمهُ لِلَِّه طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم فَاْطلُُبوا اْلِعْلَم ِمْن َمظَانِِّه َو اقْـَتِبُسوهُ ِمْن َأْهِلِه؛ َفِإنَّ : سّلم يـَُقولُ  عليه و آله و
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تـََعلَُّمُه ِلَمْن َاليـَْعَلُمُه َصَدَقٌه، َو َبْذَلُه ِألَْهِلِه قـُْربٌَه ِإَىل اللَِّه  َحَسَنٌه َو َطَلَبُه ِعَباَدٌه، َو اْلُمَذاَكَرَه ِفيِه َتْسِبيٌح، َو اْلَعَمَل ِبِه ِجَهاٌد، وَ 
اْلُمَحدُِّث  اِحُب ِىف اْلُغْربَِه َو اْلَوْحَدِه، وَ تـََعاَىل؛ ِألَنَُّه َمَعاِملُ احلََْالِل َو احلَْرَاِم، َو َمَناُر َسِبيِل اْجلَنَِّه، َو اْلُموِنُس ِىف اْلَوْحَشِه، َو الصَّ 
لِيُل َعَلى السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء، َو السَِّالُح َعَلى اْألَْعَداِء، َو التـَّزَيُُّن ِعْنَد اْألَ  ءِ ِىف اْخلَْلَوِه، َو الدَّ   .ِخالَّ

  .27، ص 27الشيعه، ج  وسائل. 19

  

  72: اميان و آثار آن، ص

  .ستهاى مسلمان الزم و واجب ا علم و دانش براى متام انسان

  :چنني آن حضرت فرموده هم

  ،»1« »اْطلُُبوا اْلِعْلَم َو َلْو ِبالصِِّني فَِإنَّ َطَلَب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ «

  »2« ».اْطلُُبوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد اَىل اللَّْحدِ «

از هنگام توّلد تا وقت مردن به : فرمايد مىپيغمرباكرم صلى اهللا عليه و آله . اين سخنان، خطاب به مهه ملت اسالم است
اسالم . واى بر پدر و مادرى كه جلوى رشد عقل بچه را بگريند. بچه علم بياموزيد؛ چون بايد عقل او رشد كند

الشيعه، كتاب التجاره را  مشا در كتاب وسائل. گذارد انسان موجودى عاقل است و بعد هم به عقلش احرتام مى: گويد مى
: گويد جتارت، كشاورزى و صنعت حالل هستند، بعد هم منى: گويد در مسأله كسب و كار، اسالم مى. يدمالحظه كن
توانيد به كسب و كار بپردازيد،  اى وجود دارد كه مشا در آن آزاد هستيد و در آن هر جور كه خواستيد مى منطقه خاىل

  :گويد بلكه مى

  »3«  َعٌه َفِإيَّاَى َفاْعُبُدونِ يا ِعباِدَى الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرضى واسِ 

خواهيد  يعىن متام زمني، عامل، دريا، ماه، خورشيد و ستارگان براى مشا است، و كسب در جهان آزاد است، هر كجا كه مى
  .اى تنظيم گردد باشيد؛ البته، كسىب كه با مقررات عادالنه

را گران كردند، وىل دين را براى فروش ارزان كردند؛ چون اگر مردم مهه چيز . ترين چيزها در اين عامل است البته، دين غريب
   خريد؛ دين اگر به اندازه خود خدا ارزش داشت، كسى نبود آن دين گران بود كه كسى آن را منى
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______________________________  
» فائده«: عنوان در اين كتاب حتت. 206 -207شهرى، العلم واحلكمه ىف الكتاب و السنه، ص  حممد رى. 20) 1(

  :درباره مستند اين روايت حتقيق منوده است

" وجاء هذا املضمون ىف". اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد:" املعروف املنسوب إىل النىب صلى اهللا عليه وآله أنه قال) 2(
و ورد ىف ). 126، ص 1ج  الواىف،" (وقت الطلب من املهد إىل اللحد: قيل:" بالنحو اآلتى" الواىف" ، و"آداب املتعلمني

و ). 111آداب املتعلمني، ص " (اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد: و ىف األثر املعروف:" ما نصه" آداب املتعلمني" هامش
، ص 2تفسري القمى، ج " (اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد: ومنه احلديث املعروف:" أيضا" تفسري القمى" ىف هامش

چنني گفت پيغمرب راستگو زگهواره تا گور دانش جبوى أنا مل نعثر : الفارسى هذا الكالم شعرا، فقال و نظم الشاعر). 401
  .على هذا التعبري ىف اجلوامع الروائيه، رغم اجلهود املبذوله

ناور است پس ! ايد اى بندگان من كه اميان آورده: 56: عنكبوت. 21) 3(  با انتخاب سرزميىن[يقيناً زمني من وسيع و 
  .فقط مرا بپرستيد] ها در آن حفظ شود مناسب و شايسته كه ارزش

  

  73: اميان و آثار آن، ص

  .توانيم آن را بفروشيم امي، مى االن چون ما دين را ارزان كرده. را خبرد

   اطاعت كردن على عليه السالم از قانون

اى را براى مشا نقل كنم كه در زمان خالفت  واقعهمن براى منونه، . در اسالم نيز مهه در مقابل قانون مساوى هستند
  :امريمؤمنان عليه السالم اتفاق افتاده است، تا ببينيد اسالم چقدر به اين موضوع امهيت داده

اين ! آقا: جلو آمد و به او گفت. كرد كه زره خود را در دكان مردى ارمىن ديد على عليه السالم داشت از بازار عبور مى
. من حاضرم به دادگاه بيامي: حضرت فرمود. مملكت دادگاه دارد! على جان: آن مرد ارمىن گفت. من است زره متعّلق به

ها در  گويد؛ چون در نگاه و بينش او مهه انسان چرا حضرت چنني مى. ببينيد چقدر اين روح داراى تربيت عاىل است
است، او به عنوان مدعى و مرد ارمىن به عنوان منكر  با اين كه دولت دولت على عليه السالم. برابر قانون مساوى هستند

  .شوند در دادگاه حاضر مى
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داند با مدعى و منكر چگونه برخورد كند؛ يا بايد براى هر دو بلند شود، يا بايد  رئيس دادگاه بر اساس ضوابط ديىن مى
الم كردند، و قاضى جواب سالم هر دو س. براى هر دو بلند نشود، و اين كه جواب سالم هر دو را بايد يكسان بدهد

گومي آن  به او مى. ام زره من گم شده و االن من آن را در مغازه اين ارمىن پيدا كرده: على عليه السالم فرمود. ها را داد آن
شاهد : قاضى به امريمؤمنان عليه السالم گفت. متعّلق به تو نيست: گويد زره متعّلق به من است، اّما اين شخص مى

اكنون چون مشا شاهد ندارى، آيا . شاهد بياور: فرمايد قرآن مى: قاضى گفت. خري، ندارم: لى عليه السالم فرموددارى؟ ع
به حكم دين اسالم، زره متعّلق به تو : قاضى به مرد ارمىن گفت. نه: حاضر هسىت سوگند خبورى؟ على عليه السالم فرمود

  »1« .نكرد و از دادگاه بريون رفت امريمؤمنان عليه السالم به اين حكم اعرتاضى. است

______________________________  
  :124 -125، ص 1ابراهيم بن حممد الثقفى، الغارات، ج . 22) 1(

حدثنا عمرو بن مشر، عن سامل : حدثنا امساعيل بن أبان، قال: حدثنا ابراهيم، قال: حدثنا احلسن، قال: حدثنا حممد، قال
وجد على عليه السالم درعا له عند نصراىن، فجاء به إىل شريح خياصمه إليه، فلما نظر إليه : اجلعفى، عن الشعىب، قال

يا شريح أما لو كان خصمى مسلما ما جلست اال معه، و : مكانك، و جلس إىل جنبه، و قال: فقال. شريح، ذهب يتنحى
م كما صغر إذا كنتم و اياهم ىف طر : لكنه نصراىن و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يق فأجلؤوهم إىل مضايقه و صغروا 

م ىف غري أن تظلموا ما يقول أمرياملؤمنني؟ : فقال للنصراىن. أهب أبع و مل ان هذه درعى مل: مث قال على عليه السالم. اهللا 
يا أمري : فقالفالتفت شريح إىل على عليه السالم . ما الدرع اال درعى، و ما أمرياملؤمنني عندى بكاذب: فقال النصراىن

ا للنصراىن، فمشى هنيه، مث أقبل فقال: املؤمنني هل من بينه؟ قال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيني، أمري : ال، فقضى 
أشهد أن ال اله اال اهللا وحده ال شريك له، و أن حممدا عبده ورسوله، ! املؤمنني ميشى ىب إىل قاضيه و قاضيه يقضى عليه

  .يا أمرياملؤمنني الدرع واهللا درعك

  

  74: اميان و آثار آن، ص

   دين ادعاى اجراى قانون در افراد ىب

بينيد تنها فرياد اسالم براى آن  گومي، چنني نيستند و مى آيا اكنون در جهان مردم در مقابل قانون مساوى هستند؟ من مى
 عليه وآله، افراد كمى به قانون عمل كردند و در زمان پيغمرب صلى اهللا. جهان قابيلى به قوانني خود عمل نكرد. بلند است
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گويند دين دارمي، وىل تا به حال،  با اين مهه قوانني، امروز هم كساىن هستند كه مى. بقيه مردم نسبت به آن متجاوز شدند
  .ند، شكرگزاران كم»1« َو َقليٌل ِمْن ِعباِدَى الشَُّكورُ  :طورى كه خداوند گفته اند؛ مهان به دين عمل نكرده

گذارند، براى مهني برخاست تا قوانني اهلى را  هاى عصرش اصًال به قانون احرتام منى پيامرب صلى اهللا عليه وآله ديد انسان
بعد از پيغمربصلى اهللا عليه . خواهد تبيني كند و زمينه اجراى آن را فراهم آورد؛ چون بشر حكومت و قانون جهاىن مى

وىل او شايسته . ند و نگذاشتند على عليه السالم راه پيامرب صلى اهللا عليه وآله را ادامه دهدوآله، عليعليه السالم را كنار زد
اين حكومت بود؛ چون او قانون جهاىن داشت، اّما رأى صحابه در كار آمد و احنراف اجياد شد؛ اجتهاد صحابه در كار 

  آمد؛ »2«  آمد و احنراف اجياد شد؛ اجتهاد ابوهريره

______________________________  
  .13: سبأ. 23) 1(

در بار حقيقت شخصيت ابوهريره چنني  39 -43، ص 1تلخيصى از آنچه در موسوعه طبقات الفقهاء، ج . 24) 2(
  :آمده است

 و قد أمجع رواه احلديث على أّن أبا هريره كان أكثر الصحابه حديثاً عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم على حني أنّه
 4735، فقد بلغت مروياته كما ىف مسند بقّى بن خملد »1«مل يصاحب النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم إّال ثالث سنني 

أّن الزبري حني مسع » البدايه و النهايه«و جاء ىف . و هلذا أنكر الصحابه عليه كثره روايته. 446حديثاً روى البخارى منها 
و كان أبو هريره يروى عن كعب االحبار و يثق به، و قد بّث هذا االخري ىف الدين . صدق، كذب: أحاديث أىب هريره قال

و كان أبو هريره من . كان أصحابنا يَدعون من حديث أىب هريره: اإلسالمى الكثري من االسرائيليات و قال إبراهيم النخعى
ر، مثّ أخذ يظهر ىف زمن عثمان مثّ ذاع صيته أكثر عامه الصحابه ىف زمن النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و أىب بكر و عم

حتّول حاله من  ىف زمن معاويه، و قد غمره معاويه برفده و أعطيته، و كان مروان ينيبه عنه على واليه املدينه، فلم يلبث أن
ا أعطاه معاويه كان أبو هريره إذ: عن ابن املسيب قال: »سري أعالم النبالء«جاء ىف . ضيق إىل سعه و من فقر إىل ثراء

توّىف أبو هريره سنه تسع و مخسني بقصره بالعقيق و ُمحل إىل املدينه و ُدفن بالبقيع و صّلى . سكت فإذا أمسك عنه تكّلم
  .عليه الوليد بن عتبه بن أىب سفيان، و كان يومئذ أمرياً على املدينه
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ابوبكر، خالد بن  »2« آمد؛ صد و ده مسأله اسالم را عمر منحرف كرد؛ »1«  مقابل با نص، اجتهاد مسره بن جندب
. ها هم اين كار را كردند بعدى »3« .وليد را فرستاد و مالك بن نويره را كشت و شب هم با زنان قبيله مهبسرت شد

   عايشه، عبدامللكمعاويه، يزيد بن معاويه، مروان بن حكم، طلحه، زبري، . عباس رسيد اميه و به بىن حكومت به بىن

______________________________  
يكى از منافقني اصحاب رسول خدا، صّلى اللَّه عليه و آله در ديوار مرد انصارّى درخت (مسره بن جندب . 25) 1(

لوى درب بستان و باغ بود، پس مسره نزد درخت خرماى خود مى رفت و  خرماى با بار داشت و منزل و خانه انصارى 
آيد،  مى) نزد درخت خرمايش(گرفت، مرد انصارى با او سخن گفت به اين كه هر گاه  اذن و فرمان منى) مرد انصارىاز (

اذن و فرمان گريد، مسره ابا و خوددارى و سرپيچى منود، و چون خوددارى كرد، مرد انصارّى نزد رسول خدا صّلى اللَّه عليه 
آن گفتار آگاه ساخت، رسول خدا صّلى اللَّه عليه و آله به او پيغام داد و وى و آله آمده و شكايت و گله منود و او را از 

) به منزل انصارى(هر گاه خواسىت : را خواسته و به گفتار انصارى و آنچه شكايت و گله كرده، آگاهش ساخت و فرمود
خوددارى كرد رسول خدا قيمت و اذن و فرمان خبواه، مسره إبا و سرپيچى منود، پس چون ) از انصارى(داخل شده و درآىي 

اى آن رسيد به آنچه خدا خواسته  ترين قيمت را بيان كرد تا مسره  بيش(اى آن درخت را بيان كرد تا اين كه مثن و 
اين درخت را : (بفروشد، حضرت فرمود) درخت را(مسره ابا و خوددارى منود از اين كه ) درخت را به انصارى بفروشد

شت به جاى درخت خود درخت خرماى با بار باشد كه خوشه براى تو) بفروش كه هاى آن است  هاى آن بر شاخه در 
قبول منوده و بپذيرد، پس رسول خدا صّلى ) آن را(مسره خوددارى كرد از اين كه ) درخت خرماىي كه بسيار خرما داشته(

ضرر و زيان و ) بر مؤمن(به سوى او انداز؛ زيرا  برو آن درخت را از جايش بكن و: اللَّه عليه و آله به مرد انصارى فرمود
  .342 -341، ص )ترمجه و شرح خالصه دو جلد حبار االنوار(بنادرالبحار : منبع. ضرار و زيان رساندن نيست

  :، آمده است8، ص 1اى، ج  از مجله، در كتاب روض كاىف، ترجم كمره. 26) 2(

ه و انا احرمهما و اعاقب عليهما متعه احلج و متعه النساء دو متعه در متعتان كانتا حمللتان ىف زمن رسول اللَّ : عمر گفت
  .حج متتع و متع زنان: كنم ها كيفر مى ها را حرام كرده و بر آن زمان پيغمرب حالل بودند و من آن

  :آمده است 194، ص 1چنني در كتاب ارشاد، ترجم رسوىل حمالتى، ج  هم

شد او را براى اجراى حد پيش عمر آوردند وى دستور سنگسار او را صادر  گويند زىن در شش ماهگى بچه او متولد
  .منود

  :16، ص 1، ج )آل البيت(احلر العاملى، وسائل الشيعه . 27) 3(
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أنا : عن ابن اىب عون و غريه إن خالد بن الوليد إدعى إن مالك بن نويره إرتد بكالم بلغه عنه، فأنكر مالك ذلك، و قال
ريت وال بدلت، و شهد له بذلك أبوقتاده، و عبد اهللا بن عمر، فقدمه خالد و أمر ضرار بن األزور على اإلسالم ما غ

ماكنت ألرمجه؛ تأول : إنه قد زىن فأرمجه، فقال أبو بكر: األسدى فضرب عنقه، و قبض خالد إمرأته؟ فقال ألىب بكر
ماكنت الشيم سيفا سله اهللا : فأعزله، قال: أخطأ، قالما كنت أقتله؛ تأول ف: قال: فإنه قد قتل مسلما فأقتله: فأخطأ، قال
  .عليهم ابدا
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مروان، وليد بن عبدامللك، سليمان بن عبدامللك، مروان محار، منصور دوانيقى، هادى، مهدى، هارون، مأمون، متوّكل، 
  .بودنددين  ها ىب دين دارمي، وىل آن: گفتند ها مى طور مهه آن معتصم، مهني

  ها امام زمان عليه السالم فريادرس انسان

ها هر دو به قانون عمل نكردند و جهان را پر از ظلم منودند، وىل خدا وعده فرموده، با اين   دين دارها و ىب تا به اكنون دين
ستمگران نگاه  ترين ذخريه انبيا و اوليا را، از پس پرده غيبت درآورده و از شرّ  شود، من عاىل كه جهان پر از ظلم مى

به بشرى كه خودش را از قانون عدالت . كنم؛ دارم، و عاقبت، به بشر خسته، ستمديده و بيچاره ضعيف شده رحم مى مى
عاقبت هر چند اين دو طايفه دست به دست يكديگر  »1« .َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَى الصَّاِحلُونَ  :كنم جدا كرد، رحم مى

پسندد و  پسندد و جهان هم به تبع او ظلم را منى دادند، و جهان را پر از ظلم و جور كردند، وىل چون خدا ظلم را منى
ام جهان، جهان عدل است، حكومت جهاىن با قانوىن جهاىن، مهگاىن و اهلى حتت سرپرسىت امام عصرعليه السالم فرزند ام

شود و قانون آن  شود؛ كره زمني داراى يك حكومت مى حسن عسگرى عليه السالم فرزند فاطمه زهرا عليها السالم برپا مى
  .گردد هم قانون اهلى مى

اگر از بغداد زيباترين زن : فرمايد در توصيف امنّيت موجود در زمان امام عصر عليه السالم، حضرت باقر عليه السالم مى
هاى عراق تا مملكت سوريه حركت كند و  به طال و نقره بار كند، و با چنني بارى تك و تنها از ميان بيابان دنيا، شرتى را

  »2« .شود كند و دسىت هم به او دراز منى برگردد، يك چشم بد به او نگاه منى

______________________________  
  : روايت كردهچنني 338كليىن در جلد اول كاىف صفحه . 105: انبياء. 28) 1(



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

 

 

َما ! يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِننيَ : فـَُقْلتُ . ْرضِ َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَه قَاَلك أَتـَْيُت أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم فـََوَجْدُتُه ُمتَـَفكِّراً يـَْنُكُت ِىف اْألَ 
نـَْيا يـَْوماً َقطُّ َو َلِكىنِّ َفكَّْرُت ِىف ِىل َأرَاَك ُمتَـَفكِّراً تـَْنُكُت ِىف اْألَْرِض أَ َرْغَبًه ِمْنَك  ِفيَها؟ فـََقاَل َال َو اللَِّه َما َرِغْبُت ِفيَها َو َال ِىف الدُّ

  ....ْوراً َو ظُْلماً َكَما ُمِلَئْت جَ   َمْوُلوٍد َيُكوُن ِمْن َظْهِرى اْحلَاِدَى َعَشَر ِمْن ُوْلِدى ُهَو اْلَمْهِدىُّ الَِّذى َميَْألُ اْألَْرَض َعْدًال َو ِقْسطاً 

آن را از عبد األعلى  689 -686، ص 2برداشىت از روايىت طوالىن است كه الربهان ىف تفسري القرآن، ج . 29) 2(
ل كرده ، نق»َو قاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـَْنٌه َو َيُكوَن الدِّيُن ُكلُُّه لِلَّه«: حلىب، و او از امام باقر عليه السالم ذيل آيه شريفه

حىت يوحد اهللا، و ال يشرك  -و اهللا -يقاتلون... «: منت آن خبشى از روايت كه مورد استناد قرار گرفته چنني است. است
به شيئا، و حىت خترج العجوز الضعيفه من املشرق تريد املغرب و ال ينهاها أحد، و خيرج اهللا من األرض بذرها، و ينزل من 

م إىل املهدى عليه السالم و يوسع اهللا على شيعتنا، و لوال ما يدركهم من السماء قطرها، و خيرج الناس خ راجهم على رقا
  ».السعاده لبغوا
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منايند؛ وىل چون جهان، جهان عدل  كنند و جهان را پر از ظلم مى ها و دينداران هر دو دارند ظلم مى دين وىل االن ىب
  :شود لب مىاست، عدل عاقبت بر ظلم غا

  »1« .ُهَو الَّذى َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْهلُدى َو ديِن احلَْقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َو َكفى ِباللَِّه َشهيدا

زمان خود پيغمرب صلى اهللا عليه و آله كه ِلُيْظِهَرُه نشد، االن هم كه نشده، پس حتّقق اين وعده در آينده خواهد بود؛ 
، فعل مضارع است؛ يعىن در آينده اين وراثت حمّقق »يرث«، »2«  َأنَّ اْألَْرَض يَرِثُها ِعباِدَى الصَّاِحلُونَ   ر آيهكه د چنان

من بر : »3«  َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَنبَّ أَنَا َو ُرُسلى  :دهد كه خداوند در آيه بيست و يكم سوره جمادله از خود خرب مى. شود مى
  .اقبت من و رسوالمن در جهان پريوز باشيمخودم واجب كردم كه ع

______________________________  
اوست كه پيامربش را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين را بر مهه اديان پريوز گرداند و خدا : 28: فتح. 30) 1(

  .شهادت را كاىف است

  .105: انبياء. 31) 2(
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  .21: جمادله. 32) 3(

  

  78 :اميان و آثار آن، ص

  

  )1(انتظار فرج، برترين اعمال 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

در روايات و اخبارى كه از خاندان عصمت و طهارت در حمور شخصيت امام دوازدهم عليه السالم صادر شده و به 
   عنوان

هاى بسيار مهم و دقيق آمده است، و مسلماً به امر بسيار مهم و فوق العاده عملى هم ناظر است، و  يكى از وظيفه
 »أَْفَضُل اْألَْعَماِل اْنِتظَاُر اْلَفرَِج ِمَن اللَّهِ « :اند معصومني فرموده. تنها ناظر به آرزو و حمبت فرد نيست، انتظار فرج است

اند و آن را  ها مسأله فرج را جزء اعمال مشرده از اين جهت كه آن. هاست ز خداوند، نيكوترين عمل؛ انتظار فرج ا»1«
اند، انتظار فرج؛ يعىن اميدوار بودن به گشايش كار به دست وجود مقدس امام عصرعليه  تنها جزء آرزوهاى قلىب قرار نداده

گونه  بنابراين، در اين روايت ما هيچ. امل در دنياى بشريتالبته، اين گشايش كار عبارت است از گرفنت نتيجه ك. السالم
» اعتقاد«گردد و به چنني چيزى  كنيم؛ چون بر آرزو و عقيده، عمل اطالق منى آرزوى قلىب را به تنهاىي مشاهده منى

  .گويند مى» عمل«گويند، و به اعتقاد به شكل درآورده شده در ظرف خارج هم  مى

   مبناى زندگى موجودات

در زندگى موجودات عامل، عمل مبناى مهمى است و اصًال در خارج جهان، هر چه كه در حركت است، از جزييات 
زندگى موجودات تا كليات زندگى، بر روى مبناى چرخ عمل قرار گرفته است، و به حركت موجودات به مست كمال، هم 

عمل، اجنام فعل است و به تعبري امروزى، به . ودش به حنو كلى در عامل عمومى و در صفحه هسىت حاكم، عمل گفته مى
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گويند، و به تعبري فلسفه اسالمى، عمل، به فعل درآوردن قوه وجود است، اين مطلب، مطلىب  مصرف انرژى عمل مى
براى سرياب كردن «: شخص تشنه و لو اين كه به اين مجله علمى حسى. بديهى است و به استدالل احتياج ندارد

، عقيده داشته باشد، در هنگام تشنه شدن، عقيده به اين مجله، او را از تشنگى »ترين عامل است تشنگان، آب مهم
شود كه  اين يك يافته قلىب است، اما از نظرحس بديهى، به اين مسأله چنني نگريسته مى. سازد دهد و سرياب منى جنات منى

رتين عامل و باالترين وسيله براى رفع تشن پس عقيد تنها به اين كه اين عنصر مركِب . گى استدر خّط طبيعت، آب 
دهد؛ نه  رود، عمل تشنگى و برداشنت آن را در وجود اجنام منى سياِل سرد در عامل طبيعت براى رفع تشنگى به كار مى

   كند، و نه انسان را تشنه مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

مواعظ الصادق جعفر بن حممد عليه  23، باب 208، ص 75ار األئمه األطهار، ج حبار األنوار اجلامعه لدرر أخب. 1
  :السالم و وصاياه و حكمه

   َو أَْفَضُل اْألَْعَماِل انِْتظَاُر اْلَفرَِج ِمَن اللَّهِ 

قَاَل َرُسوُل اللَِّه : السالم قَالَ  ِباْألََسانِيِد الثََّالثَِه َعِن الرَِّضا َعْن آبَائِِه عليهم 36، ص 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج 
  .أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر فـَرَِج اللَِّه َعزَّ َو َجل: صّلى اهللا عليه و آله و سّلم

  

  79: اميان و آثار آن، ص

و اين  كند، اين وجود عيىن آب است كه تشنه را سرياب مى. اى اعتقادى است منايد، و فقط مجله او را رفع مى تشنگى
اى حمرتم و ارتباطى از قلب با حيثيت  كند، هر چند آن عقيده عقيده خود عمل آشاميدن آب است كه رفع تشنگى مى

آيد، جز اين كه انسان  شود، كارى بر منى اى كه از اعتقاد انسان به آب ساخته مى از دست اين مجله. عامل خارجى است
. د از آگاهى به موضوع خارجى، بايد اين عمل در خارج حتقق پيدا كندبع. كند را نسبت به يك موضوع خارجى آگاه مى

بدون حتّقق اين عمل، هر چند كه انسان به عاملى در خارج عقيده داشته باشد و با خود اين عامل رابطه علمى داشته 
براى آن در ظرف عامل  دهد تا اين كه با عمل و مصرف انرژى باشد، اين عقيده و اين رابطه، كارى براى انسان اجنام منى
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لذا در مسأله مذهب و در . خارجى، نه در ظرف عامل ذهىن، و با نوشيدن آب، اين اعتقاد رنگ واقعيت به خود بگريد
مبناى اسالم، اگر مشا در قرآن جميد دقت كنيد، در آن آياتى كه حبث اميان در آن به ميان آمده، بعد از اين كه قرآن قيافه 

دهد،  كند، مطلب را به عنوان يك اصل جامع خامته منى كند يا طلب مى به پروردگار را بيان مىعقيده صحيح و سامل 
بلكه مطلب را به اين كه بايد اين عقيده، ارتباط، حمبت، رابطه و تعّلق قلىب بشر به ذات اقدس اهلى، در خارج عامل ذهن 

  .كند و در خارج روح و قلب، به قيافه عمل جمسم شود، وصل مى

  اى كه بايد عمل را در قبوىل بدرقه كنند جنبهسه 

ْنساَن َلفى ُخْسرٍ * َو اْلَعْصرِ    »1« *ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َتواَصْوا بِاحلَْقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّْربِ * ِإنَّ اْإلِ

به عمر، به زمان، به ايام بعثت . نسان كاىف نيستگويد، اميان به خدا، به تنهاىي براى سعادت ا اين سوره به ما دارد مى
. پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و سّلم و به عصر ظهور امام دوازدهم، قسم، متام مرد و زن عامل، در حال ضرر كردن هستند

ند و از درون بي اين خرب، از پروردگار عامل در قرآن جميد است، از خداىي عامل، عادل، حكيم، بينا و شنوا كه انسان را مى
؛ پروردگار عامل متام امواج »3«  ٍء َعليمٌ  َو ُهَو ِبُكلِّ َشىْ  ، و»2« ِإنَّ اللََّه َعليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ  :دهد كه و از برونش خرب مى

   دهد كه خواند، و بر روى اين مبنا خرب مى داند و مى قلىب مشا را در ذات دل مشا مى

______________________________  
مگر كساىن  * كارى بزرگى است ترديد انسان در زيان ىب]  كه]* [ ظهور پيامرب اسالم[سوگند به عصر : سوره عصر. 2) 1(

  .*اند اند و يكديگر را به حق توصيه منوده و به شكيباىي سفارش كرده كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده

   ها داناست رار سينهيقيناً خدا به نّيات و اس: 23: لقمان. 3) 2(

  .مهه چيز داناست]  به قوانني و حماسباتِ [و او . 29: بقره. 4) 3(

  

  80: اميان و آثار آن، ص

ْنساَن َلفى ُخْسرٍ  ، مگر كساىن كه پيوند عميق ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا .متام مرد و زن عامل در حال ضرر دادن هستند: .ِإنَّ اْإلِ
ها قيافه  ؛ يعىن آن.َو َعِمُلوا الصَّاِحلاتِ  دار با ذات اقدس احديت دارند، وىل نه پيوند تنها، ريشهصحيح، متني، مستقيم و 
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. كنند مندند، قرار دارد، در عامل خارج پياده مى هاى آن وجودى كه به او عقيده اى را كه در خّط خواسته آن اعتقاد معنوى
كند؛  ؛ چون خداوند هر عملى را هم قبول منى»ذين آمنوا و عملوااال ال«: گويد دقت مسأله در اين مطلب است كه منى

ى خدا بر سر آن سايه داشته باشد، مى پذيرد، و عمل  بلكه او آن عملى را كه رنگ، نور، خلوص براى خدا و امر و 
باىن شرعى م. كنند روزه، مناز و حج با ريا باطل است به طور مطلق مورد پذيرشش خنواهد بود، و لذا فقها حكم مى

دانند؛ يعىن هر عملى هم مورد  ها را باطل مى وجوىب، با ريا، خودمناىي و تظاهر در عمل سازگار نيست و عمل آلوده به آن
گونه كه انسان وقىت در مقابل آينه قرار گرفت، خودش  توّجه نيست، بلكه عمل بايد رو به روى آينه اميان باشد؛ يعىن مهان

اگر عمل بيگانه از اميان . بيند، عمل بايد در آين اميان انعكاس پيدا كند نهاىي، غري خود را منىبيند و در هنگام ت را مى
تواند ربط با خدا پيدا كند تا خداوند آن را قبول  كند؛ چون منى باشد، در آينه امياىن كه در درون است، انعكاس پيدا منى

  .اميان فرد، امر اهلى و خلوص عمل: به آن را بدرقه كنندبراى مهني شرط عمل اين است كه مهيشه بايد سه جن. منايد

  اى كه بايد عمل را در قبوىل بدرقه كند اميان، اولني جنبه

متصلني اهلى، اعمالشان قبول . اى كه بايد عمل را به مست پروردگار عامل، بدرقه كند، اميان خود انسان است اولني جنبه
من . گوييد، خدمت به جامعه بشر مشا مى. كند ، كلمه صاحل را وصل منىشود، و خدا اصًال به اعمال غري متصلني مى
پرسم، مگر بشر در مقابل خدا چه كسى است كه براى استفاد بشرى ديگر از خدمت او، چنني بر سر خدا منت  مى

واشر و  بگذارد، مثًال چهار مرت سيم را به يكديگر وصل كرده، و چهار تا پيچ و مهره را به مهديگر بسته، و سى
تواند راه هزار مرت را در  اى شده كه او مى هاى ديگر صنعىت را با يكديگر مرّكب كرده، و اين حمصول براى بشر وسيله برنامه

بيىن، ما هم اين نگاه را قبول  مشا چنني كارى را خدمت به بشر مى. هاى قدمي طى كند يك برنامه زماىن كمرت از مركب
گريد، خدا هم براى پذيرش آن شرايطى را عرضه كرده كه  طق اهلى وقىت مورد ارزياىب قرار مىكنيم، وىل اين عمل در من مى

  اگر بشر خبواهد از زير بار آن شرايط فرار كند، او آن عمل را

  81: اميان و آثار آن، ص

. خدا منت بگذاردكند؛ چون او اول اعالم كرده، و حق، مهيشه اول با او است، نه با بشر كه بعد خبواهد بر  قبول منى
هر كجا كه بشر . گردد اصًال اول حق، وسط حق و آخر حق، مهيشه به پروردگار عامل برمى. حق مهيشه با خداوند است

  .باشد تر مى خبواهد حقى را رعايت كند؛ حّق خداوند بر مهه حقوق مقّدم و پيش است، و از مهه حقوق مهم

  »1« .نيد، اما نه به حنو كلىبه پدر و مادر احسان ك: فرمايد قرآن جميد مى
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رعايت حقوق پدر و مادر مؤمن باشند يا مشرك، واجب است مگر در : فرمايند امام صادق و امام رضا عليهما السالم مى
افتند  در آن جا پدر و مادر از ارزش پدر و مادرى مى. جاىي كه خدا آن را گناه مشرده است و خبواهد حق خدا پاميال شود

ها  باشد كه فرزند آن مادر نيستند؛ آن جا ميدان مبارزه دو انسان با پروردگار در خّط زندگى بشرى مىو ديگر پدر و 
است، و حّق پروردگار عامل مقّدم است؛ چون حيثيت يك زن يا حيثيت يك مرد كه در منطقه خملوقيت هستند، با ذات 

ا تا هنگامى كه حقى از حقوق اهلى پاميال احسان به پدر و مادر صحيح است، ام. اقدس خالق قابل مقايسه نيست
  »2« .نشود

   جنب دومى كه بايد عمل را در قبوىل بدرقه كند، وجود امر اهلى بدان است

كه گفته شد، يك شرط قبوىل عمل اين است كه جنبه اميان در عمل باشد و آن را بدرقه كند و به عبارتى، در آن  چنان
جنب دومى كه بايد عمل را در قبوىل بدرقه كند، اين است كه اين عمل . داشته باشدعمل بايد فرد با پروردگارش رابطه 

تر عبادت كرده باشيد، به غري  مشا اگر ده ميليون مرتبه مناز صبح را چهار ركعت خبوانيد كه بيش. بايد به امر پروردگار باشد
دهند كه حرام و گناه   قيافه بدعت را هم به مشا مى كنند، از اين كه ده ميليون مرتبه چنني مناز صبحى را از مشا قبول منى

  حاال اگر مشا بگوييد من در پيشگاه خدا ايستاده بودم و. كبريه است

______________________________  
ْنساَن ِبواِلَدْيِه ُحْسناً َو ِإْن جاَهداَك لُِتْشرَِك «: اشاره به آيه هشتم سوره عنكبوت. 5) 1( َنا اْإلِ ىب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َو َوصَّيـْ

امي و اگر آن  انسان را درباره پدر و مادرش به نيكى كردن سفارش كرده: »َفالُتِطْعُهما ِإَىلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنـَبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
. دهى، از آنان اطاعت مكنآن ندارى، شريك من قرار ]  خداىي و ربوبيت[دو تالش كنند تا چيزى را كه هيچ دانشى به 

  .كنم ايد، آگاه مى داده بازگشت مشا فقط به سوى من است، پس مشا را به آنچه مهواره اجنام مى

  :حتت عنوان خصال من شرائع الدين از امام صادق عليه السالم نقل كرده 603، ص 2خصال، ج . 6) 2(

  .ُمْشرَِكْنيِ َفال ُتِطْعُهما َو َال َغيـَْرمهَُا ِىف اْلَمْعِصَيِه َفِإنَُّه َال َطاَعَه ِلَمْخُلوٍق ِىف َمْعِصَيِه اْخلَاِلقَو ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن َواِجٌب َفِإْن َكانَا . 
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 را من اين قدر عاشق خدا بودم و به او عالقه داشتم كه مناز دو ركعىت. خدا به من گفته بود كه منازت را دو ركعت خبوان
گريد، اين منازگزار هم چون  چهار ركعىت خواندم، عالوه بر اين كه چنني منازى ثواب ندارد، چون اين مناز قيافه بدعت مى
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خواند كه دلش چنني منازى  خواند، بلكه براى اين مى اين مناز را از روى اعتقاد به اين كه اين مناز را خدا از او خواسته منى
طورى، بايد در قيامت اين  بريه و حرام شده و به خاطر ده ميليون مرتبه مناز خواندن اينرا خواسته، دچار معصيت ك

هر چه را كه موال . پس شرط دوم قبوىل عمل اين است كه بايد بر اجنام آن، فرمان اهلى حاكم باشد. منازگزار به جهنم برود
اگر بشر هزار عدد خواسته مثبت و منفى دارد، . خواهد، بشر نبايد نسبت به آن با خدا اختالف حساب داشته باشد مى

خواهد به خود جلب كند و پانصد برنامه  پانصد خواسته مثبت و پانصد خواسته او منفى هست؛ يعىن پانصد برنامه را مى
ردگار خواهد دفع كند، در اين جا بايد مطابق با انبيا و بزرگان، در مسري اهلى، پانصد خواست مثبت و منفى را با پرو  را مى

ها عقيده واحد دارد، اين عمل، عمل  اگر در اين پانصد خواسته مثبت، خدا هم با تو نسبت به آن. عامل رو به رو كند
اى را  خواهد، و يا من خواسته خواهم، اّما خدا آن را منى اى را مى صاحل است، وگرنه، چنني باشد كه من خواسته

كند، و لذا اين اختالف حساب را   جا بشر با خدا اختالف حساب پيدا مى در اين. خواهد خواهم، وىل خدا آن را مى منى
اند تا زود است و دير نشده، در مهني دنيا حل كنيد كه اگر اختالف حساب به قيامت بكشد، آن جا ديگر حل آن  گفته

  :گردد شود كه چنني مى كنند؛ چون دفرت اعمال از نظر حساب به قدرى به هم رخيته مى را قبول منى

ا َيْستَـْهزُِؤنَ    »1«  ُمثَّ كاَن عاِقَبَه الَّذيَن َأساُؤا السُّواى َأْن َكذَّبُوا ِبآياِت اللَِّه َو كانُوا ِ

  »2«  ْم فيها خاِلُدونَ َو الَّذيَن َكَفُروا أَْوِلياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهْم ِمَن النُّوِر ِإَىل الظُُّلماِت أُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر هُ 

  »3«  بَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًه َو َأحاَطْت ِبِه َخطيَئُتُه فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدونَ 

______________________________  
آن گاه بدترين سراجنام، سراجنام كساىن بود كه مرتكب زشىت شدند، به سبب اين كه آيات خدا را : 10: روم. 7) 1(

  .گرفتند ها را به مسخره مى ردند و مهواره آنتكذيب ك

ها بريون  گرانند كه آنان را از نور به سوى تاريكى و كساىن كه كافر شدند، سرپرستان آنان طغيان. 257:. بقره. 8) 2(
  .اند اند و قطعاً در آن جا جاودانه برند؛ آنان اهل آتش مى

كساىن كه مرتكب گناه شدند و آثار گناه، سراسر وجودشان را   بلكه] گوييد نه چنني است كه مى: [81:. بقره. 9) 3(
  .اند فرا گرفت، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه
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ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّهُ َمَرضاً َو َهلُْم َعذاٌب أَليٌم ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ    »1«  ىف قـُُلِو

  .شود كه ديگر قابل حل نيست نتيجه به جاىي منتهى مىاين اختالف حساب گاهى از نظر 

  :اى كه بايد عمل را بدرقه كند، خالص بودن عمل است سومني جنبه

  »2«  َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلص

  .كند ماند؛ چون از اول بازار اهلى اعالم كرده كه عمل خملوط را قبول منى گويد، براى انسان فقط عمل خالص مى آيه مى

   حكايىت از جربئيل عليه السالم در قبوىل عمل عابد پانصد ساله

وقىت او . قدر صلى اهللا عليه وآله نازل شد كنند كه جربئيل عليه السالم به حمضر مقدس نىب عاىل روايت مهمى را نقل مى
منونه بود، به جربئيل عليه  ىباى را كه آورده بود، تالوت كرد و امر نزول آيه متام شد، نىب بزرگ كه در تواضع و اخالق  آيه

  .براى عربت گرفنت، از عجايىب كه از زمان خلقت خود تا االن در عامل مشاهده كردى، براى من تعريف كن: السالم فرمود

حال تعّجب چقدر من در : »3« ».َما َأْكثـََر اْلِعبَـَر َو أََقلَّ اِالْعِتَبارَ «: فرمايد امريمؤمنان عليه السالم درباره عربت گرفنت مى
  .هستم كه هيچ كالسى براى تعليم گرفنت و آموخنت مانند كالس روزگار نيست، وىل اين كالس شاگرد خيلى كمى دارد

   ز دام طبيعت پريدن خوش است گل از باغ الهوت چيدن خوش است

   به كاخ جتّرد نشسنت نكوست در آن جا رخ يار ديدن خوش است

   باده جان پروريدن خوش استمى عشق نوشيدن از دست يار ز آن 

   نسيمى وزد تاز باغ وصال چو گل جامه از تن دريدن خوش است

   از اين شهر و اين خانه تا كوى يار چو آهوى وحشى دويدن خوش است

   مهه شب به اميد صبح وصال چو ىن ناله از دل كشيدن خوش است
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   به شوق غزاالن عشق به صحراى وحدت چريدن خوش است! اهلى

   اى قمشهاهلى 

______________________________  
بر بيماريشان افزود، و ]  به كيفِر نفاقشان[است، پس خدا ]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى : 10: بقره. 10) 1(

  .گفتند، عذاىب دردناك است براى آنان در برابر آنچه مهواره دروغ مى

  .خداست كه دين خالص ويژه! آگاه باشيد: 3: زمر. 11) 2(

ج. 12) 3( ها،  چه فراوان است عربت: و آن حضرت فرمود: 844، ص 297، كلمات قصار )انصاريان(البالغه  ترجم 
  .گريان اند عربت و چه اندك
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حمدودى كه قرار بود من بر يكى از انبيا نازل شوم، در هنگام نازل شدن، در منطق ! آقا: جربئيل عليه السالم گفت
رفتم آن پيغمرب را مالقات كنم، كسى را در اين جزيره  در هنگامى كه مى. مانند بود، به درياى آرامى برخورد كردم جزيره

. از نظر عبادت، ظرف وجود او را كه نظر كردم، ديدم خيلى دقيق بود. ديدم كه فعاليت جسمى و فعاليت كارى داشت
من وقىت . ر كردم، ديدم خداى عزيز و توانا پانصد سال عمر به او عنايت كرده استاز نظر عمر، در ديوان عمر او كه نظ

متام تقاضاى من از تو ! اهلى: گفت من به اين مجله او رسيدم كه مى. رخيت به او برخورد كردم، در سجده بود و اشك مى
مرا در حال سجده بر خودت خواهم ساعت مرگ من و جان دادن  در يك مجله است، و آن اين است كه من از تو مى

كنم، حال  از تو تقاضا مى! اهلى. خواهم جامن را به تو بدهم، در حال سجده بر تو باشم قرار بدهى؛ من آن وقىت كه مى
من ! يا رسول اهللا. كنم روز مرا در قيامت در حال سجده حمشور كىن عبادت مرا تا شب مرگ تداوم بدهى، و تقاضا مى

  .هايش را پذيرفته است ت بندگان نگاه كردم و ديدم خدا مهه برنامهبه ديوان قبوىل نظريا
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باشد؛ او داراى وجودى  جربئيل عليه السالم به منزله وزير دربار اهلى، و امني وحى پروردگار است و اسرار خدا پيش او مى
كند كه  ه پنج صورت بيان مىخداى متعال در قرآن جميد در آيه صد و هفتاد و هفت سوره بقره، اميان را ب. نظري است ىب

  »1« .ها اميان به ماليكه است يكى از آن

ها خيلى براى من جالب بود، و دوست داشتم صحنه قيامت او را هم  اين برنامه! يا رسول اهللا: جربئيل عليه السالم گفت
  :فرمايد خدا مى چون در آيه سى و دو سوره يس،. من آن را در ديوان قيامت و در علم خدا مشاهده كردم. ببينم

   َو ِإْن ُكلٌّ َلمَّا َمجيٌع َلَدْينا ُحمَْضُرونَ 

  .مهه عامل، از اول تا آخر، هر چه كه هست، نزد من حاضر است

در علم پروردگار گذشته، حال و آينده وجود ندارد، و گذشتگان، و افراد زمان حاضر و آيندگان مهه معلوم و مسّلم 
عالوه بر قرآن جميد كه خيلى دقيق و لطيف آن را بيان كرده . اند متعاليه حبث كرده اين مطلب را در حكمت عاليه. است

   است، مرحوم حاجى، در منظومه حكمت و صدراملتأهلني در علم پروردگار در كتاب اسفار و ديگران

______________________________  
ِه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِه َو اْلِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلى لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَّ : منت آيه چنني است. 13) 1(

ِدِهْم  آَتى الزَّكاَه َو اْلُموُفوَن ِبَعهْ ُحبِِّه َذِوى اْلُقْرىب َو اْلَيتامى َو اْلَمساكَني َو اْبَن السَّبيِل َو السَّائِلَني َو ِىف الرِّقاِب َو أَقاَم الصَّالَه وَ 
  .ُمتـَُّقونَ ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبريَن ِىف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو حَني اْلَبْأِس أُولِئَك الَّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم الْ 
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اصل موجودات جهان  كند، ترين مبناى علم اهلى مهني آيه سى ودو سوره يس است كه بيان مى وىل عاىل. نظرياتى دارند
چه موجودات گذشته، چه موجودات حال و چه موجودات آينده در علم اهلى منعكس است؛ چون خدا است و حميط، و 

ما االن . غيبت متعّلق به حمدودين هست. خواهد باشد براى او غيبت معنا و مفهوم ندارد كه آينده بيايد تا او ببيند چه مى
اين وسط هم معلومات ما . ه و آينده، و نه از اول عامل اطالع دارمي و نه از آخر عاملگذشت: بني دو غيب قرار گرفتيم

گويد، در حمضر امام صادق عليه السالم نشسته بود، كسى  اين قدر كوچك است كه راوى مى. خيلى كم و كوچك است
. اول و آخرى را در نظر بياور در ذهن خود بيابان بدون: انداز كره زمني چقدر است؟ حضرت به او فرمود! آقا: پرسيد
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دانه ارزىن را در اين بيابان ىب اول و : بعد حضرت فرمود. بياباىن را در نظر آوردم كه نه اول دارد و نه آخر: سايل گفت
بينم در اين  حاال مى. خارج كردم: گفت. ذهن خود را از بيابان خارج كن: حضرت فرمود. رها كردم: گفت. آخر رها كن

حاال برو : حضرت فرمود. هاىي هست آيند؛ خلقىت وجود دارد؛ برنامه افتد؛ موجوداتى مى دث عجيىب اتفاق مىبيابان حوا
افتد، قابل  آن دانه ارزن، بني اين مهه حوادثى كه در اين بيابان اتفاق مى! آقا: گفت. آن دانه ارزن را در بيابان پيدا كن

بينيم، مانند دان  بينيم، نه چيزهاىي كه منى زمني در مقابل آنچه با چشم مىكره : امام عليه السالم فرمود. پيدا كردن نيست
خودت را ببني كه . خان تو اين قدر كوچك است. اول و آخر است و تو درون اين دانه ارزن هسىت ارزىن در يك بيابان ىب

  .در مقابل اين خانه چقدر كوچك هسىت

م؛ آينده هم متعّلق به ماىي هست كه غيب با آن وسعت در برابرمان گذشته متعّلق به ماىي هست كه اين قدركوچك هستي
از حال هم كه ما . ها احاط علمى پيدا كنيم توانيم نسبت به آن براى مهني منى. قرار دارد و ما هم اين قدر كوچك هستيم

  .اطالعات زيادى ندارمي

 :گفت ايستاد، مى اول هر منازى در برابر خدا كه مى اين گونه بود، نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله با آن بزرگى كه داشت،
  »1« ».َما َعَبْدنَاَك َحقَّ ِعَباَدِتَك َو َما َعَرفْـَناَك َحقَّ َمْعرِفَِتكَ «

  .من نتوانستم آن طورى كه تو هسىت تو را بشناسم، مرا ببخش، من در مقابل تو كوچك هستم! خدايا

  شكرگزارى ايوب عليه السالم و صرب بر بال

توفيق ! موالى من: دوازده نفر از فرزندان ايوب پيغمرب عليه السالم از دنيا رفتند و او صورتش را روى خاك گذاشت، گفت
  هاى موجودت را در من زياد شكر كردن در نعمت

______________________________  
  .24، ص 68حباراألنوار، ج . 14) 1(
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به او كه اين خرب را دادند، او دو مرتبه به سجده . ها با زلزله خراب شد خانه ملكى داشت كه مهه آنچنني چند  كن؛ هم
هاى ايوب عليه السالم را مجع كرده  طور خرمن ها را در من زياد كن، و مهني خدايا توفيق شكر بر نعمت: رفت و گفت

! خدايا: ا كه به او دادند، سر روى خاك گذاشت و گفتاين خرب ر . بودند كه درو كنند، صاعقه آمد و مهه را نابود كرد
ها را عنايت فرما؛ ثروتش كه از بني رفت، مهني مجله را تكرار كرد؛ مريض هم كه شد، مهني  به من توفيق شكر بر نعمت

. بوداى چادر زده  هفت سال بود كه او را از شهرش بريون كرده بودند و او در بيابان كنار چشمه »1« .مجله را گفت
  !آقا: ، آمد و گفت»2«  روزى مهسرش كه در قرآن جميد خيلى خدا از او تعريف كرده است

______________________________  
  :242 -240، ص 2تفسري القمى، ج . 15) 1(

يه عن ابن مسكان عن أىب بصري عن أىب عبد اهللا عل]  حمبوب[فإنه حدثىن أىب عن ابن فضال عن عبد اهللا بن حبر : قال
ا ىف الدنيا و  ا ىف الدنيا ألى عله كانت؟ قال لنعمه أنعم اهللا عليه  السالم قال سألته عن بليه أيوب عليه السالم الىت ابتلى 
أدى شكرها و كان ىف ذلك الزمان ال حيجب إبليس من دون العرش، فلما صعد و رأى شكر نعمه أيوب، حسده إبليس و 

شكر هذه النعمه إال مبا أعطيته من الدنيا، و لو حرمته دنياه، ما أدى إليك شكر نعمه  يا رب إن أيوب مل يؤد إليك: قال
فاحندر : قال. قد سلطتك على ماله و ولده: أبدا، فسلطىن على دنياه حىت تعلم أنه ال يؤدى إليك شكر نعمه أبدا، فقيل له

قدفعلت، فجاء مع : فسلطىن على زرعه، قال: قال. داإبليس فلم يبق له ماال و ولدا إال أعطبه، فازداد أيوب شكرا هللا و مح
سلطىن على غنمه، فسلطه على غنمه، فأهلكها ! يا رب: فقال. شياطينه، فنفخ فيه، فاحرتق، فازداد أيوب هللا شكرا و محدا

فيه إبليس، يا رب سلطىن على بدنه، فسلطه على بدنه، ما خال عقله و عينه، فنفخ : فازداد أيوب هللا شكرا و محدا، و قال
و سئل ... فصار قرحه واحده من قرنه إىل قدمه، فبقى ىف ذلك دهرا طويال حيمد اهللا و يشكره، حىت وقع ىف بدنه الدود 

فأمطر اهللا عليه ىف داره فراش : قال. مشاته األعداء: ء كان أشد عليك مما مر عليك؟ قال أيوب بعد ما عافاه اهللا، أى شى
و من يشبع من : أ ما تشبع يا أيوب؟ قال: ء عدا خلفه فرده فقال له جربائيل ب الريح بشىالذهب و كان جيمعه فإذا ذه

  رزق ربه؟

به نقل از حتفه اإلخوان درباره مهسر ايوب روايىت را نقل كرده است كه  665، ص 4برهان ىف تفسري القرآن، ج . 16) 2(
  :باشد منت آن چنني مى

) عليه السالم(سألته عن بليه أيوب : د اهللا جعفر بن حممد عليهما السالم، قالحبذف اإلسناد، عن أىب بصري، عن أىب عب
ا ىف الدنيا، و أدى شكرها، و ذلك أنه مل يكن بعد «: ء علته؟ قال الىت ابتليها ىف الدنيا، ألى شى لنعمه أنعم اهللا عليه 
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ويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السالم إال أيوب بن موص بن رع
خليل اهللا، و كان أيوب رجالعاقال، حليما، نظيفا، حكيما، و كان أبوه رجال مثريا كثري املال، ميلك املاشيه من اإلبل، و 

البقر، و الغنم، و احلمري، و البغال، و اخليل، و مل يكن ىف أرض الشام من كان ىف غنائه، فلما مات، ورث ذلك أيوب، و  
كان أيوب يومئذ عمره ثالثني سنه، فأحب أن يتزوج، فوصفت له رمحه بنت إفرائيم بن يوسف عليه السالم و كانت رمحه 
ا، و كان حيبها حبا عظيما، ألنه رأى ىف املنام أن جدها يوسف عليه  عند أبيها بأرض مصر، و كان أبوها شديد الفرح 

ائى قد وهبته لك، و كانت رمحه أشبه : قالالسالم نزع قميصاً كان عليه فألبسها إياه، و  يا رمحه، هذا حسىن و مجاىل و 
ا أيوب رغب فيها، فخرج إىل بلدها و معه مال جزيل و  اخللق بيوسف عليه السالم، و كانت زاهده عابده، فلما مسع 

هزها إليه، فحملها أيوب إىل هدايا، و سار حىت وصل إىل أبيها، فخطب منه ابنته رمحه، فزوجه إياها لزهده و ماله، و ج
  .بالده، فرزقه اهللا منها اثىن عشر بطنا، ىف كل بطن ذكر و أنثى
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: مهسرش گفت. من چند سال در نعمت بودم: ايوب عليه السالم به مهسرش گفت. مشا دعا كن خدا مرضت را شفا بدهد
هفت سال و هفت ماه : مهسرش گفت. ام من گرفتار بال شدهچند سال است : ايوب عليه السالم گفت. هشتاد سال

آن وقت اگر . ها با بالها يكسان شود هفتاد و سه سال ديگر ما مهلت دارمي كه حتّمل كنيم تا نعمت: گفت. است
  »1« .حاال كه خدا به حال ما آگاه است. كنيم اضافه شد، دعا مى

ْنُب ِمْن َعْبِدَك « :زد واند، وقىت سرش روى سجده بود، صدا مىخ امام زين العابدين عليه السالم هر وقت مناز مى َعُظَم الذَّ
  .من در مقابل تو جمرم هستم؛ چون حّق بندگى تو را ادا نكردم: »2« ».فـَْلُيْحِسِن اْلَعْفَو ِمْن ِعْنِدكَ 

از عابد پانصد ساله را در ادام حكايت جربئيل عليه السالم . شود آينده را مشاهده كرد خالصه اين كه در علم خدا مى
  .كنيم جلسه بعد دنبال مى

______________________________  
  .94، ص 6تفسري منهج الصادقني ىف إلزام املخالفني، ج . 17) 1(

  :801شيخ طوسى، مصباح املتهجد، ص . 18) 2(
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ا و اره و  اعتمر على بن احلسني عليه السالم ىف رجب فكان يصلى عند الكعبه عامه ليله و  ره، و يسجد عامه ليله و 
  .اليزيد على هذا مده مقامه. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك: كان يسمع منه ىف سجوده

  

  88: اميان و آثار آن، ص

  

  )2(انتظار فرج، برترين اعمال 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني اهلاحلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و 

نوبت . هاى قيامت مشاهده كردم هاى مهيج دادگاه من حال اين آقا را در صحنه! يا رسول اهللا: جربئيل عليه السالم گفت
هاى جهان خلقت  ترين دادگاه دادگاه عاىل اهلى، پاك. قيامت هست و علم خدا هم ناحمدود. رسيدگى به اعمال رسيد

عابد پانصد ساله را وارد اين دادگاه . دهند آيند و به نفع و يا به ضرر افراد شهادت مى اعمال مى. گريد ؛ رشوه منىاست
خيلى پاك هسىت، به ! خدايا: كنند ى از منكر، انسانيت، فضيلت و آگاهى عابد، به نفع او عرض مى. كنند مى

شت منا رمحت من : » أَْدِخُلوا َعْبِدى اْجلَنََّه ِبَرْمحَِىت « :رسد كه ن عابد مىخطاب به آ. مقتضاى رمحتت اين بنده را وارد 
شت بربم اقتضا مى شت است، وىل نسبت به اين بنده سنجش . كند كه تو را به  هر چند سخن از ارزش عمل در 

شت كنيد من ! نه، خدايا: گويد مى كند و اّما اين عابد سرش را باال مى. اعمال الزم نيست، و او را به رمحت من وارد 
شتت داخل منا؛ چون من براى تو : »ادخلىن جنتك بعبادتك«خواهم، و  شت رمحتت را منى مرا به خاطر عبادمت در 

من . خواهى اين زمحات و عبادات من را به حساب نياورى زمحت كشيدم و پانصد سال تو را عبادت كردم، و حاال مى
شتت بروم  چون عبادتت كردم، حقم اين است شت برگردانيد! قضات دادگاه: خطاب رسيد. كه به  قضات . او را از 

شت بر مى هاىي كه به او دادم، حلاظ كنيد، و مهه  رسد كه مهه نعمت در دادگاه خطاب مى. گردانند هم او را از 
كنند،  و را مقايسه مىقضات هم اولني نعمت داده شده به ا. هاىي را هم كه او براى من كرده، حساب كنيد عبادت

  بينند اولني نعمت داده شده به او، مى
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ها،  ها، اعصاب، كر چشم، برنامه ها، قوت ها متام ديده آن. نعمت چشم است؛ مهان چشمى كه براى ديدن اشيا است
خواهند  آورند؛ چون مى كنند و در پرونده مى هاى ديده و چشم را حساب مى ها، روشناىي و بيناىي روابط، كارها، نعمت

كنند و انداز عظمت نعمت چشم  ىت نعمت چشم را حساب مىوق. هاى خدا را در برابر عبادات او حساب كنند نعمت
بينند مقدار عبادت پانصد ساله او در مقايسه با نعمت چشم به تنهاىي كم  شود، در دادگاه عدل اهلى مى معلوم مى

 آفتاب، ماه، آب، سالمىت، گوش،: ها، مثل حاال ديگر نعمت. آورد و اين نعمت نسبت به عبادت كذاىي برترى دارد مى
زبان، بيىن، مغز، دست، زيباىي، پوست، عمر، هوا و نباتات مباند، و فعًال پانصد سال عبادت اين فرد، در برابر يك 

چشم را به تنهاىي حساب كردمي و اين نعمت نسبت به عبادت اين ! خدايا: كنند عرض مى. نعمت چشم كم آورده است
اش را تسويه   ؛ چون بدهكار است و چيزى ندارد كه با آن بدهىپس او را به جهنم بربيد: رسد خطاب مى. فرد برنده شد

كند، و اين گونه، عبادات پانصد سال اين فرد مؤمن در برابر يك نعمت چشم بر باد رفت، حاال او چه منىت بر خدا دارد  
دوره بدى به تو  ترى به من بنما؛ چون من در يك به من خيلى نگاه كن و عنايت بيش! خدايا: كه به پرودگار عامل بگويد

مشار را به او داده، او چه منىت بر خدا خواهد داشت؟ او  هاى ىب به راسىت با اميان به خداوندى كه اين نعمت. مؤمن شدم
برند و او شروع به   عابد را به طرف جهنم مى. بايد نسبت به چنني خداىي مؤمن باشد و اين اميان، منت گذاشنت ندارد

من يك عبادت ديگر داشتم كه ! كند خدايا كىن؟ عرض مى چرا گريه مى! بنده من: رسد مىخطاب . كند گريه كردن مى
ها آن را  اميد به فضل تو، و آن! خدايا: گويد رسد آن عبادت چيست؟ مى خطاب مى. اين قضات آن را حساب نكردند

مرا به . و سخن بدى گفتم من بد كردم. مرا به جهنم بربى! كردم تو اى خداى مهربان من گمان منى. حساب نكردند
شت داخل شو: » اْدُخْل َجنَِّىت ِبَرْمحَِىت « :رسد خطاب مى. شت برگردانيد   »1« .پس به واسطه رمحت من، به 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :495، ص 14متقى هندى، كنزالعمال، ج . 1

لذى بعثك باحلق إن هللا عبدا من عباده عبد اهللا تعاىل مخسمائه سنه وا! يا حممد: خرج من عندى خليلى جربيل آنفا فقال
على رأس جبل ىف البحر عرضه و طوله ثالثون ذراعا ىف ثالثني ذراعا و البحر احمليط به بأربعه آالف فرسخ من كل ناحيه، و 

ان خترج ىف كل ليله رمانه أخرج اهللا له عينا عذبه بعرض االصبع تبيض مباء عذب فتستنقع ىف أسفل اجلبل، و شجره رم
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فتغذيه يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانه فأكلها مث قام لصالته فسأل ربه عند وقت االجل أن 
يقبضه ساجدا و أن ال جيعل لالرض وال لشئ يفسده سبيال حىت يبعثه و هو ساجد، ففعل، فنحن منر عليه إذا هبطنا و إذا 

أدخلوا عبدى اجلنه :  العلم أنه يبعث يوم القيامه فيوقف بني يدى اهللا تعاىل فيقول له الرب تبارك وتعاىلعرجنا، فنجد له ىف
حاسبوا عبدى بنعمىت عليه و بعمله، فتوجد نعمه البصر قد أحاطت بعباده : بل بعملى، فيقول اهللا! يا رب: برمحىت، فيقول

برمحتك أدخلىن ! رب: ادخلوا عبدى النار، فيجر إىل النار فينادى: مخسمائه سنه و بقيت نعمه اجلسد فضال عليه، فيقول
من قواك : فيقول! أنت يا رب: من خلقك و مل تكن شيئا؟ فيقول! يا عبدى: ردوه، فيوقف بني يديه فيقول: اجلنه، فيقول

العذب من املاء املاحل من أنزلك ىف جبل وسط اللجه و أخرج لك املاء : فيقول! أنت يا رب: لعباده مخسمائه سنه؟ فيقول
! أنت يا رب: وأخرج لك كل ليله رمانه و إمنا خترج ىف السنه مره؟ و سألتىن أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول

  !إمنا االشياء برمحه اهللا يا حممد: فذلك برمحىت، و برمحىت أدخلك اجلنه، قال جربيل: فقال اهللا

  :ه با فضلش با انسان برخورد كند، نه با عدلش، از مجلهدر ادعى فرواىن از خداوند در خواست شده ك

 َو أَنََّك احلَِْكيُم اْلَعْدُل الَِّذى َال َجيُوُر َو َعْدُلَك ُمْهِلِكى َو ِمْن ُكلِّ َعْدِلَك َمْهَرِىب فَِإْن تـَُعذِّْبِىن : 223، ص 95حباراألنوار، ج 
  .َو ِإْن تـَْعُف َعىنِّ فَِبِحْلِمَك َو ُجوِدَك َو َكَرِمكَ  َفِبُذنُوِىب يَا َمْوَالَى بـَْعَد ُحجَِّتَك َعَلىَّ 

   َفِإنَُّه َال َطاَقَه لََنا ِبَعْدِلَك، َو َال َجنَاَه ِألََحٍد ِمنَّا ُدوَن َعْفِوكَ : 62الصحيفه السجاديه، ص 
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  اى كه بايد عمل در قبوىل بدرقه كند ادام حبث دربار سومني جنبه

اى كه بايد در روز قيامت عمل را در قبوىل در پيشگاه  ، طبق اين آيه گفته شد، سومني جنبه»1«  َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلصُ 
من بودم كه : هر گاه فرد هم اعمال خالصش را با خودبيىن خملوط كرد و گفت. خداوند بدرقه كند، خلوص عمل است

پرسم، آيا مهني كه فردى تنها  حاال من مى. رود هاى او را از بني مى عبادت براى تو عبادت كردم، مهني سخن ارزش هم
بگويد من به خدا عقيده دارم، و عملى در پى آن نباشد، و يا اگر عملى هست، در آن خلوص وجود نداشته باشد، 

الم و عقالى عامل، اين چنني عقيده داشتىن به خدا درست است؟ و آيا در قرآن جميد و در افكار انبيا، ائمه عليهم الس
كنند، وقىت كه  رابط خاىل دل و قلب براى داشنت اعتقاد كاىف هست يا نه؟ جنايتكاران هر گناه، معصيت و جنايىت مى

به راسىت، خوىب قلب به چيست؟ اصًال آيا او فقط اين . برو قلبت را خوب كن: گويند كنند، مى آنان را امر به معروف مى
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قبول داشنت اين رابطه به تنهاىي، عني اين است كه من دربار خودم بگومي آدم عاقل بيدارى هستم كه رابطه را قبول دارد؟ 
منايد، اما آيا صاحب اين عقيده وقىت تشنه شد، اين عقيد تنها، تشنگى او را بر  عقيده دارد آب تشنگى را رفع مى

  دارد؟ مى

______________________________  
  .259: زمر. 2) 1(

  

  91: ان و آثار آن، صامي

براى مهني اين كه فردى بگويد من آدم عاقل و بيدارى هستم كه عقيده دارم عامل خدا دارد و متام . تواند چنني كند هرگز منى
  .منايد كند، تشنگى را رفع مى اميان مهني است، مثل اين است كه بگويد عقيده داشنت به اين كه آب تشنگى را رفع مى

   اميان به حيوانات هاى ىب تشىب انسان

تواند بگويد من خدا را قبول دارم و بقيه كارهاىي را كه خداوند دستور اجنام آن را داده،  اگر اميان باشد، پس آيا انسان مى
  :خدا درآى اول سور مجعه، به اين انديشه غلط جواب داده. دهم اجنام منى

  »1« .ِض اْلَمِلِك اْلُقدُّوِس اْلَعزيِز احلَْكيمِ ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِىف السَّماواِت َو ما ِىف اْألَرْ 

اين آيه . كند كند، در ضمن فريادش، مرا تسبيح مى كند؛ االغ وقىت صدا مى قورباغه، در شب و در آب مرا تسبيح مى
كنند؛  منىها از اين جهت با هم فرقى  ماند و آن آدمى هم كه عقيد خاىل به خدا دارد، مثل قورباغه و االغ مى. قرآن است

گريند و نه از كارهاى حرام دست بر  خوانند، نه روزه مى ها هم عقيده به خدا دارند، در حاىل كه نه مناز مى چون آن
كنند كه اين  خورند، و اصًال حساب منى ها را مى روند و گندم و جوى آن ها بدون اجازه در زمني مردم مى آن. دارند مى

هاى مردم  نصف شب اسب، قاطر، االغ، شرت و قورباغه در زمني. ها راضى نيست ردناموال صاحب دارد و او به اين خو 
آدمى هم كه به تنهاىي خدا را قبول دارد، از اين نظر با قورباغه و . خورند و خدا را هم قبول دارند ها را مى روند و علف مى

  .كند االغ فرقى منى

َو َعِمُلوا  .باشد كنند آن أبدى مى لىب، و اين كالس، اول انسانيت است و بدرقه، اميان؛ يعىن عقيده ق»2« ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا
، در كنار عقيده به خدا، بايد عمل صاحل باشد؛ يعىن عالوه بر اين كه بايد در عمل، اميان داشته باشيد، »3«  الصَّاِحلات
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ى اهلى هم بر اين عمل حكومت كند، و ، اين كه بايد اين عمل را براى خداوند خالص  َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلصُ  بايد امر و 
  .و خملص اجنام بدهد

   ، آيه»4«  ْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًه طَيَِّبًه َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ 

______________________________  
ستايند،  مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[ها و آنچه در زمني است، خدا را  آنچه در آمسان: 1: مجعه. 3) 1(

  .ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست خداىي كه فرمانرواى هسىت و ىب

  .1: عصر. 4) 2(

  .مهان. 5) 3(

از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و : 3: حنل. 6) 4(
رتين عملى كه مهواره اجنام مى اى زنده مى پاكيزه   .دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 
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،  ، َو ُهَو ُمْؤِمنَ كند ، مرد يا زن فرقى منى ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى ،»نه من عمل اعتقاداً «: دگوي ، و منىَمْن َعِمَل صاِحلاً  :گويد مى
از جانب ، آيه »1«  ِإنَّ اللََّه اْشَرتى ِمَن اْلُمْؤِمنَني أَنـُْفَسُهْم َو أَْمواَهلُْم ِبَأنَّ َهلُُم اْجلَنَّهَ . فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًه َطيَِّبهً  وىل دين داشته باشد،

خواهيم كه به دنبال آن عقيده،  اى را مى توانيم خبرمي، بلكه ما عقيده گويد، ما از بشر عقيد خاىل را منى خداوند متعال مى
خواهم، او جانش را بدهد، و هر وقت به او گفتيم، پولت را در راه  جنگ است و جانت را مى: هر وقت به او گفتيم

  .كنم از پولش نكند، من خداوند، چنني آدمى را در بازار قيامت خريدارى مىخواهيم، او هيچ دريغى  خودمان مى

   مؤمن واقعى

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا ، اين آيه از آيات عجيب قرآن است؛ چون با كلمه و حرف »2« ِإمنَّ
َا .شروع شده است» امنا« راه فقط منحصر به مهني يكى است، و ديگر، دومى ندارد كه پيغمرب صلى اهللا عليه  ؛ يعىنِإمنَّ

َا .وآله آن دومى را نشان بدهد و عقل هم سومى را نشان بدهد ؛ يعىن يك راه فقط است، و اگر غري از اين راه، به هر ِإمنَّ
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َا اْلُمْؤمِ  .رساند راه ديگرى بروى، باطل است و تو را به هدف منى ، مؤمن واقعى كسى است كه از اول، از كساىن  ُنونَ ِإمنَّ
، و ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا از درون با خدا و با پيغمرب صلى اهللا عليه وآله رابطه داشته باشد، الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه، و  باشد كه

اهللا عليه وآله نكند، و اال االن كسى كه در  اگر او را خبوابانند و گوشت او را با قيچى جدا كنند، شك در پيغمرب صلى
صد هزار مرتبه شكر، خيلى ! اهلى: اش هم امكانات رفاهى برايش فراهم است و هيچ مشكلى هم ندارد، اگر بگويد خانه

از عقيده به على دست بردار، : زياد به او گفت زياد وقىت ابن مهم نيست؛ بلكه شاكر آن مردى است كه در بارگا ابن
او جواب . كنم هاى دست و پايت را زنده زنده قطع مى متام مفصل: زياد به او گفت ابن. دارم دست بر منى: داد جواب

وقىت گوشت را هم برداشتند، . هاى دست و پاى او كردند زياد شروع به قطع كردن مفصل قطع كن، و مأموران ابن: داد
خواهى بكن، خون، جان، عقل و  هر كارى مى: ديگر جواب داد او هم بار. از على دست بردار: زياد باز به او گفت ابن

  »3« .وجود من، يعىن على

______________________________  
شت براى آنان باشد  يقيناً خدا از مؤمنان جان: 111: توبه. 7) 1( اى آن كه    ...ها و اموالشان را به 

  .15: حجرات. 8) 2(

  :323 - 325، ص 1شيخ مفيد، ارشاد، ج . 9) 3(

سامل، : قال" ما امسك؟:" أن ميثم التمار كان عبدا المرأه من بىن أسد، فاشرتاه أمري املؤمنني عليه السالم منها وأعتقه وقال له
صدق اهللا ورسوله وصدقت : قال" أخربىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن امسك الذى مساك به أبواك ىف العجم ميثم:" قال

فرجع إىل " فارجع إىل امسك الذى مساك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و دع ساملا:" ، واهللا إنه المسى، قاليا أمري املؤمنني
إنك تؤخذ بعدى فتصلب وتطعن حبربه، فإذا كان اليوم الثالث :" فقال له على عليه السالم ذات يوم. ميثم واكتىن بأىب سامل

ذلك اخلضاب، وتصلب على باب دار عمرو ابن حريث عاشر عشره  ابتدر منخراك وفمك دما فيخضب حليتك، فانتظر
م من املطهره، وامض حىت أريك النخله الىت تصلب على جذعها وكان مقتل ميثم . فأراه إياها" أنت أقصرهم خشبه وأقر

ه، طعن ميثم باحلربه رمحه اهللا عليه قبل قدوم احلسني بن على عليه السالم العراق بعشره أيام، فلما كان يوم الثالث من صلب
  .فكرب مث انبعث ىف آخر النهار فمه و أنفه دما
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خوانيم و شرح حال ما نيست؛ بلكه اين حال انبيا و ائمه عليهم  ما از زبان سعدى مى. ، يعىن شك نياورندُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا
  :السالم است

   عاشقم بر مهه عامل كه مهه عامل ازوستبه جهان خرم از آمن كه جهان خرم ازوست 

   دم عيسى صبح تا دل مرده مگر زنده كىن كاين دم ازوست! به غنيمت مشر اى دوست

   آدم ازوست نه فلك راست مسلم، نه ملك را حاصل آنچه در سر سويداى بىن

   به حالوت خبورم زهر كه شاهد ساقيست به ارادت بربم درد كه درمان هم ازوست

   م اگر به نشود، به باشد خنك آن زخم كه هر حلظه مرا مرهم ازوستزخم خونين

   پادشاهى و گداىي بر ما يكسانست كه برين در مهه را پشت عبادت خم ازوست

  »1«  سعديا گر بكند سيل فنا خان عمر دل قوى دار كه بنياد بقا حمكم ازوست

  :هم در وصف اين حال چنني سروده است »2«  وحدت كرمانشاهى

  د تو و رب أرىن اين چه متناست با ديده خودبني نتوان ديد خدا رازاه

  از درد مناليد كه مردان ره حق با درد بسازند و خنواهند دوا را

  در حضرت جانان سخن از خويش مگوييد قدرى نبود در بر خورشيد سها را

  وحدت كه بود زنده خضروار مگر خورد از چشمه حيوان فنا آب بقا را

______________________________  
  .سعدى، مواعظ، غزل مشاره ده. 10) 1(

كان عارفا . و هو طهماسب قلى خان بن رستم خان، من رؤساء إيل كلهر بكرمانشاه: وحدت كرمانشاهى. 11) 2(
. ص 39ىف  1365و أخرى ىف . 1350ص ىف  37طبع ديوانه الشهشهاىن مره بطهران ىف . 1310متصوفا و توىف 

  ).امللك(و لعله ناظم مثنوى أنوار قدسيه املوجود عند . رمجه عربت ىف نامه فرهنگيان و قد يعرف بوحدت على شاهت
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  ديوان وحدت كلهر: ذيل 1263، ص 9الذريعه إىل تصانيف الشيعه، ج 
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   خوب شدن قلب، تنها با انعكاس شعاع نور اهلى

عقيده به حق و به رسولش دارد و اگر قطعه قطعه بشود، شكى در اين عقيده به وجود مؤمن واقعى كسى است كه 
، فقط »برو قلبت را خوب كن«: كاربرد اين مجله. ؛ يعىن آنان بايد عقيده را تبديل به انرژى بكنند»1« َو جاَهُدوا .آيد منى

  .اس شعاع نور اهلى استخوب شدن قلب، تنها به انعك. خوشى دادن جنايتكاران به خود است براى دل

وضع حامل از اين زجنري  : با تو چه كردند؟ گفت: يكى از دانشمندان بزرگ شاگرد خود را در خواب ديد و از او پرسيد
، روشن است و اين هم مسريى است كه »2«  ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ  :گران آتشى كه بر گردمن هست و قرآن جميد از آن خرب داده

از مهان سال . خوردم داىن چرا؟ براى اين كه من ساىل يك مرتبه شراب مى مى. كشند طرف جهنم مىدارند مرا در آن به 
اوىل كه من شراب خوردم، آن شراب داخل خومن شد و خومن هم جنس گرديد، و خون جنس با شراىب كه مورد رضايت خدا 

مهني كه آن خدا واقعى در قلب من نبود، من  خدا هم كه ديگر دِر اين خانه جنس وارد نشد، و براى. نبود، در قلبم رفت
  .سوزاند برند، و اال اگر خدا واقعى در دل باشد، خداوند چنني دىل را در آتش خود منى را دارند به مست جهنم مى

ر عشقت خانه كردم به دست خود دمل ديوانه كردم    دمل را 

   خانه كردم شكن بود كه او را وارد بت مگر عشقت خليل بت

   اندى و خدا در خانه دل دمل چون كعبه حمرم خانه كردمتو م

   ز نور عشق تو چون آتش طور گرفتم يك قبس گريانه كردم

   ال عشقم از نور خدا بود به شاخ آتشينش النه كردم

   هاى دينداران واقعى نشانه



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

 

 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَرْ  بايد عقيده به خدا را با جانشان و مالشان به انرژى عملى تبديل   »3« تابُواِإمنَّ
برو قلبت را : گويند حساب كساىن كه مى »4« . َو جاَهُدوا بَِأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم ىف َسبيِل اللَِّه أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ  كنند،

   خوب كن، در مجله آخر آيه، به

______________________________  
  اند جهاد كرده... و : 15: حجرات. 12) 1(

  .او را بگرييد و در غل و زجنريش كشيد] فرمان آيد: [30: حاقه. 13) 2(

در حّقانّيت آنچه [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن: مهان: 15: حجرات. 14) 3(
   ننمودهشك ] اند به آن اميان آورده

  .اند اهل صدق و راسىت] در گفتار و كردار[اند، اينان  هايشان در راه خدا جهاد كرده و با اموال و جان: مهان. 15) 4(
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مردمى كه با خداوند و پيغمرب صلى اهللا عليه وآله پيوند بدون ترديد دارند، و تا شب مرگ : وسيله خود خدا روشن شده
اگر چنني  ! كنند، يا رسول اهللا آورند، و مالشان را هم در راه او مصرف مى ها را به خدمت آن عقيده در مى ىهم انرژ 

  .گويند و دين ندارند ها اين عالمات را نداشتند، دروغ مى اگر آن.  أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ  كساىن به تو گفتند، ما دين دارمي،

  اميان حقيقى به خدا

ران، مغازهدر خيابان امري  ها را  ها، هندى هستند كه شايد تاكنون آن داران آن مغازه هاىي هست كه مدير و سرمايه كبري 
ها حىت در تابستان، با چند مرت پارچه ضخيم و با يك كاله ضخيم بر سر و با  بارها مشاهده كرده باشيد، اين هندى

شود، مشغول كاسىب  گاه كوتاه منى ه تا شب مرگ هيچموهاى بافته شده ريشى كه از اوىل كه مو در صورت در آورد
ها بگوىي اين پول را  ها بربى و به آن اگر يك ميليون صد توماىن نقد را در كيف بگذارى و به مغاز اين هندى. هستند

ىت به من گاوپرس آيني: گويد آوردم به تو بدهم تا مهني امروز بروى اين عمامه را بردارى و اين صورتت را هم برتاشى، مى
اى كه او با گاو رابطه دارد، با خدا رابطه دارمي؟ او  آيا ما به آن اندازه. دهد كه من چنني كارى را اجنام دهم اجازه منى

از : اند ها به ما گفته هاى برنام گاوپرسىت در افكار علماى ما منعكس است و آن من معبودم گاو است و خواسته: گويد مى
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ىي، بايد عمامه به سرت بسته باشد و موهاى بدنت را هم تا شب مرگ كوتاه نكىن؛ يعىن تا آن آ وقىت كه در اجتماع مى
من . كنم؛ چون گاو رضايت ندارد ات را آتش زدمي، و اگر دنيا را به من بدهيد، من كارى خالف آيينم منى وقىت كه جنازه

ا اين اميان است؟ بلكه اميان مهان است كه در اين دهد، و آي ها رضايت مى هاى مسلمان عفىت پرسم آيا خدا به اين ىب مى
  :آيه آمده

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا َو جاَهُدوا ِبَأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسهِ    »1«  ْم ىف َسبيِل اللَِّه أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ ِإمنَّ

   معناى انتظار فرج

   انتظار فرج؛ يعىن عقيده به خدا، انبيا و ائمه داشنت، و به مرحله عمل در آوردن آن عقيده، تا نتيجه

______________________________  
در حّقانّيت آنچه به آن اميان [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن: مهان. 16) 1(

اهل صدق و ] در گفتار و كردار[اند، اينان  هايشان در راه خدا جهاد كرده و با اموال و جانشك ننموده ] اند آورده
  .اند راسىت

  

  96: اميان و آثار آن، ص

ما انتظار دارمي » .عجل على ظهورك يا صاحب الزمان«: حاصل شود، نه به معناى اين كه دستت را بلند كىن و بگوىي
كسى كه . ات مورد رضايتش باشد حضرت بيايد، و حضرت هم وقىت آمد، از تو انتظار دارد كه رفتار، اخالق و زندگى

بايد تا رسيدن امام باز بكند، و اال اين كه انتظار فرج تنها به آرزو هاى زيادى را  من منتظر امام زمان هستم، گره: گويد مى
مشا اگر به  . ؛ يعىن آماده شدن و گشودن گره»فرج«. شود به آرزو درست منى» فرج«و خيال باشد، دروغ است، و 

راوى به . ستدر لغت عرىب، به معناى گشودن، باز شدن و رفع مانع كردن ا» فرج«هاى لغت عرىب مراجعه كنيد،  كتاب
ها را كه كشتيد، و ما كه آمدمي، ما را  انبيا عليهم السالم كه آمدند، آن: گويد آيد؟ آقا مى چرا امام زمان منى: گويد امام مى

پس انتظار فرج، به . ها بايد باز شود گره. گره زياد است. كشيد او هم كه بيايد، او را هم مثل ما مى. كشيد هم كه مى
 » أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر اْلَفرَجِ « :گويد نيست؛ چون رسو ل خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى معناى آرزوى تنها
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رت و ريشه: »1« . اين عمل عاىل است: گويد فقط مى. دارتر از انتظاِر گشايش كار نيست عملى در شيعيان ما واالتر، 
  .آورد، باز كنم ها گشايش واقعى در نتيج كار مى دن آنهاىي را كه باز كر  من حاال بايد بروم گره

   خرما نتوان خوردن ازين خار كه كشتيم ديبا نتوان كردن ازين پشم كه رشتيم

لوى كباير حسناتى ننوشتيم    بر حرف معاصى خط عذرى نكشيدمي 

   افسوس بر اين عمر گرامنايه كه بگذشت ما از سر تقصري و خطا در نگذشتيم

   ىن پى هم چو شب و روزند ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيمپريى و جوا

   ما را عجب ار پشت و پناهى بود آن روز كامروز كسى را نه پناهيم و نه پشتيم

   گر خواجه شفاعت نكند روز قيامت شايد كه ز مشاطه نرجنيم كه زشتيم

   سعدى »2«  سعدى مگر از خرمن اقبال بزرگان يك خوشه ببخشند كه ما ختم نكشتيم

______________________________  
َفِإنَّ النَِّىبَّ َصلَّى اللَُّه عليٍه َو آِلِه َقاَل أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر اْلَفرَِج َو َال تـَزَاُل : 318، ص 50حباراألنوار، ج . 17) 1(

  ...ِبِه النَِّىبُّ ص َميَْألُ اْألَْرَض ِقْسطاً َو َعْدًال َكَما ُمِلَئْت َجْوراً َو ظُْلماً  ِشيَعتـَُنا ِىف ُحْزٍن َحىتَّ َيْظَهَر َوَلِدَى الَِّذى َبشَّرَ 

  :382، ص 4الفقيه، ج  الحيضره صدوق، من

  .َجلَّ؟ َقاَل انِْتظَاُر اْلَفرَجِ  فـََقاَل َلُه َزْيُد ْبُن ُصوَحاَن اْلَعْبِدىُّ يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َفَأىُّ اْألَْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه َعزَّ وَ 

  .سعدى، مواعظ، غزليات. 18) 2(

  

  97: اميان و آثار آن، ص

رتين هديه براى يوسفعليه السالم    آوردن 
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يوسف . در متام كشور مصر اعالم كردند، عزيز مصر از دنيا رفته و يوسف عليه السالم به جاى او عزيز كشور شده است
اى براى يوسف عليه  ها مهه با خود حساب كردند كه بلند شوند و هديه آن. رفيق بزرگوار داشتاى  عليه السالم عده

هر دوسىت آمد، شخصيت يوسف را پيش خودش حساب كرد و مناسب با قيافه و شخصيت حساب شده . السالم بربند
يه كرد در ذهنش از او هديه ترين رفيقش هنوز به ديدنش نيامده وىل يوسف عليه السالم هر چه منتظر شد، ديد عزيز . اى 

منود، چرا او هنوز به ديدن من نيامده؟ مهه آمدند  كرد و از پيش خودش سؤال مى او هر روز صبح در بارگاه نظر مى. است
اى با خود  وىل يوسف عليه السالم ديد دست رفيقش خاىل است و هديه. و رفتند تا اين كه روز آخر عزيزترين رفيقش آمد

اى عزيز : او كه رو به روى يوسف عليه السالم روى ختت نشسته بود، به او گفت. از اين كار او تعّجب كردندارد و 
اى بياورم، چيزى كه در خور لياقتت  هر چه در اين بازارهاى مصر گشتم كه مطابق با شخصيت مشا بتوامن هديه! پروردگار

ر آورد و آن را مقابل يوسف عليه السالم نگاه داشت و  اى د بعد در جيب خود دست برد و آينه. باشد، پيدا نكردم
چيزى كه لياقتت را داشته باشد، نداشتم كه براى تو بياورم، پس خودت را براى خودت هديه آوردم؛ ! عزيز من: گفت

چون اگر صد قسمت زيباىي در عامل وجود داشت، خدا نود و نه تاى آن را در ساخنت مجال يوسف عليه السالم به كار 
ره مى : او به يوسف عليه السالم گفت. برد برد و يك دانه آن را در هم عامل پخش كرد كه از آن يك دانه هم يوسف 

  »1« .قربانت در آينه، خودت را نگاه كن، من مجال خودت را براى تو هديه آوردم

______________________________  
  :موالنا در فيه ما فيه دارد. 19) 1(

چيست كه تو را نيست و بدان : گفت از براى من چه ارمغان آوردى؟ گفت. دوسىت از سفر رسيد يوسف مصرى را
چيست كه . ام تا هر حلظه روى خود را در وى مطالعه كىن حمتاجى؟ اال جهت آنكه از تو خوبرت هيچ نيست، آينه آورده

ان اهللا : ايد بردن تا در وى خود را ببيندب تعاىل را نيست و او را بدان احتياج است؟ پيش حق تعاىل دل روشىن مى حق
  .الينظر اىل صوركم و ال اىل اعمالكم و امنا ينظر اىل قلوبكم

  :خيزيد عاشقان سوى آمسان رومي: بامطلع 97در ديوان مشس غزل مشار 

   جان آينه كنيم به سوداى يوسفى

   پيش مجال يوسف با ارمغان رومي

  :اى دريغ كه شب آمد مهه گشتيم جدا، موالنا چنني سروده: مطلعبا  4بند مشاره مهني ديوان  در ترجيع
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  هركى دل دارد آينه كند آن دل را

  آينه هديه بدان يوسف كنعان آريد

  :با مطلع ترا كسى كه به گلگشت بوستان آورد، چنني دارد 510صايب تربيزى در ديوان خود در غزل مشاره 

   آورد خويشنت خجلت كشد ز ره منى

  ه آن كس كه ارمغان آردبه يوسف آين

  :دوستان جان مرا جانب جانان آريد، چنني سروده: با مطلع 69منصور حالج در ديوان منسبوب به خود در غزل مشاره 

   زنگ اغيار زدودمي ز آين دل

  آينه حتفه بر يوسف كنعان آريد

  

  98: اميان و آثار آن، ص

  .تا قبولت كنندوقىت در قيامت وارد شدى، فقط خدا را بايد داشته باشى 

  رتين راه براى شناخت خدا

يك نفر به دِر خانه عائشه : خواهد به خدا شناخت داشته باشد، فقط يك راه دارد كه در روايىت بيان شده كسى كه مى
پيغمرب صلى اهللا عليه وآله از دنيا رفته : عايشه گفت. با پيغمرب صلى اهللا عليه وآله كار دارم: آمد و درب را زد و گفت

، وىل حاال كه ايشان از دنيا رفته، از تو تقاضا دارم پيغمربصلى اهللا عليه خواست او مرا نصيحت كند دمل مى: گفت. است
خواهى پيغمربصلى اهللا عليه وآله را  اگر مى: عايشه فكر كرد و بعد به اين سايل گفت. وآله را براى من تعريف كىن

آن را خبواىن، مهه را كه  بشناسى، فقط يك راه دارد، و آن اين است كه بروى قرآن خدا را بردارى و از اول تا آخر
  »1« .فهميدى، پيغمربصلى اهللا عليه وآله يعىن مهان قرآن
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كسى بايد منتظر امام باشد كه چشم، گوش، زبان، . كنند در قيامت اگر مسلمان به معناى قرآن نباشد، قبولش منى
حضرت ظاهر شد، بتواند در  دوسىت، ازدواج، تربيت فرزند، اقتصاد و خرج كردن او مهه به شكل قرآن باشد كه وقىت

  .معناى انتظار فرج اين است. آغوش پسر زهرا عليها السالم قرار بگريد

  عظمت شيخ مفيد

خواستند بر  نظري، شىب كه از دنيا رفت، روز بعد او را دفن كردند، و وقىت كه مى شيخ مفيد مرد اصيل شيعه و اين انسان ىب
اى : پارچه را برداشتند و ديدند بر روى آن نوشته. بر روى قربش افتاده است قربش فاحته خبوانند، ديدند پارچ سبز رنگى

   زير اين. پيغمرب صلى اهللا عليه وآله خيلى گران متام شد مرگ تو بر آل! شيخ عزيز

______________________________  
  :، چنني آورده است91، ص 6در مسند امحد، امحد بن حنبل، ج . 20) 1(

بن عامر قال أتيت عائشه فقلت يا أم املؤمنني أخربيىن خبلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت كان  عن سعد بن هشام
  .خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اهللا عزوجل وانك لعلى خلق عظيم

  :هم اين روايت را چنني نقل كرده است 4در قاموس شتائم، حسن بن على السقاف، ص 

ى عائشه رضى اهللا عنها وعن أبيها فسألتها عن أخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخلت عل: قال سعد بن هشام
  .كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن: بلى، قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: فقالت

  

  99: اميان و آثار آن، ص

در مرگ اين مرد با واقعيت انساىن؛ يعىن  امام زمان عليه السالم. نوشته، نام حجه ابن احلسن العسكرى نوشته شده بود
ديدم كه بر روى   رود، هر وقت در جملس درس مى يادم منى: هايش گفت شيخ مفيد رمحه اهللا، خيلى گريه كرد و در گريه

  »1« .شدم كىن، شاد مى اى و دارى احكام خدا را براى مردم بيان مى كرسى درس نشسته

ها غايب بود و زندگاىن پنهاىن و خمفيانه داشت، وىل هر روز در جملس  موقع هم از ديدهالبته، امام زمان عليه السالم آن 
  .امي ها در دنيا چه كسى بودند، و ما نسبت به آنان چقدر تا به حال ضرر كرده اين. كرد درس شيخ مفيد شركت مى
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  احرتام گذاشنت على عليه السالم به مردان خدا

بود و صاحبش براى ترميم آن سقف پول نداشت و براى تأمني پول آن خرمافروشى اى شكسته  تريهاى چوىب سقف مغازه
! ميثم جان: گفت آمد و مى شد، در اين مغازه مى عليعليه السالم، گوهر دوم عامل خلقت، هر وقت خسته مى. كرد مى

  .ام آمدم تو را مالقات كنم، خسته شده

  .شد اش برطرف مى ديد، غم و غصه وقىت مشا را مى قدرى بوديد كه على عليه السالم مشا چه مردان عاىل

  .رسيد ها به هزار نفر منى بودند، عدد اين »2« شاكر اى در زمان على عليه السالم به نام قبيل بىن قبيله

تا روز رسيد،  شاكر به هزار نفر مى اگر عدد قبيله بىن! و اهللا قسم: امريمؤمنان عليه السالم روزى بر روى منرب به مردم فرمود
  »3« .شد قيامت، آن طورى كه بايد خدا در زمني عبادت بشود، عبادت مى

ها نفر مجعيت شايد صبح حاضر نيستند بلند شوند و  حاال در كشور شيعه، ميليون. اين قبيله آن قدر با ارزش بودند
  .ها اين نبود آمد، آثار اعمال آن ان منىآيد، و اگر بدش مردم از خدا بدشان مى »4«  اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتقيمَ  :بگويند

______________________________  
منت نام آن حضرت براى شيخ مفيد را سيد على . 291، ص 2شيخ حممد مهدى حايرى شجر طوىب، ج . 21) 1(

  :چنني آورده است 480، ص 2بروجردى در طرائف املقال، ج 

ال صوت : حلضره صاحب االمر عليه السالم وجدت مكتوبه على قربه وهذه االبيات منسوبه: ىف كتاب جمالس املؤمنني
فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم * يوم على آل الرسول عظيم ان كنت قد غيبت ىف جدث الثرى* الناعى بفقدك انه
  .تليت عليك من الدروس علوم وهذا غري بعيد* املهدى يفرح كلما

  :375، ص )ترجم پرويز اتابكى(پيكارصفني . 22) 2(

  :على بدان روز سرود

  ...دعوت فلّباىن من القوم عصبه فوارس من مهدان غري لئام 

من اين قوم را فرا خواندم و گروهى زبده، از شهسواران مهدان كه دور از فرومايگى هستند، دعومت را لبيك گفتند، 
كه به گاه پيكار  ) ه از قبيله مهدان بودندبنو شاكر و بنو شبام، دو تري (شهسواراىن مهداىن، از بىن شاكر و بىن شبام 
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و تيغ آبداده برّان به » رديىن«چون آتش جنگ بني اقوام بر افروزد با هر آن نيزه خدنگ . آسان نيستند گري و تن گوشه
ن اند، و چون به نربد آيند تند و با مهابت و دمش بىن مهدان را اخالقى واال و ديىن است كه بدان آراسته. پيكار آيند

  :گفت) و. (شكارند

  ...و جّد و صدق ىف احلروب و جنده و قول اذا قالوا بغري أثام 

هر گاه به خانه . رساىن هستند و چون قوىل دهند بر آن ىب ترديد بپايند ها، مرد سخت كوشى و راسىت و كمك و به جنگ
رهآنان در آىي و مهمان ايشان شوى، مهاره در نعمت به سر برى و از حسن خدمت و خ شت را  وراك  مند باشى، خدا 

شت به . به بىن مهدان به پاداش دهد؛ زيرا اين قبيله به روزهاى سخىت، خوان گسرتده غريبان و آوارگانند اگر من بر در 
  .به سالمت و آسايش به فردوس در آييد: درباىن گماشته باشم، به بىن مهدان گومي

  :گويد مى 154 -153ى، مقتل احلسينعليه السالم، در ص غفارى مصّحح كتاب أبو خمنف االزد. 23) 3(

و كانت بنو شاكر من املخلصني بوالء أمري املؤمنني عليه السالم، وفيهم يقول عليه السالم . ... بنو شاكر بطن من مهدان
م، وكانوا يلقبون فت: يوم صفني م الفا لعبداهللا حق عبادته، وكانوا من شجعان العرب ومحا   .يان الصباحلو متت عد

  .6: محد. 24) 4(

  

  100: اميان و آثار آن، ص

   نوشت پى

  :495، ص 14متقى هندى، كنزالعمال، ج . 1

والذى بعثك باحلق إن هللا عبدا من عباده عبد اهللا تعاىل مخسمائه سنه ! يا حممد: خرج من عندى خليلى جربيل آنفا فقال
على رأس جبل ىف البحر عرضه و طوله ثالثون ذراعا ىف ثالثني ذراعا و البحر احمليط به بأربعه آالف فرسخ من كل ناحيه، و 

تبيض مباء عذب فتستنقع ىف أسفل اجلبل، و شجره رمان خترج ىف كل ليله رمانه أخرج اهللا له عينا عذبه بعرض االصبع 
فتغذيه يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانه فأكلها مث قام لصالته فسأل ربه عند وقت االجل أن 

فنحن منر عليه إذا هبطنا و إذا يقبضه ساجدا و أن ال جيعل لالرض وال لشئ يفسده سبيال حىت يبعثه و هو ساجد، ففعل، 
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أدخلوا عبدى اجلنه : عرجنا، فنجد له ىف العلم أنه يبعث يوم القيامه فيوقف بني يدى اهللا تعاىل فيقول له الرب تبارك وتعاىل
حاسبوا عبدى بنعمىت عليه و بعمله، فتوجد نعمه البصر قد أحاطت بعباده : بل بعملى، فيقول اهللا! يا رب: برمحىت، فيقول

برمحتك أدخلىن ! رب: ادخلوا عبدى النار، فيجر إىل النار فينادى: مخسمائه سنه و بقيت نعمه اجلسد فضال عليه، فيقول
   من قواك: فيقول! أنت يا رب: من خلقك و مل تكن شيئا؟ فيقول! يا عبدى: ردوه، فيوقف بني يديه فيقول: اجلنه، فيقول

من أنزلك ىف جبل وسط اللجه و أخرج لك املاء العذب من املاء املاحل : قولفي! أنت يا رب: لعباده مخسمائه سنه؟ فيقول
! أنت يا رب: وأخرج لك كل ليله رمانه و إمنا خترج ىف السنه مره؟ و سألتىن أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول

  !ا حممدإمنا االشياء برمحه اهللا ي: فذلك برمحىت، و برمحىت أدخلك اجلنه، قال جربيل: فقال اهللا

  :در ادعى فرواىن از خداوند در خواست شده كه با فضلش با انسان برخورد كند، نه با عدلش، از مجله

 َو أَنََّك احلَِْكيُم اْلَعْدُل الَِّذى َال َجيُوُر َو َعْدُلَك ُمْهِلِكى َو ِمْن ُكلِّ َعْدِلَك َمْهَرِىب فَِإْن تـَُعذِّْبِىن : 223، ص 95حباراألنوار، ج 
  .َفِبُذنُوِىب يَا َمْوَالَى بـَْعَد ُحجَِّتَك َعَلىَّ َو ِإْن تـَْعُف َعىنِّ فَِبِحْلِمَك َو ُجوِدَك َو َكَرِمكَ 

   َفِإنَُّه َال َطاَقَه لََنا ِبَعْدِلَك، َو َال َجنَاَه ِألََحٍد ِمنَّا ُدوَن َعْفِوكَ : 62الصحيفه السجاديه، ص 

  .259: زمر. 2

  101: اميان و آثار آن، ص

ستايند، خداىي كه  مى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[ها و آنچه در زمني است، خدا را  آنچه در آمسان: 1: مجعه. 3
  .ناپذير و حكيم است ايت پاكيزه و تواناى شكست فرمانرواى هسىت و ىب

  .1: عصر. 4

  .مهان. 5

كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل  : 3: حنل. 6
رتين عملى كه مهواره اجنام مى اى زنده مى پاكيزه   .دهيم اند، مى داده دارمي و پاداششان را بر پايه 

شت براى آنان باشد  يقيناً خدا از مؤمنان جان: 111: توبه. 7 اى آن كه    ...ها و اموالشان را به 
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  .15: حجرات. 8

  :323 -325، ص 1، ارشاد، ج شيخ مفيد. 9

سامل، : قال" ما امسك؟:" أن ميثم التمار كان عبدا المرأه من بىن أسد، فاشرتاه أمري املؤمنني عليه السالم منها وأعتقه وقال له
 صدق اهللا ورسوله وصدقت: قال" أخربىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أن امسك الذى مساك به أبواك ىف العجم ميثم:" قال

فرجع إىل " فارجع إىل امسك الذى مساك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و دع ساملا:" يا أمري املؤمنني، واهللا إنه المسى، قال
إنك تؤخذ بعدى فتصلب وتطعن حبربه، فإذا كان اليوم الثالث :" فقال له على عليه السالم ذات يوم. ميثم واكتىن بأىب سامل

خضب حليتك، فانتظر ذلك اخلضاب، وتصلب على باب دار عمرو ابن حريث عاشر عشره ابتدر منخراك وفمك دما في
م من املطهره، وامض حىت أريك النخله الىت تصلب على جذعها وكان مقتل ميثم . فأراه إياها" أنت أقصرهم خشبه وأقر

يوم الثالث من صلبه، طعن ميثم باحلربه رمحه اهللا عليه قبل قدوم احلسني بن على عليه السالم العراق بعشره أيام، فلما كان 
  .فكرب مث انبعث ىف آخر النهار فمه و أنفه دما

  .سعدى، مواعظ، غزل مشاره ده. 10

كان عارفا متصوفا و . و هو طهماسب قلى خان بن رستم خان، من رؤساء إيل كلهر بكرمانشاه: وحدت كرمانشاهى. 11
ترمجه عربت . ص 39ىف  1365و أخرى ىف . 1350ص ىف  37ىف طبع ديوانه الشهشهاىن مره بطهران . 1310توىف 

  ).امللك(و لعله ناظم مثنوى أنوار قدسيه املوجود عند . ىف نامه فرهنگيان و قد يعرف بوحدت على شاه

  ديوان وحدت كلهر: ذيل 1263، ص 9الذريعه إىل تصانيف الشيعه، ج 

  اند جهاد كرده... و : 15: حجرات. 12

  .او را بگرييد و در غل و زجنريش كشيد] رمان آيدف: [30: حاقه. 13

  102: اميان و آثار آن، ص

در حّقانّيت آنچه به آن [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن: مهان: 15: حجرات. 14
   شك ننموده] اند اميان آورده

  .اند اهل صدق و راسىت] در گفتار و كردار[اند، اينان  د كردههايشان در راه خدا جها و با اموال و جان: مهان. 15
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] اند در حّقانّيت آنچه به آن اميان آورده[اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن: مهان. 16
  .اند اهل صدق و راسىت] ردر گفتار و كردا[اند، اينان  هايشان در راه خدا جهاد كرده شك ننموده و با اموال و جان

َنا فَِإنَّ النَِّىبَّ َصلَّى اللَُّه عليٍه َو آِلِه قَاَل أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر اْلَفرَِج َو َال تـَزَاُل ِشيَعتُـ : 318، ص 50حباراألنوار، ج . 17
  ...َألُ اْألَْرَض ِقْسطاً َو َعْدًال َكَما ُمِلَئْت َجْوراً َو ظُْلماً ِىف ُحْزٍن َحىتَّ َيْظَهَر َوَلِدَى الَِّذى َبشََّر ِبِه النَِّىبُّ ص ميَْ 

  :382، ص 4الفقيه، ج  الحيضره صدوق، من

  .اُر اْلَفرَجِ َجلَّ؟ َقاَل انِْتظَ  فـََقاَل َلُه َزْيُد ْبُن ُصوَحاَن اْلَعْبِدىُّ يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني َفَأىُّ اْألَْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه َعزَّ وَ 

  .سعدى، مواعظ، غزليات. 18

  :موالنا در فيه ما فيه دارد. 19

چيست كه تو را نيست و بدان : گفت از براى من چه ارمغان آوردى؟ گفت. يوسف مصرى را دوسىت از سفر رسيد
چيست كه . مطالعه كىنام تا هر حلظه روى خود را در وى  حمتاجى؟ اال جهت آنكه از تو خوبرت هيچ نيست، آينه آورده

ان اهللا : بايد بردن تا در وى خود را ببيند تعاىل را نيست و او را بدان احتياج است؟ پيش حق تعاىل دل روشىن مى حق
  .الينظر اىل صوركم و ال اىل اعمالكم و امنا ينظر اىل قلوبكم

  :خيزيد عاشقان سوى آمسان رومي: بامطلع 97در ديوان مشس غزل مشار 

   كنيم به سوداى يوسفى  جان آينه

   پيش مجال يوسف با ارمغان رومي

  :اى دريغ كه شب آمد مهه گشتيم جدا، موالنا چنني سروده: با مطلع 4بند مشاره مهني ديوان  در ترجيع

  هركى دل دارد آينه كند آن دل را

  آينه هديه بدان يوسف كنعان آريد

  :ترا كسى كه به گلگشت بوستان آورد، چنني دارد با مطلع 510صايب تربيزى در ديوان خود در غزل مشاره 
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   آورد خويشنت خجلت كشد ز ره منى

  به يوسف آينه آن كس كه ارمغان آرد

  :دوستان جان مرا جانب جانان آريد، چنني سروده: با مطلع 69منصور حالج در ديوان منسبوب به خود در غزل مشاره 

   زنگ اغيار زدودمي ز آين دل

  كنعان آريد  آينه حتفه بر يوسف

  :، چنني آورده است91، ص 6در مسند امحد، امحد بن حنبل، ج . 20

عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشه فقلت يا أم املؤمنني أخربيىن خبلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت كان 
  .خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اهللا عزوجل وانك لعلى خلق عظيم

  :هم اين روايت را چنني نقل كرده است 4م، حسن بن على السقاف، ص در قاموس شتائ

دخلت على عائشه رضى اهللا عنها وعن أبيها فسألتها عن أخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال سعد بن هشام
  أما تقرأ: فقالت

  103: اميان و آثار آن، ص

  .يه وسلم القرآنكان خلق رسول اهللا صلى اهللا عل: بلى، قالت: القرآن؟ قلت

منت نام آن حضرت براى شيخ مفيد را سيد على بروجردى . 291، ص 2شيخ حممد مهدى حايرى شجر طوىب، ج . 21
  :چنني آورده است 480، ص 2در طرائف املقال، ج 

 ال صوت: وهذه االبيات منسوبه حلضره صاحب االمر عليه السالم وجدت مكتوبه على قربه: ىف كتاب جمالس املؤمنني
فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم * يوم على آل الرسول عظيم ان كنت قد غيبت ىف جدث الثرى* الناعى بفقدك انه
  .تليت عليك من الدروس علوم وهذا غري بعيد* املهدى يفرح كلما

  :375، ص )ترجم پرويز اتابكى(پيكارصفني . 22
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  :على بدان روز سرود

  ...من مهدان غري لئام دعوت فلّباىن من القوم عصبه فوارس 

من اين قوم را فرا خواندم و گروهى زبده، از شهسواران مهدان كه دور از فرومايگى هستند، دعومت را لبيك گفتند، 
كه به گاه پيكار  ) بنو شاكر و بنو شبام، دو تريه از قبيله مهدان بودند(شهسواراىن مهداىن، از بىن شاكر و بىن شبام 

و تيغ آبداده برّان به » رديىن«چون آتش جنگ بني اقوام بر افروزد با هر آن نيزه خدنگ . نيستندآسان  گري و تن گوشه
اند، و چون به نربد آيند تند و با مهابت و دمشن  بىن مهدان را اخالقى واال و ديىن است كه بدان آراسته. پيكار آيند

  :گفت) و. (شكارند

  ...لوا بغري أثام و جّد و صدق ىف احلروب و جنده و قول اذا قا

هر گاه به خانه . رساىن هستند و چون قوىل دهند بر آن ىب ترديد بپايند ها، مرد سخت كوشى و راسىت و كمك و به جنگ
ره شت را  آنان در آىي و مهمان ايشان شوى، مهاره در نعمت به سر برى و از حسن خدمت و خوراك  مند باشى، خدا 

شت به . يرا اين قبيله به روزهاى سخىت، خوان گسرتده غريبان و آوارگانندبه بىن مهدان به پاداش دهد؛ ز  اگر من بر در 
  .به سالمت و آسايش به فردوس در آييد: درباىن گماشته باشم، به بىن مهدان گومي

  :گويد مى 154 -153غفارى مصّحح كتاب أبو خمنف االزدى، مقتل احلسينعليه السالم، در ص . 23

و كانت بنو شاكر من املخلصني بوالء أمري املؤمنني عليه السالم، وفيهم يقول عليه السالم . ... ن مهدانبنو شاكر بطن م
م، وكانوا يلقبون فتيان الصباح: يوم صفني م الفا لعبداهللا حق عبادته، وكانوا من شجعان العرب ومحا   .لو متت عد

  .6: محد. 24

  104: اميان و آثار آن، ص

  

  )1(سري على عليه السالم تربيت پدرى در 
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

اگر انسان خبواهد كمال و . شده مكتب خدا است ترين انسان تربيت امريمؤمنان عليه السالم در متام شؤون حيات، ارزنده
رتين راه، مراجعه به حرمي حيات على عليه السالم است، مردى كه جامعي ت آيني خدا را در مسأله تربيت دريافت كند، 

آن قدر اين . هاى او مشاهده نشده است يك از برنامه ترين نقطه ضعفى در هيچ از ابتداى والدت تا شب مرگ، كوچك
ره او وارد شده كه او را بعد از پيامرب اسالم صّلى اهللا عليه و آله مرد آراسته به كماالت عاىل است كه روايات و آياتى دربا

رتين و ارزنده خطوط تربيىت روح امريمؤمنان . كند ترين انسان با تربيت و متخّلق به اخالق اهلى معرىف مى و سّلم به عنوان 
  .گنجد عليه السالم در ظرفيت فكر مردم عامل منى

   السالمدو روايت مهم در عظمت على عليه 

يكى از اين دو روايت را شيخ سليمان . كنم كه خيلى مهمند در عظمت على عليه السالم، براى مشا دو روايت را نقل مى
شيخ سليمان بلخى فرد دانشمندى بود  . بلخى حنفى در كتاب با عظمت ينابيع املوده با سلسله سند متني نقل كرده است

ى هم پريو مكتب ابوحنيفه بود، وىل از نظر انصاف، در دانشمندان اهل تسنن داشت و در فروعات فقه كه مسلك اهل
كرد و در تركيه، مورد توّجه متام دانشمندان و بزرگان عصر  او در مملكت عثماىن زندگى مى. تسنن، مردى كم نظري بود

  »1« .خود بود

______________________________  
   نوشت پى) 1(

الشيخ سليمان بن إبراهيم، املعروف خبواجه كالن بن الشيخ حممد املعروف ببابا ): 1294 -1220(سليمان القندوزى . 1
، 1294و توىف  1220البلخى الصوىف احلسيىن، نزيل قسطنطينيه، ولد «: قال البغدادى. خواجه احلسيىن البلخى القندوزى

عليه و آله و أخبار أهل البيت عليهم الّسالم ىف جملد له مجع الفوائد، مشرق األكوان، ينابيع املوّده ىف مشائل النّىب صّلى اهللا 
: قال اجلالىل» .املؤلف و ان مل يعلم تشيعه لكنه غنوصى، و الكتاب يعد من كتب الشيعه«: و جاء ىف الذريعه. »مطبوع

من كتب  ليس ىف الكتاب ما يدل على تشّيع املؤلف مذهبا و إن كان طافحا بالتشّيع لغويا، و مل أعهد من عّد الكتاب
، ص 2الرتاث، ج  فهرس. الشيعه، و التعبري عنه بالغنوصى، غريب عن أسلوب شيخنا العالمه، فلعلها من زيادات جنله الكرمي

174  
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   وزن اجسام نامرىي

تا جاىي پيشرفت   اجسام جهان داراى وزن است؛ يعىن آنچه در عامل حمسوس و مشهود قرار گرفته، وزن دارد و بشر اكنون
ره بردن از آن،  كرده كه توانسته به وزن اشيا دست پيدا كند؛ چون تعيني وزن در هر شى ءاى خمصوصاً در هنگام 

. ها عامل چنني بسيارى از ناديدىن شايد بسيارى از موجودات عامل غيب هم وزن داشته باشند و هم. اى مهم است مسأله
بينيم، اما هوا وزن دارد، و اين  ر صحيفه سجاديه عقيده دارد كه هوا وزن دارد؛ ما هوا را منىالعابدين عليه السالم د امام زين

از اين وزن معيىن كه خدا به هواى كره خاك داده است، نتايج مثبىت عايد عامل حيات شده . نكته، امر مسلمى است
رت است به كتاب. است   »1« .اند ها، منافع وزن هوا را ذكر كرده ابدر اين كت. هاى علمى مراجعه شود در اين موضوع، 

______________________________  
م كه وسيل هوا سنجى به دست  1643اند كه هوا فاقد وزن است، تا سال  پيشينيان بر اين عقيده بوده. 2) 1(
بدين وسيله  و) 256تاريخ علوم، پى ير روسو، ترمجه حسن صفارى، ص (اخرتاع گرديد ) 1647 -1608(» توريچلى«

خمصوصى است كه هر يك وزن مشخصى  چنني پى بردند كه هوا تركيىب از گازهاى بردند كه هوا داراى وزن است؛ هم پى
آورد، سنجيد و هر چه از سطح دريا باال رومي، از اين  توان وزن هوا را در هر كجا با مقدار فشارى كه وارد مى دارد و مى

 76آمده كه فشار هوا در سطح دريا، معادل ثقل لوله عمودى جيوه به ارتفاع  اكنون به دست. شود فشاركاسته مى
كيلومرت از سطح دريا، اين فشار   5شود، وىل در ارتفاع  مهني فشار در سطح دريا بر بدن انسان وارد مى. مرت است سانىت

هاى باالى هوا كه  به ويژه در اليه آيد، پس هر چه باالتر رود، اين فشار به طور معكوس پايني مى. يابد مى به نصف كاهش
در واقع، نيمى از گازهاى هواىي؛ يعىن تراكم پوشش هواىي، چه از . گردد آيد و رقيق مى تراكم هوا به گونه فاحشى پايني مى

  12كيلومرت واقع گرديده و سه چهارم آن تا ارتفاع   5حلاظ وزن وچه از حلاظ فشار، در ميان از سطح دريا تا ارتفاع 
به وسيل . آيد پايني مى 1/ 20000كيلومرت برسيم، وزن هوا تقريباً به   80وىل موقعى كه به ارتفاع . باشد ومرت مىكيل

  350كيلومرت است؛ زيرا از فاصل   350هاى آمساىن به دست آمده كه تراكم هوا تقريبا تا حدود ارتفاع  شهاب
البصائر اجلغرافيه، نوشته (گردند  ور مى هوا ملتهب و شعله هاى آمساىن بر اثر اصطكاك و برخورد با ذرات سنگ كيلومرتى

سازد،  هوا سنگيىن و فشار خود را از متامى جوانب بر بدن ما وارد مى). 205 -208استاد رشيد رشدى بغدادى، ص 
ر خارج كنيم؛ زيرا فشار خون عروق بدن ما معادل فشار هوا است و هر دو فشا وىل ما فشار و سنگيىن آن را احساس منى

شود، اين تعادل بر  رود و فشار هوا كم مى هاى بلند باال مى بر كوه ليكن موقعى كه انسان. باشند و داخل بدن متعادل مى
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اگر رفته رفته فشار هوا كاهش يابد، گاه خون از منافذ بدن بريون . شود تر مى هم خورده، فشارداخلى از فشار خارجى بيش
دهد، سنگيىن بر دستگاه تنفسى است كه بر اثر فشار خون بر  نسان در آن هنگام رخ مىاولني احساسى كه به ا. زند مى

ء العلوم العامه، ص  مبادى(گردد  شود و جمراى تنفس را تنگ كرده و موجب دشوارى تنفس مى عروق تنفسى حتميل مى
  414آيت اهللا معرفت، علوم قرآىن، ص ).. 21مع الطب ىف القرآن الكرمي، ص  -57

  

  106: ن و آثار آن، صاميا

  :فرمايد العابدين عليه السالم مى امام زين

  »1« »ِء َو اْهلََواءِ  ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن اْلَفىْ «

  .داىن پاك و منّزهى تو خداىي كه وزن سايه و وزن هواى دور كره زمني را مى

ها تعبري به وزن امتى  داراى وزن هستند كه از آن ها مشارى است، در اين جو، اين امت هاى ىب اكسيژن و ازت، مرّكب از امت
  »2« .كنند مى

اند كه اگر سوزىن را روى زمني بگذارند و نوك سوزن به طرف آمسان باشد و ته سوزن روى زمني، بعضى  ها نوشته در كتاب
ساس تنگى جا هم گريند و اح ها سر آن سوزن به راحىت جا مى ها به قدرى ريز هستند كه صد هزار عدد از آن از امت

و هر كدام از آن  »3« ها داراى ذراتى به نام الكرتون، هسته مركزى پروتوىن و نوتروىن هستند تازه هر كدام از آن. كنند منى
عرش آن . باشد، وزن دارد »4«  ء جهان كه شايد عرش ترين شى ترين جزء عامل تا بزرگ از كوچك. ذرات هم وزن دارند

   قدر بزرگ است كه اين

______________________________  
  :149 -148، ص 5الوسائل، ج  مستدرك. 3) 1(

اْلَقَمِر؛ ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن  ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن السََّماَواِت؛ ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن اْألََرِضَني؛ ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن الشَّْمِس وَ 
ِء َو اْهلََواِء؛ ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن الرِّيِح َكْم ِهَى ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّه؛ ُسْبَحاَنَك ُقدُّوٌس  وِر؛ ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن اْلَفىْ الظُّْلَمِه َو النُّ 

  ...ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس 



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

 

 

يك جنبه بسيار مهم از  . كرد  توان وزن ها را منى ها ذرات بسيار كوچكى هستند كه تك تك آن امت: امتى) جرم(وزن . 4) 2(
دالتون سيستم سنجش خود را برمبناى امت هيدروژن گذاشت و . ها بود هاى نسىب امت كار دالتون كوشش او براى تعيني جرم

هاى نسىب اشتباه كرده بود، اما اعتبار  گرچه دالتون در تعيني جرم. هاى ديگر را با جرم امت هيدروژن مقايسه كرد جرم مهه امت
اين واژه از حلاظ . اند هاى امتى ناميده اين مقادير را وزن.  اين مفهوم و تشخيص امهيت آن را بايد از آن دالتون بدانيممعرىف

   سايت آفتاب: منبع. شود معنا درست نيست؛ زيرا بايد جرم ارجاع شود نه وزن، اما بر اثر كاربرد طوالىن جماز مشرده مى

شوند، تشكيل شده است هر دو ذره تقريبا حدود  ناميده مى" نوترون" و" پرو تون" هسته امت از دو نوع ذره كه. 5) 3(
بار الكرت يكى مثبت دارد، اين بار داراى ارزش عددى " پروتون" بار سنگني تر از الكرتون هستند، درحاىل كه 2000

و به عبارت ديگر داراى بار باشد،  طور كه از نامش پيداست، خنثى مى مهان" نوترون." معادل بارمنفى الكرتون است
ارزش بار . شوند كه به معناى سنگ بناى هسته است نيز ناميده مى" نوكلئون" ها ها و نوترون پروتون. الكرتيكى نيست

  .دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم و حتقيقات: منبع. شود ناميده مى" با ر بنيادى" ها ها و پرو تو ن الكرتيكى الكرتون

  :78 -75االعتقاد ص  وق، تصحيحشيخ صد. 6) 4(

   فصل ىف معىن العرش

قال الشيخ . قال الشيخ أبو جعفر رمحه اهللا اعتقادنا ىف العرش أنه محله مجيع اخللق و العرش ىف وجه آخر هو العلم إىل آخره
   أبو عبد اهللا املفيد رمحه اهللا العرش ىف اللغه هو امللك

  ...عظيم فعرش اهللا تعاىل هو ملكه و استواؤه على العرش هو استيالؤه على امللك َو َهلا َعْرٌش َعِظيٌم يريدون هلا ملك 
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خالصه . اى در مقابل جهان است عامل، نه منظومه مشسى كه تنها گوشه كوچكى از آن است، در برابر آن، مانند حلقه
  .اين كه جمموع موجودات جهان ما، داراى وزن هستند

    مواد در طبيعتدگرگوىن
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كنند، به طور مثال، غذا ماده  از يك واقعيت، تعبري به ماده مى. از نظر علم، در هسىت با دو واقعيت رو به رو هستيم
اين ماده تبديل . شنويد، انرژى است كنند، به طور مثال، صوتى كه االن مشا مى از واقعيت ديگر تعبري به انرژى مى. است

سوزند  دهد، به اصطالح موادى هستند كه دارند مى هاىي كه انسان اجنام مى فعاليت. شود توليد مى شود و صدا به انرژى مى
توان به  توان به ماده تبديل كرد، ماده را هم مى طور كه انرژى را مى دانش ثابت كرده كه مهان. شوند و تبديل به انرژى مى

  .شود آن را انكار كرد اى هست كه امروز منى اين مطلب مسأله. انرژى تبديل كرد

خالصه آنچه تا به حال گفتيم، اين است كه جهان وزن دارد، و اين كه انرژى اين قابليت را دارد كه به ماده تبديل شود، 
  .و ماده هم اين قابليت را دارد كه به انرژى تبديل شود

اگر اميان ! على جان: م در آن فرمودهاين مقدمات براى درك روايت اول است كه پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه وآله و سلّ 
قلىب تو به غري از اعمال، اخالق، رفتار و كردارت، به تنهاىي در يك طرف ترازو قرار بگريد، چون هر انساىن داراى 

سخاوت، فضيلت، شجاعت، صداقت، پاكى و نور براى روح و جان تنها يك جنبه . حاالت، اخالق و اعماىل هست
چنني  عالوه بر حاالت روحى، بشر اعماىل نيز دارد، مثًال مناز، روزه و حج، و هم. دارداست و او حاالت زيادى 

ها مهه به يك طرف، اگر  اين! رود، على جان رود؛ به جنگ مى هاى گوناگون اهلى؛ به خانه يتيم و مستمند مى فعاليت
بديل به ماده كند و از عامل معنا بريون بياورد و خداوند تبارك و تعاىل تنها اميان قلىب و شدت ارتباط قلىب تو به خودش را ت

داىن اميان تو چقدر وزن  تبديل به جسمى كند كه قابليت اشاره كردن را داشته باشد، و بگويند اين اميان على است، مى
ىن عامل دارد؟ خدا اگر متام عامل را در يك طرف بگذارد و اميان تو به خود را در طرف ديگر بگذارد، اميان تو بر سنگي

  »1« .برترى دارد

______________________________  
  :301، ص 2قندوزى، ينابيع املوده لذوى القرىب، ج . 7) 1(

ما ترى ىف طالق ! يا أصلع: أتى عمر بن اخلطاب رجالن فسأاله عن طالق االمه، فانتهى اىل حلقه فيها رجل أصلع، فقال
سبحان اهللا جئناك و أنت : فقال أحدمها. [اثنان: فت ابن اخلطاب اليهما، و قالاالمه؟ فأشار بالسبابه و الىت يليها، فالت

هذا على بن أىب طالب، أشهد أىن : فقال هلما عمر. أمري املؤمنني و سألناك عن مسأله، فجئت اىل رجل و اهللا ما كلمك
وضع ىف كفه، و وضع إميان على عليه لو أن إميان أهل السموات واالرض : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول
  .السالم ىف كفه، لرجح إميان على بن أىب طالب
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بينيد كه قبوىل خدا در ما با هر گناهى  گوييم خدا را قبول دارمي، وىل مى ما مى. توانيم ظاهر اين مسأله را بشنومي ما فقط مى
بني توحيد على و توحيد ديگران خيلى فاصله . ها با هر كماىل سازش داردسازش دارد، وىل قبوىل خدا در دل على تن

دهد كه اميان او از نظر وزن و حقوق، از وزن متام عامل در  اين روايت، چهره ارتباط اين مرد را با مبدأ عامل نشان مى. است
  .تر است پيشگاه خدا سنگني

   فضيلت امريمؤمنان عليه السالم

شود، به قدرى عجيب و زياد  كه در كمال و فضيلت و روان امريمؤمنان عليه السالم ديده مىدر روايت دوم، خطوطى  
هاى  اگر متام آب! على جان: فرمايد در اين روايت پيغمرباكرم صلى اهللا عليه وآله و سّلم مى. است كه قابل وصف نيست

ان نويسنده شوند و شروع به نوشنت كنند، نوشنت  عامل تبديل به مركب شوند، و متام درختان تبديل به قلم گردند، و عاملي
ها متام شود و نويسندگان هم عمرشان خامته پيدا كند  رسد، هرچند كه متام اين ُمرّكب كماالتى كه در تو است، به انتها منى

  »1« .و دفرت متام شود

قط از بندگى به اين كماالت او چه انساىن است و از كجا به اين كماالت رسيد؟ بايد گفت، او ف. اين چه روحى است
  .چراكه او تسليم صد در صد خداوند بود. رسيد

______________________________  
  :70االمام على عليه السالم ىف آراء اخللفاء، الشيخ مهدى فقيه امياىن، ص . 8) 1(

مسعت رسول اهللا : طاب، قالبسنده عن عمر بن اخل) ه 786(أخرج العالمه احلافظ السيد على بن شهاب الدين اهلمداىن 
لو كان البحر مدادا، والرياض أقالما، واالنس كتابا، واجلن حسابا، ما أحصوا فضائلك، يا : صلى اهللا عليه واله يقول لعلى

  .أبا احلسن
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لواىن طالب عليه السالم در  گويد كه على بن أىب مى »2«  در شعر معروفش »1«  الدين رومى جالل ميدان جنگ، با 
لوان به طول كشيد، و باالخره على عليه السالم هيكل كوه پيكر آن  بسيار نريومند برخورد كرد، و مبارزه بني او و بني آن 

لوان به خاطر شكسىت كه . اش قرار گرفت لوان را به زمني انداخت و براى اين كه سر او را جدا كند، بر روى سينه اين 
منت قسمىت از اين شعر چنني . ، از شدت عصبانيت، آب دهان خود را به صورت على عليه السالم انداختخورده بود

  :است

   از على آموز اخالص عمل شري حق را دان منزّه از دغل

لواىن دست يافت زود مششريى گرفت و بر شكافت    در قضا بر 

   او خدو انداخت بر روى على افتخار هر نىب و هر وىل

   گاه انداخت بر روىي كه ماه سجده آرد پيش او در سجده او خدو

لوان بلند شد، و : گويد در ادامه مى لوان آب دهان خود را به صورت على انداخت، على از روى سينه آن  وقىت آن 
لوان يك دور، دور ميدان گشت، و شايد هم اين دور زدن نيم ساعت طول كشيد تا اين كه او دوباره بر روى سينه آن 

مهان دفعه اول كه روى سينه من بودى، چرا ! على: لوان گفت. بنشيند و خنجرش را از جا درآورد تا سر او را جدا كند
وقىت كه تو آب دهان به صورت من انداخىت، نفس من و غضب من حتريك : سرم را جدا نكردى؟ على عليه السالم گفت

اين سربريدن براى خشنودى دل خودم بود و فقط مقدارى از آن براى بريدم، مقدارى از  شد، آن وقت اگر سرت را مى
طالب عليه السالم متام حاالتش صد در صد اهلى  على بن أىب. خواستم مهه اين كارم براى خدا باشد وىل من مى. خدا بود

. توانست حتريك كند منى بود؛ هيچ گاه عامل غري اهلى حاكم بر على عليه السالم نشد؛ عامل غري اهلى على عليه السالم را
ترين  او عاىل. باشد آدم مى اش فراتر از گنجايش فكر بىن تر، و خطوط روحى او مردى هست كه اميانش از وزن عامل سنگني

  .منونه تربيت اسالم است

______________________________  
اءالدي جالل: مولوى. 9) 1( اءالدين حممد، معروف به  ن ولد و ملقب به سلطان العلماء فرزند الدين حممد، فرزند 

اين خانواده پدر بر پدر از مردم خراسان قدمي ساكن ناحيه بلخ بوده و به نسبت بلخى و خراساىن . حسني بلخى بود
اما شهرت مولوى به موالناى روم و مالى رومى پس از آن است كه از بلخ مهاجرت كرده و در شهر . اند شهرت داشته
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شنبه  و وفاتش در قونيه به روز يك 604شنبه ششم ربيع االول سال  اند والدت مولوى در بلخ روز يك قونيه ساكن شده
  ).29الدين مهاىي، سالنام دنيا، مشار  زنده ياد جالل. (هجرى قمرى است 672پنجم مجادى االخر سال 

   www .jazirehdanesh .com جزيره دانش: منبع

  .164اول، خبش مولوى، مثنوى معنوى، دفرت . 10) 2(

  

  110: اميان و آثار آن، ص

   على عليه السالم در مقام پدرى

يكى در منابع خربى مثل قرآن، و كتب معترب رواىي، و ديگرى در منابع عملى و . توانيم ببينيم ما دين را دو گونه مى
هاى انبيا و  خدا و جمموِع برنامه طالب عليه السالم مهان اسالم، قرآن، دين و اميان است؛ يعىن قرآنِ  على بن أىب. مصداقى

  .شود به صورت عملى در وجود او مشاهده كرد اوليا، را مى

اگر پدر بودن على عليه السالم در نظر گرفته شود، در . هاىي كه على عليه السالم داشت، مقام پدرى بود يكى از مقام
پدرها نسبت به اين مقام كمبود دارند و براى جربان  . ا كردتوان اين قيافه پدرى على عليه السالم را متاش ها كمرت مى خانواده

ها، مسئوليت دارند كه از طريق پريوى از مشى امريمؤمنان عليه السالم كه جمسمه تربيت اسالم  كمبود اين مقام در خانه
  .دهم قيافه پدرانه على عليه السالم را در يك مقدمه شرح مى. است، اين كمبود را جربان كنند

   رآن دربار انسانعقيد ق

قرآن جميد، خدا را . عقيده قرآن اين است كه انسان ُمرّكب از سه ناحيه است؛ ناحيه بدن، ناحى عقل و ناحى جان
صمد به فارسى، يعىن توپر؛ صمد، يعىن وجودى كه متام عامل به او حمتاجند و او . كند به اين كه اهللا، صمد است معرىف مى

ام موجودات عامل به خاطر نيازمندى به حضرت حق، وجودشان از نظر آفرينش، ضّد صمديت مت. نياز است از مهه عامل ىب
ها موجوداتى هستند كه براى قوام زندگى، حمتاج به عواملى غري خودشان هستند، و قيوم فقط وجود  خدا است؛ يعىن آن

كدام قيوميت ندارند؛  ين جزء عامل، هيچتر  ترين فردشان كه رهرب اسالم است تا پست خدا است، و بقيه موجودات، از عاىل
بدن، متكى به خودش نيست و بايد براى ادامه حياتش بر عوامل : باشند، به طور مثال بلكه مهه متكى و حمتاج مى

  :هوا، نور، آب، خاك و مواد غذاىي، تكيه كند: اى مانند طبيعى
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  »1« .َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطَّعامَ 

ها براى ادامه حيات، به عوامل خارجى حمتاج هستند؛ به  نياز به طعام نيافريدمي، و مهه بدن گويد، ما هيچ بدىن را ىب مى آيه
تا زماىن كه بشر از دنيا برود، اين حالت با . كنند عبارت ديگر، بدن حالىت دارد كه از آن، تعبري به حالت گرسنگى مى

كند كه با استفاده  دهد و او را وادار مى ه صورت مرّتب، نياز بدن را نشان مىاين حالت گرسنگى در بدن، ب. بدن است
  تواند انسان منى. از عوامل طبيعى، به اين نياز جواب بدهد

______________________________  
  .را جسدهاىي كه غذا خنورند، قرار ندادمي) پيامربان(و آنان : 8: انبياء. 11) 1(

  

  111: اميان و آثار آن، ص

روح بشر هم مثل بدن، حمتاج . رود خواهم؛ چون اگر انسان جلوى هوا را بگريد، از دنيا مى بگويد، من ديگر هوا منى
آفريده شده است؛ روح هم براى ادامه حياتش كه حيات انساىن است، احتياج به عوامل نفساىن دارد، و خدا ما حيتاج او 

  :را در اين دنيا قرار داده است

  »1«  َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًه َو باِطَنه َو َأْسَبغَ 

ها نيازمند متوّلد شدند، و عقل  اى از مادر متولد نشد كه روح نيازمند نداشته باشد، و مهه روح حىت در انبيا هم هيچ بچه
  .شود، گرسنه هست و بايد او را سري كرد و تا شب مرگ، روح انسان گرسنه هست هم وقىت كه به انسان داده مى

كنند، و از عواملى كه عقل را تغذيه  كند، تعبري به مقررات اخالقى، يا ُخْلق َحَسن مى از عواملى كه روح را تغذيه مى
  .منايند كند، تعبري به علم و دانش مى مى

   سه نفق مهمى كه در تربيت اسالمى بر پدران است

ت اسالمى، نسبت به فرزندانش، سه نفقه بر عهد او داند، از نظر تربي طالب عليه السالم پدرى است كه مى على بن اىب
  :واجب است
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  نفقه شكم و بدن؛. 1

  نفقه عقل و انديشه فرزندان؛. 2

  .نفقه نفس و جان. 3

طالب عليه السالم انساىن نيست كه گرسنگى جان و عقل فرزندانش را فراموش كند؛ على عليه السالم اگر  على بن أىب
پرست، مادى صرف و دنياىي حمض تربيت  پرور، شهوت كرد، فرزندانش شكم فراموش مىفرزندانش را در اين دو ناحيه 

هر فرزندى، در هر حميطى و در كنار دامن هر پدر و مادرى، اگر تنها به بدن او توّجه شود و زاويه نفسى و . شدند مى
  .شود اش فراموش گردد، او موجودى صد در صد دنياىي مى عقلى

   آخرالزمانتربيت كردن پدران 

تر پدران فقط به امور مادى فرزندانشان توّجه دارند، حىت وقىت  آخرالزمان، بيش: فرمايد پيغمربصلى اهللا عليه وآله و سّلم مى
تواند پول اجياد كند تا فرزندانشان را به  تر مى كنند چه علمى بيش خواهند آنان را به دنبال حتصيل علم بفرستند، فكر مى مى

   ؛ آنان»2« ماىي كنندمسري آن راهن

______________________________  
انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته نعمت) خداوند(و : 20: لقمان. 12) 1(   .هاى آشكار و 

  :منت روايت چنني است. 106األخبار، ص  جامع. 13) 2(

يا : فقيل. ويل ألوالد آخر الزمان من آبائهم: لروى عن النىب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه نظر إىل بعض األطفال فقا
م شيئا من الفرائض، و إذا تعلموا أوالدهم، منعوهم و : من آبائهم املشركني؟ فقال! رسول اهللا ال من آبائهم املؤمنني اليعلمو

  .ء و هم مىن براء رضوا عنهم بعرض يسري من الدنيا، فأنا منهم برى

  

  112: اميان و آثار آن، ص

دهند، وىل به فرياد گرسنگى جان و عقل  هستند كه به گرسنگى شكم و مابقى توابع بدن فرزندانشان جواب مى پدراىن
ها بسيار كم به فرزندانشان توّجه دارند، در حاىل كه آنان  متأسفانه، بايد در اين مورد گفت، مسلمان. ها كارى ندارند آن
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ند، اگر آن را به ده قسمت تقسيم كنند، تنها يك قسمت آن را صرف كن اى كه براى بدن فرزندان خود مى بايد در هزينه
اگر متام مهت آنان در بدنشان هزينه شود، . بدن آنان منايند و نُه قسمت ديگر آن را بايد صرف عقل و جانشان كنند

نتيجه، فرزندان اين كند و در  ماند، و ادامه اين گرسنگى، جان و عقل آنان را هالك مى عقل و جان فرزندانشان گرسنه مى
  .شوند ملت دنياپرست مى

اند و متام ساعات شبانه  كشند كه روح و عقل را رها كرده آيا واقعاً مردم خجالت منى: گويد امام صادق عليه السالم مى
  كنند؟ روز خود را در بدن هزينه مى

كنند، فرزندشان را به دنبال  د؛ يعىن فكر مىگرد دهند، نتيجه آن به بدن بر مى البته، آن مقدار غذاىي را هم كه به عقل مى
  .اى ندارد ترى داشته باشد، و در واقع، اين غذا هم براى روح و عقل آنان هيچ فايده چه علمى بفرستند كه درآمد بيش

   ابعاد تربيىت امريمؤمنان عليه السالم

اوًال فرزندانش را از نظر بدىن به طرز . كرد اين مرد بيدار و داراى تربيت اهلى، به مهه زواياى وجودى فرزندانش نگاه مى
كرد؛ چنان كه وقىت ديگران گرسنه بودند، دخرتان و پسران على عليه السالم هم سري نبودند؛ در حاىل   شگفىت تربيت مى

العابدين عليه السالم در شب دوازدهم حمرم، وقىت كه  امام زين. ها هم پوشيده نبودند كه ديگران برهنه بودند، آن
ها وقىت در روشناىي ماه ديدند   آن. اسد هم به يارى او آمده بودند عبداهللا عليه السالم را دفن كند، بىن خواست بدن أىب ىم

در جنگ چه : العابدين عليه السالم گفتند عبداهللا عليه السالم سياه هست، گريه كردند و به زين كه قسمىت از شانه أىب
اين سياهى بر اثر ضربه جنگ نيست؛ بلكه : امام عليه السالم فرمود. ياه شده استاى به پدرتان خورده كه پشتش س ضربه

گرفت و به در  من از وقىت كه يادم هست، پدرم هر شب آن قدر بار سنگني فقرا، يتيمان و مستمندان را به دوش مى
  »1« .برد كه از سنگيىن آن بارها، پوست بدنش متأثّر و سياه شد هايشان مى خانه

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 66، ص 4املناقب، ج . 14) 1(

شعيب بن عبد الرمحن اخلزاعى قال وجد على ظهر احلسني بن على يوم الطف أثر فسألوا زين العابدين عن ذلك فقال هذا 
  .مما كان ينقل اجلراب على ظهره إىل منازل األرامل و اليتامى و املساكني
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  113: آثار آن، ص اميان و

هاىي را كه  اگر هم على عليه السالم به فرزندانش نفقه شكم داد، در عني دادن اين نفقه بدىن، اين پدر داشت اين انسان
كرد؛ يعىن دخرتان و پسرانش در عني اين كه داشتند از پدر نفقه  اوالدش بودند، نسبت به مواد طبيعت زاهد، بزرگ مى

شد،  آمدند، نه حمكوم در برابر آن مواد؛ يعىن اين فرزندان نسبت به پوىل كه نصيبشان مى بار مى خوردند، حاكم بر مواد مى
ها  گرفتند، حاكم بودند و به عبارتى، آن حاكم بودند و اين پول بر آنان حاكم نبود؛ يعىن اين فرزندان نسبت به ناىن كه مى

  .ماند خانه على عليه السالم مات مىبايد اعرتاف كرد، واقعاً عقل آدم در . زاهد تربيت شدند

   خبشش و بزرگوارى امام حسن عليه السالم

كردند كه مشاهده منودند كه بريون باغ غالمى نشسته و در حال نان خوردن  امام حسن عليه السالم از كنار باغى عبور مى
امام عليه السالم براى مدتى اين منظره را . گذارد اى را جلوى سگ مى گذارد و لقمه اى نان در دهان خود مى است؛ لقمه

من ! آقا: اين چه نوع غذا خوردن هست؟ غالم عرض كرد! آقا جان: و گفت متاشا كرد و بعد به جلو آمد و سالم منود
ام، اگر فردى و لو حيوان، انسان را در حال  من شنيده. غالم هستم و عالوه بر غالم بودمن، باغبان اين باغ هم هستم

 اين باغ به من كمك اين سگ در نگهباىن. كند خوردن ببيند و آن حيوان گرسنه باشد، خداوند از اين عمل او حيا مى
كند،  دهد؛ وىل چون اين سگ زياد غذا پيدا منى تر به من منى كند، در حاىل كه اربامب در هر وعده، تنها يك نان بيش مى

دهم تا در قيامت گرفتار  خورم و مقدارى را هم به او مى منامي؛ مقدارى از آن را خودم مى من غدامي را با او تقسيم مى
  .نباشم

خواهد كه من آن را به تو بدهم؟ غالم   دلت چه چيزى مى: السالم آن قدر از آن روحيه لذت برد كه فرمود امام عليه
اى را كه صاحب آن  پس حضرت آدرس آن يهودى. عيىب ندارد: فرمود. خواهد من را خبريد و آزاد كنيد دمل مى: گفت

آيا آن . كند  دارى كه غالمت در آن باغباىن مىدر مدينه باغ خيلى عاىل: غالم بود، گرفت و پيشش رفت و به او گفت
بعد امام آن باغ را كه چند هزار دينار طال ارزش داشت، به مهراه غالمى كه در آن . بله: فروشى؟ عرض كرد باغت را مى

   امام. كرد، خريد باغ باغباىن مى

  114: اميان و آثار آن، ص

براى مهني وقىت حضرت كنار آن باغ رسيد، غالم را صدا . ا آزاد كندعليه السالم در مهان مسري نيت كردند كه آن غالم ر 
من كه قبًال به مشا  ! آقا: دهيد در ِمْلكت داخل شوم؟ غالم گفت آيا اجازه مى: وقىت غالم آمد، حضرت به او فرمود. زد
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ا به مهراه خودت من آن باغ ر : حضرت فرمود. باشد گفتم، اين ملك متعّلق به من نيست و متعّلق به يك يهودى مى
دهى  پس حاال آيا اجازه مى. االن مهه باغ براى تو است. خريدم و بعد هم تو را آزاد كردم و متام اين باغ را به تو خبشيدم

اى نشست و سندى نوشت و آن باغ را به آن غالم آزاد  در ملك تو بيامي؟ امام عليه السالم وارد باغ شد و چند دقيقه
: دهيد من نسبت به اين باغ كارى اجنام بدهم؟ حضرت فرمود اجازه مى! آقا: هم به امام عرض كردآن غالم . اش داد شده

خواهم اين باغ را وقف شيعيان مشا كنم و خودم هم در اين جا باغبان باشم و خرج خودم را از  من مى: چه كارى؟ گفت
ملك : ه مشا وابسته هستند، بدهم؟ امام عليه السالم فرمودهاى فقريى كه ب راه باغباىن آن در بياورم و مازاد آن را به خانواده

  »1« .خواهى، نسبت به آن اجنام بده متعّلق به خودت است و هر كارى مى

   عدم غلب دنيا در فرزندان امام على عليه السالم

نفقه بدن، حاكم  على عليه السالم فرزندانش را زاهد تربيت كرده بود و حمال بود كه دنياى شكم، دنياى شهوت و دنياى
ج بر فرزندان اين پدر بيدار باشد، مردى كه روى منرب سخناىن ايراد مى اين  . شود البالغه مى كند، و بعد سخنانش كتاب 

اى در  دانيم كه اين خانه خانه كه او در خانه با فكر فرزندانش چه كرده بود، ما از آن خربى ندارمي، و تنها مهني قدر مى
يك ختت عرىب از چوب و ليف : اش هم عبارت بود اتاق خشىت كه سقفش هم از چوب خرما بود و اثاثيهمدينه بود با دو 

خرما؛ دو تشك از كتان مصرى كه يكى پشمى و ديگرى از ليف خرما بود؛ چهار بالش، دو تا از پشم و دو تاى ديگر 
س چوىب براى شري؛ ظرىف از بزرگ؛ مشكى از پوست؛ كا هم از ليف خرما؛ پرده؛ حصري هجرى؛ دست آس؛ طشت

   تر اوقات هم در اين خانه بيش »2« .پوست براى آب؛ آفتابه؛ ظرف بزرگ مسى و چند كوزه

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 38، ص 8البدايه و النهايه، ج . 15) 1(

: ما محلك على هذا؟ فقال: هناك لقمه، فقال لهو ذكروا أن احلسن رأى غالما أسود يأكل من رغيف لقمه و يطعم كلبا 
ال تربح من مكانك حىت آتيك، فذهب إىل سيده فاشرتاه و اشرتى : إىن أستحى منه أن آكل و ال أطعمه، فقال له احلسن

  .يا موالى قد وهبت احلائط للذى وهبتىن له: احلائط اّلذى هو فيه، فأعتقه و مّلكه احلائط، فقال الغالم

  :41طوسى، األماىل، ص  شيخ. 16) 2(

و سّلم َعِلّياً َفاِطَمَه عليها َعْن يـَْعُقوَب ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقاَل َلمَّا َزوََّج َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله 
ٌر ِمْنُه َزوَّْجُتِك َو َما أَنَا َزوَّْجُتِك َو َلِكنَّ السالم َدَخَل َعَليـَْها َو ِهَى تـَْبِكى فـََقاَل َهلَا َما يـُْبِكيِك فـََو اللَّ  ِه َلْو َكاَن ِىف َأْهِل بـَْيِىت َخيـْ
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اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله  اللََّه َزوََّجِك َو َأْصَدَق َعْنِك اْخلُُمَس َما َداَمِت السََّماَواُت َو اْألَْرُض َقاَل َعِلىٌّ عليه السالم قَاَل َرُسولُ 
م َفَسَكْبُت الدَّرَاِهَم م ُقْم َفِبِع الدِّرَْع فـَُقْمُت فَِبْعُتُه َو َأَخْذُت الثََّمَن َو َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سلّ و سلّ 

ًال َفَأْعَطاُه فـََقاَل ابـَْتْع ِلَفاِطَمَه ِطيباً ُمثَّ قـََبَض َرُسوُل اللَِّه ِىف َحْجرِِه فـََلْم َيْسأَْلِىن َكْم ِهَى َو َال أَنَا َأْخبَـْرُتُه ُمثَّ قـََبَض قـَْبَضًه َو َدَعا ِبَال 
ْصِلُحَها ِمْن ثَِياٍب َو أَثَاِث اْلبَـْيِت صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ِمَن الدَّرَاِهِم ِبِكْلَتا يََدْيِه َفَأْعَطاُه أَبَا َبْكٍر َو َقاَل ابـَْتْع ِلَفاِطَمَه َما يُ 

ٍه ِمْن َأْصَحاِبِه َفَحَضُروا السُّوَق َفَكانُوا يـَْعَرتُِضوَن الشَّىْ َو َأرْ  َء ِممَّا ُيْصِلُح َفَال َيْشتَـُروَنُه َحىتَّ يـُْعِرُضوُه  َدَفُه ِبَعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر َو ِبِعدَّ
ِبَسبْـَعِه َدرَاِهَم َو ِمخَاٌر ِبَأْربـََعِه َدرَاِهَم َو َقِطيَفٌه َسْوَداءُ َخْيَربِيٌَّه َو  َعَلى َأِىب َبْكٍر َفِإِن اْسَتْصَلَحُه اْشتَـَرْوُه َفَكاَن ِممَّا اْشتَـَرْوُه َقِميصٌ 

الطَّاِئِف   َو َأْرَبَع َمرَاِفَق ِمْن أََدمِ َسرِيٌر ُمَزمٌَّل ِبَشرِيٍط َو ِفرَاَشْنيِ ِمْن َخْيِش ِمْصَر َحْشُو َأَحِدِمهَا لِيٌف َو َحْشُو اْآلَخِر ِمْن ِجزِّ اْلَغَنمِ 
 َو قـَْعٌب ِللََّنبِ َو َشنٌّ َحْشُوَها ِإْذِخٌر َو ِستـٌْر ِمْن ُصوٍف َو َحِصٌري َهَجِرىٌّ َو َرًحى لِْلَيِد َو ِخمَْضٌب ِمْن ُحنَاٍس َو ِسَقاءٌ ِمْن أََدمٍ 

ا اْسَتْكَمَل الشِّرَاَء َمحََل أَبُو َبْكٍر بـَْعَض اْلَمَتاِع َو َمحََل َأْصَحاُب ِلْلَماِء َو ِمْطَهَرٌه ُمَزفـََّتٌه َو َجرٌَّه َخْضرَاءُ َو ِكيزَاُن َخَزٍف َحىتَّ ِإذَ 
ِه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم َرُسوِل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم الَِّذيَن َكانُوا َمَعُه اْلَباِقَى فـََلمَّا َعَرَض اْلَمَتاَع َعَلى َرُسوِل اللَّ 

   هُ ِبَيِدِه َو يـَُقوُل بَاَرَك اللَُّه ِألَْهِل اْلبَـْيتِ َجَعَل يـَُقلِّبُ 
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خوردند، و گاهى هم غذايشان نان و منك، و يا نان و خرما  غذاى پختىن نبود و اكثر اوقات افراد اين خانه، نان خاىل مى
ز شد، امام حسني عليه السالم از درون آن بريون بود، وىل بعد از چند سال، در اين دو اتاق خشىت كه به روى دنيا با

. ترين دانشگاه تربيت، و اولني و آخرين آن بود كه دخرتى مثل زينب كربى از آن بريون آمد آن دو اتاق گلى، عاىل. آمد
كى جان دانيم، اين پدر در اين خانه براى غذاى فكر فرزندانش چه كرده بود، اما از نظر روحى، آيه تطهري بر پا  ما منى

رتين دليل    ، طورى كه حضرت قاسم كه حضرت على عليه السالم»1«  هاست فرزندان اين خانه، 

______________________________  
ا يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّرَُكْم َتْطهري : اشاره به آى سى و سوم سوره احزاب. 17) 1( در . اً ِإمنَّ

  :فرموده 310 -311، ص 16تفسري امليزان، ج 

ا«كلمه  رد االختصاص أو مدحا » ِإمنَّ تدل على حصر اإلراده ىف إذهاب الرجس و التطهري و كلمه أهل البيت سواء كان 
ان قصر اإلراده ، ففى اآليه ىف احلقيقه قصر »َعْنُكمُ «: أو نداء يدل على اختصاص إذهاب الرجس و التطهري باملخاطبني بقوله

ىف إذهاب الرجس و التطهري و قصر إذهاب الرجس و التطهري ىف أهل البيت و ليس املراد بأهل البيت نساء النىب خاصه 
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بكون اخلطاب متوجها إليهن مع النىب صّلى اهللا عليه و آله و .... عنكن : و مل يقل» َعْنُكمُ «: ملكان اخلطاب الذى ىف قوله
. إن اآليه خاصه بأزواج النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم: سرين و إمنا احتملناه لتصحيح قول من قالسّلم فقط أحد من املف

و إن كان املراد إذهاب الرجس و التطهري بإرادته تعاىل ذلك مطلقا ال بتوجيه مطلق التكليف و ال بتوجيه التكليف الشديد 
خاصه مبا هم أهل البيت كان هذا املعىن منافيا لتقييد كرامتهن  بل إراده مطلقه إلذهاب الرجس و التطهري ألهل البيت

ذا الذى تقدم يتأيد ما ورد ىف أسباب النزول أن اآليه . بالتقوى سواء كان املراد باإلراده اإلراده التشريعيه أو التكوينيه و 
  .م خاصه ال يشاركهم فيها غريهمنزلت ىف النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و على و فاطمه و احلسنني عليهم السال
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عبداهللا عليه السالم   را نديده بود، چون وصل به غذاى روحى آن حضرت بود، شب عاشورا در سن سيزده سالگى به أىب
ترين فرزندان آدم عليه السالم  هفتاد و دو نفر از عاىل »1« .تر است افتادن من در كام مرگ، از عسل برامي شريين: گفت

هايشان آتش  گشت؛ خيمه شان اسري مى شدند؛ زن و بچه ماندند، كشته مى اگر آنان در كربال مى. در كربال مجع بودند
كار با مشا  ! عمر سعد پيغام داد، آقا. شد شان خامته داده مى گرفت؛ به عمر پري و جوانشان تا بچه شش ماهه مى

تنها اگر مشا دستت را جلوى اين مردم به مست من دراز  : امام به ميدان آمد و او خطاب به حضرت گفت. خصوصى دارم
فقط مهني كه دست من به دست مشا خبورد، من اين . كىن، كاىف است و الزم نيست كه دست من را هم فشار بدهى

ايد و ديگر الزم نيست مشا و اين هفتاد نفر در اين  ه مشا بيعت كردهنويسم ك زياد نامه مى دهم و به ابن داستان را خامته مى
حضرت به او . توانيد به مدينه برويد و راحت زندگى كنيد بعد هم مشا مى. هايتان اسري گردند جا كشته شويد و زن و بچه

هاى  ت پاكمان را به آن دستاى ما دس دامن آن مادر و روح آن پدرى كه ما را تربيت كرده، ابا دارد كه حلظه: پاسخ داد
رومي، هر چند زن و فرزند ما هم اسري شوند؛ اّما ننگ دراز كردن  ايستيم و به نزد خدا مى جنس مشا دراز كنيم؛ بلكه ما مى

  .خواهيم برمي و ذلت را منى دستمان به طرف تو و اربابانت را به نزد خدا منى

. كشد است، وىل كنار اين بدن، روح و عقلمان پيوسته گرسنگى مىتر غذاهاى لذيذ ما براى شكم  اّما افسوس كه بيش
اگر روح و عقل ما مسلمانان غذاى شايسته خود را  . كند روح اگر پاك باشد و سري، خودش را با اين مهه آلودگى قانع منى

  .شدند گرفته بود، گرفتار اين مهه فساد و بدخبىت منى

  حاالت يكى از اولياى خدا
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مريزا حسني يزدى در سال هزار و سيصد و هفت قمرى، در حدود نود سال پيش، در شرياز فوت كرده  مردى به نام حاج
   ترين علما و دانشمندان شيعه او از بزرگ. است

______________________________  
  :401شيخ الشريفى، كلمات اإلمام احلسني عليه السالم، ص . 18) 1(

يا عم : قال). يا بىن كيف املوت عندك(وأنا فيمن يقتل؟ فأشفق عليه فقال له : السالم فقال له القاسم بن احلسن عليه.... 
  .أحلى من العسل
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در يك . آن باغ در دست قاجاريه بود. در آن زمان، در شرياز باغى معروف به باغ دولىت بود؛ يعىن مالكى نداشت. بود
ها، براى ناهار  ر آن باغ حاكم بود، يكى از دوستانش را به مهراه چند نفر از بازارىروز پنجشنبه، كسى كه در شرياز ب

ها كه  آن. خواندند آمدند، پشت سر حاج مريزا حسني يزدى مناز مى ها كه به اين مهماىن مى بازارهاى. دعوت كرد
چند نفر مطرب يهودى را كه اين حاكم ترى بربند،  ها لذت بيش ناهارشان را خوردند، در بعد از ظهر، براى اين كه مهمان

او . فرداى آن روز، مجعه، حاج مريزا حسني يزدى براى مناز آمد. به اين مهماىن دعوت كرده بود، آمدند و مطرىب كردند
اج ح. مناز اول كه متام شد، مريزا بر روى منرب رفت. قبل از اين كه مناز اول را خبواند، داستان ديروز را برايش تعريف كردند

ديروز در باغ بريوىن شهر، ! اى مردم: تر هم بودند، كرد و صدا زد مريزاحسني رو به مجعيت منازگزار كه در روز مجعه بيش
دين و بريده  كساىن به آن جا رفتند و در مهماىن شخص ىب. براى من ماجراى آن جا را تعريف منودند. مهماىن بوده است

هاى مرتبط به اسالم بودند؛  هاىي در آن مهماىن شركت كردند كه چهره چهرهام،  از خداىي شركت كردند، اما شنيده
منودند،  اى شركت منى كردند و در چنني مهماىن ها بايد يا اين دعوت را قبول منى آن. دهند هاىي كه اسالم را نشان مى چهره

ركت كردند، بايد مهني كه گناه و كردند در جملس خالِف خدا نروند، و يا اگر هم نادانسته در اين جملس ش و سعى مى
مشا با رفتنتان به اين مهماىن، دو بال بر سر من آورديد؛ بالى ! اى مردم. آمدند خالف شروع شد، از اين جملس بريون مى

اول اين بود كه متام دمل بعد از اين خرب سوخته است، و بالى دوم اين بود كه ديگر بعد از اين خرب، از عمرم چيزى منانده 
مريزا از . من اگر مبريم، در قيامت، خومن بر گردن مشا است كه با رفتنتان به اين مهماىن كذاىي آبروى دين را بُرديد. تاس

او ديگر نتوانست مناز دوم را خبواند و مردم زير بغلش را گرفتند و او را به خانه . منرب كه پايني آمد، كنار مهان منرب افتاد



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

 

 

ديگر هواى اين شهر براى ايشان خوب نيست، و او را بايد به باغى : ز آمدند و گفتنددكرتهاى درج يك شريا. بردند
چند ماه گذشت، يكى از ّجتار بازار از . بريون از اين شهر بربيد، و در اين مدت هم نبايد كسى با او متاس داشته باشد

: اين تاجر به پسرش گفت. آينده بدهد تواند خربهاىي را هم از كشى هندى به شرياز آمده كه مى پسرش شنيد كه رياضت
خواهد از اين  من دمل مى: آن تاجر پيش خودش گفت. پسر رفت و او را آورد. خانه بياور برو و اين فرد را به جتارت

   كش پس به آن رياضت. چون ما نظري اين مرد را ندارمي. ماند يا نه كش بپرسم، حاج مريزا حسني زنده مى رياضت

  118: ، صاميان و آثار آن

التجاره به من  قيمىت دارم و مشا براى من رمل و اسطرالىب بينداز و ببني آيا اين مال التجار خيلى گران من مال! آقا: گفت
تاجر كه خسته . كش هندى سر را در گريبان فرو برد و ساعىت را مهني طورى در فكر ماند رسد؟ رياضت رسد يا منى مى

خواهى، به تو  دامن و بلند شو برو، و پوىل هم كه مى دارى، خجالت ندارد بگو من منىاگر خربى ن! آقا: شده بود، گفت
. كنم نزد من خربى هست، وىل من مرتب دارم درباره دوروىي تو فكر مى! به خدا قسم: مرد هندى گفت. دهم مى

اى  التجاره بينم چنني مال كنم، مى ات نگاه مى من هر چه دارم به زواياى زندگى: تاجرگفت چه دوروىي؟ مرد هندى گفت
بينم مردى رباىن و اهلى در اين شهر مريض است، و در نيت تو اين پرسش وجود  خوامن، مى وجود ندارد، اّما دلت را كه مى

التجاره تو كجاست، اين مال التجاره را  كنم تا ببينم مال شود يا نه؟ وىل من هر چه فكر مى دارد كه آيا او خوب مى
اى به دو بال  ماند؛ او از دست عده نه، او زنده منى: مرد هندى گفت. نيتم مهان است! ببخشيد: ر گفتتاج. بينم منى

االن هم قرب اين . بعد از يك ماه هم مريزا حسني يزدى وفات كرد. تر زنده نيست دچار شده و تا يك ماه ديگر هم بيش
و زيارت اهل حال است؛ آن قدر ايشان روح عاىل داشت   بزرگوار در شرياز در قربستان خارج شهر قرار دارد و حمّل دعا

كنيم، هيچ  كه طاقت شنيدن گناه را هم نداشت، و متأسفانه، چقدر قدرت شيطاىن در ما قوى است كه هر چه گناه مى
  .شومي، و اين عجيب هست كند و ما نسبت به آن ناراحت منى اثرى در ما منى

خواهد، و چنان حقوق پدرى خود را  دن، عقل و جان فرزندانش نفقه مىكند كه ب حضرت على عليه السالم حساب مى
  .آيند كند كه از ميان آن منزل، چنني فرزنداىن بريون مى عاىل اجرا مى
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  )2(تربيت پدرى در سري عليعليه السالم 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم 

يَا بـَُىنَّ أُوِصيَك ِبتَـْقَوى اللَِّه ِىف اْلِغَىن َو اْلَفْقِر، َو َكِلَمِه احلَْقِّ ِىف الرَِّضا « :امريمؤمنان عليه السالم به فرزندش چنني سفارش كرد
، َو بِاْلَعَمِل ِىف النََّشاِط َو اْلَكَسِل، َو الرَِّضا َعِن اللَِّه َو اْلَغَضِب، َو اْلَقْصِد ِىف اْلِغَىن َو اْلَفْقرِ  ، َو ِباْلَعْدِل َعَلى الصَِّديِق َو اْلَعُدوِّ

ِه َو الرََّخاءِ    »1« ».ِىف الشِّدَّ

املوحدين، امريمؤمنان، عليه السالم به عنوان سفارش و وصيت به فرزندشان  اين مجالت از وجود مقدس حضرت موىل
  .هاى مهم ما نقل شده است ضرت سيدالشهداء عليه السالم در كتابح

   ها در قرآن تقسيم وجود انسان

ناحيه بدن و جسم، ناحيه نفس و جان و روح، و ناحيه : ها مرّكب از سه ناحيه است بنا به عقيد قرآن جميد، وجود انسان
حى، عوامل كاملى را در عامل قرار داده است؛ عواملى  خداوند متعال براى حيات هر كدام از اين نوا. عقل، انديشه و خرد

دهنده به حيات  طوركه بايد عوامل كمك آدمى مهان. آدم هست كه جوابگوى متام احتياجات جسم، جان و عقل بىن
اى كه احتياج دارد، براى حيات هر سه ناحيه، از عوامل قرارداده شد  جسم، جان و عقل خود را بشناسد، بايد به اندازه

رهح   .مند شود و استفاده كند ق در سفر عامل وجود، 

شود؛  اگر بدن انسان با عوامل عاىل طبيعت كه باعث حيات بدن است، ترك رابطه كند، بدن از ادامه حيات متوّقف مى
يم ندارد، رود، يا اگر انسان عواملى را كه مربوط به بدن نيست و با كارگاه بدن رابط مستق آدمى از بني رفته و از دنيا مى

   وارد بدن كند، باز بدنش

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .90. - 88حتف العقول عن آل الرسول صّلى اهللا عليه و آله وسّلم، ص . 1
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كارگاه جسم داشته باشند؛ توانند رابطه مستقيمى با   ها منى شود، هر چند كه آن عوامل هم مادى است، وىل آن هالك مى
اند و در اين كارگاه  به طور مثال، گياهان كشنده جزء مواد طبيعت هستند، اما اين گياهان براى كارگاه بدن ساخته نشده

با حركت اشتباه براى : با قطع رابطه با مواد مورد احتياج، دوم: شود، اول آدمى از دو راه هالك مى. آيند زايد به مشار مى
  .تياجات بدنتأمني اح

طورى كه بدن مرگ و حيات دارد، نفس و جان هم مرگ و حيات دارد، قرآن جميد در آيات زيادى به حيات و مرگ  مهان
طور عقل هم داراى حيات و مرگ است و كتاب اهلى هم به اصل حيات و مرگ عقل اشاره  كند؛ مهني جان اشاره مى

و جامعى، عوامل برپادارنده حيات جسم، جان و عقل و عوامل از بني  به طور كلى، در قرآن جميد به حنو كامل. كند مى
  .ها بيان شده است برنده حيات آن

ارتباط با قرآن، از حيات سامل مادى، از حيات روحى و نفسى، و از حيات عقلى دور  ملت ىب: براى مهني بايد گفت
منا  ين زندگان زنده واقعى نيستند؛ بلكه مردگاىن زندهدر ارزياىب قرآن، ا. ها بر زمني زندگى كنند هستند، هر چند كه آن

  .هستند

ا :آيات كند؛  در قرآن جميد هم مهني مسري را دنبال مى »2« َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِىف اْلُقُبورِ  »1« َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ
شود جان مبريد، و  شود كه چه عواملى باعث مى ه مىطور در قرآن جميد نشان داد دهند، و مهني يعىن مرگ جان را نشان مى

شود  طور چه عواملى باعث مى شود روان و نفس داراى حيات انساىن و اهلى گردد، و مهني اين كه چه عواملى باعث مى
چنني چه  شود عقل حالت درك خودش را از دست بدهد، و هم عقل زنده مباند و رشد كند، و نيز چه عواملى باعث مى

سازد كه خدا  اى مى آشناىي با اين عوامل و عمل به اين عوامل، جامعه. لى باعث مرگ و يا حيات بدن استعوام
خواهد و انبيا به خاطر آن به رسالت مبعوث شدند، وىل جهل به اين عوامل و قهراً دور ماندن از عمل به اين عوامل،  مى

. ى كه سري و حركت آن بر خالف هدف پيغمربان خدا استا دهد؛ جامعه سازد كه خدا به آن رضايت منى اى مى جامعه
اى زنده مورد توّجه نيست، هر چند در اين جامعه، ظاهر زندگى آراسته به زرق و  در قرآن جميد اين جامعه به عنوان جامعه

هدايت؛ در اسالم به معناى عام كلمه، و در حرمي . برق هم باشد؛ چون داشنت زرق و برق در اسالم مالك حيات نيست
   يعىن از زمان ورود آدم به
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______________________________  
  ...يابند  در منى] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا: [179: اعراف. 2) 1(

   به كساىن كه در قربهايند بشنواىن] دعوت حق را[تواىن  و تو منى: 22:. فاطر. 3) 2(
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كره خاك كه انسان هدايت خدا را دنبال كرده تا روز قيامت، زرق و برق مادى يا صنعت و تكنيك، بدون نور عامل 
  .ملكوت خيلى امهيت ندارند؛ بلكه عامل هالكت هستند

كنيد كه ترس و وحشت بر بشر حاكم است؛ از اين   هاى دانشمندان و افراد شاخص سياسى عامل مالحظه مى در نوشته
شود؛ چون اين متدن  ه او اين متدن از درون خودش را نابود كند، و مسّلم است كه بدون نور اهلى، اين متدن منفجر مىك

  .سازد ها رهنمون مى ها و ناراحىت ها، رنج هاى عجيب و غريب جنگ آدم را به مست شعله متام سرزمينها و بىن

   عاقبت فاصل انسان از معرفت و عمل

شود، بايد منتظر باشد كه رنج، اضطراب،  هاى معرفت جدا مى ملىت كه از معرفت و از عمل به برنامه: فرمايد قرآن جميد مى
تشويش، نگراىن و عذاب، از باالى سر و از پايني پا، او را حماصره كند؛ اين سنت اهلى است كه در جوامع انساىن جارى 

خواهد، و  بايد خيلى براى مشا و هر فرد مسلماىن مهم باشد كه بدن غذا مىدر هر صورت، توّجه به اين موضوع . بوده
توانند با كارگاه هسىت  باشند و مى غذاى بدن هم هر چيزى نيست؛ بلكه آن غذا موادى است كه عامل حيات بدن مى

د عامل باشد، وىل ممكن تواند حتت عنوان موادى از موا هر چيزى در اين عامل، گر چه مى. بدن رابط مستقيم داشته باشند
تر، در حرمي جان، مشاهده كنيد؛ روح گرسنه، از عوامل  اى عاىل مهني معنا را بايد در چهره. هست آن موارد خوردىن نباشد

جان و نفسى كه خطوط عاىل اخالقى در او نقش نبندد و صاحب جاىن كه از عواطف عاىل انساىن . عاىل اخالقى است
ره   .كند عقل هم اگر گرسنه مباند، هدف خلقت آدمى را متالشى مى. مريد نباشد، جانش مى مند و فضايل اخالقى 

   فضايل و كماالت على عليه السالم

امريمؤمنانعليه السالم پدرى است كه از ابتداى والدت فرزندانش، به اين سه معنا توّجه كامل دارد؛ او مردى است كه در 
هر كجا در قرآن . و سّلم براى داشنت مجيع فضايل و كماالت تربيت شده است دامن پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه وآله
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قدر اسالم، بدون ترديد مصداق امت و  شود، بعد از رهرب عاىل هاى مثبت مسايل انساىن قرائت مى اى را در جنبه جميد آيه
ه السالم مردى است كه در على علي. ها وجود نداشته است طالب عليه السالم براى آن جنبه اكملى جز على بن أىب

اش، عيىب در او ديده نشد؛ بلكه هر چه از او در خطوط عقلى، روحى و بدىن مشاهده شد،  شصت و سه سال زندگى
اين مرد بيدار كه هم مقررات تربيىت اهلى در وجودش به صورت انرژى و فعاليت جلوه كرد، . داراى خطى كامل و جامع بود

   ه، خانواده و جامعهبا بيدارى كامل، متوّجه خان

  122: اميان و آثار آن، ص

آدم، از اوالدش گرفته تا آخرين فردى كه در آب و خاكش، يا در حرمي انسانيتش، تا  دانست كه بىن انساىن بود؛ او مى
او در مدت عمرش با هر . نفق جسمى، نفق عقلى، و نفق روحى: خواهد زندگى كند، سه نفقه احتياج دارد قيامت مى

 كه برخورد كرد، اين برنامه را پياده كرد؛ يعىن در حّد استعداد و امكان وجودى و جان او، از جسم و عقلش رفع انساىن
او منبع پرفيضى بود كه به هر سه معنا متوّجه بود و براى جوابگوىي به احتياجات جسمى، عقلى و . نقص احتياج كرد

او مردى است مهيشگى؛ يعىن با مهان شدتى كه در . كرد تراوش مى اش اى از كارگاه هسىت هاى شايسته روحى بشر، برنامه
زمان حياتش، براى رفع نقايص مادى، عقلى و روحى در جوشش و كوشش بود، االن هم، مهان جوشش و كوشش على 

  :الدين بر روى خط اسالم و قرآن در حال حركت است، به قول جالل

  »1« رود تا نفخ صور رگ رگ است اين آب شريين وآب شور در خاليق مى

  .ها بايد خود را از اين سرچشمه سرياب كنيم ما انسان. البته، ما با آب شريينش كار دارمي

   فاصله گرفنت انسان از اولياى اهلى

ها و جوامع انساىن از اولياى اهلى و مردان پاك راه حق زياد شود، حكومت بيچارگى و ذلت بر  هر مقدار، فاصل خانواده
شود، و هر مقدارى كه انسان به خملصني پيشگا حضرت ربوىب نزديك گردد، شيطان و عوامل شيطاىن از او  مىها زياد  آن

  .شوند دور مى

بعد از اين كه خداوند شيطان را از جايگاهى كه داشت، راند و او را مورد لعنت خود قرار داد، او از خداوند خواست كه 
آدم را به دو قسمت تقسيم   آن جا شيطان بىن. نيز اين مهلت را به او داد تا روز رستاخيز به او مهلت بدهد و خداوند

  :كرد؛ نسبت به عمومشان گفت
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  »2«  َفِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَعنيَ 

   كنم به عزتت سوگند، هم آنان را گمراه مى

  :ها گفت اى را استثنا كرد و نسبت به آن و عده

  »3«  ْخَلصنيَ ِإالَّ ِعباَدَك ِمنـُْهُم اْلمُ 

  .ات را مگر بندگان خالص شده

   توامن ها را گمراه كنم؛ بلكه منى خواهد آن ؛ يعىن نسبت به اين عده، من اصًال دسرتسى ندارم؛ نه اين كه من دمل منى

______________________________  
  :اين مطلع مثنوى معنوى، حكايت پادشاه جهود ديگر كه در هالك دين عيسى سعى منود با. 4) 1(

  يك شه ديگر از نسل جهود

  در هالك قوم عيسى رو منود

  .82: ص. 5) 2(

  .83: ص. 6) 3(
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توامن كارى  ها در حال پروازند؛ يعىن نسبت به كساىن كه با تو در ارتباط هستند، من منى آن. ها دسرتسى پيدا كنم به آن
حرمي امن دارد كه هر كسى داخل در اين حرمي امن قرار گريد، شيطان و عوامل شيطاىن پروردگار عامل، آن قدر . اجنام دهم

حرم أمن پروردگار است، البته، در صورتى كه خود آدم براى راه دادن به شيطان و » اميان«به او دسرتسى ندارند؛ مثًال 
آى هشتاد و دوى سوره انعام اين مطلب خداوند متعال چقدر در . عوامل شيطاىن، اين ديوارهاى حرم أمن را خراب نكند

  :كند را لطيف بيان مى
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   الَّذيَن آَمُنوا َو َملْ يـَْلِبُسوا إميانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولِئَك َهلُُم اْألَْمُن َو ُهْم ُمْهَتُدونَ 

شود، و  دمشن باز مىآوريد، ديگر حرمي اميانتان را به جتاوز آلوده نكنيد؛ چون راه براى ورود  اگر اميان مى: فرمايد خدا مى
گردد و خطوط  تان به هم خورد، فرياد ناله مهه بلند مى وقىت كه تعادل زندگى. خورد تان به هم مى آن وقت، تعادل زندگى

در روايت . هاى امن پروردگار، اميان است گويد، يكى از حرم به طور خالصه، آيه مى. شود زندگى هم پر از مشكالت مى
  :طالب هست هاى امن، واليت على بن اىب ن حرماست كه يكى ديگر از اي

  »1« ».َوَالَيُه َعِلىِّ ْبِن َأِىب َطاِلٍب ِحْصِىن َفَمْن َدَخَل ِحْصِىن أَِمَن نَارِى: يـَُقوُل اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل «

توانست به آنان  مشن منىدر اين دژ قرار داشتند و د... واقعاً بايد گفت، مالك اشرت، سلمان فارسى و حبيب بن مظاهر و 
  .تواند بر او تسّلط پيدا كند دستياىب پيدا كند؛ چرا كه با ورود انسان در اين دژ، دمشن هر چه قدرت داشته باشد، منى

اى كه افراد بشر براى جوابگوىي به احتياجات جسمى، در حال  مردم مسلمان بايد به اين مسأله توّجه كنند كه به اندازه
بايد به مهان مقدار هم براى جان و عقل قيام كنند و به نداى روح جواب مثبت بدهند؛ به فرياد عدل فعاليت هستند، 

خواهد، و براى پيدا كردن اين قواعد عاىل اخالقى، آگاهى از قرآن و  نفس، قواعد عاىل اخالقى مى. جواب مثبت بدهند
  .نيم، و در كتاب جان خود بنويسيمبراى مهني بايد خطوط روحى انبيا را خبوا. حيات انبيا الزم است

  ها ترين انسان انبيا و ائمه عليهم السالم عاقل

ها ياد   روش انديشه را بايد از آن. ترين عقل، عقل انبيا و ائمه طاهرينعليهم السالم است از نظر انديشه و عقل هم عاىل
ها، ظلم و جتاوزها را جواب  ها، ناپاكى توان آلودگى منىدر روز قيامت . گرفت، و بعد از ياد گرفنت هم بايد به آن عمل كرد

   وقىت آدم به اين رواياتى كه. داد

______________________________  
لس احلادى و األربعون35أماىل الصدوق، ص . 7) 1(   .، ا
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  .كند رسد و وحشت مىت كند، مى در باب گناه و در باب حماكمات حمشر وارد شده، نگاه مى
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دهد، و  گاهى هنگام عبادت حالت كسالت خمتصرى به من دست مى! اى مادر: روزى مردى پيش مادرش آمد و گفت
اسالم هم كه قانون وراثت را قبول دارد و علوم جديد . بينم خودم عامل اين كسالت نيستم كنم، مى من هر چه فكر مى

اسالم براى مهني، پنج هزار قانون درباره ازدواج دخرت و پسر به خاطر . است دههم كه مسأله وراثت را خيلى خوب ثابت كر 
خواهد به وجود بيايد، اهتمام دارد؛ چون اسالم اين معنا را قبول  اجياد نسل آورده است، يعىن از اين جهت به نسلى كه مى

  .شود ىن وراثت، به نسل بعد سرازير مىهاى نسل قبل، از روى پل ارتباط بني نسلى؛ يع دارد كه صفات، حاالت و برنامه

اين عامل كسالت در خود من كه نيست، تو چه كار كردى كه اين زاويه تاريك در جان من هست؟ اين زاويه : مرد گفت
پسرم من : بينم چنني عامل تاريكى را ندارم؟ مادرش گفت كنم، مى تاريك از آن تو است؛ چون خود من هر چه فكر مى

  .رسد كه كارى كرده باشم كه باعث اين تاريكى شده باشد به فكرم منى. و پاك هم تو را تربيت كردمپاك زندگى كردم 

   تاثري اخالق پدر و مادر در تربيت فرزندان

هاى حله داشت  ترين دانشمندان دين ما است، در يكى از خيابان اعلى اهللا مقامه الشريف كه از بزرگ »1«  عالمه حلى
پدر اين بچه چه كسى است؟، و او ! ببني: عالمه به نوكرش گفت. اى برگشت و به او ناسزاىي گفت كرد كه بچه عبور مى

. با فالن خانواده: اى وصلت كردى؟ پدرگفت با چه خانواده: عالمه گفت. رفت پدر بچه را پيدا كرد و پيش عالمه آورد
  از. عالمه ديد كه خانواده آن زن، خانواده حمرتمى است

______________________________  
وصفه ابن . مجال الدين احلسن بن يوسف بن زين الدين على بن املطهر احللى): 726 -648(العالمه احللى . 8) 1(

شيخ الطائفه و عّالمه وقته و صاحب التحقيق و التدقيق، كثري التصانيف، انتهت رئاسه «: داود احللى املعاصر له بقوله
انّه كان من أزهد الناس و أتقاهم، و من زهده ما حكاه السيد حسني «: ، و ىف الرياض»ملنقولاإلماميه إليه ىف املعقول و ا

تهد ىف رساله النفحات القدسيه عنه، انه قّدس سرّه أوصى جبميع صلواته و صيامه مده عمره، و باحلج عنه مع أنه كان قد  ا
بلغ أمساء تصانيفه حنوا من ألف عنوان، و ىف «: ا العالمهو مما قال شيخن. »حج كما نقله ىف شأن الشيخ على الكركى أيضا

إرشاد األذهان ىف أحكام : من آثاره. »708عصره استبصر السلطان خدابنده و تشيع و ضرب النقود باسم االئمه عام 
علمني، تذكره الفقهاء، املت اإلميان، األلفني، ىف إمامه أمري املؤمنني على بن أىب طالب عليه الّسالم، الباب احلادى عشر، تبصره

رجال العالمه احللى خالصه األقوال، قواعد األحكام، كشف املراد ىف شرح جتريد االعتقاد للطوسى، كشف اليقني ىف فضائل 
  705، ص 1الرتاث، ج  فهرس. أمري املؤمنني عليه السالم، مبادئ الوصول
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او را صدا بزنيد كه پيش : عالمه گفت. فالن شخص: براى تو عقد كرد؟ او گفتچه كسى اين خامن را : پدر بچه پرسيد
عاقد حمضرى هم صيغه عقد و طالق را خواند، و عالمه . صيغه عقد و طالق را خبوان: عالمه به عاقد گفت. من بيايد

: اد، و بعد هم به پدر گفتبراى مهني، عالمه صيغه عقد را به او ياد د. خواند ديد كه او قسمت صيغه عقد را اشتباه مى
. دهند كنند و انواع فسادها را اجنام مى حاال شب عروسى، مردم مهمان دعوت مى. تر از اين بچه مواظبت كن كه بيش
  .آيد داند با اين كارها چه بر سر نسل آيند اين زنان و مردان مى خدا مى

داد، وىل در مهني جان دادن، ديد فرصىت  جان مىملجم ملعون داشت  حضرت على عليه السالم بعد از ضربت مششري ابن
. زد جوشيد و فرياد مى در مهني فرصت كوتاه، اين پدر واقعى دلش داشت براى حيات روحى و عقلى فرزندانش مى. دارد

ها را فقط براى مشا دو نفر، و يا  من اين حرف! حسني جان! حسن جان: هايش كرد و گفت او در آن حال رو به بچه
خواهد به اين سخنان گوش بدهد و آن را به نسل بعد  گومي كه مى گومي؛ بلكه براى هر كسى مى ام منى خانواده تنها به

  .تا روز قيامت با تربيت باشيد؛ شخصيت و فضيلت داشته باشيد! مردم: او بايد بگويد. انتقال دهد

كنم،  به عزت و جالل خود قسم ياد مى: م گفتدر روايات قدسى دارد كه خدا به پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سلّ 
. ها را عذاب منامي كنم كه آن اند، حيا مى من هر آينه از بند خود، از زن و مرد آنان كه در اسالم موى خود را سفيد كرده

كنيد؟  يه مىبراى چه گر ! يا رسول اللَّه: عرض كردند. بعد از گفنت اين مجله، پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم گريست
فرمايد، در حاىل كه آنان از گناه و  ها حيا مى ام براى كساىن است كه خدا از عذاب كردن آن گريه: حضرت پاسخ داد

  »1« .كنند معصيت خدا حيا منى

   احرتام به امام حسني عليه السالم

امريمؤمنان عليه . ادبش ادب اهللا بود به قدرى امريمؤمنان عليه السالم مؤّدب بود كه. خانه عليعليه السالم خان تربيت بود
السالم ادب عجيىب داشت، هر وقت غري از آن وقىت كه حضرت در رختخواب افتاده بود و ضربه مششري پسر مرادى 

گذاشت كه او حركت بكند، غري از آن وقت، هر موقع امريمؤمنان عليه السالم با حضرت سيدالشهداء عليه السالم   منى
. نگفت! زد؛ يعىن در متام عمر يك دفعه هم يا حسني چنني ديگر فرزندانش را به اسم صدا منى همكار داشت، او را و 

   فرزندان على عليه
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______________________________  
  :42، ص 1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 9) 1(

ِعزَِّتى َو َجَالِىل ِإىنِّ َألَْسَتِحى ِمْن َعْبِدى َو أََمِىت َيِشيَباِن ِىف اْإلِْسَالِم َأْن َو : َو َقاَل صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، َقاَل اللَّهُ تـََعاَىل 
بـَُهَما ُمثَّ َبَكى صّلى اهللا عليه و آله و سّلم َفِقيَل ِممَّ تـَْبِكى يَا َرُسوَل اللَّهِ  َال  أَْبِكى ِلَمِن اْسَتَحى اللَُّه ِمْن َعَذاِِْم وَ : ؟ فـََقالَ !أَُعذِّ

  .َيْسَتُحوَن ِمْن ِعْصَيانِهِ 
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پدرمان على عليه السالم هر وقت با امام حسني عليه السالم كار داشت، اول از سر جايش متام قد : گويند السالم مى
اّىل يا «: زد كرد و او را صدا مى عبداهللا مى شد، و در مهان حال ايستاده، با يك حالت ادب، رو به أىب بلند مى
  .گذاشت، خمصوصاً به حضرت سيدالشهداء عليه السالم كه حساب ندارد خيلى به فرزندانش احرتام مى» !أباعبداهللا

   دارى خويشنت: سفارش اول

  »أُوِصيَك ِبتَـْقَوى اللَِّه ِىف اْلِغَىن َو اْلَفْقرِ ! يَا بـَُىنَّ «

ثروت و پول، و يك روز هم روز فقر و نادارى، من تو را در اين دو باشد، يك روز، روز  دو روز در دنيا براى تو مى! پسرم
  دارى، استقامت و صرب؛ كنم و به اجياد حالت خويشنت روز به تقوا سفارش مى

ثروت و فقر . منايد كند، و در روز ندارى و فقر، تو را حفظ مى دارى در روز ثروت، تو را از احنراف حفظ مى اين خويشنت
  .كنند ترديد، آن دو صاحبشان را كافر مى ها نباشد، ىب دارى و تقوا با آن ه اگر خويشنتدو عاملى هستند ك

ْنساَن لََيْطغى   »1« *َأْن َرآُه اْستَـْغىن* َكالَّ ِإنَّ اْإلِ

 شوند تا فقر و احتياج او را برطرف كنند، و براى مهني كارهاىي را به او پيشنهاد وقىت آدم فقري شود، افرادى دورش مجع مى
گذارد او چنني كارهاىي را اجنام بدهد؛ چون اولني   بيند دين منى كند، مى ها نگاه مى دهند؛ كارهاىي كه وقىت او به آن مى

 ».َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفراً « :كارى را كه بايد اجنام بدهد، اين است كه بايد براى رفع احتياجش، دين خود را بفروشد
»2«  
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توانست سر شصت نفر از سادات را از تن  دينش را به هارون نفروخته بود، در يك شب كه منى »3«  اگر محيد بن قحطبه
  .تواند گناه بكند آدم بادين كه منى. جدا كند

______________________________  
كه خود   براى اين. كند مسلماً انسان سركشى مى] گزار باشد كه انسان سپاس[اين چنني نيست : 7 -6: علق. 10) 1(

  .پندارد نياز مى را ىب

  :، باب احلسد307، ص 2كاىف، ج . 11) 2(

  .َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفراً َو َكاَد احلََْسُد َأْن يـَْغِلَب اْلَقَدر: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله وسّلم: َقالَ 

، باب ذكر من قتله الرشيد من أوالد رسول اهللا صّلى 109 -111، ص 1عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج . 12) 3(
اهللا عليه و آله وسّلم بعد قتله ملوسى بن جعفر عليه السالم بالسم ىف ليله واحده سوى من قتل منهم ىف سائر األيام و 

  :اللياىل

َكاَن بـَْيِىن َو بـَْنيَ ُمحَْيِد ْبِن َقْحطََبَه الطَّاِئىِّ الطُّوِسىِّ ُمَعاَمَلٌه فـََرَحْلُت : الَ َحدََّثِىن ُعبَـْيُد اللَِّه اْلبَـزَّاُز النـَّْيَسابُوِرىُّ َو َكاَن ُمِسنّاً، قَ : َقالَ 
َرَمَضاَن َوْقَت يـِّْرَها َو َذِلَك ِىف َشْهِر ِإلَْيِه ِىف بـَْعِض اْألَيَّاِم فـَبَـَلَغُه َخبَـُر قُُدوِمى َفاْسَتْحَضَرِىن لِْلَوْقِت َو َعَلىَّ ثَِياُب السََّفِر َملْ أُغَ 

أُِتَى ِبَطْشٍت َو ِإْبرِيٍق فـََغَسَل َيَدْيِه ُمثَّ َصَالِه الظُّْهِر فـََلمَّا َدَخْلُت َعَلْيِه َرأَيـُْتُه ِىف بـَْيٍت َجيِْرى ِفيِه اْلَماءُ َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َو َجَلْسُت فَ 
َهَب َعىنِّ َأىنِّ َصاِئٌم َو َأىنِّ ِىف َشْهِر َرَمَضاَن ُمثَّ ذََكْرُت فََأْمَسْكُت َيِدى فـََقاَل ِىل َأَمَرِىن فـََغَسْلُت َيَدىَّ َو أُْحِضَرِت اْلَماِئَدُه َو ذَ 

ْفَطاَر َو َلَعلَّ ُمحَْيٌد َما َلَك َال تَْأُكُل فـَُقْلُت أَيـَُّها اْألَِمُري َهَذا َشْهُر َرَمَضاَن َو َلْسُت ِمبَرِيٍض َو َال ِىب ِعلٌَّه ُتو  اْألَِمَري َلُه ُعْذٌر  ِجُب اْإلِ
ْفَطاَر َو ِإىنِّ َلَصِحيُح اْلَبَدِن ُمثَّ  ْفَطاَر فـََقاَل َما ِىب ِعلٌَّه ُتوِجُب اْإلِ َناُه َو َبَكى  ِىف َذِلَك َأْو ِعلَّهٌ ُتوِجُب اْإلِ َو َقْد ... َدَمَعْت َعيـْ

َو َفاِطَمُه عليها السالم َفاْرتـََعَشْت َيِدى َو اْرتـََعَدْت فـَرَاِئِصى فـََنَظَر ِإَىلَ اْخلَاِدُم  قـَتَـْلَت ِمْن َأْوَالِدِه ِستَِّني نـَْفساً َقْد َوَلَدُهْم َعِلىٌّ 
ُت ِستَِّني نـَْفساً ِمْن  ِفْعِلى َهَذا َو َقْد قـَتَـلْ ُمْغَضباً َو َزبـََرِىن َفَأتـَْيُت َعَلى َذِلَك الشَّْيِخ أَْيضاً فـََقتَـْلُتُه َو َرَمى ِبِه ِىف تِْلَك اْلِبْئِر فَِإَذا َكانَ 

  .ِىف النَّار ُوْلِد َرُسوِل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله وسّلم َفَما يـَنـَْفُعِىن َصْوِمى َو َصَالِتى َو أَنَا َال َأُشكُّ َأىنِّ ُخمَلَّدٌ 

  

  127: اميان و آثار آن، ص

  »يَا بـَُىنَّ أُوِصيَك بِتَـْقَوى اللَِّه ِىف اْلِغَىن َو اْلَفْقرِ «
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  .دار باش در هنگام قرار گرفنت در قل ثروت، و در هنگام قرار گرفنت در ناراحىت فقر، خويشنت! پسرم

   شكرگزارى در هم حاالت

براى كدامني ! اهلى: گفت مردى نشسته بود كه نه چشم داشت و نه بدن سامل، و نه دست و پاى ساملى و مرتب مى
مرد ثرومتند متكرب . خيلى عاشق تو هستم! من توان شكر بده؛ اهلىبه ! هايت، تو را شكر كنم، اهلى نعمت از نعمت

چشم، پا و ! مرد حساىب: كرد كه مناجات او را شنيد، پس جلو آمد و به او گفت ديىن داشت از كنارش عبور مى ىب
كه خدا فهمى، نعمىت   چطور معناى شكر كردن من را منى: فهمم؟ گفت دست كه ندارى، من معناى شكر كردن تو را منى

شدم؛ اما االن در اين  ديدم، در عذاب مى به من داده، كورى چشم است؛ اگر چشم داشتم و قياف متكّربان تو را مى
  .كنم كه چشمم به يك متكّرب نيفتاده است نعمت هستم و خدا را شكر مى

اى سهم براى فقرا قرار  يا به اندازهخداوند متعال در مال اغن: فرمايد الشيعه، امام صادقعليه السالم مى در روايىت در وسائل
واى به حال جامعه اسالمى، از روزى كه ثروت اين جامعه در دست افراد  »1« .سازد داده كه نيازشان را برطرف مى

  اگر امروز. دين قرار بگريد ىب

______________________________  
  :13، ص 9الشيعه، ج  وسائل. 13) 1(

َلْو َأنَّ َرُجًال َمحََل ِسَناٍن َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَاَل ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ فـََرَض الزََّكاَه َكَما فـََرَض الصََّالَه فَـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن 
َو َجلَّ فـََرَض ِلْلُفَقرَاِء ِىف أَْمَواِل اْألَْغِنَياِء َما َيْكتَـُفوَن ِبِه َو الزََّكاَه َفَأْعطَاَها َعَالنَِيًه َملْ َيُكْن َعَلْيِه ِىف َذِلَك َعْيٌب َو َذِلَك َأنَّ اللََّه َعزَّ 

َا يـُْؤَتى اْلُفَقرَاءُ ِفيَما أُوُتوا ِمْن َمنْ    .َضهِ ِع َمْن َمنَـَعُهْم ُحُقوقـَُهْم َال ِمَن اْلَفرِيَلْو َعِلَم َأنَّ الَِّذى فـََرَض َهلُْم َال َيْكِفيِهْم َلزَاَدُهْم َو ِإمنَّ

  :نيز چنني آمده 9، ص 7در مستدرك الوسائل، ج 

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ فـََرَض َعَلى َأْغِنَياِء النَّاِس ِىف َأْمَواهلِِْم : َو َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه َعْن َعِلىٍّ عليه السالم أَنَّهُ َقالَ 
 ِىف َذِلَك يـَْوَم اْلِقَياَمِه َو اَءُهْم َفِإْن َضاَع اْلَفِقُري أَْو َأْجَهَد َأْو َعِرَى فَِبَما َميَْنُع اْلَغِىنُّ َفِإنَّ اللََّه ُحمَاِسُب اْألَْغِنَياءِ َقْدَر الَِّذى َيَسُع فـَُقرَ 

بـُُهْم ِبِه َعَذاباً أَلِيماً    .ُمَعذِّ
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  .اند، تنها براى گناهان ثرومتندان است هنهكساىن فقري، نيازمند، گرسنه و بر 

   سخن حق: سفارش دوم

  » َو َكِلَمِه احلَْقِّ ِىف الرَِّضا َو اْلَغَضبِ «

افتد كه در زندگى خيلى خوشحال باشى و يا خيلى خشمگني، چه آن هنگام كه خوشحاىل، و چه آن  اتفاق مى! پسرم
  .آيد، بايد سخن حق باشد هنگام كه غضبناك هسىت، سخىن كه از دهانت بريون مى

   قناعت: سفارش سوم

  »َو اْلَقْصِد ِىف اْلِغَىن َو اْلَفْقرِ «

  .روى را مراعات كن روى نكن و ميانه چه در روزى كه غىن هسىت، و چه در روزى كه فقري هسىت، در خرج كردن زياده

   عدالت: سفارش چهارم

  »َو بِاْلَعْدِل َعَلى الصَِّديِق َو اْلَعُدوِّ «

  .كىن، و تو چه با دوستانت و چه با دمشنانت، به عدل رفتار كن در دنيا هم دوست، و هم دمشن پيدا مى! ني جانحس

   اجنام وظيف اهلى: سفارش پنجم

  » َو بِاْلَعَمِل ِىف النََّشاِط َو اْلَكَسلِ «

روزى هم كه خسته هسىت، روزى كه خيلى خوشى، خوش بودن تو را از اجنام وظيف اهلى و عبادت خدا جدا نكند، و 
  .خستگى تو را از اجراى امر خدا باز ندارد

  رضايت از خدا: سفارش ششم

ِه َو الرََّخاءِ «   »َو الرَِّضا َعِن اللَِّه ِىف الشِّدَّ
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ها، پنجاه سال خوشى براى تو نوشته  گريى هاىي كرده كه در اين اندازه گريى پروردگار، براى زندگى تو اندازه! حسني جان
هم در آن پنجاه سال خوشى، به قضا و قدر خدا راضى باش، و هم در آن ده سال . و ده سال هم ناراحىت شده

  .ناراحىت

رتين فرزندان آدم را جلوى . و حسني هم در محاس عاشورا چنني بود از صبح عاشورا تا عصر آن، هفتاد و يك نفر از 
ى ىب سر ياران افتاده بود، و از طرف ديگر، صداى نال زن ها از يك طرف بدن. چشمش قطعه قطعه كردند و سر بريدند

ها مطابق با روايات از شدت تشنگى  اى از بچه زدند، در حاىل كه عده هاى تشنه هم داشتند فرياد مى بچه. آمد و بچه مى
دش را آلو  در اين حال، او صورت خون. خود حضرت هم ديگر در بدنش جاى ساملى وجود نداشت. از دنيا رفته بودند

چون تربيت كامل بود و  »1« ».اهلى رضاً بقضائك«: روى خاك گذاشت و سفارش پدرش عليعليه السالم را آشكار كرد
  .روح ديگر اشباع گشته بود

______________________________  
  :510شيخ شريفى، كلمات اإلمام احلسني عليه السالم، ص . 14) 1(

يا غياث املستغيثني، ماىل رب سواك وال معبود غريك، صرباً على حكمك يا غياث صرباً على قضائك يا رب الإله سواك، 
من ال غياث له، يا دائما ال نفاد له، يا حمىي املوتى، يا قائماً على كل نفس مبا كسبت احكم بيىن و بينهم و أنت خري 

  ).418: ، ينابيع املوده357: مقتل احلسني عليه السالم للمقرم(احلاكمني 

  

  129: و آثار آن، ص اميان

  

   شيع واقعى

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل
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اين سازد، و اين كه بشر در  كند اعتقاد به پروردگار بزرگ عامل، به تنهاىي براى انسان سعادت منى قرآن جميد بيان مى
ها زبان گويا قرار  ها وجود دارد، نه با زباىن كه براى آن اعتقاد، تنها نيست؛ بلكه متام موجودات عامل با زباىن كه در ذات آن

تواند جدا از پروردگار باشد؛  هيچ موجودى در حمدوده عامل خلقت، منى. داده شده، با ذات مقدس احديت ارتباط دارند
ىت ندارد و وجودش در خّط عامل، غري ممكن است؛ به خاطر مهني جهت، قرآن جميد از چون اگر خبواهد جدا باشد، هس

كند تا اين كه بشر با آن مانند حيوانات نباشد؛ بلكه از ابتدا، امر اعتقاد و اميان را  اين اتصال و رابطه به تنهاىي ياد منى
  هاىي را گويد و به دنباله آن، برنامه مى

  130: اميان و آثار آن، ص

ها عبارت است از به صورت خارجى درآمدن اميان بشر به عنوان عمل صاحل و  منايد كه جمموعه آن برنامه پيشنهاد مى
  .قرآن جميد اين بيان را به طور مفّصل دارد. شايسته در ظرف بريون از خودش

   معناى اميان

على بن موسى الرضا عليه السالم نقل در كتاب عيون اخبار الرضا عليه السالم، صدوق رحم اهللا عليه از قول حضرت 
اگر هر كدام  »1« .اميان عبارت است از اعتقاد قلىب، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح: كند كه حضرت فرمود مى

  .از اين سه جنبه از اميان در وجود انسان نباشد، اميان او اميان كاملى نيست و او از اسالم ناب فاصله دارد

   اقسام حيات

داشت نوراىن و اصيلى از زندگى مقدس امام سوم حضرت سيدالشهداء عليه السالم شده و درباره اين زندگى سرافرازانه  بر 
در تفسري اين . زندگاىن امام حسني عليه السالم، سرتاسر جهاد بوده است: »2« ».انَّ اْحلََياَه َعِقيَدٌه َو َجَهادٌ «: اند گفته

  :سم استتعبري بايد گفت، حيات بر چهار ق

  ها، كرات آمساىن؛ ها، درياها، كهكشان ها، كوه قسم اول آن، حيات مجادى است؛ مانند حيات سنگ

  باشد؛ مانند حيات انواع خمتلف گياهان؛ قسم دومش، حيات نباتى مى

در اين حيات، در حمدوده خوردن، آشاميدن، . قسم سوم هم حيات حيواىن است؛ مانند حيات درندگان و چرندگان
  ال شهوت و گذراندن عمر تا مردن، بشر با حيوانات ديگر شريك است؛اعم
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  .باشد چهارمني قسم هم حيات انساىن مى

  »3«  اين وطن مصر و عراق و شام نيست اين وطن جاىي است كان را نام نيست

اىي    شيخ 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

، باب ما كتبه الرضا عليه السالم للمأمون ىف حمض اإلسالم و 122 -124، 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج . 1
يِع اْلَكَباِئِر َو ُهَو َمْعرَِفٌه بِاْلَقْلِب َو ِإقْـرَاٌر بِاللِّ : شرائع ميَاُن ُهَو َأَداءُ اْألََمانَِه َو اْجِتَناُب مجَِ   ....َساِن َو َعَمٌل ِباْألَرَْكاِن َو اْإلِ

  :10كلمات اإلمام احلسني عليه السالم، ص شيخ شريفى،  . 2) 2(

جندها ىف املصادر الىت حبثنا فيها،  بعض العبارات املنسوبه لالمام عليه السالم على الرغم من اشتهارها و مضامينها الساميه، مل
  ».ان احلياه عقيده و جهاد«: من مجله ذلك

اىي، مثنوى نان وحلوا، ىف تأويل قول النىب صّلى. 3) 3(   .اهللا عليه و آله و سّلم شيخ 
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   حيات انساىن

منظور از اين حياتى كه در تعبري مزبور از زندگاىن امام حسني عليه السالم شده، فقط حيات انساىن است؛ آن حياتى كه 
عاىل انساىن منعكس شود، و در چهره آن، متام صفات  اى هم در آن ديده منى در خّط انسان بودن است، و صفت رذيله

  .باشد مى

  :سعدى چنني حياتى را اين گونه توصيف مى كند

   تن آدمى شريف است به جان آدميت نه مهني لباس زيباست نشان آدميت
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  »1«  اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بيىن چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

   بشر گداترين موجود عامل

ها، براى گذراندن ادار امور زندگى به هيچ آدميزادى  ها و هواىي ها، صحراىي ز حيوانات درياىيهيچ حيواىن در عامل، اعم ا
شود گفت، گداترين موجود عامل، بشر بوده  بنابراين مى. نياز نيست احتياج ندارد، وىل آدميزاد از هيچ چيزى در اين عامل ىب

مهه حيثيتش گدا است، گداى موجودات عامل، عالوه بر  اين تن با. و بقيه موجودات هم هيچ احتياجى به بشر ندارند
  .اين، در جهان مقامى به اين تن داده نشده است

   رابط تن با روح و روان

عقل و . اين تن َمرَكب براى روان است، رواىن كه اول دارد، وىل آخر ندارد، و براى عقلى كه اول دارد، وىل آخر ندارد
ها، عقل و روان حكومت   بنا بر اين، بايد مهيشه در انتخاب متام برنامه. ها عنايت كردند آن روح، َمرَكىب كه الزم داشتند، به

ذليل و بيچاره ملىت كه عقل و روانشان نوكر چشم و شهوت شده، و عزيز، آن مردان و زناىن كه بدن را خدمتگزار . كنند
  .اند عقل و روان قرار داده

پيغمرب عليه السالم و زن حضرت لوط پيغمرب عليه السالم را لعنت كند و از خدا زن حضرت نوح : فرمايد قرآن جميد مى
عقل و روح در وجود آن دو موجود، ذليل و بيچاره بودند و  »2« .ها خاين بودند رمحت دور منايد؛ چون هر دوى آن

  .اسري شكم و شهوت

   دهد كه آن مقام و شخصيت حضرت مىترين قله انسانيت نشان  ها، چهره ديگرى را در عاىل خداوند بر عكس آن

______________________________  
  .16سعدى، مواعظ، غزليات، مشاره . 4) 1(

َضَرَب اللَُّه َمَثًال لِلَّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوٍح َو اْمرََأَت لُوٍط كانَتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِدنا «: اشاره به آى دهم سوره حترمي. 5) 2(
  ».ْنيِ َفخانَتاُمها فـََلْم يـُْغِنيا َعنـُْهما ِمَن اللَِّه َشْيئاً َو قيَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّاِخلنيَ صاحلَِ 
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او زىن بود كه بدن را خدمتگزار عقل و روان قرار داد؛ وىل آن دو زن با اين   »2« .مهسر فرعون ملعون است »1«  آسيه
در هر صورت، انسانيت و حيات، با انواع . دو پيغمرب بودند، بدن را در اختيار روان و عقل قرار ندادندكه در خانه 

ها، منظور از حياتى كه در توصيف  ها، صفات حسنه و آراستگى ها، فضيلت ها، درسىت حقيقت. ها مهراه هست واقعيت
  .استعبداهللا عليه السالم آمده، حيات انسانيت  زندگى وجود مقدس أىب

   اگر آدمى به چشم است و دهان و گوش و بيىن چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت

  »3«  خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت حيوان خرب ندارد ز جهان آدميت

   وجود غريز حيواىن در حيات انساىن

مهه اشتباهات ادوار . رسد انسانيت به كمال مىشود، وىل حيات حيوانيت در حيات  انسانيت در حيات حيوانيت پيدا منى
ها نتواستند حيات حيواىن را در حيات انساىن  ها و اقوام، مهني يك مجله بوده است كه آن هاى انسان تاريخ در برنامه
ارها عقل بايد مهيشه مسايلى را كه در عامل حقيقت و واقعيت دارد، بدرقه كند و از تومهات، تصورات و پند. تكامل بدهند

زند به اين كه مانند آن مسافرى  در اين زمينه، قرآن جميد كساىن را كه حمكوم به حيات حيوانيت هستند، مثال مى. بپرهيزد
اى از  كند رودخانه خيال مى. بيند كند و از دور آب مى او در جاده حركت مى. مانند كه تشنگى بر او غلبه كرده باشد مى

رسد، وىل جز  دود و به آن نقطه معيىن كه او انتخاب كرده، مى مى. ر حركت استمشال خياباىن به مست جنوب آن د
  :كند بيابان چيز ديگرى را مشاهده منى

  »4« .َجَد اللََّه ِعْنَدهِ َو الَّذيَن َكَفُروا َأْعماُهلُْم َكَسراٍب ِبقيَعٍه َحيَْسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحىتَّ ِإذا جاَءُه َملْ جيَِْدُه َشْيئاً َو وَ 

______________________________  
  :138، ص 1شيخ على النمازى، مستدرك سفينه البحار، ج . 6) 1(

وأما امرأه فرعون آسيه، فكانت من بىن إسرائيل وكانت مؤمنه خملصه، وكانت تعبد اهللا سرا، وكانت على ذلك إىل أن قتل 
ا من اخلري فزادت يقينا وإخالصا وتصديقافرعون امرأه حزبيل، فعاينت حينئذ املالئكه يعرجون بروحها    .ملا أراد اهللا تعاىل 

َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال لِلَّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ىل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِىف اْجلَنَِّه «: اشاره به آى يازده سور حترمي. 7) 2(
  ».ِلِه َو َجنِّىن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلمنيَ َو َجنِّىن ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعمَ 

  .16سعدى، مواعظ، غزليات، مشاره . 8) 3(
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آب ] از دور[و كافران اعمالشان مانند سراىب در بياباىن مسّطح و صاف است كه تشنه آن را : 39: نور. 9) 4(
دهد، و  يابد كه حسابش را كامل و متام مى پندارد، تا وقىت كه به آن رسد آن را چيزى نيابد، و خدا را نزد اعمالش مى مى

  .خدا حسابرسى سريع است

  

  133: اميان و آثار آن، ص

  .اين تصوير، تصوير زندگى پندارى و ومهى است كه با حقيقت مهراه نيست

 شكىن، محله، تكليفى، قانون آن جا ظرف درندگى، جتاوز، ىب. توان جستجو كرد در ظرف حيات حيواىن، انسانيت را منى
  .اضطراب، هالكت و نابودى است

   اجياد استقامت، صرب، حوصله، بزرگوارى و انسانيت ترين كالسِ  عاىل

وقىت عليعليه . هاى اجياد استقامت، صرب، حوصله، بزرگوارى و انسانيت در وجود انسان است ترين كالس اين كالس از عاىل
اولني بار كه طالها در چشم على عليه السالم برق زدند .  كردالسالم در انبار آمد و درب را باز كرد، نگاهى به انبار طال

  »1« ».ُغّرى َغْريِى« :و درخشيدند، على عليه السالم هم گفت

  »2«  برو اين دام بر مرغ دگر نه كه عنقا را بلند است آشيانه

  .خورم من آن قدر آقاىي و شجاعت دارم كه در مقابل دريا درياى تو، به هيچ عنوان شكست منى

   على عليه السالم و بيت املال

در ايام جنگ صفني در : هاى مهم ما از امريمؤمنان عليه السالم نقل شده است كه هارون بن عنرته گفت در كتاب
، با على عليه السالم كارى داشتم، در نيمه شب، از خيمه بريون آمدم و به كنار چادر »3«  روستاىي به نام ده خورنق

از چادرها رد شدم، ديدم حضرت . ايشان تشريف ندارند: به من گفتند. خواهم موال را مى: م و گفتمعلى عليه السالم رفت
. سنگ بزرگى رفته است؛ زانوهايش را در كنار آن ختته سنگ بغل گرفته و در هم پيچيده نشسته است در بيابان، كنار ختته

  :ريون آمدى؟ حضرت فرمودچرا از چادر ب! على جان: نزديك حضرت آمدم و سالم كردم و كفتم
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______________________________  
ج. 10) 1(   :77، كالم 766، ص )انصاريان(البالغه  ترجم 

َثَالثاً   َقْد طَلَّْقُتكِ ى َال َحاَجَه ِىل ِفيِك يَا ُدنـَْيا يَا ُدنـَْيا ِإلَْيِك َعىنِّ أَ ِىب تـََعرَّْضِت أَْم ِإَىلَّ َتَشوَّْقِت َال َحاَن ِحيُنِك َهيـَْهاَت ُغرِّى َغريِْ 
  :4َال َرْجَعَه ِفيَها 

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

  :با مطلع 428ان حافظ شريازى، غزل مشاره ديو . 11) 2(

   سحرگاهان كه خممور شبانه

  :، چنني آمده است48، ص 2دربار خورنق در ترجم فتوح البلدان، ج . 12) 3(

اما خورنق قصرى قدمي و پارسى بود كه نعمان بن امرى القيس پسر شفيقه بنت ابو ربيعه بن ذهل بن شيبان آن را براى 
رام بن شاپور ذو االكتاف بنا كرده بودرام گور بن    .يزدجرد بن 
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هواى بيابان باد دارد و : اى؟ حضرت فرمود چرا كنار اين ختته سنگ نشسته: به حضرت گفتم. برد هوا سرد بود و خوامب منى
ام  براى مهني در هم پيچيده نشسته). بود و ژندهرواندازى كه خنى (ام، با خود دارم  من تنها اين رواندازى را كه به تن كرده

املال  ات از بيت خداوند براى مشا و خانواده! آقا: به حضرت گفتم. تا نسيم سرد بيابان مرا نيازارد و مقدارى گرم شوم
مشا چيزى من از اموال ! و اهللا قسم: حضرت فرمود. داريد املال سهمى را برمنى سهمى قرار داده، در حاىل كه مشا از بيت

  »1« .ام نياندوختم و اين پرياهىن را كه االن در زمان حكومت به تن دارم، با خودم از مدينه آورده

امريمؤمنان گرمش شده است  ! پدر: گفتم. زد خواند و با آستينش خود را باد مى طالب عليه السالم خطبه مى على بن اىب
هوا در كار نيست، بلكه او پرياهنش را شسته و چون جز آن گرمى و سردى : كند؟ پدرم در جوامب گفت كه چنني مى

  »2« .دهد تا خشك شود طور خيس خيس آن را به تن كرده است، و براى مهني آن را تكان مى پرياهىن نداشت، مهان
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دست  اين زهد حضرت، در عني داراىي فراوانش بود كه آن را از دسرتنج خود به. كرد اين زهد على بود كه چنني اقتضا مى
شىب كه على عليه السالم از دنيا : فرمايد امام باقر عليه السالم مى. كرد آورد و در راه حق تعاىل بذل و خبشش مى مى

، و او امواىل وقف فقراى مسلمني  »3« رفت، از كسب بازوى خويش هزار بنده در راه خدا خريده بود و آزاد كرده بود
كرد و خود  ، و اين گونه على مالش را تبديل به عمل صاحل مى»4«  ى داشتكرده بود كه ساالنه چهل هزار دينار عايد

  .زيست بسيار زاهدانه مى

______________________________  
، و رواه ىف حليه 316، 1به نقل از صفه الصفوه، ج  246، ص 2سيد هاشم البحراىن، حليه األبرار، ج . 13) 1(

  :82، ص 1االولياء، ج 

دخلت على على بن اىب طالب عليه السالم باخلورنق، وهو يرعد حتت مسل قطيفه، : ه، عن ابيه، قالعن هارون بن عنرت 
واهللا ما : فقال! يا امري املؤمنني ان اهللا قد جعل لك والهل بيتك ىف هذا املال ما يتنعم، وانت تصنع بنفسك ما تصنع: فقلت

ا من  ا لقطيفىت الىت خرجت    ).من املدينه: أو قال(منزىل ارزاكم من مالكم شيئا وا

   لباس خنى ژنده و پاره: مسل قطيفه

  .63، ص 1الغارات، ج . 14) 2(

  :336، ص 34حباراألنوار، ج . 15) 3(

  .َو َلَقْد َأْعَتَق أَْلَف َعْبٍد ِمْن َكدِّ َيِدِه، يـَْعَرُق ِفيِه َجِبيُنُه َو َحيَْفى ِفيِه َكفُّهُ 

  :346، ص 1طالب، ج  اىب شهرآشوب، مناقب آل ابن. 16) 4(

لوكان عندى : انه كانت غل على اربعني الف دينار فجعلها صدق، و انه باع سيفه و قال: تاريخ البالذرى و فضائل امحد
  .عشاء، ما بعته
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كند،  رقدارى نگاه مىاى كه در بيابان، به سرگني شرت خشك شده به عنوان يك چيز با ارزش و زرق و ب آن مورچه بيچاره
كشد تا سرگني به آن بزرگى را به  ام، و با چنني نيىت آن را به طرف النه مى غذاى خوىب به دست آورده: گويد به خود مى
براى مهني تالش . اش اين امكان را به منى دهد تواند چنني كند؛ چون كوچكى حميط النه اش وارد كند، وىل او منى حميط النه

  .گردد سراجنام مى او بيهوده و ىب

  .تواند از دِر قرب وارد شود، مگر اين كه آن را به عمل صاحل تبديل كنيم و اهللا هيچ يك از اموال دنياىي منى

  .رسد آن وقت است كه آدمى به فرج و گشايش مى. در حيات انساىن بايد خدا و پيامرب را بر هر كارى مقدم داشت

   معرىف شيعيان واقعى

  :فرمايد السالم مىامام هشتم عليه 

َضاَن َو يـَُوالُوَن َأْهَل اْلبَـْيِت َو يـََتبَـرَُّءوَن ِشيَعتـَُنا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَه َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَه َو َحيُجُّوَن اْلبَـْيَت احلَْرَاَم َو َيُصوُموَن َشْهَر َرمَ «
ميَاِن َو التـَُّقى َو أَْهُل اْلَورَِع َو التـَّْقَوىأُولَِئَك َأْهُل ا] ِمْن َأْعَدائَِنا[ِمْن َأْعَداِئِهْم    »1« » ْإلِ

ها در وجود او بود، حتماً بدانيد كه او در  خواهد به فرج واقعى برسد، پنج عالمت دارد، و اگر اين عالمت كسى كه مى
كه پروردگار بزرگ عامل   پرداخت اضافه ماىل: عالمت دوم. برپا داشنت مناز: راه رسيدن به فـَرَج كامل است، عالمت اول

اجنام حج در مهان سال اول استطاعت، : روزه گرفنت در ماه رمضان، عالمت چهارم: معلوم كرده در راه او، عالمت سوم
  .بيت باشد هاى زندگى دوستدار ما اهل در متام برنامه: عالمت پنجم

مسلمان با نگه داشنت چهل : الم است، آمدهالرضا عليه السالم كه منسوب به امام رضا عليه الس از آنچه دركتاب فقه
  توان چنني برداشت كرد كه از االن تا روز ، مى»2« خرد روزى آالت غناء در خانه، خشم خدا را به جان مى شبانه

______________________________  
  :منت كامل حديث. ، حديث پنجم4 -5شيخ صدوق، صفات الشيعه، ص . 17) 1(

َوالُوَن َأْهَل اْلبَـْيِت َو يـََتبَـرَُّءوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَه َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَه َو َحيُجُّوَن اْلبَـْيَت احلَْرَاَم َو َيُصوُموَن َشْهَر َرَمَضاَن َو يُـ ِشيَعتـَُنا 
ميَاِن َو التـَُّقى َو أَهْ ] ِمْن َأْعَدائَِنا[ِمْن َأْعَداِئِهْم  ُل اْلَورَِع َو التـَّْقَوى َو َمْن َردَّ َعَلْيِهْم فـََقْد َردَّ َعَلى اللَِّه َو َمْن َطَعَن أُولَِئَك َأْهُل اْإلِ

ُمَضَر فـَُيَشفُِّعُه اللَُّه  لََيْشَفُع ِىف ِمْثِل رَبِيَعَه َو َعَلْيِهْم فـََقْد َطَعَن َعَلى اللَِّه ِألَنـَُّهْم ِعَباُد اللَِّه َحّقاً َو أَْولَِياُؤُه ِصْدقاً َو اللَِّه ِإنَّ َأَحَدُهمْ 
  .تـََعاَىل ِفيِهْم ِلَكرَاَمِتِه َعَلى اللَِّه َعزَّ َو َجلَ 
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  :283الرضا عليه السالم، ص  فقه. 18) 2(

نروى أنه من أبقى ىف بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من املالهى من املعزفه و الشطرنج و أشباهه أربعني يوما فقد باء بغضب 
  .ىف أربعني مات فاجرا فاسقا مأواه النار و بئس املصري من اهللا فإن مات
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على عليه السالم شصت . دهد كه چنني آالتى را در خانه خود نگهدارى كند اى به خود اين جرأت منى قيامت، هيچ شيعه
 دهد د موسيقِى رمحت حق را گوش مىاما االن او دار . و سه سال در اين دنيا بود، و يك مرتبه هم به غناء گوش نداد

  .دهند دادند، االن دارند فرياد عذاب جهنم را گوش مى ، و كساىن كه در زمان او به غناء گوش مى»1«

 :كرد گذاشت، و با اين دعا رفع خستگى مى شد، در بيابان، صورتش را بر روى خاك مى على عليه السالم وقىت خسته مى
خدايا خستگى را از من بردار، تا فردا صبح، براى خدمت به تو، اعضا و جوارحم، قدرت : » قـَوِّ َعلى ِخْدَمِتَك َجوارِِحى«

  »2« ».َو اْشُدْد َعَلى اْلَعزِميَِه َجواِحنِى، َو َهْب ِىلَ اجلِْدَّ ِىف َخْشَيِتَك َو الدَّواَم ِىف االتِّصاِل ِخبِْدَمِتكَ « داشته باشند،

كند، و  مهسايه ما براى خودش جملس غناء برگزار مى! يابن رسول اهللا: صى حمضر امام ششم عليه السالم آمد و گفتشخ
كنم تا از پشت ديوار،  روم، مقدارى در توالت معّطل مى دهم، اما هر وقت كه به توالت مى ها گوش منى من به صداى آن

َو ال تـَْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه  :فرمايد قرآن جميد مى: ؟ حضرت گفتصدايش به گوشم برسد، آيا من در قيامت مسئول هستم
در قيامت هر سه، چشم، گوش، و فكر تو كه متوّجه آن  »3« ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنهُ َمْسُؤًال 

  »4« .جا بودند، مسئول هستند

______________________________  
  :433، ص 6كاىف، ج . 19) 1(

َمْن نـَزََّه نـَْفَسُه َعِن اْلِغَناِء َفِإنَّ ِىف اْجلَنَِّه َشَجَرًه يَْأُمُر اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ الرِّيَاَح َأْن : َعْن يَاِسٍر اْخلَاِدِم َعْن َأِىب احلََْسِن عليه السالم َقالَ 
  .َيْسَمْع ِمبِْثِلِه َو َمْن َملْ يـَتَـنَـزَّْه َعْنُه َملْ َيْسَمْعهُ  ُحتَرَِّكَها فـََيْسَمُع َهلَا َصْوتاً ملَْ 

  .اإلقبال باألعمال احلسنه، دعاى كميل. 20) 2(
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]  ها، خياالت و اوهام است نگرى ها، ساده بلكه برگرفته از شنيده[و از چيزى كه به آن علم ندارى : 36: اسراء. 21) 3(
  .مورِد بازخواست اند] اند ه ابزار علم و شناخت واقعىك[پريوى مكن زيرا گوش و چشم و دل 

  :433، ص 6كاىف، ج . 22) 4(

ليه السالم فـََقاَل َلُه َرُجٌل بَِأِىب أَْنَت َو َعِلىُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَه ْبِن زِيَاٍد َقاَل ُكْنُت ِعْنَد َأِىب َعْبِد اللَِّه ع
َا َأَطْلتُ أُمِّ   اْجلُُلوَس اْسِتَماعاً ِمىنِّ َهلُنَّ فـََقاَل َال ى ِإنَِّىن أَْدُخُل َكِنيفاً ِىل َو ِىل ِجريَاٌن ِعْنَدُهْم َجَواٍر يـَتَـَغنـَّْنيَ َو َيْضرِْبَن ِباْلُعوِد فـَُرمبَّ

َا ُهَو َمسَاٌع َأمسَْ  ْعَت اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقوُل ِإنَّ السَّْمَع َو تـَْفَعْل فـََقاَل الرَُّجُل َو اللَِّه َما آتِيِهنَّ ِإمنَّ ُعُه بِأُُذِىن فـََقاَل ِللَِّه أَْنَت أَ َما مسَِ
َِذِه اْآليَ  ْن أَْعَجِمىٍّ َو َال َعَرِىبٍّ َال ِه ِمْن ِكَتاِب اللَِّه مِ اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال فـََقاَل بـََلى َو اللَِّه َلَكَأىنِّ َملْ َأْمسَْع ِ
َلَك َفِإنََّك ُكْنَت ُمِقيماً َعَلى أَْمٍر َعِظيٍم َما   َجَرَم أَنَِّىن َال َأُعوُد ِإْن َشاَء اللَُّه َو َأىنِّ َأْستَـْغِفُر اللََّه فـََقاَل َلُه ُقْم َفاْغَتِسْل َو َسْل َما َبَدا

يَح َدْعُه ِألَْهِلِه ى َذِلَك اْمحَِد اللََّه َو َسْلُه التـَّْوبََه ِمْن ُكلِّ َما َيْكَرُه َفِإنَُّه َال َيْكَرُه ِإالَّ ُكلَّ قَِبيٍح َو اْلَقبِ َكاَن َأْسَوأَ َحاَلَك َلْو ِمتَّ َعلَ 
  َفِإنَّ ِلُكلٍّ َأْهًال 

  

  137: اميان و آثار آن، ص

اما درباره خود موسيقى و افراط در آن هم در كتاب  انگيز است؛ البته، آنچه گفته شد، در باب غنا بود كه موسيقى طرب
گويد، فرد را ديوانه  اى بر روان مى ، درباره ضررها و تأثريات منفى چنني موسيقى»1«  تأثري موسيقى بر روان و اعصاب

  .رساند هالكت مىكند؛ آدم را به  منايد؛ ناخودآگاه فرد را ختدير مى برد؛ گردش خون را خمتل مى كند؛ نطفه را از بني مى مى

   بيت عليهم السالم شكلى شيع واقعى با اهل هم

، و »]ِمْن َأْعَدائَِنا[َو يـََتبَـرَُّءوَن ِمْن َأْعَداِئِهْم « كشد، هم شكل ما باشد، ، بايد آن كه انتظار فرج مى»َو يـَُوالُوَن َأْهَل اْلبَـْيتِ «
  .اعمالش نبايد به شكل خمالفني ما باشد

خواهد از بزازى جنس خبرد، و بزاز  كرد كه حضرت ديد شخصى آمده و مى امام هفتم عليه السالم از بازار بزازها عبور مى
هم پارچه را در آفتاب باز كرد و سه چهار مرتبه آن را حركت داد تا اين كه پارچه بر اثر تابش آفتاب، برق بزند و جلوه  

دهد؟ بزاز   اگر در سايه هم اين پارچه را باز كىن، اين جلوه را مى: ز فرمودحضرت جلو آمد و آهسته در گوش بزا. كند
اى را   اگر اين شخص بيچاره جلو اين پارچه را در سايه ببيند، خواهد دانست كه اين پارچه مهان جلوه: فرمود. نه: گفت
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اگر تو  »2« .يب شده استكه در آفتاب داشت، در مهه جا ندارد و احساس خواهد كرد، در معامله با تو، دچار فر 
  .كنند شيعه ما اين گونه با مردم معامله منى »3« .اى اجنام بدهى، از ما اهل بيت جدا خواهى شد چنني معامله

______________________________  
  :اين كتاب چنني معرىف كرده 2603: ، ص3در كتاب غنا، موسيقى، ج . 23) 1(

تأثريات سوء آن كتاىب است به نام تأثري موسيقى بر روان و اعصاب، از حسني  يكى از آثار سودمند دربار موسيقى و
هاى مباحث اين كتاب  اى از عنوان پاره) صفحه 106ش،  1343اصفهان، بنگاه مطبوعاتى مطّهر، (عبداللهى خوروش 

امتيازات بشرى،  هاى فكرى و هاى رواىن و اعصاب، از دست دادن تواناىي موسيقى و نقش آن در بيمارى: چنني است
تضييع نريوى قضاوت، افسردگى و مخودى، ضعف اعصاب، تضييع حس باصره، اختالالت دماغى، تأثريات قلىب، فشار 

ييج عشق، شكست عمرو جوامنرگى، اتالف وقت، ابزار استعمار   .خون، واسطه انتحار، 

  :، باب البيع ىف الظالل272، ص 3من ال حيضره الفقيه، ج . 24) 2(

عليه السالم رَاِكباً فـََقاَل ِىل يَا َعْن ِهَشاِم ْبِن احلََْكِم أَنَُّه قَاَل ُكْنُت أَِبيُع السَّاِبِرىَّ ِىف الظَِّالِل َفَمرَّ ِىب أَبُو احلََْسِن اْألَوَُّل  ُرِوىَ 
  .ِهَشاُم ِإنَّ اْلبَـْيَع ِىف الظَِّالِل ِغشٌّ َو اْلِغشُّ َال حيَِلُ 

لس السادس و األربعون271 أماىل الصدوق، ص. 25) 3(   :، ا

َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه : قَالَ : احلَُْسْنيِ ْبِن َخاِلٍد َعْن َأِىب احلََْسِن َعِلىِّ ْبِن ُموَسى الرَِّضا َعْن أَبِيِه َعْن آبَاِئِه عليهم السالم قَالَ 
َرئِيَل يـَُقوُل ِإنَّ اْلَمْكَر َو اخلَِْديَعَه ِىف النَّاِر ُمثَّ َقاَل صّلى اهللا َمْن َكاَن ُمْسِلماً َفَال َميُْكُر َو َال : و آله و سّلم ْعُت َجبـْ َخيْدَُع َفِإىنِّ مسَِ

  .لَْيَس ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسِلماً َو لَْيَس ِمنَّا َمْن َخاَن ُمْسِلماً : عليه و آله و سّلم

  

  138: اميان و آثار آن، ص

ها دينارى برداشت و آن را نصف كرد و دستور  السالم دينارهاىي را رخيته بودند كه حضرت از ميان آننزد امام هشتم عليه 
  »1« .داد كه آن را به مسرتاح اندازند تا اين كه چيزى كه داراى غش هست، در معامله مورد استفاده قرار نگريد
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، كسى كه در انتظار فرج است بايد قيافه دمشنان ما را نداشته »]ِمْن َأْعَدائَِنا[ِئِهْم َو يـَُوالُوَن َأْهَل اْلبَـْيِت َو يـََتبَـرَُّءوَن ِمْن َأْعَدا«
  باشد،

  :فرمايد و قرآن جميد مى

  »2« . َصُرونَ َو ال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلياءَ ُمثَّ ال تـُنْ 

ها را  اى مشاركت نداشته باشند؛ چون اگر فقط آن با ظامل و با گناهكار، در هيچ برنامه: به مردم بگو! عىن پيامرب؛ ي
دهم؛ يعىن مشا اصًال حق نداريد كه گناهكار را  ها را با آن ظامل در يك جا قرار مى دوست داشته باشند، در قيامت، آن

  .ن هم گناهكار باشيددوست داشته باشيد، چه برسد به اين كه خودتا

من خياط قصر سلطامن، آيا به اين واسطه، من از : از برخى بزرگان نقل شده است است كه خياطى از او سؤال كرد كه
فروشد، و اّما  بلكه داخل اعوان ظلمه، آن كسى است كه به تو سوزن و نخ مى: آن بزرگ جواب داد. اعوان ظلمه هستم
  »3« .اى تو از خود ظلمه

   قعى، اهل تقوا و ورعشيع وا

ميَاِن َو التـَُّقى« :امام رضا عليه السالم فرمود َو َأْهُل اْلَورَِع َو « اند كه اميان دارند، شيعيان ما كساىن :»أُولَِئَك َأْهُل اْإلِ
صاحبانشان باز گذارند، به  و هر چه را به عنوان امانت نزدشان مى: » َو اْألََمانَهِ « پرهيزند، و از گناه مى: » التـَّْقَوى

  .گردانند مى

______________________________  
  :161، ص 5كاىف، ج . 26) 1(

يه السالم َفِإَذا َدنَاِنُري َمْصُبوَبهٌ ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا َعْن ِسَجاَدَه َعْن ُموَسى ْبِن َبْكٍر َقاَل ُكنَّا ِعْنَد َأِىب احلََْسِن عل
  .ءٌ ِفيِه ِغشٌّ  ىتَّ َال يـَُباَع َشىْ َيَدْيِه فـََنَظَر ِإَىل ِديَناٍر َفَأَخَذُه ِبَيِدِه ُمثَّ َقطََعُه بِِنْصَفْنيِ ُمثَّ َقاَل ِىل أَْلِقِه ِىف اْلَبالُوَعِه حَ بـَْنيَ 

ينان نداشته باشيد اند، متايل و اطم ستم كرده]  به آيات خدا، پيامرب و مردم مؤمن[و به كساىن كه : 113: هود. 27) 2(
  .به مشا خواهد رسيد و در آن حال مشا را جز خدا هيچ سرپرست و يارى خنواهد بود]  دوزخ[و تكيه مكنيد كه آتش 

  :57التحفه السنيه ىف شرح النخبه احملسنيه، ص . 28) 3(



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

 

 

ذا: ان خياطا قال له«: على ما نقله أبو حامد : ىف أعوان الظلمه؟ فقال اىن أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراىن داخال 
  ».الداخل ىف أعوان الظلمه من يبيعك االبر و اخليوط، و اما أنت، فمن الظلمه أنفسهم

  

  139: اميان و آثار آن، ص

: العابدين عليه السالم چهل سال براى امام حسني عليه السالم گريه كرد، در مهني چهل ساله، روزى فرمود حضرت زين
خنجرى كه با آن مشر سر پدرم را در كربال جدا كرد، قيمت پيدا كند، و به قيمىت برسد كه ديگر  اگر مششري يا ! مردم
تر شدن از آن ممكن نباشد، و افرادى خبواهند اين خنجر را از دست مشر بريون بياورند، و قاتل پدرم مهان خنجرى كه  گران

خواهند از من بگريند، و من آن را به  ين خنجر را مىا! اى زين العابدين: سر پدرم را جدا كرد، به من بدهد و بگويد
  »1« .دهم دهم، و اهللا من امانتش را به او حتويل مى مدت يك سال به تو امانت مى

حالت چطور است؟ آن بزرگ  : مرد بزرگى از دنيا رفت و بعد از يك سال، رفيقش او را در خواب ديد، و به او گفت
نه . بردم يك سال بود كه كه در زندان به سر مى: چطور؟ بزرگ جواب داد: رفيقش گفت. امشب آزادم كردند: گفت

تنها مشكلم اين بود كه يك روز كربال مهمان شخصى بودم و . ام، و نه حجم، هيچ كدام مشكلى نداشت منازم، و نه روزه
محاىل . مي گري كرده بودندها هاى ريزى در الى دندان آمدم، هنوز گوشت از مهماىن كه مى. در آن مهماىن آبگوشت خوردم

من بدون اين كه او را باخرب كنم، از مهان پشت سرش، يك . برد هيزم روى دوشش بود و داشت آن را به خان كسى مى
براى مهني گناه، يك سال بود كه من . هامي درآوردم هاى ريز را از الى داندان دانه خالل از آن هيزم َكندم و با آن، گوشت

  .بودم، به اين جرم كه بدون اجاز مالك، در مالش تصرف كردم در اين جا در حبس

اگر دست به لباس برادرت بزىن، و و بر اثر اين فشار دادن، : سىن و شيعه نقل كردند كه پيغمرب صلى اهللا عليه وآله فرمود
شوى كه چرا اين  مى پشم اين لباس، ساييده شود، و يا مقدارى از آن جدا گردد، براى چنني كارى در روز قيامت حماكمه

  خورد؟ اى است و ديگر به درد منى آيا اين قانون قدميى شده و آن كالس، كالس كهنه »2« كار را كردى؟

   رّد ادعاى كهنگى دين اسالم

ايت احرتام را داشته باش، قانون كهنه: گويد آيا اين كه اسالم مى    اى است؟ پس بايد رفت به پدر و مادر 
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______________________________  
  :76، ص 19الشيعه، ج  وسائل. 29) 1(

ْعُت َسيَِّد اْلَعاِبِديَن َعِلىَّ ْبَن احلَُْسْنيِ ْبِن َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَالِ  َعَلْيُكْم بَِأَداِء : ٍب عليه السلم يـَُقوُل ِلِشيَعِتهِ َعْن َأِىب َمحَْزَه الثَُّماِىلِّ قَاَل مسَِ
ِف الَِّذى قـَتَـَلُه ِبِه، َعَث ُحمَمَّداً ِباحلَْقِّ نَِبيًّا، َلْو َأنَّ قَاِتَل َأِىبَ احلَُْسْنيِ ْبِن َعِلىٍّ عليه السلم ائْـَتَمَنِىن َعَلى السَّيْ اْألََمانَِه فـََو الَِّذى بَـ 

  .َألَدَّيـُْتُه ِإلَْيهِ 

َشْيئاً َو ِإْن َصُغَر ِىف أَْعُيِنُكْم فَِإنَُّه َال َصِغريََه َأَال َو َال ُحتَقَِّرنَّ ِمَن الذُّنُوِب : 294االعمال، ص  شيخ صدوق، ثواب. 30) 2(
ْصرَاِر َو َال َكِبريََه ِبَكِبريٍَه َمَع اِالْسِتْغَفاِر َأَال َو ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َسائِلُ  ُكْم َعْن َأْعَماِلُكْم َحىتَّ َعْن َمسِّ َأَحدُِكْم ِبَصِغريٍَه َمَع اْإلِ

  ... ثـَْوَب َأِخيهِ 

  

  140: اميان و آثار آن، ص

» احرتام«آيا اين قانون . كارد آشپزخانه را برداشت و سر پدر و مادر را بريد و گفت، اين عمل به قانون جديد است
  پرسم به راسىت كجاى دين كهنه شده؟ كجاى قوانني اسالم كهنه شده؟ كهنه شده است؟ من مى

ران كتاىب به نام! ريانفرهنگيان و دب! حمصلني حمرتم! جوانان عزيز چاپ شده است كه  »1« »اقتصاد ما«: در 
اين كتاب به فارسى ترمجه شده است و من هم عرىب و هم فارسى آن . اش آيه اهللا آقا سيد حممد باقر صدر هست نويسنده

كاپيتاليسم و كمونيسم   اين كتاب سري اقتصاد در عامل را از پيدايش تاريخ تا دو شعبه شدن آن به. را ديدم و مطالعه كردم
  .هاى عامل ثابت منوده است هاى اقتصادى اسالم را بر كلى مكتب در اين كتاب، امتيازات عاىل روش. بررسى كرده است

شود دين كهنه گردد،  پرسم، كجاى اين دين كهنه شده؟ اصًال به چه شكلى مى گويند، دين كهنه شده، من مى اين كه مى
فطرت، وجدان و عقل قرار گرفته و متام قوانينش را به صورت خودكار قرار داده : روى سه پايه آن هم ديىن كه قوانينش بر

تكليف : ، و اين اساس هم در قرآن پذيرفته شده»2« ال يَُكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها َهلا :شده است؛ يعىن قبًال گفته است
پريمرد، پريزن، : يعىن اگر فردا اول ماه رمضان باشد، قانون روزه شامل ؟»3«  ما اليطاق از حكيم على االطالق قبيح است

گريد،  ها را در بر منى شود؛ يعىن قانون روزه به صورت خودكار مهه مسلمان دهد و مسافر، منى حامله، زىن كه بچه شري مى
  و مشول آن، نسبت به هر مسلماىن است كه عذر ندارد؛ اما اگر
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______________________________  
ترين كتاب در حوزه اقتصاد اسالمى است، در متام دانشگاه هاى  ترين و رايج كتاب اقتصادنا، هنوز هم مهم. 31) 1(

اعتبار و تأثري كتاب . غرب و ايران، هر جا كه پاى اقتصاد اسالمى در ميان باشد، قطعا كتاب اقتصادنا مورد توّجه است
ظهور اين كتاب در مرحل تارخيى بسيار حساسى اتفاق افتاد؛ زيرا . د منانده استاقتصادنا به جهان شيعه منحصر و حمدو 

در مقابل هجوم سيل جريان ماركسيسم و رونق احزاب كمونيست دركشورهاى اسالمى، كف معادله را به نفع 
ست، در روياروىي با گوى هم نيازهاى بشريت تا ابد ا كردند، اسالم پاسخ گراياىن برگرداند كه با اين كه ادعا مى اسالم

رقباى ماركسيست و كمونيست خود كه سرشار از ادبيات و مباحث نظاممند اقتصادى بودند و مباحث و اصطالحات 
كشيدند، چيزى براى   را به رخ مى...) زيربنا، روبنا، روابط توليد، عوامل توليد، طبقه پرولتاريا، انقالب كارگرى و (علمى 

   نيوز با تلخيص تابسايت ك: منبع. گفنت نداشتند

  .كند اش تكليف منى خدا هيچ كس را جز به اندازه تواناىي: 286: بقره. 32) 2(

  :577، ص 1فرهنگ معارف اسالمى، ج . 33) 3(

يعىن تكليفى كه از حدود قدرت و توانائى خارج باشد كه مشمول قاعده عسر و ) اصطالح كالمى: (َتْكليِف ما ال ُيطاق
  .سالم احكام حرجى نيستباشد، و در ا حرج مى

  

  141: اميان و آثار آن، ص

شود؛ مثًال حكم يك قانون  وىل چنني حالىت در قوانني انساىن ديده منى. شود مسلماىن عذر دارد، اين قانون شامل او منى
من  : گويد ا مىگوييد، نداريد، و او به مش كنيد و به مأمور مالياتى مى آيد، و مشا هم گريه مى ماليات به در خانه مشا مى

فهمم و مشا بايد هر طور هست، اين ماليات را بدهيد، و اگر آن را ندهيد، قانون را نسبت به مشا به  را منى» ندارم«كلمه 
توانيد كارى اجنام بدهيد و بايد آن را بدهيد تا مشكلى براى مشا  كنيم، و مشا هم منى گذارمي و مشا را زنداىن مى اجرا مى

نابعاىل پس فردا كه مثَال اول ماه رمضان است، بگوييد، روز ماه رمضان چهارده ساعت است و هوا اما ج. پيش نيايد
خواهم اين سى روز را به  باشد، براى مهني، من ناراحتم كه در چنني روزهاىي روزه بگريم، و مى چون تابستان است، گرم مى
انه مى به استناد قول مشهور . مستان، روز ماه رمضان را قضا كنمآورم كه روزه نگريم، و بعد در ز  مسافرت بروم؛ يعىن 

اگر تو واقعاً : فقهاى فقه شيعه و مستبط از برخى از روايات، نظر خداى متعال و پيغمربصلى اهللا عليه وآله اين است كه
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 كه به خاطر خواهى مسافرت كىن، باز هم ما تو را قبولت دارمي ناراحت هسىت، و فقط به خاطر اين كه روزه نگريى، مى
آيا اين قانون كهنه . را بگريى اين كه روزه نگريى، به مسافرت بروى، و زمستان كه روزها كوتاه شد، آن وقت، قضاى آن

كند و نسبت به شرايط و امكانات گوناگون، منعطف است،   شده؟ پس چگونه قانوىن كه به صورت خودكار عمل مى
مگر عقل  ! گريد، قابل كهنه شدن است؟ ن اول، توان و قدرت مشا را در نظر مىشود؟ اصًال آيا قانوىن كه از مها كهنه مى
  !شود؟ مگر فطرت كهنه مى! شود؟ مگر وجدان كهنه مى! شود؟ كهنه مى

   پاكى شيع جعفر صادق عليه السالم چشم

ني عالمت اين فرد اول. كشد، چند عالمت دارد شيع جعفر؛ يعىن كسى كه انتظار فرج مى: امام صادق عليه السالم فرمود
 .پوشاند دومني عالمتش هم اين است كه چشم خود را از حرام مى. شود اش به يك لقمه حرام آلوده منى آن است كه معده

»1«  

______________________________  
  :7 -6، ص 1اإلسالم، ج  دعائم. 34) 1(

ميَاُن َعَمٌل ُكلُُّه َو اْلَقْوُل بـَْعُض َذِلَك اْلَعَمِل ِبَفْرٍض ِمَن اللَِّه بـَنيََّ ِىف  : ... يه السالمُروِّيَنا َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عل اْإلِ
نَـْنيِ َغضَّ اْلَبصَ .... (ثَابَِتٌه ُحجَُّتُه َيْشَهُد ِبِه اْلِكَتاُب َو َيْدُعو ِإلَْيِه ]  نُورُهُ [ِكَتاِبِه َواِضٌح  ِر َعمَّا َحرََّم اللَُّه َو ُهَو َو فـََرَض َعَلى اْلَعيـْ

حيَِلُّ َلُه َو ُهَو َعَمُلُه َو َذِلَك َو فـََرَض َعَلى اْلَبَصِر َأْن َال يـَْنُظَر ِإَىل َما َحرََّم اللَُّه َو َأْن يـَُغضَّ َعمَّا نـََهى اللَُّه َعْنُه ِممَّا َال ) َعَمُلُهَما
ميَاِن َو َقاَل تـََباَرَك َو تـََعا يِه َو َىل ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َو َحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم ِمْن َأْن يـَْنظَُر َأَحُدُهْم ِإَىل فـَرِْج َأخِ ِمَن اْإلِ

  ....َحيَْفَظ فـَْرَجهُ ِمْن َأْن يـَْنظَُر ِإلَْيِه َأَحٌد 
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او هنوز وارد شهر نشده بود كه زير ساى درخىت نشست تا . به مدين رفتحضرت موسيعليه السالم از مصر فرار كرد و 
انداختند و از  ها داشتند با طناب سطل بزرگى را به درون آن چاه مى چاهى آن نزديكى بود و چوپان. مدتى اسرتاحت كند

اى بلند  ه صداهاى زنانهاز لب چا. رخيتند تا گوسفندان از آن خبورند كشيدند و بعد آن آب را در گودال مى آن آب مى
چرخانند  او ديد دو خامن دارند گوسفندهايشان اطراف گودال آب را مى. شد و توّجه موسيعليه السالم را به خود جلب كرد
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اعتنا به اين  داد ىب موسيعليه السالم كه غريتش به او اجازه منى. ها بدهند خواهند ته مانده آب درون گودال را به آن و مى
چرا آب ! ها خامن: ها گفت كرد، به آن خامن طور كه سرش پايني بود و به زمني نگاه مى د، جلوتر آمد و مهانماجرا باش

سطل آب سنگني است و ما هم قدرت باال آوردن : ها گفتند دهيد؟ خامن كشيد و از اين آب داريد به گوسفندانت مى منى
موسى عليه السالم . روند تا او بتواند برايشان از چاه آب بكشدها خواست كنار ب آن را ندارمي؟ موسى عليه السالم از آن

 .ها توانستند گوسفندانشان را سرياب كنند پس از آن كه سطل آب را باال آورد، آن را در گودال رخيت و اين گونه خامن
ِلما أَنـَْزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ َربِّ ِإىنِّ  :طور كه قرآن كرمي دارد، به زير ساى درخت رفت و گفت موسى عليه السالم مهان »1«

 .؛ چون موسى عليه السالم چند روز بود كه نان پيدا نكرده بود و با علف شريين بيابان خود را سري كرده بود»2« َفقريٌ 
   ها كه به خانه برگشتند، پدرشان كه حضرت خامن »3«

______________________________  
  :122ص  ،4تفسري نور الثقلني، ج . 35) 1(

اىل أرض مدين، فانتهى اىل أصل شجره فنزل فاذا حتتها بئر و إذا ) حىت انتهى موسى: ىف كتاب كمال الدين و متام النعمه
ن عندها امه من الناس يسقون، و إذا جاريتان ضعيفتان، و إذا معهما غنيمه هلما قاَل ما َخْطُبُكما قاَلتا أَبُونا َشْيٌخ َكِبٌري و حن

قد ما : فتان، ال نقدر ان نزاحم الرجال فاذا سقى الناس سقيا، فرمحهما عليه السالم فأخذ دلومها فقال هلماجاريتان ضعي
َربِّ ِإىنِّ ِلما أَنـْزَْلَت ِإَىلَّ ِمْن «: غنمكما فسقى هلما مث رجعنا بكره قبل الناس، مث توىل موسى اىل الشجره فجلس حتتها و قال

: ما أعجلكما ىف هذه الساعه؟ قالتا: ذلك و هو حمتاج اىل شق متره، فلما رجعنا اىل أبيهما قال ، فروى انه قال»َخْريٍ َفِقريٌ 
اذهىب فادعيه ىل َفجاَءْتُه ِإْحداُمها َمتِْشى َعَلى اْسِتْحياٍء قاَلْت ِإنَّ َأِىب : وجدنا رجال صاحلا رمحنا فسقى لنا، فقال إلحدامها

  .ْيَت َلناَيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر ما َسقَ 

  .24: قصص. 36) 2(

  :121، ص 4تفسري نور الثقلني، ج . 37) 3(

ج البالغه قال عليه السالم ِإىنِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَىلَّ ِمْن َخْريٍ «: و ان شئت ثنيت مبوسى كليم اهللا صلوات اهللا عليه إذ يقول: ىف 
األرض، و لقد كانت خضره البقل ترى من شفيف صفاق بطنه  و اهللا ما سأله اال خبزا يأكله ألنه كان يأكل بقله» َفِقريٌ 

  .هلزاله و تشذب حلمه
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مردى به ما كمك  ! پدر: ها ماجرا تعريف كرد و گفت امروز چقدر زود آمديد؟ يكى از آن: ها گفت شعيب بود، به آن
خبواهند پيش او بيايد تا پاداش آب كشيدن از چاه را به او شعيب عليه السالم از دخرتانش خواست بروند و از او . كرد

هاىي هستم كه  من يكى از خامن:: يكى از دخرتان كه با شرم و حيا حركت مى كرد، به نزد موسى برگشت و گفت. بدهد
موسى عليه . خواهد، مزد آب كشيدن از چاه را به تو بدهد پدر من شعيب است و مى. به گوسفندهايشان آب دادى

روم و  من جلو مى: موسى به دخرت گفت. خان ما در شهر است: خان مشا كجاست؟ دخرت گفت: السالم به او گفت
هر كجا كه من راه را : موسى عليه السالم گفت. مشا كه نشاىن خان ما بلد نيستيد: دخرت گفت. مشا پشت سر من بيا

چون اگر تو جلو بروى،  »1« تا من آن مسري را دنبال كنم؛خواستم گم كنم، تو ريگى از بيابان بردار به مسىت بينداز  مى
موسى كه به نزد شعيب آمد، ماجراى خود را گفت و شعيب . ممكن هست باد چادرت را كنار بزند، و من پايت را ببينم

اجري  جا يكى از دخرتان شعيب به پدرش پيشنهاد داد كه او  مهان. ديگر از دست ستمگران جنات پيدا كردى: به او گفت
  »2« .يا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوىُّ اْألَمنيُ  :كند؛ قرآن اين قسمت ماجرا چنني تعريف مى كند

از اول كه رفتم گوسفندامنان را آب بدهيم، اين ! گويد، پدر دخرت شعيب عليه السالم مى. اين لغت امني، خيلى مهم است
  .، قدرتش هم خوب بود اْلَقِوىُّ اْألَمنيُ  غريبه است، يك بار هم سرش را بلند نكرد كه به ما نگاه كند،مرد كه معلوم بود 

چرا موسى عليه السالم چنني كرد؟ براى اين كه شيش چشمى كه خدا در رحم مادر به من سامل داده، با نگاه كردن به 
آن  : امام صادق عليه السالم گفت. ا توانستند به فرج برسنده آن، وضع مردان خدا بود، و اين گونه آن. شكند ناحمرم مى

پوشاند، و عالمت سوم اين فرد آن است كه گوش خود را از شنيدن  كه شيعه است و انتظار فرج دارد، ديد خود را مى
   تا اين. دارد هاى غري خدا باز مى برنامه

  .رسيم مقام فرج مىها را طى كنيم، به  شود كه اگر ما اين كالس جا سه كالس مى

______________________________  
  :122، ص 4تفسري نور الثقلني، ج . 38) 1(

أسرعتما الرجوع فأخربتاه بقصه موسى عليه السالم : فلما رجعت ابنتا شعيب اىل شعيب قال هلما: ىف تفسري على بن إبراهيم
: زيه أجر ما سقى لنا، فجاءت اليه كما حكى اهللا تعاىلاذهىب اليه فادعيه لنج: و مل تعرفاه، فقال شعيب لواحده منهن

. فقام موسى معهما و مشت امامه فسفقتها الرياح» َمتِْشى َعَلى اْسِتْحياٍء قاَلْت ِإنَّ َأِىب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر ما َسَقْيَت َلنا«
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امى أتبعها، فانا من قوم ال ينظرون ىف ادبار تأخرى و دليىن على الطريق حبصاه تلقينها ام: فبان عجزها فقال هلا موسى
  ».ال َختَْف َجنَْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ «: النساء، فلما دخل على شعيب قص عليه قصته فقال له شعيب عليه السالم

  .26: قصص. 39) 2(
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   اخالق مؤمن

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني ملني و الصال و السالم على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب العا

امي، دقت مناييم،  ها دست يافته اگر دربار آيات قرآن كرمي، و دربار روايات و اخبارى كه از طريق شنيدن يا مطالعه به آن
ده، و به عبارت ديگر، دربار پيوند، ارتباط و يك برنام آن درباره عقي: نظام عاىل اسالم از سه برنامه تشكيل شده است
باشد، و برنام سوم آن، درباره عمل فعاليت، كوشش، حركت و به مثر  ريشه است، و برنام ديگر آن، درباره اخالق مى

در اين سه برنامه، . هاىي است كه پروردگار بزرگ عامل در اصل خلقت به هر مرد و زىن عنايت فرموده است رساندن سرمايه
ترين افرادى كه تربيت حق را پذيرفتند و وجودشان منبع متام   ترين و شاخص خداى بزرگ انبيا ى خود را به عنوان كامل

كماالت، و سدى در برابر متام مفاسد بود، در قرآن جميد معرىف كرده است، در آيه دويست و هشتاد و پنج سور مبارك 
اى كه آن حضرت از جانب خداوند  در اسالم و به پيوند پيغمربش و به عقيدهبقره، پروردگار بزرگ عامل به اميان رهرب عاليق

  :براى آن مبعوث شده، اشاره دارد

ٍد ِمْن ُرُسِلِه َو قاُلوا ُسِلِه ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأحَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن َربِِّه َو اْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َو َمالِئَكِتِه َو ُكتُِبِه َو رُ 
ْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك َربَّنا َو ِإلَْيَك اْلَمصريُ    »1« مسَِ
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

گرويد رسول به آنچه فرو فرستاده شد به سوى او از پروردگارش، و گروندگان : معناى آيه چنني است: 285: بقره. 1
كنيم ميان احدى از  تفرقه منى) گويند در حاىل كه مى(هايش و رسوالنش  خدا و فرشتگانش، كتابمهگى گرويدند به 

  .و به سوى تو است مرجع! طلبيم اى پروردگار ما رسوالنش و گفتند شنيدمي و فرمان بردمي، آمرزش تو را مى
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اشاره » خلق عظيم«رب عاليقدر اسالم صلى اهللا عليه وآله به عنوان و در آيه چهارم سوره مبارك نون و قلم، به اخالق ره
  :دارد

  »1«  َو ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظيمٍ 

هاى زندگى و حيات ياد  قرآن كرمي در آيات متعددى هم از اعمال مثبت پيغمرباكرم صلى اهللا عليه وآله در متام جبهه
واقعى، حبث قرآن در اين سه حمورى كه گفته شد، اين است كه  براى مهني به هنگام تعريف از يك مسلمان. كند مى

  .باشد كه از نظر عقيده و پيوند، موجودى صد در صد سامل و مثبت است مسلمان آن انساىن مى

   نقش اخالق در زندگى

در . ديگر داشته باشداخالق، يعىن هزينه كردن عواطف عاىل انساىن و حنو پيوند مثبىت كه بايد او با مهنوع خود و با افراد 
حقيقت، اخالق در پيوند انسان با خانواده و جامعه، نظري نورافكىن است كه بر پيشاىن لكوموتيوى قطار نصب شده 

دهد كه راننده با متام توّجهى كه از طريق نور آن براى او  اين نورافكن راه را چنان عاىل به رانند لكوموتيو نشان مى. است
در زندگى انسان، اخالق، كارى مهانند . ند قطار به آن سنگيىن را با هم مسافرانش به مقصد برساندتوا آيد، مى پديد مى

. دهد تا او بتواند راه زندگى را در خانه و در اجتماع آن چنان كه شايسته است، طّى مسري كند آن نورافكن را اجنام مى
  .اما از اخالق پسنديده دور است، مطرود خدا استترديد، انساىن كه عقيده به خدا دارد و مؤمن به حق هست،  ىب

   مضرات نداشنت اخالق حسنه در مؤمن
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حضرت امام صادق عليه السالم، در دو روايت در باب سوءاخللق كه دانشمند بزرگ اسالمى مرحوم كليىن اعلى اهللا مقامه 
صفات حسن اخالقى نيست و دچار بد  ها را در كتاب كاىف نقل كرده، اميان را در مسلماىن كه آراسته به الشريف آن

   ديگر چنني عسلى قابل »2« خلقى است، به عسلى تشبيه منوده است كه با سركه خملوط شده و فاسد گرديده است؛

______________________________  
  .و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى 4: قلم. 2) 1(

  :باب سوء اخللق، در اين مضمون دو روايت آمده است ،322، ص 2دركاىف، ج . 3) 2(

ميَاَن َكَما يـُْفِسُد اخلَْلُّ اْلَعَسل: َعْن َسْيِف ْبِن َعِمريََه َعمَّْن ذََكَرُه َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم قَالَ    .ِإنَّ ُسوَء اْخلُُلِق َليـُْفِسُد اْإلِ

اْخلُُلُق السَّيُِّئ يـُْفِسُد اْلَعَمَل؛  : َأْوَحى اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِإَىل بـَْعِض أَنِْبَيائِهِ : اَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه السالمَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن َقاَل قَ 
  .َكَما يـُْفِسُد اخلَْلُّ اْلَعَسل
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، انبيا و ائمه طاهرين »1« اخالق را دوست نداردخداى مهربان مؤمن بد. پذيرد خوردن نيست و طبع سامل آن را منى
هارا طرد  داران حق، در مقابل مردم بداخالق، قوه دافعه داشتند و آن طور بودند؛ يعىن جانب عليهم السالم هم مهني

ر و فرمودند؛ براى اين كه انسان بداخالق در عني اين كه اميان به خدا دارد، اما وجود ناقص، ضر  كردند و قبول منى مى
كند، و هم روابط عاىل  خورد و نابود مى شود؛ يعىن اين كه از درون، خودش را مى اى دارد كه هم خودش فاسد مى مفسده

  .آورد كند و خراىب به بار مى كند؛ يعىن بريون را هم فاسد مى برد، قطع مى اى كه پارچه را مى روان را مثل قيچى

  تاثري اخالق در پيشرفت انبيا

البته، اخالق واقعيت بسيار  . ، يك رمز پيشرفت انبيا در هدف مقدسى كه داشتند، مهني مسأل اخالق بودبعد از عقيده
كنند، تنها جزىي از  اى به كلم اخالق به عنوان خوشروىي مى اى دارد كه خوشروىي، بر خالف توّجهى كه عده گسرتده

  .اجزاى آن است
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كند كه   هاى منفى قطع رابطه داشته باشند؛ اخالق اقتضا مى م برنامهكند كه يك ملت با اخالق، با متا اخالق اقتضا مى
كند انسان با افرادى كه خودش  كه اخالق اقتضا مى گاهى انسان با افرادى در متام زواياى زندگى قطع رابطه كند؛ چنان

  .خواهد، در متام زواياى حيات پيوند برقرار كند منى

ت، كوشش، و حركت كه اسالم در قرآن جميد گاهى از اين فعاليت و عمل، سومني برنامه عبارت است از عمل، فعالي
  .كند به معناى وسيع كلمه مى» جهاد«تعبري به 

   مبناى نفى و اثبات در زندگى انسان

اى كه در اين سه موضوع بايد مهه ما آن را بدانيم و به آن توّجه كنيم، اين است كه زندگى انسان و شايد  اّما نكته
شايد متام . گذارى شده است، مبناى نفى، و مبناى اثبات طور نباتات و مجادات عامل، بر دو مبنا پايه و مهنيحيوانات 

  .موجودات عامل اين طور باشند و دائماً در ميدان جنگ نفى و اثبات قرار گريند

______________________________  
  :137، ص 1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 4) 1(

ُخُلَقاِن حيُِبـُُّهَما اللَُّه، السََّخاءُ َو ُحْسُن اْخلُُلِق، َو ُخُلَقاِن يـُْبِغُضُهَما اللَُّه، اْلُبْخُل َو ُسوءُ : اهللا عليه و آله و سّلم َقاَل صّلى وَ 
  .اْخلُُلق
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آنچه . باشد در اين عامل مسلماً متضمن عصيان مىاى  كه هر برنامه هر امياىن در اين عامل مسلماً متضمن كفر است؛ چنان
حمال . خواهد ترديد ضدش را مى خواهد، ىب خواهد، و آنچه انسان آن را منى ترديد، ضدش را منى خواهد، ىب انسان آن را مى

فقط در طريق  طرفه به متام معنا باشند؛ يعىن است كه در دوره تاريخ و در جويبار خلقت، ما مرد و زىن را پيدا كنيم كه يك
به طور حتم، مسأله عقيده، متضّمن اين دو جهت است و اگر چنني نباشد، عقيده . اثبات، يا فقط در طريق نفى باشند

مسأل . ها نباشد، اخالق نيست چنني مسأله اخالق هم متضّمن اين دو جهت است، و اگر متضّمن آن نيست؛ هم
باشد و متضّمن اين دو جهت است، و اگر  طور مى يز مهنين» جهاد«عمل، فعاليت، كوشش و حركت، به تعبريى 

  .متضّمن آن دو نباشد، جهاد نيست
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   سه برنام مهم در زندگى پيامربان

نظري، عالم جملسياعلى اهللا مقامه الشريف در  بنا به فرمود وجود مقدس حضرت كاظم عليه السالم و بنا به نقل حمدث ىب
هزار مناينده براى اصالح اين سه موضوع حياتى از طرف پروردگار به رسالت مبعوث حبار االنوار، صد و بيست و چهار 

اين  »1« .شدند، و متام اين انبياى خدا اين سه برنام عقيده، عمل و اخالق را در خط مشى بعثت و نبوت خود داشتند
مرز بعثت، فريادشان در باب آن جا كه متام پيغمربان در . آيد سه مسأله در ضمن بيان هدف بعثت انبيا به دست مى

، اثبات »اال اهللا«، نفى است و »ال اله» «.قولوا ال اله اال اهللا«: ها متضّمن نفى و اثبات بود خاست، فرياد آن عقيده برمى
گفتند، براى تأمني سالمت خود، بياييد از ما داليلى را كه در اختيار دارمي، بشنويد، كه خداىي،   ها مى آن. باشد مى

گرداىن از اسامى وجود مقدس پروردگار عامل كه صاحب متام جهان آفرينش  اىن، حاكمى، واليتدارى، آمرى و برنامهكارگرد
  .باشد و خلقت است، مى

   حمال بودن جلو حق در دىل كه خاىل از اغيار نيست

ها، مظاهر عامل طبيعت،  بتجان بريوىن و دروىن كه عبارتند از  عقيده؛ يعىن نفى متام خدايان ساختگى، اعم از خدايان ىب
   هاى جاندار كه بنيان، و بت ريشه و ىب هاى ىب هواى نفس، جتاوز در شهوات، آمال و آرزوهاى غلط، خواسته

______________________________  
  :مواعظ موسى بن جعفر و حكمه عليه السالم 25، باب 300، ص 75حبار األنوار، ج . 5) 1(

ْحَسنـُُهْم َمْعرَِفًه لِلَِّه َو َما بـََعَث اللَّهُ أَنِْبَياَءُه َو ُرُسَلُه ِإَىل ِعَباِدِه ِإالَّ لِيَـْعِقُلوا َعِن اللَِّه، َفَأْحَسنـُُهُم اْسِتَجاَبًه أَ حتف العقول يَا ِهَشاُم 
  .نـَْيا َو اْآلِخَرهَأْعَلُمُهْم ِبَأْمِر اللَِّه َأْحَسنـُُهْم َعْقًال َو َأْعَقُلُهْم، َأْرفـَُعُهْم َدَرَجًه ِىف الدُّ 

  

  148: اميان و آثار آن، ص

اى كه در لباس آدمى در خط  چهر قابيل و چهر فرعون، و هر موجود زنده: هاى طاغوتى مثل باشند از چهره عبارت مى
 اعتقاد به خدا؛ يعىن به متام معنا، جنگ. اندر كار زندگى انسان است سري آنان به عنوان ارباب و كارگردان بشر، دست

اين معنا معناى عقيده است، و مشا . دهند پسىت و ذلت و اثبات خداى دهند عزت و واقعيت درون با خدايان شكل
بدانيد كه طبق آيات قرآن جميد، بدون نفى خدايان قالىب، اثبات خداى واقعى در دنياى جان، كار حماىل است؛ يعىن تا 



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

 

 

مظاهر خطر نشود، حمال است نور وجود مقّدس حضرت حق خان دل، خلوت از اغيار و بيگانگان، مظاهر طاغوتى و 
  .مشار خطا كردم و اهرمن را در حصار راه دادم من در اول ىب. اى جلوه كند در چنني خانه

  »1«  يك نظر در كار اين ويرانه كن دمشن خود را برون زين خانه كن

   نراقى

  پرستش ساخت خود

ممكن است اين جا . جان دروىن جان بريوىن، يا با بت ىب ىن باشد، يا با بت ىبكند كه پيوند من با بت جاندار بريو  فرقى منى
بعضى از دوستان از شنيدن اين موضوع تعّجب كنند و بگويند چگونه ممكن است بشر به پرستش و به قبول حاكميت 

جان تعظيم و   اى بيايد و در مقابل سيصد و شصت بت ىب ساخت خودش برخيزد؛ يعىن چگونه ممكن است بشر در خانه
گومي، چرا چنني چيزى ممكن نيست؟ مگر در زمان خود ما، جهان قرن بيستم، با اين فرهنگ عريض  كرنش كند؟ من مى

هاى خود را  و طويل، به پرستش طال و دالر برخناسته است؟ مگر جهان، موجود ساخت دست خود را و زرادخانه
در ميان مهني مردمى كه ادعاى مسلماىن دارند، مردمى وجود ندارند پرست نشده است؟ مگر  پرستد؟ مگر جهان، ماده منى

اند؟  اند؛ يعىن دين، مهسر، زندگى و حىت مناز خود را پول گذاشته كه آخرين هدف خود را دالر، درهم و دينار قرار داده
نزده سال در مناز مجاعت اى از مشا روشن باشد كه گاهى اتفاق افتاده كه يك نفر بيست يا پا اين موضوع شايد براى عده

. شركت كرده و بعد از اين كه به وسيل سپر مناز اعتمادها را جلب منوده، به خيانت در متام زواياى حيات برخاسته است
چه بسا، مردمى مانند مردم زمان معاويه كه قرآن را به نيزه كردند و با حق جنگيدند، مشع، چراغ و پرچم به دست گرفتند 

   زىن به عنوان حسني عليه السالم حركت سينه هاى و جلوى دسته

______________________________  
  .مال امحد نراقى. 6) 1(

مثنوى طاقديس، به تناسب طرح قصه ابرهه و حضرت عبداملطلب، به نقل ازمقال سريى در مثنوى  158 -156صفح 
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كردند، و بعد از اين كه جاى پاى خود را حمكم كردند، مانند عمر بن سعد، به جنگ با حسني بن على عليه السالم 
عبداهللا عليه السالم حضور  البته، چيزى كه بود، در اين ميان، خود حسني عليه السالم نبود و تنها اهداف اىب. برخاستند

ز خانه، دل، فكر، روان، عقل، روح، زن و بچ خود بريون رخيتند و بريون راندند، و ها آن اهداف را با دفاع ا داشت، و آن
در حقيقت، براى خود اين حس را به وجود آوردند كه ما در زندگى غالب شدمي، و زندگى مهان بود كه ما داشتيم و ما 

كه پروردگار عامل در اختيار ما گذاشته، اى   دانيد اين حس و اين تصّور با مباىن در حاىل كه مى. آن را بنيانگذارى كردمي
كند كه بشر ساخت دست خودش را پرستش كند، يا بشر، انتخاب شد  باطل است، اما چه بايد كرد كه انسان باور منى

كند كه ملىت در مقابل فرعوىن چند صد سال بنا به مشهور، يا مثًال پنجاه سال، در مقابل فرعون  خود را بپرستد؛ باور منى
كند، يا هر كسى كه در چهر فرعون در تاريخ قدمي و قرون وسطى و  يا فرعون چني، يا فرعون شوروى، فرقى منىمصر، 

پرسىت، براى ما يك امرى معلوم و قابل باور  پرسىت و شخص البته، ديگر پول. جديد بوده، در مقام پرستشش برآمده است
  .است

   پيوند انسان با خداى واقعى

دانند، و تا  هاى حيات مى اى را دخيل در متام برنامه پرست هستند؛ يعىن آدم زنده پرست و شخص اباى هستند كه ارب عده
شان  اى وارد نشود، از ترس اين كه مبادا برنام شكم، شهوت و زندگى كنند كه به اين ابرو خدشه آخر عمر هم سعى مى

هر كسى به . خداى قالىب، يعىن نفى خداى واقعى عقيده به. عقيده به خدا، يعىن نفى متام خدايان قالىب. بند بيايد
تواند با خداى  كند، و هر كسى كه به خداى قالىب عقيده دارد، منى خداى واقعى عقيده دارد، متام خدايان قالىب را طرد مى

عبادت شيطان با عبادت خدا، عبادت پول با عبادت حق و عبادت زن با عبادت حق . واقعى پيوند داشته باشد
در هر صورت، اولني . كند كند، يا نفى و اثبات مى انسان در مقام نفى و اثبات است؛ يا اثبات و نفى مى. ازدس منى

درس انبيا عليهم السالم، و على اخلصوص، آخرين دين اهلى، اسالم، عبارت بود از اجياد يك پيوند سامل با خداى واحد، 
  .ر درون و زواياى جانگريى، نه عقيده خاِىل حبس شده د آن هم به خاطر شكل

   عقيد صحيح و اظهار آن

   عقيده آن قدر در اسالم مهم است، و آن قدر فوق العاده است كه. من به پروردگار عامل عقيده دارم و بس
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شت است» ال اله اال اهللا«: فرمايند پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه وآله مى دانيد كه قرآن جميد  ى، و م»1«  كليد گشودن در 
شت به روى جمريان گناهان كبريه بسته  برد، بيان مى وقىت در بيست و چند آيه، از گناهان كبريه اسم مى كند كه درب 

  هر »2« .ها باز است بوده و درب جهنم به روى آن

______________________________  
َمثَُن اْجلَنَِّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ِمْفَتاُح : اهللا عليه و آله و سّلم ىَو َقاَل صلّ : 23 -365: ، ص5مستدرك الوسائل، ج . 7) 1(

  .نَّهَ  َمْن َوَىف بِاْلَعْهِد َأْدِخُلوا َعْبِدَى اجلَْ اجلَْنَِّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َجنَا َصاِحُب َهِذِه الشََّهاَدِه فـَيَـُقوُل اللَُّه َعْبِدى َعِهَد ِإَىلَّ َفَأنَا َأَحقُّ 

  :392 -391، ص 2علل الشرائع، ج . 8) 2(

َثِىن أَبُو َجْعَفٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعِلىٍّ الرَِّضا ثـََنا َعْبِد اْلَعِظيِم ْبِن َعْبِد اللَِّه احلََْسِىنِّ قَاَل َحدَّ َحدََّثِىن َأِىب الرَِّضا َعِلىُّ ْبُن ُموَسى : َقالَ  َحدَّ
ْعُت أَبَا احلََْسِن : َقالَ  َدَخَل َعْمُرو ْبُن ُعبَـْيٍد اْلَبْصِرىُّ َعَلى َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم : ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر عليه السالم يـَُقولُ مسَِ

مثِْ َو الْ  فـََقاَل َلهُ أَبُو َعْبِد . ُمثَّ أَْمَسَك َعْنه َفواِحشَ فـََلمَّا َسلََّم َو َجَلَس ِعْنَدُه َتَال َهِذِه اْآلَيَه قـَْوَلُه تـََعاَىل الَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكبائَِر اْإلِ
يـَُقوُل اللَّهُ . َأْكبَـُر اْلَكَباِئِر الشِّْرُك بِاللَّهِ ! نـََعْم يَا َعْمُرو: فـََقالَ . ُأِحبُّ َأْن َأْعِرَف اْلَكَباِئَر ِمْن ِكَتاِب اللَّهِ : َما َأْسَكَتَك؟ َقالَ : اللَّهِ 

، َو بـَْعَدُه اْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل "َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْجلَنََّه َو َمْأواُه النَّارُ  ِإنَّهُ :" تـََباَرَك َو تـََعاَىل 
َفال :" ، َو اْألَْمُن ِمْن َمْكِر اللَِّه؛ ِألَنَّ اللََّه يـَُقولُ "َقْوُم اْلكاِفُرونَو ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإنَُّه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ الْ :" يـَُقولُ 

ِس الَِّىت َحرََّم ، َو ِمنـَْها ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل َجَعَل اْلَعاقَّ َجبَّاراً َشِقيا، َو قـَْتُل النـَّفْ "يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلاِسُرونَ 
ِإنَّ الَِّذيَن :" ، َو َقْذُف اْلُمْحَصَناِت؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ "َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلداً ِفيها:" اللَّهُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ 

نْيا َو اْآلِخَرِه َو َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ يـَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناِت ِإَىل قـَوْ  ، َو َأْكُل َماِل اْلَيِتيِم ظُْلماً ِلَقْوِلِه "ِلِه لُِعُنوا ِىف الدُّ
ا يَْأُكُلوَن ِىف ُبُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً :" تـََعاَىل  ْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه :" ، َو اْلِفرَاُر ِمَن الزَّْحِف؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ "ِإمنَّ َو َمْن يـَُوهلِِّ

، َو َأْكُل الرِّبَا؛ ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ "اْلَمِصريُ ِإالَّ ُمَتَحرِّفاً ِلِقتاٍل َأْو ُمَتَحيِّزاً ِإىل ِفَئٍه فـََقْد باءَ ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َو َمْأواُه َجَهنَُّم َو ِبْئَس 
َو :" ، َو السِّْحُر؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ "ُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكما يـَُقوُم الَِّذى يـََتَخبَّطُهُ الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ الَِّذيَن يَأْ :" يـَُقولُ 

َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك، يـَْلَق أَثاماً ُيضاَعْف َلهُ :" َىل يـَُقولُ ، َو الزِّنَا ِألَنَّ اللََّه تـََعا"َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَرتاُه ما َلُه ِىف اْآلِخَرِه ِمْن َخالقٍ 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد :" ، َو اْلَيِمُني اْلَغُموُس؛ ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقولُ "اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِه َو َخيُْلْد ِفيِه ُمهاناً ِإالَّ َمْن تابَ 

َو َمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبا َغلَّ يـَْوَم :" ، َو اْلغُُلوُل يـَُقوُل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ "أَْمياِِْم َمثَناً َقِليًال أُولِئَك ال َخالَق َهلُْم ِىف اْآلِخَرهِ اللَِّه َو 
ا ِجباُهُهْم َو ُجُنوبـُُهْم َو َشَهاَدُه الزُّوِر َو ِكْتَماُن الشََّهاَدِه؛  فـَُتْكوى:" ، َو َمْنُع الزََّكاِه اْلَمْفُروَضِه؛ ِألَنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ "اْلِقياَمهِ  ِ

َا ِعَباَدَه اْألَْوثَاِن "َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبهُ :" ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقولُ  َو تـَْرُك ، َو ُشْرُب اخلَْْمِر؛ ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َعَدَل ِ
َمْن تـََرَك الصََّالَه ُمتَـَعمِّداً فـََقْد َبِرَئ : ٍء ِممَّا فـََرَض اللَُّه؛ ِألَنَّ َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم قَالَ  الصََّالِه ُمتَـَعمِّداً َأْو َشىْ 
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أُولِئَك : نـَْقُض اْلَعْهِد َو َقِطيَعُه الرَِّحِم ِألَنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ يـَُقولُ  ِمْن ِذمَِّه اللَِّه َو ِذمَِّه َرُسوِل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم وَ 
اْلَفْضِل َو َهَلَك َمْن قَاَل ِبرَأِْيِه َو نَاَزَعُكْم ِىف : َفَخرََج َعْمٌرو َو َلُه ُصرَاٌخ ِمْن بَُكاِئِه َو ُهَو يـَُقولُ : قَالَ . َهلُُم اللَّْعَنُه َو َهلُْم ُسوءُ الدَّارِ 

  .اْلِعْلم
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دارى  ، و عقيده، يعىن نگاه»ال اله اال اهللا«عقيده، يعىن . چند كه جمرى گناه كبريه عقيده داشته باشد كه عامل خداىي دارد
خدايان قالىب، و اثبات عقيده، يعىن نفى . ، چه براى خود، و چه براى كساىن كه با انسان پيوند دارند»ال اله اال اهللا«

خداى واقعى، و حفظ اين واقعيت، چه براى خود، و چه براى كساىن كه با انسان پيوند انساىن دارند، نه پيوند از روى 
. عثمان در چهارچوب درب اتاق ايستاده بود: كنند اى را از امريمؤمنان عليه السالم در اين باره نقل مى مجله. اسارت

بينيم، و از  اى است كه يكديگر را مى اين آخرين مرتبه: م با دستش اشاره به عثمان كرد و فرمودحضرت على عليه السال
آخرين مأمور ضعيف ناتوان : من آمدم تا به تو بگومي. بيىن بينم، و نه تو من را مى اين جملس به بعد، ديگر نه من تو را مى

ن آب و خاك به اجنام وظيفه مشغول است، اگر گناهى در تو كه خيلى كار مهمى در اختيار ندارد و در آخرين گوش اي
اين جامعه مرتكب شود، بدون اين كه اين گناه را از حساب اعمال او كم كنند، مهني گناه در پروند تو هم منعكس 

  .گردد مى

   لزوم حفظ توحيد براى خود و ديگران

اگر چنني كسى اهل توحيد نيست، بايد ما او را . تحفظ توحيد براى خود و براى كسى كه با انسان پيوند دارد، الزم اس
حاال به هر راهى كه . به توحيد دعوت كنيم، و اگر هم اهل توحيد هست، بايد عمًال او را در مرز توحيد حفظ كنيم

مثًال اگر فردى با ديدن . ممكن است، البته، با نشان دادن راه صحيح، و با در اختيار گرفنت وسيل مثبت و وسيل حق
ماند، بايد در برابر او عمل تزكيه شده نشان بدهيم، يا اگر فردى در برابر عبادت ما در  مال ما، در توحيد ثابت قدم مىاع

ماند، بايد سسىت در عبادت نداشته باشيم، يا اگر فردى است كه در برابر علم ما و اظهار علم ما به  توحيد ثابت مى
ش را پخش كنيم، و يا اگر فردى است كه در برابر كارگرداىن ما پايبند به توحيد شود، علم را اظهار و دان توحيد پايبند مى

  .شود، بايد مهان كار را اجنام بدهيم مى

   اثبات خداى واقعى در دل
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شناس باشيم، اين گونه كه بدانيم و بتوانيم كه چگونه بايد در مقام اثبات خداى واقعى و نفى  و خالصه ما بايد وظيفه
  .در دل برآييم، و اين كه چگونه اين واقعيت را براى خود و ديگران حفظ كنيم خدايان قالىب
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مردى كه داراى اخالق سامل و عمل سامل است، و زىن كه داراى اعتقاد سامل و اخالق واقعى است؛ يعىن مردى كه در 
جنگد، و زىن كه داراى  و رّد رذايل است و دامي دارد مىباشد، و در برنام اخالقى در حال اثبات فضايل  حال مبارزه مى

عمل پسنديده است، و با اعمال خالف انسانيت در حال مبارزه است، آن وقت، از پيوند اين مرد و زن ساملى كه اسالم 
ا يُريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الْ  :آيد ساخته است، خان سامل به وجود مى   »1« .بَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطهرياً ِإمنَّ

ها  مصداق اين خانواده پاك، على و فاطمه عليهما السالم و فرزندانشان هستند، و چگونگى عقيده، اخالق و عمل آن
  .بر مهگان روشن هست و نيازى به توضيح ندارد

   هاى پاك جامع پاك در گرو خانه

انيم خان سامل داشته باشيم كه پدر سامل داشته باشيم؛ در صورتى ما تو  مردم مسلمان بايد بدانند، ما در صورتى مى
توانيم خانه پاك داشته باشيم كه مادر پاك داشته باشيم، و بعد از اين كه خانه پاك پيدا كردمي، آن وقت جامع پاك  مى

ماع كردند و مثًال شهر ها هستند كه اجت بينيم در جاىي اجتماعى است، در حقيقت، اين خانه خواهيم داشت، ما اگر مى
گذارى   ران را تشكيل دادند، و ايران را ساختند، و آسيا را درست كردند، و اروپا را به وجود آوردند، و آمريكا را پايه
اى كشيده  كردند، و كر زمني را ساختند، و با نبود عقيده، اخالق و عمل سامل، وضع فرد، خانه و جامعه به چه بدخبىت

تر  قرآن از بيش »2« .پرور ناميده است ها را تنبل و سست و تن تر ما انسان اهل مبارزه هستيم؟ قرآن بيش آيا ما. شود مى
  منا هستيم؛ هاى زنده مردمى كه مرده »3« .كند هاى به زمني و غريقابل حركت تعبري مى ما به چسبيده

______________________________  
كه به روايت شيعه و [خواهد هرگونه پليدى را از مشا اهل بيت  مهواره خدا مىجز اين نيست كه : 33: احزاب. 9) 1(

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

  :اين آيات عبارتند از. ى انسان منافق دانسته استها قرآن كرمي در دوآيه، كسلى را از ويژگى. 10) 2(
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ال َيْذُكُروَن اللََّه  يِإنَّ اْلُمناِفقَني ُخياِدُعوَن اللََّه َو ُهَو خاِدُعُهْم َو ِإذا قاُموا ِإَىل الصَّالِه قاُموا ُكساىل يُراُؤَن النَّاَس وَ : 142: نساء
  .ِإالَّ َقليًال 

ىل َو ال ْقَبَل ِمنـُْهْم نـََفقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َو ِبَرُسوِلِه َو ال يَْأتُوَن الصَّالَه ِإالَّ َو ُهْم ُكساَو ما َمنَـَعُهْم َأْن تُـ : 54: توبه
  .يـُْنِفُقوَن ِإالَّ َو ُهْم كارُِهونَ 

ذا قيَل َلُكُم اْنِفُروا ىف َسبيِل اللَِّه اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ما َلُكْم إِ : اشاره به آيه سى و هشتم سوره توبه. 11) 3(
ْنيا ِمَن اْآلِخَرِه َفما َمتاُع اْحلَياِه الدُّنْيا ِىف اْآلِخَرِه ِإالَّ َقليلٌ    .اْألَْرِض أَ َرضيُتْم بِاحلَْياِه الدُّ
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ما مردمى هستيم كه اعماملان قابل باز خريد  »1« از سنگ شده؛تر  ما مردمى هستيم كه قلومبان مانند سنگ يا سخت
چنني مردمى كه در . امي امي و گرفتار انواع رذايل شده ، ما مردمى هستيم كه در اخالقيات شكست خورده»2«  نيست

توانند  جامع خود مرد سامل و زن سامل كم دارند، در كجا خواهند توانست خان سامل بسازند؟ و چگونه بعد از آن مى
چرا گرفتار فساد نباشد؟ وقىت كه رابطه زمني با آمسان : چرا دنيا گرفتار فساد است؟ بگوييد: جامع سامل بسازند؟ نگوييد

شود؟ اگر نيامدن  يك سال اگر باران نيايد، زمني چه مى. قطع باشد، البته، بايد در زندگى خشكى بيايد و هم مردم مبريند
آن وقت، اگر به طور كلى، باران مقررات اهلى . روند پيدا كند، متام موجودات زنده از بني مى هاى بعد ادامه باران در سال

  .آيد در خبش عقيده، عمل و اخالق تعطيل بشود، بعد بايد ديد چه بالىي به سر دنيا مى

______________________________  
  :اشاره به آى هفتاد و چهار سور توبه. 12) 1(

ْ ُمثَّ َقَسْت قـُلُ  اُر َو ِإنَّ ِمْنها َلما َيشَّقَُّق وُبُكْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَى َكاحلِْجاَرِه َأْو َأَشدُّ َقْسَوًه َو ِإنَّ ِمَن احلِْجاَرِه َلما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَ
  .بِغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلماءُ َو ِإنَّ ِمْنها َلما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِه اللَِّه َو َما اللَّهُ 

م سوره نور. 13) 2(   :اشاره به آى سى و 
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َجَد اللََّه ِعْنَدُه فـََوفَّاُه ِحساَبُه َو اللَّهُ َو الَّذيَن َكَفُروا َأْعماُهلُْم َكَسراٍب ِبقيَعٍه َحيَْسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحىتَّ ِإذا جاَءُه َملْ جيَِْدُه َشْيئاً َو وَ 
  .سابِ َسريُع احلِْ 
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  ديد امتى زمني از سوى بشر

اى از دنياى جديد و مدرن از ديد انتقادى تيز و تند او در امان مناند و  فيلسوف منتقد انگليسى كه هيچ زاويه »1«  راسل
زندگى در كر زمني، : هاى خود دارد نگذاشت كه انسان به هيچ يك از ابعاد اين دنيا ارادت مطلقى پيدا كند، در نوشته

يكا بستگى دارد، و آن اشتباه هم اين است كه اگر گروهى از پرندگان تنها به وقوع يك اشتباه در رادارهاى شوروى و آمر 
از قطب مشال يا قطب جنوب هوس كنند كه با هم به پرواز درآيند، و گرداندگان رادارهاى شوروى يا آمريكا انعكاس آن را 

ركت هستند و توّجه هم نكنند  ها در حال ح اند كه به سرعت به مست آن ها اشياىي در رادارهايشان ببينند و گمان بربند آن
پيماى آمريكا است كه به طرف  هاى امتى قاره ها پرنده باشند، و به نظرشان برسد كه اين اشيا موشك كه ممكن است آن

پيماى شوروى است كه به طرف آمريكا پرتاب شده، و بعد براى مقابله با  هاى امتى قاره شوروى پرتاب شده، يا موشك
ها به خيال خودشان در  هاى امتى كشورشان را فشار بدهند، مهني كه آن هاى پرتاب موشك د دكمههاى دمشن بياين موشك

عاملش هم چند پرنده . ماند مقام دفاع برخيزند و آتش جنگ را براى دفاع روشن كنند، اثرى از زندگى در كره زمني منى
  هاىي نشان دادند، و ها را موشك آن اند و رادارها به اشتباه اند كه از قطب مشال به پرواز درآمده بوده

______________________________  
در . هاى اشراىف انگلستان به دنيا آمد در يكى از خانواده. م 1872او در سال : راسل لورد برتراند ارتور ويليام. 14) 1(

در فلسفه و رياضيات اول  پس از اين كه. سه سالگى پدر و مادرش را از دست داد و مادربزرگش به تربيت وى پرداخت
 1918در سال . را نوشت» اصول رياضيات«كتاب مهم . م 1903راسل در سال . شد، به عضويت كاجل ترينىت درآمد

را در » مقدمه فلسفه رياضى«اى كه نوشته بود، به شش ماه حبس حمكوم شد و كتاب عاىل  جويانه به سبب مقاله صلح. م
، كليات )1920(، عمل و نظر بلشويسم )1920چ (حتليل خاطر : بارت است ازآثار مهم ديگر او ع. زندان نوشت

، طرز تفكر علمى )1930(، فتح سعادت )1929(، زناشوىي و اخالق )1929(، عرفان و منطق )1929(فلسفه 
، قدرت يا حتليل )1936(، كدام راه به صلح؟ )1934(، آزادى و سازمان )1932(، تربيت و نظم اجتماعى )1931(
، )1948(، دانش بشرى )1946(، تاريخ فلسفه مغرب )1940(، حتقيق در معناى حقيقت )1938(ديد اجتماعى ج
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راسل . راسل به اخذ جايزه نوبل نيز موفق گرديد... شناسم، رام كردن قدرت، مفهوم نسبيت اينشتني و  جهاىن كه من مى
امل بشريت بود و در انگلستان رهربى مجعيت معروف هاى ع ترين چهره از حلاظ علمى و اجتماعى و تربيىت از درخشان

هاى تارخيى وى به رهربان شرق و غرب در حبران   او از مشعلداران و حاميان صلح بود نامه. خمالفان جنگ امتى را داشت
  .فوت كرد 1970او در سال . معروف است 1962كوبا در سال 

   فرهنگ دهخدا با تلخيص
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  .اند هاى امتى، پرتاب شده ها موشك ها بودند هم خيال كردند، آن افرادى كه گردانند اين دستگاهاين 

  بريده شدن رمحت خداوند به خاطر افراد فاسد

االن زندگى بشر به يك تار مو بند است و با اشتباِه چهار نفر كمونيست، يا با اشتباه چهار نفر مسيحى جنايتكار 
ديد بزرگ، حيات بشر در زمني در امور جزىي هم   از باران رمحت بريده مىخاين، ميلياردها انسان  شوند، عالوه بر اين 

هاى فرهنگى قرن بيستم وجود دارد، هست؛ يعىن  تر برنامه گرفتار ربا، يا خيانت به حق، يا امور غري اخالقى كه در بيش
شود انسان خان خود را بر روى آب قرار دهد؟  ىپرسم، آيا م حاال من مى. انسان در درون خود هم دچار ناامىن هست

شود و انسان بايد اين ساختماىن را كه  گذارى كند؟ نه منى اش را بر روى خاكسرت پايه شود او ساختمان زندگى آيا مى
قعى به ريزى كند، با بنت آرم انسانيت و عقيد وا خواهد در مقابل زلزله و در مقابل حوادث مقاومت كند، با بنت آرمه پى مى

اهللا و قبول حكومت او در زندگى خود؛ با بتون آرم انسانيت و اخالق كه عبارت است از فرار كردن از رذايل و آراسته 
  .شدن به فضايل؛ با بتون آرم زندگى راستني كه عبارت است از اجنام عمل شايسته و پرهيز از عمل ناشايست

  نقش پدر و مادر در تربيت فرزند

شود كه پدر و مادرش، آن مرد و زن  اى متوّلد مى او در خانه. دگى امام حسني عليه السالم نگاه كندانسان بايد به زن
ا يُريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو  :ها از آى سى و سوم سوره احزاب بالغى هستند كه سالمىت دنياى آن ِإمنَّ

ها هم از آى يازدهم سور مباركه انسان روشن  سالمىت آخرت آن. ن آن قبًال گذشت، معلوم شدكه بيا  ُيَطهِّرَُكْم َتْطهرياً 
دهد   اين خانواده به پيغمرب صلى اهللا عليه وآله چنني خرب مى »1«  العاده است؛ در اين آى پروردگار به شكران ايثار فوق

  :كه
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______________________________  
العاده كه در آيات هفت تا ده سور  ، داستان اين ايثار فوق553 -554، ص 5لقرآن، ج الربهان ىف تفسري ا. 15) 1(

  :انسان به آن اشاره شده چنني آورده است

مرض احلسن و احلسني عليهما السالم، فنذر على و فاطمه عليهما السالم و : عن عبد اهللا بن العباس رضى اهللا عنه، قال
أيام شكرا، فربئا، فوفوا بالنذر و صاموا، فلما كان أول يوم قامت اجلاريه و جرشت شعريا، اجلاريه نذرا إن برئا صاموا ثالثه 

فخبزت منه مخسه أقراص، لكل واحد منهم قرص، فلما كان وقت الفطر جائت اجلاريه باملائده فوضعتها بني أيديهم، فلما 
ال «: ني آل فالن بالباب، فقال على عليه السالممسك! يا أهل بيت حممد: مدوا أيديهم ليأكلوا و إذا مسكني بالباب يقول

فلما كان اليوم الثاىن فعلت اجلاريه كما فعلت ىف اليوم األول، فلما وضعت املائده بني أيديهم . »تأكلوا و آثروا املسكني
: على عليه السالميا أهل بيت النبوه و معدن الرساله، يتيم آل فالن بالباب، فقال : ليأكلوا، فإذا يتيم بالباب و هو يقول

فلما كان ىف اليوم الثالث و فعلت اجلاريه كما فعلت ىف اليومني، فلما . ففعلوا: قال» .ال تأكلوا شيئا و أطعموا اليتيم«
تأسروننا و ال ! يا أهل بيت حممد: جاءت اجلاريه باملائده فوضعتها، فمدوا أيديهم ليأكلوا، و إذا شيخ كبري يصيح بالباب

إىن أحب أن يراك اهللا و قد آثرت هذا األسري ! يا بنت حممد«: فبكى على عليه السالم بكاء شديدا، و قال :قال. تطعموننا
  ...» .على نفسك و أشبالك
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  »1« فـََوقاُهُم اللَُّه َشرَّ ذِلَك اْليَـْوِم َو َلقَّاُهْم َنْضَرًه َو ُسُروراً 

دهد كه على و فاطمه عليها السالم را از هر چه عذاب و شر در  صلى اهللا عليه وآله خرب مى ؛ يعىن خداوند به پيغمرب
ها است؛ براى  اين حفظ شدن مرد و زن از عذاب قيامت، به خاطر سالمت دنياىي آن. قيامت هست، حفظ خواهد كرد

بيند،  در و مادر را در سالمت كامل مىكند، پ مهني سالمىت دنيوى و اخروى، از وقىت كه فرزند در اين خانه چشم باز مى
پس چرا در اين خانه حسني پرورش داده نشود؟ و چرا اين مولود، رهرب آزادگان نشود؟ چرا در اين خانه اين موجود دسىت 

پيدا نكند كه تا آخر عمر از دادن دست بيعت با دست كثيف مردم ستمگر امتناع منايد؟ چرا در اين خانه مردى به وجود 
ضت كه پايه  نيايد ضت گذار  ها را به وجود بياورد؟ چرا در اين خانه انساىن به وجود نيايد   هاى تارخيى شود و بارزترين 

: هاى درون و بريون مبارزه كند؟ چرا مردى متولد نشود كه فرياد بزند كه در متام جوانب حيات با طاغوت و با بت
باشد؟ چرا مردى به  »ان احلياه عقيده و اجلهاد«  اش به وجود نيايد كه تعبري زندگى؟ چرا مردى »2« »َهيـَْهاَت ِمنَّا الذِّلَّهُ «
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اش،  هاى اسالم را از نظر جاوداىن تضمني منايد؟ او وقىت كه به دنيا آمد، براى نامگذارى وجود نيايد كه اساس متام برنامه
او را در اين امر مقّدم داشت، و پيامرب اكرم صلى اهللا  اين خانه، متام ادب را پيش پيغمرب صلى اهللا عليه وآله به جا آورد و

  »3« .گذارى مقّدم منود، و اين چنني، اين مولود مبارك، حسني ناميده شد عليه وآله هم پروردگار متعال را در اين نام

______________________________  
  .كند ت و شاداىب و شادماىن به آنان عطا مىدار آنان از آسيب و گزند آن روز اس پس خدا نگه: 11: انسان. 16) 1(

  .، احتجاجه عليه السالم على أهل الكوفه بكربالء300 -301، ص 2اإلحتجاج على أهل اللجاج، ج . 17) 2(

  :138، ص 1الشرائع، ج  علل. 18) 3(

: حلسن عليه السالم قالتملا ولدت فاطمه عليها السالم ا: عن أىب محزه الثماىل عن زيد بن على عن أبيه عليه السالم قال
اهللا عليه و آله و سّلم، فأخرج إليه ىف خرقه صفراء،  ما كنت ألسبق بامسه رسول اهللا، فجاء رسول اهللا صّلى: لعلى مسه، فقال

ا و أخذ خرقه بيضاء، فلفه فيها: فقال كم أن تلفوه ىف خرقه صفراء، مث رمى  هل مسيته؟ : مث قال لعليعليه السالم. أ مل أ
و ما كنت ألسبق بامسه رىب عز و جل، فأوحى اهللا تبارك : اهللا عليه و آله و سّلم ما كنت ألسبقك بامسه، فقال صّلى: الفق

إن عليا منك مبنزله هارون من موسى، فسمه : و تعاىل إىل جربئيل أنه ولد حملمد ابن فاهبط فأقرئه السالم و هنه و قل له
و : قال. إن اهللا جل جالله يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون: مث قال. ن اهللا تعاىلباسم ابن هارون، فهبط جربئيل فهنأه م

مسه احلسن، فسماه احلسن، فلما ولد احلسني عليه السالمأوحى اهللا تعاىل : قال. لساىن عرىب: قال. شرب: ما كان امسه؟ قال
إن عليا منك مبنزله هارون من موسى، فسمه باسم : لهإىل جربئيل عليه السالمأنه قد ولد حملمد ابن، فاهبط إليه، فهنه، و قل 

. إن اهللا عز و جل يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون: مث قال. ابن هارون، فهبط جربئيل عليه السالم، فهنأه من اهللا تعاىل
  .مسه احلسني: قال. لساىن عرىب: قال. شبريا: و ما كان امسه؟ قال: فقال
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اى داشت تا جاىي كه آن حضرت با آن مهه كارى كه  قدر اسالم صلى اهللا عليه وآله به اين مولود اهتمام ويژه رهرب عاىلبعد 
هر : گفت آمد و به مادرش فاطمه عليها السالم مى در بريون، در جنگ و در مبارزه نفى و اثبات بر دوشش بود، مى

البته، مادران نسبت به نوزادان خود . قاضاى شري داشت، مرا صدا كنوقت اين بچه شريخوار شروع به گريه كردن كرد و ت
دهند، اما پيغمرب صلى اهللا عليه وآله اين  ها شري مى كنند، براى آرام كردنشان به آن ها گريه مى خيلى حمبت دارند و تا آن
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زاد شري خواست، من را صدا كن، هر وقت اين نو : گفت پسنديد و به فاطمه مادر حسني عليها السالم مى طرز رفتار را منى
ام خود را  كردند، حضرت مى و وقىت پيغمرب صلى اهللا عليه وآله را براى ساكت كردن اين فرزند صدا مى آمد و انگشت ا

آورد و او را به مادرش  گذاشت، و پس از مدتى، حضرت انگشت خود را از دهان او بريون مى در دهان اين نوزاد مى
اين نوزاد هر چند هم  ! فاطمه جان: گفت به او شري بده، و يا مى: گفت حضرت زهرا عليها السالم مىسپرد، و يا به  مى

رسد كه اين   در رابطه با اين كه چرا پيامرب اكرم صلى اهللا عليه وآله چنني كارى را كرد، به نظر مى. گريه كرد، به او شري نده
گذاشت، براى كم كردن اشتهاى نوزاد بود؛ چون  ن اين نوزاد مىكه پيغمرب صلى اهللا عليه وآله انگشت خود را در دها

در آن موقع، سپر بچه براى جهاد در زندگى،  . ام يا سريم نوزاد در آن زمان زبان ندارد كه حرف بزند و بگويد من گرسنه
با مكيدن انگشت  كرد كه اگر اشتهاى نوزاد اشتهاى كاذب بود، پيغمرب صلى اهللا عليه وآله اين كار را مى. گريه است

 .داد تا او را شري بدهد حضرت، اشتهاى كاذبش رفع شود، و اگر اين اشتها اشتهاى كاذىب نبود، نوزاد را به فاطمه مى
   اين »1«

______________________________  
ُه اْعتَـلَّْت فَاِطَمُه عليها السالم َلمَّا َوَلَدِت ُغَرُر َأِىب اْلَفْضِل ْبِن َخيـْرَاَنَه ِبِإْسَناِدِه أَنَّ : 255، ص 43حباراألنوار، ج . 19) 1(

اهللا عليه و آله و سّلم ُمْرِضعاً فـََلْم جيَِْد َفَكاَن يَْأتِيِه فـَيـُْلِقُمُه ِإبـَْهاَمُه  احلَُْسْنيَ عليه السالم َو َجفَّ َلبَـنـَُها َفطََلَب َرُسوُل اللَِّه صّلى
اهللا عليه  َبْل َكاَن َرُسوُل اللَِّه صّلى: اهللا عليه و آله و سّلم ِرْزقاً يـَْغُذوُه َو يـَُقالُ  ِإبـَْهاِم َرُسوِل اللَِّه صّلى فـََيَمصَُّها فـََيْجَعُل اللَّهُ َلهُ ِىف 

َلًه فـََنَبَت اً فَـ و آله و سّلم يُْدِخُل ِلَسانَُه ِىف ِفيِه فـَيَـُغرُُّه َكَما يـَُغرُّ الطَّيـُْر فـَْرَخُه َفَجَعَل اللَّهُ َلهُ ِىف َذِلَك ِرْزق َفَعَل َذِلَك أَْرَبِعَني يـَْوماً َو لَيـْ
  .اهللا عليه و آله و سّلم حلَُْمُه ِمْن حلَِْم َرُسوِل اللَِّه صّلى
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اين بيمارى بيمارى معروىف است كه بر اثر آن، . دقت رفتارى پيامرب اكرم براى اين بود كه نوزاد گرفتار بيمارى ختمه نشود
آورد، و اگر نوزاد مرّتب   خورد، ده يا پنج دقيقه بعد، باال مى كند و نوزاد شريى را كه مى معده به صورت معكوس عمل مى

شود، و وقىت اين اندام تنبل شود، اين تنبلى در  اش تنبل مى م داخلى جاذبه و هاضمهگرفتار عمل معكوس معده گردد، اندا
پيغمربصلى اهللا عليه وآله با آن مهه كار سنگني، . گذارد هاى فكرى و عقلى اثر مى متام اعضا و جوارح، حىت در سلول

خيلى از پدران . كه به فرزندان خود برسند  براى پدران. اين رفتار براى مردم درس است. كرد مهيشه اين نكته را رعايت مى
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ده . گريد خندد، وىل او براى يك دفعه هم آن بچه را به آغوش منى آيند، ده دفعه بچه به سوى پدر مى وقىت به خانه مى
خوابد، و اصًال به بچه  رود و در رختخواب مى خورد، بعد هم مى آيد، و مهني طور تا حلقوم خود غذا مى شب به خانه مى

بنشني، برو، تكان خنور، و دامي : گويد وقىت هم خبواهد با بچه حرف بزند، به او مى. زند كند و با او حرف منى توّجه منى
خواهد اين  ها به مقتضاى سنش كشته شده، و او مى در خودش كه اين خواسته. هاى بچه است در حال كشنت خواسته

هاى ديگرى را  هايش چنني كشته بار بيايد، او هم خواسته واستهآن كسى كه خ. ها را در فرد ديگر هم بكشد خواسته
آيد كه بچه دندان و چنگال تيزى براى شكم و گلو پاره كردن  اى به وجود مى شود كه جامعه اين طورى مى. كشد مى
اى  ني بچهآيد؛ چون نسبت به چن كند؛ بلكه خراب از آب در مى حاال نه اين كه او شكم ظاهرى مردم را پاره مى. دارد

داشت فكر و روان و برنامه داشت شري خوردن مراعات منى   .هاى خانه، خانواده، اجتماع و جامعه شده تا چه برسد به 

شود، عالوه بر اين كه پيغمرباكرم صلى اهللا عليه  آن وقت سرگذشت نوزادى مثل حسني شگفت است؛ وقىت او متوّلد مى
باشد، چيزى كه امروز مسأله مهمى در دنيا شده است؛ يعىن كارى كه چهارده قرن  شريش را بگذاريد منظم: گويد وآله مى

قبل، پيغمرباكرم صلى اهللا عليه وآله سفارش كرده، و االن جهاىن شده است، و ما چه بدخبتيم كه براى اثبات مثبت بودن 
ما به جاى اين كه دنيا را . بدخبىت است هاى جهاىن و غرىب تكيه كنيم، و اين خيلى يك كار اسالمى، حتماً بايد بر برنامه

كردمي به ما متكى شود، ما به دنيا متكى شدمي؛ دنياىي كه دين، شرف، غريت و مردى، فضيلت، درسىت، عقيده،  جمبور مى
  عمل، اخالق و جهاد در زندگى ندارد؛
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چه رختخواىب خبوابد، وىل پيغمرب با اين كه كارهاى زيادى باشد كه چه خبورد و در  دنياىي متمركز در شكم و شهوت مى
اين : داشت، اّما باز به فكر سالمت جسمى و رواىن خانه هم بود، و در ابتداى توّلد نوزاد به فاطمه عليها السالم گفت

عموًال گوش بر طور كه در آيات قرآن، م نوزاد را به او بدهد، و بعد گوش راست نوزاد را نزديك دهان خود آورد، مهان
، و »1« شود، در گوش اين نوزاد چهار بار شعار اهللا اكرب را كه پرچم دين است، سر داد اعضا و جوارح ديگر مقّدم مى

اى كه دارد، در متام صبح و ظهر و شام با تأكيدات فراوان الزم دانسته شده تا به  اين چهار مرتبه گفنت اهللا اكرب، با ادامه
» اشهد ان ال اله اال اهللا«و با » اهللا اكرب«م هجوم بياورد، و مردم را از خواب بيدار كند؛ يعىن با مشاعر و احساسات مرد

تر از خدا وجود ندارد، و در مهان اول صبح، اين گونه درس  به مردم بگويد كه وقىت بيدار شدند، ملتفت باشند كه بزرگ
» اشهد ان ال اله اال اهللا«و » اهللا اكرب«شان دارند، با  روزانه طور، با وجود خستگى كه مردم از كار ظهر هم مهني. بگريند
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؛ يعىن »اهللا اكرب«: شود، بر سر مردم فرياد زد اول غروب هم كه مى. دوباره به مشاعر و احساساتشان بايد هجوم آورد
ىب ما را بكوبد؟ و خواهد معبودهاى قال به راسىت چقدر با اين دستورات، خدا مى. خدا خدا: اصًال شب و روز داد كرد

چقدر ما در جنگ با خدا در مقام اثبات معبودهاى قالىب هستيم؟ آيا براى ما پول معبود نيست؟ حداقل به خودمان 
آيا تلويزيون معبود ما نيست؟ حداقل اين احتمال را پيش خود بايد داد كه ممكن است از جهات مادى . راست بگوييم

مان قطع گردد، يا وضع كاسىب به نفع ما نباشد، پس چراغ ديگرى الزم دارمي كه در  ورشكست شومي، يا به طور كلى روزى
زند و  اين توحيدى كه ما دارمي، عني مهان بادى است كه مى. دملان روشن باشد؛ چراغى كه خاموشى براى آن نيست

  .پاشند اى خياىل ما از هم مىبه راسىت، اگر بادى به عقايد قالىب ما بوزد، متام معبوده. كند سيصد مشع را خاموش مى

   بردارى از عشق به حسني عليه السالم ره

رتين استفاده را بكنيم اين . بياييد از عاشورا و از ايامى كه تناسب با حضرت سيدالشهدا عليه السالم دارد، مثل خودش، 
بر فرض، با اطرافش دويست هزار نفر دامن شهر مهدان مثًال چقدر مجعيت دارد،  من منى. شود پياده كرد را خيلى راحت مى

  اين دويست هزار مرد و. داشته باشد

______________________________  
اهللا عليه و آله و  ُوِلَد احلَُْسْنيُ عليه السالم َو َجاَء النَِّىبُّ صّلى: 26، ص 2عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج . 20) 1(

  .ى اْبِىن َفَدفـَْعُتُه ِإلَْيِه ِىف ِخْرَقٍه بـَْيَضاَء، فََأذََّن ِىف أُُذِنِه اْلُيْمَىن َو أَقَاَم ِىف الُْيْسَرىَهُلمِّ ! يَا َأْمسَاءُ : سّلم فـََقالَ 
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ما بياييم و . عبداهللا عليه السالم دارند زن و بچه، روز عاشورا يك عشق جوشان خودآگاه و ناخودآگاه نسبت به اىب
اى دويست هزار نفرى كه به عشق حسني عليه السالم در روز : ني اين دويست هزار نفر برقرار كنيم، و بگوييماى ب رابطه

عبداهللا عليه السالم  هر كجا؛ در جلسه، مسجد، حمراب، منرب و در خانه هستيد، صندوقى به نام اىب! ايد عاشورا آمده
در مقابل آن عشق جوشان، مهه حاضر هستند اين پانصد . ازيدبگذاريد، و هر كدام هم پانصد تومان در آن صندوق بياند

با اين صد . شود كم از طريق عشق جوشان به حسني عليه السالم، صد ميليون تومان مى ها كم اين پول. تومان را بدهند
 در سطح جهاىن شود جماىن شود پياده كرد؟ كدام نشريه را منى هاى حسني عليه السالم را منى ميليون تومان كداميك از هدف
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شود تربيت كرد؟ كدام  شود به عشق أىب عبداهللا عليه السالم معاجله كرد؟ كدام خانواده را منى پخش كرد؟ كدام مريض را منى
كنيم؟  اى مى شود رسيدگى كرد؟ از عاشوراى به اين مهمى، ما چه استفاده شود جنات داد؟ كدام يتيم را منى ورشكسته را منى
  .كنيم هستند، خيلى كمرت دارمي كار مى »1«  مردمى كه در مذهب امساعيليهبه راسىت، ما از 

______________________________  
هر چند پس از مرگ امساعيل، فرزند حضرت امام جعفر صادق عليه السالم، تالش فراواىن از : فرقه امساعيليه. 21) 1(

اجنام شد، وىل گروهى دنيا مدار، امساعيل را امام پس از امام  سوى امام براى تفهيم مرگ وى به مردم، و انتشار اين خرب
فرقه امساعيليه بر مهني . صادق عليه السالم معرىف منودند و مرگش را نوعى غيبت تلقى كرده، فرقه و مكتىب تاسيس منودند

قاياى كمرنگ امروزه نيز ب. اساس اجياد شد و رشد كرد و مدتى در برخى بالد اسالمى صاحب قدرت و حكومت گشت
  لغت نامه دهخدا. آنان در گوشه كنار عامل وجود دارد

  

  161: اميان و آثار آن، ص

   كمك آقاخان به مذهب امساعيليه

كردند، در چهار سال، چهار مرتبه او را  زنده بود، به خاطر احرتامى كه در اروپا به آقاخان مى »1«  آن وقىت كه آقاخان
تر بود، روز كشيدن در ترازو، پنجاه كيلو لباس هم به خودش  صلى بدنش از صد كيلو بيشاو كه وزن ا. در ترازو گذاشتند

دانيد چقدر شد؟  مى. يك بار در كفه ديگر ترازو، نقره رخيتند، و دفعه ديگر در مقابلش چيز ديگر رخيتند. كرد اضافه مى
با اين ثروت مدرس پسرانه و دخرتانه . يليه دادبعد او متام اين ثروت را براى پيشرفت مذهب امساع. صد و پنجاه كيلو طال

كردند، محام و  ساختند؛ كتاب چاپ كردند؛ نشريه درست كردند؛ در روستاهاىي كه امساعيليه در آن جا زندگى مى
ره دانيد چقدر آن مى. ها را آسفالت كردند درمانگاه درست كردند؛ جاده كنند؟  بردارى كردند و مى ها از اين تبليغات 

ال ما صبح عاشورا بياييم و تنها تعدادى علم و پرچم بريون بياورمي و بعد هم برگردمي و غذاىي خبورمي؟ و بعد هم حا
  .بردارى ديگرى از اين رويداد عظيم نكنيم ره

______________________________  
اخان مورد نظر، آقاخان سوم است  اى از امساعيليان نزارى جهان است اما آق آقاخان، عنوان امامان خبش عمده. 22) 1(

هاى او نقش مؤثرى  گريى انديشه آنان در شكل. هاى اروپاىي و تاريخ اين كشورها را از مبلغان مسيحى فراگرفت كه زبان
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هاى جملل در پونا، مببئى، ژنو، جنوب  او صاحب كاخ. آقاخان سوم از ثروتى سرشار و شهرتى فراوان برخوردار بود. داشتند
هاى ورزشى عالقه  هاست، به برخى رشته عالوه بر پرورش اسب، كه حرفه موروثى آقاخان. شرق آفريقا بود فرانسه و

او خبش وسيعى از ثروت خود و . ترين ويژگى شخصيت آقاخان سوم، شناخت دقيق او از جهان معاصر بود مهم. داشت
مالك  راعى كه متناسب با اقشار بازرگان و خردههاى ز  زكات و نذورات پريوانش را در مؤسسات اقتصادى پرسود و تعاوىن

تأسيس مدارس، : هاى فرهنگى و تبليغاتى، از آن مجله مهزمان با آن به يك رشته از فعاليت. است، به كار انداخت
   اى از دائره املعارف بزرگ اسالمى برگزيده. هاى ورزشى و مؤسسات حتقيقاتى دست زد ها و باشگاه دانشگاه

  162: آن، صاميان و آثار 

  

  )1(نُه بر نام حيات اسالمى در قرآن 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

اى است كه زيربناى زندگى  هبرنامه اول، برنام. اند ها عميق و قابل توّجه دو برنامه مورد حبث است كه هر كدام از آن برنامه
  .دهد باشد كه زيربناى حيات اسالمى را تشكيل مى اى مى دهد، و برنامه دوم، برنامه مردم مغرب زمني را تشكيل مى

ما زيربناى زندگى مغرب زمني را در . پردازمي ها مى ها، به شناخت زيربناى اين برنامه براى شناخت هر يك از اين برنامه
وجه اشرتاك بني : اّما به عنوان مقّدمه، بايد گفت. دانيم چهار برنامه دانسته و زيربناى حيات اسالمى را هم در نُه برنامه مى

حيات اسالمى، مسأل اعتقاد به مذهب و در رأس آن، مسأل اعتقاد به خدا است، و در  زيربناى زندگى غرب و زيربناى
ره ره هر دوى اين زيربناها، از اين اعتقاد  بردارى غلطى  بردارى شده است، با اين فرق كه در زيربناى حيات غرب، از آن 

ره آن جا كه اگر از مسأل عقيده و شور و  از. بردارى صحيحى شده است شده، و در زيربناى حيات اسالمى، از آن 
ره كند، و در اين منحىن احنراف،  بردارى غلط شود، مسري زندگى انسان فوق العاده احنراف پيدا مى حرارت دروىن مردم 
 شود، در حاىل كه او از متّدن به معناىي كه امروز هاى دروىن و بريوىن مى ها، آلودگى ها، پليدى بشر دچار انواع بدخبىت

اى جاهلى است، در عني حاىل كه او  شود، با اين كه زندگى او زندگى گويند، جدا نيست و فردى متمدن ناميده مى مى
زندگى جاهلى، معنايش اين نيست كه : گوييم البته، وقىت مى. از متام وسايل مادى هم در حّد اعالى درجه برخودار است
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بلكه منظور ما از حيات جاهلى، خط سريى است كه بشر در آن،  عقل انسان در متام جوانب حيات تعطيل شده باشد؛
  عقل را از نظر تكاپو در

  163: اميان و آثار آن، ص

مدار معارف اهلى و معارف انساىن بازداشته است، هر چند كه انسان به اين خّط سري، رنگ حيات و زندگى داده باشد؛ 
ترين منطقه، خود  ترين شهر و چه در كوچك ار است، چه در بزرگيعىن او در عني حاىل كه از وسايل كامل زندگى برخود

روزى و بدخبىت بوده و به آن رنگ حيات و زندگى  را با قرار دادن خود در استخدام ظلم، خيانت و جنايت، دچار تريه
  .داده است

دست ستمگران  در هر صورت، مسأل اعتقاد، عجيب در حيات بشر مؤثر بوده است، و از زماىن كه مسأل عقيده به
العاده بوده است، و اّما وقىت مسأل عقيده به دست شايستگان از عباد خدا و منايندگان  افتاده، احنراف در حيات او، فوق

  .مستقيم پروردگار بوده، زندگى انسان در متام زوايا تؤام با عدل، مروت و كرامت بوده است

   عظمت و بزرگوارى حضرت مرمي عليها السالم

كتاب . مرمي عليه السالم پيامرب خدا بود، و از مادر متوّلد شد، بدون اين كه مادر بزرگوارش ازدواج كرده باشدعيسى بن 
قرآن كرمي در ضمن . كند خدا در آيات متعددى از مرمي عليها السالم به پاكى، عظمت، بزرگوارى و شرف روحى ياد مى

كند كه مرمي عليها السالم اگر  عمران اشاره مى ب هم در سور مباركه آلياد كردن از مرمي عليها السالم به پاكى، به اين مطل
چه يك ميهمان خاكى و موجود انساىن در اين سيار تاريك بود، وىل او به قدرى كسب نور كرده بود كه حىت از پيغمربان 

به آمسان وصل كرده بود، اما  اهلى، خمصوصاً از وجود مقدس حضرت زكريا عليه السالم كه در امور مادى، مستقيماً زمني را
هنوز به آن درجات باال نرسيده بود هم برتر بود؛ مرمي عليها السالم تا حدى در مسأله روحانيت روح فراتر رفته بود كه 

  :فرمايد پروردگار در باره او مى

َأىنَّ َلِك هذا قاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ  ُكلَّما َدَخَل َعَلْيها زََكرِيَّا اْلِمْحراَب َوَجَد ِعْنَدها ِرْزقاً قاَل يا َمْرميَُ 
  »1«  ِحسابٍ 

اين : كرد ديد، و از او سؤال مى شد، و او را سر سفر نعمت حق مى هر زمان كه زكريا در حمراب عبادت بر او وارد مى
بدون اين كه دست انساِىن حىت مادر مرمي در كار . خدا: سالم جواب دادسفره را چه كسى براى مشا گسرتده؟ مرمي عليها ال
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مهني مرمي عليها السالم به خاطر استعداد روحى كه داشت، آماده شد براى اين كه در بطنش فرزندى را بپروراند كه . باشد
  .اين فرزند مبدأ و منشأ عدالت در جهان آن روز باشد

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .37: عمران آل. 1

  

  164: اميان و آثار آن، ص

املقدس، كنار  مرمي عليها السالم با نفخ اهلى حامله شد، و بعد از اين كه محل مقدس خود را در بريون از منطق بيت
  :كرد  درخت خشِك خرما، وضع محل كرد، خدا نياز او را با سبز كردن و بريون آوردن ميو تازه از آن درخت برطرف

  »1« َو ُهزِّى ِإلَْيِك ِجبِْذِع النَّْخَلِه ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنيا

اسرائيلى داشتند، با مرمي عليها السالم كه  چنني از وضع انبياى بىن ملت يهود كه اطالع كامل از درون بيت املقدس، و هم
پدرى سامل و مادرى پاك رشد كردى و پدر و مادرى  از تو كه در دامن: رو به رو شدند، به مرمي عليها السالم گفتند

مرمي عليها السالم كه از طرف پروردگار بزرگ عامل اجازه  »2« .پاكيزه داشىت، توّقع نبود كه فرزند نامشروعى به دنيا بياورى
كند كه  اره مىبه اذن پروردگار و به اشاره حضرت رب االرباب، به يهوديان ستمگر اش. سخن گفنت با قوم يهود را نداشت

  »3«  َفَأشاَرْت ِإلَْيهِ  :از فرزندى كه در گهواره خوابيده است، سؤال كنيد

  :يهوديان گفتند

  »4« َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن كاَن ِىف اْلَمْهِد َصِبيا

ه متوّلد كىن كه از يك مولود بازپرسى كنيم؟ مگر در جويبار خلقت اتفاق افتاده كه يك طفل تاز  ما را دعوت مى! اى مرمي
چنان در جدال بودند كه فرياد عيسى عليه السالم از گهواره بلند  شده بتواند سخن بگويد؟ آنان با مرمي عليها السالم هم

  :شد

  »5«  ِإّىن َعْبُد اللَّهِ 
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  .گوييد من كيستم، من بند صد در صد پاك اهللا هستم اين كه مى

  »6«  َءاَتيِىنَ اْلِكَتبَ 

______________________________  
  .و تن خرما را به سوى خود جبنبان تا برايت خرماى تازه و از بار چيده بريزد: 25: مرمي. 2) 1(

  :اشاره به آيات بيست و هفتم و بيست و هشتم سوره مرمي. 3) 2(

آن گاه *: ما كاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َو ما كاَنْت أُمُِّك بَِغيايا ُأْخَت هاُروَن * أََتْت ِبِه قـَْوَمها َحتِْمُلُه قاُلوا يا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيا
و [به راسىت كه تو كارى شگفت ! اى مرمي: گفتند. كرد، نزد قومش آورد محل مى]  در آغوشش[نوزاد را در حاىل كه 

اين طفل را از  [بدكاره بود نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت ! اى خواهر هارون.* اى مرتكب شده]  سابقه و ناپسندى ىب
  ]*اى؟ كجا آورده

چگونه با كودكى كه در گهواره است، سخن : گفتند.] كه از او بپرسيد[پس مرمي به نوزاد اشاره كرد : 29: مرمي. 4) 3(
  )29! (بگوييم؟

  !چگونه با كودكى كه در گهواره است، سخن بگوييم؟: گفتند: 29: مرمي. 5) 4(

  .ترديد من بنده خدامي ىب: گفت]  از ميان گهواره[نوزاد : 3: مرمي. 6) 5(

   به من كتاب عطا كرده: 3: مرمي. 7) 6(

  

  165: اميان و آثار آن، ص

من كيستم، من انساىن هستم كه پروردگار بزرگ عامل براى حياتى سامل و صد در صد اهلى به او كتاب : پرسيد اين كه مى
  .قانون داده است

  »1« َو َجَعَلِىن نَِبيا
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  .هاى حيات انتخاب كرده است او مرا براى دگرگوىن در متام برنامه

  »2« َو َجَعَلِىن ُمَبارًَكا

  .و وجود مرا براى عامل داراى بركت و منبع خري قرار داده

  »3« َو ِلَدِتى َو َملْ َجيَْعْلِىن َجبَّارًا َشِقياَو بـَرَّا بِ * َو َجَعَلِىن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت َو َأْوَصِىن ِبالصََّلوِه َو الزََّكوِه َما ُدْمُت َحيا

و مرا نسبت به * ام به مناز و زكات سفارش كرده است و هر جا كه باشم بسيار بابركت و سودمندم ساخته، و مرا تا زنده
  .خبتم قرار نداده است گردانيده و گردنكش و تريه] رفتار و خوش[مادرم نيكوكار 

  .اين شناسنام من است

   دولت و ملت زمان حضرت عيسى عليه السالم

عيسى بن مرمي عليه السالم با ملىت، بلكه با دنياىي رو به رو شد كه در جهات متعدد زندگى، بر آن دنيا شهوات حاكم 
: بود، شهوات حكام، علماى خاين يهود؛ يعىن كارگرداىن زندگى مردم در اختيار حاكميت شهوات ستمگران تاريخ، امثال

كشند حيىي عليه السالم و شهوات علماى يهود بود كه در قرآن جميد، پروردگار بزرگ عامل، با اين افراد   »4«  هريوديوس
   اى عامل خاين، دانشمند ظامل طور كه اگر در هر منطقه ستمگر مبارزه كرده است؛ مهان

______________________________  
  .ه استو مرا پيامرب قرار داد: 3: مرمي. 8) 1(

  هر جا كه باشم بسيار بابركت و سودمندم ساخته،: 31: مرمي. 9) 2(

  .32 -30: مرمي. 10) 3(

  :436التواريخ و القصص، پاورقى چهارم ص  جممل. 11) 4(

هريودس و هريوديس كه فرنگيان هرود گويند، اسم معدودى از سالطني يهود است در ايام خراجگزارى ايشان به روم، 
كرد و چون تاريخ مسيحيان  زرگ كه از چهل سال قبل از مسيح تا چهار سال قبل از مسيح سلطنت مىيكى هريوديس ب

  .چهار سال از تاريخ اصلى عقب افتاده، از اين قرار ميالد عيسى در سال آخرين سلطنت هريوديس بوده است
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ريودس بزرگ بود و او حكومت داشت و پسر دومني ه) ب م 39 -ق 4(ديگر هريديس انتبياس كه چهل و دو سال 
منود، به قتل رسانيد  زن برادر خود منع و توبيخ مى) هريوديا(است كه حيىي تعميددهنده را به جرم آن كه وى را از تزويج 

  ).929 -9279قاموس كتاب مقدس چاپ بريوت ص (

  

  166: اميان و آثار آن، ص

  .كرد و انسان كارگردان پست و پليدى بود، با آنان مبارزه مى

هاى زماِن عيسى بن مرميعليه السالم، از هيچ جنايىت در حّق بشر فروگذارى نداشتند، و زير چرخ شهوات حكام،  ولتد
دين و پست، به مانند مجاد درآمده بودند؛ يعىن تود مردم در متام جهات  علما و دانشمنداِن با دانش، وىل المذهب و ىب
يل حكام، علماى يهودى در مشرق زمني، و يا زرداران و زورداران، به قول حيات، ابزار و كارگردان شهوات چند گروه از قب

هاى متعدد، اگر انسان انقالىب و اهلى خبواهد قيام كند، ما  ، شده بودند، و در مقابل اين گروه»ها فئودال«ها  امروزى
اين جا . ى به وجود خواهد آمدتوانيم تصّور كنيم كه چه موانع سخت و چه سدهاىي در مقابل اين مرد انقالىب و اهل مى

است كه بايد پيغمرب و انساىن اهلى در درياىي از صرب و استقامت فرورفته باشد تا بتواند در مقابل اين حوادث، موانع، 
  .ها بايستد سدها و ستمگرى

   ترين مانع در راه مصلحني بشرى بزرگ

اين مرد بزرگ اهلى، در حاىل كه خود را از متام شايد نزديك به سى و چند سال زندگى حضرت مسيح عليه السالم، 
داشت، در ميان مردم به اشاع برنامه اهلى قيام كرد، و حمصول سى و سه سال برنام تبليغى  هاى مادى دنيا برحذر مى برنامه

زورداران  العاده بود، و زرداران و رسيد؛ چون موانع، سدها و خطرات زياد بود، و قدرت حكام فوق او، به بيست نفر منى
ها باشد،  كردند كه پيشرفت عيسى عليه السالم به ضرر آن در زندگى مردم خيلى نفوذ داشتند، و شايد آن مردم گمان مى

چنني فكرى مهيشه اكثريت مردم را در مقابل انبيا، . ترين مانع در راه انبيا و در راه مصلحني بزرگ بشرى بود و اين بزرگ
داد، و وقىت قواى آنان كه عبارت از مهني تود مردم بود، در اختيار ستم ستمگران  ا قرار مىائمه و مصلحني پاك برگزيد خد

  .شد املللى حاصل منى اى در سطح بني ها مسلماً پيشرفت كلى و مهه جانبه قرار داشت، براى آن

   حضرت عيسى عليه السالم از زندگى تا عروج به آمسان
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جامريمؤمنان عليه السالم دربار وضعيت س تا : گويد البالغه مى ى و چند ساله زندگى حضرت عيسى عليه السالم در 
و غذاى چرب سفر . ها بود ترين لباس روزى كه آن حضرت به طرف خدا صعود كرد، كفش او پوست پا و لباسش از كهنه

  باراىن،او، علف شريين بيابان بود، و بسرت نرم خواب او در شب غري باراىن، خاك بيابان بود، و در شب 
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هاى مادى، به خاطر تعديل  عيسى بن مرمي عليه السالم با كنار ماندن از متام برنامه »1« .هاى ميان غارها بود سنگالخ
  .كرد طغيان در ماديگرى، بدين هيأت و كيفيت، زندگى مى

ماديگران تاريخ آن روز با هم بنا گذاشتند كه او را اما بعد از سى و سه سال، يكى از اميان آورندگان به او و يهوديان و 
، زماىن كه »2«  طورى كه پروردگار بزرگ به آن اشاره كرده هاى فلسطني از بني بربند، و مهان در شىب در يكى از باغ

 يهود به مشار مأموران براى گرفنت و كشنت او آمدند، خود آن خايىن كه از مؤمنني مهرا او بود، وىل در خفا، مهكار زيرزميىن
رفت، به شكل او گرديد و مأموران او را به جاى حضرت عيسى به دار كشيدند و كشتند، و خداوند عبد صاحل خود  مى

   عيسيعليه السالم رفت و آنچه از عيسى باقى »3« .را به طرف خويش برد

______________________________  
ج 12) 1(   :116م ىف بيان قدره اللَّه و انفراده بالعظمه و أمر البعث، ص البالغه، خطبه له عليه السال متام 

َو َكاَن . َن، َو يَْأُكُل اجلَِْشبَ َو ِإْن ِشْئَت قـُْلُت ىف عيَسى ْبِن َمْرَميَ َعَلْيِهَما السََّالِم، فـََلَقْد َكاَن يـَتـََوسَُّد احلََْجَر، َو يـَْلَبُس اخلَْشِ 
 اَألْرُض اللَّْيِل اْلَقَمَر، َو ِظَاللُُه ِىف الشَِّتاِء َمَشاِرَق األْرِض َو َمَغارِبـََها، َو َفاِكَهُتُه َو َرْحيَانُُه َما تـُْنِبتُ ِإَداُمُه اجلُْوَع، َو ِسرَاُجُه بِ 

فـََتَأسَّ . يُِذلُُّه، َدابـَُّتُه رِْجَالُه، َو َخاِدُمُه َيَداهُ  َو َملْ َتُكْن َلُه َزْوَجهٌ تـَْفِتُنُه، َو َال َوَلٌد َحيْزُنُُه، َو َال َماٌل يـَْلِفُتُه، َو َال َطَمعٌ . ِلْلبَـَهاِئمِ 
َا َو َهوَّنـََها، َفِإنَّ ] وَ [ِبَنِبيَِّك اَألْطَيِب اَألْطَهِر َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َو آِلِه َو َسلََّم  نـَْيا َو َصغََّرَها، َو َأْهَوَن ِ اْسَنتَّ ِبُسنَِّتِه، حَني َحقََّر الدُّ

َو َأَحبُّ اْلِعَباِد ِإَىل اللَِّه، تـََعاَىل، اْلُمَتَأّسى ِبَنبِيِِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َو آِلِه، َو اْلُمْقَتصُّ . أُْسَوًه ِلَمْن تََأسَّى، َو َعزَاًء ِلَمْن تـََعزَّى فيهِ 
  .َألَثرِهِ 

  :اشاره به آى صد و پنجاه هفتم و صد و پنجاه و هشتم سور نساء. 13) 2(

ْم َو ِإنَّ الَّذيَن اْختَـَلُفوا فيِه َلفى قـَْوهلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمسيَح عيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل اللَِّه َو ما قـَتَـُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه هلَُ  وَ 
و به سبب گفتاِر *: َبْل رَفـََعُه اللَُّه ِإلَْيِه َو كاَن اللَُّه َعزيزاً َحكيماً * يناً َشكٍّ ِمْنُه ما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َو ما قـَتَـُلوُه يَق

در صورتى كه او رانكشتند و به دار نياوخيتند، بلكه بر . ما عيسى بن مرمي فرستاده خدا را كشتيم: شان كه]  سراسر دروغ[
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و كساىن كه درباره او ] ت به دار آوخيتند و كشتندبه اين خاطر شخصى را به گمان اينكه عيسى اس[آنان ُمشتبه شد 
اختالف كردند، نسبت به وضع وحال او در شك هستند، و جز پريوى از گمان و وهم، هيچ آگاهى و علمى به آن 

  .*ناپذير و حكيم است بلكه خدا او را به سوى خود باال برد و خدا مهواره تواناى شكست.* ندارند، و يقيناً او را نكشتند

  :209، ص 3جممع البيان ىف تفسري القرآن، ج . 14) 3(

ملا مسخ اهللا تعاىل الذين سبوا عيسى و أمه بدعائه، بلغ ذلك : و اختلفوا ىف كيفيه التشبيه، فروى عن ابن عباس، أنه قال
مينعه منهم و يعينه يهوذا و هو رأس اليهود، فخاف أن يدعو عليه، فجمع اليهود فاتفقوا على قتله، فبعث اهللا تعاىل جربائيل 

يا معشر : ، فاجتمع اليهود حول عيسى، فجعلوا يسألونه فيقول هلم»َو أَيَّْدناُه ِبُروِح اْلُقُدسِ «: عليهم، و ذلك معىن قوله
اليهود إن اهللا تعاىل يبغضكم فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جربائيل ىف خوخه البيت الداخل هلا روزنه ىف سقفها، فرفعه جربائيل 

ىل السماء فبعث يهوذا رأس اليهود رجال من أصحابه امسه طيطانوس ليدخل عليه اخلوخه فيقتله، فدخل فلم يره فأبطأ إ
عليهم، فظنوا أنه يقاتله ىف اخلوخه، فألقى اهللا عليه شبه عيسى، فلما خرج على أصحابه، قتلوه و صلبوه و قيل ألقى عليه 

  ...شبه وجه عيسى و مل يلق عليه شبه جسده 
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خواهد بپيمايد كه عيسى بن مرمي عليه السالم پيموده  قانون عيسيعليه السالم مهان خط سريى را مى. ماند، قانون هست
هاى زندگى مهان  ها، در متام مناطق مسكوىن و حمل رانان و فئودال داران، شهوت ستمگران، زرداران، زورداران، زمني. است

  .تر در مقابل خود عيسى بن مرمي عليه السالم اجياد كرده بودند مقابل اجنيل اجياد كردند كه پيش موانعى را در

   علماى يهود و مقابله با اجنيل

كه از   »1« »پولس«براى مهني يكى از علماى بزرگ يهود به نام . علماى يهود به فكر افتادند كه در مقابل اجنيل بايستند
، و بعد از »2« تاريخ عامل است، به تدريج اجنيل عيسى بن مرمي عليه السالم را حتريف كرد هاى كثيف ترين چهره خطرناك

   او، دزدى در كتاب قانون عيسى

______________________________  
با آن كه حضرت عيسى عليه السالم پطرس را به جانشيىن خود برگزيده بود، رسول ديگرى به ( : paul(پولس . 15) 1(
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رتى پيدا كرد و معمار مسيحيت كنوىن شد» پولس«نام  او پس از قبول مسيحيت، نام خود را به . عمًال موقعيت 
اش را  ه ناگاه روياىي عجيب، مسري زندگىب. اندركار شكنجه او بود پولس در زمره خمالفان وى و دست. تغيري داد» پولس«

دهى؟ پولس در مهان حلظه به مسيح اميان  مسيح بر او ظاهر شد و نكوهش كرد كه چرا مسيحيان را آزار مى. دگرگون كرد
پولس با . آورد و انقالىب در شخصيت وى پديدار شد و از مسيح عليه السالم ماموريت يافت كه حامى دين جديد باشد

اى كه پولس وارد آيني  ترين انديشه ط فراوان، تبليغ مسيحيت را آغاز كرد و در اين راه بسيار رنج كشيد مهمشور و نشا
در روايات اسالمى نيز در چند مورد از پولس نامربده شده كه وى را عامل  . بود» الوهيت عيسى«عيسى عليه السالم كرد 

هادى جهانگشاى، پژوهشكده باقر العلوم : منبع. كرده است  كليدى اجياد احنراف و گمراهى در ميان مسيحيان معرىف
   عليه السالم با تلخيص

  :داير املعارف طهور، در مقال داليل مسلمانان بر حتريف كتاب اجنيل چنني آورده. 16) 2(

حتريف در لغت به معناى تغيري و تبديل است و غرض اصلى در حبث ما از حتريف آن است كه كتاب مقدس كه شامل 
مطالىب از آن حذف شده و مطالىب كه اصًال . باشد، توسط افراد بشر مورد دستربد واقع شده است هد قدمي و جديد مىع

بنابراين در كتاب مقدس حتريف هم به زيادى و هم به . ربطى به كتاب آمساىن و اهلى ندارد، به آن اضافه شده است
  .نقصان رخ داده است

سور مبارك  79به عنوان منونه در آى : تعددى از حتريف آيني اهل كتاب سخن گفته استقرآن كرمي در آيات م: قرآن كرمي
اى   نويسند سپس مى واى بر آناىن كه چيزهاى را به دست خود مى«: بقره آمده است گويند اين از طرف خداست تا به 

مائده سخن از حتريف كتمان سور  15 -13عمران و نيز آيه هاى  سور آل 78 -75در آيات » ...كمى آن را بفروشد 
از نظر قرآن تنها تورات، زبور و اجنيل كتاب اهلى بوده . و نسيان آيات تورات و اجنيل به اهل كتاب نسبت داده شده است

  .اند هاى اهلى راه احنراف از مسري اصلى هدايت را باز كرده كتاب با حتريفات زياد و نقصان در اين كتاب است، و اهل

. 4كثرت پيامربان و رسوالن دروغني . 3استفاد احنصارى از كتب . 2رايج نبودن كتابت . 1: يفزمينه هاى حتر 
   جايگاه ويژ حاكمان. 5سرسپردگى مردم به روحانيان 
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عقيد مردم به فراوان شد، و به تدريج اين كتاب از اصل خود برگردانده شد، و اين اجنيل حتريف شده با سوءاستفاده از 
كرد، و خمصوصاً سالطني رومى كه پول  العاده از آن محايت مى خدا و به وسيله كليسا و مراكزى كه در قسطنطنيه فوق

  .منودند، به عنوان كتاب مذهىب مسيحيان رواج پيدا كرد حساىب براى آن خرج مى ىب

تقد به خدا بودند، در متام زواياى زندگى اجتماعى، در سايه حتريف اجنيل، ملىت به عنوان عيسى پديد آمدند كه هر چند مع
. ها و كارگردانان زندگى آنان شد در حقيقت، كليسا مركز متام برنامه. اخالقى و اقتصادى، در بند اسارت كليسا رفتند

يهودى بودند، و عقايدشان جز » پولس«دانشمندان مسيحى و علماى مسيحى، علماىي شدند كه ساخته شد افكار 
اين گونه، مسأله . پرسىت، چيز ديگرى نداشت پرسىت و شهوت شرك، كفر، زندقه، فساد، افساد، خيانت، شكمخطوط 

گريى از كليسا، سرسپردن به خاك كليسا، در اسارت بودن در قواعد كليسا، و ارباب بودن علما و  اعتقاد به كليسا، شكل
در حقيقت، . علمى در مغرب زمني، ادامه پيدا كرد روحانيون مذهب مسيح تا عصر رنسانس؛ يعىن انقالب فرهنگى و

ها نفر انسان را در غرب و شرق به اسارت كليسا  جاهليت يا شرك ساخته يهود، به عنوان آيني عيسى عليه السالم، ميليون
  .در آورد

  نظرات احنراىف كليسا

در كنار او امواج خطرناك شرك در ساى گرمى و حرارت اعتقاد انسان به خدا، آن وقت خداى كليسا خداىي بود كه 
ها، به ملت و  كاره بودند، اين خدا فقط به خاطر منافع مادى آن جوشيد؛ خداىي كه در كنار آن، اربابان كليسا مهه مى

ممتازان بشر، كليددار . شد شان، مربوط به كليسا مى هاى طبيعى، مهه در آن وقت، زمني، كار و نعمت. شد توده ارايه مى
طبق نظر آنان، عيسى بن مرمي عليه السالم كشته شده بود تا كفار گناهكاران . ، مهه از اهاىل كليسا بودندشت و جهنم

مشا حساب كنيد در حدود هفده قرن، انسان در مغرب زمني، خمصوصاً در يونان و . باشد و هيچ فردى به جهنم نرود
   ، هلند، دامنارك و مراكز ديگر، مهه بند كليسا بودند و خداىايتاليا و بعد در كشورهاى اروپاىي مثل انگلستان، سوئد، نروژ
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اى براى متام زواياى شهوات باز كرده  ها را به روحانيون كليسا واگذار كرده بود، و روحانيون كليسا دهنه كليسا متام برنامه
وىل مگر بشر چقدر زير . تر بودند داِر از جهنم بزرگ هنهاى د تر از دهن جهنم بود، و مردم طعم اين شكم بودند كه بزرگ

  تواند برود؟ اين چه خداىي است؟ بار اين مهه ستم مى
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اگر . تر از آن را هم خودت از او تقاضا كىن قيصر هر كارى كرد، بايد اضافه: گويد خداى كليسا خداىي است كه مى
صورت خود را هم بياورد و از او استدعا كند كه يك انساىن سيلى به طرف راست صورت كسى زد، او بايد طرف چپ 

خداى  . آيد به راسىت در سوء استفاده كردن از اعتقاد به خدا، چه احنرافاتى پيش مى. سيلى هم به آن طرف صورتش بزند
. براى اين كه كار خداىي است. كند، مزد ندارد هر كارگرى كه براى كليسا كار مى: گويد كليسا خداىي است كه مى

ناموس، دخرت، بندگى، عبادت، اقتصاد، زمني، بازار و ادارات، مهه بايد در : گويد خداى كليسا خداىي است كه مى
  .اختيار كارگردانان كليسا باشند

   واكنش كليسا در مقابل علم

ها  رستاد، و آندر عصرى كه دانش اسالمى سر از اروپا درآورد و جامعه اروپاىي دانشجويان زيادى را به اسپانيا و اندلس ف
اى كه مانند قواعد خود عيسى بن مرمي عليه السالم،  هاى اسالمى علم را فرا گرفتند و برگشتند، دانش اسالمى در دانشگاه

مبارزه على زورداران، زرداران، حكام و اربابان كليسا داشت، و آنان مهان طورى كه به سراغ كشنت عيسى عليه السالم 
. كليسا نزديك به پنج ميليون نفر را به جرم داشنت علم، زنده در آتش سوزاند. ش هم آمدندرفتند، به سراغ كشنت دان

آوردند و به جرم اين كه عقايد  هاى عمومى مى را كه دانشمند فيزيك بود، در ميدان »1«  ها دانشمنداىن مثل گاليله آن
هاى  زدند؛ دانشمندان علم شيمى را در زيرزمني زدند و كف مى فيزيكى او خمالف با كليسا، تورات و اجنيل است، آتش مى

  كردند تا گرسنه و سخت و خطرناك حبس مى

______________________________  
هاى و ميالدى  دانشمند و خمرتع سرشناس ايتاليائى در سده( : Galileo Galilei:به ايتالياىي(گاليلئو گاليله . 17 )1(

گذاران حتّول علمى و گذار به دوران  گاليله در فيزيك، جنوم، رياضيات و فلسفه علم تبّحر داشت و يكى از پايه. بود
د نظريه كوپرنيك مبىن بر مركزيت نداشنت زمني در جهان است كه منجر خبشى از شهرت وى به دليل تأيي. دانش نوين بود

ا پرداخت و توانست . به حماكمه وى در دادگاه تفتيش عقايد شد گاليله با تلسكوپى كه خود ساخته بود به رصد آمسا
  پديا دانشنامه وكى. جزئيات سطح ماه را مشاهده كند
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از اين كه بگوىي  : گفتند و مى! دادند كه توبه كن آوردند و گردنشان را حركت مى ها را به كليسا مى ليلهگا. تشنه مبريند
هزاران نفر فرار كردند و نابود شدند تا اين كه بشر از دست . چرخد، توبه كن كشف كردم كه زمني به دور خورشيد مى
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مشا هم اگر در آن زمان و مكان بوديد، . خواهم ا را منىصداى اروپا بلند شد كه من اين خد. خداى كليسا به تنگ آمد
  »1« .خواستيم اگر ما هم بودمي، آن خدا را منى. خواستيد آن خدا را منى

   شناخت خداى واقعى

اين طور كه قبل از شناخت خداى واقعى، و در حاىل كه من خود هنوز ! واى به حال مردمى كه خدا را بد معرىف كنند
آن وقت به طور حتم من . م، به خودم اجازه بدهم كه بر منرب بروم و خبواهم وارد حبث خداشناسى شوما خدا را نشناخته

اگر من پيغمرب صلى اهللا عليه وآله را نشناخته باشم و خبواهم وارد حبث نبوت شوم؛ استعداد . خدا را بد معرىف خواهم كرد
آن وقت، مهان جناياتى كه علماى كليسا كردند، من . يا بگذارمنشر معارف پاك آمساىن را نداشته باشم، و قدم بر جاى انب

  .هم در لباس اسالم مرتكب خواهم شد

   علت اختالف در اسالم

ها، يكى  مسجد، قبله و قرآن آن. چرا ملت اسالم گرفتار عقايد خمتلف هستند؟ خداى ملت اسالم كه يك خدا است
به خاطر اين . اطر اين كه كار در دست متخّصصان نبوده استاست، پس چرا ما داراى چند هزار مكتب هستيم؟ به خ

كه در تاريخ، رشد مردم به دست متخّصص نبوده است، منظورم از غريمتخّصص، حزب اموى و حزب عباسى و 
بگذريد از اين كه در مجعيت يك ميليارد و اندى مسلمانان كه در گوشه و كنار جهان . شدگان اين دو حزب است ساخته

  كار كنند، افراد سامل، پسنديده و درست ىزندگى م

______________________________  
  :داير املعارف طهور، مقال ظهور جنبش اصالح ديىن در عصر رنسانس. 18) 1(

" اميان ديىن" يا" نسبت انسان با خداوند" هاى راه يافنت به ماهيت عصر جديد، حتقيق و بررسى در ترين راه يكى از مهم
ترين رخداد ديىن كه در عصر رنسانس رخ داد،  هاى جنبش اصالح ديىن يا پروتستانيزم، يعىن مهم در مؤلفه تأمل. است

جنبشى كه در آن مرجعيت بالمنازع كليساى كاتوليك و . تواند ما را به ماهيت روابط انسان با خداوند آشنا سازد مى
كشيده و به مهراه ساير حتوالت عصر رنسانس يعىن ظهور تفسريهاى جزم انديشانه آن از كتاب مقدس را به نقد و چالش  

  .هاى ملى و بومى، باعث تغيري و حتوالت شگرىف در تاريخ اروپا گرديد صنعت چاپ، امانيزم و رواج زبان
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ه كره زمني را از شكم و خدا يك پيغمرب صلى اهللا عليه وآله را فرستاد كه گهوار . كنند، وىل تعدادشان كم است زندگى مى
دهان گرگ و ظلم بريون بياورد، اما چرا بريون نيامد؟ براى اين كه يار حق كم بود، و مهيشه كم بوده و مهيشه مردم در 

  .كردند يارى حق سسىت مى

   هاى بيدار در مقابل ظلم سكوت انسان

اش تنها با سى نريوى نظامى مانده بود، و بريون  داراالمارهبينيم، ابن زياد در  وقىت تاريخ سىن و شيعه را خبوانيم، مى
زياد دست از جان شسته بود؛ يعىن اگر ده نفر از ياران  ديگر ابن »1« .داراالماره هجده هزار نفر با مسلم بن عقيل بودند

پرست كه عشق به  كموىل هجده هزار نفر ش. شد كردند، بساط يزيد و حزب اموى برچيده مى مسلم به داراالماره محله مى
ريزى، دور مسلم بن عقيل را خاىل كردند تا  ترى داشت، با يك برنامه ها از عشق به خدا امهيت بيش اوالد و مهسر براى آن

  .آن سى نفر توانستند مسلم بن عقيل را با سر بريده از باالى دارالماره پايني بياندازند تا براى ديگران درس عربتى باشد

در تعطيل . آغوش باز كردن براى پذيرفنت افكار غلط، به خاطر بيدار نبودن اكثريت است. گناه هستند  مردم عامل اشاع
  .كند شدن مسايل حق، سكوت افراد بيدار، كمك به سزاىي مى

  نتيج عملكرد بد كليسا، بدبيىن مردم به خدا

نسبت به خدا بدبني شدند، و نتيجه آن اين هاى كليسا، مردم در ابتدا  در قرون نزديك به رنسانس علمى، به علت برنامه
  .كند، چنني خداىي در زندگى ما جاىي ندارد شد؛ يعىن گفتند، خداىي كه برنام كليسا را تأييد مى

______________________________  
  :52، ص 2املفيد، اإلرشاد ىف معرفه حجج اهللا على العباد، ج . 19) 1(

ِسى َفُكْنُت أَنَا َو اللَِّه َرُسوُل اْبِن َعِقيٍل ِإَىل اْلَقْصِر ِألَْنُظَر َما فـََعَل َهاِنٌئ، فـََلمَّا ُحِبَس َو ُضِرَب، رَِكْبُت فـَرَ : َقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َحازِمٍ 
اِر َدَخَل َعَلى ُمْسِلِم ْبِن َعِقيٍل بِاخلََْربِ َفِإَذا ِنْسَوٌه ِلُمرَاَد ُجمَْتِمَعاٌت يُـ  َناِديَن يَا َعبـْرَتَاْه يَا ثُْكَالْه َفَدَخْلُت َعَلى ُمْسِلِم ْبِن َأوََّل َأْهِل الدَّ

ْربـََعَه آَالِف َرُجٍل فـََناَدْيُت يَا َمْنُصوُر أَِمْت َعِقيٍل َفَأْخبَـْرُتُه فََأَمَرِىن َأْن أُنَاِدَى ِىف َأْصَحاِبِه َو َقْد َمَألَ ُِِم الدُّوَر َحْوَلُه َو َكانُوا ِفيَها أَ 
ِحَج َو َأَسَد َو متَِيَم َو َمهَْداَن َو َتَداَعى َناَدى أَْهُل اْلُكوَفِه َو اْجَتَمُعوا َعَلْيِه فـََعَقَد ُمْسِلٌم ِلرُُءوِس اْألَْربَاِع َعَلى اْلَقَباِئِل ِكْنَدَه َو َمذْ فـَتَـ 

ِجُد ِمَن النَّاِس َو السُّوُق َو َما زَاُلوا يـَتَـَوثـَُّبوَن َحىتَّ اْلَمَساِء َفَضاَق ِبُعبـَْيِد اللَِّه النَّاُس َو اْجَتَمُعوا َفَما لَِبثْـَنا ِإالَّ َقِليًال َحىتَّ اْمَتَألَ اْلَمسْ 
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َرُجًال ِمْن َأْشرَاِف  َن الشَُّرِط َو ِعْشُرونَ أَْمرُُه َو َكاَن َأْكثـَُر َعَمِلِه َأْن ُميِْسَك بَاَب اْلَقْصِر َو لَْيَس َمَعُه ِىف اْلَقْصِر ِإالَّ َثَالثُوَن َرُجًال مِ 
  .النَّاِس َو َأْهِل بـَْيِتِه َو َخاصَِّتهِ 
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خداى واقعى ما مهني طبيعت است؛ چون داراى آثار و بركات زيادى است، : اما مردم به اين مقدار اكتفا نكردند و گفتند
كرد؛ براى مهني دين در اروپا، خمصوص  ا با هم فرق مىو علت ديگر اين بدبيىن اين بود كه گفتار و عمل صاحبان كليس

به تدريج، دين فقط در . افراد ساخلورده شد و ديگر كار به جاىي رسيد كه در اروپا كسى جرأت نداشت اسم دين را بربد
د، و روز يكشنبه براى حضور در كلسيا، و آن هم تنها براى مدت دو ساعت منحصر شد، و تازه اين قص ديندارانشان بو 

  .هايشان كه اكثريتشان بود، به طور كامل از خداوند هسىت دست كشيدند و طبيعت را به خداىي پذيرفتند دين ىب

  سست شدن عقايد مسلمانان، خطر پيش رو

روند كه به مهان گرفتارهاىي كه مسيحيان دچار آن شدند،  متأسفانه، اكنون با اين اوضاع و احوال، مسلمانان به مسىت مى
هاىي كه سبب شد، مسيحيان مثر تالش حضرت عيسى عليه السالم را به اين شكل حتريف   واهند شد؛ گرفتارىدچار خ

بيت صلوات اهللا عليهم را  آيد؛ به علت اين كه خدا، پيامرب و اهل ها اكنون دارد بر سر ما مسلمانان مى اين گرفتارى. كنند
در يك كتابفروشى كتاىب . ر اين كه ما در تبليغات هم ضرر كردميعالوه ب. نشناختيم، و براى مهني، در عقايد سست شدمي

من به مطالب اين كتاب كه به عنوان عقايد و اصول اسالمى چهل سال پيش . برداشتم كه داراى پنج يا شش جلد بود
است، و چاپ شده بود، نگاهى امجاىل كردم، ديدم مطالب اين كتاب، نه تنها براى مردم سودى ندارد، بلكه مضّر هم 

علت اين كه چنني خطراتى متوّجه مردم . اين مطالب به ظاهر اسالمى در قالب شعر و قصه به مردم ارايه شده است
االن، وظيفه . شده، اين است كه اين گونه مطالب در باب اعتقاد و اخالق به وسيله افراد غري متخّصص ارايه شده است

ملىت كه  »1« »ْلِبدَُع ِىف أُمَِّىت فـَْلُيْظِهِر اْلَعاِملُ ِعْلَمُه َفَمْن َملْ يـَْفَعْل فـََعلَْيِه َلْعَنُه اللَّهِإَذا َظَهَرِت ا« :روحانيت بسيار سنگني است
علم خدا است، و : افراد غربزده گفتند. در ابتدا خدا و پيامرب را به مردم معرىف كنيد. اى ندارد دين نداشته باشد، فايده

. شناختيم عجيب اين است كه اين افراد ما را سست كردند؛ چون وقىت مظاهر علم به ايران آمد، ما خداى واقعى را منى
ايد، پس خداى  ترين وسايل متوقف شده خوانيد و هنوز مشا در ابتداىي كه دعا و مناز مىچهارده قرن است  : به ما گفتند

  .اند بر مردم منطقه تسّلط يابند هايشان توانسته در اروپا هم از وقىت خداى مردم علم شده، دولت. واقعى علم است
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______________________________  
  .54، ص 1الكاىف، ج . 20) 1(

  

  174: آن، ص اميان و آثار

  پيدايش خدايان جديد

خيلى لطيف . هاى اروپاىي قوى شدند؛ چون علم را استخدام كردند و بعد از رواج علم و پيدا شدن مثرات آن، دولت
ما دنياى مشا را آباد : هاى اروپاىي علم را كه استخدام كردند، مظاهر علم را هم استخدام كردند، و گفتند است؛ دولت

هاى  چشم ملل كه به وعده. كشيم ها را تا زير دريا مى كنيم؛ متام جاده تارگان آمسان را براى مشا تسخري مىكنيم؛ متام س مى
هاى اروپاىي  آن وقت حكومت. خداى ما مهني ابزار، و ارباب بوده و كارگردان ما دولت است: دول اروپاىي افتاد، گفتند

، و بعد از مدتى، بشر ديد در خيلى از زوايا ضرر كرده است، و على تسّلط عجيىب بر ملل اروپاىي و آمريكاىي پيدا كردند
نه، من كه براى مدتى چنني خداىي را به خداىي قبول كردم، ضرر كردم، و ديگر : اين خداى جديد هم اقدام كرد، گفت

م به وجود آمد، حكومت مردم بر مردم ه. خواهيم ما يك حكومت مردم بر مردم مى. توامن به چنني چيزى خدا بگومي منى
: وىل باز متام آن مظامل تارخيى در حكومت مردم بر مردم هم در اروپا جلوه داشت، تا اين كه انسان به اين فكر افتاد كه

  .من با اين معبود خودم جنگ دارم و در حقيقت، جنگ انسان با انسان شروع شد

   ظهور ماركس و انگلس

پيدا شدند كه  »2«  و انگلس »1«  مل بود، دو نفر يهودى به نام ماركسدر اين صحنه جنگ كه براى جنات از متام مظا
   مشاعر احساسات، افكار عقل، راهنماى تعيني: گفتند مى

______________________________  
زاده مه در ترير، پروس و درگذشته مارس در ( : Karl Heinrich Marx:به آملاىن(كارل هاينريش ماركس . 21) 1(

دان، اقتصاددان آملاىن و از تاثريگذارترين انديشمندان متام  شناس، تاريخ متفّكر انقالىب، فيلسوف، جامعه. لستانلندن، انگ
كه مشهورترين رساله تاريخ جنبش سوسياليسىت () او به مهراه فردريش انگلس، مانيفست كمونيست . اعصار است

اين آثار به مهراه ساير تاليفات . ترين كتاب اين جنبش است مهم» سرمايه«چنني مولف  ماركس هم. باشد را منتشر كرد مى
تاريخ مهه جوامع تا كنون، تاريخ مبارزه طبقاتى «. دهد او و انگلس، بنيان و جوهره اصلى تفكر ماركسيسم را تشكيل مى
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از مجل مشهورترين مجالت ماركس دربار تاريخ است كه در خط اول مانيفست كمونيست خالصه » .بوده است
  پديا دانشنامه وكى: منبع. است دهش

. زاد نوامرب در ووپرتال و درگذشته اوت در لندن( : Friedrich Engels:به آملاىن(فريدريش انگلس . 22) 2(
و آثار » مانيفست كمونيست«ترين مهكار كارل ماركس بود كه به مهرا او  فيلسوف و انقالىب كمونيست آملاىن و نزديك

  پديا دانشنامه وكى: منبع. دانند آثار تئوريك او و كارل ماركس را اولني آثار تئورى كمونيسىت مى .تئوريك ديگرى را نوشت
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خود انساىن نيست، بلكه خود انساىن در حتت تسّلط جرب تاريخ و اقتصاد؛ يعىن مهان شكم، اجتماع و حميط، سازند 
كنند خوِد انساىن، عقل و مشاعر و عواطف  تعيني: گفتند. سخىت است حبث خيلى. افكار و مشاعر و احساسات است

ها مهه دروغ است، بلكه خود انساىن در گرو جرب تاريخ، اجتماع و اقتصاد، تعّني حياتى پيدا  و احساسات نيست، و اين
حكومت مردم بر : فتگ اين مكتب مى. كند، و اين گونه، براى جنات از متام مظامل تاريخ، مكتب كمونيسىت پيدا شد مى

ها خيانت، ظلم و جنايت  علم، دولت و ملت يعىن چه؟ متام اين. ها را بايد كنار گذاشت مردم چيست؟ مهه اين حرف
است، و بشر در سيطر تكامل و جِرب تاريخ، جِرب اقتصاد و جِرب اجتماعى قرار دارد، و ما بايد يك دنياىي بسازمي كه در 

ها در اين مطالب  كمونيست. ا آخرين فرد ملت در لباس، خوراك، خانه و زندگى يكى باشنداين دنيا اولني فرِد دولت ب
  .ها هم پرد ديگرى از امپرياليسم هستند دروغ گفتند، و آن

   اى فحشا و منكرات در مغرب زمني آمار ثانيه

بود، و بعد هم نتيج اين آنچه گفته شد، ترسيمى از وضع زندگى دو هزار سال ملت اروپا، و دويست سال ملت آمريكا 
مهان ضديىت كه يهود با عيسى و مسيحيان در تاريخ داشت، كار را به اين . مهه مظامل، پديد آمدن مسلك كمونيسىت شد؛

ها  اكنون وضع زندگى آن جا، به اين جا رسيده كه آمار مفاسد در ممالك مغرب زمني از مشارش بريون برود؛ آن. جا رساند
  .اند نكرات را به ثانيه كشاندهديگر آمار فحشا و م

بنزيىن در اروپا، رفتم تا بنزين بزمن، دو نفر از ماشني پياده شدند و اسلحه خود را  در پمپ: گفت يكى از دوستامن مى
هايش  ها او را كشتند و بعد پول بعد معلوم شد چهل و سه دالر در جيب او بوده كه براى آن. درآوردند و كسى را كشتند
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شوند، از مرد و زن، به طور كلى بايد از زندگى كنار  در اروپا مشا اگر تشريف بربيد، كساىن كه پري مى. ند و رفتندرا برداشت
اى بريون شهر است، به نام منطقه پريان، كه زن و مرد وقىت پري شدند، بايد از شهر بريون بروند و  براى مهني منطقه. بروند

مثل سگى كه در . روند جا رفتند، ديگر پسر و دخرت و فاميل به ديدنشان منى ها كه به آن آن. در آن جا مستقر شوند
در اروپا . كنند دهد تا خبورند، و بعضى از اين افراد هم خودكشى مى ها مى كند، دولت يك ناىن به آن داىن زندگى مى زباله

هاى فرهنگى  هاى رنسانس  و برنامههاى اروپاىي كليسا، طبيعت، علم، دولت. ديگر هيچ پناهگاهى براى بشر منانده است
  بعد به كمونيست پناه بردند، و پس از. و اقتصادى، هيچ كدام براى مردم پناهگاه نشدند

  176: اميان و آثار آن، ص

  .تواند پناهگاه آنان باشد مدتى فهميدند كه كمونيست هم منى

   تفاوت خداى كليسا با خداى قرآن

وقىت كه او . ايت است، خداىي رمحان و رحيم قدرت، علم، حكمت و عدل ىبخداى قرآن خداىي است كه داراى 
ها، و يك بار وسط سوره منل  خواهد خودش را در قرآن معرىف كند، صد و چهارده مرتبه، صد و سيزده بار اول سوره مى

خبشد، و خداىي كه به متام  ه چيز را مى؛ يعىن خداىي كه مه ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيمِ  :كند خودش را اين طور معرىف مى
گنهكار جهنم دارد، : گويد كند، مى كند، آيه را متام منى بندگانش عنايت و لطف دارد، و بعد وقىت صحبت از جهنم مى

اگر گناهكار با من آشىت  : گويد دهد، فرياد كرم، عنايت و رمحتش بلند است و مى و به دنبال آياتى كه عذاب را شرح مى
خداى قرآن . خداى قرآن خداى مهرباىن است. كنم بندم، و عذرش را قبول مى من در جهنم را به روى او مىكند، 

كه اين احرتام را به جاىي رسانده كه پيامرباكرم و اوصيايش  خداىي است كه به مالكيت مردم احرتام منوده است؛ چنان
ى در ِمْلك مردم وضو بگريد و صاحبش راضى نباشد، وضويش اگر كس! منازگزاران: اند صلوات اهللا عليهم از طرف او گفته

خداى قرآن كامًال ضّد خداى كليسا است، خداى قرآن خداىي است كه به پيغمرب صلى اهللا عليه وآله  »1« .باطل است
عبارت از مهني  متام عنايامت را اگر با عدد صد ارزياىب كنيد، يك درصد از اين عنايامت را در دنيا قرار دادم و آن: گويد مى

نود و نه درصد ديگر را براى قيامت . دل پدر و مادر است كه داراى حمبت است و بر اساس آن، اين مهه نعمت دادم
اين خداى قرآن است، خداى قرآن، غفار و لطيف است، خداى قرآن يغفر  »2« .قرار دادم كه به فرياد بندگامن برسم

  است؛» يولد يلد و مل مل«، صمد و است؛ خداى قرآن، مسيع »3« الذنوب مجيعا

______________________________  
  :، در فصل شرايط وضوءآورده381، ص 1، ج )احملشى(العروه الوثقى . 23) 1(
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  .أن يكون املاء و ظرفه و مكان الوضوء مباحا: الرابع

  :250، ص 89حباراألنوار ج . 24) 2(

ِمنـَْها َرْمحًَه  َو َأمَّا قـَْوُلُه الرَِّحيِم َمْعَناُه أَنَُّه َرِحيٌم ِبِعَباِدِه َو ِمْن َرْمحَِتِه أَنَُّه َخَلَق ِماَئَه َرْمحٍَه َجَعلَ : َقاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم
مََّهاُت ِمَن احلَْيَـَوانَاِت َعَلى َأْوَالِدَها َفِإَذا َكاَن يـَْوُم َواِحَدًه ِىف اْخلَْلِق ُكلِِّهْم َفِبَها يـَتَـرَاَحُم النَّاُس َو تـَْرَحُم اْلَواِلَدُه َوَلَدَها َو َحتَنَُّن اْألُ 

َا أُمََّه ُحمَمٍَّد ُمثَّ ُيَشفِّعُ    ...لَِّه ُهْم ِفيَمْن حيُِبُّوَن َلُه الشََّفاَعَه ِمْن أَْهِل اْلمِ اْلِقَياَمِه َأَضاَف َهِذِه الرَّْمحََه ِإَىل ِتْسٍع َو ِتْسِعَني َرْمحًَه فـَيَـْرَحُم ِ

ُقْل يا ِعباِدَى الَّذيَن َأْسَرُفوا َعلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِه اللَِّه ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر : اشاره به آيه پنجاه و سوم سور زمر. 25) 3(
نُوَب َمجيعاً إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيمُ    .الذُّ

  .زمر
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ا  قرآنخداى  كه در ماه   »2« صفات خداى قرآن، در دعاى جوشن كبري. است »1« َو ِللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن فَاْدُعوُه ِ
به : ها گفت خداى قرآن خداىي است كه وقىت انبيا را فرستاد، به آن. شود، به منايش گذاشته شده است رمضان خوانده مى

شت را وع ده بدهيد؛ چنني نباشد كه مردم را دعوت كنيد مرا عبادت كنند، در حاىل كه بندگامن، دورمناى زندگى در 
كنم؛ فقط براى من كار كنيد،  ها را برآورده مى هاى آن اول به بندگان من پيام دهيد خودم هم خواسته. عبادتشان مزد ندارد

اگر در : گويد كه به بدهكار مى  خداى قرآن خداىي است. اين خداى قرآن است. دهم ايت مى من مزد چند برابر و ىب
خواىن، اگر در مهان زمان طلبكارى پول خود را طلب كرد، چه او  اى و دارى مناز مى وقت وسيع مناز واجب من، ايستاده

ادامه دادن اين مناز، . آن را الزم داشته باشد و چه او آن را الزم نداشته باشد، تو حق ندارى مناز واجبت را ادامه بدهى
اين خداى قرآن . بايد تو اين مناز را رها كىن، و طلب آن شخص را ادا مناىي، و بعد از آن منازت را خبواىن. ستحرام ا

هاى خود را حىت به  خداى قرآن هيچ كدام از برنامه. است، خداى قرآن، مصّور، بارئ، سازنده و به وجود آورنده است
، واگذار نكرده و به عبارتى، به پيغمرب صلى اهللا عليه وآله حّق دخالت ترين انسان كه پيغمربصلى اهللا عليه وآله باشد بزرگ

پيغمرب صلى اهللا عليه وآله وزير و مهه كار خدا . در دين و قوانني آن را نداده است؛ خداى قرآن، ضّد خداى كليسا است
  .نيست؛ بلكه او عبِد فرمانرب خداست



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

 

 

  نُه برنامه اميان براى ارتباط حمكم با خدا

ت، براى تعيني خّط سري زندگى مردم، اين خداى قرآن، قانون و عدالت، خداى كرم، عزت و اسالم، خداى جهان، آن وق
من در متام زندگى مشا نُه برنامه را دوست دارم، و اگر مشا خارج از اين ! مردم: عباد، در كتاب خود با كمال مهرباىن فرمود

  نُه برنامه كار كنيد، ريش خود

______________________________  
  .180: اعراف. 26) 1(

  :چنني آورده» اجلوشن الكبري«، ذيل عنوان 288، ص 5الذريعه إىل تصانيف الشيعه، ج . 27) 2(

الدعاء املشتمل على مائه فصل، و ىف كل فصل يدعى بعشره أمساء من أمساء اهللا احلسىن أورده الشيخ الكفعمى ىف مصباحه 
قد أنزله إليه جربائيل هديه من عند امللك اجلليل جل ) ص(السجاد عن أبيه عن جده عن النىب و ذكر أنه مروى عن اإلمام 

جالله و أمره أن خيلع عنه اجلوشن الثقيل و يقى نفسه عن شرور األعداء بربكه هذا الدعاء، له شروح كثريه للعلماء منها شرح 
لسى املتوىف  ا ىف شرح املو ) 1111(املوىل حممد باقر العالمه ا  23(ىل حبيب اهللا بن على مدد الساوجى الكاشاىن املتوىف 

شرح احلكيم السبزوارى املوىل ) 1292(شرح املوىل حممد جنف الكرماىن املشهدى العارف األخبارى املتوىف ) 2 1340ج 
  .و قد طبع مكررا و يسمى شرح األمساء) 1289(هادى املتوىف 
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  .ايد ايد؛ مشا با تالش در خارج از اين نُه برنامه، خودتان را متالشى منوده هرا قطع كرد

   توبه و طهارت: برنام اول و دوم

  :خداى عشق و حمبت در آيه اين فرموده. دو برنامه در يك آيه آمده است

  »1« .ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ 

  »2« .، از سوى خداوند تكرار شده است بار عبارت حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ در قرآن كرمي، دو 
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  تقوا: برنام سوم

؛ »3«  بَلى َمْن َأْوىف ِبَعْهِدِه َو اتَّقى َفِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَّقنيَ  :عمران آيه هفتاد و ششم فرموده خداوند متعال يكبار در سور آل
براى مهني دوست داشنت تقوا، . ها است ها در وجود آن كه نريوى حفظكننده از پليدىيعىن اين خدا، عاشق مردمى است  
لَْيَس َعَلى الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ُجناٌح فيما َطِعُموا ِإذا َما اتـََّقْوا َو آَمُنوا َو  :در آى صد و نود و پنج سوره بقره

اين در حاىل است كه خداى كليسا . تكرار شده است اتـََّقْوا  ، سه بار كلم»4« آَمُنوا ُمثَّ اتـََّقْوا َعِمُلوا الصَّاِحلاِت ُمثَّ اتـََّقْوا وَ 
  .باشد بنا براين، اين خدا، ضّد خداى كليسا مى. ساز بود پليدى

   نيكوكارى: برنام چهارم

را براى بندگان ممتاز خود ذكر كرده است، و در آيه صد و نود و پنجم سور بقره به بندگانش   َأْحَسُنوا  خداوند بارها ويژگى
؛ يعىن اين خدا مى  »5« .َو أْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسننيَ  :هاى خودم نيكى كنيد در متام برنامه! بندگان من: گفته است

  .و كار نيك هستند گويد، من فقط عاشق مردمى هستم كه دامي در تالش

  صرب: برنام پنجم

______________________________  
ها از مهه  با پذيرش انواع پاكى[كنند، و كساىن را كه خود را  يقيناً خدا كساىن را كه بسيار توبه مى: 222: بقره. 28) 1(

  .دوست دارد. كنند پاكيزه مى] ها آلودگى

  108: و توبه 222: بقره. 29) 2(

تقوا پيشه ]  در مهه امور زندگى[وفا كرد، و ]  در تعهد به اجراى احكام دين[رى، هر كه به پيمان خود آ. 30) 3(
  .يقيناً خدا تقواپيشگان را دوست دارد]  بداند كه[ساخت، 

پيش از حكم حترمي ُمسكرات، [اند نسبت به آنچه  اند و كارهاى شايسته اجنام داده بر كساىن كه اميان آورده. 31) 4(
اند، گناهى نيست، هرگاه بپرهيزند و اميان آورند و كارهاى شايسته اجنام دهند سپس  خورده]  قمار و ساير ُحمّرمات

  .پرهيزكارى را تداوم خبشند و اميان خود را ادامه دهند، و بر پرهيزكارى پافشارى ورزند و كار نيك جبا آورند

  .ست داردونيكى كنيد كه يقيناً خدا نيكوكاران را دو . 32) 5(
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  179: اميان و آثار آن، ص

  .نسبت به چيزى كه من عاشق آن هستم، صرب كنيد! بندگان من: »1«  اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرينَ 

   عدالت: برنام ششم

حّق هر انساىن را كه صاحب حق است، به او عطا كنيد؛ زيرا من عاشق ! بندگان من: »2«  نَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسطنيَ 
  .ها را دوست دارم گان هستم و آن پيشه عدالت

   توكل: برنام هفتم

ها وكيل خود بگرييد؛ من را به وكالت انتخاب كنيد؛ چون من  من را در متام برنامه! بندگامن: »3«  ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِّلنيَ 
ها را به دست خدايان قالىب ندهيد؛ به  آن. بگذاريد كارهايتان دست خود من باشد. دهم هم كارهاى مشا را اجنام مى

  .دست معبود باطل ندهيد؛ به دست هواى نفس ندهيد؛ به من توّكل كنيد و من را وكيل خود كنيد

  جهاد: برنام هشتم

شيد؛ زيرا من متام مشا مرزدار دين من، قانون من و حقوق من با! عباد من: »4«  ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَّذيَن يُقاتُِلوَن ىف َسبيِلهِ 
  .كنندگان از حقوق خداىي خود و از حقوق انساىن مشا هستم عاشق مرزداران و دفاع

م    پريوى از پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم: برنام 

مني برنامه  :فرمودهاى است كه خدا در قرآن به آن اعالم عشق كرده و  پريوى از پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، 
تان پياده كنيد؛ براى اين كه من عاشق  هاى پيغمرب من را در زندگى نقشه: »5«  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوىن ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ 

خود هم نگوييد، ما خدا را دوست  پيغمربم هستم، و هر كسى در مرز پيغمرب من حركت كند، من عاشق او هستم، و ىب
توانيد خدا را دوست داشته باشيد و خدا هم مشا را دوست داشته باشد كه پريو پيغمرب او  دارمي؛ بلكه در صورتى مى

  .باشيد

______________________________  
  .146: عمران آل. 33) 1(

  .8: ممتحنه. 34) 2(
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  .159: عمران آل. 35) 3(

  .4: صف. 36) 4(

  .ا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را دوست بدارداگر خد: بگو: 31: عمران آل. 37) 5(

  

  180: اميان و آثار آن، ص

  

  )2(نُه بر نام حيات اسالمى در قرآن 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

دهد، و عناوين آن نُه برنامه، از قرآن جميد گفته  هاى حيات اسالمى را تشكيل مى بيان شد كه نُه برنامه ريشهدر جلس قبل 
البته، من در . ها پرداخته شود شد و به خواست خدا وعده داده شده بود كه به تناسب، به ترجم هر كدام از اين برنامه

هاىي را دنبال كرده باشد، در حد خودم دقت كردم، و بيش از اين نه  امهآمد، چنني برن قرآن جميد، در آياتى كه به نظر مى
هر چند امكان دارد مسايل ديگرى هم باشد كه . ها اعالم حمبت كرده، برنام ديگرى نيافتم اى كه خدا نسبت به آن برنامه

قبل از اين كه شروع به توضيح  .خدا در كنار لفظ حمبت استعمال كرده باشد، اما من مورد ديگرى غري از نه برنامه نديدم
تواند به ما از دو جهت در  اى كوتاهى دربار دو امر طبيعى بيان كنم كه مى گانه كنم، الزم است مقدمه هاى نه اين برنامه

اميد است توّجهى براى ما حاصل شود كه ما در فضاى آن، به كمك اين قرآن غريب . تر موضوع كمك كند دريافت بيش
غربت، در اين زماىن كه شرق و غرب متام محالت ناجوامنردانه خود را متوّجه امانت خدا كرده، برخيزمي، و  و اسالم گرفتار

هر كدام از ما، چه آنان كه در لباس مقدس روحانيت هستند، و چه آناىن كه به عنوان مرد و زىن مسلمان در اين جامعه 
  .ادا كنندكنند، َدين خود را نسبت به خدا و امانت خدا  زندگى مى

   نقش حمبت و بغض در زندگى
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آن مقدمه اين است كه متام موجودات زنده، اعم از انسان و حيوان، داراى دو واقعيت طبيعى هستند كه اگر اين 
كنند، و از  تعبري مى» خواسنت«يا » حمبت«: از يك واقعيت، به عنوان. ها ممكن نبود ها را نداشتند، زندگى براى آن واقعيت

موجودات زنده در متام خطوط حياتى خود، دامي در . منايند تعبري مى» خنواسنت«يا » نفرت«: ت ديگر، به عنوانيك واقعي
اين . هاىي عشق و عالقه دارند، و از امورى هم انزجار و نفرت دارند حال خواسنت و يا در حال خنواسنت هستند؛ به برنامه

   هست، اولني و آخرينحمبىت كه در طبع مردم، يا در طبع موجودات زنده 

  181: اميان و آثار آن، ص

  .باشد كنند موجودات زنده، به طرف آنچه به آن عالقه دارند، مى عامل و علت انگيخنت و انگيزش و مبعوث

  نظر اسالم دربار عالقه به مال دنيا

وجود او را به خدمت بگريد تا او تواند متام  كند، و مى اين عالقه، در او اجياد انقالب مى »1« .به مال عالقه دارد انسان
اين حمبت نسبت به مال و . آورد كند، و آن مال را به دست مى او هم حركت مى. براى به دست آوردن مال حركت كند

آيني خدا هم انسان را در هيچ . اند نسبت به اشياىي از قبيل آن كه به حنوى كارگردان زندگى هستند، امرى فطرى و طبيعى
ى نكرده است؛ مثًال دين خدا قاعد كلى ندارد كه بشر حق نداشته باشد به مال عالقهموردى از موار  . مند شود د طبيعى 

خواهد  البته، چنني قانوىن معنا ندارد، و بشر به صورت طبيعى به مال عالقه دارد، و بايد هم داشته باشد، اما وقىت كه مى
دهد كه اين مال را از كجا به دست بياورد،  د به او قواعدى را ارايه مىآي اين عالق او را به طرف مال برانگيزد، اسالم مى

آن را هزينه كند، و چگونه حقوق ديگران را در اين مال   .اندوزى مراعات كند و چگو

. مگر اين كه او را به زور به مست آن حركت دهند. كند انسان تا به چيزى حمبت نداشته باشد، به طرف آن حركت منى
كنم، اما دمل  بله من دارم اين كار را مى: انسان در چنني حالىت خواهد گفت. بايد يك ُمكره موجود باشدآن وقت، 

دهم، وىل اجنام آن را هيچ دوست ندارم؛ چنان كه اگر پشت سرم سرنيزه نبود، من اين كار  خواهد؛ اين كار را اجنام مى منى
  .دادم خواستم، و اجنام منى را منى

   بغض حمّرك بودن حب و

اگر . كند، و مهيشه نفرت مهانند، حمبت، عامل حتريك است گريزد، و از آن فرار مى انسان از هر آنچه نفرت دارد، مى
اگر نفرت نباشد، براى انسان نسبت به سل و يا وبا و يا . گريزد نفرت نباشد، انسان از هر حادثه داراى خطرى منى

اگر انسان از دمشن نفرت نداشته باشد، على آن . كند براى معاجله هم اقدام منىو لذا او . شود كليه تنّفر اجياد منى سنگ
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كند، و اگر هم از كسى نفرت داشته باشد،   كند، و اگر هم كسى را دوست داشته باشد، به او گرايش پيدا مى اقدام منى
  .ماند تا در كنار هم زندگى كنند كند كه او را رد منايد، و پيش او منى كارى مى

رتين هدايت كننده حب و بغضدي    ن 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  ».َو ِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشديدٌ «: اشاره به آيه هشتم سور عاديات. 1

  

  182: اميان و آثار آن، ص

ه انسان عالقه و نفرت بدهد، هر آيد ب دين منى. خبشد ها را به انسان منى كند، اما آن دين اين حمبت و نفرت را هدايت مى
چند ممكن است مقدمات حمبت را با آگاهى دادن به انسان فراهم كند و حمبت خفته در فطرت را بيدار منايد، و يا با 

  .آگاهى دادن به انسان، ممكن است مقدمات نفرت را در او فراهم كند و نفرت خفته را بيدار منايد

اى اين حمبت و  سازد؛ بلكه به هنگام توّلد، هر موجود زنده ج در وجود انسان منىدين، حقيقت حمبت و نفرت را از خار 
منايد،  كند، و يا ارتباطى از دل را با آن بر قرار مى نفرت را با خود به مهراه دارد، و به هر موجود خارجى كه عالقه پيدا مى

و نسبت به يك موضوع، آن قدر شديد است  كند، و گاهى هم حمبت ا براى به چنگ آوردن آن موجود خارجى اقدام مى
  .كند كه انسان براى به دست آوردن آن موضوع، حىت تا پاى پرداخنت جان، اقدام مى

   هاىي از عاشقان حقيقى منونه

خواهد و فقط خدا را  عاشق خداست، و از دولت عثمان نفرت دارد و اين دولت را منى »1« كنيم، ابوذر فرض مى
خواهد، و براى او معلوم شده كه ممكن است خواسنت هم خواسِت خدا، منجر به نابودى او شود، وىل او با كمال  مى

  .شود تا خدا را به دست آورد رود و نابود مى عشق به چنني مسىت مى

______________________________  
  .ُجندب بن جناده: اختلف ىف امسه و اسم أبيه، و املشهور احملفوظ): 32(.. أبو ذّر الغفارى . 2) 1(
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كان أحد السابقني االّولني، قدم على النىب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و هو مبكه فأسلم، مث رجع إىل بالد قومه بأمر النىب 
و ملا هاجر النىب . و كان يتألّه ىف اجلاهليه و يوّحد، و ال يعبد االصنام. كان يسخر بآهلتهمصّلى اهللا عليه و آله و سّلم، ف

و الذى عليه : قال ابن أىب احلديد. صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، هاجر أبو ذر إىل املدينه، و كان حامل رايه غفار يوم حنني
و كان أبو ذر يقوم بالشام فيعظ الناس و . ن نفى أبا ذر أّوًال إىل الشامأكثر أرباب السريه، و علماء االخبار و النقل اّن عثما

يأمرهم بالتمسك بطاعه اهللا، و يروى عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ما مسعه منه ىف فضائل أهل بيته عليهم 
و كان أبو ذر . املدينه إىل الرَّبذه شكى منه معاويه، فاستقدمه عثمان، مث نفاه من. السالم و حيضهم على التمسك بعرتته

توىف بالربذه ىف سنه اثنتني و ثالثني، و . رأساً ىف الزهد و الصدق، و القول و العمل، قّواًال باحلق، ال تأخذه ىف اهللا لومه الئم
مسعود يبكى و  شهد دفنه عبد اهللا بن مسعود، صادفه و هو مقبل من الكوفه ىف رهط من أهل العراق ُعّماراً، و استهّل ابن

موسوعه طبقات . متشى وحدك، و متوت وحدك، و تبعث وحدك: صدق رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم: يقول
  68 -64، ص 1الفقهاء، ج 

  183: اميان و آثار آن، ص

كه   او براى اين. صد در صد نسبت به خدا نفرت دارد و نسبت به دنيا عشق دارد »1«  كنيم، عمروعاص يا فرض مى
آورد، و براى او روشن است كه در مست  شود و آن را به دست هم مى اى متوّسل مى دنيا را به دست آورد، به هر وسيله

كند؛  وزيرى بايد براى به دست آوردن دنيا صد هزار گلو را به جرم حمبت به على عليه السالم پاره كند، پاره هم مى خنست
من از هم : گويد طريق اين موضوع، مشكالت بسيارى هم وجود دارد، او مى چون او عشق به موضوعى دارد، و اگر در

طورى كه واقعاً به ابوذر عاشق  گويند؛ مهان واقعاً به عمرو عاص عاشق مى. كنم تا به آن موضوع برسم مشكالت عبور مى
وعاص بزرگ بود و اين گويند، و مردم دنيا، يا در خّط ابوذر و يا در خّط عمروعاص هستند، جز اين كه آن عمر  مى

طور آن  تربيت يا ستمگر، عمروعاص كوچك هستند، و مهني عمروعاص كوچك؛ به طور مثال، رباخور و زناكار ىب
فرقى هم با . تر هستند منايند، عمروعاص بزرگ يا بزرگ اشخاصى كه حقوق زن و بچه، يا حقوق يك جامعه را رعايت منى

  .خواهند، ابوذر هستند ىكنند، و آن كساىن كه خدا را م او منى

حبث اين است كه حمال است عشق به موضوعى در وجود انسان شعله بكشد، و . خواهند باشد حاال با هر امسى كه مى
شود، و حمال است نفرت به موضوعى در انسان شعله بكشد، و انسان نسبت به آن  چنني چيزى منى. انسان آرام باشد

  .استچنني چيزى حمال . موضوع آرام باشد

   عاشق حق »2«  حجر بن عدى. دار دارند ها اثرى عميق و ريشه عشق و نفرت دو واقعيىت هستند كه در زندگى انسان
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______________________________  
سهم قريش بود و يكى از  عمرو عاص از قبيل بىن. پدرش عاص بن وائل و مادرش نابغه نام داشت: عمرو عاص. 3) 1(

در فتح شام، از . وى سراجنام اندكى پيش از فتح مكه مسلمان شد. رفت خدا در مكه به مشار مى دمشنان سرسخت رسول
پس از فتح مصر، خودش . در دوران عمر، مدتى واىل فلسطني شد، و سپس مامور فتح مصر گرديد. فرماندهان سپاه بود

ن او را عزل كرد و او به فلسطني عثما. واىل آن جا شد، و تا چند سال پس از مرگ عمر، در اين مست باقى بود
پس از قتل عثمان، او به . آمد از آن پس، عمروعاص در زمر منتقدان عثمان قرار گرفت و به ندرت به مدينه مى. بازگشت

ماجراى حكميت نيز با حيل او شروع شد و به فرجام . اند انگيز اصلى جنگ صفني دانسته معاويه پيوست وى را فتنه
از شهادت حممد بن اىب بكر، از سوى معاويه حاكم مصر شد و بر اين مست باقى بود تا در سال  عمروعاص پس. رسيد
  .هجرى درگذشت 43

  دانشنام رشد: منبع

حجر در مهان نوجواىن به حمضر پيامرب گرامى . اش ابوعبدالرمحن و ابن االدبر بود كنيه. ُحْجر بن عدى بن َجَبله. 4) 2(
او در فتح شام، يكى از سربازان فاتح بود و هم . و سّلم مشرف شد و دين اسالم را پذيرفت اسالم صلى الّله عليه و آله

" ابوذر" او هنگام مرگ. او مستجاب الدعوه بود. را فتح كرد و نيز در جنگ قادسيه شركت داشت" مرج عذرا" او بود كه
او در مدت خالفت . ه السالم منونه بوددر ميان ياران حضرت على علي. در ربذه، مهراه اشرت بر بالني او حاضر شد

روان و مجل در ركاب آن حضرت مششري مى هجرى  50در سال . زد امريمؤمنان عليه السالم در هر سه جنگ صفني، 
سراجنام، زياد حجر . اما با سرسخىت حجر و يارانش مواجه شد. را به حكمراىن كوفه نيز منصوب منود" زياد بن ابيه" معاويه

ن از يارانش را دستگري و به شام حركت داد و در نتيجه، هفت تن از مهراهان حجر آزاد و باقى به مرگ حمكوم و يازده ت
  دانشنام رشد: منبع. با شهادت حجر موج نفرت از خاندان اموى سراسر جامعه اسالمى را فرا گرفت. شدند
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از اين عشق دست : به او گفتند. خواهم مى: خواهى؟ و او گفت حق را مىعشق : بود و به جاىي رسيد كه به او گفتند
به او دستور دادند، براى  »1« در مرج عذراء. كشد، چگونه آن را خنواهم حمبت دارد در وجودم شعله مى: او گفت. بردار

اين شش نفر را . كرد قربها را كه حفر كرد، آفتاب داشت تازه طلوع مى. خود و پنج نفر از رفقايش شش قرب حفر كند
آرى، عشق دارمي و حق را : عشق به حق داريد، و آنان گفتند: ها گفتند باالى قربها نگاه داشتند، و باز هم به آن
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باشد؛ چون ما حق : آنان گفتند. اگر به اين عشق ادامه دهيد، جايتان در اين شش قرب است: ها گفتند به آن. خواهيم مى
ما براى به دست . دهيم ا حق ما را به اين جا كشانده و ما حاضرمي جان خود را بدهيم، و مىخواهيم، و معامله ب را مى

شومي، و اين گونه اين شش عاشق على را  آوردن حق به اين جا رسيدمي كه بايد از حيات دنيا آزاد شومي، و ما هم آزاد مى
  .گذارند ُكشند و در آن قربها مى در طلوع صبح مى

اگر انسان عاشق علم باشد، حمال . گذارد انسان آرام باشد عشق وقىت باشد، منى. ام عشق استاين سرنوشت، سراجن
   ، و يا آيه اهللا»3« سينا ، و يا ابن»2«  ها بالقوه انيشتني هم انسان. است اين عشق او را راحت بگذارد

______________________________  
است كه نزديك دمشق و در مشال آن قرار دارد و حجر » عدره«مهان شهر  عذراء: 260ترمجه املعامل األثريه، ص . 5) 1(

  .او بود كه اين شهر را فتح كرد: به قوىل. رسيد) شهادت(بن عدى در آن جا به قتل 

  .مراجعه شود 46به پاورقى هيجدهم سخنراىن سوم در صفح . 6) 2(

ى قمرى و در گذشته در سال هجرى قمرى، دانشمند و حسني پسر عبداهللا متولد سال هجر : ابن سينا يا پورسينا. 7) 3(
وى صاحب تأليفات بسيارى است و . اند نام او را ابن سينا، ابوعلى سينا، و پور سينا گفته. پزشك و فيلسوف بود

ىب بوعلى سينا را بايد جانشني بزرگ فارا. اند از شفا در فلسفه و منطق، و قانون در پزشكى هاى او عبارت ترين كتاب مهم
امهيت وى در تاريخ فلسفه اسالمى بسيار است؛ زيرا تا عهد . ترين منايند حكمت در متدن اسالمى بر مشرد و شايد بزرگ

اى از مهه علوم  يك از حكماى مسلمني نتوانسته بودند متامى اجزاى فلسفه را كه در آن روزگار حكم دانشنامه او هيچ
ترين كسى است كه  مورد حبث و حتقيق قرار دهند و او خنستني و بزرگمعقول داشت، در كتب متعدد و با سبكى روشن 

منيار، ابو منصور » .از عهده اين كار برآمد وى شاگردان دانشمند و كارآمدى به مانند ابوعبيد جوزجاىن، ابواحلسن 
  پديا وكى: منبع. بيت منودطاهر اصفهاىن و ابوعبداهللا حممد بن امحد املعصومى را كه هر يك از ناموران روزگار گشتند، تر 

  

  185: اميان و آثار آن، ص

، كاشف ميكروب، هستند، اما چرا با اين كه مدتى »3« و يا پاستور »2«  ها مثل ُكخ هم انسان. هستند »1«  بروجردى
عشق ها  از عمر ما گذشته، ما هنوز حمدود به مهني حدود چهار ديوار مغازه و پنجاه مرت خانه هستيم؟ چون مانند آن
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چرا چنني نيست؟ چون ما . رساند داد و به هدفمان مى ها عاشق بودمي، عشق ما را حركت مى اگر ما هم مثل آن. نداشتيم
. امي؛ چون خود عشق َمركب است ما اگر در چنني حاىل بگوييم عاشق هستيم، دروغ گفته. َمركب ندارمي و پياده هستيم

  تر از ل هم در اين مسري قرار دارد، نبايد كممثًال كسى كه عاشق علم رياضى هست، و سى سا

______________________________  
حسني بن على بن أمحد بن على نقى بن جواد بن مرتضى الطباطبائى ) 1380 -1292(آى اهللا الربوجردى . 8) 1(

فتتلمذ على ) 1309(سنه انتقل إىل أصفهان . ولد ىف بروجرد سنه اثنتني و تسعني و مائتني و ألف. احلسىن، الربوجردى
أساتذه معروفني كأىب املعاىل بن حممد إبراهيم الكلباسى، و السيد حممد تقى املدّرس، و السيد حممد باقر الدرچهى، و حممد 

، فحضر األحباث العاليه فقها و أصوال على )1319(و قصد النجف األشرف سنه . الكاشاىن، و جهانگري خان القشقائى
و . ىن و اختص به، و حضر أيضا على شيخ الشريعه األصفهاىن، و الزم حبثه ىف علم الرجال مده طويلهحممد كاظم اخلراسا

، )1364(مثّ توافدت عليه الوفود العلميه و الدينيه من مدينه قم و هو مقيم بطهران للعالج  1328(عاد إىل بروجرد سنه 
ا لتدريس الفقه و األصول، بعد وفاه مرجع الطائف ، و مل متض إّال )1365(ه السيد أبو احلسن األصفهاىن سنه و تصّدر 

فكان حيضر أحباثه العاليه مئات من . مّده يسريه، حّىت أصبح من أكابر زعماء اإلماميه، و أشهر مراجع التقليد لديهم
توّىف . الگلبايگاىن الطالب و األفاضل، اشتهر منهم مجاعه كالسيد اإلمام اخلميىن، و حممد رضا الگلپايگاىن، و على الصاىف

، ص 1، قسم 14موسوعه طبقات الفقهاء، ج، . مبدينه قم ىف الثالث عشر من شهر شوال سنه مثانني و ثالمثائه و ألف
جامع أحاديث الشيعه ىف أحكام الشريعه، ترتيب أسانيد الكاىف، تنقيح أسانيد : با تلخيص من آثاره 217 -214

ايه األصول  التهذيب، زبده املقال ىف مخس الرسول  441 -440، ص 2الرتاث، ج  فهرس... و اآلل، املوسوعه الرجاليه، 
   با تلخيص

ُكخ به دليل كشف عامل . هانوفر آملان به دنيا آمد. او در سال در سال م. از دانشمندان آملاىن: راِبرت ُكخ. 9) 2(
در سال ميالدى ميكوباكرتيوم توبركلوزيس را وى . شود، مشهور است بيمارى سل كه به نام وى باسيل كخ نيز ناميده مى

  دانشنام آزاد: منبع. در سن شصت و شش سالگى در بادن بادن آملان از دنيا رفت. ُكخ در سال م. توصيف منود

در شاتو ويله . او در تاريخ دسامرب م. شناسان مشهور فرانسوى است دانان و زيست از شيمى: لوىي پاستور. 10) 3(
اشتهار وى، مديون شناخت . در نزديكى پاريس درگذشت. لت ژوراى فرانسه زاده شد و در تاريخ سپتامرب منوولتان از ايا
كردن كه مأخذ از نام  چنني عمل پاستوريزه هم. باشد ها در بروز بيمارى و كشف واكسن ضد هارى مى نقش باكرتى

  دپديا، دانشنامه آزا ويكى: منبع. باشد اوست، اخرتاع اين دانشمند مى
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ترين مسايل هندسى را حل كرد؛ مسايلى كه   او در فرانسه در سن شش يا هفت سالگى، مشكل. باشد »1«  پاسكال
سينا كه اكنون در شهر مهدان آرميده، نوشته، ده يا دوازده ساله  ابن. ها عاجز بودند گاهى قدماى رياضيدانان از حل آن
در آن زمان، نسبت به هم علوم آن روز،  شد كه به من درس بدهد؛ چون من بودم، در شهر بلخ معلمى پيدا منى

  .ها َمركب شده است اين عشق بوده كه اين چنني براى اين انسان. اطالعات كاىف داشتم

تواند ما را از متام اين مظامل،  شود و مى اگر از جهنم، از ظلم و از گناه نفرت وجود داشته باشد، نفرت َمركب مى
مهان نفرتى كه در موجود . هاى عامل اكنون غرق در مفاسد هستيم ىل كه ما انسانها فرسخ دور نگاه دارد، در حا ميليون

هاميان را بردارمي و برومي؛ بلكه منظور از فرار، اين است كه  منظورم از فرار اين نيست كه كفش. زنده عامل فراردهنده است
كن   اد اين فاصله، بايد هر گناهى را ريشهبراى اجي. بني ما و بني اجنام آنچه براى ما درست نيست، فاصله به وجود آيد

ها  اين. كنيم، و يا بايد هر فسادى را خاموش مناييم، و يا بايد شان خود را از زير بار برنامه خالف خداىي خاىل كنيم
  .معناى فرار است

   درنگى در غريىب اسالم

جده ساله بود كه از مكه به مدينه آمد و جواىن ه »2« مصعب بن عمري. به خدا، امروز بايد براى اسالم خون گريه كرد
كارى كرد كه مدينه آماد پذيرش پيغمرب صلى اهللا عليه وآله شد؛ چون مصعب عاشق حق بود، و اين عشق برايش َمركب 

  .بود، و نفرت از باطل داشت و اين نفرت برايش َمركب بود

______________________________  
  .مراجعه شود 47سوم در صفح  به پاورقى بيستم سخنراىن. 11) 1(

قبل از بعثت، به زيباىي و ثروت . او از قبيل بىن عبدالدار و از اصحاب بزرگ رسول خداست: مصعب بن عمري. 12) 2(
هنگامى كه پيامرب . تر از مصعب نديدم تر و متنّعم لباس در مكه كسى را زيباتر و خوش: فرمود شهرت داشت و پيامرب مى

پس از پيمان عقبه كه گروهى از مردم . اعالم فرمود، مصعب در مشار اولني كساىن بود كه اميان آورد دعوت عمومى خود را
با پيامرب بيعت كردند، اسعد بن زراره به منايندگى از آنان از پيامرب خواست تا برايشان شخصى را بفرستد كه ) مدينه(يثرب 
مصعب . پيامرب نيز مصعب را براى تعليم و تربيت آنان فرستاد. اموزدها قرآن تعليم كند و دستورات ديگر اسالم را بي به آن
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. مصعب بن عمري در جنگ احد به شهادت رسيد. بن عمري، از خنستني مبلغان اسالم بود و تالش تبليغى مؤثّرى داشت
   دانشنام رشد با تلخيص و تصّرف: منبع
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ا به گوش ما مسلمانان خورده؛ ماىي كه مجعيتمان يك نفر و دو نفر نيست؛ بلكه مجعيىت امروزه به راسىت چقدر مقررات خد
  »1« يك ميلياردى دارمي؟

اين مجعيت مسلمان، اگر عشق به هم خطوط حق داشت، و يا نفرت از هم خطوط ناحق داشت، هم اكنون جاى جاى 
لياردى كره زمني، در مقابل مجعيت مذهىب، مجعيت جهان شهرهاى منون انبيا بود؛ براى اين كه در اين مجعيت چند مي

المذهبان خيلى كم است؛ يعىن اگر كساىن كه ادعاى ظاهرى نسبت به مسلماىن خود دارند، عشق به حق داشتند، چرخ 
شد؛ چون ديگر  افتاد و گردش چرخ باطل خيلى سريع در مقابل قواى عاشقان حق، ُكند مى حق خيلى سريع به گردش مى

اى از اين مسري، به باطل  ماند، و وقىت هم كه زمينه و تواناىي براى حركت در حمور مناند، و انرژى براى حركتش منى اى زمينه
  .اين معناى ُمسّلمى است كه در آن ترديدى هم وجود ندارد. گردد نرسد، باطل وگناه ضعيف شده و حق، قوى مى

هاى خود تعبري به حق   بگوييم در متام آيات قرآن جميد، از ساختهپروردگار بزرگ عامل در آيات زيادى از قرآن جميد، يا 
كرده است، و براى اين كه ما خود را ترمجان حق بدانيم، در قرآن جميد، خداوند متعال آمده و به نُه مورد اعالم حمبت 

ا روز قيامت هم من اين نه مورد را دوست دارم؛ االن دوست دارم و قبًال هم دوست داشتم و ت: منوده است و گفته
دوست دارم، و اين نُه مورد هم در روز قيامت ميزان من است و تا آن وقت هم حمبت من نسبت به اين نُه مورد ادامه 

ميزان روز قيامت، ترازوى . سنجم من در قيامت مردم را هم با اين نُه مورد مى. دارد، و در بعد آن هم ادامه خواهد داشت
هر انساىن بر پروردگار وارد شود، و . ترازوى روز قيامت، اين نُه برنامه است. كيلودار نيستداِر سنگ   داِر شاهني دسته

مطابق با اين نُه برنامه عمل كرده باشد، حتماً اهل جنات است، و در دنياى ملت اسالم، اگر اين نه برنامه مورد حمبت 
شود كه داراى سالمت  ت، و در متام زوايا دنياىي مىش: شود، مانند خدا جريان پيدا كند، دنياى ملت اسالم دنياىي مى

ها، خداوند، خيلى هم نسبت به برنام حمبت پافشارى دارد و اين   دنياىي است و خاىل از خوف و ناامىن، و در اين برنامه
  .ها بايد اين حمبت را حتماً در جاى صحيح مصرف كنند كه انسان
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______________________________  
سال  50در طول  wasad 2000 ، به نقل از سايت84مهر  24ا بر گزارش خربگزارى آينده روشن در بن. 13) 1(

  .ميليون نفر رسيده است 400درصد افزايش به يك ميليارد و  235اخري مجعيت مسلمانان در جهان با 
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  ها جمالس مذهىب و اداى حق نسبت به آن

كنم، دوست دارم نسبت به منرب ادب كنم، و  اى كه شركت مى كه به طور معمول در جمالس مذهىبمن اين عادت را دارم  
حّق شركت  : جمالس مذهىب پنج حق واجب بر گردن مهه دارند: نىب اكرم صلى اهللا عليه وآله فرمود. بايد هم ادب كنم

شود، حىت در ماه  اين كه ديده مى »1« .كردن، حّق گوش دادن، حّق ياد گرفنت، حّق پخش كردن و حّق عمل كردن
اند، هر كدام مشغول به كارى غري از گوش  رمضان، معلمى باالى منرب مشغول تعليم است، اما افرادى كه پاى منرب نشسته

آورند، چنني كارى خارج از ادب اسالمى و روش پيغمرباكرم صلى اهللا عليه وآله  دادن هستند و حّق اين جمالس را به جا منى
  .است

شب خيلى عجيىب . ق. شب بيست و يكم ماه رمضان چهلم. ملت اسالم بايد مؤّدب به آداب اهلى و منظم باشند
طور كه در  داد، و در مهان حال جان كندن، مهان طالب عليه السالم داشت جان مى شب آن، على بن أىب در نيمه. است

در اين جامعه اسالمى منظم و ! حسن و حسني جان: ج البالغه آمده، تا توانسته فرزندانش را موعظه كرد، و گفت
  »2« .هاى سنگني و موقرى باشيد آدم. مؤدب باشيد

مردم ديدند پيامرب . پيامرب صلى اهللا عليه وآله هم در آن جا حضور داشت. شخصى از دنيا رفته بود و او را دفن كردند
اين شخص، مرده و چند روز ! يا رسول اهللا: ها گفتند آن. كند هاى حلد را با ِگل پر مى صلى اهللا عليه وآله دارد شكاف

. كىن؟ بگذاريد ما خاك بريزمي و كار را متام كنيم هاى حلد را پر مى شود، پس چرا مشا سوراخ ديگر هم تبديل به خاك مى
تربيت  ىباو مرده و دستش از ما جدا شده، اما ما كه هنوز دستمان از زندگى جدا نشده، پس چرا بايد : حضرت فرمود

  »3« .باشيم كه خاك روى مرده بريزمي، و پيامرب اكرم اين قدر مؤدب و منظم بود
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______________________________  
مستندى براى اين روايت پيدا نشد، وىل دربار حقوق و آداب جلسات رواياتى از پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و . 14) 1(

  :سّلم آمده است، از مجله

لستم إىل املعلم أو جلستم ىف جمالس العلم فادنوا، وليجلس بعضكم خلف بعض، وال جتلسوا متفرقني كما إذا ج -الف
  ).358مشكاه األنوار، على طربسى، ص (جيلس أهل اجلاهليه 

ا أخوه، وإن مل يوسع -ب له  إذا أخذ القوم جمالسهم فإن دعا رجل أخاه فأوسع له ىف جملسه فليأته، فإمنا هى كرامه أكرمه 
  ).360على الطربسى ص  -مشكاه األنوار(أحد فلينظر أوسع مكان جيده فليجلس فيه 

السالم للحسن و احلسني عليهما السالم ملا  و من وصيه له عليه( 47، كالم 421 -422صبحى صاحل، ص . 15) 2(
ٍء ِمنـَْها ُزِوَى َعْنُكَما َو  نـَْيا َو ِإْن بـََغْتُكَما َو َال َتْأَسَفا َعَلى َشىْ أُوِصيُكَما بِتَـْقَوى اللَِّه َو َأالَّ تـَْبِغَيا الدُّ «): ضربه ابن ملجم لعنه اهللا

يَع َوَلدِ  َوى ى َو َأْهِلى َو َمْن بـََلَغُه ِكَتاِىب بِتَـقْ ُقوَال ِباحلَْقِّ َو اْعَمَال ِلْألَْجِر َو ُكونَا لِلظَّاملِِ َخْصماً َو ِلْلَمْظُلوِم َعْوناً أُوِصيُكَما َو مجَِ
  »...اللَِّه َو َنْظِم أَْمرُِكْم َو َصَالِح َذاِت بـَْيِنُكْم 

  :منت روايت چنني است. 310، ص 1الشرائع، ج  علل. 16) 3(

ى اهللا عليه و آله و أََتى َرُسوُل اللَِّه صلّ : السالم َقالَ  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه
َر فـَُغسَِّل َعَلى ِإنَّ َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ َقْد َماَت فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم َو َقاَم َأْصَحابُُه َفُحِمَل َفَأمَ : سّلم، َفِقيلَ 

َل َعَلى َسرِيرِهِ  تَِبَعُه َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ُمثَّ َكاَن يَْأُخُذ َميَْنَه السَّرِيِر  ِعَضاَدِه اْلَباِب فـََلمَّا َأْن ُحنَِّط َو ُكفَِّن َو محُِ
ِه اللَِّنبَ َو ّلم َحىتَّ حلَََدُه َو َسوَّى َعَليْ َمرًَّه َو َيْسَرَه السَّرِيِر َمرًَّه َحىتَّ انـْتَـَهى ِبِه ِإَىل اْلَقْربِ فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و س

َرُه َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َجَعَل يـَُقوُل نَاِوْلِىن َحَجراً نَاِوْلِىن تـُرَاباً َرْطباً َيُسدُّ ِبِه َما بـَْنيَ اللَِّنبِ فـََلمَّا َأْن فـَرََغ َو َحثَا التـُّرَاَب َعَلْيِه َو َسوَّى قـَبـْ
َعْبداً ِإَذا َعِمَل ]  حيُِبُ [ُه َسَيبـَْلى َو َيِصُل ِإلَْيِه اْلِبَلى َو َلِكنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ جيب ِإىنِّ َألَْعَلُم أَنَّ : صّلى اهللا عليه و آله و سّلم

  ...َعَمًال َفَأْحَكَمُه 
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عالوه بر اين كه به بينيم خداى متعال يك مرتبه به فرعون فحش نداده،  اگر ما از اول قرآن تا آخر قرآن را نگاه كنيم، مى
وقىت وارد مملكت مصر ! پيغمرب من: كه نقل شده، گفته است او فحش نداده، به موسى بن عمران عليه السالم، چنان
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موسى . شدى و در خانه فرعون باز شد و در برابر فرعون قرار گرفىت، با ادب، آرام و آميخته با عاطفه با فرعون حرف بزن
اى كه ستمگرتر از او در تاريخ نبوده، با ادب و با عاطفه حرف  چرا من با بايد چهره! هلىا: كند عليه السالم عرض مى

آن وقىت كه تو را از رود نيل گرفته شدى و از داخل صندوق تو را برداشتند، تو را در بغل : بزمن؟ خداوند به او گفت
دهد، پس بايد  براى تو، فرعون بوى پدرى مىبراى مهني، . فرعون قرار دادند، و پانزده سال در دامن فرعون بزرگ شدى

  »1« .نسبت به او احرتام كىن

ايت ادب را بايد كساىن داشته باشند كه امروز در لباس روحانيت هستند شناسند   ها را مى آنان بعضى از خيابان. البته، 
ين لباس در چنني جاهاىي ديده شوند تا ها نبايد با ا اى در آن رفت و آمد دارند، و براى مهني آن كاران حرفه كه االن گناه

شايد بشود گفت، رفنت به چنني جاهاىي، براى روحانيت، . كاران به سر تا پاى پيغمرب صلى اهللا عليه وآله خبندند آن گناه
  .آن هم با لباس پيامرب، خيانت است

______________________________  
، 8كه در بررسى قرآىن كه در التفسري القرآىن للقرآن، ج  وىل چنان براى اين نقل، مستند مستقيمى پيدا نشد،. 17) 1(

  :منت تفسري مزبور چنني است. توان چنني برداشىت را از آيات قرآن منود آمده مى 793

إذ جعل عدّوه الذى يطلب  إشاره إىل ما صنع الّله ملوسى،» َو أَْلَقْيُت َعَلْيَك َحمَبًَّه ِمىنِّ َو لُِتْصَنَع َعلى َعْيِىن «: و ىف قوله تعاىل
  !.قتله، حمبّا له، حّب اآلباء لألبناء

شود گفت، امر به نرم سخن گفنت موسى با فرعون، به جهت رعايت ادب و احرتام نسبت به پدر خوانده  براى مهني مى
  .البته، روايات شيعى سّر اين امر را تشويق موسى در دعوت فرعون به توحيد دانسته است. بوده است

  

  190: ان و آثار آن، صامي

دهنده و حمبىت كه حتريك  لبه تيز اين آيه بر روى حمبت است، حمبت برانگيزنده، قيام. دامن با اين آيه بايد چه كرد من منى
  .كند مى

  :فرمايد خداوند متعال مى
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َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجتاَرٌه َختَْشْوَن َكساَدها َو َمساِكُن  ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعشريَُتُكمْ 
ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ىف َسبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِتَى اللَّهُ ِبَأْمرِ    »1«  ِه َو اللَُّه ال يـَْهِدى اْلَقْوَم اْلفاِسقنيَ تـَْرَضْوَ

هاى بدنتان را منظم كردم، و به مشا بيناىي و شنواىي  جامع وجودتان را ساختم، و سلول: گويد ىن خداوند متعال مى؛ يع
تان گسرتدم، و ميلياردها چرخ را در عامل براى حيات مشا به گردش آوردم، و صد و  دادم، و سفر زمني را براى مسري زندگى

هاى  ايد خواسته دن مشا با خودم فرستادم، آيا اين انصاف است كه آمدهبيست و چهار هزار مناينده را براى آشىت دا
روند، پيش  تان را كه سر به فلك مى شده هاى ساخته تان، و خانه هاى هاىي را كه مجع كرديد، و جتارختانه خويشانتان را و پول

انگيزد و از من دور كند؟ آيا مشا با من اين  ها بر  تر دانسته تا مشا را به طرف آن خود، از من، از پيغمربم و از راهم، حمبوب
اند، ارتباط  پس در چنني زندگى مبانيد و بدانيد كه خدا با مردمى كه از حدود انسانيت بريون رفته! كنيد گونه معامله مى

  .ندارد؛ چون در حمبت، چنني چيزهاىي را مقّدم داشتند

تر از آقازاده و  تر از پدر باشد؛ خدا مقدم در حمبت ما مقدم در واقع، ما بايد چنان امور را بسنجيم و ببينيم كه خدا
  .هاميان باشد دخرتخامن

ها پدران و فرزندانش باشند،  حمال است كسى مؤمن باشد، در حاىل كه با دمشنان خدا، هر چند آن: گويد قرآن جميد مى
ى از منكر، ارتباط داشته باشد   »2« .بعد از امر به معروف و 

______________________________  
ايد و  اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و خويشاوندانتان و امواىل كه اندوخته: بگو: 24: توبه. 18) 1(

هاىي كه بدان دخلوش هستيد براى مشا از خدا و پيامربش و جهادكردن در راه او  جتارتى كه از كساد آن بيم داريد، و خانه
  .و خدا نافرمانان را هدايت خنواهد كرد. تر است، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد دوست داشتىن

َأْو  ُهْم َأْو أَبْناَءُهْم َأْو ِإْخوانـَُهمْ ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليـَْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباءَ . 19) 2(
ُِم اْإلمياَن َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو يُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرى ِمْن حتَْ  اُر خاِلديَن فيها َرِضَى اللَُّه َعشريَتـَُهْم أُولِئَك َكَتَب ىف قـُُلِو ْ ِتَها اْألَ

گروهى را كه به خدا و روز قيامت ): 22: جمادله(ُم اْلُمْفِلُحوَن َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنُه أُولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه هُ 
ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا  اميان دارند، منى

ان ثابت و پايدار كرده، و به روحى از هايش اينانند كه خدا اميان را در دل. فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند
شت رها جارى است درمى]  درختان[هاىي كه از زير  جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  آورد، در آجنا  آن 

ترديد  اينان حزب خدا هستند، آگاه باش كه ىب. اند، خدا از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند جاودانه
  .ان رستگارانندحزب خدا مه
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ترين  كنم كه در هنگام اجراى حكم من، در دل خود كوچك مگر من اميان كسى را امضا مى: گويد در آى ديگر مى
  »1« توامن امضا كنم كه او يك آدم ساملى است؟ اى نسبت به آن حكم دارد؟ آيا من مى خدشه

رتين راه حل متام     مشكالتمتسك به دين، 

به خدا قسم، ما مسلمانان و هم دنيا دربار حق دين در اشتبا حمض هستيم و هر چقدر هم كه به اشتبامهان ادامه بدهيم،  
غري از متّسك به دين، راه حلى براى : براى مهني بايد گفت. شود تر هم مى شود، بلكه بيش هاميان نه تنها حل منى گرفتارى

هاىي هستند كه تا روزى   ر، زن، بچه، دخرت و پسر تا كجا با انسان هستند؟ اين افراد مهانمگر پد. مشكالمتان وجود ندارد
گذارند، و روزى هم كه چيزى نداشته باشيم و نتوانيم چنني كنيم،  توانيم لقمه در دهانشان بگذارمي، به ما احرتام مى كه مى

قت درست است كه ما به خاطر اين افراد به جهنم برومي؟ آن و . آيند بايد برومي محاىل كنيم و آنان اصًال به كمكمان منى
شود،  آن جاىي كه متام امور غريخداىي، بر خدا مقّدم مى. اين جا جاى عشق و حمبت نيست؛ بلكه جاى نفرت است

  .باشد شود كه در برابر خدا نفرت هست، و حمبت در برابر ضّد خدا مى معلوم مى

   توبه و پاكى: برنام اول و دوم

خداى  »2« .ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ  :كه گفته شد، دو مورد از آن نُه برنامه در يك آيه آمده است چنان
ها عالقه، عشق و حمبت  او به اين پاكى. مشا و خداى قرآن، و نه خداى اروپا، پاكى روان و پاكى ظاهر را دوست دارد

من : كند اين كه اين خدا اعالم مى. نياز است بت در قرآن براى خودش نيست؛ براى اين كه خودش ىباعالم اين حم. دارد
  !اى انسان: كند كه عشق به بازگشت و به طهارت دارم، در حقيقت دارد انسان را راهنماىي مى

______________________________  
نَـُهْم ُمثَّ ال جيَُِدوا ىف أَنـُْفِسِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َو ُيَسلُِّموا َتْسليماً َفال َو َربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكِّ . 20) 1( ُموَك فيما َشَجَر بـَيـْ
به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن حقيقى خنواهند بود، مگر آنكه تو را در آنچه ميان خود نزاع واختالف ): 65: نساء(

اى دروجودشان هيچ دل تنگى و ناخشنودى احساس نكنند، وبه طور   كه كردهدارند به داورى بپذيرند سپس از حكمى  
  .كامل تسليم شوند
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  .222: بقره. 21) 2(

  

  192: اميان و آثار آن، ص

من يكى . گريى كىن ات كنم كه اين حمبت را نسبت به كجا جهت من كه اين حمبت فطرى را كه به تو دادم، پس راهنماىي
كنم و بعد هم به بيان توبه  گومي و مقدارى از قواعدش را بيان مى زندگى تو دوست دارم، مىاز اين چيزهاىي را كه در 

  .كنم جورى آن را جتزيه و حتليل كنم كه برايت قابل پياده كردن باشد پردازم و سعى مى مى

داشت    مسأله مهم 

خانه، جاىي بياباىن به نام دهكده وجود دارد   آششنيده بودم كه در آن جا در حملى باالتر از . من زماىن به جبنورد رفته بودم
خواستيم به مشهد  به ما هم كه مى. كرد ها كمك مى رفيقى داشتيم به جذامى. برند هاى جذامى را به آن جا مى كه مريض

اين بيمارى هم اعضا و . مرض ترسناكى است »1«  جذام. ها بزنيم از آن جاده برومي تا سرى به آن بيچاره: برومي، گفت
من هم با پيشنهاد او . رساند با سر معيوىب كه هيچ چيزى داخل آن نيست خورد، و فقط به شكم آسيىب منى جوارح را مى

خدا شاهد است، به . وقىت وارد آن بيابان شدمي، بنا شد دو شبانه روز آن جا مبانيم. موافقت كردم و به آن جا رفتيم
براى طهارت و وضو بر من سخت گذشت كه من براى طهارت و وضوى خود، چنني سخىت را در هيچ جاىي  قدرى

ديگر نديدم، مگر در سفر به عربستان سعودى كه از كشورهاى ثرومتند است، آن هم در عرفات و مىن، و در مكه و 
دولت عربستان به بانكى در سوئيس نوشته . نددعا كنيم كه خداوند بيدارشان ك. كنند دامن براى چه چنني مى مدينه كه منى

  هاىي را فردى در عربستان فوت كرده كه پول: بود

______________________________  
اى مزمِن مسرى است كه به وسيل باسيل هاى مقاومى به نام ميكوباكرتيوم لپرا به  جذام بيمارى: بيمارى جذام. 22) 1(

هر چند كه سايراندام . ها قرار مى گريند رين مناطقى هستند كه هدف اين باسيلت پوست و اعصاب، مهم. آيد وجود مى
به خصوص دست، پا، صورت و چشم ها ممكن است دچار . هاى بدن نيز چندان از محله اين بيمارى، مصون نيستند

 رفنت انگشتان هاى جدى از قبيل از شكل افتادگى عضو يا حىت كورى و از بني در نتيجه، معلوليت. اين ضايعه شوند
داشت و وضعيت . تواند پراكنده شود بيىن مى جذام عمدتاً با قطرات بسيار ريز آب. دست و پا به وجود خواهد آمد

جذام يك . حسى، اولني عالمي جذام هستند رنگ پريدگى پوست و ىب. زندگى نيز در انتقال بيمارى، نقش موثرى دارند
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داشت جهاىن براى بيمارى جذام استچند دارو در . بيمارى قابل درمان است . ماىن، موثرترين درمان پيشنهادى سازمان 
  .ها ظاهر شوند آنچه در اين بيمارى امهيت دارد، آغاز سريع درمان است؛ يعىن پيش از آن كه اولني عالمي معلوليت

   سايت كاسربگ با تلخيص: منبع

  

  193: اميان و آثار آن، ص

مسئول بانك هم گفته بود، بايد . رسد  كه ما اين جا دارمي، اين ثروت به نود ميليون دالر مىمشا دارد و طبق ليسىت در بانك
اين در حاىل بود كه آن فرد مسلمان زن و بچه هم نداشت و سراجنام اين ثروت نود . وارث او بيايد و آن را حتويل بگريد

ه به دست آورده بود و از ذخاير آن جا به مشار ميليون دالرى اين مسلمان را كه از كسب و كار خود در مكه و مدين
  .رفت، آن بانك سوئيسى تصاحب كرد مى

ها اگر به ما نگاه كنند، از اسالم  آن. ها چيز ديگرى هستيم ها بايد بدانند كه اسالم يك چيز است، و ما مسلمان جوان
  .خواهم كه به سراغ خود اسالم بروند ها مى من از آن. كنند فرار مى

خواستيم طهارت بگريمي، بايد  وقىت مى. آن دو شبانه روزى كه در آن جا بودمي، براى وضو و مناز بيچاره بودميما در 
اين در حاىل بود كه دو فرانسوى و سه انگليسى كه از طرف مجعيت كمك به جذاميان فرانسه و . چهارصد مرت دورتر برومي

اى كه در نظر داشتند، مكان كوچكى را براى  مدند، در منطقهانگلستان به آن جا آمده بودند، اول صبح كه آن جا آ
داشىت را براى خود مهيا   خوابيدن قرار دادند، و بعد از درست كردن اين خانه كوچك، آن ها بالفاصله وسايل سرويس 

  .روم بودميترين وسايل هم حم خوابيدمي، و با اين كه مسلمان بودمي، از ابتداىي ها در بيابان مى اما ما شب. كردند

وقىت وارد فرودگاه لندن : او گفت. چند روز پيش، دوستم از من خداحافظى كرد و براى درمان دو بيمار به لندن رفت
شدم، با اين كه شهر لندن يك شهر هفت و هشت ميليون مجعيىت است، به يك ايراىن گفتم كه ببخشيد من جاىي را 

خواهم به آن جا  مى: خواهيد به آن جا برويد؟ گفتم براى چه مى: ايراىن گفتآن . خواهم، مرا به آن جا راهنماىي كنيد مى
ران رسيدى، با دستمال كفش: گفت. هامي را واكس بزمن بروم تا كفش هايت  هايت را پاك كن؛ چون كفش تو كه االن از 

اين چند مدتى كه لندن خواهم  ها آبروى ما رخيته شود و مى خواهم جلوى خارجى آخر منى: گفتم. هنوز واكس دارد
هايت  شهر به قدرى متيز است كه تو در اين چند روزى كه اين جا هسىت، كفش: گفت. هامي متيز مبانند هستم، كفش

ران  كنند، و قسم خورد كه هفده روزى كه در شهر لندن بود، كفش احتياج به واكس پيدا منى هايش را مهان طورى كه در 
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هاى آن جا متيز بود؛ براى اين كه مهه جا  ها و كوچه اين قدر كه زمني. ران برگردانده استواكس زده بود، مهان طور به 
در جاىي خيبندان . شويند ها را مى بارد، بالفاصله با آب گرم زمني در آن جا زمستان كه برف مى. شستشو داده شده بود

  .لى متيز استهايشان خي لباس. وجود ندارد تا به خاطر خيبندان آن جا تصادف بشود

  194: اميان و آثار آن، ص

. كشد در اسالم قواعد طهارت سر به آمسان مى: اى براى درمانگاهى در شهر قم نوشتم و در مقدم آن آوردم من رساله
داشت صادر شده  چهارده قرن قبل، در بيابان مكه و مدينه چهار هزار و سيصد و هفتاد و چند قانون فقط براى 

مشا كشيش : خواستم وارد آن بشوم، منايند كليسا به من بسيار احرتام كرد و گفت ا رفتم، من وقىت مىمن به كليس. است
به منازخان كليسا كه رسيدمي، آن جا . هاى خمتلف كليسا راهنماىي كرد بعد مرا به مكان. بله: من گفتم. ها هستيد مسلمان

شود براى ورود به  از برادران منازگزار مسيحى تقاضا مى:" ته بودبر روى آن تابلو نوش. تابلوىي توّجه مرا به خود جلب كرد
خواهند در آن جا  منازخانه قوطى سيگار و كربيت، و پالتو و كاله خود را بريون بگذارند، و بعد وارد مركزى شوند كه مى

كه در جيبش سيگار   ؛ چون خارج از ادب است كه انسان خبواهد با خدا حرف بزند، در حاىل"با خدا راز و نياز كنند
كند؛ لباس برخى  خواهيد به سجده برويد، بوى بد، انسان را اذيت مى شويد و مى آن وقت وارد مسجدهاى ما مى. است

ها بگوىي لباستان را عوض كنيد و سپس به مسجد بيايد؛ حداقل روزى  كىن، بايد به آن از منازگزاران مساجد را كه نگاه مى
آن شخص خارجى جاروبرقى درست  . رسند ها به نظافت منى سفانه بايد گفت، خيلى از مسلمانمتأ. يكبار به محام برويد

گردگريى لوسرت و گردگريى ديوار، يا ظرفشوىي درست كرده كه : كرده و براى آن چند جور هم برنامه گذاشته است، مثل
كشد، و بعد ظرف را خشك  مى دهد؛ يعىن خودش ميكروب را آورد و با آن ظرف را شستشو مى خودش آب را جوش مى

ديگى درست كرده كه در هنگام پخنت غذا، يك ذره هم . شويد دستگاه لباسشوىي درست كرده كه لباس را مى. كند مى
داشت امهيت مى بينيم آن خالصه مى. رود هوا به داخل آن منى آن وقت چهارده قرن قبل، حضرت . دهند ها چقدر به 
اى داشت كه كسى حق  پدرم، امريمؤمنان عليه السالم براى وضو گرفنت و براى محام رفنت حوله :فرمايد رضا عليه السالم مى

در آن خانه مگر چه افرادى جز فاطمه، حسن  »1« .نداشت به اين حوله دست بزند، و خمصوص پاك كردن خودش بود
ود، كيسه ديگران را به تنش نزند و از ر  اگر كسى محام مى: فرمايد كردند؟ امام هشتم عليه السالم مى و حسني زندگى مى

   هر روز صبح كه »2« .پاى ديگران براى پايش استفاده نكند سنگ
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______________________________  
  :منت روايت چنني است. 249، حديث 429، ص 2حماسن، ج . 23) 1(

ا وجهه إذا توضأ للصاله عن حممد بن سنان عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال كان ألمري املؤمنني عليه ال سالم خرقه ميسح 
  .يعلقها على وتد و ال ميسها غريه

ال يدلكّن أحدكم رجليه باخلزف فإنّه «: قال علّى عليه الّسالم: 138، ص 1هدايه األمه إىل أحكام األئمه، ج . 24) 2(
  ».يورث اجلذام

  .غري از اين نقل، مستندى براى اين روايت يافت نشد

  

  195: آن، ص اميان و آثار

كرد، و اگر آينه در دسرتس نبود، خود را در  خواست به بريون برود، خود را در آينه نگاه مى پيغمرب صلى اهللا عليه وآله مى
خواست  طور وقىت مى مهني »2« زد؛ خواست به بريون برود، به خود عطر مى هر روز كه مى »1« كرد؛ آب صاف نگاه مى

هايش را  پيغمرباكرم صلى اهللا عليه وآله هر شب تا آخر عمر، دندان. هانش بوى بد ندهدكرد د به بريون برود، سعى مى
االن  »3« .اى تريگى در دندان پيغمرب صلى اهللا عليه وآله نديد زد، جورى كه اصًال كسى ذره شست و مسواك مى مى

ها  اند؛ چون آن خود را از بازار خريده هاى تر افراد از چهل به باالى اين امت، هم دندان چهارده قرن گذشته است و بيش
ها پيش  تر امراضى كه مردم دارند، وقىت براى درمان آن بيش. اند ها بو و پيوره گرفته را متيز نكردند، و براى مهني آن دندان

ها و  دندانپزشك مراجعه كنيد تا آن دكرت  برويد به يك دكرت دندان: گويند ها مى آن روند، مهان اول به دكرتهاى حاذق مى
ران رفيقى داشتم كه ناراحىت قلىب پيدا كرد و سيصد هزار . تان را كامًال معاينه كند و بعد پيش من بيايد هاى لثه من در 

دكرت متخصص قلب وقىت . تومان هم براى معاجل آن هزينه كرد، وىل خوب نشد، براى درمان جمبور شد به انگلستان برود
هايش را كشيد،  او هم متام دندان. تان را بكشد هاى ه دكرت دندان مراجعه كنيد تا او متام دندانمشا بايد ب: او را ديد، گفت

  .ده سال است كه از آن مرض در من اثرى منانده است: گويد و االن مى

داشت غذا را  داشت مسجد و منزل و  داشت خانه و شهر،  داشت دهان و لباس،  خالصه اين كه مؤمنان بايد 
   ِإنَّ اللََّه حيُِبُ  :فرمايد طور كه خدا مى ت كنند؛ مهانرعاي
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______________________________  
و كان صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ينظر ىف املرآه : منت كامل كتاب چنني است. 35 -34األخالق، ص  مكارم. 25) 1(

و قال . كان يتجمل ألصحابه فضال عن جتمله ألهلهو يرجل مجته و يتمشط و رمبا نظر ىف املاء و سوى مجته فيه و لقد  
ا و يسوى فيها مجته و هو خيرج إىل أصحابه فقالت بأىب أنت و أمى  ذلك لعائشه حني رأته ينظر ىف ركوه فيها ماء ىف حجر

هيأ هلم و تتمرأ ىف الركوه و تسوى مجتك و أنت النىب و خري خلقه فقال إن اهللا حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن يت
  .يتجمل

كان رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ينفق : عن الصادق عليه السالم، قال 34 -33األخالق ص  مكارم. 26) 2(
على الطيب أكثر ما ينفق على الطعام، و قال الباقر عليه السالم كان ىف رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ثالث 

ء و كان ال مير ىف طريق فيمر فيه أحد بعد يومني أو ثالثه إال عرف أنه قد مر فيه  مل يكن له ىف خصال مل تكن ىف أحد غريه
و كان صّلى اهللا عليه و آله و سّلم يقول جعل اهللا لذتى ىف النساء و الطيب و جعل قره عيىن ىف الصاله و ... لطيب عرقه 

  .الصوم

ض و روى أنه صّلى : 39األخالق ص  مكارم. 27) 3( اهللا عليه و آله و سّلم كان ال ينام إال و السواك عند رأسه فإذا 
و كان صّلى اهللا عليه و آله و سّلم يستاك كل ليله ثالث مرات مره قبل نومه و مره إذا قام من نومه إىل ... بدأ بالسواك 

  .ورده و مره قبل خروجه إىل صاله الصبح

  

  196: اميان و آثار آن، ص

  .؛ يعىن خداوند تبارك و تعاىل به مردم پاكيزه عالقه دارد»1«  حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ  التـَّوَّابَني وَ 

داشت ميت    امهيت اسالم به 

يك مرتبه آن مرده را با آب سدر بشوييد؛ : فرمايد ها را خاك كنيم، پيغمرب صلى اهللا عليه وآله مى خواهيم مرده زماىن كه مى
تر از سدر، و بعد  اى شيمياىي آن ميت را با كافور بشوييد؛ يعىن با ماده: گويد مىسدر ماده شيمياىي است، و بعد 

كرده، الزم است   در اعضاىي كه با آن سجده مى: گويد او را با آب خالص شستشوى بدهيد در آخر هم مى: گويد مى
اولني دانشگاه و آخرين پيغمرب « اند، به ويژه كتاب هاى جديدى كه حاوى حتقيقات عميق كافور بريزيد، و اگر ما به كتاب

ببينيم اين كه چهارده قرن قبل پيغمرب صلى اهللا عليه وآله گفته، كافور  نژاد، مراجعه بكنيم، مى دكرت پاك» صلى اهللا عليه وآله
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ن  شود، و اي كند و بعد هم پاره پاره مى گذارند، جسد باد مى اش بريزيد، وقىت آن ميت را در قرب مى جاهاى سجده مرده
شود كه ديگر بو و  شود و به وسيله خاك و كافور به عناصر اول طبيعى جتزيه مى كافور با آن بدن و آن خاك خملوط مى

ديد كند آن وقت مهني پيغمرب صلى اهللا عليه وآله به وصى و جانشني خود، . ميكروىب اجياد نكند كه قربستان، شهر را 
در مسواك، در شان سر و : در سه چيز با احدى در اين عامل شريك نباش! على جان: گويد امريمؤمنان عليه السالم، مى

  .در كاله؛ يعىن كاله كسى را بر سرت نگذار

و پولدار جهان هستند، و مشكلى به  عجيب اين است، االن كه قرن امت است و مدينه و مكه هم در يك كشور مهم
بينيم، پيامرب گرامى اسالم صلى  آىب بودند، با اين حال مى ر كمدامن چقدر دچا عنوان كم آىب ندارند، چهارده قرن قبل منى

ترين ابواب فقهى ما،  بيت عليهم السالم اين قدر به مسأله طهارت سفارش كرده و اكنون يكى از مهم اهللا عليه وآله و اهل
جواهر الكالم، : كنيم، مثل خوانند، باز مى طهارت است، و خوشبختانه صفح اول كتب فقهى و علمى را كه طالب مى

هاى عالمه حلى، با خط  هاى شيخ طوسى و نوشته هاى شيخ مرتضاى انصارى، نوشته ملعه، شرح ملعه، تذكره عالمه، نوشته
داشت جسم و روان شروع شده و اولني كتاب فقهى  ؛ يعىن آغاز اين كتاب»كتاب الطهاره«: درشت نوشته ها، با باب 

بوده و بعد از آن هم  » العقل و اجلهل«اولني كتاب علمى ما در باب تربيت، كه  چنان ما، كتاب طهارت است؛ هم
  .است» العلم«: كتاب

______________________________  
  .222: بقره. 28) 1(
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   چهار سرماى مهم اسالم

ها دو سرمايه دارند كه اگر اين دو سرمايه را در بازار زندگى به   يكى از دانشمندان خارجى گفته، مسلمان: از كسى شنيدم
سرماى اول مسلمانان، قرآن است، و . شوند اند، بر كر زمني مسّلط مى كشد مهني افرادى كه زنده كار بيندازند، طوىل منى

بعد من به . دامن او از كجا با ائمه آشنا شده بود حاال منى. اهللا عليه وآله هستند سرماى دوم آنان هم اهلبيت پيغمرب صلى
اش رفع  كردم تا نقص گفته آن آقاى ناقل گفتم كه من اگر به جاى آن دانشمند بودم، دو تا سرمايه هم به آن اضافه مى

ان قرآن است، و خداوند طورى هم آن را ها چهار سرمايه دارند؛ يك قانون اساسى دارند كه مه گفتم مسلمان بشود و مى
تنظيم كرده كه قابل عوض شدن نيست، و يك سرمايه ديگر دارند كه مرحل رهربى است؛ طرحى كه از سوى دوازده امام، 
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هاست؛ ثروت آنان از ثروت  ها ثروت آن سرماى سوم مسلمان. براى رهربى و اجراى سياست اسالمى باقى مانده است
؛ »1«  اى از ذخاير انرژى كه در دنيا وجود دارد، در خاورميانه است تر است؛ چون انبار خبش عمده شمتام مردم عامل بي

در جمموع در اين منطقه، معدن نفىت و گازى فراواىن است كه برخى از اين معادن به تنهاىي براى آباد كردن متام كشورهاى 
فت آمريكا كه در روزنام اطالعات يا كيهان منتشر شده من خودم در حتقيقات مهندسني اكتشاىف ن. اسالمى كاىف است

اگر روزى نفت زمني متام شود و ديگر يك ليرت نفت در جاىي نباشد، عربستان سعودى تواناىي دارد به : بود، خواندم كه
جمموع،  در. ها پول و ثروت دارند، و عالوه بر آن، نريو هم دارند مدت صد سال نفت زمني را تأمني كند؛ يعىن مسلمان

   آمارى. تر است مجعيت ملت اسالم، از مجعيت چني بيش

______________________________  
، ذخاير اثبات شده نفت جهان در آغاز سال )پى. ىب(بر اساس آخرين گزارش آمارى شركت نفت بريتانيا . 29) 1(

هاى نفىت  با احتساب ذخاير ماسهاست كه ) ميليارد تن 168/ 6(ميليارد بشكه  1237/ 9ميالدى افزون بر  2008
رسد، ذخاير كلى  ميليارد بشكه مى 152/ 2كانادا كه به ( Non -Conventional Oilنفت غريمتعارف يا(

بر اساس تعريف رايج و استاندارد اجنمن مهندسني نفت . ميليارد بشكه است 390/ 1نفت جهان يك تريليون و 
)SPE )شناسى و مهندسى  شود كه با اطالعات زمني ز ذخايرى اطالق مى، ذخاير اثبات شده نفت به آن حجم ا

. موجود و با در نظر گرفنت اطمينان قابل قبول، بتوان حتت شرايط موجود اقتصادى و عملياتى آن را استخراج كرد
جهاىن درصد ذخاير  61ميليارد بشكه نفت ذخاير اثبات شده قابل بازيافت را در اختيار دارد كه  755/ 3خاورميانه 

سعودى، سوريه،  ايران، عراق، كويت، عمان، قطر، عربستان(با روند كنوىن توليد در اين كشورها . گريد نفت را در بر مى
كشد كه ذخاير كشف شده كنوىن خاورميانه به پايان عمر خود برسند  سال طول مى 82/ 2، )امارات متحده عرىب و مين

  خربگزارى شانا ).اداره بررسى هاى انرژى، حممدعلى دانش(
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كند و  هايش اعالم مى هاى اسالمى را در رسانه دهند، واقعيت ندارد؛ چون اين غرب است كه آمار مجعيت كه اكنون مى
يك ميليارد . ترديد نزديك به يك ميليارد انسان است آمار صحيح ملت اسالم، ىب. غرب هم كه خاىل از خيانت نيست

اى كه از طريق ائمه طاهرين عليهم السالم براى ما  اى مثل قرآن و طرح رهربى ير مهم ثروت مادى، قانون اساسىنريو، ذخا
توانيم  سوزد، بايد شروع به عمل كردن كنيم تا اسالم غريب مناند و بياييم تا مى اگر دل ما براى دين مى. بيان شده است
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ارى خون  نيكوىي بكارمي؛ بياييم تا مىتوانيم ختم  بردبارى پيشه سازمي؛ بياييم تا مى توانيم از فراق روى اسالم، چون ابر نو
  »1« .توانيم مهچو مردان ره دوست، سراندازى كنيم و سر خنارمي بگرييم؛ بياييد تا مى

______________________________  
ان صوىف. 30) 1( بيا تا در غم دورى / ا تا ختم نيكوىي بكارميبي/ بيا تا بردبارى پيشه سازمي: اشاره به شعرى از شيخ روز

اران خون ببارمي/ از اندر كشكول شيخ : سراندازى كنيم و سر خنارمي منبع/ بيا تا مهچو مردان در ره دوست/ چو ابر نو
   اىي
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  )3(نُه بر نام حيات اسالمى در قرآن 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب 

كند، و متام قواى انسان را براى  حمبت، انگيزه و عاملى است كه انسان را به سوى حمبوب و مقصودى كه دارد، حتريك مى
  .سازد به دست آوردن حمبوب به فعاليت و تكاپو وادار مى

دارد، و اگر او احساس و يا آگاهى پيدا   اقعيىت است كه انسان را از آنچه مبغوض اوست، دور نگاه مىنفرت و انزجار و 
ء  اى است كه او را به مبارزه با آن شى گريش شود، آن نفرت، انگيزه خواهد دامن ء مبغوض مى كند كه ضرر و خطر شى

د، در قرآن جميد پروردگار بزرگ عامل براى به پا  در گذشته از آن صحبت شد، بعد از آن شنيدي. كند مبغوض وادار مى
اعالم . كردن حيات اسالمى و براى اين كه خري دنيا و آخرت بشر را تأمني كند، به نُه برنامه اعالم حمبت فرموده است

. ستدار و سازند حيات انساىن و اسالمى ا هاى اصيل، ريشه حمبت پروردگار بزرگ در قرآن جميد، ميزان شناخت حمبوبيت
. ها، پروردگار بزرگ از هفت برنامه نيز اعالم نفرت فرموده كه از حبث ما فعًال خارج است البته، در برابر اين اعالم حمبت

اى كه خدا مبغوض دانسته و نسبت به آن اعالم عدم حمبت و نفرت فرموده است، ميزان شناخت  آن هفت برنامه
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 »1« .به حيات انسان، سنگني است و گاهى هم غري قابل جربان هاى مبغوضى است كه ضرر و خطر آن نسبت برنامه
   در جلس

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :ها اعالم نفرت كرده عبارتند از هاى مبغوض حق كه خداوند متعال نسبت به آن برنامه. 1

  ).31: اعراف(» ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ «، )141: انعام(» ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِفنيَ «: اسراف -يك

َو اللَُّه ال حيُِبُّ «، )205بقره (» َو اللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفسادَ «، )77: قصص(» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْفِسدينَ «: فساد - دو
  ).64مائده (» اْلُمْفِسدينَ 

، )18: لقمان(» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ «: چنني ، و هم:)23حنل (» ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربينَ «: استكبار -سه
  ).36: نساء(» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخوراً «، )23: حديد(» َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ «

َو اللَُّه ال حيُِبُّ (، )57: عمران آل(] » َو اللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلمنيَ «، )40: شورى(» ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلمنيَ «: ظلم - چهار
: بقره(» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتدينَ «، )55: اعراف(» إِنَُّه الحيُِبُّ اْلُمْعَتدينَ «: چنني ، و هم)140: عمران آل(» الظَّاِلمنيَ 

  ).87: مائده(» بُّ اْلُمْعَتدينَ ِإنَّ اللََّه ال حيُِ «، )190

ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ «، )38: حج(» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ «، :)58انفال (» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْخلائِننيَ «: خيانت -پنج
  ).107: نساء(» َمْن كاَن َخوَّاناً أَثيماً 

فَِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ «، )276: بقره(» َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثيمٍ «، )45: روم(» ْلكاِفرينَ ِإنَُّه ال حيُِبُّ ا«: كفر  -شش
  ).32: عمران آل(» اْلكاِفرينَ 

  ).76قصص (» ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلَفرِحنيَ «): خوشحاىل غري منطقى(فرح  -هفت
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هاى كه  هاى حمبوب در پيشگا خدا برآمدمي و يك برنامه از نه برنامه حيات اسالمى را بيان كردمي، برنامه برنامهقبل در بيان 
اعالم حمبت حق، ميزان شناخت حمبوب به معناى واقعى و . ها اعالم حمبت فرموده است پروردگار بزرگ در قرآن كرمي به آن

  .مثبت است

   سانتوبه، حمبوب خداوند و ضامن بقاى ان

هاىي كه خداوند به آن اعالم حمبت كرده و گاهى كشورى را از خطر سقوط و نابودى جنات داده است،  يكى از آن برنامه
  »1« .ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ  :عبارت است از توبه

داشت واقعيىت است كه حمبوب خدا بوده و انسا ن بايد طهارتى را كه حمبوب خداست، حمبوب خود مسأله طهارت و 
داشت مهيشه . بداند مهني طهارت ضامن بقاى حيات جسمى و مادى انسان و مهه موجودات عامل است؛ يعىن عوامل 

داشت هر كجا  ها هستند، ضعيف نگاه مى ها و آلودگى دمشنان خطرناك خود را كه عبارت از ميكروب دارند، و عوامل 
  .گذارند دمشنان، حيات مادى را به خطر بيندازند ، منىحكومت كنند

داشت، ضامن بقا و ضامن جنگ منودن با خطراتى  در مسأل توبه مهني واقعيت وجود دارد، و توبه به مانند عوامل 
شان اى را ن براى دور كردن خطرات و از بني بردن عوامل سقوط، قرآن جميد منونه. باشد كه در راه تربيت مردم است مى
  »2« .دهد كه مردم كشورى با توبه، از سقوط، متالشى شدن و هالك گشنت جنات پيدا كرد مى

______________________________  
  .146: عمران آل. 2) 1(

ا ِإالَّ قـَْوَم يُوُنَس لَ «: اشاره به آى نود و هشتم سور يونس. 3) 2( ُ   مَّافـََلْو ال كاَنْت قـَْرَيٌه آَمَنْت فـَنَـَفَعها إميا

ْنيا َو َمتـَّْعناُهْم ِإىل حنيٍ    ».آَمُنوا َكَشْفنا َعنـُْهْم َعذاَب اخلِْْزِى ِىف احلَْياِه الدُّ

  :جلد سوم تفسري برهان، در بار اين آيه چنني آمده است 57و  56در صفحات 

وم يونس و قد أظلهم، و قلت ألىب عبد اهللا عليه السالم ألى عله صرف اهللا عز و جل العذاب عن ق: عن أىب بصري، قال -
  مل يفعل ذلك بغريهم من األمم؟
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ألنه كان ىف علم اهللا عز و جل أنه سيصرفه عنهم لتوبتهم، و إمنا ترك إخبار يونس بذلك، ألنه عز و جل أراد أن «: فقال
  ».يفرغه لعبادته ىف بطن احلوت، فيستوجب بذلك ثوابه و كرامته
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البته، اين نكات ممكن . شود توبه مهم است، نكاتى هست كه از قرآن جميد و روايات و اخبار برداشت مىآنچه در حبث 
  .مانع است است، بارها گفته شده باشد و تكرارى باشد، وىل با اين مهه، به عنوان تذّكر، تكرار آن ىب

   ديدگا امريمؤمنان عليه السالم در مورد توبه

، توبه داراى شش عامل و يا شش شرط است كه اگر يكى از آن »1« البالغه عقيده دارند جامريمؤمنان عليه السالم در 
اگر انساىن به . شرايط نباشد، ساختمان توبه نامتام است و مهچنان براى ورود و حكومت دمشن، روزنه باز وجود دارد

ودگى كه مربوط به روان، نظم، تربيت و كننداو است، پى بربد، و در برابر اين آل آلودگى خود؛ يعىن خطرى كه متالشى
حفظ مملكىت از سقوط در منجالب است، او خبواهد از راهى كه منتهى به اين آلودگى شده، بازگردد، بازگشتش بايد 

او بايد در مسري توب . اش حتّقق پيدا كند مقرون و مهراه با شرايطى باشد و او بايد هم آن شرايط را به جا آورد تا توبه
ترند؛ چون شياطني  البته، شياطني انسى ويژه. با دقت كامل و شجاعت متام، راه را بر شياطني جىن و انسى ببندد واقعى،

انسى با شياطني جىن فرق دارند؛ شياطني جىن كه نسبت به ما غايب هستند، تنها قدرتى كه دارند و آن را به كار 
كنند و هم  زنند؛ شياطني انسى هم وسوسه مى را آتش مىاندازند، وسوسه كردن است؛ اما شياطني انسى، انسان  مى

شياطني انسى جاده را باز كرده و تا انسان را نابود نكنند، او را . برند دست انسان را گرفته و او را در آتش گناه فرو مى
  .منايند رها منى

______________________________  
  :417مت ، حك550 -549ج البالغ صبحى صاحل، صفح . 4) 1(

َثِكَلْتَك أُمَُّك أَ َتْدِرى َما اِالْسِتْغَفاُر؟ اِالْسِتْغَفاُر َدَرَجُه اْلِعلِّيَِّني، َو ُهَو : »أستغفر اللَّه«: و قال عليه السالم لقائل قال حبضرته
ُم َعَلى تـَْرِك اْلَعْوِد ِإلَْيِه أََبداً، َو الثَّاِلُث َأْن تـَُؤدَِّى ِإَىل َأوَُّهلَا النََّدُم َعَلى َما َمَضى، َو الثَّاِىن اْلَعزْ : اْسٌم َواِقٌع َعَلى ِستَِّه َمَعانٍ 

ا، َفرِيَضٍه َعَلْيَك، َضيـَّْعتَـَها فـَتـَُؤدَِّى َحقَّهَ  اْلَمْخُلوِقَني ُحُقوقـَُهْم َحىتَّ تـَْلَقى اللََّه أَْمَلَس لَْيَس َعَلْيَك تَِبَعٌه، َو الرَّاِبُع َأْن تـَْعِمَد ِإَىل ُكلِّ 
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نَـُهَما حلٌَْم َو اْخلَاِمُس َأْن تـَْعِمَد ِإَىل اللَّْحِم الَِّذى نـََبَت َعَلى السُّْحِت فـَُتِذيَبُه بِاْألَْحزَاِن َحىتَّ تـُْلِصَق اْجلِلْ  َد بِاْلَعْظِم َو يـَْنَشأَ بـَيـْ
  ».َوَه اْلَمْعِصَيِه َفِعْنَد َذِلَك تـَُقوُل َأْستَـْغِفُر اللَّهَ َجِديٌد، السَّاِدُس َأْن ُتِذيَق اجلِْْسَم َأَملَ الطَّاَعِه َكَما أََذقْـَتُه َحَال 

  

  202: اميان و آثار آن، ص

   شناخت شياطني انسى

اگر انسان خبواهد مصاديق شياطني انسى را بشناسد، اوًال بايد گناهان منكرات را بشناسد، و . شياطني انسى زياد هستند
اند و در كمني او قرار گرفته و جاده وجودش را براى ورود به آن منكرات  آن منكراتبعد هم كساىن را بشناسد كه آلوده به 

ها، گاهى  اين شيطان. هاىي هستند كه مهجنس خودمانند ها شيطان آن. چنني كساىن از شياطني انسى هستند. كنند باز مى
ما، اكثر شياطني انسى، دوستان در اجتماع . پدر، و گاهى مادر، و حىت گاهى زن، و يا گاهى برادر انسان هستند

  .هستند

شناسند، احتياجى ندارند كه از منكرات براى آنان نامى  كساىن كه نسبت به زندگى خود، كارگرداىن دارند و منكرات را مى
  .ها نيازمند اين هستند كه به آنان هشدار الزم داده شود برده شود، با اين مهه، آن

ر هر موقعيت و در هر ايستگاهى حضور دارند، و از هر صد نفر انسان، نود نفر اين شياطني انسى، در هر لباس، و د
  .ها، شياطني انسى هستند آن

هر كس بايد ببيند در برابر چه خطراتى قرار دارد و به انداز خطرات دمشن، بايد براى حفظ كردن خود قواى معنوى را در 
تر باشد، ما  امياىن و ارادى ما در مقابل دمشن، يك درصد هم كمبراى اين كه اگر توان روحى يا فكرى، . خود تعبيه كند

حىت اگر . تر باشد مهيشه بايد قواى انسان در برابر دمشن و براى كوبيدنش، از آن بيش. شومي مغلوب و مقهور دمشن مى
. يلى زياد استقواى انسان در برابر دمشن، مساوى باشد، باز احتمال شكست او، نسبت به احتمال غلبه كردن دمشن، خ

با دست روى دست گذاشنت و فقط اعتقاد به خدا داشنت و برقراركردن پيوند با او با به جا آوردن دو ركعت مناز سرِد 
كند، در حاىل كه ما به فكر مجع كردن عوامل ديگر نيستيم، ميدان  حرارت، و تصّور اين كه خدا ما را حفظ مى ىب

تر باشد، و اال  بايد به فكر خودمان باشيم تا توامنان در برابر دمشن، از او قوى ما. شود مان، از دمشن پاك منى زندگى
  .شكست ما، حتمى و مسّلم است

   مقاومت در برابر گناه، تنها با توب راستني ممكن است
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! ياطىاى چرخ خ: اى بنشينم و به ميز يا به چرخ خياطى نگاه كنم، بدون اين كه حركت كنم و بگومي اين كه من در گوشه
از باالى اتاق به پايني اتاق بيا، تا قيامت هم اگر در اين اعتقاد ! از اين اتاق به آن اتاق منتقل شو، و يا اى ميز حترير

اين عقيده كى خواهد توانست ميز را . خورند باشم، نه چرخ خياطى، و نه ميز حترير، يك ميليونيم سر سوزن هم تكان منى
   از اين جا به آن

  203: ار آن، صاميان و آث

جا حركت دهد و اين چرخ خياطى سنگني پنجاه كيلوىي را از اين اتاق به آن اتاق بربد؟ بلكه بايد اين عقيده را در بازو و 
بعد هم با مثًال تواناىي چهل كيلوىي بازو، ميز پنجاه كيلوىي بلند . ها را بلند كند دو پا پخش گردد تا انسان بتواند آن

بازو بايد حداقل پنجاه و يك كيلو مقاومت را در مقابل چرخ خياطى اجياد كند تا بتواند آن را بلند   شود؛ بلكه اين منى
مثل اين  . اگر پنجاه و يك كيلو تواناىي در مقابل چرخ اعمال نشود، آن چرخ خياطى از جاى خود بلند خنواهد شد. كند

اگر من بنشينم، رفيق . نشينند ناك سر جاى خود منىكار و خطاكار يا روحاىن خطر  كه با نشسنت من، مرد يا زن گناه
تر از دمشن اجياد   اگر خبواهيم دمشن سر جايش بنشيند، بايد مقاومىت قوى. نشينند ترياكى يا رفيق معتادم، سر جايشان منى

پذير  مكانشود و به شكلى ديگر، اين مقاومت ا كنيم تا او را سر جايش بنشانيم، و اين مقاومت، فقط با توبه حمقق مى
خوانند، اما با  ها مناز مى بينيم جوان خواند، اما او در مقابل دروغ مقاومت ندارد، و مى بينيم كه فرد مناز مى مى. نيست

. ها چنني مقاومىت وجود ندارد براى اين كه در آن. شوند افتد و بيچاره مى ديدن يك عكس، متام قوايشان به لرزه مى
گذارمي؛ به مشهد  بوسيم و آن را روى چشممان مى گردمي، دو مرتبه دست ربا را مى ومي و برمىر  بينيم كه ما به مكه مى مى

گردمي، باز شش بعد از ظهر تا دوازده شب، پاى رقص  ريزمي، اّما وقىت برمى رومي، و دو كيلو هم اشك مى و كربال مى
پرسيم اين مكه براى ما چه كرد؟  پس از خود مىببينيم مقاومت ندارمي؛ چون توبه نكردمي،  شومي؛ مى تلويزيون، مست مى

لومي درد مى كند، او جواب  اگر از دكرت بپرسيم كه چرا من هم داروهاىي اين نسخه را به صورت كامل خوردم، وىل باز هم 
ثر درماىن هاىي كه من به تو دادم، قرص ُمسكِّن بود و ا متام اين قرص. خواهيد خوب شويد، به لندن برويد اگر مى: دهد مى

شود؛ مكه يك ماه ُمسكِّن  وقىت كه قوا، توان و نريوى شربت و قرص ُمسكِّن متام شد، درد دوباره شروع مى. نداشت
شود مك من مك ابراهيمى نبوده و  اگر من به مكه رفتم و منرود مرا در آتش انداخت و من سوختم، مشخص مى. است

مگر خدا در قرآن جميد . گشتم، ديگر معنا نداشت آتش من را بسوزاند اال اگر من به مك ابراهيمى رفته بودم و برمى
  :نفرموده
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  »1« .َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنا

  .قدم كسى وارد خانه من بشود، امين از عذاب است

   چرا من امين نشدم؟ آيا خدا دروغ گفته يا مك من. ساز است و چه عذاىب بدتر از عذاب گناهان كبريه عذاب

______________________________  
  .97: عمران آل. 5) 1(

  

  204: اميان و آثار آن، ص

اگر زيارت امام هشتم عليه السالم . آن مكه رفنت، تنها ُمَسكِّن بوده. اشتباه بوده؟ مسلم است كه مك من اشتباه بوده
ر بقيع با امام صادق عليه السالم بيعت كرده شدم، يا اگر د مى »1«  دار و واقعى بود، من مثل زكريا بن آدم زيارتى ريشه

  شده بودم، و يا اگر روحاىن بودم، »3« عمري ، يا ابن اىب»2«  بودم، خوب شده بودم و مثل حممد بن سنان

______________________________  
نه يكىن أبا حيىي و هو يظهر من بعض روايات الكشى اآلتيه ا: زكريا بن آدم بن عبد اهللا بن سعد األشعرى القمى. 6) 1(

زكريا بن آدم القمى و  : قال الشيخ ىف رجاله ىف أصحاب الصادق عليه السالم. مدفون بقم و قربه مشهور يزار و يتربك به
قال ىف ترمجه صفوان و حممد بن سنان و : ما رواه الكشى ىف حقه. كذلك ىف أصحاب الرضا و أصحاب اجلواد عليه السالم

 طالب عبد اهللا بن الصلت القمى دخلت على أىب جعفر الثاىن ىف آخر عمره فسمعته يقول جزى اهللا عن أىب: زكريا بن آدم
عن سعد بن عبد اهللا عن حممد بن عيسى . صفوان بن حيىي و حممد بن سنان و زكريا بن آدم عىن خريا فقد وفوا ىل احلديث

]  فعمن[ىت بعيده و لست أصل إليك ىف كل وقت عن امحد بن الوليد عن على بن املسيب قلت للرضا عليه السالم شق
  .من زكريا بن آدم القمى املأمون على الدين و الدنيا: فممن آخذ معامل ديىن؟ فقال

   با تلخيص 63 -62، ص 7الشيعه، ج  أعيان

ارى، و ابن أىب إمساعيل القّماط، و أىب سعيد املك: روى عن. أبو جعفر الزاهرى الكوىف: حممد بن احلسن بن سنان. 7) 2(
عّد من أصحاب الكاظم، و الرضا، و اجلواد عليهم السالم، و أخذ ..... بكري، و عبد اهللا ابن مسكان، و أبان بن عثمان، 

احلديث و الفقه عن االمامني الرضا، و اجلواد عليها السالم، و روى عنهما له مسائل عن االمام الرضا عليه السالم معروفه، 
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هو (ما خالفاىن : اد عليه السالم إىل أهل البصره روى أن االمام اجلواد عليه السالم ذكره خبٍري، و قالو رساله أىب جعفر اجلو 
الطرائف، االظله، املكاسب، احلج، الصيد و الذبائح، الشراء و : له كتب منها. قط، جزامها اهللا عّىن خرياً ) و صفوان بن حيىي

توّىف . من روايات أهل البيت عليهم السالم تبلغ سبعمائه و سبعه و تسعني مورداً  جاء ىف اسناد كثريٍ . البيع، الوصّيه، النوادر
   ، با تلخيص491، ص 3موسوعه طبقات الفقهاء، ج . سنه عشرين و مائتني

 الفقيه الربّاىنّ أبو أمحد البغدادّى، أحد السته أصحاب الكاظم، و: حممد بن أىب عمري زياد بن عيسى االزدّى بالوالء. 8) 3(
الرضا عليها السالم الذين أمجعت الشيعه على تصديقهم و اِإلقرار هلم بالفقه و هو من املكثرين ىف احلديث، و ىف الفقه، فقد 

وقع ىف اسناد كثري من الروايات عن أئّمه أهل البيت عليهم السالم ىف الكتب اَألربعه، تبلغ أكثر من مخسه آالف و ثالمثائه 
ىف عقيدته، صابراً على االذى ىف دينه، ُحبس ىف أيام هارون الرشيد ليدّل على مواضع الشيعه و  كان جلداً . و ستني مورداً 

البن أىب عمري كما ذكرنا كتب كثريه، . أصحاب االمام الكاظم عليه السالم وُضرب مائه سوط و لبث ىف السجن أربع سنني
لَبداء، االحتجاج ىف االمامه، احلّج، فضائل احلّج، املتعه، املغازى، الكفر و اِإلميان، ا: تلف معظمها، و مما بقى له منها

االستطاعه، املالحم، الصاله، مناسك احلّج، الصيام، اختالف احلديث، املعارف، التوحيد، النكاح، الطالق، الرضاع، يوم و 
، ص 3بقات الفقهاء، ج موسوعه ط. توّىف ابن أىب عمري سنه سبع عشره و مائتني. ليله، و مسائله عن الرضا عليه السالم

   ، با تلخيص506 -503

  205: اميان و آثار آن، ص

از مرزهاى درياىي مشال و جنوب تا مرزهاى درياىي مغرب و  »2« مملكت هارون الرشيد. شده بودم »1«  هشام بن حكم
دمشن . تگو و قواى بيداركننده وجود اين روحاىن، خواب راحت نداش مشرق و مرزهاى خشكى در برابر زبان حق

اّما وقىت من دستم داخل جيبم بود و بيعت . تواند مقاومت كند گو منى دانست كه با اين مهه قوا در مقابل آن زبان حق مى
وقىت من به مكه رفتم و برگشتم، و در آن جا چه منازهاىي . نكردم و دستم به طرف امام صادق عليه السالم دراز نشد

مثًال بيست و دو : گومي چطور بود؟ و من مى: گويند گردم، به من مى وىل حاال كه برمى خواندم، به ويژه در مقام ابراهيم،
آن مناز، مساوى با مهان دالر و اسكناس است و منازى . تواند جلوى مرا بگريد چنني منازى منى. هزار تومان مناز خواندم

 .َسَتِجُدىن ِإْن شاَء اللَّهُ ِمَن الصَّاِبرينَ  :يم گفته بودمگونه نيست، و اال به ابراه اين مناز، مناز امساعيل. است با ريش ماديت
  پدر متام مردان بزرگ شايسته و »4«  گويد، ابراهيم مگر خداوند در قرآن منى »3«

______________________________  
مولده بالكوفه، و منشؤه واسط، و جتارته بغداد مث انتقل . املتكّلم الفقيه أبو حممد: هشام بن احلكم الكندّى بالوالء. 9) 1(
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و هو . كان متكّلماً حاذقاً، و مناظراً قديراً، مربّزاً ىف الفقه و احلديث، مقدماً ىف التفسري و سائر العلوم. إليها ىف آخر عمره
و كان من تالميذ االمام الصادق عليه السالم . ن تأخذ عنهم االماميه احلالل و احلرام و الفتيا و االحكامأحد االعالم الذي

أخذ عنهما العلم و روى عنهما أحاديث كثريه ىف خمتلف االحكام، و قد . و من خواص ولده موسى الكاظم عليه السالم
رويت له مدائح جليله من . م تبلغ مائه و سبعه و ستني مورداً وقع ىف اسناد كثري من الروايات عن أهل البيت عليهم السال

قد ُعرف مبناظراته ىف االمامه و انتصاره ملذهب أهل البيت عليهم . اَألئّمه عليهم السالم و هو ممن فتق الكالم ىف االمامه
علل التحرمي، الفرائض، : كتبهو من  . هلشام بن احلكم مؤلفات كثريه، و ذكر له ابن الندمي مخسه و عشرين كتاباً . السالم

ذكر ابن شعبه احلرّاىن وصيه لِالمام موسى ... االلفاظ، التوحيد، الرد على من قال بإمامه املفضول، الرد على ارسطوطاليس 
موسوعه طبقات الفقهاء، ج . توىف ىف سنه تسع و سبعني و مائه: قيل. بن جعفر الكاظم عليه السالم إىل هشام ابن احلكم

   با تلخيص 602 -599، ص 2

ترين خلفاى عباسى بود كه در  ترين و عّياش او يكى از سّفاك): ق 170 -193(هارون الرشيد، خليفه عباسى . 10) 2(
هاى   هاى هارون و خرج عياشى. طول زندگى ننگني خود، چند صد نفر از فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسالم را كشت

يبا و دلرب، مشهور است؛ از مجله آن كه عاشق كنيز برادرش شد و با ترفندى او را گزاف او براى به چنگ آوردن كنيزان ز 
ترين عمل هارون در زمان خالفتش، به شهادت  قبيح. دست آورد و در مهان شب اول، صد هزار دينار طال به وى داد به

ايت سنگ م گرفت و لعنت خدا و رسولش شرمى اجنا دىل و ىب رساندن حضرت امام موسى كاظم عليه السالم بود كه در 
  .دانشنام رشد، با تلخيص: منبع. را براى خود تا ابد خريد

  .102: صافات. 11) 3(

بزرگ و (، دومني پيامرب اولوالعزم )پدر پيامربان(خليل الرمحن و ابواالنبياء : ابراهيم عليه السالم ملقب به خليل اهللا. 12) 4(
ها، از طريق پسرش امساعيل، و نيز جد بىن اسرائيل، از طريق  و جد بزرگ عربا. بعد از نوح عليه السالم است) نستوه

قرآن به پيوند معنوى و عميق حضرت . چهاردمهني سوره قرآن جميد به نام اوست. پسر ديگرش اسحاق عليه السالم است
حج،  -68آل عمران، (است  رسول صّلى اهللا عليه و آله وسّلم و دين اسالم، با حضرت ابراهيم عليه السالم تصريح كرده

سلوك معنوى و امياىن ابراهيم عليه السالم از سرگشتگى تا توحيد راسخ و شامخ، از برجسته ترين و زيباترين پديده ). 78
هاى تاريخ اديان است به ويژه كه حضرت ابراهيم عليه السالم در هر سه دين توحيدى، يهوديت، مسيحيت و اسالم، 

منرود كه پادشاه ظامل و ىب اميان زمان او بود مهواره با او . نامند اديان را به نام او اديان ابراهيمى مى بسيار حمرتم است و اين
مبارزه و جمادله مى كرد و سراجنام ابراهيم عليه السالم را به آتش انداخت، اما به امر اهلى آتش بر او سرد و سالم و به 

را منود وىل درست ) و به قوىل اسحاق(عزم قرباىن كردن فرزندش امساعيل اى،  او طبق رؤياى صادقه. اصطالح گلستان شد
در حلظه اجراى عمل قرباىن، فرشته اى از سوى خداوند براى او بشارت آورد كه در اين امتحان اهلى پريوز شده است و 
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العزم، بنا گذاردن خانه  از مجله كارهاى بزرگ اين پيامرب اولو ). 107 -101صافات، (مانع ذبح فرزند او امساعيل شد 
  ..سايت تبيان : منبع. است) در فلسطني(مقربه او در جاىي بنا شد كه امروزه شهر اخلليل . كعبه است
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صاحل است؟ مگر من فرزند ابراهيم نيستم؟ پس چرا به ابراهيم نگفتم، اگر خدا سر مرا هم خبواهد، من حاضرم سرم را 
ا من رفتم و برگشتم اما نه تنها سرت را ندادم، بلكه هر چه سر و راز بود، به شياطني انس و جىن حتويل بدهم؟ پس چر 

  دادم؟

چنني  تواند كار كند؛ هم بندد، دمشن ديگر منى ها را در مقابل دمشن مى توبه، متام روزنه: گويد امريمؤمنانعليه السالم مى
اى براى جنات خود از  كننده هيچ ملىت، باالتر از توبه، شفاعت: »1« »َن التـَّْوبَهِ َو َال َشِفيَع َأْجنَُح مِ « :گويد حضرت مى

  .سقوط در پيشگا خدا ندارد، هيچ شفيع، قدرت و قوتى

خواهد آن را بپوشد، بعد از اين كه به زندگى  توبه لباسى است كه انسان مى: گويد دهد و مى آن وقت توبه را توضيح مى
بر لب پرتگا جهنم و بيدادگرى  »2« َعلى َشفا ُحْفَرٍه ِمَن النَّار  يدا كرد و بعد از آگاهى به اين كهبار خود آگاهى پ نكبت

خواهد با توبه، لباسى  با وجود چنني آگاهى، حاال اين انسان مى. است، بر لب پرتگا جهنم گناه و نظام طبقاتى ظاملانه
خواهد حصن حصني و حمكمى براى خود درست كند كه  مىبراى خود نسبت به زندگى خالف بدوزد؛ اين خياط آگاه 

هاى موجود در لوله تفنگش به مست او شليك كند، اين لباس، ضد گلوله باشد، و نه چشم،  اگردمشن خبواهد با هم گلوله
   همانند انساىن كه در ماشني ضدگلول. ها آسيب نبينند نه گوش و نه دهان، و نه دست و پا، هيچ كدام، از اين گلوله

______________________________  
  .363، كالم 1260، ص )فيض االسالم(ج البالغه . 13) 1(

  .103: عمران آل. 14) 2(
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هاىي را كه دمشن به مست او  تواند از وسط ارتش دمشن رد شود؛ چون متام گلوله نشيند، در ايام جنگ هم اگر خبواهد مى مى
توبه براى انسان، به مانند آن . اى ندارد خورد، وىل نتيجه ها به ماشني مى د، مفيد خنواهد بود؛ زيرا اين گلولهكن شليك مى

پذيرمي، و اگر توبه نباشد،  ها چنني نيستم و بسيار آسيب كند؛ اّما بدون توبه، ما انسان لباس و ماشني ضد گلوله عمل مى
ما . كنيم و بگذارمي، آبروى دمشن، آبروى شيطان و آبروى اين رفيق ترياكى بريزدريزد؛ بلكه ما بايد توبه   آبروى انسان مى

اى كه  چرا آبروى انساىن خود را به دست اين شيطان انسى بدهيم و بعد با كمال ميل به دمشن بگوييم مرا با هر گلوله
ها به  تيم؟ مگر از اصابت اين گلولهمگر ما انسان نيس. باران كن، و چنني جرأتى، واقعاً جاى شگفىت دارد دارى، گلوله

  :چرا خودم را نصيحت نكنم. گومي تا به كسى برخنورد باز هم به خودم مى. شومي گريد و ناراحت منى بدمنان دردمان منى

َمالِئَكٌه ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم َو يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناراً َوقُوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرُه َعَلْيها 
  »1« .يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

رت است چنني نصيحت. كنيم و اول به خودمان بگوييم اول به خودتان بگوييد، و ما چنني مى اند، گفته البته، . كردىن 
ريزمي  شنوند، ما خاك كف پايشان را هم بر روى سرمان مى را مىحاال كه تعدادى آزادانه آمدند و اكنون دارند اين نصايح 

  .باِر فاسد، اين افراد به دنبال خدا و پيغمربصلى اهللا عليه وآله و قرآن آمدند كه چطور شده در اين دنياى جنايت

   مرحل اول توبه

اى كه خود  بر ترك گناه، اراده مرز اول توبه، براى اين كه جلوى دمشن را ببندد، عبارت است از اراده، عزم و تصميم
ج البته، حضرت آن را به شكل ظاهرى . كند البالغه صاحب اين اراده را چنني تعريف مى امريمؤمنان عليه السالم در 

  منظور موالحتماً  »2« ».َكاْجلََبِل الرَّاِسِخ َال ُحتَرُِّكُه اْلَقَواِصُف، َو َال ُتزيُلُه اْلَعَواِصفُ « :گويد كند و مى تعريف منى

______________________________  
بر . خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد! اى مؤمنان: 6: حترمي. 15) 1(

كنند، و آنچه را به آن  اند كه از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى منى گري گمارده شده آن فرشتگاىن خشن و سخت
  .دهند مورند، مهواره اجنام مىمأ

ج. 16) 2( ج261البالغه، ص  متام  نيامده " الراسخ" ، عبارات121، ص 27البالغ فيض االسالم، خطبه  ، اّما در 
زه و جامعى تا امام شرح در شرح اين سخن حضرت در كتاب پيام» .َكاْجلََبِل َال ُحتَرُِّكُه اْلَقَواِصُف َو َال ُتزِيُلُه اْلَعَواِصفُ «: است

ج   :آمده است 490، ص 1البالغه، ج  بر 
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املؤمن اشّد ىف دينه من اجلبال الرّاسيه و ذلك اّن «: خوانيم در حديث ديگرى از پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى
تر  ا بر جا حمكماجلبل قد ينحت منه و املؤمن ال يقدر احد على ان ينحت من دينه شيئا، مؤمن، در دينش از كوههاى پ

  .شود تراشند، وىل از دين مؤمن چيزى كم و تراشيده منى است؛ چرا كه كوه را گاهى مى
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اى است كه مؤمن در برابر هر  اين اراده، اراده: گويد حضرت مى. ، عزم و اراده مؤمن است»َكاْجلََبِل الرَّاِسخِ «  از مسأل
ريزد و آن  با اين ايستادگى، آبروى خطر را مى. ايستد دنيا متوّجه او شود، با آن، مثل كوه مىخواهد در  خطرى كه مى

اى داشته  ما كه َمردمي، بايد چنني اراده. كرد  »1«  اى كه زن فرعون تواند به او هيچ آسيىب برساند؛ مهان اراده خطر منى
طورى كه در قرآن آمده، اين زن با  اّما مهان. اى كه زن فرعون كرد، با اين كه خطر زيادى هم متوّجه او بود باشيم، اراده
رود نيل غرق  اى، آبروى فرعون و قواى او را از بني برد، و قواى فرعون و خود فرعون بعد از مدت كوتاهى، در چنني اراده

   وىل »2« .شدند

______________________________  
و مهسر فرعون، خمفيانه به حضرت موسى » مزاحم«آسيه، دخرت . منظور از زن فرعون، آسيه بنت مزاحم است. 17) 1(

وقىت . باشد توانست جرأت اميان به خدا داشته عليه السالم اميان آورده بود، وىل در دستگاه پرقدرت فرعون چه كسى مى
. برند را به قتل رساند، آسيه ديد مالئك اهلى روح آن زن را به سوى آمسان باال مى) مؤمن آل فرعون(فرعون مهسر حزقيل 

واى بر تو : وقىت فرعون، سرمستانه از كشنت حزقيل خرب آورد، آسيه با كمال تعجب گفت. لذا اميان و يقينش زيادتر شد
فرعون كه انتظار شنيدن چنني كلماتى را از مهسر ! وردگار، جرأت و جسارت پيدا كردى؟چگونه در مقابل پر ! اى فرعون

ام، بلكه به پروردگار خودم و  نه، من ديوانه نشده: ؟ آسيه گفت!اى نكند مانند موسى ديوانه شده: خود نداشت، گفت
قسم . دخرتت ديوانه شده: خواند و به او گفت فرعون مادر آسيه را فرا! ام پروردگار تو و پروردگار مهه عامليان اميان آورده

رعون  000000مادر آسيه از آسيه خواست با ف . كشم، مگر اين كه به خداى موسى كافر گردد خورم كه او را مى مى
فرعون هم دستور داد او را به چهار ميخ بكشند و . ورزم هرگز به خدا كفر منى: اما آسيه نپذيرفت و گفت. موافقت كند

دادند، حضرت موسى عليه السالم از آن  هنگامى كه آسيه را شكنجه مى. اش سنگ بزرگ آسياب قرار دهند نهروى سي
حضرت موسى عليه السالم دعا كرد و خداوند درد را از . آسيه با انگشت خود اشاره كرد و شكايت منود. حمل عبور كرد

به او وحى شد  . اى نزد خودت بنا كن براى من خانه! خدايا: گفت آسيه در حلظات آخر عمر مى. بدن آسيه برطرف كرد
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شت خانه. كه سرش را باال بياورد پس خشنود شد و . اى از ُدر براى او ساخته شده آسيه سر به آمسان بلند كرد ديد در 
ن سربازا» .خندد دهند و او مى شكنجه اش مى! ببينيد اين ديوانگى را«: كرد گفت فرعون كه او را نگاه مى. خنديد

تفسري  -164، ص 13حبار االنوار، ج (فرعون، آن قدر آسيه را شكنجه دادند تا روحش به آمسان پر كشيد و درگذشت 
  منبع دانشنام رشد). 401، ص 19امليزان، ج 

: انفال -50: بقره: داستان غرق شدن فرعون به امر خدا، در آيات متعددى از قرآن كرمي آمده است، مانند. 18) 2(
  .24: دخان - 55: زخرف - 40: عنكبوت -65: شعراء -103: اسراء -90 :يونس -54
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اين زن در پيشگا من غرق در عنايت است، : فرمايد خواهد چهر زن فرعون را نشان دهد، پروردگار مى وقىت كتاب خدا مى
ين سرنوشت استقامت اراده، عزم و تصميم ا. و نه تنها هيچ خطرى متوّجه او نشد، بلكه به آبروى او هم اضافه شد

  .انسان مومن است

  »1«  اى از امري امحد بن عبداهللا ُخِجستاىن منونه

هر چند من هنوز از اين . به ديدن امري امحد بن عبد اهللا خجستاىن كه امري ماوراءالنهر شده بود، رفتم: گويد مردى مى
دامن ناگهان چه شد،  او پيش از امارت، شغل محّاىل داشت؛ اما منى. ودمچون من قبًال با او رفيق ب. اتفاق در تعّجب بودم

ماوراءالنهر اكنون قطعه بزرگى از روسيه است و خراسان ما هم قبًال جزء ماوراءالنهر . اين آدم رفت و امري ماوراءالنهر شد
  .اصًال اين سرزمني براى خود مملكىت بود. بود

پس مشا : گفتم. بودم: مشا مگر محال نبوديد؟ امريگفت: مالقاتش رفتم، و به او گفتماجازه گرفتم و به : گويد آن مرد مى
در آن ديوان . يك روز ديوان حنظله بادغيسى را برداشتم و مطالعه كردم: از كجا به امارت ماوراءالنهر رسيديد؟ امريگفت

خت كه من از محاىل به امارت ماوراءالنهر اى سا اين رباعى براى من چنان اراده. يك رباعى توّجه مرا به خود جلب كرد
  :آن رباعى اين بود. رسيدم

   مهرتى گر بكام شري در است شو خطركن ز كام شري جبوى

   يا بزرگى و ناز و نعمت و جاه يا چو مردانت مرگ روياروى
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  »2«  حنظله بادغيسى

______________________________  
امراى طاهريه بود و بعد از انقراض طاهريان به دست صفاريه، او به خدمت  از: امحد بن عبدالّله ُخِجستاىن. 19) 1(

صفاريه پيوست و از حسن تدبري و فرط كفايت خود، به مقامات عاىل رسيد و بر اغلب بالد خراسان مستوىل گشت تا 
دنانري به نام خويش آن جا كه با عمروبن الليث در نيشابور مصاف داده، او را بشكست و قصد فتح عراق كرد و دراهم و 

به دست غالمان خود در نيشابور  . ق. 268سكه زد، وىل اجل به زودى هواى استبداد را از دماغش بريون برده، در سنه 
از حواشى دكرت معني بر چهارمقاله نظامى عروضى ص . (كشته شد و فنت او خبوابيد و مدت تغّلب او هشت سال بود

69.(  

  نام دهخدا لغت: منبع

وى از متقدمني حكما و متكلمني و : جممع الفصحاء آرد. از حكيمان و شاعران است: حنظله بادغيسى .20) 2(
اگرچه . ليث صفار بود و در عهد آل طاهر، شعر فارسى ظاهر منود ظهورش در روزگار آل. صاحب ابيات متني است

حكيم بناى گفنت شعر فارسى  . يبا نشدهاند و در آن وقت هيچ كس صاحب اين طرز ز  طاهرمعتقد به شعر فارسى نبوده آل
ظهور وى در مائه ثانيه از . گذاشته و در اين فن لواى مسلميت برافراشته و بر مهه مقدم بود، مگر بر ابوالعباس مروى

  .بوده است. ق. 219وفاتش در سنه . اند معاصرين وى، حممود وراق و فريوز مشرقى بوده. هجرت بود

   فرهنگ دهخدا با تلخيص
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مهرتى، بزرگى، عظمت، كرامت، آقاىي، گر به كام شري دراست؛ يعىن اگر خدا عظمت را در بيخ حلق شري قرار داده، در 
حاىل كه دهان شري براى درندگى باز است، تو اگر مردى، از قيافه و از دهان شري نرتس، و از باز بودن كام شري وحشت 

در راه هدف استقامت كن، و به هدف برس، و يا اگر نتوانسىت به آن هدف عاىل برسى، زنده نكن، وبه تعبريى، يا 
آيد كه متام قواى  اگر روزگارى مى: فرمايد مهني است كه على عليه السالم مى. وگرنه اگر زنده ماندى، آدم نيسىت. نباش

رت است تان ضعيف شود، براى معنوى ؛ يعىن آن وقت ديگر چرا زنده هستيد؟ زنده بودِن »1«  تان زيِر زمني، از روى زمني 
ن باشد و آمسان با اين گسرتدگى با اين مهه سحاب،  . آن وقت، خجالت دارد انسان باشد و سفره هم جلوى او 
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هاى عامل  اى نتواند در اين دنياى گسرتده راحت باشد و نتواند از نعمت كهكشان و ستارگان باالى سرش باشد و او حلظه
اراده مرا هشيار كرد كه انسان هستم، و اين شد كه من محال، چهل سال اراده كردم و به امارت : امري گفت. اده كنداستف

  .ماوراءالنهر رسيدم

البته، اين جا مناسب است نكته مهمى را به نقل از امريمؤمنان عليه السالم يادآور شوم كه اگر انساىن به امارات و 
عالء بن زياد حارثى دربار برادرش، عاصم . هاى فروتر نزديك كند ندگى خود را به انسانحكومت رسيد، الزم است كه ز 

حضرت او را از داشنت چنني . گرفت، به امريمؤمنان عليه السالم شكايت برد بن زياد، كه زندگى را بر خود سخت مى
ها بايد در مسايل دنياىي، در  بوده و آن اى، وظيف اهلى امامان حق اى در زندگى پرهيز داد و گفت، داشنت چنني رويه رويه

خانه و خوراك، لباس و كفش، و ماشني و مركب، مهيشه به پايني دست خود نگاه كنند، تا بر فقراى امت، حتّمل فقر 
  »2« .سخت نشود

______________________________  
» ِتُكْم َمْقُهورِيَن َو احلََْياُه ِىف َمْوِتُكْم َقاِهرِينفَاْلَمْوُت ِىف َحَيا«: اشاره به اين سخن حضرت على عليه السالم. 21) 1(
  )88، ص 51البالغ صبحى صاحل، كالم  ج(

ج ج. 22) 2( و من كالم له عليه السالم بالبصره، : 209، خطب 368 -367، ص 6البالغه، ج  الصباغه ىف شرح 
اِر : فلما رأى سعه داره قال و قد دخل على العالء بن زياد احلارثى، و هو من أصحابه يعوده، َما ُكْنَت َتْصَنُع ِبِسَعِه َهِذِه الدَّ

َا اْآلِخَرَه تـَْقِرى فِ  نـَْيا أََما أَْنَت ِإَليـَْها ِىف اْآلِخَرِه ُكْنَت َأْحَوَج َو بـََلى ِإْن ِشْئَت بـََلْغَت ِ يَها الضَّْيَف َو َتِصُل ِفيَها الرَِّحَم َو ِىف الدُّ
َا اْآلِخَرَه فـََقاَل َلُه اْلَعَالءُ  ُتْطِلُع ِمنـَْها يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َأْشُكو ِإَلْيَك َأِخى َعاِصَم ْبَن : احلُُْقوَق َمَطاِلَعَها فَِإذاً أَْنَت َقْد بـََلْغَت ِ

نـَْيا: َو َما َلُه؟ َقالَ : قَالَ . زِيَادٍ  يَا ُعَدىَّ نـَْفِسِه َلَقِد اْستَـَهاَم ِبَك : فـََلمَّا َجاَء َقالَ . ِبهِ  َعَلىَّ : َقالَ . لَِبَس اْلَعَباَءَه َو َختَلَّى َعِن الدُّ
ْهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن َذِلَك؟ أَ َما َرِمحَْت َأْهَلَك َو َوَلَدَك؟ أَ تـََرى اللََّه َأَحلَّ َلَك الطَّيَِّباِت َو ُهَو َيْكَرُه َأْن تَْأُخَذَها؟ أَْنَت أَ . اْخلَِبيثُ 

ِإنَّ اللََّه فـََرَض َعَلى . َوْحيََك ِإىنِّ َلْسُت َكأَْنتَ : َهَذا أَْنَت ِىف ُخُشونَِه َمْلَبِسَك َو ُجُشوَبِه َمْأَكِلَك؟ قَالَ ! ا أَِمَري اْلُمْؤِمِننيَ يَ : َقالَ 
ُروا أَنـُْفَسُهْم ِبَضَعَفِه النَّاِس َكْيَال يـََتبَـيََّغ ِباْلَفِقريِ    . فـَْقرُهُ أَِئمَِّه اْلَعْدِل َأْن يـَُقدِّ
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هاى عاىل، چه در دنيا و چه در آخرت، الزم است و توقف و سكون  به هر حال، داشنت اراد قوى براى رسيدن به مقام
در اين مسري حرام است؛ به خدا سوگند، خود را در آغوش دمشن جىن و انسى انداخنت، خيانت به انسانيت است؛ فكر  

  .كنيم؛ بيدار باشيم و زندگى كنيمكنيم و زندگى  

   زندگى امري كبري، منون ديگرى از داشنت اراد عاىل

مرحوم . ام گومي، خودم چند بار آن را خوانده داستاىن را كه مى. اى ديگر، از داشنت اراد عاىل، زندگى امري كبري است منونه
و زماىن كه در تربيز منشى حممدشاه بود، شايد يك بار ا. قامي مقام فراهاىن، وزير حممدشاه قاجار، اهل فراهان اراك بود

كل قربان، و انساىن : گفتند توانسته بود به فراهان بيايد و در اين سفر، او به فردى به نام مشهدى قربان كه به او مى
وستا، خوب و متدين و داراى هنر آشپزى بود، اما از جهت ماىل، وضع خوىب نداشت تا حدى كه در زمان اقامتش در ر 

. قامي مقام مشهدى قربان را به تربيز برد و مشهدى در آن جا آشپز شد. با من به تربيز بيا: قناتش خشك شده بود، گفت
ران آورد و در آن جا، قامي مقام خنست وزير شد و مشهدى قربان هم در آشپزخانه   بعد از تربيز هم قامي مقام او را به 

كرد و غري از لوازم آشپزى چيزى  ه نام تقى داشت كه كنار دست پدرش شاگردى مىاى ب مشهدى قربان بچه. كرد كار مى
هاى من  تا چه حدودى به بچه: هاى خود گفت وزير به منزل آمد و به معلم بچه روزى قامي مقام فراهاىن خنست. ديد منى

بعد از . هامي را امتحان كنم خواهم بچه من مى. خيلى خوب: قامي مقام گفت. تا اين حدود: درس دادى، و معّلم گفت
اگر مشا اجازه : ها نتوانستند جواب بدهند، اّما اين شاگرد آشپز به قامي مقام گفت هايش چند تا سؤال كرد، و آن بچه

دىل بود و انساىن بود كه  قامي مقام كه انسان شريف، بزرگوار، با كرامت و خوش. تان را بدهم هاى دهيد، من جواب سؤال
هاىي كه خيلى اتفاق افتاده، وقىت  فكرى هنرها و ىب در كنار خود استعدادها، شكوفا شوند، نه مثل آن ىب خواست دلش مى

   اين كه در اين تاريخ چقدر انسان به اين شكل. شان را تند كردند در مقابل اين قضايا قرار گرفتند، قيافه
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هاىي را تشويق   ما بايد در كنار خود چنني انسان. توانيم حساب كنيم است، منىبه دست مردم نفهم كوبيده و نابود شده 
هاى مثبت،  ها عشق بورزمي و در برابر برنامه رت است ما صفا داشته باشيم و به اين انسان. ها حمبت مناييم كنيم و به آن

پس ما هم بايد براى خودمان رنگ و جلوه  .برند هاىي نسلمان را مى ما بايد ببينيم دمشنان با چه رنگ. آغوش باز كنيم
آيد كه اين خانه خشىت را بكوبيم و جاىي درست كنيم تا هنوز فرزندامنان از پيش ما  اگر از دست ما برمى. درست كنيم

ها  ز آناند، با اين كار تعدادى ا ديىن و المذهىب، از سخىت زندگى از پا نيافتاده و از ما فرار نكرده اند و در دامن ىب نرفته
  .نگهدارى كنيم؛ نيازهايشان را برآورده مناييم؛ به نيازهاى مادى و معنويشان جواب مثبت بدهيم
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ها را ياد گرفىت؟ مريزا تقى  از كجا اين درس! پسر جان: قامي مقام گفت. او هم جواب داد!. بگو عزيزم: قامي مقام گفت
من روزها كه براى : مريزا تقى گفت. گريه نكن و با من حرف بزن! عزيز دمل: قامي مقام گفت. زار زار شروع به گريه كرد

ايستادم و به درس معّلم گوش  داد، و من پشت درب مى ها درس مى آوردم، معلم داشت به آن هاى مشا غذا مى بچه
براى . بينم ا مىگريى ر  در پيشاىن اين بچه نور عامل: قائم مقام گفت. ها را ياد گرفتم كردم و از مهان پشت در اين درس مى

  .هامي سر كالس درس حاضر شو از فردا با بچه: مهني مريزاتقى گفت

اين . اين گونه، شاگرد آشپزى كه يك عمر در آشپزخانه فقط ديگ سياه ديده بود و دود خورده بود، در اين كالس آمد
رد، او با آن مهه بساطى كه در كشور از حممدشاه كه م. شاگرد آشپز، مريزا تقى، با اراده و تصميم، امرينظام آذرباجيان شد

كار و خاين خود و  هاى روس، انگليس و فرانسه برپا بود و هزاران آلودگى داشتند، با آن مهكاران جنايت طرف سفارت
اى كه داشت، ناصرالدين شاه شانزده  فروش، در اين مهه امواج خطرناك، با تصميم و اراده فراماسونرهاى پليد كثيف وطن

ران آورد و به نام اتابك اعظم مريزا تقى خان امريكبري خنست وزير شد و سه سال هم بيشساله ر  تر سر كار  ا از تربيز به 
چهل و سه يا چهل و چهار سال بعد دنيا درباره امريكبري . نبود كه استعمار و مهكارانش او را در محام فني كاشان كشتند

اش اين است كه انگلستان درباره امريكبري  يك مجله. گومي ها را مى ين نوشتهمن تنها دو مجله از ا. شروع به نوشنت كرد
هاى ما و مهكارامنان و سفارت روس و فرانسه كشته نشده بود، متام  اين جرق ضد استعمار اگر به وسيل دسيسه: نوشت

اگر امريكبري : ر او نوشتند، اين بودمجله دومى كه دربا. اى و چه تصميمى چه اراده. قاره آسيا از بند استعمار آزاد شده بود
  ده سال در
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  .ايران سر كار مانده بود، ايران امروز از صد سال فعلى ژاپن هم جلوتر بود؛ يعىن ما در رأس هم كشورهاى دنيا بودمي

اى مثل اراد  مثل اراد زن فرعون، و يا ارادهاى  اى مثل اراد مؤمن در تعريف على عليه السالم؛ اراده خواهد، اراده توبه اراده مى
  .خواهد مثل اراد امري عبداهللا خلجستاىن اى مى امريكبري، و يا اراده

هر حيواىن به جاى اين جنس دو پا بود، ديگر از  . اراده كنيم مسري شيطان جىن و انسى را به طرف حيات خود سد كنيم
هاى خوىب كه براى ما فراهم شد، نتوانستيم از اين مهه آلودگى  فرصتگناه خسته شده بود؛ چرا بعد از اين مهه فرصت، 

برگردمي و بيامي مساجد را پر كنيم؛ علماى رباىن و واقعى را بشناختيم؛ معلمى را پيدا كنيم و با او دوست شومي كه برگردمي، 
خواست او را به جاى ديگرى بربمي   دادمي، و ديگر منى خواستيم به پسرمان زن بدهيم، در خان خود او را زن مى و اگر مى

ها شوند و از شب  كه زن و مرد با هم دو ساعت بزنند و برقصند و بعد، در خيابان بيايند و هزاران جوان، متاشاگر آن
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شود، چه روزگارى است؟  كنند انسان مى جاىي كه پدر انسان، گمراه. ها در رختخوابشان خبوابند تا صبح هم نگذارند آن
ات  عاطفه! برد، چه روزگارى است؟ پس پدر گريد و در مراكز معصيت و گمراهى مى در دست دخرتش را مىجاىي كه ما

خواهى توبه كىن؟ اگر روزى كه روى  چه وقت مى! برى؟ مادر ات كجا رفته؟ چرا بچه را به جهنم مى نسبت به اين بچه
قلبت را گوش داد، و از طرف ديگر، با اشار ختت افتادى و دكرت آمد گوشى را بر قلبت گذاشت؛ از يك طرف ضربان 

آن وقت اگر خبواهى توبه كىن كه خدا در قرآن  . او ديگر كارش متام است. خواهد به او بدهيد چشم گفت، هر چه مى
  »1« .اى ندارد اى فايده رود، و چنني توبه گفته، من كال فريب بر سرم منى

َال ُحتَرُِّكُه اْلَقَواِصُف، َو َال ُتزيُلهُ «  اى كه اجياد كنيد، اراده است، اراده پس گفتيم، اولني مرزى را كه بايد در مقابل دمشن
خطرات، در مقابل اين اراده آبرو ندارند، پس اراده كنيم كه در آينده وارد ميدان گناه نشومي؛ تصميم . است »اْلَعَواِصفُ 

  .پسندد، اجنام ندهيم قطعى بگريمي آنچه را كه خدا منى

______________________________  
َو لَْيَسِت التـَّْوَبهُ لِلَّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل : اشاره به آى سى و يك سور نساء. 23) 1(

  ....ِإىنِّ تـُْبُت اْآلن 

  

  214: اميان و آثار آن، ص

   نفرت از گناه، دومني عامل براى توبه

گوىي كه توبه كردم، پس نسبت به گذشت خود، نفرت  گويد، اگر راست مى دومني عامل توبه، على عليه السالم مى دربار
  .خواهد ءاى را منى كند و انسان ديگر چنني شى ء، آن را نسبت به انسان مبغوض مى پيدا كن؛ چون نفرت از شى

آقا چرا رنگت پريده؟ گرسنه جواب : گويد ند و مىبي اى را مى انسان، گرسنه. نقش حمبت و نفرت، بسيار شگفت است
من براى اين كه سري شوى، حاضرم به تو پول خوىب بدهم، به شرط اين كه بچ : گويد پس به او مى. ام گرسنه: دهد مى

 ام، دربياورم و بعد بر روى دست مشا بگذارم، تا نيشى به مشا بزند و براى اين مارى را كه در جعب سيگارم خمفى كرده
شوم، اّما اين صد هزار  من با دو هزار تومان سري مى: دهد گرسنه هم جواب مى. دهم نيش هم، صد هزار تومان به مشا مى
كجا : گويد رسد و مى حاال در جاى ديگر، كسى به مهني شخص مى. خواهم تومان در مقابل نيش اين مار را منى

تا اين  : گويد آن فرد به اين گرسنه مى. ورم و پوىل هم ندارمروم غذاىي خب ام و مى گرسنه: دهد روى؟ او جواب مى مى
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آن گرسنه . دهم كالنرتى يا فالن اداره با من بيا و به نفع من امضاىي روى كاغذ بينداز، من هم پنج هزار تومان به تو مى
  .كنم براى اين كار، دو هزار تومان هم اگر بدهى، من امضا مى: گويد مى

تو كه حتّمل ! جناب: كند و چگونه بايد او را بيدار كرد؟ ما براى بيدار شدنش، بايد به او بگوييم او چرا اين كار را مى
ها  خواهى چنني اوراقى را امضا كىن؟ پشت سر اين امضا ميليون نيش بچه مارى را نداشىت و از آن، متنّفر بودى، چرا مى

  .ىن مصونيت داشته باشىتوا ها، منى مار خطرناك قيامت خوابيده و تو نسبت به گزش آن

دهد، بايد مقدارى از آن گناه نفرت پيدا كند، مثل نفرتى كه از مار دارد، يا مثل  چنان گناه را ادامه مى كار اگر ديد هم توبه
. بام دارد، يا مثل نفرتى كه از سقوط هواپيما دارد گرفتگى دارد، يا مثل نفرتى كه از افتادن از باالى پشت نفرتى كه از برق
بند دوم و مرز دوم توبه از هر  : گويد عليعليه السالم مى. اى كه در هواپيما نشسته، از گناه نفرت پيدا كند او بايد آن حلظه

شود و من ديگر  وقىت كه من حالت نفرت از گناه برامي زنده شد، آن گناه برامي مبغوض مى. گناهى عبارت است از نفرت
  .شوم مى برم و از آن فرارى هم از آن لذت منى

   سومني عامل براى توبه، پر كردن زواياى زندگى

اى داشته  در مقابل دمشنان و خطرات بايد اجياد كىن، اين است كه اگر ما زمني خاىل: گويد سومني مرزى كه حضرت مى
ها را اجنام  ن پيش آمده و آنما هاى نيكى كه براى امي، با برنامه هاىي كه نگرفته امي، با روزه باشيم، آن را با منازهاىي كه خنوانده

  امي، و به طور كلى، با نداده

  215: اميان و آثار آن، ص

ها را به حساب بياورمي و وقتمان را با آن پر بكنيم؛ چون  مان مانده، بنشينيم و هم آن آن زواياى خاىل كه از قبل براى
كشد، و على عليه السالم  بيكارى آدم را به گناه مى. گريد، بيكارى است يكى از بالهاى بزرگى كه گريبان انسان را مى

  .خواهد جلوى بيكارى را با پر كردن زواياى خاىل پر كند مى

   چهارمني عامل مرز توبه، پرداخت بدهكارهاى مردم

چهارمني عامل مرز توبه، اين است كه فكر كنيم از اول عمر تا به حال، چقدر به مردم بدهكارمي، و بعد با كمال 
بلند شومي و هر چه به مردم بدهكارى دارمي، بپردازمي؛ اما ما بايد از زمان مهان اراد اول، اين كار را بكنيم و واقعاً  شجاعت

حساب كنيم و ببينيم چقدر به ديگران بدهكارمي، و بعد يك مرتبه بيست ميليون تومان از مال خود بردارمي و بربمي آن را به 
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آدم گناهكارى كه در بازار حاضر نيست، از ده لایر حرام بگذرد، حاال . خواهد ى مىاين خيلى مردانگ. صاحبانش بدهيم
او اراده دارد، و دمشن زورش كم شده، و . خواهد از بيست ميليون تومان بگذرد و حساب خود را با مردم تسويه كند مى

اى دو قطره  نيست كه شب مجعه در گوشه توّجه كنيم، توبه بايد اين طور باشد؛ توبه اين طور. زور اين فرد زياد شده است
  .اشك بريزمي و يك استغفراهللا بگوييم؛ بلكه توبه يعىن كارهاىي بكنيم كه قواى دمشن ضعيف بشود

   پنجمني عامل براى توبه

گناهاىن را كه اجنام دادى، بايد ببيىن چقدر گوشت و خونت از راه اين  : فرمايد دربار پنجمني عامل، حضرت چنني مى
اين بدن را آن قدر عبادت بچشاىن كه وقىت در . دامن ها را جنس مى من كه امريمؤمنان هستم اين. ان رشد كرده استگناه

مترين اين طرىف ! كار ها خاموش و نابود بشود و از بني برود؛ يعىن اى توبه گريد، هم آن لذت ها قرار مى برابر آن لذت
  .داشته باش

   ششمني عامل براى توبه

آنچه از گوشت خون و پوست از گناه در تو روييده، مهه بايد از بني برود، و  : فرمايد ر عامل ششم مىحضرت دربا
   اى ملىت را از سقوط جنات هاى آلوده را بگريد؛ چنني توبه ها و خون هاى پاك، جاى آن گوشت ها و خون گوشت

  216: اميان و آثار آن، ص

  »1« .قبل از اين كه مبريمي، از گناه مبريميگوييم بياييم  دهد؛ براى مهني به خود مى مى

  مبرييد مبرييد، در اين عشق مبرييد در اين عشق چو مرديد، مهه روح پذيريد

  مبرييد مبرييد و زين مرگ مرتسيد كز اين خاك برآييد، مساوات بگرييد

  مبرييد مبرييد و زين نفس بربيد كه اين نفس چو بندست و مشا مهچو اسرييد

  يد، پى حفره زندان چو زندان بشكستيد، مهه شاه و امرييديكى تيشه بگري 

  مبرييد مبرييد به پيش شه زيبا بر شاه چو مرديد، مهه شاه و شهرييد

  »2« مبرييد مبرييد و زين ابر برآييد چو زين ابر برآييد مهه بدر منرييد
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   مولوى

   اميه و مردن از گناه كاتب بىن

روزى او از من خواست اجاز ديدار با امام صادق . اميه بود م كه از كاتبان بىنمن دوسىت داشت: گفت  »3«  على بن محزه
. او مهني كه بر حضرت وارد شد، سالم گفت و نشست. عليه السالم را بگريم، و من هم اين اجازه را از حضرت گرفتم

ها، مال بسيارى به دست  نبودم و پس از دنياى آ) بىن اميه(فدايت گردم، من در ديوان اين قوم : سپس به حضرت گفت
حضرت پاسخ داد، اگر . ها كارى نداشتم كردم و به حالل و حرام آن آوردم، مساحمه مى آوردم، و در آنچه به دست مى

ها پيكار منايند و در مجاعتشان  ها مجع كنند،؛ براى آن ها بنويسند و انفال را براى آن يافتند كه براى آن اميه كساىن را منى بىن
منودند، جز  ها و آنچه پيششان بود، را ترك مى توانستند ما را از حقمان حمروم كننند، و اگر مردم آن ها منى ابند، آنحضور ي

  .يافتند افتد، چيزى منى آنچه به دستشان مى

دهى؟ جوان   اگر آن را بگومي، اجنام مى: حضرت گفت. پس آيا من مفرى دارم: آن جوان به حضرت گفت: محزه گفت ابن
   پس اگر كساىن از صاحبان اصلى. اى، خارج شو پس از هم آنچه در ديوان به دست آورده: حضرت گفت. آرى: گفت

______________________________  
وبُوا ِإَىل ِإنَّ اللََّه يـَْقَبُل تـَْوَبَه َعْبِدِه َما َملْ يـَُغْرِغْر تُ «: اشاره به اين سخن پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم. 24) 1(

َنُكمْ  َنهُ ِبَكثْـَرِه ذِْكرُِكْم ِإيَّاهُ بَارِِئُكْم قـَْبَل َأْن َمتُوُتوا َو بَاِدُروا بِاْألَْعَماِل الزَّاِكَيِه قـَْبَل َأْن ُتْشَغُلوا َو ِصُلوا الَِّذى بـَيـْ الدعوات، (»  َو بـَيـْ
  ).237قطب الدين راوندى، ص 

  مبرييد مبرييد در اين عشق مبرييد: مطلعبا  636ديوان مشس، مولوى، غزل . 25) 2(

على بن محزه بن احلسن بن عبيد اهللا بن العباس : دربار على بن محزه چنني آمده 273النجاشى، ص  در رجال. 28) 3(
  .له نسخه يرويها عن موسى بن جعفر عليه السالم. ثقه روى و أكثر الروايه. بن على بن أىب طالب عليه السالم أبو حممد

  

  217: ن و آثار آن، صاميا

من هم از طرف . شناسى، صدقه بده شناسى، مالش را به او برگردان، و آن امواىل را كه صاحبانش را منى آن اموال را مى
شت را برايت ضمانت مى   .كنم خدا، 
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به فدايت گردم، : سپس به حضرت گفت. جوان براى مدتى طوالىن سر بر سينه گذاشت و ساكت ماند: محزه گفت ابن
  .حتقيق آن را اجنام دادم

آن جوان كه با ما به كوفه برگشت، هيچ چيزى بر روى زمني نگذاشت، اال اين كه اموال ديگران را از آن : محزه گفت ابن
اموال ا خارج شد، حىت آن پرياهىن كه بر تن داشت، پس من آن را تقسيم منودم و با قسمىت از  خارج ساخت و از عهد آن

هنوز چند ماهى از اين ماجرا نگذشته بود كه آن جوان مريض شد . اى را برايش فرستادمب ى خريدمي و نفقهآن، برايش لباس
جوان . رفتيم تا اين كه يك روز، وقىت او در حال جان دادن بود، به عيادتش شتافتيم و ما هم پيوسته به عيادتش مى

بعد جوان وفات  . اى كه داده بود، وفا كرد به وعدهبه خدا سوگند، دوستت ! على: چشمانش را گشود، سپس به من گفت
كرد، من و دوستامن كارهاىي پس از مرگ او را سرپرسىت كردمي تا يك روز كه به مدينه رفته بودم و به حضور امام صادق 

ه من هم ب. ما براى رفيقت وفا منودمي! على: عليه السالم رسيده بودم، پس مهني كه حضرت نظرش به من افتاد، گفت
  »1« .جان فدايت باد، به خدا سوگند، او نيز به هنگام مرگ، مهني سخن را گفت: حضرت گفتم

  .شد شدمي، خيلى خوب مى شد ما هم اين چنني از اين مهه بار و سنگيىن راحت مى اگر مى: گومي من مى

  يكى تيشه بگرييد پى حفره زندان چو زندان بشكستيد مهه شاه و امرييد

  پيش شه زيبا بر شاه چو مرديد مهه شاه و شهرييدمبرييد مبرييد به 

  مبرييد مبرييد و زين ابر برآييد چو زين ابر برآييد مهه بدر منرييد

______________________________  
  .4، حديث 106، ص 5كاىف، ج . 29) 1(

  218: اميان و آثار آن، ص

  

  )4(نُه بر نام حيات اسالمى در قرآن 

  

   الرحيمبسم اهللا الرمحن 
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   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

در جلسات قبل بيان شد كه در قرآن كرمي، پروردگار بزرگ، به نُه برنامه اعالم حمبت فرموده است، و اعالم حمبت حق، 
هاىي را بايد در  هاىي بايد دل ببندد، و چه برنامه اين كه به چه برنامه مقدمه و ميزاىن است براى اين كه بشر آگاه شود، به

  .زندگى و حيات خود حمبوب بداند

دهد، و انسان اگر در دنيا سعادمتند باشد،  آنچه را خداى مهربان حمبوب اعالم كرده، اصول سعادت آدمى را تشكيل مى
ت هم سعادمتند خواهد بود و اگر در دنيا گرفتار شقاوت و يعىن داراى يك زندگى پاك و خارج از گناه باشد، در آخر 

  .پليدى باشد، هيچ اميدى به آخرت او و جنات و آزاديش نيست

كند، مطالىب است كه اهل  اگر در آيات قرآن كرمي دقت كرده باشيد، معموًال خداوند مطالىب را كه از اهل قيامت نقل مى
ديروز خود را بدخبت  : گويند امروز بدخبت شدمي، مى: گويند دهند، و منى مىها را به زندگى دنياى خود نسبت  قيامت آن
  .ديروز ما براى خود بد پيش آوردمي: گويند امروز براى ما بد پيش آمد، بلكه مى: گويند كردمي، منى

حمشر متام  از نظر ادىب و انشاىي، نوعاً افعال استفاده شده در قرآن كرمي دربار قيامت، فعل ماضى است؛ يعىن مردم
بنابراين، دنيا؛ يعىن مهان آخرت، وىل پشت پرد دنيا، و . گردانند هاى خود را به دنيا برمى ها و گرفتارى ها، بدخبىت ناراحىت

اش  ها بايد به فكر اين جا و به فكر آبادى آن. اهل دنيا؛ يعىن مهان سازندگان آخرت و سازندگان دنياى بعد هستند
  .باشند

  219: ص اميان و آثار آن،

   معناى حقيقى عمران و آبادى

خراش صد و ده  هاى آمسان عمران و آبادى اين نيست كه بشر داراى ساختمان. بايد معناى عمران و آبادى را شناخت
طبقه باشد و يا اين كه غرق در مواد و عناصر عامل باشد؛ بلكه عمران و آبادى اين است كه او بفهمد چگونه اين مواد را 

. اى به حيات ديگران وارد نشود ترين ضرر و لطمه چگونه با ديگران زندگى كند كه در ساى حياتش كوچك مصرف كند؛
عمران و آبادى به اين است كه در ساى خّط عمر انسان، حق كسى ضايع نشود، و هر انساىن در كنار انسان ديگر، 

عمران و آبادى . ان مهانند قفس حيوانات تنگ نسازدآزادانه زندگى انساىن خود را بگذارند و او اين زندگى را براى ديگر 
گشودن  گشاىي داشته باشد، و واقعاً اگر يك روز براى او گره شود، عشق به گره اين است كه انسان وقىت از خانه خارج مى

نُه  پيش نيامد، آن روز را روز بدخبىت، شقاوت، بيچارگى، ناتواىن و ذلت بداند، در هر صورت، در جلسات قبل تيرت
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اى كه شنيديد، دانستيد عمران و آبادى حيات انسان  در اين مجله. ها اعالم حمبت كرده، بيان منودم اى كه خدا به آن برنامه
  .بايد چگونه و به چه كيفيىت باشد

  فقر انسانيت درعصر متجّدد

ران. در اين جا به ذهنم مطلىب رسيده كه با حبث ما مناسب است نيامده بود و كشور ما به قول  زماىن كه هنوز برق در 
؛ چون دنياى امروز متّدن ندارد، جتدد دارد؛ يعىن بساط زندگى مهان .معروف از مظاهر جتّدد، نه از مظاهر متّدن، دور بود

اين معناى . ملىت متّدن دارد كه در كمربند حيات آن ملت، حق يك نفر ضايع نشود. بساط گذشته نيست و جديدتر شده
هان ما؛ يعىن اين كر خاكى، در كمربند متدن نيست؛ بلكه در كمربند جتّدد به عالوه عذاب است؛ در  متّدن است، ج

كمربند جتّدد منهاى عاطفه و فضيلت است؛ در كمربنِد جتّدد زندگى ماشيىن بوده و در آن انسان ديگر انسان نيست؛ 
انسان، ابزار ماشني است، و ماشني، صنعت و  . بلكه ابزار است، آن هم ابزار براى مادون خودش، نه براى مافوق خود

ها بيمارستان،  كنند و براى آن ها رسيدگى مى اين هم كه در اين جتّدد، مرتب به انسان. كارخانه، بر انسان حكومت دارد
وكرى ها مريض نشوند و بتوانند وظيف ن سازند، براى اين است كه آن ها را مى درمانگاه و صليب سرخ و امثال اين برنامه

. خود را نسبت به ماشني به خوىب اجنام دهند؛ يعىن انسان در دست صنعت، مانند شته در دست مورچه، شده است
  شته حيواىن هست كه پر قرمز دارد و. كنند ها را پيدا مى گردند شته ها كه گوشتخوار هستند، مى اكثر مورچه

  220: اميان و آثار آن، ص

ما زماىن كه بچه بودمي، به . نشينند تر بر روى درخت گردو و از اين قبيل مى و بيشهاى سياهى بر روى آن است،  دانه
دار  ها را شكار كردند، نيشى سم ها وقىت شته آن. كنند ها را شكار مى ها شته مورچه. گفتيم دوز مى ها پينه جاى شته به آن

مريند و نه ديگر، آن  ها، نه مى زنند كه اين شته ها مى زنند، وىل اين نيش را به طرزى آگاهانه به اين شته ها مى به اين شته
ها زنده هستند، اما نه خيلى قوت دارند، و نه  آن. شوند ها مى ها تسليم مورچه براى مهني اين شته. قواى اولّيه را دارند

به صحرا بربند و  دهند كه دو هزار شته را هاى خود مأموريت مى ها چوپان دارند، و به چوپان آن وقت مورچه. اند مرده
آن . كنند ها گوشت پروارى پيدا مى سه يا چهار ماه كه گذشت، اين شته. ها را به النه برگردانند بچرانند و شب هم آن

كنند تا  برند و به كنسرو گوشىت تبديل مى ها را در النه مى كنند؛ يعىن آن ها استفاده مى ها از گوشت اين شته وقت، مورچه
  .دارند، خراب و فاسد نشوند ها را براى مصرف نگاه مى ماهى كه آن در اين هفت يا هشت
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داشىت به انسان مى رسند، براى اين است كه او خراب نشود و به اجنام وظيف خود ادامه  در عصر متجّدد هم كه از نظر 
اندازد، وىل جنگش  اه مىزند، و بر على گرسنگى جنگ به ر  اين كه دنيا از نظر مواد غذاىي، خيلى به سر و سينه مى. دهد

براى اين كه ديگر ماشني نريوهاى انساىن را استخدام كرده و . ظاهرى است، به خاطر اين است كه نريوها از بني نروند
انسان ديگر وابسته به خدا و به عامل باال نيست؛ بلكه ابزار ماشني است؛ براى مهني در . انسان ابزار ماشني شده است

كنند، فقط به اين علت است، نه به  ها اگر به مريض رسيدگى مى آن. شود اى عاطفه پيدا منى كا ذرّهدنياى اروپا و آمري
  .خاطر انسانيت

   اى از زندگى انسان در مغرب زمني منونه

دالر  45دار ديگرى پيشنهاد  گريد، و در مهان حال، كارخانه هاى مغرب زمني، كارگر روزى چهل دالر مزد مى در كارخانه
خواهد به كارخانه جديد برود و  فردا صبح كه او مى. نويسد دهد و او استعفاى خود را كاردر كارخان قبلى مى مى به او

او براى اين كه جراحى شود، . شود كند و پايش معيوب مى هنوز به استخدام آن در نيامده است، در بني راه تصادف مى
دار اوّىل برود و بگويد مثًال صد هزار تومان به من بده كه پيش تو  كارخانهتواند نزد   كند، وىل او منى احتياج به پول پيدا مى

براى اين كه او خواهد  . ام ام، و حاال كه تصادف كرده ام؛ عمر، چشم و گوش خود را براى مشا گذاشته سى سال كار كرده
ن كه كارگر من نيسىت، اگر معيوب كردى، وظيف من، رسيدگى به مشا بود، اّما اال تا روزى كه مشا براى من كار مى: گفت

  هم بشوى،

  221: اميان و آثار آن، ص

عاطفگى را نسبت به  ها اين ىب آن. هايت يتيم گردند، به من ربطى ندارد ات از گرسنگى مبريند، و يا بچه يا زن و بچه
گويند، ديگر مشا به  كنند و مى مىها را بريون  رسند، آن وقىت دخرتان و پسرانشان به سن معيىن مى. فرزندان خود هم دارند

چنني فرزندانشان هم نسبت به پدر و مادر خود اين  هاى ما بياييد؛ هم ما ربطى نداريد، و اصًال حق نداريد به خانه
كشى را به دفرت  كند، پدرتان در داالن مرگ است، خرج جنازه ها اعالم مى وقىت كه بيمارستان به بچه. را دارند عاطفگى ىب

آن جا عاطفه، انسانيت و حمبت هيچ معناىي ندارد؛ . آيند روند و ديگر به سراغ پدر حمتضر منى دهند و مى تان مىبيمارس
گردمي؛ ما هم  شومي و ابزار و نوكر ماشني مى آن جا انسان ابزاِر ماشني است، و بدخبتانه ما هم كم كم دارمي اين گونه مى

مان  هاى مان كم بشود، گرفتارى هاى عاىل انساىن مقدار كه اين سرمايهدهيم، و هر  دارمي عواطف خود را از دست مى
مان خراب  شكند و زندگى شود، و هر مقدار كه پر بزنيم، پر، سر و دملان مى مان تبديل به قفس مى شود؛ زندگى تر مى بيش
گوييم و دست به خودكشى  شومي و به كاينات بد مى گري، بدبني، نااميد و مأيوس مى شود و ناراحت، متأثر، گوشه مى
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امي؟ چه كسى گفته ما بايد ابزار ماشني  ما چرا خودمان را حبس كرده. ما بايد برومي با پروردگار خود آشىت كنيم. زنيم مى
. ها، جتّدد منهاى متام شؤون انسانيت است عاطفگى اسم اين ىب. ها را متّدن بگذارمي عاطفگى باشيم؟ ما نبايد اسم اين ىب

در اين . اى بناميم ها را پرورش مورچه متام شؤون زندگى را به نام آدميت نامگذارى كنيم، و اسم چنني رسيدگىما بايد 
اى  وىل چنني سوءاستفاده. دهند، براى اين كه از گوشتشان استفاده كنند ها را پرورش مى ها شته هاى مورچه پرورش، چوپان

  .در منطق آدميت نيست

   ساىنقرآن و اصول عاىل حيات ان

قرآن جميد اصول عاىل حيات انساىن را در نُه خبش خالصه كرده، و يا به طور تفصيل فرموده، ما تنها كارى كه توانستيم در 
البته، شرحى از اصل اول اين حيات را كه پاكيزگى و . ها بود اين چند جلسه اجنام دهيم، فقط گفنت تيرتها و مالك

. م به شرح دومني اصل اين حيات؛ يعىن توبه پرداختيم و شرايط آن را بيان منودميجلس قبل ه. داشت بود، بيان منودمي
ترى بدهم و رابطه آن را با انسانيت بيان كنم و بگومي انسان  خواهم راجع به دومني مالك، شرح بيش در اين جلسه هم مى

  واقعى، چه كسى است؟

   مثاىل در ناياب بودن انسان واقعى

  222: اميان و آثار آن، ص

برد كه مربوط به سه هزار سال قبل از ميالد مسيح  در كتاب سري حكمت در اروپا، از هفت حكيم نام مى »1«  فروغى
حكماى سبعه يوناىن كه امهات مسايل فلسفى را، مهني مسايلى كه معروف به حكمت متعاليه است، با متام . هستند

يكى از شاگردها . حكما، روزى كار جالىب كرد يكى از اين: گويد فروغى مى. اند هاى خود آورده اصطالحاتش در رساله
: به استاد گفت. كند و نگاه جستجوىي هم دارد گردد؛ يعىن نگاه مى ديد استاد چراغى را روشن كرده و با چراغ مى

كارى : پس چرا مشا چراغ به دست گرفىت؟ استاد گفت: شاگرد گفت. بله: استاد گفت. مگر االن روز نيست! استاد
به خدا، از صبح كه اين چراغ را روشن  . دست از دمل بردار! شاگرد: كارت چيست؟ استاد گفت: گفتشاگرد  . دارم

  .گردم و به دنبال آدم هستم كردم تا حاال دارم در اين شهر مى

   قيمت و ارزش انسان واقعى
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در پيشگا پروردگار  «: دفرماي قيمت انسان آن قدر زياد است كه پيغمرب صلى اهللا عليه وآله مى. انسان خيلى قيمت دارد
هاى وجوديش شكوفا شده، و مطابق با منطق اهلى شكل گرفته است، احرتامش پيش خدا از خان   كسى كه متام سرمايه

  »2« ».تر است كعبه بيش

ران برق نبود، شىب مردى در خانه شخصى، شامش را خورد و خواست خبوابد پس به . برد ديد خوابش منى. زماىن كه در 
جنايت و خيانت هم كه نكردم، و اعصامب هم خراب . برد؟ من كه ناراحىت وجداىن ندارم چرا خوامب منى: تخودش گف

براى سالمت . برد خواستم خبوامب، خوامب مى پيش از اين، هر وقت مى. خورم نيست، براى خوابيدن هم آمپول و قرص منى
طور  آن مرد مهني. ف، در پيشگريى از امراض مؤثر استبدن، داشنت انسانيت فوق العاده مهم بوده، و زنده بودن عواط

تا اين كه به فكرش رسيد كه آن روز، از خانه كه بريون آمده، تا غروب كار خري . برد فكر مى كرد، چرا امشب خوابش منى
  اى نكرده، و عجب روز بدى برايش بوده است؛ متام روز سرگرم كار و جتارت و داد و ستد و عمده

______________________________  
   نوشت پى) 1(

حممد على . وزير ايران معروف به ذكاءامللك، سياستمدار ايراىن و چند دوره خنست) خورشيدى -(حممدعلى فروغى . 1
شهرت داشت، اولني و آخرين رئيس الوزراى رضا شاه و اولني » ذكاءامللك«فروغى كه در اواخر دوران قاجاريه به لقب 

لوى و هم در جريان انتقال سلطنت از خنست وزير حممد ر  ضا شاه است؛ كه هم در جريان انتقال سلطنت از قاجاريه به 
  .رضا شاه به پسرش نقش مهمى ايفا كرد

اْلُمْؤِمُن َأْعَظُم ُحْرَمًه : قال الصادق عليه السالم: منت روايت چنني است: 95، حديث 27، ص 1خصال، ج . 2) 2(
  .ِمَن اْلَكْعَبه

  

  223: و آثار آن، صاميان 

. گذارم اين روز بد به صبح برسد هر چند امروز تا اين جا روز بدى بوده، وىل من منى: با خود گفت. رفت و آمد شده بود
پيش او رفت و دستش را روى شان آن . كند ديد جواىن گريه مى. هايش را پوشيد و از خانه بريون رفت بلند شد و لباس

هاى عامل به  اگر غم: فرمايد مسلمان بايد خيلى با حمبت باشد، امريمؤمنان عليه السالم مى. سالم: جوان گذاشت و گفت



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

 

 

 »1« اش طراوت دارد؛ آيد و قيافه شود، و او شاد به نظر مى ها در قياف او نشان داده منى مؤمن هجوم بربد، اين غم
  .»2«  ْوَمِئٍذ ناِعَمهٌ ُوُجوٌه يَـ  :كه خداى متعال دربار چهر مؤمنان در روز قيامت فرموده چنان

كىن؟ آن پسر كه در آن نصف شب، در  چرا گريه مى! كه آقا پسر: او دستش را روى شانه جوان گذاشت و به او گفت
. ام من فردى غريبه: مشا چه كسى هستيد؟ آن مرد گفت: ران و آن هم در تاريكى از اين سخن يكه خورده بود، گفت

داىن  مگر تو مى: جوان گفت. خواهم دردت را دوا كنم مى: پرسى؟ آن مرد گفت مى پس چرا احوال من را: جوان گفت
اين ديوارى كه من سرم را روى آن گذاشتم و دارم گريه : جوان گفت. آرى: شود؟ آن مرد گفت چگونه درد من درمان مى

من هم روزى چهار و . ا آمدهدخرت جوان خيلى زيباىي اين جا هست كه تازه به اين ج. خانه است كنم، ديوار فاحشه مى
ام تا پوىل جور شود و بيامي  ام و امشب هم كه شب مجعه است، از شكم و از لباس خودم زده پنج هزار تومان كاسىب كرده

آن . ترى را ندارم خواهند و من هم پول بيش ترى مى دهند؛ چون پول بيش ها مرا راه منى آن را در كام اين دخرت بريزم، وىل آن
خانه را زد و خامن رئيس آمد،  حاجى با عرقچني و حماسن درب فاحشه. آرى: خواهى؟ جوان گفت دخرت را مى: تمرد گف

آيا براى مشا، آمدن با اين قيافه به اين جا : گفت. دامن بله مى: داىن اين جا كجاست؟ حاجى گفت آقا مى: و به او گفت
اين جا در رختخواب مردم شركت كنم؟ بلكه من آمدم به مشا چه قُبحى دارد؟ من كه نيامدم در . قبيح نيست؟ گفت نه

اين دخرت از آن جاىي كه آمده، پنجاه : خامن رئيس گفت. بگومي، فالن دخرت جوان را به من بدهيد تا او را از اين جا بربم
. دهم را مىپنجاه تومان : حاجى گفت. پنجاه تومان آن وقت، پنجاه هزار تومان حاال هست. تومان ضمانت داده است

   پنجاه تومان را داد و دخرت را بريون

______________________________  
السالم ِىف ِصَفِه اْلُمْؤِمِن  َو َقاَل عليه: منت روايت چنني است. 333، كالم 533، ص )صبحى صاحل(البالغه  ج. 3) 1(

ٍء نـَْفساً َيْكَرُه الرِّفـَْعَه َو َيْشَنأُ السُّْمَعَه َطِويٌل َغمُُّه بَِعيٌد َمهُّهُ   ٍء َصْدراً َو َأَذلُّ َشىْ  ُع َشىْ اْلُمْؤِمُن ِبْشرُُه ِىف َوْجِهِه َو ُحْزنُُه ِىف قـَْلِبِه َأْوسَ 
ُ الْ  ِه نـَْفُسُه َأْصَلُب ِمَن الصَّْلِد َو ُهَو َعرِيكَ َكِثٌري َصْمُتهُ َمْشُغوٌل َوقْـُتُه َشُكوٌر َصُبوٌر َمْغُموٌر ِبِفْكرَتِِه َضِنٌني ِخبَلَِّتِه َسْهُل اْخلَِليَقِه َلنيِّ

  .َأَذلُّ ِمَن اْلَعْبدِ 

  .چهر مؤمنان در آن روز شاد است: 8: غاشيه. 4) 2(
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به اين دخرت احكام : اش داد و گفت دخرت را به زن و بچه. بيا برومي، و هر دو را به خانه برد: بعد به پسر گفت. آورد
سه چهار ماهى كه گذشت،  . از فردا به بعد، در مغازه خودم براى شاگردى بيا: به پسر هم گفت. ياد دهيدخدا را 
من براى پسرم و براى دخرتم عقدكنان دارم، دخرت با پسر عروسى كرد و چند : هاىي را چاپ كرد و فرستاد و گفت كارت

ران هم خوشم من دمل! حاجى: ساىل هم آن پسر پيش اين بند خدا بود و بعد گفت  براى شهر خودم تنگ شده، و از 
شهرتان كجاست؟ جوان هم نام شهرى را برد و از حاجى خداحافظى  : حاجى گفت. خواهم از اين جا بروم آيد و مى منى
در مسري . شش يا هفت ساىل كه گذشت، حاجى براى كارى به مشهد رفت. در آن موقع، سفر كردن مشكل بود. كرد

هاى نانواىي شصت و يا هفتاد  حاجى ديد در دكان. اول غروب، وارد آن شهرى شد كه جوان گفته بودحركت به مشهد، 
گندم كم است و ما : ها اين قدر شلوغ است؟ به او گفتند چرا نانواىي: ها پرسيد از آن. اند و نان هم نيست نفرى ايستاده

چند انبارهاى او گندم دارد، اما او گندم را به  هر. فروش اين شهر هم يك نفر است نزديك به قحطى هستيم و گندم
حاجى منازش را . اش است اين آدرس خانه: اش كجاست؟ گفتند حاجى سؤال كرد كه آدرس خانه. فروشد قيمت روز مى

چه كسى است؟ : نوكر درب را باز كرد، گفت. خان بزرگ، جملل و خوىب بود. خواند و به در خانه صاحب گندم رفت
صاحبخانه با استاندار شهر حاضر نيست فالوده خبورد، حاال مشا : گفت. خواهم حبخانه را مىصا: حاجى گفت

حاجى  . شود او را بيدار كرد تازه، اين موقع شب، صاحبخانه خواب است، مگر مى. خواهى نصف شب او را ببيىن مى
چه خرب : از اين فرياد بيدار شد و گفت صاحبخانه. نوكر از اين كار سربازد و حاجى فرياد زد. برو او را بيدار كن: گفت

نوكر ديد تا چشم اربابش به اين آقاى غريبه افتاد، بر روى پاى اين مرد افتاد و شروع به . است؟ بعد به طرف درب دويد
  .حاجى كجا بودى؟ چرا مرا خرب نكردى؟ اين اصول انساىن است: بوسيدن پايش كرد و گفت

جوشد  انسان داراى انسانيت، هم خيلى عاىل مى. مؤمن ألوف و مألوف است: فرمايد مىاصًال پيغمرب صلى اهللا عليه وآله 
پيغمرب صلى اهللا عليه وآله به   »1« .جوشند؛ شريين است؛ صفا و وفا دارد؛ سامل است و هم خيلى عاىل با او مى

   جنسى را كه فروختيد و خوب هم از فروشش استفاده: فرمايد ها مى كاسب

______________________________  
اْلُمْؤِمُن َمْألُوٌف َو َال : النىب صّلى اهللا عليه و آله وسّلم«: منت روايت چنني است. 25، ص 2جمموعه ورام، ج . 5) 1(

َر ِفيَمْن َال يَْأَلُف َو َال يـُْؤَلف هم اين روايت را با مهني منت از امريمؤمنان  17، حديث 102، ص 2در كاىف، ج » .َخيـْ
  .الم نقل كرده استعليه الس
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براى اين كه در . خواهد آن را پس بدهد، با كمال شوق آن را پس بگرييد و پولش را به او برگردانيد كرديد، اما مشرتى مى
  »1« .آمرزد قيامت، خداوند لغزش او را مى

   امريمؤمنان عليه السالم، اسو مهرباىن و عطوفت

خواهد برخى از دوستان به ويژه جوانان، و  ها را دوباره تكرار كنم، وىل از طرىف هم دمل منى خواهد شنيده منىهر چند دمل 
براى اين  . هاى روحاىن حمروم مبانند كنند، از بعضى از نعمت بعضى از رفقاىي كه اولني بار است، در اين جمالس شركت مى

ها  من براى آن. اند ها را اصًال نشنيده اى باشند كه آن ، وىل باز هم عدهكه ممكن است مطلىب را كه ده بار گفته شده باشد
  .چقدر مؤمن بايد مهربان باشد: گومي كنم و مى ها را تكرار مى اين شنيده

او كه فرماند سپاه بود، . امريمؤمنان عليه السالم سلطان مملكت و رئيس كشور بود و چند ميليون مجعيت زير دستش بود
: حضرت جلو آمد و به او سالم كرد و گفت. كند كرد، ديد دخرت خامنى نشسته و گريه مى ى عبور مىداشت از حمل

ام، و خامنم آن را نپسنديده، برگشتم، آن را برگردامن، فروشنده قبول  خرما خريده: كىن؟ دخرت گفت چرا گريه مى! خواهر
من آن را : گويد و خرما را پس بدهى، و فروشنده هم مى بايد بروى: دامن چه كنم؛ چون خامنم گفته كند، و االن منى منى

از بازار : دخرت گفت. اى، برومي بيا به آن جا كه خرما را خريده: ام چه كنم؟ حضرت فرمود اين وسط، مانده. گريم پس منى
خدا را : تحالتان خوب است؟ فروشنده گف: حضرت وارد آن مغازه شد و به فروشنده سالم كرد و پرسيد. از مغاز فالىن

كار اين  مثل اين كه صاحب: حضرت گفت. بله: اين خامن از مشا خرما خريده؟ فروشنده گفت: حضرت پرسيد. شكر
ايد؟  به مشا ربطى ندارد، و اصًال مشا چكاره: خامن آن خرما را نپسنديده، ممكن است آن را پس بگرييد؟ فروشنده گفت

چشم، اين فروشنده آدم : گفت شناخت و مى خت، و اگر هم او را مىشنا چون اين فروشنده على عليه السالم را منى
اى بيامي و چون  شناسد، بايد بگويد، چشم، تا آدم باشد، و اال من درب مغازه او االن كه على عليه السالم را منى. نبود

ت شدن براى هر ام، مهم نيست كه براى هم خم و راست شومي؛ بلكه خم و راس دار آشنا شده چند شب قبل با مغازه
   انساىن مهم است، و اال اگر شخصى درب مغازه بيايد كه دو تا ستاره هم روى

______________________________  
، 120، ص 5السنه، بغوى، ج  به نقل از شرح 117، ص 12، ج )طاحلديثه(اين روايت در تذكره الفقهاء . 6) 1(
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من أقال «: قال رسول اللَّه صّلى اللَّه عليه و آله:  آمده است، چنني280، ص 4العيز شرح الوجيز، ج  - 2117حديث 
  ».أخاه املسلم صفقه يكرهها أقاله اللَّه عثرته يوم القيامه
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دار  اّما اگر اين مغازه. متام مغازه، متعّلق به جنابعاىل است، مهم نيست! آقا: دار بپرد و بگويد اش باشد و رنگ مغازه شانه
به آن پريمردى كه ظاهر خوىب ندارد، احرتام كرد؛ با او دست داد و بغلش كرد و صورتش را بوسيد؛ برايش شربت و چاىي 

آورد و بعد جنس را هم براى او ارزان حساب كرد؛ با انصاف به او برخورد كرد؛ او را هم تا درب ماشني آورد و برايش 
ميت را نشان داده است، و اال اگر اين احرتام از روى ترس باشد، چنني احرتامى دار آد درب ماشني را باز كرد، اين مغازه

دار به كسى هم كه خيلى به او عالقه دارد، احرتام كرد، اين احرتام باز هم شيطاىن  قالىب و شيطاىن است، و اگر اين مغازه
  گريمي؟ به راسىت، ما چه موقع ادب ياد مى. فرد بايد مهه جا آدم باشد. و قالىب است

أَ َملْ تـََر َكْيَف  :قرآن مثال انساىن را كه آدم شده، در آيات بيست و چهارم و بيست و پنجم سور ابراهيم چنني گفته است
ا َو َيْضِرُب اللَُّه * َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًه طَيَِّبًه َكَشَجَرٍه طَيَِّبٍه َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِىف السَّماءِ  تـُْؤتى أُُكَلها ُكلَّ حٍني بِِإْذِن َرِّ

  »1« .اْألَْمثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ 

  .شود دربار چنني انساىن گفت ين سخن، منىباالتر از ا

  .هاى برجسته بيان كنم هاىي از آدميت را در برخى انسان خواهم منونه قبل بيان ادام اين ماجرا، مى

  مهرباىن پيامرب با نوزادى كه در دامن حضرت دستشوىي كرد

مادر نگاهى به او كرد و . ت دستشوىي كرداى بر روى دامن پيغمرب صلى اهللا عليه وآله بود و در مهان دامن حضر  بچ غريبه
پيغمرب صلى اهللا عليه وآله به او اشاره كرد كه چيزى نگويد، و بچه را هم نوازشى كرد تا خوب . خواست فرياد بزند مى

 اين كودك را به خانه برب، و: بعد بچه را بغل گرفت و به مهرباىن فشرد و سپس او را به مادرش داد، فرمود. دستشوىي كند
اما اگر تو فرياد زده بودى، و من هم او را از بغلم انداخته بودم، ديگر، زخم دل بچه از . روم پرياهنم را آب بكشم من مى

  »2« .او هر چند در دامن دستشوىي كرده، وىل اين اشكاىل ندارد. اين رفتار، تا آخر عمر خوب شدىن نبود
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______________________________  
مانند درخت پاك ]  كه اعتقاد واقعى به توحيد است[ىت كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك آيا ندانس. 7) 1(

دهد، و خدا  اش را به اجازه پروردگارش در هر زماىن مى ميوه. اش در آمسان است اش استوار و پابرجا و شاخه است، ريشه
  .زند تا متذّكر حقايق شوند ها را براى مردم مى َمَثل

موع، حمىي الدين النووى ج  -254، ص 1العزيز، عبد الكرمي الرافعى ج  فتح. 8) 2(   :589 -590، ص 2ا

ا  جاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن (وثبت ىف صحيحى البخارى ومسلم عن أم قيس بنت حمسن رضى اهللا عنها أ
ه فبال عليه فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا صغري مل يأكل الطعام فأجلسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف حجر 

كان يؤتى بالصبيان (وىف صحيح مسلم عن عائشه رضى اهللا عنها أن النىب صلى اهللا عليه وسلم ) مباء فنضحه عليه ومل يغسله
  ).فيربك عليهم وحينكهم فأتى بصىب فبال عليه فدعا مباء فاتبعه بوله ومل يغسله

  .قه شيعه پذيرفته شده استاين حكم به طور امجال در ف
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ببيند خامنش خسته، كسل و گرفته، براى پخنت غذا كنار گاز  شود و مى به راسىت، چه عيىب دارد، مردى وارد منزل مى
ت هايش كثيف است، بچه را بردارد و بربد در تش كند؛ چون كهنه ها هم دارد گريه مى ايستاده است، و بچه كوچك آن

  .كند كنم، آنچه را براى مشا بگومي كه خودم آن را اجنام داده باشم؛ چون خدا به من حمبت مى من سعى مى. بشويد

   اى كمره اهللا سيد حسني كوه تواضع آيت

مرحوم آيت اهللا سيد . تر از خودت منفعت دارد موضوع بسيار مهم، جاده باز كردن و پَر دادن به كسى است كه بيش
يك قدم ديگر ! اى كمره حضرت آيه اهللا العظمى كوه: گفت دنيا به او مى. نزديك به مرجعيت بود »1«  اى كمره كوهحسني  

اى كه چشمش معيوب هم  ديد شيخ عمامه ژوليده. اّما يك روز زود وارد كالس درس شد. مانده بود كه جنف را قبضه كند
پيش خود  . گويد شان درس مى هم اطرافش هستند، و او براىبود، گوش كالس درس نشسته است، و چهار تا پنج طلبه 

اين شيخ درس ! خدايا: وقىت او درس اين شيخ ژوليده را گوش داد، گفت. گويد گوش بدهم ببينم اين شيخ چه مى: گفت
دهد؟ حاال فردا هم  نكند او فقط امروز دارد عاىل درس مى! اين شيخ چه كسى است؟ خدايا! خواند كجاست؟ خدايا
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فرداى آن روز، در . دهد فردا هم زودتر آمد و ديد، خري، اين شخص عاىل درس مى. گويد آمي، ببينم او چه مى ودتر مىز 
ديگر از فردا به بعد، من روى ! شاگردان من: اى با آن عظمت، روى منرب نشست و گفت مقابل چهارصد نفر، كوه كمره

  سه روز. نشينم اين كرسى منى

______________________________  
كمرى أصال االرونقى مولدا التربيزى النجفى  الكوه: حسني بن حممد بن حسن بن حيدر احلسيىن]  حسن[السيد . 9) 1(

نسبه إىل  ) كمرى و الكوه. (1299رجب سنه  23مسكنا و مدفنا املعروف بالسيد حسني الرتك توىف عقيما بالنجف ىف 
بوزن جبل فارسى مبعىن الصلب بلده من بالد الرتك ) كمر(سى مبعىن اجلبل و بوزن قوت فار ) كوه(كلمه مركبه من كلمتني 

ا بلده من بالد الرتك) و االرونقى(ىف ايران  كان من رؤساء علماء النجف املربزين ىف . نسبه إىل ارونق و مل اعثر عليها و كأ
مدرسا ىف الفقه و األصول درس فيهما ىف حياه عصره اماما جليال مشهورا معروفا ذا مجاعه و أشياع و اتباع و مدرسه كربى 

انتهى . 1281استاذه الشيخ مرتضى األنصارى املذكور مث انتهت اليه نوبه التدريس فيهما ىف النجف بعد وفاه األنصارى 
، 6ه، ج الشيع أعيان. اليه أيضا امر التقليد بعد وفاه شيخه املذكور فقلد ىف قفقاسيا و تركستان و أذربيجان و بالد الفرس

   با تلخيص 146 -147ص 

  

  228: اميان و آثار آن، ص

تر وارد است، و ديدم  دهد و حس كردم از من بيش زودتر در اين كالس آمدم، و ديدم يك روحاىن دارد اين جا درس مى
آزاد است كه خواهد،  تر مى هر كسى علم بيش. نشينم روم و پاى درس او مى من به او حمتاج هستم، من از فردا به بعد مى

  .خواهد به درس ديگرى برود در درس او شركت كند، و منى

 »1«  اين شيخ ژوليده چه كسى بوده كه چشمش هم ناراحىت داشت؟ او مهان شخصى بود كه فردا شيخ مرتضى انصارى
به حالت كسى كه يك قدم مانده به كرسى مرجعيت، چرا اين كار را كرد، و براى چه يك مرتبه از حالت مرجعيت . شد

  .شاگردى برگشت؟ براى اين كه او آدم بود

ام  اى را بردارم، به خدا، گريه كنم كه لقمه ها كه يادم هست، دستم را كه دراز مى تر وقت به خداى الشريك له، در بيش
 اى را كه من به خودت قسم، در اين چند ساىل كه از عمرم گذشته، مهني لقمه! گومي خدايا به خودم مى. گريد مى
در اين دنيا : پرسم از خدا مى. شد براى اين كه من تا حاال بايد نفسم قطع مى. اى خواهم خبورم، تو به من زيادى داده مى

   من چكاره هستم؟ اين چه زندگى
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______________________________  
ألنصارى، مرتضى بن حممد أمني بن مرتضى بن مشس الدين ا.): ق. 1281 -1214(الشيخ األنصارى . 10) 1(

ولد ىف مدينه دزفول اإليرانيه ىف يوم الغدير الثامن عشر من ذى احلجه من سنه أربع عشره و مائتني و . الدزفوىل، النجفى
اهد بن على الطباطبائى : ارحتل إىل العراق مرّتني، فأقام به حنو سبع سنني مالزما حللقات دروس. ألف السيد حممد ا

و . مد شريف املازندراىن احلائرى، و هو أبرز مشاخيه، و موسى بن جعفر كاشف الغطاء النجفىاحلائرى، و شريف العلماء حم
عاد إىل دزفول، مثّ زار مدينىت بروجرد و أصفهان، و التقى فيهما رجاالت العلم و الفقه، مثّ توّجه إىل كاشان، فمكث فيها 

ا مّده يسريهحنو أربع سنوات، حضر خالهلا دروس أمحد بن حممد مهدى النراقى  مثّ . الكاشاىن، و رجع إىل بلدته، فأقام 
و تبحر ىف .). 1253املتوّىف (، فاستوطنها و حضر حبوث على بن جعفر كاشف الغطاء )1246(ارحتل إىل النجف عام 

و غزاره الفقه و األصول، و تصّدى لتدريسهما، فأظهر كفاءه و مقدره عاليه ملا كان يتمتع به من ذوق رفيع، و دقه نظر، 
مثّ . و ذاع صيته ىف األوساط العلميه، و أقبل عليه العلماء. علم، و ملا كانت تتسم به حبوثه من عمق و ابتكار و روح علميه

، و كان يدّرس ىف مسجد اهلندى ىف .)1266(انتهت إليه رئاسه الطائفه بعد وفاه حممد حسن صاحب اجلواهر ىف سنه 
كثر من أربعمائه عامل و طالب، و قد أخذ عنه و خترج به عدد كبري من املشاهري، النجف األشرف، فيحضر جملس درسه أ

و ترك .. السيد حسني بن حممد الكوهكمرى، و السيد حممد حسن الشريازى، و حبيب اهللا بن حممد على الرشىت، : منهم
، كتاب الطهاره، كتاب )مطبوع( املعروف بالرسائل، و كتاب املكاسب) مطبوع(آثارا جليله، أشهرها كتاب فرائد األصول 

الصاله، كتاب الصوم، كتاب اخلمس، أحكام اخللل ىف الصاله، الوصايا و املواريث، القضاء و الشهادات، رساله فتوائيه 
   با تلخيص 654 -557، ص 13موسوعه طبقات الفقهاء، ج ... بالفارسيه مساها صراط النجاه 
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  .ها منودم ؟ نه كارى براى تو كردم، و نه كارى براى انسانيت و براى انساناست كه من دارم

   گر بر سر نفس خود امريى، مردى بر كور و كر نكته گريى، مردى

   اى بگريى، مردى مردى نبود فتاده را پاى زدن گر دست فتاده

  »1«  رودكى مسرقندى

كسى كه بفهمد، «: فرمايد پيغمرب صلى اهللا عليه وآله مى .اين كار آيت اهللا كمرى، واگذار كردن كار، به متخصص است
 .باالتر از خودش در كسب، در برنامه و در فكر وجود پدارد و برايش جا باز نكند، او به امت من خيانت كرده است
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ا »2« أُولِئَك ما كاَن َهلُْم َأْن َيْدُخُلوها ِإالَّ خائِفَني َهلُْم  َو َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر فيَها اْمسُُه َو َسعى ىف َخراِ
ْنيا ِخْزٌى َو َهلُْم ِىف اْآلِخَرِه َعذاٌب َعظيمٌ    »3« . ِىف الدُّ

   ادام ماجراى حضرت على عليه السالم

فروختم و االن هم آن را من به اين خامن خرما . به مشا چه ربطى دارد! آقا: دار به حضرت على عليه السالم گفت آن مغازه
زد، و از طرف  از طرىف آن دخرت به قدرى نرم و به قدرى آسان داشت حرف مى. گريم و اين به مشا ربطى ندارد پس منى

هايش را هم   هايش را به كمرش گرفته بود و مشت كرد؛ او دست اش درهم بود و سرسخىت مى دار هم چهره ديگر، آن مغازه
  .تر مقاومت كرد، او را بزند ى عليه السالم بيشگره كرده بود كه اگر عل

حاال اين دخرت خرما را برده و خامنش قبول . آدم در هر لباسى كه هست، چقدر خوب است كه نرم، گرم و خوب باشد
رتى به او مى دار اين خرما را مى نكرده است، چه عيىب داشت كه اين مغازه داد؟ وىل او اين كار را  گرفت و خرماى 

آقا بريون آمد، و از آن دخرت . اش بريون برود از مغازه: او مشت به سني امريمؤمنان عليه السالم زد و به او گفت. دنكر 
  ها آن. خواست كه از آن مغازه بريون بيايد

______________________________  
اين بيت . شود دريافت مىدر اين رباعى به معناى مفهوم لطيف و دقيقى است كه با دقت و تأمل " نكته." 11) 1(

چنني اين رباعى به با تغيري در بيت اول،  به پورياى وىل نسبت داده شده است؛ هم" نگريى" به" گريى" رباعى با تغيري كلم
   ور بر نفس خود امريى، مردى/ گر در نظر خويش حقريى، مردى: به بابا افضل كاشاىن نسبت داده شده

  :، وصيه النَِّىبَّ صّلى اهللا عليه آله و سّلم عند قرب وفاته و فيه13، حديث 486، ص 22حباراألنوار، ج . 12) 2(

  َأَال َو َمْن َأمَّ قـَْوماً ِإَماَمًه َعْمَياَء َو ِىف اْألُمَِّه َمْن ُهَو َأْعَلُم ِمْنُه فـََقْد َكَفرَ : َو َكاَن ِممَّا ذََكَر ِىف ُخْطَبِته

َمْن أَمَّ قـَْوماً َو ِفيِهْم َمْن ُهَو أَْعَلُم ِمْنُه َملْ يـََزْل أَْمُرُهْم ِإَىل السََّفاِل ِإَىل «: ّلم فرموده استچنني پيامرب صّلى اهللا عليه آله و س هم
  106، حديث 5، ص 3األحكام، ج  ذيب» .يـَْوِم اْلِقَياَمهِ 

  .114: بقره. 13) 3(
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تان برومي و به  خواهر ديدى، بقال قبول نكرد، پس بيا در خانه: خرت فرمودبا مهديگر راه افتادند، و حضرت به آن د
اين در حاىل بود كه على عليه السالم . دار قبولت نكرد خامنت ماجرا را بگومي، شايد خامنت قبولت كند، اين جا كه مغازه

  .امري چند ميليون انسان بود

اى؟  ات را سپر كرده اى، سينه قبولت نداشتند، حاال كه ميلياردر شدهديروز كه از ده آمده بودى و براى محاىل ! جناب تاجر
شناسم و  روم، كسى را منى ام را بلد نبودم، حاال كه در برابر چندين نفر از منرب پايني مى من هم كه تا ديروز حرف يوميه

كنند؛ دهاىن  پر از خاك مى كنم خداى روى زمني هستم؛ چون بلدم حرف بزمن با دهاىن كه دو روز ديگر آن را خيال مى
به راسىت چه خرب است؟ امريمؤمنان عليه السالم . برند خورند و مى هاى به اين زيباىي را مى ها لب كه دو روز ديگر، كرم

هاى وجوديش شكوفا نيست، از عواطف حمبت، صفا و صميميت عبادت و فضيلت به دور  هر كسى سرمايه: فرمايد مى
گومي قيمت او انداز خس و خاشاكى نيست كه با آن  قيمت چنني كسى را بپرسند، من مىاگر بيايند از من . است
  .افروزند اى آتشى مى حلظه

اين دخرت جوان  : صاحبخانه كه ديد دخرت نيامده، پيش خود گفت. دخرت به راه افتاد و على عليه السالم هم به راه افتاد
از آن . آيد، دوان دوان به مست حضرت رفت ه دارد با كلفتش مىكجا رفت؟ او كه ديد رئيس مملكت اسالم آهسته آهست

: آمد؛ زيرا يك نفر به او گفته بود طرف هم بازارى كه على عليه السالم را با مشت زده بود، داشت به طرف حضرت مى
نه، : فتگ. اگر تو هم هوس كردى، به تو هم مشىت بزمن: داىن چه كسى را با مشت زدى؟ و او هم جواب داده بود مى

خواهم به تو بگومي، مشىت كه زدى، به سني  خوردن ندارد و من هوس آن را ندارم، اما من مى سني من ارزش مشت
حضرت  ! مرا ببخش: آن بازارى خود را به امريمؤمنان عليه السالم رساند و به حضرت فرمود. امريمؤمنان عليه السالم بود

و وقت مشا را گرفتم؛ با تو حرف زدم؛ مرا ببخش تا من پيش خدا ات آمدم  من را ببخش كه به درب مغازه: گفت
دار  بعد هم مغازه. چرا حضرت چنني گفت؟ براى اين كه اين قدر اين آدم با عاطفه و بزرگوار بود. مسئوليىت نداشته باشم

رتى عوض كرد   »1« .خرما را از آن دخرت گرفت و با خرماى 

  »2«  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

______________________________  
آمده كه به  8، حديث 152، ص 5البته، روايىت در كاىف، ج . مستندى براى روايت گفته شده يافت نشد. 14) 1(

 َمرَّ أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َعَلى َجارِيٍَه َقدِ «: منت آن روايت چنني است. روايت گفته شده تا انداز زيادى نزديك است
  ».ا فَِإنَّهُ َأْعَظُم لِْلبَـرََكهاْشتَـَرْت حلَْماً ِمْن َقصَّاٍب َو ِهَى تـَُقوُل زِْدِىن فـََقاَل َلهُ َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه زِْدهَ 
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  .ديوان حافظ شريازى 87مصرعى از غزل مشار . 15) 2(
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  توبه دواى هم دردها

چراىن و عادت به قمار، مرض  هاى عزيز بايد بدانند، عادت به چشم جوان. ه يك اصل بوده و گناه، مرض استتوب
است، و شخصى كه عادت به زنا دارد، مريض است، و توبه دواى اوست، و نااميدى از معاجله، كفر، و آن هم كفر به 

با توبه، انبساط روح پيدا كنيم، و شكوفا و . باشد مى دكرت اين امراض، قرآن است، و دواى اين امراض، توبه. پروردگار
  .ها بكوشيم خوش فكر شومي، و براى جنات انسان

   اقسام توبه

باشد؛ اين   قسم دوم، توبه خانوادگى مى. قسم اول، توبه فردى است؛ اين كه من تنها خودم آشىت كنم. توبه سه قسم است
كنم و با او حرف بزمن؛ او را تشويقش كنم؛ به او  بروم و به او سالم مىكه من بعد از آشىت كردن، خودم به سراغ خامنم 

من و مادر كه خوب شدمي، اين خوب شدن كم كم . پول بدهم؛ او را به مكه بربم و توبه بدهم؛ او را با خدا آشىت دهم
. شود ور كلى خوب مىشوند، و بدين ترتيب خانه به ط گذارد و دخرت و پسر خانواده هم خوب مى ها تأثري مى در بچه

در اين كه جامعه چگونه بايد توبه كند، بايد به راهكارهاىي كه . رسد بعد از توبه خانوادگى، نوبت به توبه اجتماعى مى
هاىي  ها از آن آدم قرآن كرمي مطرح كرده مراجعه كنيم؛ چون توبه اجتماعى به اين سادگى نيست؛ ما مردمى ندارمي كه هم آن

قرآن جميد در توبه اجتماعى دو . مهه اين طور نيستند. ها بگويند، چشم بيا توبه كنيد، و آن: خ تقى بگويدباشند كه آقا شي
راهى   »1« .ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَّذيَن يُقاتُِلوَن ىف َسبيِلهِ  :يك راه توبه اجتماعى در اين آيه آمده است. برنامه مطرح كرده است

از اسالم   »2«  راه دوم مهان راهى است كه گاندى هندى. پيشگريى از مرض است كند، يك راه كه اين آيه بيان مى
  گرفت و به آن عمل كرد و

______________________________  
  .4: صف. 16) 1(

خبش كشور بزرگ هند از  ، سياستمدار و فيلسوف و جنات)من -مهر) (مهانداس كارامچاند(مهامتا گاندى . 17) 2(
ها بود كه ملت هند را در راه آزادى از استعمار  او رهرب سياسى و معنوى هندى. استثمار انگلستان چنگال استعمار و
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اش، استفاده از هر نوع ترور و خشونت براى رسيدن به مقاصد را رد  گاندى در طول زندگى. امپراتورى بريتانيا رهربى كرد
زادروز وى در هند، به . كنند ياد مى) ندى به معناى پدردر ه(يا باپو » پدر ملت«مردم هند از او با عنوان . كرد مى

  .عنوان يك روز تعطيل ملى است و گاندى جايانىت نام دارد

   دانشنام رشد با تلخيص -پديا، دانشنامه آزاد ويكى: منبع
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. ه، صنعت، پول و چيزى نداشتگاندى اسلحه، كارخان. چهارصد ميليون آدميزاد را از شر گرگ استعمار جنات داد
او براى . بست ديگرى هم دارد كه به كمرش مى اى بر روى دوشش است و پارچه بينيم، فقط پارچه عكس او را كه مى

كرد  چنني مقدارى از پشم اين بز را قيچى مى خورد؛ هم دوشيد و مى زندگى ساده خود، يك بز هم داشت كه شريش را مى
به راسىت  . انداخت اى هم داشت كه بر روى دوشش مى او حوله. كرد و پرياهن درست مىريسيد  و با دوك دسىت مى

اى كه قرآن به اين شكل دارد، و گاندى  توبه. گاندى چه كار كرد كه توانست چهارصد ميليون مريض را جنات دهد
را سياست عدم مهكارى گذاشته  اش را پياده كرد، و چهارصد ميليون نفر را از شر استعمار جنات داد، دنيا اسم آن نقشه
  .بنابراين يك راه ديگر توب اجتماعى، سياست عدم مهكارى بوده و بر مهه هم واجب است. است

   برنام پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم در مورد توب اجتماعى

. از خطر، به اجرا در آورد پيغمرب صلى اهللا عليه وآله اين طرح سياست عدم مهكارى را براى معاجل مرض و براى پيشگريى
هاى كعب بن مالك، هالل بن اميه و  خواست به جنگ تبوك برود، سه نفر بازارى پولدار مشهور، به نام پيغمرب كه مى

ما چند كار در بازار و در زندگى ! اهللا يا رسول: مراره بن ربيع، به حضور پيامرباكرم صلى اهللا عليه وآله آمدند و گفتند
پيغمرب صلى اهللا . عيىب ندارد: حضرت فرمود. دهيد ما كارهاميان را اجنام دهيم، و بعد به مشا ملحق شومي مىدارمي، اجازه 

ها در مدينه ماندند و به پيامرب  آن. راحت شدمي؛ آخر، چقدر ما به جنگ برومي: عليه وآله كه رفت، آن سه نفر گفتند
در اين خطوط جنگ تبوك، . خود تا مرز تبوك رفت و بعد هم برگشت اّما پيغمرب صلى اهللا عليه وآله با سپا. ملحق نشدند

مردمى كه براى تأمني . ها پيش آمد هاى صرب و استقامت اسالمى براى مسلمان ترين برنامه ترين نكات تربيىت و ارزنده ارزنده
و جو مردم گرفته بودند و دور ها به جاىي رسيده بود كه پوسىت را كه از گندم  امنيت جامع اسالمى رفتند، كارشان در راه

ده نفر ده نفر با يك خرما بيست و چهار ساعت را زندگى . خوردند داشتند و مى رخيته بودند، براى سد جوع بر مى
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ام، كره، عسل، مربا و پنري ليقوان  توامن بار دين به دوش بكشم، من كه اگر صبح، سر ميز صبحانه آيا من مى. كردند مى
ام رنگني نباشد، چيزى از گلومي پايني  گومي؛ من كه اگر ظهر سفره ورم و آن روز به كاينات بد مىآ نباشد، طاقت منى

   رود؛ من كه پرياهنم را بايد پاريس بدوزد و كت و شلوارم را براى دوخنت بايد به لندن منى
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اگر زندگى مردم مسلمان : گفت مى »1«  سيد مجال. ومتوامن بار دين را به دوش بكشم و اهل حق بش بربند، آيا من مى
پرسىت به  پرسىت و رنگ پرسىت، سنگ از مدپرسىت، جتّمل كنند؛ اگر آنان ها دنيا را فتح مى به مهان سادگى روز اول برگردد، آن

  .گريند در بيايند، دنيا را مى

به اهل مدينه خرب دادند كه . ى به مدينه برگشتاكرم صلى اهللا عليه وآله كه با يك جامع جنگ خيلى طول نكشيد كه نىب
رهرب عاليقدر اسالم صلى اهللا عليه وآله هم منتظر بود كه مردم به استقبال بيايند، ارتش را متوقف كرد و بر . سپاه برگشته

. نيدسياست عدم مهكارى را فراموش نك! جامعه من: باالى بلندى رفت، و يا اين كه بر روى اسبش بلند شد و ايستاد
، ممنوع )هاى زندگى رابطه داشتند كه با مردم مدينه در متام برنامه(رابطه با مراره بن ربيع، كعب بن مالك با هالل بن اميه 

. اين سه نفر، به هر كس سالم كردند، جواىب نشنيدند. مردم به استقبال آمدند و اين سه نفر هم چنني كردند. است
ها را رها كنند؛ چون  اگر مريض. به خاطر حفظ جامعه از مرض، حرام گشته بودجواب سالم واجب است، اما آن موقع 

مردم را رها كنيم و پيش خود پيغمرب صلى : آن سه نفر گفتند. منايند مرضشان مرض مسرى است، بقيه را هم بيچاره مى
   اّما پيامرب صورتش! ك يا رسول اهللالسالم علي: هر سه نفر آمدند و گفتند. اهللا عليه وآله برومي كه او رمحه للعاملني است

______________________________  
هجرى قمرى در قرى اسدآباد مهدان و در خانواده شيخ  1254او در شعبان : سيد مجال الدين اسدآبادى. 18) 1(

. كت كردسيد او در ادام حتصيالت ديىن، به جنف رفت و در حوزه درس شيخ مرتضاى انصارى شر . االسالم متولد شد
در . شيخ مرتضى كه از حدت ذهن و كثرت هوش سيد مجال الدين مطلع شد، او را براى تبليغ، به هندوستان فرستاد

ران آمد و شروع به نشر افكار و عقايد خود كه اساس آن اجياد . هند، سيد مجال با زبان انگليسى آشنا شد سپس او به 
عمال . و تأمني آزادى و استقالل حقيقى ملل اسالم بود، پرداختوحدت اسالمى و جلوگريى از استعمار انگليس 

در پاريس سيد روزنامه عرو الوثقى را تأسيس كرد  . انگليس او را كه براى مدتى به مصر رفته بود، از آن كشور اخراج كردند
يران وعثماىن اثر به اين روزنامه در روشن كردن افكار مردم ا. كه سردبريى آن بر عهده شاگردش، شيخ حممد عبده بود

ران دعوت كرد، ليكن بر اثر دسيسه هاى دربار،  1307در سال . سزاىي گذاشت ناصرالدين شاه بار ديگر او را به 
جا  مأمورين شاه او را از آن. سيدمجال مورد بغض شاه قرار گرفت و او معرتضانه در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شد
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پس سيد مجال به اسالمبول بازگشت، سلطان عبداحلميد ابتدا به اميد آن كه از عقايد س. خارج و به عتبات تبعيد كردند
سيد درباب اجياد وحدت اسالم استفاده كند، از او دجلوىي كرد اما درباريان سلطان و كارگزاران انگليس به خمالفت با سيد 

بعد با . مشايخ اسالمبول به خاك سپردنداش را در قربستان  در اسالمبول مسموم، و جنازه 1314برخاستند و در سال 
   مركز اسناد انقالب اسالمى با تلخيص -دانشنام رشد: منبع. تالش افغان ها، اين جنازه به كابل انتقال پيدا كرد
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ان لباس، پارچه، كارخانه از انگلست: گاندى مهني كار را كرد و گفت. ها برگرداند، و اصًال به صورتشان نگاه نكرد را از آن
آن موقع، اين  . كننده متوقف شدند يكباره، چهارصد ميليون مصرف. ها درست نكنيد و زندگى نگرييد و بازار براى آن

برد؛ بلكه گناه خود به  كند؛ گناه را از بني مى سياست عدم مهكارى، امراض را معاجله مى. كار، چقدر كار مهمى بود
  .رود خود از بني مى

. ها سالم نكردند ها درها را باز كردند، اّما به آن يت وارد مدينه شد، اين سه نفر هم به خانه رفتند و در زدند، خانوادهمجع
رفتند از . كند ها اعتناىي منى بريون آمدند كه رفقا را ببينند، ديدند كسى به آن. كند ها سالم منى آنان ديدند احدى به آن

اين گونه . دهد ها نان منى فروشد؛ رفتند نان خبرند، ديدند نانواىي به آن ها جنس منى  به آنبقاىل جنس خبرند، ديدند بقاىل
گفتند، چرا ما  ها با خود مى آن. ها قفس شد جهان براى آن. شان تنگ گشت مدينه براى آنان قربستان شد و دنيا براى

پيغمرب صلى : امنى از پشت پرده به مردى گفتبعد هم دو روز كه گذشت، در مسجد، خ. اين طورى كردمي؛ ما بد كردمي
مرد رفت . از رسول اهللا اجازه بگري تا من او را ببينم: زن گفت. آرى، و رو به حمراب نشسته: اهللا عليه وآله هستند؟ گفت

رخيت،   ك مىپيغمرب صلى اهللا عليه وآله كنار پرده آمد، زن در حاىل كه اش. خامنى با مشا كار دارد! آقا: به رسول اهللا گفت
اى با  ما تا امروز نه با او حرف زدمي، نه به او نگاه كردمي و هيچ رابطه. من زن كعب بن مالك هستم! يا رسول اهللا: گفت

از پروردگار بپرسيد، اگر خداوند راضى نيست كه . هامي با او حرف بزنند گذاشتم بچه به خانه هم كه آمد، منى. او نداشتيم
ها بدون اين كه  آن. لبته، من از طرف دو زن ديگر هم منايندگى دارم، مشا ما را مهني جا طالق بدهيدها باشيم، ا ما با اين

ها  شود، چنني تقاضاىي مطرح كردند؛ چون آن شان چه مى به حمبت شوهرانشان فكر كنند و فكر كنند كه سراجنام زندگى
پيغمرب . كرد داشت اين جورى مرض را معاجله مىخدا . شان غرق در عشق خدا بود غرق در حمبت خدا بودند و زندگى

آن سه نفر از مدينه به . طالق نه، مشا فقط وظيفه داريد به سياست عدم مهكارى ادامه بدهيد: صلى اهللا عليه وآله فرمود
ها  د و با آنها غذا بربيد و كنار بيابان بگذاريد و برگردي براى آن: پيغمرب صلى اهللا عليه وآله فرمود. طرف كوه احد رفتند

بد كردمي؛ اشتباه كردمي؛ ما را بيامرز؛ : ها چهل و نه شب صورت روى خاك گذاشتند و به پروردگار گفتند آن. حرف نزنيد
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ملكوت هم . ها قهر است ها ديدند كه آمسان هم با آن آن. اى نكرد ها فايده ما را ببخش؛ ما ضرر كردمي؛ وىل اين گفنت
   دهم؛ بلكه حبيب من مشا را راه نداده، من مشا را راه مى: ها بگويد طور نبود كه خدا به آن اين. سياست عدم مهكارى دارد
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. خواهم خواهد، من هم مشا را منى او مشا را منى. ما با هم احتاد دارمي؛ ما يكى هستيم؛ اصًال يك طرح است: گفت خدا مى
كند؛ چون خدا هم به خاطر  دانيد چرا خدا ما را قبول منى مى! رفقا: گفت  شب پنجاهم بود كه كعب بن مالك باهوش

پيغمرب صلى اهللا عليه وآله سياست عدم مهكارى پيش گرفته است، و براى اين كه ما سه نفر با هم هستيم، ما را قبول 
نيمه شب بود  . ز هم جدا شدندآن سه نفر ا. ما اصًال بايد تنهاى تنها شومي تا هيچ كس را ديگر نداشته باشيم. كند منى

ها برگشتند و آشىت كردند؛  آن. ها كاىف است براى آن: فرمايد خدا مى! يا رسول اهللا: كه جربئيل عليه السالم آمد و گفت
هاى مناز صبح بود يا بعد از مناز صبح كه  نزديكى. ها را بياورند آن وقت پيامرب دستور داد كه مردم آن. ديگر قبولشان كن

منايندگان پيغمرب صلى اهللا عليه وآله . رخيتند ها روى خاك بود و مثل زن و بچه مرده داشتند اشك مى صورت آنهنوز 
. آمدند و زير بغلشان را گرفتند و در حاىل كه پيغمرب صلى اهللا عليه وآله هم در مسجد ايستاده بود، آن سه نفر را آوردند

به خدا، از روز توّلد تا شب قبل، ساعىت در : ر آغوش گرفت و فرمودپيغمرب صلى اهللا عليه وآله كعب بن مالك را د
  »1« .تر از ساعت توبه ديشب نبود ات پرقيمت زندگى

  .توبه، توبه فردى، خانوادگى، اجتماعى است، و توبه اجتماعى، عدم مهكارى است

مان را هم حفظ  كند، و آبروى ما را قبول مىاگر نااميد شومي، كافر هستيم، بله، او . كند خدا ان شاء اهللا ما را قبوملان مى
  .دهيم كه در ساى عنايت او براى خود آيند روشىن بسازمي گذرد، و ما هم به پروردگار پيمان مى منايد؛ از گناه ما مى مى

______________________________  
  .اين اشاره ماجرا دارددر ذيل آى صد و هجدهم سور توبه نيز به . 197 - 196، ص 1تفسري قمى، ج . 19) 1(
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   شخصيت زن در پرتو اميان

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

آن عنايت و توّجه خمصوص داشت، مسأل  گذارى قرآن جميد در زمان نزولش به يكى از مسايل بسيار مهمى كه قانون
  .حقوق زن بود

ره در دنياىي كه قرآن جميد نازل مى هاى عاىل  شد، جنس زن در هيچ يك از شؤون حياتى، داراى حق نبود و از متام 
اع زندگى براى آشناىي با رفتار و كردار دنيا با جنس زن قبل از نزول قرآن، الزم است به اوض. انساىن و حقوقى حمروم بود

البته، آن كشورهاىي كه در آن وقت، تقريباً گِل سر سبد . زن در چند كشور متمدن و مهم جهان در آن زمان، اشاره شود
  .يونان، ايتاليا، ايران، چني، هندوستان، و كشورهاىي مشابه اين كشورها: اين كشورها عبارتند از. متام كشورها بودند

زندگى زن را در اين كشورها در آن زمان، و سپس بعد از بيان حّق زن در آيني اسالم، خنست نگاهى كوتاه دارمي، به چهر 
   آن را با حقوق زن در اين كشورها، مقايسه
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  .كنيم تا موقعيت برتر اسالم از نظر حقوقى در اين رابطه معلوم گردد مى

   وضعيت زن در كشورهاى خمتلف

   يونان. 1

   يونان. در آن زمان، سرزمني علم، حكمت، فلسفه، ورزش، حتقيق، تعليم و تدريس بوداما يونان 

  ، افالطون»3«  ؛ يعىن حمل نشو و مناى طالس ملطى»2«  ؛ يعىن مركز به وجود آورند زميقراطيس»1« يعىن كشور سقراط
  ترين مراكز مقدس. »6« ، ارسطو»5«  ، جالينوس»4«
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

سوفسطائيان، به . پدر علم فلسفه، با حنو تدريس سوفسطائيان خمالفت كرد): م. ق -هاى حدود سال(سقراط . 1
سقراط شاگردانش را . اى بدهند هاى زيركانه آموختند كه چگونه در مباحثات، به سواالت خمتلف جواب شاگردان خود مى

تجو كرده و مطابق با نداى وجدان خود، زندگى كنند، حىت اگر اين كار، كرد تا در دنياى اطراف خود، جس تشويق مى
سقراط هيچ اثر مكتوىب از خود بر جاى نگذاشت، اما تعدادى از . ها را در جهت خمالف با حكام كشور قرار دهد آن

مكتوب ثبت  به طور) م. ق -(و نيز كسنوفون ) م. ق -(مباحثات وى با ساكنني آتن توسط شاگرد معروفش افالطون 
هايش را كرد، جام زهر را به آرامى سركشيد و  او پس از اين كه وصيت. حمكمه آتن سقراط را حمكوم به مرگ كرد. اند شده

   دانشنام آزاد، با تلخيص: منبع. پس از دقايقى جان سپرد

ريت به سال قبل از ميالد دموك. از فيلسوفان يوناىن بود( Democritus(ِدموكريت يا ذميقراطيس يا دموكريتوس . 2) 2(
دموكريت خنستني كسى بود كه . او سفرهاى بسيار منود و پنج سال با مهندسان مصرى كار كرد. در شهر آبدر به دنيا آمد

آثار دموكريت كه در عهد عتيق . است ناپذيرى دانست كه دنيا از آن ساخته شده از امت سخن گفت و آن را جزو خبش
است؛  معروف بوده» فيلسوف خندان«او در يونان باستان به عنوان . است به دست ما نرسيدهشهرت فراوان يافته بود، 

   دانشنام آزاد، با تلخيص: منبع. است كرده چون بر ارزش شادماىن تأكيد مى

او از پدر و مادرى . او خنستني متفكر و فيلسوف يوناىن در نيمه دوم قرن هفتم پيش از ميالد است: طالس. 3) 3(
بيىن كسوف سال پيش از ميالد، به عنوان يك مرد دانشمند  طالس پس از پيش. قى در شهر ميلتوس به دنيا آمدفيني

اى كه به وى نسبت  ترين نكته مهم. وى خنستني كسى است كه دانش هندسه را از مصر به يونان آورد. شناخته شد
ها و دو زاويه جماور آن با هم مساوى  اى آنه دهند، اين است كه دو مثلت مساوى يكديگرند، اگر يكى از ضلع مى

هاىي كه طرح كرده است، در  تر به حلاظ پرسش هاىي كه به برخى مسايل داده، بلكه بيش طالس، نه به خاطر پاسخ. باشند
   روزنامه شرق با تلخيص: منبع. تاريخ فلسفه به جايگا رفيعى دست يافته است

) سقراط، افالطون و ارسطو(گانه  ني فيلسوف از فيلسوفان بزرگ سهافالطون يا فالطون، دوم: افالطون. 4) 4(
تأثري او بر فلسفه اسالمى نيز قابل . هاى فلسفى فرهنگ غرب را بنا گذاشت در ميان اين سه، او بود كه پايه. است يوناىن
بيست سالگى براى  وى در. افالطون در آتن به سال قبل از ميالد در يك خانواده متشخص آتىن متولد شد. است توجه

پس از اعدام سقراط به . اين مصاحبت و شاگردى به مدت ده سال ادامه يافت. تكميل معارف خود شاگرد سقراط شد
افالطون در سال پيش از ميالد آكادمى را در مكاىن به مهني نام بنا كرد تا به طور جامع .. سال، افالطون آتن را ترك كرد 
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در . ارسطو به مدت سال شاگرد آكادمى و پس از آن استاد بود. ن زمينه بپردازدبه آموزش حكمت و حتقيق در اي
ترين كتاىب كه  مهم. شد شناسى، زيست شناسى، هندسه، اخالق و كالم تدريس مى هاى خمتلفى، شامل ستاره آكادمى رشته

رتين وجه رسال مجهور، هنر و زيباىي را از ديدگاه ا. از افالطون به جاى مانده رسال مجهور است فالطون و سقراط به 
   پديا، دانشنامه آزاد با تلخيص ويكى: افالطون در سال ُمرد منبع. دهد نشان مى

هاى او بيش از هزار سال ديدگاه چريه در پزشكى اروپا  ديدگاه. او از پزشكان يونان باستان بود): م -(جالينوس . 5) 5(
وى هشتمني و آخرين طبيب بزرگ است، و نه تنها كسى . بود) كنوىن در تركيهبرگاماى  (جالينوس اهل پرگامون يونان . بود

از آغاز پيدايش پزشكى تا آن زمان، . به پايه او در علم نرسيد، بلكه هيچ كس به مقام علمى او نزديك نگرديد
آنان قيام كرد و گفت او بر ضّد . سوفسطائيان در آن فن اختالف بسيارى پديد آورده و حماسن آن را از بني برده بودند

هاى بسيار در   او كتاب. آنان را ابطال منود و دانش بقراط را زنده ساخت و بر كتب از دست رفته او، شروحى نوشت
ها در  جالينوس، به قوىل تا حدود چهارصد كتاب تاًليف كرد كه خبشى از آن. كشف حقايق فن پزشكى تاًليف كرد

  :است نام جالينوس به خاطر شهرت وى، در ادبيات فارسى رواج يافته .سوزى نيايشگاه صلح از ميان رفت آتش

   وگر خود علم جالينوس داىن چو مرگ آمد به جالينوس ماىن نظامى

   پديا، دانشنامه آزاد با تلخيص ويكى: منبع

. ونان، به دنيا آمداى ثرومتند از اهاىل استاگريا، شهرى در مشال ي در خانواده) قبل از ميالد(او در سال : ارسطو. 6) 6(
در، . جا درس خواند و تدريس كرد در سالگى به فرهنگستاىن به نام آكادمى افالطون در آتن فرستاده شد و سال در آن

شاگرد . آيد ترين فيلسوفان غرىب به حساب مى او كه يكى از مهم. آموزشگا خود در آتن را به نام اليسيوم تأسيس كرد
هاى گوناكون من مجله فيزيك، متافيزيك، شعر،  ها و رشته تاليفات او در زمينه. قدوىن بودافالطون و آموزگار اسكندر م

تعريف » دانش بودن«ارسطو فلسفه را به عنوان . اند زيست شناسى، منطق، علم بيان، سياست، دولت و اخالق بوده
آثار ارسطو بسيار . منطق نيز هست چنني واضع وى هم. توان از خنستني فيلسوفان حتليلى دانست ارسطو را مى. كرد مى

توان از فن شعر، فن خطابه، كتاب  است كه از آن مجله، مى) جز رياضى(متنوع بوده و شامل مجيع معارف و علوم يوناىن 
حقايق . كند فلسفه خود را آغاز مى( Idea(ارسطو با انتقاد از فرضيه مثل . اخالق، سياست، ما بعد الطبيعه نام برد

. ، در سالگى درگذشت()او سال بعد . وجود ندارند آنچه وجود دارد، مثال نيست، بلكه خرد و جزئى استقابل ادراك 
   پديا، با تلخيص دانشنامه وكى: منبع
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معبد، براى عبادت، آكادمى، براى فراگريى دانش، و دادگسرتى، براى احقاق حق : يونان آن زمان، سه مركز بود
  .ضعيفان
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زاييد، دخرت بود، در دادگا آتن حمكوم  دادند و او در سال اول، فرزندى كه مى در اين كشور، اگر دخرتى را كه شوهر مى
شد، و  زاييد، در آن دادگاه، به دو برابر جرميه حمكوم مى اگر اين زن، در سال دوم هم دخرت مى. شد به پرداخت جرميه مى

زاييد، با حضور پدر و مادر آن زن و پدر و مادر داماد، در دادگسرتى به دار   چه در سال سوم، باز اين زن دخرت مىچنان
  .شد كشيده مى

   چني. 2

شد، در زماىن كه اين نوزاد دخرت در دست قابله بود، طبق رسم  اى دخرتى متوّلد مى و اما در چني، وقىت درخانواده
پدر اين نوزاد دخرت، از بازار آهنگرها يك جفت كفش آهىن كه قالب آن انداز پاى اين  مهيشگى اين كشور، بالفاصله

يه مى كرد و  كرد، و هنوز لباس به تن اين نوزاد نپوشانده بودند، اين كفش آهىن را به پايش مى نوزاد يك روزه بود، 
بياورد؛ براى اين كه پاى اين دخرت رشد اين دخرت تا پانزده سال حق نداشت اين كفش را بريون . بست بندهايش را مى

  .اى در مزرعه بنشيند نكند؛ تا او يا در خانه مباند، و يا براى پراندن كالغ و كبوتر، در كلبه

   هندوستان. 3

ها  ها، در مركزى كه پيش خود آن پرست بودند، و بتخان آن قوم اول، بت. اما در هندوستان، دو قوم در هندوستان بودند
قرباىن عبارت بود . برد هر سه ساىل، يكبار، براى بىت كه در آن بتخانه است، قبيله بايد قرباىن مى. قرار داشت مقدس بود،

  .كردند تا قبيله به بت تقّرب پيدا كند در آن جا او را قرباىن مى. از دخرتى كه هيجده سالش متام شده بود

شان اين است كه اگر  متدن شده است، رسم دين و قاعد آييىن االن هم كه دنيا، دنياى علم، نور، روشنفكرى قوم، جتدد و
دار باشند و چه نباشند، به دنبال  دخرتى را شوهر دادند و آن شوهر به مرض، تصادف و حادثه از دنيا رفت، چه بچه

ّق شوهر كردن جناز شوهر، دخرت بايد تا كنار رودخانه مقدس بيايد، و براى اين كه بعد از اين مرگ، آن زن در آيينشان ح
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زنند و خاكسرتشان را در رودخانه  بندند و هر دو را با هم آتش مى ندارد، با طناىب آن زن جوان زنده را به مرد آن مرد مى
  .ريزند مى

  ايتاليا. 4

كرد، با كمك فرزندانش، آن  ، اوضاع زن اين بود كه اگر شوهرى از دست زنش كدورت پيدا مى)روم قدمي(و اما در ايتاليا 
   اين زن. كرد زن را در خانه برهنه مى
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. كردند نشست تا ديِگ روغن زيتون در حال جوشيدىن را بر روى سرش خاىل مى بايست به دستور شوهر سر پا مى مى
دخرتش را بر آمد و  كرد، به خانه مى شد و احتياج به پول پيدا مى دوم اين بود كه اگر پدرى در كار و كاسىب ضعيف مى

منود و  فروخت و كمبود خرجش را رفع مى گذاشت؛ دخرت را مى آورد و او را در معرض فروش مى داشت و به بازار مى مى
  .كرد اش را اداره مى اين گونه زندگى

   ايران. 5

ان زنده نبود؛ و اما در فرهنگ ايران، تا زمان بعثت پيغمرب صلى اهللا عليه وآله، زن ايراىن جزء اشخاص در آن جاندار 
ها، از اشخاص بودند و زن در اين  آدم، گوسفند، شرت، گاو، و مانند اين: فرهنگ، يعىن كه توالد و تناسل دارند، مثل

توانست مالك ماىل شود كه  در ايران فقط زن مى. فرهنگ، جزء اين اشخاص نبود، و حّق ملكيت، كامل هم نداشت
كه به تاريخ مراجعه شود، زنان ايراىن دهقان، دامدار و چوپان بودند، و  قيمت آن از بيست من جو كمرت باشد؛ چنان

  .ها بود هزاران كار كوچك هم به عهد آن

   عربستان. 6

  :كردند هاى خمتلفى را اجرا مى اما در عربستان، دربار زنان برنامه

  .كردند شد، فوراً او را زنده به گور مى وقىت دخرت از مادر متوّلد مى: برنام اول
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از مركبم به نفعت پايني آمدم، و از مركبت به نفعم : گفتند رسيدند، دو مجله مى وقىت دو عرب به مهديگر مى: برنام دوم
كردند؛ سه ماه، خامن اين  شد، آنان زنان خود را با مهديگر عوض مى ها رد و بدل مى اين دو مجله كه بني آن. پايني بيا

  .ه ماه، خامن آن عرب پيش اين عرب بودعرب در رختخواب آن عرب ديگر بود، و س

ها با هم با يك دخرت به  ده نفر جوان بودند، وىل هيچكدام قدرت ازدواج كردن نداشتند، بنا براين، مهه آن: برنام سوم
و آن ده . آوردند شناسى مى رفتند قيافه ها مى زاييد، آن اى مى سر سال كه آن دخرت، بچه. كردند صورت شريكى ازدواج مى

مججمه . كرد كرد، و بعد آن را با قياف آن ده مرد ارزياىب مى شناس بچه را نگاه مى آن قيافه. نشستند رد هم در اتاق مىم
آن كودك متعلق به او است، و آن فرد پدر بچه : گفت شناس مى تر شبيه بود، قيافه و قيافه بچه به قياف هر كس بيش

  .دار شود خرت دوباره بچهماندند تا سال ديگر كه آن د بقيه مى. شد مى
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   حقوق زن در قرآن

النفقه و وارث دانسته و عملش را در كاركرد ماىل حمرتم  دوش مرد، انسان، مالك، واجب اما مهان وقت، قرآن زن را هم
پيغمرباكرم . كرد برابر تلّقى مىكه ثواب مناز و روزه و حّج زن را با مرد  دانست؛ چنان حد مى داشت و ملكيتش را هم ىب مى

صلى اهللا عليه وآله شديداً با شريخوارگاه به خمالفت برخاست، و تربيت بچه را بر عهد مادر خانه گذاشت، و رهرب اسالم 
كند، اگر قصدتان  زاييد، از مهان اول كه آن بچه در دامنتان شروع به شري خوردن مى روزى كه بچه مى: ها اعالم كرد به آن

كنيد، پيش خدا، هر يك بار  باشد كه آن فرزند متصل به امت اسالمى تربيت شود، تا دو سال بعد كه شري را قطع مى اين
  »1« .اى از نسل حضرت امساعيل عليه السالم است مكيدن آن كودك، برابر با آزاد كردن بنده

حسن، : كلثوم و مسيه، حمصوالتى، مانند  شدگان خود، فاطمه، خدجيه، زينب، اسالم اين چنني آمد و از مادران و تربيت
هم اين افراد، حمصوالت جنس زن بر . هاشم، حممد حنفيه و على اكرب گرفت حسني، حبيب بن مظاهر، زهري، قمر بىن

اكنون تبليغات جتارى به وسيل خود زن، يا با . ها است تر از هم زمان اساس آئني اسالم است، اما در روزگار ما، زن ارزان
گريد و اين در حاىل است كه در اسالم، از نظر ارزياىب، حقوق زن با حقوق مرد، در  بر روى كاال، اجنام مى تصويرش

شت و مناز يكسان است   .عبادت، اجر 

   هاىي از زنان تاريخ اسالم منونه
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تاريخ عامل منون  در آيني قرآن و روايات و اخبار، اسالم براى حقوق زن چيزى كم نگذاشته است، و زناىن تربيت كرد كه
  .چند منونه مثال بزمن تا قدرت و قوت اسالم را در اين باره درك كنيم. دهد آنان را نشان منى

حممد در . اين زن از اين مرد فرزندى به نام حممد پيدا كرد. هاى تربيىت اسالمى است ترين منونه مهسر ابوبكر، يكى از ارزنده
   دامن علم حضرت على عليه السالم تربيت

______________________________  
َعْبِد اللَِّه عليه السالم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا عليه  َعْن َأِىب : منت روايت چنني است. 411اماىل شيخ صدوق، ص . 7) 1(

َا اْمَرأٍَه َرفـََعْت ِمْن بـَْيِت َزْوِجَها َشْيئاً ِمْن َمْوِضٍع ِإَىل مَ : و آله و سّلم َقالَ  ْوِضٍع ُترِيُد ِبِه َصَالحاً َنَظَر اللَّهُ ِإلَيـَْها َو َمْن َنَظَر اللَّهُ أَميُّ
ْبُه فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَه يَا َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم َذَهَب الرَِّجاُل ِبُكلِّ  ٍء ِللنَِّساِء اْلَمَساِكِني  َخْريٍ َفَأىُّ َشىْ ِإلَْيِه َملْ يـَُعذِّ

لَِّه َفِإَذا َوَضَعْت َكاَن َهلَا بـََلى ِإَذا َمحََلِت اْلَمْرأَُه َكاَنْت ِمبَْنزَِلِه الصَّاِئِم اْلَقائِِم اْلُمَجاِهِد ِبنَـْفِسِه َو َماِلِه ِىف َسِبيِل ال: اَل عليه السالمفـَقَ 
اَن َهلَا ِبُكلِّ َمصٍَّه َكِعْدِل ِعْتِق ُحمَرٍَّر ِمْن ُوْلِد ِإْمسَاِعيَل فَِإَذا فـََرَغْت ِمْن ِمَن اْألَْجِر َما َال يَْدِرى َأَحٌد َما ُهَو ِلِعَظِمِه َفِإَذا َأْرَضَعْت كَ 

  .َرَضاِعِه َضَرَب َمَلٌك َكِرٌمي َعَلى َجْنِبَها َو َقاَل اْسَتْأِنِفى اْلَعَمَل فـََقْد ُغِفَر َلكِ 
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و بدنش  »1« ترين عاشق عليعليه السالم در كشور مصر كشتند را به عنوان ارزنده او بيست و هشت ساله بود كه او. شد
وقىت حممد از دنيا رفت، على عليه السالم تا  »2« .را در پوست گاو گذاشتند و سوزاندند، و خاكسرتش را به باد دادند

   ، از خود به»4«  بكر فرزند كوچكى به نام قاسم حممد بن اىب »3« .كرد چند سال براى او گريه مى

______________________________  
بن عثمان بن عامر القرشّى، التيمّى، أبو القاسم ) أىب بكر(حممد بن عبد اهللا .): ق. 38 -10(حممد بن أىب بكر . 8) 1(

أ باملدينه ىف حجر ، و نش)10سنه (ولد بني مكه و املدينه ىف حجه الوداع . املدّىن، ربيُب االمام علّى، و أمري مصر من ِقبله
كان من أصفياء أصحاب االمام علّى عليه . أمري املؤمنني، و كان عليه الّسالم قد تزوج أّمه أمساء بنت ُعميس بعد وفاه أبيه

شهد وقعه اجلمل مع علّى عليه الّسالم، ). عابد قريش(الّسالم، جريئاً ىف احلّق، موصوفاً بالعباده، و االجتهاد، فكان يدعى 
  .مثان و ثالثني: إماره مصر ىف سنه سبع، و قيلمث وىل 
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أمره بتقوى اهللا بالسر و العالنيه، و خوف اهللا تعاىل ىف املغيب و املشهد، و أمره باللني على املسلم، و الغلظ على الفاجر، و 
حممد بن أىب  بعث معاويه عمرو بن العاص جبيش من أهل الشام إىل مصر، فالتقى هو و عسكر... بالعدل على أهل الذمه 

» معاويه بن ُخديج السكوىن«بكر و دارت معارك شديده انتهت بدخول ابن العاص مصر، فاختفى ابن أىب بكر، فعرف 
فلما بلغ ذلك علياً عليه . مكانه، فقبض عليه، و قتله، و دّسه ىف بطن محار ميت و أحرقه، و ذلك ىف سنه مثان و ثالثني

أال و إّن حممد بن أىب بكر قد : ه، و تبّني ىف وجهه، و قام ىف الناس خطيباً، فقالالّسالم حزن عليه حىت رُئى ذلك في
استشهد رمحه اهللا عليه، و عند اهللا حنتسبه، أما و اهللا لقد كان ما علمت ينتظر القضاء، و يعمل للجزاء، و يبغض شكل 

   تلخيصبا  515 -513: ، ص1موسوعه طبقات الفقهاء، ج . الفاجر، و حيّب مست املؤمن

  .بكر آمده است ماجراى كشته شدن حممد بن اىب 104، ص 5در تاريخ طربى، ج . 9) 2(

ج. 10) 3( كه حضرت دستور داده بود كه در هر مجعه آن را براى مردم خبوانند،   75، نامه 868البالغه، ص  در متام 
  ...كان إّال كبعض بىن   فو الّله ما. فيا هلا من مصيبه ما اعظمها مبصيبىت مبحّمد: ... آمده است

أبو : ابن أىب قحافه الُقَرشى التَّيمى، أبو حممد، و يقال.): ق. 107، 108 -37(القاسم بن حممد بن أىب بكر . 11) 4(
كان أحد فقهاء . ولد ىف خالفه االمام على عليه الّسالم، و قُتل أبوه و بقى القاسم ىف حجر عائشه. عبد الرمحن املدىن

من أصحاب السجاد عليه الّسالم، و من أصحاب الباقر عليه الّسالم و هو جّد االمام جعفر الصادق عليه  املدينه، و عدّ 
» اخلالف«نقل عنه الشيخ الطوسى ىف كتاب . الّسالم ُالّمه أُّم فروه، و أُّمها أمساء، و قيل قريبه بنت عبد الرمحن بن أىب بكر

لقاسم بن حممد أنّه أمر أصحابه من الضحك بإعاده الصاله و ال يعيد الوضوء روى عبد الرزاق الصنعاىن بسنده عن ا. فتويني
قد جعل : و قال. َالن يعيش الرجل جاهًال بعد أن يعرَف حّق اهللا عليه خٌري له من أن يقول ما ال يعلم: و من كالم القاسم

دبر
ُ
قبل عوضاً من ذى الرَِّحم العاّق امل

ُ
حاجاً أو معتمراً ىف سنه مثان ) بني مكه و املدينه(بُقديد  توىف. اهللا ىف الصَّديق الباّر امل

  488 -490، ص 1موسوعه طبقات الفقهاء، ج . و مائه

  243: اميان و آثار آن، ص

 »1« .فروه گذاشتند خدا به قاسم، نو ابوبكر، دخرتى داد كه امسش را ام. قاسم بزرگ شد و عروسى كرد. يادگار گذاشت
خدا از اين دخرت به امام باقرعليه . حضرت باقرالعلوم عليه السالم با اين دخرت؛ يعىن نو ابوبكر، دخرت قاسم، ازدواج كرد

  .اين تصويرى از تربيت اسالم است. السالم، حضرت صادق عليه السالم را عنايت كرد

اى به نام نفيسه به  عليه السالم هم نوه خواست پسرش را زن بدهد، و از امام حسن جمتىب امام صادق عليه السالم مى
. امام صادق عليه السالم خانواد خود را پيش مادر نفيسه فرستاد كه نفيسه را به عقد پسرش در بياورد. يادگار مانده بود
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او پيش از . او قبول كرد و نفيسه به خان امام صادق عليه السالم آمد و مهسر پسر حضرت صادق عليه السالم شد
ها پيش، خود را آماد اين ديدار كرده بود؛ نفيسه با دستانش قربش را كنده بود و پيوسته در آن  زمان مرگ، از مدترسيدن 
روز مردن نفيسه، از او خواستند . او توانست در اين قرب شش هزار بار قرآن را ختم كند. خواند رفت و مناز مى قرب مى

سپس . خواستم كه در چنني حاىل با او ديدار كنم سى سال از خدا مى :اش را افطار كند، او امتناع كرد، و گفت روزه
ْم َو ُهَو َوِليـُُّهْم ِمبا كانُوا  :شروع به خواندن سوره انعام كرد و مهني كه به آيه صد و بيست و هفتم َهلُْم داُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ

اين زن يك منونه از زناىن بود كه  »3« .ود كه از دنيا رفترسيد، هنوز طراوت اين كالم اهلى در دهانش ب »2«  يـَْعَمُلونَ 
  .ترين منون تربيت اسالم تربيت كرد، ارزنده

  اين زن، منونه در »4« .العرفان و اما در اصفهان، خامنى جمتهد داشتيم كه تفسريى در قرآن نوشته، به نام خمزن

______________________________  
كانت أم الصادق عليه الّسالم و أمها أمساء بنت عبد الرمحن : القاسم بن حممد بن أىب بكرأم فروه فاطمه بنت . 12) 1(

روى الكليىن ىف الكاىف بسنده عن الصادق عليه . بن أىب بكر و هذا معىن قول الصادق عليه الّسالم ان أبا بكر ولدىن مرتني
يا أم : امى، قال أىب: و قالت: قال. حيب احملسنني كانت أمى ممن آمنت و اتقت و أحسنت و اهللا: الّسالم ىف حديث قال

فروه اىن ألدعو اهللا ملذنىب شيعتنا ىف اليوم و الليله ألف مره ألنا حنن فيما ينوبنا من الرزايا نصرب على ما نعلم من الثواب و هم 
م فروه تطوف بالكعبه عليها  يعلمون و روى الكليىن ىف الكاىف بسنده عن عبد األعلى رأيت أ]  يعملون[يصربون على ما ال 

كساء متنكره فاستلمت احلجر بيدها اليسرى فقال هلا رجل ممن يطوف يا أمه اهللا أخطأت السنه فقالت انا ألغنياء عن 
   با تلخيص 390، ص 8الشيعه، ج  أعيان. علمك

اى كه مهواره  ى پسنديدهبراى آنان نزد پروردگارشان خانه سالمت و امن است و به پاداش كارها: 127: انعام. 13) 2(
  .دادند يار و سرپرست آنان است اجنام مى

  .120، ص 10مستدرك سفينه البحار، شيخ على منازى، ج . 14) 3(

العلويه نصرت بنت حممد على بن حسن بن حممد بن معصوم احلسيىن ): 1403 -1308(نصرت أمني التجار . 15) 4(
ه من أصحاب العلم من النساء الالئى بلغن رتبه االجتهاد، ولدت ىف أصفهان سنه من القلّ . األصفهاىن، امللقبه بأمني التجار

ا أخذت املقدمات و السطوح و اخلارج على أعالمها و باألخص الشيخ حممد رضا األصفهاىن املعروف .ق. 1308 ، و 
مال، و هلا عّده إجازات اجتهاد و نالت مرتبه عاليه من العلم و الك«: و مما قال السيد املرعشى قّدس سرّه. باملسجد شاهى

شهادات علميه من العلماء، كانت رمحها اهللا تدّرس الفقه و األصول ىف أصفهان و رّبت عّده عاملات، هلا مؤلّفات طبع 
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آخرين سري بشر، األربعني اهلامشّيه، تفسري القرآن به نام : من آثارها. »ىف أصفهان 1403أغلبها، توفيت ىف أول رمضان 
  601، ص 2الرتاث، ج  فهرس). جلد 15لعرفان در ا خمزن

  

  244: اميان و آثار آن، ص

  .داد و مدرس تفسري كتاب خدا بود اين زن منونه، سطوح عاىل فقه، فلسفه و حكمت درس مى. اسالم است

   شخصيت زن در قرآن

را بايد در آئينه كتاب چهر شايست جنس زن . شود در اين خانه خاكى ديد جنس زن را آن طور كه شايسته است، منى
  :دهد چند آيه در قرآن است كه حقوق زن را از نظر شخصيت نشان مى. خدا ديد

  »1«  فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءنا َو ِنساءَُكمْ 

  »2«  َطفاِك َعلى ِنساِء اْلعاَلمنيَ َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُه يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطفاِك َو َطهََّرِك َو اصْ 

  »3«  ْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًه طَيَِّبًه َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ 

  »4«  َو أُْنثى َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو قَباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ يا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر 

  »5« ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـرُ * َفَصلِّ ِلرَبَِّك َو اْحنَرْ * ِإنَّا أَْعَطْيناَك اْلَكْوثـَرَ 

______________________________  
بياييد ما پسرامنان را و مشا پسرانتان را، و ما زنامنان را و مشا زنانتان را، و ما نفومسان را و : بگو: 61: عمران آل. 16) 1(

  .مشا نفوستان را دعوت كنيم سپس يكديگر را نفرين مناييم، پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

از مهه [قطعاً خدا تو را برگزيده و ! اى مرمي: هنگامى كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[و : 42: عمران آل. 17) 2(
  .پاك ساخته، و بر زنان جهانيان برترى داده است]  هاى ظاهرى و باطىن آلودگى

از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد، در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك : 97: حنل. 18) 3(
رتين عملى كه مهواره اجنام مى دارمي و پاداششان اى زنده مى و پاكيزه   .دهيم اند، مى داده را بر پايه 
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ما مشا را از يك مرد و زن آفريدمي و ملت ها و قبيله ها قرار دادمي تا يكديگر را ! اى مردم: 13: حجرات. 19) 4(
  .يقيناً خدا دانا و آگاه است. ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب. بشناسيد

. عطا كردمي] گريد كه بركت در نسل است و از فاطمه ريشه مى[ترديد ما به تو خري فراوان  ىب: 3 -1: كوثر. 20) 5(
خود بدون ] زند زخم زبان مى[تو ]  كه به[يقيناً دمشن . براى پروردگارت مناز خبوان و شرت قرباىن كن]  به شكرانه آن[پس 

  .است]  اتو بريده از مهه خريات و برك[تبار و نسل 

  

  245: اميان و آثار آن، ص

  .دهد اين آيات مهگى آياتى هستند كه حقوق زن را از نظر شخصيت نشان مى

االن هم زنان بريده از . تنها در ساى اسالم، زن حمرتم است، و قبل از ظهور اسالم، زن شخصيىت نداشت: بايد گفت
  .شود هاى فساد مصرف مى بيند كه زن در كانون مىاالن انسان . ترين موجود آفرينش هستند شخصيت قرآن، ىب

  اى از فدكارى يك زن در كربال منونه

هنوز . از اولني ياران حسني عليه السالم بود كه به شهادت رسيد »1«  جنگى سخت آغاز شده بود و جناده بن كعب
عازم نربد شو و پيشاروى : خود گفتمادر به جوان . خوِن پدر گرم بود كه پسر جوان او با بدرقه مادر عازم نربد گرديد

امام حسني عليه السالم كه متوّجه عزميت جوان . پس جوان حركت به سوى ميدان نربد را آغاز كرد. اهللا نربد منا فرزند رسول
بعد حضرت به يارانش گفت، او جواىن است كه تازه . به صحنه نربد شد، دستور داد كه او را از رفنت به نربد بازدارند

خود مادرم مرا به : جوان گفت. در جنگ به شهادت رسيده است؛ شايد مادر اين جوان به رفنت او رضايت ندارد پدرش
  :بعد جوان با سردادن اين سرود راهى ميدان نربد شد. اين رفنت دستور داده است

  أمريى حسني و نعم األمري سرور فؤاد البشري النذير

دمشن جوان را سر بريد و سرش را به طرف اردوگا حسني . يكار منود و شهيد شدجوان در ميدان نربد با متام وجود خود پ
! آفرين پسرم، اى خوشى دمل و اى نورديدگامن: مادر سر جوان خود را به دست گرفت و گفت. عليه السالم پرت كرد

ستون خيم خود از جا   بعد. سپس سر فرزند جوانش را به طرف دمشن پرتاب منود و يك تن از آنان را با اين پرتاب كشت
  :َكند و با اين سرود به دمشنان محله كرد
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   أنا عجوز سيدى ضعيفه خاويه باليه حنيفه

______________________________  
ذكره صاحب ابصار العني و قال كان ممن صحب احلسني عليه : جناده بن كعب بن احلارث األنصارى اخلزرجى. 21) 1(

و مل يذكر مستنده . و اهله فلما كان يوم الطف تقدم إىل القتال فقتل ىف احلمله األوىل انتهى السالم من مكه و جاء معه هو
.... مث ذكر ابنه عمر و قال انه هو الذى قال فيه عليه السالم هذا غالم قتل أبوه ىف املعركه و لعل أمه تكره قتاله 

ست كه جناده در كربال شانزده نفر از دمشنان را  گفته ا  28، ص 45در حباراألنوار، ج . 224، ص 4الشيعه، ج  أعيان
  .كشته است

  

  246: اميان و آثار آن، ص

   دون بىن فاطمه الشريفه  أضربكم بضربه عنيفه

امام عليه السالم كه حضور زنان در جنگ را درست . با اين محل اين زن قهرمان، دو تن از دمشنان به درك واصل شدند
  .اسالم چنني زناىن را تربيت كرده است »1« .دستور بازگشت داد و برايش دعا منوددانست، به آن زن قهرمان  منى

______________________________  
  .104، ص 4مناقب، ج  -28 -27، ص 45حباراألنوار، ج . 22) 1(

  

  247: اميان و آثار آن، ص

  

   دينان روياروىي بادينان با ىب

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
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   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب 

ها، هفتاد و دو  اى با تعداد كم كه حداقل نفرات نقل شده براى آن در كربال دو طايفه رو به روى هم قرار گرفتند؛ طايفه
اين طايفه با اين تعداد اندك . باشد ر نفر مىها، سى هزا اى هم كه حداقل نفرات نقل شده براى آن نفر است، و طايفه

ديناِن حقيقى و واقعى بودند، هر چند كه   ها هم ىب خود، دينداران به معناى حقيقى و واقعى بودند، و طايف مقابل آن
  .شد، و يا برخى از اعمالشان ظاهرى ديىن داشت كلمات ديىن بر زبان آنان جارى مى

تواند به ما در اين ارزياىب كمك    هر دو طايفه را ارزياىب كنيم، يكى از آن آياتى كه مىاگر ما خبواهيم با آيات قرآن كرمي
  قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن قُوُلوا َأْسَلْمنا :كند، آى چهاردهم سور مبارك حجرات است
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  »1«  وِبُكْم َو ِإْن ُتطيُعوا اللََّه َو َرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعماِلُكْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرحيمٌ َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن ىف قـُلُ 

اى از  اند؛ گروه و قبيله كند كه از قدمي، تفاسري قرآن اصل جريان آن را نوشته خداوند متعال در اين آيه به جرياىن اشاره مى
ما چرا بلند نشومي، به مدينه و : ها پيش خود فكر كردند آن. اقتصادى و مشكل امور مادى شدنداعراب دچار مشكل 

اخالق اهل دين هم اين است كه كمك . حمضر پيغمرب اسالم نرومي و اظهار اميان نكنيم و نگوييم ما مؤمن و ديندار شدمي
ديگر مؤمنان و متدينان به طور قطع مشكلمان حل  با اين اعالم ديندارى به وسيل. مهديگر و مهربان نسبت به يكديگرند

گردد؛ چرا كه به وسيل  مان هم خوب مى شود و وضع ماىل گردد؛ دردمان مداوا مى مان برطرف مى شود و سخىت مى
ها خواسته شده كه اهِل ُجود و اهِل كرم باشند؛ اهل  اند و از آن پروردگار عامل، مردم مؤمن از خبل بر حذر داشته شده

خواستند اين  ها مى شود؛ يعىن در حقيقت، آن پس با اين اعالم ديندارى، مشكل ما حل مى. فاق و اهل صدقه باشندان
اى براى سري كردن شكم و حّل مشكل پوىل و مادى قرار بدهند، و اصل مقصد هم پول و شكم بود و  ديندارى را زمينه
است؛  »2«  عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدهِ  :مل، يك وصفش اين است كهخرب از اين كه پروردگار مهربان عا ىب. نه دين و اميان

خرب از اين كه  خداوند، هم آگاه به باطن، و هم آگاه به غيب، و هم آگاه به پشت پرده، و هم آگاه به ظاهر است؛ ىب
  ٍء َعليمٌ  ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشىْ   رب از اين كهخ ماند؛ ىب چيزى از او پنهان منى: »3« ءٌ  ال َخيْفى َعَلْيِه َشىْ   خداوند خداىي است كه

ها  خداوند به آنچه در عمق قلب: »5« ِإنَّ اللََّه َعليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ   خرب از اين كه خدا به هر چيزى دانا است؛ ىب: »4«
ندارد؛ براى او  پنهان است، آگاه است؛ براى او حاضر و غايب وجود ندارد؛ براى او حضور و شهود و غيب وجود

  :پشت پرده و غري پشت پرده وجود ندارد؛ او وجود مقدسى است كه
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

امي  اسالم آورده: ايد، بلكه بگوييد اميان نياورده: بگو. اميان آوردمي]  از عمق قلب[ما : نشينان گفتند باديه: 14: حجرات. 1
كاهد زيرا  و اگر خدا و پيامربش را اطاعت كنيد، چيزى از اعمالتان را منى. ل هايتان وارد نشده استزيرا هنوز اميان در د

  .خدا بسيار آمرزنده و مهربان است

ان و آشكار است: 22: حشر. 2) 2(    داناى 

  .چيزى بر خدا پوشيده نيست: 5: عمران آل. 3) 3(

  .يقيناً خدا به مهه چيز داناست: 7: جمادله. 4) 4(

   هاست، داناست او به آنچه در سينه: 23: لقمان. 5) 5(
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بعد، اين كه من فكر كنم كه خلوتى را . هر چيز نزد حضرت او حاضر است: »1«  ِإْن ُكلٌّ َلمَّا َمجيٌع َلَديْنا ُحمَْضُرونَ 
وجود . طور نيست هى بشوم كه اين خداوند مرا نبينند، اينانتخاب منامي و پرده ها را بياندازم و درها را ببندم و مرتكب گنا

َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل  .و او با مشاست: »2«  َو ُهَو َمَعُكمْ  .باشد مقدس او، در هر جا حاضر است و كنار مهه مى
او فراموشكار . برد او آن را از ياد منىاگر ما خيلى چيزها را از ياد بربمي، . من از رگ گردن به مشا نزديكرتم: »3« اْلَوريدِ 
متام عامل هسىت و هر حركت ما در اين جهان، ثبت . هاى انسان است متام عامل هسىت هم يك صفحه براى پرونده. نيست

 اين تنها اهِل اميان هستند كه به. خرب از هم اين حقايق بودند اين قوم و اين قبيله، ىب. گردد شود و پاك هم منى و ضبط مى
اين اهل اميانند كه از ديِد خدا خرب دارند؛ اين . وسيل قرآن از خدا خرب دارند؛ اين اهل اميانند كه از علم خدا خرب دارند

اين است كه . بينند دانند و در آن جا هم خود را در حضور پروردگار مهربان عامل مى اهِل اميانند كه خلوت را خلوت منى
. برند تند و چه در آشكار و چه در پنهان، از پروردگار مهربان و عادل خود حساب مىاهل اميان مهه جا غرق در حيا هس

شود، و اگر او جاهل به صفات خدا بشود، هر گناهى را  وقىت كه آدم جاهل به خدا شود، هر فسادى را مرتكب مى
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شوند، آن گناه، گنا صغريه  ىكنند، يا اگر هم گناهى مرتكب م اما عاملان به خدا، هيچ وقت گناه منى. گردد مرتكب مى
  .كنند كنند كه معموًال هم غفلت منى افتد كه آنان از خدا غفلت مى آن هم در وقىت اتفاق مى. است

خالصه، اين قبيل جاهل به خدا، بلند شدند و به مدينه آمدند و اظهار اميان كردند؛ وىل كارى به اميان و به خدا نداشتند، 
خراىب وضع ماديشان كار داشتند و نظرشان اين بود كه اگر بروند و بگويند، ما مؤمن به خدا و تنها به گرسنگى خود و به 

ها  آن. منايند كنند و مشكلشان را حل مى ها كمك مى شدمي، مردم مؤمن به خاطر تكليف، وظيفه و مسئوليت خود به اين
اعراب آمدند و گفتند : قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا :دهكه در منت قرآن در آيه چهاردهم حجرات آم به حمضر پيغمرب آمدند و چنان

فعِل ماضى است؛ يعىن ما منزل اميان را گذراندمي؛ ما يقني به خدا دارمي و مؤمن به پروردگارمي؛  آَمنَّا .ما واقعاً مؤمن شدمي
  .دل به خدا دارمي

______________________________  
  .شوند در قيامت نزد ما احضار مى] ا گردآورى خواهند شد وبدون استثن[و مهه آنان : 32: يس. 6) 1(

  .و او با مشاست: 4: حديد. 7) 2(

  .ترمي و ما به او از رگ گردن نزديك: 16: ق..  8) 3(
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گوييد و مشا ابداً اميان  مشا به اين مجعيت و به اين قبيله بگو، دروغ مى: ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا :خداوند به پيغمرب اكرم فرمود
من كه از دل مشا :  َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن ىف قـُُلوِبُكم نياورديد؛ دل به خدا نداديد و هيچ اتصاىل به پروردگار پيدا نكرديد؛ چرا؟
ى اميان، جاى ، جا َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن ىف قـُُلوِبُكم .آگاهم؛ من كه عامل به قلب مشا هستم و دل مشا پيش من حاضر هست

  .باور و جاى تصديق كردن قلب بوده و ساى اين اميان هم از كنار قلب مشا رد نشده است

  مؤمن واقعى چه كسى است؟

به اين :  لِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن ىف قـُُلوِبُكمْ  خواهيد بدانيد مؤمن واقعى چه كسى است؟ مشا اعراب اگر مى
اى را  اى را به زبان گفتيم و نه به دل، و اگر مشا اشهد ان ال اله اال اهللا كه بگويند ما يك اشهد ان ال اله اال اهللا  اعراب بگو
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كند؛ اگر به دل بگوييد، اشهد ان ال اله اال اهللا، ارزشتان از هم موجودات عامل  به دل بگوييد كه خيلى قيمت پيدا مى
رت مى»1« .اْلَربِيَّهِ  أُولِئَك ُهْم َخيـْرُ  :شود تر مى بيش   .شويد ، مشا از هم موجودات زند عامل 

ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن قُوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلمياُن ىف  :اند پس آنان با گفنت اين ال اله اال اهللا زباىن هنوز اميان نياورده
َا اْلُمْؤِمنُوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ُمثَّ َملْ يـَْرتابُوا َو جاَهُدوا ِبَأْمواهلِِْم  :اما به راسىت، مؤمن واقعى چه كسى است .قـُُلوِبُكم ِإمنَّ

خدا با اين سخن دارد مؤمن واقعى را . اين ارزياىب پروردگار است »2« .َو أَنـُْفِسِهْم ىف َسبيِل اللَِّه أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 
براى چه بنا . دانيم كه يكى از ابزارهاى بنا، شاقول است مهه ما مى. ن آيات براى ما جنب شاقول را دارداي. شناساند مى

شاقول براى اين است كه به بنا . برد؟ براى اين كه كجى و راسىت ديوارى را كه چيده است، بفهمد شاقول را به كار مى
هر . دهنده و راهنماست شاقول فهماننده، نشان. ِم جامدشاقول يك معّلم است، وىل يك معلّ . وضع كارش را بفهماند

بعد . بيند جاى يك آجر يك سانت از جاى بقى آجرها فرق دارد گريد و مى چيند، شاقول را مى چند آجرى را كه بنا مى
است كه بنا با شاقول . گويد، يك چكش و يا يك تيشه به اين آجر بزن تا با آجرهاى ديگر ميزان بشود به كارگر خود مى

  تواند پنجاه مرت ديوار را مى

______________________________  
رتين خملوقات: 7: بينه. 9) 1(   اند اينانند كه 

در حّقانّيت آنچه به آن [اند، آن گاه  اند كه به خدا و پيامربش اميان آورده مؤمنان فقط كساىن: 15: حجرات. 10) 2(
اهل صدق و ] در گفتار و كردار[اند اينان  هايشان در راه خدا جهاد كرده ل و جانشك ننموده و با اموا] اند اميان آورده

  .اند راسىت
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راست باال بربد، و اال اگر شاقول نباشد، ديوار دو سانت به دو سانت و يا يك سانت به يك سانت ولو اين كه ديده 
اين آيات شريف قرآن هم شاقول است، وىل . شود ريزد و خراب مى دهد و باالخره مى شود و شكم مى نشود، كج مى

تواند خودش را بفهمد و بشناسد كه در چه جايگاه و در  آدم با اين آيات مى. هاى انسانيت است ياىب ارزش شاقول ارزش
ادل؟ اهل چه موضعى قرار دارد و در كجاست؛ نزديك به خداست يا دور از او؟ فاسد است يا صاحل؟ ظامل است يا ع

شت است يا اهل دوزخ؟ اين گونه آيات فهماننده  ايتاً اهل  انبيا است يا اهل فرعونيان؟ اهل خداست يا اهل شيطان؟ 
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َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلهِ  .كند آدم خودش را درست ببيند و كج نبيند است و وادار مى مؤمنان واقعى  :ِإمنَّ
نشيند و در وجود خود  يا اين است كه آدم مى. البته، باور كردن خدا، مقدماتى دارد. هستند كه خدا را باور كردند هاىي آن

رود، مثل اين كه سراغ  هاى انبيا و ائمه مى رود يا به سراغ گفته كند، يا اين كه نه، به سراغ قرآن مى در عامل هسىت فكر مى
ُمثَّ  هاىي هستند كه خدا و پيغمرب را باور كردند، مؤمنان واقعى آن. ا پيدا كند و باور منايدرود تا اين كه خدا ر  البالغه مى ج

آيا . اصًال معناى باور اين است. شوند و تا از اين دنيا بريون بروند، نسبت به حقيقت، دچار بيمارى شك منى :َملْ يـَْرتابُوا
ما در . كنم كه هستم، پس هستم و ديگر شكى در خودم ندارم ىامي؟ به قول دكارت، من فكر م ما خودمان را باور كرده

ام يا مرده؟ البته، من يقني دارم   شومي كه من اآلن زنده خودمان شك ندارمي و نسبت به خودمان، هيچ وقت دچار ترديد منى
كنم كه  شك منى. رمكنم كه من اصًال وجود خارجى دارم يا ندارم؟ البته كه من وجود دا ام، و در خودم شك منى كه زنده

كنم كه من آيا المل يا اهل گفتارم و زبان سخن دارم؟ چون باور دارم كه من  من آثارى دارم يا ندارم؟ در خودم شك منى
فردا هم مهني باور را دارم و يك ماه ديگر هم مهني باور را دارم و تا وقِت . بينم و هستم زبان سخن دارم و باور دارم كه مى

اهِل اميان چنني باورى را نسبت به خدا و پيغمرب دارند؛ اهليت پروردگار عامل را باور دارند؛ . باور را دارممردن هم مهني 
َو جاَهُدوا ِبَأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم ىف َسبيِل اللَِّه  .ها بگريد تواند از آن نبوت پيغمرب را هم باور دارند و اين باورها را هيچ كس منى

ها   مهني خدا به آن. اهل اميان جهاد ماىل دارد. ؛ مؤمنان واقعى هم جهاد ماىل دارند و هم جهاد بدىن أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 
اهل اميان، جهاد بدىن . دهند اجنام مى ها اين جهادهاى ماىل را سر موقع گفته، انفاق، زكات و مخس داشته باشيد، و آن

   ها گفته، مناز برپاداريد و روزه بگريد و به جبهه مهني خدا به آن. دارند
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اين باور داشنت خدا، باور داشنت پيغمرب، باور داشنت جهاد . دهند ها اين جهادهاى بدىن را سر موقع اجنام مى برويد، و آن
اين . آنان مؤمنان راستينند :أُولِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ   د با وجود و با جان و با بدن، در مجعيىت زنده هستند كهبا مال و جها

شد  دين واقعى بودند، گرچه كلمات دين بر زبانشان جارى مى هفتاد و دو نفر، مؤمن واقعى بودند و آن سى هزار نفر، ىب
كنم مناز يك نفر از اين سى هزار نفر، از ُعمر سعد گرفته تا مشر  من فكر منى. ندداد و يا برخى از اعمال ديىن را اجنام مى

و خوىل، در اين هشت روزى كه در كربال بودند، قضا شده باشد؛ چون در اولني برخوردى كه اين مجعيت سى هزار نفرى 
عبداهللا عليه السالم صحبت كرد  اىببا حضرت سيدالشهداء عليه السالم در بيابان داشتند، فرمانده مجعيت آنان داشت با 

ها متام نشده بود كه اذان ظهر شد و امام حسني عليه السالم به فرماند آن لشكر گفت، فعًال مشا با مجعيت  و هنوز حرف
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ا خوانيم، و بعد از متام شدن مناز، صحبتمان ر  روم منازممان را مى خود برويد منازتان را خبوانيد و من هم با مجعيت خودم مى
ها آمده بودند كه امام حسني عليه السالم را بكشند، وىل حضرت به مهني قاتالنش گفت، مشا منازتان را  آن. دهيم ادامه مى

اين جور نيست كه مناز، عالمِت اميان باشد؛ بلكه باور، عالمت اميان است؛ تقوا، . خوانيم خبوانيد و ما هم منازمان را مى
مت اميان است؛ مستقيم بودن، عالمِت اميان است؛ برادرى داشنت با ديگران، عالمت عالمت اميان است؛ ترك گناه، عال

بينيم، اين افراد هم كلمات اميان را بر زبان جارى  براى مهني مى. اميان است؛ صلح، عالمت اميان است؛ نه مناز تنها
خواندند؛ اما اين  ها مناز مى ها دروغ بود؛ آن نتگفتند؛ اما اين گف ها اگر يا اهللا، يا رحيم، و يا يا كرمي، مى آن. كردند مى

 :»1«  أَِقِم الصَّالهَ  :ها، مناِز واقعى بود؛ آثار مهان مناز واقعى را داشت كه در قرآن آمده است اگر مناز آن. مناز، دروغ بود
افراد مناز خواندند، و منكرترين منكرات را كه كشنت  اين اّما »2« .ِإنَّ الصَّالَه تـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   مناز به پا دار كه

ها دروغ  گزاردند، وىل حّج آن ها حج مى برخى از اين. هفتاد و دو مؤمن واقعى بود، مرتكب شدند، پس آن مناز دروغ بود
ند؛ چرا؟ چون ها مؤمن واقعى نبود اين. ها در كوفه اهل مسجد بودند، وىل اين مسجد رفنت هم دروغ بود برخى از اين. بود

  .ديىن واقعى هم داراى آثار بسيار پسىت است كه ىب چنان اميان واقعى داراى آثار بسيار با ارزشى است؛ هم

______________________________  
  .مناز را برپا دار. 11) 1(

  .دارد مناز را برپا دار، يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى. 45: عنكبوت. 12) 2(
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   دين حياى ديندار و ىب

به طور مثال، پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم . كنيم اى از آثار دين و ديندارى عنايت مى در اين جا به گوشه
 »1« .سىت اجنام بدههاى انبيا جز اين گفت مردم برجا منانده است، اگر حيا ندارى، هر كارى كه خوا املثل از ضرب: فرمود

حيا از توهني  معلوم است چنني كسى كه در برابر پروردگار و در برابر مردم حيا ندارد، ديگر از گناه روگرداىن ندارد؛ آدم ىب
و حتقري مردم و ضرر زدن و ظلم كردن به آنان ابا ندارد، و اال آدمى كه از پروردگار عامل حيا كند، در خلوت هم كه باشد 

توامن  كشم و منى بيند و من از او خجالت مى گويد، پروردگار عامل دارد مرا مى ا خود مىو آتش غريزه هم فوران كند، ب
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مت منى يك آدم با حياء هيچ وقت به مردم محله منى. مرتكب كاِر زشت شوم زند؛ هيچ وقت به  كند؛ هيچ وقت به مردم 
ادب دارد؛ هم نسبت به خدا ادب دارد و كسى كه ماى حيا دارد، . دهد گويد؛ هيچ وقت به مردم فحش منى مردم بد منى

آن كسى كه حياء ندارد، : »2« »َال ِإميَاَن ِلَمْن َال َحَياَء َله« :امام صادق عليه السالم فرمود. هم نسبت به بندگان خدا
اعمال  شود، يا از آثار بداند دين ندارد؛ چون حيا از آثار ديِن واقعى است و از آثار الفاظ دين كه به زبان آورده مى

  .دهد، نيست ظاهرى كه اجنام مى

   عبادت به عشق رسيدن به دخرت شاه

اش به  كند كه جوان خاركىن عاشق دخرت حاكم شد و با مهان لباس خاركىن مرحوم نراقى در كتاب طاقديس نقل مى
نگهبان  . نه: گفتحضرت وقت گرفتيد؟ او   مشا قبًال از اعلى: مهان دم در نگهبان قصر به او گفت. خواستگارى او رفت

خواهم بروم از  اصًال تو با شاه چه كار دارى؟ گفت مى: بعد به او گفت. شود كه وقت نگرفته، پيش شاه بروى منى: گفت
. نگهبان حساىب او را كتك زد و به او گفت برود گم شود و ديگر اين جا پيدايش نشود. شاه دخرتش را خواستگارى كنم

آن . خواهد خيلى دمل مى: خواهى شاه دخرتش را به تو بدهد؟ جوان گفت گفت مىكن   بعد كسى به اين جوان خارك
چند نفر كه تو را . به مسجد جامع برو و كنار حمراب آن، تا نفس دارى، مناز خبوان. اين كارى ندارد: شخص گفت

خنواهد بود كه پيگريى كند ها كردى، كسى هم دنبال اين  چند تا دعا هم كه براى آن. گويند التماس دعا ديدند، به تو مى
  ببيند سراجنام اين دعاهاى تو

______________________________  
َأنَّ «: َعِن الرَِّضا َعْن آبَائِِه عليهم السالم: 56، ص 2أخبارالرضا عليه السالم، ج  اشاره به اين روايت عيون. 13) 1(

  ».ِمْن أَْمثَاِل اْألَنِْبَياِء ِإالَّ قـَْوُل النَّاِس ِإَذا َملْ َتْسَتْحِى فَاْصَنْع َما ِشْئتَ َملْ يـَْبَق : َرُسوَل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله َقالَ 

  .106، ص 2كاىف، ج . 14) 2(
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به به از : گويند پس مهني كه بر حسب اتفاق مريض كسى هم خوب شود، مى. رسند يا نه شود و آيا به اجابت مى چه مى
در دربار ممكن است كسى مشكلى پيدا بكند  . شوى نـََفس عيسى در وجودش رفته و اين طورى تو مشهور مى. نـََفس اين

دارى هست و به  كه با پول و يا با دوا و يا با وساطت حل نشود و يكى هم بداند كه در مسجد جامع عابِد زاهِد نـََفس
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طورى دهن به دهن كه  ند تا مشكلت حل شود، و اين ماجرا مهنيبرو به آن عابد بگو كه برايت دعا ك: آن دربارى بگويد
خواهم كه دخرتم را به  دار مى من دامادى پاك، پاك نعمت و نفس: بگردد، ممكن است آن وقت شاه هوس بكند و بگويد

ان به جو . راه خوىب است: جوان خاركن گفت. او بدهم كه اگر دخرتم گرفتارى پيدا كرد، از نـََفس او مشكلش حل شود
اما . چند نفر هم از او التماس دعا كردند و اين جوان كم كم مشهور شد. مسجد جامع رفت و روز و شب مناز خواند

اين عبادت، عبادت خدا . ور بود اين مناز كه مناز نبود؛ زير پوشش اين مناز، غريز جنسى براى رسيدن به دخرت شاه شعله
  .اى كه روزه نيست هر روزه. هر منازى كه مناز نيست. اين صورت اين عبادت، عبادت شهوت بود، وىل به. نبود

  روايىت پرقيمت از رسول خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم دربار ارزش حيا

از وجود مبارك رسول خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم روايىت نقل شده و چه . ديِن واقعى يكى از آثار آن حيا است
َهلَا اللَُّه َحَسَناتٍ أَ « :روايت پر قيمىت است الصِّْدُق، َو اْحلََياُء، َو ُحْسُن : ْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َو َكاَن ِمْن قـَْرِنِه ِإَىل َقَدِمِه ُذنُوباً، َبدَّ

كسى كه به غفلت و به اشتباه خودش را غرق گناه كرد، گناه ماىل، گناه بدىن و گناه حقوقى، و   :»1« ».اْخلُُلِق، َو الشُّْكر
ين قدر گناه كرد كه از سر تا قدم او به طور كامل در پوشش گناه قرار گرفت؛ دست گناه كرد؛ چشم گناه كرد؛ شكم  ا

شود؛ زيباى به  آيد با درايت پروردگار و با هدايت قرآن آراسته به چهار صفت مى گناه كرد؛ شهوت گناه كرد، اما او مى
  .شود قيافه با چهار زينت مى گردد؛ خوش چهار صفت مى

كند، و چه دوست داشتىن است، آن كه دلش با  است؛ او ظاهر و باطن خود را يكى مى »الصِّْدقُ « اولني آن صفات،
منايامن؛  اگر صدق در من نباشد، من متقلبانه خودم را به مردم مى. اى است صدق مقام خيلى برجسته. زبانش يكى است

هستند، خود را به مردم نشان  دهم كه من آن طور نيستم؛ اّما اهل صدق مهاىن كه يعىن آن كسى را به مردم نشان مى
   كنند؛ سخن شان، چيزى را اضافه منى هاى دهند و به تقّلب، نه به عمل خود، و نه به ارزش مى

______________________________  
  .107، ص 2كاىف، ج . 15) 1(
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گويند كه دلشان هم مهان را  دهند، و مهاىن را مى مى گويند و مهاىن كه هستند، خود را نشان اى نسبت به خود منى اضافه
  .شوند گويد، و اين گونه آنان اهل صدق مى مى

شوند و  كنند و سر به زير مى حياء را پيدا مى: آيند ويژگى ديگرى، چون هاىي كه غرق در گناهند، مى و مهني: »َو احلََْياءُ «
كنند؛ ديگر  شوند و ديگر، مغرورانه با كسى برخورد منى با ادب مى نسبت به پروردگار، نسبت به خانواده و نسبت به مردم

شوند و از خدا حيا  گويند و نسبت به پروردگار هم سر به زير مى كنند؛ على كسى ياوه منى نسبت به كسى ظلم منى
  .كنند مى

آيند آلودگى  ها مى شوند؛ آن مىيابند و آراسته به ُحسن خلق  ها به يك ويژگى ديگر دست مى و آن: » َو ُحْسُن اْخلُُلقِ «
كنند و به جاى آن، ُجود  گذارند؛ آلودگى خبل را پاك مى كنند و به جاى آن، قناعت را مى طمع را از نفس خود پاك مى

در زبان پيغمرب، جمموع اين . گذارند كنند و به جاى كرب، فروتىن و تواضع را مى گذارند؛ آلودگى غرور را پاك مى و كرم مى
اين طور هم نبايد فكر  . شود ا، به عنوان حسن خلق مشرده شده است؛ يعىن متام حاالت آدمى، حاالت مثبت مىه ارزش

نه چنني نيست و اين طور شدن، زمان زيادى را . كشد كنيم، كه اگر آدم خبواهد اين گونه بشود، صد سال طول مى
  .خواهد منى

: قرآن جميد شكر را اين گونه معنا كرده. شوند، شكر است آراسته مىها به آن  و چهارمني حقيقىت كه آن: ».َو الشُّْكر«
  .مصرف كردن نعمت در كار مثبت، هر نعمىت كه باشد

اى را كه  متام آن گناهان گذشته: » َبدََّهلَا اللَُّه َحَسَناتٍ « گويد، با اين چهار حقيقت، پيغمربصّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى
كند؛  ها را پاك مى كن آن و از فرق تا قدم او را فراگرفته بودند، خداوند با مهني چهار پاكاين فرد در آن غرق بوده 

به . كند ها واگذار مى ها را به خوىب دهد و در وجوِد او، جايگا بدى دهد؛ مورد خبشش قرار مى آمرزد؛ مورد عفو قرار مى مى
ها در تابلوى وجوِد آدم   ديگر از نقاشى كردن زشىتهاست،  عبارت ديگر، با اين چهار حقيقت، شيطان كه نقاش زشىت

شود كه مورد مغفرت پروردگار  آن وقت، انسان انساىن پاك و آمرزيده مى. شود رود و نقاشى پروردگار شروع مى كنار مى
  .عامل قرار گرفته است

  موعظ يبامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به يك اعراىب دربار حيا

مرا موعظه كنيد و : »اوصىن«: م الشأن اسالم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد و به حضرت گفتكسى پيش پيغمرب عظي
   پيغمرب هم. سفارشى به من بفرماييد؛ سخىن به من بگوييد
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   ى

اْسَتْحِى ِمَن « :فرمود رسد؛ حضرت ك مجله به او فرمود كه اگر آدم به اين مجله عمل كند، واقعاً به خري دنيا و آخرت مى
پيامرب صّلى اهللا : ؛ معناى اين روايت به شكل حكايت چنني است»1« ».اللَِّه َكَما َتْسَتْحِىي ِمَن الرَُّجِل الصَّاِلِح ِمْن قـَْوِمكَ 

و در اقوامت آدم سنگِني رنگني و باوقارى كه شخصيت شايسته و پاك داشته باشد : عليه و آله و سّلم به آن مرد گفت
: كىن؟ مرد گفت آيا جلوى او كار زشت مى: حضرت فرمود. بله: شناسى؟ مرد گفت مهه براى او احرتام قايل باشند، مى

آيا جلوى آن آدم : حضرت گفت. نه: كىن؟ مرد گفت آيا جلوى او كار جلف مى: حضرت گفت! ابداً يا رسول اهللا
به : حضرت فرمود! نه يا رسول اهللا: آورى؟ مرد گفت ى در مىباز  شايستِه باوقار و با عظمت و مورد توّجه مهگان، دلقك

ات  ات از خدا حيا كن؛ به انداز حياىي كه از يك فرد قابل توّجه در خانواده كىن، در زندگى مهان شكلى كه از او حيا مى
شود  چطور مى. رود دارى، از خدا حيا كن؛ آن وقت در حالت حيا از خدا، اصًال دست و دل آدم به سوى گناه پيش منى

آدم از خدا حيا كند و لقم ربا را هم بردارد و خبورد؟ اصًال حيا، مانع از اين است كه با بودن سفر پاك خدا، آدم دست 
  .به مست لقم جنس دراز كند

   ماجراى شهادت مسلم در كوفه

ثبت اميان طلوع داشت، و آن اين هفتاد و دو نفر، مؤمن واقعى بودند و از متام حركات، حاالت و اخالق آنان، آثار م
ها در كوفه بودند و زمينه  كرد؛ چه در زماىن كه آن دين واقعى بودند و از وجودشان متام فسادها ظهور مى سى هزار نفر ىب

  پريمرد نود سال عاشق امريمؤمنان عليه السالم، »2«  را آماده كردند تا هاىن بن عروه

______________________________  
  .467، ص 8الوسائل، ج  مستدرك .16) 1(

هاىن بن عروه بن الفضفاض بن عمران مرادى يكى از بزرگان كوفه و رئيس بىن مراد و از ياوران : هاىن بن عروه. 17) 2(
هنگامى كه مسلم بن عقيل از طرف امام حسني عليه السالم به كوفه آمد، هاىن  . نزديك امريمؤمنان عليه السالم بود

وجوى  عبيداهللا بن زياد به جست. آورى سپاه شد اش پناهگا اصحاب مسلم و حمل مجع ه او كرد و خانههاى زيادى ب كمك
داشت و به او  ابن زياد مهيشه هاىن را بزرگ مى. وى در خانه هاىن بن عروه پنهان شده بود. مسلم بن عقيل پرداخت

هاىن را نزد خود خواند و وى را سرزنش   هنگامى كه اين خرب به او رسيد، سخت خشمگني شد و. گذاشت احرتام مى
زياد وى را دستگري كرد  در نتيجه، ابن. هاىن ابتدا انكار و سپس اعرتاف كرد؛ اما از تسليم مسلم به عبيداهللا سرباز زد. كرد
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مهراه مسلم بن  سراجنام به دستور ابن زياد، هاىن بن عروه را به. و با اين كه رئيس قبيله بود، او را بر زمني كشيدند و بردند
. هجرى، در داراالماره كوفه گردن زدند و اجساد اّنان را از باالى بام به زير انداختند 60عقيل، روز هشتم ذحيجه سال 

به امام حسني عليه السالم رسيد، در حاىل كه اّن » ذات عرق«خرب شهادت مسلم و هاىن در بني راه كوفه در حملى به نام 
  دانشنام رشد: منبع. سوى كوفه در حركت بودحضرت مهراه خانواده به 
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عبداهللا احلسينعليه السالم كشته شود، و چه زماىن كه زمينه فراهم كردند  بيت عليهم السالم و عاشق حضرت اىب عاشق اهل
را اسري كنند و بعد او را به ميدان داراالماره  »1«  و ميدان را به دست دمشنان دادند تا با آن وضع دخلراش مسلم بن عقيل

چرا به امري سالم نكردى؟ يعىن دمشنان : زياد پست، او را وادار كنند كه بايستد و به مسلم بگويند بياورند و در مقابل ابن
تل مسلم وقىت حكم ق. دين سالم نكردى و بعد حكم قتل او را بدهند يك مؤمن واقعى را مشاتت كنند كه چرا به يك ىب

وصيت  : زياد گفت ابن. هامي را بكنم من چند وصيت دارم، به مهلت بده كه من وصيت: داده شد، او به ابن زياد گفت
بعد از كشته شدن من، زره و مششري و به طور كلى وسايل جنگى من را بفروشيد؛ چون من در اين : مسلم گفت. كن

اى به حضرت سيد  خواهم نامه من هم اين است كه من مىوصيت ديگر . شهر بدهكارم و با آن بدهى مرا بدهيد
اى را برامي بنويسد و سريع هم اين نامه را به پسر فاطم زهرا  الشهداء عليه السالم بنويسم، يا به كسى بگومي چنني نامه

 در اين نامه من در نام قبلى به مشا نوشتم كه بيايد؛ اّما حاال! خواهم در آن نامه بنويسم، حسني جان من مى. برساند
هاشم، على اكرب، خواهرانت و متام  آييد، تنها نياييد و قمر بىن ام به مشا نوشتم وقىت مى من در نام قبلى. نويسم كه نياييد مى
  بيتت را با خود بياوريد، اهلِ 

______________________________  
در زمان خالفت عمويش على عليه السالم، از مسلم . هاشم بود او نو ابوطالب از قبيل بىن: مسلم بن عقيل. 17) 1(

در دوران امامت حسن بن على عليه السالم مسلم در . هاى نظامى در لشگر اسالم بود جانب وى متصدى منصب
سپس در زمان امامت حسني بن على عليه السالم وى به عنوان مناينده و براى بررسى اوضاع و گرفنت . خدمت ايشان بود
با عوض شدن واىل كوفه نعمان بن بشري و . ، عازم اين شهر شد و توانست از هزار نفر بيعت بگريدبيعت از مردم كوفه

ها، بيم و هراس  با اجياد جو رعب و وحشت و دستگريى. سر كار آمدن ابن زياد شرايط براى فعاليت مسلم سخت گرديد
پس از آن كه . فه تنها و غريب و ىب پناه ماندمسلم بن عقيل در كو . بر مردم سايه افكند و از دور مسلم پراكنده شدند
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زياد  او را به قصرابن. زياد معلوم شد، مسلم يك تنه با سربازان ابن زياد جنگيد تا آن كه گرفتار شد جايگا او براى ابن
لم را مهراه سر مس. زياد، او را باالى قصر برده، سر از بدنش جدا كردند و پيكرش را به زير افكندند به دستور ابن. بردند

قرب مسلم در كوفه است و . بود) روز عرفه(شهادت مسلم بن عقيل، روز هشتم ذحيجه سال . سر هاىن، نزد يزيد فرستادند
اى براى حضرت مسلم نقل   حمدث قمى پس از ذكر اعمال مسجدجامع كوفه، مناز و زيارتنامه. داراى گنبد و ضريح

   با تلخيص پديا، دانشنامه آزاد ويكى: منبع. است كرده
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نه خودت بيا و نه يك نفر از كسانت را با خود بياور؛ چرا كه اگر بياىي،  ! خواهم بنويسم حسني جان وىل در اين نامه مى
ها به وصيت مسلم عمل نكردند و به مكه خرب ندادند، و  اما آن »1« .گرفتار اين مردم ظامل و ستمگر خواهى شد

ها هشت روز حضرت را حماصره كردند تا روز  آن.  با مهان نام اول مسلم حركت كرد و گرفتار اين ستمگران شدعبداهللا اىب
  .عاشورا كه خود حضرت و هم ياران، برادران و اصحابش را با لب تشنه سر بريدند و قطعه قطعه كردند

______________________________  
  .37مثرياألحزان، ص . 18) 1(

  

  259: آثار آن، ص اميان و

  

  )1(آثار ديندارى واقعى در قرآن 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل
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مطرح كرده، داشته اگر انسان به حقيقت، اهل دين باشد و اسالمى را كه خداوند مهربان در حوزه نبوت هم پيغمربان 
باشد و در يك كلمه، در متام شؤون زندگى، وصل به پروردگار باشد، اين ديندارى، اين اتصال و اين ارتباط با اسالم 

واقعى، سبب پديد آمدن آثار بسيار مثبت و با ارزشى خواهد شد، چه در حاالت انسان، و چه در اعمال انسان، و چه 
جمموع اين آثار  . د مبارك امام صادق عليه السالم، آدمى منبع توليد هر خريى خواهد شددر اخالق انسان، و به تعبري وجو 

كه قرآن جميد در اين باره  كند؛ چنان ها مى آيد، آدمى را حمبوب دل كه از ديندارى واقعى از وجود انسان پديد مى
  :گويد مى

  »1« .ُم الرَّْمحُن ُوداِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسَيْجَعُل هلَُ 

اميان امام حسني عليه السالم، . بينيم عبداهللا احلسني عليه السالم مى ما پياده شد اين آيه را در وجود مبارك حضرت اىب
   اش سبب شد كه هاى وجودى عمل صاحل حضرت و ارزش

______________________________  
   نوشت پى) 1(

در [رمحان براى آنان ]  خداى[اند، به زودى  اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام دادهقطعاً كساىن كه : 96: مرمي. 1
  .حمبىت قرار خواهد داد] ها دل
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دانست كه  دمشن منى. هاى داراى پاكى كامل، ظرف حمبت براى وجود مقدس آن حضرت شوند هاى نسبتاً پاك، و دل دل
آن حضرت و با كشتنش، آثار وجودش از بني خنواهد رفت؛ چرا كه او متصل به پروردگار عامل  با قطعه قطعه كردن بدن

  .بود و هست

   معيت پروردگار با دينداران واقعى

اى نشود، دِر هالكت و نابودى بر روى او  آن كه ديندار واقعى است، چه اين كه چهره مشهورى بشود و چه چنني چهره
ان، از آن جهت كه اهل دين هستيد، و از آن طرف كه ديندارى آنان، آثارى براى خود و اينان يا امثالش. بسته است

  :براى ديگران دارند، در حّد ظرفيت خود، با پروردگار مهربان عامل معيت دارند
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  »1«  ِإنَّ اللََّه َمَع الَّذيَن اتـََّقْوا َو الَّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ 

  .ها هستند اهل دورى از گناهند و اهل اجنام خوىببه طور يقني، خدا با كساىن است كه 

بنا بر اين آيه، وقىت . با تقوايان در خبش اول آيه، و حمسنان، به معناى نيكوكار، در خبش دوم آيه، به اين افراد اشاره دارد
ن بسته خدا با انسان باشد، و سبب بودن خدا هم با انسان هم مهني ديندارى جدى باشد، دِر هالكت بر روى انسا

  .براى اين كار الزم نيست كه آدم چه در زمان حيات، و چه بعد از مرگ، بني مردم معروف و مشهور بشود. خواهد بود

  اند دينداران واقعى عامل، مهيشه مشمول دعاى ماليكه

م سور مبارك فاطر مراجعه كنيم، آن جا مى مل، مهيشه بينيم كه دينداران واقعى عا اگر ما به آيات هفتم و هشتم و 
شود كه ماليك عامل و ماليك عرش،  معلوم مى. اند مشمول دعاى ماليكه اطراف عرش و مالئك غري اطراف عرش

. شناسند، و براى مهني، دينداران بني ملكوتيان مشهورند، هر چند آنان در بني زمينيان گمنام باشند دينداران واقعى را مى
اوًال ما براى اهل اميان از وجود مقدس تو ! خدايا: گويند كنند؛ آنان مى واست مىها براى اين دينداران از خدا چند درخ آن

  .درخواست آمرزش دارمي

   اهل اميان و گناه كبريه

. هاى خناسان، دچار گناهى بشوند باالخره ممكن است گاهى اهل اميان بر اثر غفلت، بر اثر فتنه درون و بر اثر وسوسه
گناهان كبريه چه گناهاىن . من از آيات قرآن و روايات خرب دارم، اهل گناهان كبريه نيستندالبته، اهل اميان تا جاىي كه 

   گويند عاملى است؟ مى

______________________________  
  .نيكوكارند] واقعاً [اند و آنان كه  ترديد خدا با كساىن است كه پرهيزكارى پيشه كرده ىب: 128: حنل. 2) 1(
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ها را  دامن قرآن جميد آن شناسم، و مى نود ساله خدمت حضرت صادق عليه السالم آمد و گفت من گناهان كبريه را منى
شود؟  دامن گناهان كبريه به چه گناهاىن گفته مى من منى! ، اّما پسر پيغمرب»1«  َو الَّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكباِئَر اْإلِمثَْ  :مطرح كرده است
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حضرت . دانستند اين عامل هم اهل قرآن است عليه السالم چقدر آسان مطلب را حل كردند و چون مىامام صادق 
حاال . در آيات قرآن، خداوند به هر گناهى وعده عذاب داده، آن گناه، گنا كبريه است. قرآن جميد را خبوان: فرمود

ربا جزء گناهان كبريه است؛ خدا به ربا . كنم بيان مى ،»2«  ام الشيعه ديده ها را كه من در روايىت در وسائل تعدادى از آن
برادرش مرده و از او سه بچه يتيم، چهار مغازه، . خوردن مال يتيم، از گناهان كبريه است. خور وعده عذاب داده است

ست ايتام ها سرپر  دو قطع زمني و پوىل كه در بانك داشته، مانده است، و عمو و يا داىي و يا مادر و يا پدر بزرگ بچه
در قرآن كرمي دربار اين افراد آمده . ها مقدارى از مال يتيم را با دوز و كلك بردند و خوردند شدند و بعد، برخى از آن

ا يَْأُكُلوَن ىف بُُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسعرياً  :است اين آيه، اين گناه، از  بنا بر  »3« .ِإنَّ الَّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى ظُْلماً ِإمنَّ
ها بكشاند به قيد ناحق در اين بيان دقت  ناحق پدر و مادر را به عاق شدن خود از طرف آن انسان به. گناه كبريه است

گويند، راضى نيستيم كه سيگار بكشى؛ راضى نيستيم كه با رفيق بد ادامه رفاقت  سوزد و مى دل پدر و مادر مى. شود
ها  ها نباشى، و فرزند هم در مقابل آن خوىب رت را بيهوده تلف كىن؛ راضى نيستيم كه اهلبدهى؛ راضى نيستيم كه عم

چنان ادامه بدهد و اين قدر پدر و مادر خود را از اين بابت در فشار قرار بدهد كه قلب  گريى بكند و كارش را هم موضع
اين عاق شدن، جزء گناهان  .  روايات، او را عاق كنندها واقعاً از اين فرزند خود ناراضى بشوند و به تعبري آنان بسوزد و آن

  .كبريه بوده كه دربار آن، وعده آتش داده شده است

  پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و جوان عاق شده در حال احتضار

   له و سّلم به عيادتپيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آ: گويند كنند؛ راويان مى در اين باره روايت عجيىب را هم نقل مى

______________________________  
  ...كنند  كساىن كه از گناهان بزرگ دورى مى]  مهان[و : 37: شورى. 3) 1(

  .20629، حديث 318 -319: ص 15: الشيعه ج وسائل. 4) 2(

خورند، و به زودى  مى خورند، فقط در شكم خود آتش ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب: 10: نساء. 5) 3(
  .در آتش فروزان در آيند
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اصًال نسبت به امت، ما كسى را دلسوزتر از وجود . پيغمرب از مهه دلسوزتر نسبت به امت است. جوان بيمارى رفتند
اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم  خود پيغمرب. با اين كه در ميان امت، افراد جفاكار به پيغمرب، زياد بودند. پيغمرب ندارمي

كشم؛ وىل  خورم و رنج مى بينم، غصه مى كنند و من گناهانتان را كه مى اعمالتان را كه به من عرضه مى: در اين باره فرمود
حضرت باالى سر مريضى كه جوان بيست دو سه . ها خيلى دلسوز است با اين جفاكارى امت، حضرت نسبت به آن

اين . پيامرب ديد اين جوان ديگر خوب شدىن نيست و در حال احتضار و در حال مرگ قرار دارد. ستاى بود، نش ساله
حاال كه در آستانه خروج از دنيا قرار گرفىت، زيباترين كار شهادتني است، پس : انسان دلسوز واال برگشت به جوان فرمود

آيد، به خاطر اين كه فرد  يك وقت زبان آدم بند مى. ده بودزبانش بند آم. او به پيغمرب نگاه كرد» .ال اله اال اهللا«: بگو
آيد، چون انسان به بيمارى سخت و سنگيىن مبتال شده و بدنش بسيار  سكته مغزى كرده، و يك بار هم زبان آدم بند مى

ط داشته دانست كه بند آمدن زبان اين جوان هم ممكن است به سكته ارتبا پيغمرب آگاه به حقايق، مى. ضعيف شده است
باشد، و هم ممكن است به ضعف شديد بدىن او ارتباط داشته باشد، و هم ممكن است به سنگيىن بدنش ارتباط داشته 

اين طبيِب دردمندان برگشت به . وىل جوان باز نگفت» .ال اله اال اهللا«: بگو! جوامن: حضرت دوباره به جوان فرمود. باشد
اصحاب . جالب اين بود كه پيغمرب اول فرمود، آيا مادر دارد و نگفت پدر دارد آيا اين جوان مادر دارد؟: اصحاب فرمود

او را : حضرت گفت. در اتاقى ديگر است: كجا هست؟ اصحاب گفتند: حضرت پرسيد. مادر دارد. بله: عرض كردند
از : به او فرمود مهني كه مادِر جوان آمد و داخل چهارچوب دِر اتاق قرار گرفت، حضرت با يك دنيا حمبت. صدا كنند

  .پس معلوم شد چرا زبان اين جوان بند آمده: حضرت گفت. نه: پسرت راضى نيسىت؟ مادِر جوان گفت

كه در ابتدا گفتيم، اين عاق نبايد  البته، چنان. گذارد آدم در حال ديندارى مبريد عاق، گناه خيلى سنگيىن است و منى
ها  از آن. كنيم گويند، ما از تو واقعاً راضى نيستيم و نفرينت مى مى ناحق باشد؛ مثل اين كه پدر و مادر به جوان به

گويند، به خاطر اين كه اين  خواند، و يا مى براى اين كه اين جوان خيلى خوب درس مى: گويند ها مى پرسند چرا؟ و آن مى
گويند، براى اين كه با  ا مىكند، و ي گويند، براى اين كه او در جلسات روضه شركت مى خواند، و يا مى جوان مناز مى

خواهد  خواهد كه او هم به شكل جوانان آمريكا و اروپا لباس بپوشد، و دملان مى افراد مذهىب سر و كار دارد و ما دملان مى
   ها را بردارد و به پنج تا دوست دخرت داشته باشد و آن
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چقدر هم به خودشان فشار بياورند كه فرزند در گردون عاق شدن قرار بگريد،  در اين موارد، پدر و مادر هر. خانه بياورد
خواهند پسر را آق بكنند كه خدا در آن نقطه پسر را قبول كرده  اى مى ها در نقطه گريد؛ چرا كه آن او در آن قرار منى

خدا بايد اين عاق را بپذيرد كه ها قدرت عاق كردن او را ندارند كه بگويند ما عاقت كردمي؛ چون  در اين جا آن. است
  .پذيرد منى

پيغمرب اصرار  . كنم منى: مادِر جوان گفت. خواهم كه از جوانت گذشت كىن من از تو مى: پيغمرب به مادر جوان فرمود
ال اال «بگو : هنوز جوان نفس داشت و پيغمرب بار ديگر به او فرمود. كردند تا باالخره آن مادر حاضر شد گذشت كند

علت الل شدن زبان جوان وقت مرگ، قلب . مشكل حل شد» .ال اله اال اهللا«: ، و جوان خيلى راحت گفت»هللاال ا
بعد، حضرت براى اين كه ياران هم بفهمند چه خربهست، به جوان . كليد باز شدن زبان او هم قلب مادر بود. مادر بود

خواستم بگومي،  آن وقت تا مى: گفىت؟ جوان گفت ، آن را منى»ال اله اال اهللا«پس چرا بار اول كه به تو گفتم، بگو : فرمود
حاال چه شده كه : حضرت فرمود. آمد شد و زبامن از ترس بند مى ، هيوالى عجيىب در برابر من ظاهر مى»ال االه اال اهللا«

اهللا عليه و آله و آن وقت رسول خدا صّلى . رود آن هيوال حاال پشت كرده و دارد مى: توانسىت آن را بگوىي؟ جوان گفت
  :خوامن و تو به دنبال من آن را خبوان دعاىي را مى: سّلم به آن جوان فرمود

  »يَا َمْن يـَْقَبُل اْلَيِسَري َو يـَْعُفو َعِن اْلَكِثِري اقْـَبْل ِمىنِّ اْلَيِسَري َو اْعُف َعىنِّ اْلَكِثريَ «

  :شناساند مىدر ضمن اين دعا، پيغمرب دارد خدا را ! چه دعاى زيباىي

  »يَا َمْن يـَْقَبُل اْلَيِسريَ «

  !ات را قبول دارى اى خداىي كه عمل كم بنده

ايت است، اما اين قدر بزرگوار و آقاست كه عمل اندك عبد را قبول مى   كند، خداىي كه خودش غىن و ىب 

  ».اقْـَبْل ِمىنِّ اْلَيِسَري َو اْعُف َعىنِّ اْلَكِثريَ «

  .هاى من گذشت كن تر از خوىب هاى بيش از اين بدى. باشد تر مى هامي بيش است و بدىهامي كم  خوىب! خدايا

حاال كه بناى گذشت كردن در . گذشت اگر بناى گذشت كردن نداشت كه از هيچ گناهكارى منى. كند و او گذشت مى
دو نفر را در دست اين گرگان   گناه حر بن يزيد رياحى كه اين هفتاد: وجود او هست و حىت از گناه بسيار سنگيىن، مانند

   اين اخالق خداست و اين اخالق پروردگار مهربانِ . كند گرفتار كرد، گذشت منود، از ما هم گذشت مى
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  »1« .بعد از خواندن اين دعا هم جوان از دنيا رفت. عامل است

  :بنا بر اين يك اثر ديندارى است

  »2« .َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحُن ُودا ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا وَ 

شود و  شود، يا جاى وجود دينداران عامل، ظرف وجود فرشتگان مى خوبان عامل، ظرف حمبت دينداران واقعى مى  هاى دل
  :كنند كه ها دعا مى براى آن

  »3« .َفاْغِفْر لِلَّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا َسبيَلكَ 

  .گناهان اهل اميان را ببخش  خدايا

دهد، وىل او ممكن است به گناه صغريه دچار شود، اما آن گناه صغريه را مالئكه، آن هم مالئك  مؤمن گناه كبريه اجنام منى
گويند، او را ببخش، و  شناسند و به پروردگار مى عرش، اصرار دارند كه خدا آن را ببخشد، و مالئكه، مؤمنان واقعى را مى

روز قيامت روز سخىت است؛ روز شديدى است؛ ! خدايا: گويند واست ديگر فرشتگان عرش، اين است كه مىيك درخ
  :روز سنگيىن است؛ روز طوفاىن است؛ روز پرفشارى است

  »4« .َو ِقِهُم السَّيِّئاِت َو َمْن َتِق السَّيِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتهُ 

______________________________  
  :132، ص 1شيخ صدوق، من ال حيضره الفقيه، ج . 6 )1(

اْعُتِقَل ِلَساُن َرُجٍل ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِه، َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ِىف َمَرِضِه : َو َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم
ُقْل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، فـََلْم يـَْقِدْر َعَلْيِه، َفَأَعاَد َعَلْيِه : صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فـََقاَل َلهُ الَِّذى َماَت ِفيِه َفَدَخَل َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه 

نـََعْم : الرَُّجِل أُمٌّ؟ فـََقاَلتْ َهْل ِهلََذا : َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم، فـََلْم يـَْقِدْر َعَلْيِه، َو ِعْنَد َرْأِس الرَُّجِل اْمَرأٌَه، فـََقاَل َهلَا
فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله . َال َبْل َساِخَطهٌ : أَ فـَرَاِضَيٌه أَْنِت َعْنُه َأْم َال؟ فـََقاَلتْ : فـََقاَل َهلَا. أَنَا أُمُّه! يَا َرُسوَل اللَّهِ 

ُقْل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، فـََقاَل َال ِإَلَه ِإالَّ : فـََقاَل لَهُ ! َقْد َرِضيُت َعْنهُ ِلِرَضاَك يَا َرُسوَل اللَّه: اَلتْ و سّلم َفِإىنِّ ُأِحبُّ َأْن تـَْرَضْى َعْنُه، فـَقَ 
َري ِإنََّك أَْنَت اْلَعُفوُّ اْلَغُفوُر، فـََقاَهلَا، ُقْل يَا َمْن يـَْقَبُل الَْيِسَري َو يـَْعُفو َعِن اْلَكِثِري اقْـَبْل ِمىنِّ الَْيِسَري َو اْعُف َعىنِّ اْلَكثِ : اللَُّه، فـََقالَ 
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َقْد تـََباَعَدا َعىنِّ َو : َما َذا تـََرى؟ فـََقالَ : أَِعْدَها َفَأَعاَدَها فـََقالَ : َقالَ . أََرى َأْسَوَدْيِن َقْد َدَخَال َعَلىَّ : َما َذا تـََرى؟ فـََقالَ : فـََقاَل َله
  .ْسَوَداِن، َفَما َأرَامهَُا َو َدنَا اْألَبـَْيَضاِن ِمىنِّ اْآلَن يَْأُخَذاِن بِنَـْفِسى َفَماَت ِمْن َساَعِتهَدَخَل أَبـَْيَضاِن َو َخرََج اْألَ 

در [رمحان براى آنان ]  خداى[اند، به زودى  قطعاً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده: 96: مرمي. 7) 2(
  .حمبىت قرار خواهد داد] ها دل

  اند بيامرز اند و راه تو را پريوى منوده پس آنان را كه توبه كرده. 7: غافر. 8) 3(

ترديد او را مورد  ها نگه دارى ىب ها نگه دار، و هر كه را در آن روز از عقوبت و آنان را از عقوبت. 9: غافر. 9) 4(
  .اى رمحت قرار داده

  

  265: اميان و آثار آن، ص

ها وقىت دارند وارد  هاى قيامت نگهدارى تا آن در قيامت، متام مؤمنني واقعى عامل را از رنج خواهيم كه ما از تو مى! خدايا
  .شوند، درد و رجنى نداشته باشند حمشر مى

شت كن؛ اما نه اين كه آن! خدايا: و يك درخواست ديگرشان اين است كه ها را تنها در  متام اين اهل اميان را وارد 
شت قرار شت بربى؛ بلكه پدران خ وب گذشت آنان، مهسران خوب ايشان و فرزندان خوبشان را هم مهرا آنان در 

شت هم به  طورى كه در دنيا آن بدهى، و مهان ها دور هم بودند و خوش بودند، در اين جا هم دور هم باشند و در 
  :صورت خانوادگى كنار يكديگر باشند

  »1« .ىت َوَعْدتـَُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزيُز احلَْكيمُ َربَّنا َو َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّ 

دين، از دعاى فرشتگان حمروم است، و  رسد، البته، وقىت كه او ديندار باشد؛ وىل انسان ىب اين فيوضات اهلى به انسان مى
كه امام صادق عليه السالم از حضرت على عليه السالم  ها، مانند معاويه، چنان دين برخى از ىب اصًال دعاگو ندارد؛ بلكه

؛ چرا؟ چون با مرگ خود، »2« كنند ها احساس راحىت مى رسد، آن مريند و خرب مرگشان كه به مردم مى نقل كرده، وقىت مى
رود، مثل حضرت سيدالشهداء عليه السالم، برادران  نيا مىكنند؛ اّما ديندار واقعى كه از د ديگران را از شّر خود راحت مى

و ياران حضرت كه در اوج ديندارى بودند، هزار و پانصد سال است كه از دنيا بريون رفتند، اّما در خالل اين هزار و 
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اگر . كنند رپا مىكنند؛ جلسه ب كنند؛ خرج مى عبداهللا عليه السالم گريه مى پانصد سال، هنوز هم در مهه جا دنيا براى اىب
  .اين امر يك امر خداىي نبود كه اين گونه نبود

  كنيم، بازى نبود اين ذوق و مساع ما، جمازى نبود و ين جهد كه مى

  خردان بيهوده سخن به اين درازى نبود با ىب خردان بگو كه اى ىب

  »3«  عالءالدوله مسناىن

______________________________  
شت! ردگاراپرو : 8: غافر. 10) 1( هاى جاوداىن كه به آنان و به شايستگان از پدران و مهسران و  و آنان را در 

  .ناپذير و حكيمى اى در آور يقيناً تو تواناى شكست فرزندانشان وعده داده

 قمى اين روايت را از امام صادق عليه. آن را نقل كرده است 268: ، ص2اشاره به روايىت كه تفسري قمى، ج . 11) 2(
در اين روايت، حضرت على عليه السالم . السالم، و آن حضرت آن را از پدرانش صلوات اللَّه عليهم نقل كرده است

ا ِإَىل َفِإْن أَنَا قـَتَـْلُتَك فَِإَىل النَّاِر أَْنَت َو َيْسَرتِيُح النَّاُس ِمْنَك َو ِمْن َضَاللَِتَك َو ِإْن قـَتَـْلَتِىن فَأَنَ ... «: گويد خطاب به معاويه مى
  »...اجلَْنَّه 

الدين عالءالدوله امحد بن حممد بن امحد بيابانكى مسناىن از بزرگان تصوف ايراىن و از شاعران  شيخ ابواملكارم ركن. 12) 3(
شاه ايلخاىن داراى مشاغل ديواىن و  وى در زمان اباقا و ارغون. هاى هفتم و هشتم هجرى قمرى بود و نويسندگان سده

شيخ . سلوك و صحبت با شيخ عبدالرمحن اسفرايىن از روندهاى مهم در زندگى روحاىن عالءالدوله بود. دسياسى مهم بو 
روى بود و در زمينه اجراى دستورهاى دين اسالم و سازگارى باورها با اصول  عالءالدوله مسناىن در تصوف معتقد به ميانه

گسسنت كامل او از خدمات . ار نيز سفر حج را اجنام دادعالءالدوله مردى ثرومتند بود و چندين ب. گري بود دين سخت
پس از سال، عالءالدوله در خانقاه سكاكيه معتكف . صورت گرفت.) ق -(و با اجازه اجلايتوخان . دربارى در سال ق

آرامگاه . ندا خواجوى كرماىن از ارادمتندان او بود و گردآورى ديوان اشعار عالءالدوله مسناىن را نيز به وى نسبت داده. شد
  .آباد مسنان قرار دارد شيخ عالءالدوله مسناىن در روستاى صوىف
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حمبوب شدن نزد قلوب پاكان و برانگيخنت . دهد هاىي را صورت مى اين معيت پروردگار با آنان است كه چنني برنامه
  .فرشتگان به دعا، از آثار ديندارى است

   ديندارىآرامش، اثر ديگر 

  :واقعاً دينداران واقعى در آرامش هستند. اثر ديگر ديندارى، آرامش است

  »1« .الَّذيَن آَمُنوا َو َملْ يـَْلِبُسوا إميانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولِئَك َهلُُم اْألَْمنُ 

  .اين وعده پروردگار است كه براى آنان امن و آرامش باشد

، و »2« »احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعاَلمنيَ « :گفتند آوردند، وىل با اين حال مى پيغمرب اسالم گامى فقط نان خاىل به دست مى
اصًال از اين كه چرا من ندارم و مشركني دارند، و چرا من نان خاىل دارم و سفر خان فالىن پر است، اضطراب نداشت؛ 

افتاد حضرت، سه شبانه روز هم يك لقم  اند، گاهى اتفاق مى كه نوشته روزى هم كه نداشت، چنان. حضرت آراِم آرام بود
كرد، آن حضرت با دستماىل تكه سنگى را به شكم خود  آورد و شكم حضرت خيلى مالش پيدا مى غذا به دست منى

حالتان ! آقا: گفت ديد و مى بعد در مهني حال، هر كسى او را مى. بست تا از مالش رفنت شكم خود جلوگريى كند مى
  :گفت من سه شبانه روز است كه نان خنوردم؛ بلكه آرام و راحت مى: تگف چطور است؟ حضرت منى

  »3« ».احلَْْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلِّ َحالٍ «

  .برم، برامي جاى شكر هست در هر حاىل به سر مى

______________________________  
براى آنان ]  از عذاب[ياميختند، اميىن ن]  چون شرك[كساىن كه اميان آوردند و اميانشان را به ستمى : 82: انعام. 13) 1(

  .است، و آنان راه يافتگانند

  .2: محد. 14) 2(

  :، الفصل احلادى و األربعون و املائه ىف النوادر و هو آخر الكتاب182جامع األخبار، ص . 15) 3(

َرَأى َما َيْكرَُه، َقاَل احلَْْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلِّ َحاٍل َو ِإَذا  َعْن َعِلىٍّ عليه السالم قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ِإَذا
  .َرَأى َما َيُسرُُّه قَاَل احلَْْمُد لِلَِّه بِِنْعَمِه اللَِّه تَِتمُّ الصَّاِحلَات
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يت، آن قدر حضرت سيد الشهداء عليه در اين موقع. توانيم در گودال قتلگا كربال ببينيم ما اوج آرامش اهل دين را مى
السالم آرامش باطن داشت كه با ديدن هفتاد و دو بدن قطعه قطعه شد ياران و فرزندانش، و با شنيدن صداى ناله زنان و 

رتين ختتخواب اسرتاحت اوست بچه براى مهني، او صورت خود را بر روى خاك  . هاى كاروانش، انگار كه گودال قتلگاه 
آن هم در كمال آرامش؛ يعىن اصًال دلش گرفتار اين نبود كه چرا االن  »1« ».رضاً بقضائك! اهلى«: تگذاشت و گف

هاىي كه  كنند؛ گهواره شان آرام مى هاى اميه را در گهواره يزيد در كاخ نشسته و من در گودامل؛ چرا االن دارند شريخوارگان بىن
اصًال دل او اسري اين مسايل نبود؛ چون . اد شش ما من، تشنه جان بدهدبه آن، ميخ طال و نقره زده بودند، وىل بايد نوز 

مهني است كه اهل اميان . ها متعّلق به اسارت قلب است؛ مهه چون و چراها، متعّلق به اسارت قلب است مهه ناآرامى
تر از شاهاىن بود   ، خوشعبداهللا عليه السالم در گودال قتلگاه، از نظر باطن به خدا قسم، حضرت اىب. آرامش كامل دارند

  .ها آرميده بودند ترين ختت كه روى گران

شود؛ اين آرامش باعث قدرت دفاعى بدن  دانيم اين آرامش باعث سالمت بدن است؛ اين آرامش باعث طول عمر مى مى
كه البته، اين هاست   تر امراض، به تعبري خودشان، اسرتس گويند، منشأ بيش دانيم دكرتهاى مهم عامل امروز مى ماست؛ مى

 :اين سخىن است كه هزار و پانصد سال پيش، امام صادق عليه السالم گفت. گويند ها مى سخن جديدى نيست كه آن
  .اين سخن امام صادق عليه السالم است. ، مهان اسرتس است»غضب«معناى خارجى  »2« ».اْلَغَضُب ِمْفَتاُح ُكلِّ َشرٍّ «

  .ديندارى واقعى، آرامش و امنيت استفرمايد از آثار  قرآن جميد مى

   خاكسرت شدن مغازه و آرامشى شگفت

توانستم به او بگومي كه يك شب در جلس ما بيايد تا ما بتوانيم او را از  رفيقى داشتم كه اى كاش زنده بود و من مى
علت پردرآمدى . دى داشتاين رفيق من، در زمان حياتش مغازه پر درآم. وىل اكنون او در بني ما نيست. نزديك ببينيم

  اين قدر او خوب بود كه با. او خيلى خوب بود. اش هم خوىب خودش بود مغازه

______________________________  
  :510شيخ شريفى، كلمات اإلمام احلسني عليه السالم، ص . 16) 1(
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غريك، صربا على حكمك يا غياث  صربا على قضائك يا رب الإله سواك، يا غياث املستغيثني، ماىل رب سواك وال معبود
من ال غياث له، يا دائما ال نفاد له، يا حمىي املوتى، يا قائما على كل نفس مبا كسبت احكم بيىن و بينهم وأنت خري 

  ).418، ينابيع املوده، ص 357: مقتل احلسني عليه السالم للمقرم. (احلاكمني

  .303، ص 2كاىف، ج . 17) 2(
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كردند و  هاى مغاز او را داشتند، وىل مردم آن صد مغازه را رها مى تر از مغازه او هم جنس اين كه صد مغازه آن طرف
او وقىت ُمرد، بعد پنجاه . نبايد خيلى تعجب كنيم. كردند؛ چون او خيلى آدم باانصاىف بود آمدند از مغاز او خريد مى مى

ها را  او اين پول. ها چه شد به راسىت، آن هم پول. ىل براى زن و بچ خود گذاشتسال درآمد فراوان، فقط يك خانه معمو 
ها را  البته، او پسرهايش را زن داد و دخرتهايش را هم شوهر داد؛ نه اين كه آن. از خدا گرفته بود و با خدا هم معامله كرد

را در راه خدا بدهد تا بعد از مرگش، زن و اند كه كّل ثروت خود  در سخىت قرار بدهد؛ چون به هيچ مردى اجازه نداده
ها بود، و او  وىل آن درآمد خيلى بيش از اين. ها را رو به راه كرد او زندگى هم آن. هاى خودش حمتاج به ديگران شوند بچه

شد،  مى وقىت كه هوا سرد. به خوىب يادم است او مهيشه يك عبا زير بغلش بود. كرد اين درآمد را بعداً با خدا معامله مى
آمد، و باز بعد از خواندن مناز، آن را بر روى دوشش  انداخت، و براى مناز به مسجد مى آن را بر دوش خود مى

كسى آمد و به او  . رفت اش مى يك روز كه او آرام آرام داشت به طرف مغازه. رفت خيلى هم آرام راه مى. انداخت مى
. ات نرو امروز به مغازه: آن شخص گفت. روم ام مى بح به مغازهمثل هر روز، هشت ص: روى؟ او گفت گفت كه كجا مى

چطور تنها مغازه : رفيقم گفت. نه، مغاز مشا ديگر تعطيل شد: چرا مگر بازار تعطيل است؟ آن شخص گفت: او گفت
ه يك هاى قدميى برق اتصاىل پيدا كرد و جرقه زد و مغاز بغل مشا ك هاى شب سيم ديشب در نيمه: ما تعطيل شد؟ گفت

نشاىن نبود و براى مهني نتوانستند جلوى پيشرفت آن  آن جا كه جاى آمدن ماشني آتش. فروشى بود، آتش گرفت جعبه
شدت آتش . هايت را خاكسرت كرد هاى آن مغازه به مغازه مشا هم رسيد و هم مغازه و هم جنس پس آتش. آتش را بگريند

  .اند ن هم آن جا مأموران آتش نشاىن ايستادهاال. ات هم فرو رخيت چنان بود كه ساختمان مغازه
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آخر، من آن وقت در مهان . ممكن است جوانان باور نكنند؛ وىل اين ماجراىي است كه خود من در جريان آن بودم
طورى كه عبا زير بغلش بود، به مسجد رفت  او بعد از شنيدن آنچه برايش پيش آمده بود، مهان. كردم ها زندگى مى نزديكى
سالم مناز را كه داد، با . خود را بر روى دوشش انداخت و دو ركعت مناز عاشقانه و با حال براى خدا خواند و عباى

خواست من پريمرد با اين حماسن سفيدم ديگر اين بار سنگني دنيا بر روى دوشم  دلت مى: حلىن صميمانه به خداوند گفت
چه عشقى با من كردى كه اين بار ! ام و آى مغازه! پول نباشد، و وقت مردمن هم دغدغه نداشته باشم و نگومي، آى

   سنگني را خاكسرت كردى و به
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او به خانه برگشت و يكى دو سال . اش نرفت كه ببيند چه شده است بعد او اصًال به مغازه. باد دادى كه من راحت مبريم
  .بعد هم از دنيا رفت

  »1« .ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ  :آمده بود؟ از اين آيهاين حال از كجا براى انسان 

گذارم تو به مشكل  من منى. آنچه داشىت اگر از دستت رفت، متاع اندك دنيا بود، پس براى آن غصه خنور! بند خوب من
اگر ثروت دنيا را به تو دادم، . كنم را حل مى من مشكل تو. اگر دو روز هم مشكل داشىت، صرب كن. برخورد مناىي

ها دچار غصه شو، و نه  ها را بايد بگذارى و مبريى؛ براى مهني، نه با از دست رفنت آن خوشحال و مغرور نشو؛ چون اين
ه با من باش، نه با پول؛ با من باش، ن. با به دست آوردنشان دچار غرور و خوشحاىل شو؛ طرفني آن برايت مساوى باشد

املوت خواهد آمد و آن را از  حاال هم سرپا مباند و به حادثه برخورد نكند، باز ملك. با مغازه؛ مغازه هم ماندىن نيست
گردد، و اين زهد هم از  چنني آرامش به زهد برمى. دهد گريد و تو را با يك پارچه كفىن به آن طرف انتقال مى دستت مى

  .آثار مهم ديندارى واقعى است

______________________________  
با يقني به اين كه هر گزند و آسيىب و هر عطا و منعى فقط به اراده خداست و مشا را در آن [تا : 23: حديد. 18) 1(

  بر آنچه از دست مشا رفت، تأسف خنوريد، و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد]  اختيارى نيست
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  )2(آثار ديندارى واقعى در قرآن 

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

تقريباً در اغلب بينيم كه اين آثار  در نگاهى كوتاه به آثار ديندارى به معناى واقعى در آيات كتاب خدا قرآن جميد، ما مى
. تواند با مراجعه به قرآن جميد آن آثار را ببيند شود، و هر كس مى آدرس تعدادى از اين آيات بيان مى. ها آمده است سوره

تواند پيش خود حساب كند، اگر در مملكىت مثل مملكت خودمان كه طبق آمار رمسى حدود هفتاد ميليون  چنني كسى مى
شد، مملكت ما چه  ها اين آثار و اين بركات آشكار مى معناى واقعى بودند و از وجود مهه آن مجعيت دارد، مهه ديندار به

  .توانست باشد مملكىت مى

از اين . كند، آى صد و هفتاد و هفت سور مباركه بقره است يكى از آن آياتى كه پانزده اثر از ديندارى واقعى را بيان مى
چنني، در  ه صد و نود و يك، آثار ديندارى به معناى واقعى بيان شده است؛ همآيه تا نزديك به آخر سوره آل عمران، آي

َو ِعباُد الرَّْمحِن الَّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َو ِإذا خاطَبَـُهُم اْجلاِهُلوَن  :اواخر سور مبارك فرقان، از آيه شصت و سه به بعد
آثار ديندارى بيان  ....ِإالَّ اْلُمَصلَِّني : واخر قرآن، از آى بيست و دوم به بعد، و سور مبارك معارج در ا...قاُلوا َسالماً 
  .شده است

اگر كّل جامعه، مهگى ديندار واقعى باشند، طبق اين آيات، در آن جامعه فتنه خنواهد بود؛ فساد خنواهد بود؛ اضطراب و 
  .ريه خنواهد بودخورى خنواهد بود؛ گناه كب مردم ندامىت خنواهد بود؛ ابداً مال
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   اى از ديندارى عصر صاحب زمان عّجل اهللا تعاىل ىف فرجه الشريف منونه

گردد و هم مّلت  كنم كه به وسيل وجوِد مبارك امام دوازدهم اداره مى اى را از حميطى نقل مى خواهم منونه در اين جا من مى
  .هستندآن جامعه، از مرد و زن، ديندار واقعى 
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اگر ما هرز بودن . منامي مهمى را بيان مى قبل از اين كه من اين منونه را از قول حضرت باقرعليه السالم نقل كنم، نكت
چشمان را در روزگارمان به حساب بياورمي؛ طغيان شهوات را به حساب بياورمي؛ روابط نامشروع را به حساب بياورمي؛ 

ديىن است، و يا حمصول ضعف ديندارى، و  ها يا حمصوِل ىب آن مي، خواهيم ديد همهاى ماىل را هم به حساب بياور  خيانت
  .شود، چقدر ديندارى به سوِد مردم است از اين جا معلوم مى

زماِن حكومِت دوازدمهني امام عّجل اهللا تعاىل ىف فرجه الشريف، اگر : امام باقرعليه السالم در بيان اين منونه چنني فرمود
لِه زيباىي در بازار بغداد شرتى را بار بكند؛ نه هواپيماىي را، و نه اتومبيلش را؛ بلكه شرتى را بار كند و با دخرت هيجده سا

نشني بر  هاى زياد قبايل بيابان آن شرت به سفرى طوالىن برود و مطمئناً در مسري اين سفر، به هزار تا ده هزار نفر از مجعيت
تواند بار بكشد، اگر يك طرِف اين شرت، بار طالى ناب  تر مى باركش بيش خواهد خورد، و چون شرت از هم حيوانات

بيست و چهارعيار باشد، و بار يك طرف ديگر آن، نقره باشد، و قصد اين دخِرت جوان، و نه زن، اين باشد كه با اين 
از مملكىت به مملكت ديگر برود و با  شرت اين بار طال و نقره را از بازار بغداد به بازار شام بربد و حتويل بدهد؛ يعىن خبواهد

شود كه به خيانت به قياف اين  شرت هم خبواهد به چنني سفرى برود، از بازار بغداد تا خود بازار شام، چشمى پيدا منى
 چرا؟ چون در آن روزگار، مهه ديندار هستند. شود كه طال و نقر او را بردارد و بربد دخرت نگاه كند، و دسىت هم پيدا منى

  باورند؛ چون در ؛ مهه دين»1«

______________________________  
   نوشت پى) 1(

آن را از عبد األعلى حلىب، و او  689 -686، ص 2برداشىت از روايىت طوالىن است كه الربهان ىف تفسري القرآن، ج . 1
يُن ُكلُُّه لِلَّهَو قاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن «: از امام باقر عليه السالم ذيل آيه شريفه َنٌه َو َيُكوَن الدِّ منت آن . ، نقل كرده است»ِفتـْ

يقاتلون، و اهللا، حىت يوحد اهللا، و ال يشرك به شيئا، و حىت ... «: خبشى از روايت كه مورد استناد قرار گرفته چنني است
رض بذرها، و ينزل من السماء قطرها، و خترج العجوز الضعيفه من املشرق تريد املغرب و ال ينهاها أحد، و خيرج اهللا من األ

م إىل املهدى عليه السالم و يوسع اهللا على شيعتنا، و لوال ما يدركهم من السعاده لبغوا   ».خيرج الناس خراجهم على رقا
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  :گويد ها مى آنبينند كه قرآن به  كنند؛ چون مردِم آن روزگار مى آن روزگار مهه عاشقانه به قرآن عمل مى



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

 

 

  »1« .ُقْل ِلْلُمْؤِمنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهمْ 

  :دانند و باور دارند كه قرآن جميد فرمود كنند، و مى ها به قرآن عمل مى چون آن

  »2« .َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّه َشرا يـَرَهُ 

روزگار، هر كسى نسبت به هر چيزى كه دارد، خياىل  بنا براين، آن. ترسند و خوف دارند آن زمان مهه از قيامت خود مى
خوابند؛ چون  گذارند و آسوده مى هاى خود را باز مى ها درب خانه در آن روزگار كّل مردم يك شهر شب. راحت دارد

در در آن روزگار، اگر دخِرت زيباى مردم خبواهد پياده از خان خودشان به خان عموى خود . شود دانند دزدى يافت منى مى
دانند دخرتى كه سامل از خانه  تر، برود و برگردد، پدر و مادر اين دخرت احساس امنيت دارند و مى ده كيلومرت آن طرف

  .گردد بريون رفته، به طور يقني سامل به خانه برمى

هنوز  اين زندگى خوىب نيست كه طّى دويست سال، اول انگلستان، و بعد روس و بعد هم امريكا به ما حتميل كردند و
اعتمادى موج  زند؛ ىب هنوز دارد گناه موج مى. كن نشده است هاى مردِم مذهىب، ريشه بعد از اين مهه زمحات و شهيد دادن

مردم خورى از آب خوردن راحت تر شده است؛ هر چقدر هم  زند؛ مال زند؛ وحشت موج مى زند؛ ترس موج مى مى
كنند، و  كش را به نريوى انتظامى اضافه مى هم افراد فداكار و زمحت كنند، و هر چقدر ها را عريض و طويل مى دادگسرتى

گويد، دادگسرتى و  دهند، باز هم موج فساد بلند است؛ يعىن پروردگار مى ها هم در مرزها شهيد مى اين مهه، آن
ور از چشم اين دين است، د توانند جاى دين را پر كنند، و آن كسى كه ىب ارتش، نريوى انتظامى و بسيج منى نريوهاى

شود، و از آن طرف، كسى هم كه ديندار است، هيچ بارى بر دوش دولت و  رود و جنايت خود را مرتكب مى نريوها، مى
خواهد؛ قاضى  خواهد؛ تازيانه منى خواهد؛ اسلحه منى خواهد؛ زندان منى نريوى انتظامى نيست؛ چون ديندار كالنرتى منى

خواهد؛ يعىن اگر هفتاد ميليون نفر ديندار بشوند و در دين هم مبانند، حداقل  نده منىخواهد؛ پرو  خواهد؛ دادگاه منى منى
. گردد؛ چون ديگر كسى با دادگسرتى كار ندارد شود، دادگسرتى تعطيل مى طى يك نسل كه تقريباً شصت سال مى

اهند زن را طالق بدهند، و يا خو  اند، و يا مى اند، و يا دزدى كرده برند كه يا آدم كشته كساىن را به دادگسرتى مى
  خواهند براى ظلم شوهرشان از او جدا بشوند، و يا مى

______________________________  
  .به مؤمنان بگو چشم به هيچ ناحمرمى ندوزند: 30: نور. 2) 1(

  .اگر وزن عمل شّر كسى به دان ارزن باشد، به حساب خواهد آمد: 8: زلزله. 3) 2(
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  .اند اى را با دوز و كلك به چنگ آورده اند، و يا خانه زمني را غصب كرده

در روزگار امام زمان عّجل اهللا تعاىل ىف فرجه الشريف هم كه ديندارى حاكم بر هم مردم است، اوضاع چنني است و آنان 
  .برند؛ راحتند؛ دغدغه ندارند؛ اضطراب ندارند در امنيت به سر مى

شود؛  هاى مورد نياز مردم از خوراكى و غري خوراكى زياد مى هم دارد كه به خاطر ديندارى مردم، چقدر جنسدر روايات 
  »1« .َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ  :چون اين وعد قرآن است

 تعاىل ىف فرجه الشريف، طالفروش درب مغاز خود نشسته و به مردمى كه دارند داخل بازار زمان امام زمان عّجل اهللا
طور  خواهم؛ مهني من پولش را منى. ها و دخرتانتان طال برداريد و بربيد كند كه بياييد براى خامن شوند، التماس مى مى
فروش هم  پارچه. خواهم من پولش را منى. ربيد، بربيدخواهيد ب كند، هر چند تا جعبه ميوه مى فروش به مردم التماس مى ميوه
شود كه داد و  اين قدر بركت و نعمت زياد مى. خواهم من فعًال پولش را منى. هاى من را بربيد بياييد پارچه! گويد، مردم مى

  »2« .ستد نزديك است به جماىن شدن كشيده شود

كنم، تأويل دارد يا نه؟ يعىن اين كه بايد براى آن معناى ديگرى گفت، يا خواهم نقل   دامن اين روايت را كه مى البته، من منى
در آن زمان، ديگر يك گوسفند از گرگ فرار : اين كه نه، معناى مستقيم آن، عني حقيقت است؟ جابررضى اهللا عنه گفت

يگر قرار داده است، يا نه داند كه ديگر گرگ به او كارى ندارد؛ براى اين كه گرگ غذاى خود را چيز د كند؛ چون مى منى
  شود كه انگار خواهد بگويد اين قدر زندگى خوب و با امنيت مى اين روايت مى

______________________________  
بركاتى از ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها اميان مى و اگر اهل شهرها و آبادى: 96: اعراف. 4) 1(

تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعماىل كه مهواره ] آيات اهلى و پيامربان را[گشودمي، وىل  بر آنان مى آمسان و زمني را
  .گرفتيم]  به عذاىب سخت[شدند  مرتكب مى

به اين واقعيت اقتصادى  4119، حديث 313، ص 3الفقيه، ج  الحيضره شايد اشاره به روايىت است كه در من. 5) 2(
 ْن َكانَ َعْن َعِلىِّ ْبِن َساملٍِ َعْن أَبِيِه َقاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم َعِن اخلََْربِ الَِّذى ُرِوَى َأنَّ مَ : در عصر ظهور ناظر است

َذِلَك ِإَذا َظَهَر احلَْقُّ َو َقاَم قَاِئُمَنا أَْهَل اْلبَـْيِت قـُْلُت فَاْخلَبَـُر الَِّذى ُرِوَى َأنَّ «: ءٌ فـََقالَ  ِبالرَّْهِن أَْوَثَق ِمْنُه ِبَأِخيِه اْلُمْؤِمِن َفَأنَا ِمْنُه بَرِى
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َذا َظَهَر احلَْقُّ َو َقاَم َقاِئُمَنا أَْهَل اْلبَـْيِت َو أَمَّا اْليَـْوَم َفَال بَْأَس ِبَأْن يَِبيَع ِمَن اْألَِخ رِْبَح اْلُمْؤِمِن َعَلى اْلُمْؤِمِن رِبًا َما ُهَو َقاَل َذاَك إِ 
  ».اْلُمْؤِمِن َو يـَْرَبَح َعَلْيهِ 
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  »1« .شود ت برقرار مىاين قدر امني. كنند شوند و با هم زندگى مى گرگ و ميش هم با هم دوست و خودماىن مى

البته، يك خبش ديگر از اين آيات هم ده آى سور مبارك مومنون است و خبشى از آثار ديندارى را هم بايد در روايات 
دىل  مثًال يك حالِت ديندار، حالِت رقت و نازك. اى از آثار ديندارى را هم بايد در اعمال دينداران ديد خبش عمده. ديد

  .ها حالِت رحم و حالِت حمبت دارند آن است؛ به عبارت ديگر،

ران    ماجراى شفقت در بازار قدمي 

البته، اين داستان مربوط به هشتاد و يا نود سال پيش است و مربوط به حاال . خواهم داستاىن را بگومي در اين جا مى
ران، واسطه. نيست چون بانك نبود و به . فروختند ا مىها و عطاره هاىي بودند كه جنس تاجرها را به بقال در مهني بازار 

تبع آن، چك و سفته هم نبود، ضامن در خريد و فروش كه من مثًال به قيمت آن زمان هزار تومان جنس بدهم و خريدار 
تواند آن را از  خواهد صحت اين قصه را جويا شود، فرد مى اگر كسى مى. هم پول مرا برگرداند، فقط ِدين مردم بود

  .اند، بپرسد هنوز زنده هاىي كه پدربزرگ

ران ده تا مشرتى درب مغازه مى آمد و هر كدام به تناسب آن زمان، سه هزار تومان، دو هزار تومان، هزار تومان  در بازار 
خواست  رفت، و آن كسى كه مى داد و مى داد، آن را مى اول آن كسى كه پول نقد مى. كرد و پانصد تومان خريد مى

خواستند اسراف كنند، در تك كاغذ كوچكى، در يك قسمت از ورق كاغذى كه آن را به ده  ون منىجنس را نسيه خبرد، چ
ها را فروختم كه قرار است يك  من به مريزا حممد تقى سه هزار تومان اين جنس: نوشت قسمت تقسيم كرده بودند، مثًال مى

. كرد نوشته را امضا كند و او هم آن را امضا مىگفت، آن  ماه ديگر پول آن را بياورد و به من بدهد، و به خريدار مى
تر از بانك عمل  ها خيلى قوى آن. گفت، آن كاغذ را مبن بده داد و مى آورد و مى يك ماه ديگر هم آن پول را مى

دهد، و بعد، هم چك اول بر  خرد و براى آن، ده تا چك مى كردند؛ چون االن كسى دويست ميليون تومان جنس مى مى
   گويد، بودجه دولت هم واقعاً مى. ها و هم نه تاى ديگر آن گردد، مى
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______________________________  
و أخرج سعيد بن منصور و ابن املنذر و : منت روايت چنني است. 231، ص 3الدر املنثور ىف تفسري املأثور، ج . 6) 1(

يِن ُكلِّهِ ِلُيْظِهَرُه َعلَ «: البيهقى ىف سننه عن جابر رضى اهللا عنه ىف قوله ال يكون ذلك حىت ال يبقى يهودى و ال «: قال» ى الدِّ
نصراىن صاحب مله اال اإلسالم حىت تأمن الشاه الذئب و البقره األسد و اإلنسان احليه و حىت ال تقرض فأره جرابا و حىت 

  ».توضع اجلزيه و يكسر الصليب و يقتل اخلنزير و ذلك إذا نزل عيسى بن مرمي عليه السالم
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داده  : گويد دولت مى. آقا چك داده: گوييم مى. پس خودتان با هم برويد آن را حل كنيد. ندارم كه به زنداىن پول بدهم
شود؛ يعىن حاال ده تا چك بيست ميليوىن، به انداز آن  اعتبار مى ها ىب من چكار كنم؟ و به اين سادگى، چك. كه داده

آن زمان، هفت و هشت روز به آخر سال مانده، پول . ها ارزش ندارد ا نود سال پيش، بني كاسبتك كاغذ هشتاد و ي
كنيم و  ها پيدا بشود، ما مهه تعّجب مى االن اگر يك نفر از اين آدم. دادند، و تعداد اين تاجرها هم كم نبود مردم را مى

اّما نود سال پيش، اگر يك نفر ماِل كسى را ! تاهللا اكرب، انگار انسان جديدى در زندگى پيدا شده اس: گوييم مى
ها بر عكس شده است؛ مثًال خامنى به شوهر خود  شود؟ وىل االن تعّجب گفتند، اهللا اكرب، مگر مى خورد، مردم مى مى
راست : گويد شوهرش مى. اش برومي خواهم براى پسرمان به خواستگارى دخرت با حجاب و با ادىب ديدم و مى: گويد مى
از بس كه مردم . شود و باورشان منى! تو را خدا، دخرت سنگني و رنگني: گويد كند و مى تعّجب مى! وىي؟ با حجابگ مى

حاال تا . بينند ربط مى بينند؛ دخرت ىب بينند؛ دخرت پوك مى ها دخرت ِجلف مى ها و اتوبوس ها، دانشگاه ها، دبريستان در پارك
تآي هاى يك انسان به ميان مى تعريف ارزش   .شوند زده مى د، مردم 

: گفت گفت كه در اين مدت اخري، به چند نفر جنس دادى؟ او مثًال مى كرد و مى آن زمان، فرد تاجر دالل را صدا مى
چهل تا را، و اين قدر هم رسيد  : گفت ها پول جنس را گرفىت؟ دالل مى از چند تاى آن: پرسيد به پنجاه نفر؟ از او مى

چرا؟ دالل : گفت تاجر مى. ده تا ديگر پول جنس را ندادند: گفت ده تاى ديگر چى؟ دالل مى: پرسيد تاجر مى. گرفتم
كرد و  دو روز مانده به عيد، تاجر دالل را صدا مى. دهيم ها گفتند، ده روز مانده به عيد، پول جنس را مى آن: گفت مى
ها رفتم پول بگريم،  وىل پيش سه تاى آن. هايشان را دادند جنس هفت نفر پول: گفت چكار كردى؟ دالل مى: گفت مى

به خدا سوگند خوردند كه خود . هاىي را كه از تاجر برديد، بدهيد ها گفتم، پول جنس به آن. ها درهم است ديدم چهر آن
 را به زمحت انداختند كه پول را فراهم كنند، وىل امسال براى آنان گرفتارى پيش آمد و اين مقدار هم هزين اين گرفتارى
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صورت حساِب اين سه نفر را به : گفت بعد تاجر به دالل مى. ها را بدهند شان مناند كه پول جنس شد، و ديگر پوىل براى
نشستند و ميز و مبل،  رفت؛ چون آن وقت تاجرها روى زمني مى سپس پشت مهان ميزى كه جلويش بود، مى. من بده

تومان بدهكار بود، و يكى هزار و هفتصد تومان، و يكى هم دو  ديد يكى از اين سه نفر هزار تاجر مى. خيلى رسم نبود
  هزار تومان بدهكار بود و در

  276: اميان و آثار آن، ص

ديد كه خدا در فروش آن سال، استفاد  كرد و مى بعد تاجر دفاتر ماىل خودش را بررسى مى. شد جمموع، پول زيادى مى
ها  پس زيِر ورق هم آن. نزديك پنج هزار تومان بدهكار بودند خوىب را نصيب او كرده است، و اين سه نفر با هم

ها را برب و به اين سه نفر بده؛ براى  حساب گفت، اين صورت سپس به دالل مى. خدا بركت بدهد. نوشت، پول رسيد مى
من . ها نگري ا از آنشان منانده تا بتوانند بدهى خود را به من بدهند، پس به زور اين طلب ر  ها توان ماىل براى اين كه اين

َمْن  :دهد دهد؛ چون خداوند در قرآن وعده داده كه ده برابر آن را مى ها را خبشيدم و خدا سال ديگر آن را به من مى آن
هاى خدا را باور داشتند و با قرآن جميد هم  ها ده برابر قرآن را باور داشتند؛ وعده آن »1« .جاَء ِباحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا

از آثاِر ديندارى، رحم است؛ مروت است؛ انصاف است؛ حمبت است؛ چشم . كردند؛ اهل گذشت بودند زندگى مى
  .پوشى است

  حكايت واعظ معروىف كه بدى را با خوىب دفع كرد

ران، اوضاع سياسى خاصى پيدا كرده بود من كه بچه بودم، ايران، به رفتم و البته،  من آن زمان به مدرسه مى. خصوص 
هاى سياسى گوناگوىن  آن زمان در ايران دار و دسته. ها دربار آن اوضاع سياسى به طور مفّصل مطالعه كردم بعد در كتاب

زد؛ يعىن اين واعظ در پنجاه و پنج سال  اول را مىدر آن زمان، واعظ معروىف كه در منرب رفنت حرف . به راه افتاده بودند
ها  يك دار و دسته سياسى اصرار داشت كه اين واعظ در منربهاى پر مجعيت خود، از آن. ترين منرب را داشت پيش، شلوغ

بازار، در مهني مسجد امام . ديد دفاع او جنب حق و ديىن ندارد كرد؛ يعىن مى ها دفاع منى دفاع كند، و ايشان هم از آن
زد كه يكى از طرفداران آن دار و دست  براى شنيدن منرب اين بزرگوار كه خدا او را رمحت كند، داشت مجعيت موج مى

منش بود، آمد و از يكى از سكوهاى اين مسجد راست راست باال رفت تا آن كه  خمالف كه خيلى قوى هيكل و الت
بردند تا او در خيابان سوار ماشني بشود  ودند و داشتند او را بريون مىمجعيت دور او حلقه زده ب. واعظ از منرب پايني آمد

. اين جناب الت، باالى اين سكو، بر سر اين واعظ حمرتم، چند عربده كشيد و چند فحش آبدار هم به او داد. و برود
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شان خاموش شد،  غ زندگىبعد از مدتى كه آب از آسياب افتاد و رهربان آن جريان خمالف، ُمردند و چرا . جريان متام شد
   ها در مملكت و سران جريان اين طرف هم ُمردند و نسل جديد بر سر كار آمد، و ديگر، هيچ خربى از آن جريان

______________________________  
  .160: انعام. 7) 1(

  

  277: اميان و آثار آن، ص

مهني الت گردن كلفت كه ديگر آرام شده بود،  يك روز من ديدم. نبود، و در ضمن، من آن وقت ديگر طلبه شده بودم
كشمت  كنم و مى يعىن مهان فردى كه در آن روز بر سر آن واعظ عربده كشيده بود و به او گفته بود، شكمت را پاره مى

. ام بودم من هم در اوايل طلبگى. و چند فحش آبدار هم به او داده بود، ساعت ده صبح به منزل آن واعظ آمده است
آمدند و هر روز در آن خانه از شنبه تا مجعه، و از مجعه تا مجعه ديگر، حبث  و گويندگان به خان اين واعظ مىعلما 

يا اهللا، : خيز شد و گفت اين واعظ هم براى او نيم. اين فرد وارد خانه مزبور شد و سالم كرد و نشست. علمى برقرار بود
بفرماييد؛ : واعظ گفت. عرضى دارم: آن مرد گفت. چه عجب: واعظ گفت. احلمدهللا: حالتان چطور است؟ و او گفت

طور  رفت كه اين مهان است و مهني شناخت؛ چون هيكل او معلوم بود و از ياد منى يعىن واعظ آن مرد را خوب و كامل مى
ر رعد بيان قرآن اين اثر را در آى بيست و دوم سو . اين يك اثر ديندارى است. هاى آن روزش ها و فحش ُتن صدا، عربده

هاى ديگران را با  دينداران واقعى بدى. البته، در جاى ديگر قرآن هم آمده است .َو َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِه السَّيَِّئه :كند مى
ها، خوىب  ها در مقابل بدى آن كنند؛ نه اين كه در مقابل بدى، بدى منايند؛ بلكه آن هاى خود عوض و بدل مى خوىب

  .ها دفع كنند هاى ديگران را با خوىب تر مردم حتّمل چنني حاىل را دارند كه خبواهند بدى يشآيا اآلن ب. كنند مى

   امام حسن عليه السالم و دفع كردن بدى با خوىب

گويد، دچار حسادت سخت و كينه هم بودم، وقىت وارد مدينه شدم، ديدم  تربيت و بد زبان كه خودش مى يك آدم ىب
. به يكى گفتم اين شخص كيست؟ گفت حسن بن على.  كه زيباتر از آن نديده بودم، نشستهآقاىي بر قاطر بسيار زيباىي

ور گرديد، پس  هامي شعله من هم كه نسبت به اين كه حضرت على چنني فرزندى داشته باشد، دچار حسادت شدم و كينه
او هم در جواب، با . طالب، كردم جلو رفتم و رو به روى او، شروع به بدگوىي نسبت به خودش و به پدرش، على بن اىب
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ها و بد و  جا برود؛ بلكه دهن قاطر را كشيد و ايستاد، و متام فحش پا ركاب به شكم قاطرش نزد كه هر چه زودتر از آن
ام  توانستم حرف بزمن؛ از بس كه فحش داده بودم، چانه ديگر دهن من كف كرده بود و منى. هاى مرا ساكت گوش داد برياه

مشا مسافر : من كه ساكت شدم، امام حسن عليه السالم شروع به سخن كرد و خيلى آرام از من پرسيد. بوددرد گرفته 
، رفتار كرد و بدى را با خوىب عوض و بدل منود و  »1«  َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِه السَّيَِّئه :هستيد؟ يعىن حضرت مطابق اين آيه

  مشا: گفت

______________________________  
  .22: رعد -54: قصص. 8) 1(

  

  278: اميان و آثار آن، ص

ها  مشا ممكن است اين خألها و كاسىت. ايد ايد و تا حاال به مدينه نيامده پس مشا غريبه: حضرت گفت. بله: مسافريد؟ گفتم
بگوييد من قرض مشا اگر در اين شهر قرض داريد، . را داشته باشيد؛ اگر نياز به پول داريد، من پول دارم كه به مشا بدهم

جا ناهار، شام و صبحانه هم است؛  در آن. خواهيد، تا وقىت در اين شهريد، به خان ما بياييد را ادا كنم؛ اگر خانه مى
زده شده  مرد شامى كه از برخورد كرميان حضرت شگفت. تان اجنام بدهم خالصه، هر كارى داريد، به من بگوييد تا براى

تربيىت چون او را  كرد كه زمني دهن وا كند و ىب دانست و شايد در دل آرزو مى  برخوردى منىبود، و خود را شايست چنني
ديگر : از اين حمبت حضرت، دگرگون شد و گفت. فرو بربد تا ديگر در اين دنيا نباشد تا چشمش به آن حضرت بيفتد

  »1« .هيچ كس را مانند او دوست نداشتم

دانسته دينداران هيچ وقت  نسته كه اين مقام را به چه كسى بدهد؛ خدا مىدا خدا مى! گومي، حسن جان من هم مى
هاى اطرافيان خود را؛ حاال زن بدى شوهرش را،  دينداران بدى. آيند، زشىت را با زشىت، و بدى را با بدى جواب بدهند منى

َيْدَرُؤَن  :كنند ، با خوىب جابه جا مىو شوهر، عصبانيت و داد و بيداد زنش را، و پدر رجنى را كه پسرش براى او اجياد كرده
؛ چون دينداران َرحم دارند؛ حمبت دارند؛ مهر دارند؛ كينه ندارند؛ دينداران نگاه ديگرى به زندگى دارند؛ .ِباحلََْسَنِه السَّيَِّئه

رت اس: گويند بينند، پيش خود مى نگاه ديگرى به مردم دارند؛ دينداران هر كس را مى ت؛ چون ما كه از اين فرد از ما 
  .اما ما از خود، بدى سراغ دارمي. اى سراغ ندارمي پروند او خرب ندارمي و از او هم بدى

   ادام حكايت واعظ معروف
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آخر، در چنني موقعيىت . اين واعظ به اين الت گفت كه مطلىب دارى؟ واعظ هم نرم و با حمبت اين سخن خود را گفت
   اى بودى كه در آن لقمه تو مهان حرام! هان: فرد الت بفهمد كه اى بگريد كه آن تواند قيافه آدم مى

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 561، ص 1الغمه، ج  كشف. 9) 1(

قال مل أر أحسن منه، فمال قلىب إليه، . عائشه قال دخل رجل من أهل الشام املدينه فرأى رجال راكبا بغله حسنه و روى ابن
إنه احلسن بن على بن أىب طالب، فامتأل قلىب غيظا و حنقا و حسدا أن يكون لعلى ولد مثله، : لت عنه، فقيل ىلفسأ

فقلت أنت ابن من و من و من و جعلت أشتمه و أنال . أنا ابنه: أنت ابن على بن أىب طالب؟ فقال: فقمت إليه، فقلت
. أجل: فقلت. أحسبك غريبا شاميا: كالمى، ضحك و قال  منه و من أبيه و هو ساكت حىت استحييت منه، فلما انقضى

فمل معى إن احتجت إىل منزل أنزلناك و إىل مال أرفدناك و إىل حاجه عاوناك فاستحييت منه و عجبت من كرم : فقال
  .أخالقه فانصرفت و قد صرت أحبه ما ال أحب أحدا غريه

  279: اميان و آثار آن، ص

: اّما اين واعظ اين گونه رفتار نكرد و با ادب و با حمبت به آن الت گفت. راه گفىت ىبروز و در پيش مردم، به من بد و 
خان . در دو شب در خان من روضه است: آن الت گفت. پس آن را بفرماييد: واعظ گفت. بله: مطلىب بود؟ او گفت

ايشان فرمود اين . اهد مشا بياييدخو  دمل مى. تواند به خوىب مجعيت زيادى را در خود جا دهد من هم هزار مرت است و مى
بعد . اگر اجازه بدهيد، من دفِرت منربم را نگاه بكنم: واعظ گفت. ده اول صفر: روضه كى هست؟ آن مرد مثًال گفت

خواهيد، وقتم خاىل است،  اى كه مشا مى اين دهه: واعظ دفرت منربهايش را كه باز كرد، و پس از كمى ورق زدن آن، گفت
  .آمي من مى پس ان شاء اهللا

آيا او . تواند اهِل كينه باشد در دينداران نبايد كينه باشد و نيست؛ يعىن ديندار منى. اين رفتار واعظ، ديندارى هست
، با اين موِج  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيمِ  :گويد ايستد و مى تواند چنني باشد؟ آيا كسى كه روزى دوبار در برابر قبله مى مى
شود ديندار ُزُخمت باشد؟ تلخ باشد و اجياِد عذاب در قلِب مردم  خورد، مى رمحانيت و رحيميىت كه به ديندار مى ايتِ  ىب

  .بكند؟ نه، چنني ادعاىي را نبايد باور كرد

  280: اميان و آثار آن، ص
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   اميان ديگردوسىت اهل

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم 

يكى در وجوِد انبيا و پيامربان، و يكى را هم . كند نام بيان مى آيات قرآن آثار ديندارى واقعى را در سه طايفه با نام و ىب
حتت عنوان مؤمنني؛  ها در وجوِد ائم طاهرين عليهم السالم، و يكى را هم در وجوِد گروهى كه خود حضرت حّق از آن

كند، و با توّجه به آثار مثبت و با بركىت كه در ديندارى هست، از  هاىي كه به ديندارى واقعى قبول دارد، ياد مى يعىن آن
  .منايد كه اينان را در ديندارى سرمشق خود قرار بدهند هم مردان و زنان هم دعوت مى

ها خنواهند  ختمان حيات خود را به صورت مستقيم باال بربند، و اگر آنها خبواهند سا گويد، اگر آن البته، قرآن جميد مى
اّما اگر آنان اين افراد را سرمشق . چنني كنند و اين دعوت من را قبول كنند، اين افراد را سرمشق زندگى قرار خنواهند داد

آيند و خود را سرمشق آنان  تاريخ مى مانند؛ بلكه ابليسان، شياطني و فرعونيان قرار ندهند، بيگانه و جداى از سرمشق منى
دهند و  ها را در معرض هجوم قرار مى كنند؛ ساختمان انسانيت آن دهند و خود و فرهنگشان را بر آنان حتميل مى قرار مى

آورند، و اين چنني فضاى حياتشان  ارزش، پوك و بدون بنيان به وجود مى كنند و از آنان موجودى ىب آن را ختريب مى
َو يُذيَق  :منت آيه اين است. شوند شود و هم آنان دچار شّر يكديگر مى شود؛ از فتنه، فساد و نا امىن پر مى ىآلوده م

  .بينند شوند و مرتب از هم ضرر و زيان مى ها گرفتار مهديگر مى ؛ يعىن آن»1«  بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعضٍ 

ها را كرد؛ اما اگر  شود جربان ورشكستگى ضاى مهلت، مىديىن پشيمان بشوند كه در آن ف اگر مهلت باشد و آنان از ىب
  .آيند ها به اسارِت عذاب دنياى بعد در مى مهلت متام بشود، ديگر راهى براى جربان ورشكستگى نيست و آن

ته ها و ما، پوششى به نام دنيا قرار داش ها ساخِت خودمان بوده كه بني آن عذاب بينيم كه متام اين عذاب جا هم مى در آن
هاى ساخِت خودمان، ما را  اين خيمه را كه بلند بكنند؛ يعىن دنيا را تغيري بدهند و به عاِمل آخرت برگردانند، عذاب. است

  .به اسارت خواهند گرفت

ج سخن جالب  »2« .اسريى خواهيد شد كه اين اسري آزادى و جنات ندارد: فرمايد البالغه مى امريمؤمنان عليه السالم در 
   حضرت. امريمؤمنان عليه السالم دارد ديگرى هم

______________________________  
   نوشت پى) 1(
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  .65: انعام. 1

  :از كلمات امام على عليه السالم كه به اسارت انسان اشاره دارند. 2) 2(

و دربند است آن كه در چنگ هوا گرفتار است، مهيشه بدخبت و مهواره اسري : »مغلوب اهلوى دائم الّشقا مؤبّد الّرق«
  ).764، ص 2ترجم غرراحلكم و دررالكلم انصارى، ج (

  

  281: اميان و آثار آن، ص

وش است اى و براى هر جامعه جمموع گناهان بشر، براى هر بشرى، براى هر خانواده: فرمايد مى  »1« .اى، يك َمركب 
گفته است؛ اين حقايق براى امريمؤمنان عليه السالم روشن و معلوم بوده  ديده، مى امريمؤمنان عليه السالم آنچه را كه مى

  .است

   جتّسم عمل در قرآن كرمي

گويد، مردم فكر نكنند اگر كار خوىب اجنام  قرآن مى. در قرآن دارمي» جتّسم عمل«: ما حمور بسيار مهمى را حتت عنوان
طور نيست، بلكه عمل اجنام شده  نه، اين. شود بعد از پايان كار و متام شدنش، آن كار فقط در پرونده ثبت مى دادند،

گويد، روز  ، و بعد مى»2« ماند رود و مى ماند؛ يعىن عمل از بني منى شود و هم خود عمل باقى مى در پرونده ثبت مى
  »3« .بينند قيامت مردم عني اعماِل دور عمل خود را با چشمشان مى

شود يا نه؟ من مؤلفش را هم ديده  دامن االن در بازار پيدا مى هاىي كه در اين زمينه نوشته شده است كه منى يكى از كتاب
من زماىن كه طلبه بودم، اين كتاب را خريدم و استفاد زيادى . آدم دانشمندى بود و كتاب را خيلى قوى نوشته است. بودم

  .دمهم از مطالب اين كتاب كر 

______________________________  
َل َعَليـَْها «: منت روايت چنني است. 16، كالم 57البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 3) 1( َأَال َو ِإنَّ اخلَْطَايَا َخْيٌل ُمشٌُس محُِ

  ».َأْهُلَها َو ُخِلَعْت جلُُُمَها فـَتَـَقحََّمْت ِِْم ِىف النَّارِ 

  :گويند بقاى عمل در آخرت سخن مى آياتى كه به صراحت دربار. 4) 2(
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َنها َو بـَيـَْنهُ «: عمران ام سور آل آيه سى -الف  يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضراً َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْ
يابد،  چه را از كار زشت مرتكب شده حاضر شده مىروزى كه هر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده و آن: ».َأَمداً بَعيداً 
  .كند كه اى كاش ميان او و كارهاى زشتش زمان دور و درازى فاصله بود و آرزو مى

م سور كهف -ب  يـَُقولُوَن يا َويـَْلَتنا ما ِهلَذا اْلِكتاِب ال يُغاِدُر َصغريًَه َو ال َكبريًَه ِإالَّ َأْحصاها َو َوَجُدوا ما«: آى چهل و 
اى واى بر ما، اين چه كتاىب است كه هيچ عمل كوچك و بزرگى را فرو : گويند مى: ».َعِمُلوا حاِضراً َو ال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً 

يابند، و پروردگارت به هيچ   اند، حاضر مى و هر عملى را اجنام داده! نگذاشته است مگر آنكه آن را به حساب آورده؟
  .كس ستم خنواهد كرد

  :اين آيات عبارتند از. 5) 3(

خدا اين گونه اعمالشان را كه : ».َكذِلَك يُريِهُم اللَُّه أَْعماَهلُْم َحَسراٍت َعَلْيِهمْ «: آى صد و شصت و هفتم سور بقره. 1
  .دهد براى آنان مايه اندوه و دريغ است، به آنان نشان مى

به صورت  ]  پس از پايان حساب[آن روز مردم : ».ِليـَُرْوا َأْعماَهلُمْ  يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتاتاً «: آى ششم سور زلزله. 2
شت يا دوزخ به سوى منزل[هاى پراكنده  گروه به ]  به صورت جتسم يافته[گردند، تا اعمالشان را  باز مى]  هاى ابدى خود 

  آنان نشان دهند
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هاى خارجى هم نرفته بود و اين مسأل  مؤّلف در اين كتاب به سراغ كتاب »1« .ودب» تبديل نريو به ماده«: نام اين كتاب
رت است خوانده شود؛ چون  . تبديل نريو به ماده را فقط از آيات قرآن و روايات اثبات كرده بود اگر اين كتاب پيدا شد، 

آن جا ثابت . يات كشف كرده استكتاب بسيار خوىب است؛ كتاىب است كه مسايل بسيار مهمى را از آيات قرآن و روا
دهيم  عمل را كه اجنام مى. شود خورمي، اين خوراك ما، تبديل به كار و به عمل مى كند كه آنچه را ما از عامل طبيعت مى مى

نه چنني . اى كه پروردگار مقرر كرده، ثبت شده است شود، نبايد فكر كنيم آن عمل نابود شده و فقط در پرونده و متام مى
  :لذا قرآن جميد ديدن عمل را هم مطرح كرده است. ماند و طبق آيات و روايات، خوِد عمل باقى مى نيست

  »2«  َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّه َشرا يـَرَهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّه َخْرياً يـََرهُ * يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتاتاً ِليـَُرْوا َأْعماَهلُمْ 
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بيند و آن را با هيچ چيز  يعىن هر كسى هر چند كه عمل او به انداز وزن يك ارزن باشد، او اين عمل را در عامل بعد مى؛ 
مؤلف كتاب آن را خيلى قوى . فهمد آن عمل، عمل خودش است بيند، مى براى مهني، تا آن را مى. كند هم اشتباه منى

  .نوشته است

ما اگر ديندار . ماند شان مى ديىن دين هستند، آثاِر ىب هاىي هم كه ىب ماند، و آن شان مى ىهاىي كه دين دارند، آثار ديندار  آن
اعمال اين انسان . گويد كند، دروغ مى ديىن ادعاى آزادى مى آن كسى كه در فضاى ىب. نباشيم، آزاد هم خنواهيم بود

هاى  هاى زشت خانواد خود، و يا اسري خواسته همنطق درون خود، يا اسري خواست هاى ىب دهد كه او اسري خواسته نشان مى
  .زشت رفيقش است، و در نتيجه، او آزاد نيست

اين مطلب در سور مرمي آمده . شود ديندارى وقىت بر فردى حاكم باشد، فرد به تعبري قرآن جميد، كارگاِه توليد خري مى
  اى ديندار باشد، اگر خانواده »3« .است

______________________________  
نام كامل كتاب، . به نگارش درآمده است. ش 1338اين كتاب در سال . نوشت آيت اهللا حممد امني رضوى. 6) 1(

  .ُجتّسم عمل يا تبديل نريو به ماده است

اى كار  گر اعمالشان باشند؛ هر كس به اندازه ذره در آن روز مردم پراكنده از گورها برآيند تا نظاره: 8 -6: زلزله. 7) 2(
  .اى كار بد كرده باشد، كيفر آن را خواهد ديد كرده باشد، پاداش آن را خواهد ديد، و هر كس به اندازه ذره  نيك

كند، كارگاه توليد  اى كه زكريا به درگا پروردگار مى سور مرمي، زكريا و زنش با دعاى خالصانه 14تا  11در آيات . 8) 3(
اين سوره، مرمي مورد خبشش و ُجود خدا  34تا  15چنني در آيات  هم حمصول اين كارگاه خري، حيىي است؛. شوند خري مى
اين سوره  50تا  41طور در آيات  عيسى حمصول اين كارگاه است؛ مهني. گردد گريد و كارگاه توليد خري مى قرار مى

نيز در اين سوره، . بندهاى اين كارگاه خري، اسحاق و يعقو  حمصول. گردد كند، منبع توليد خري مى ابراهيم، با دعاىي كه مى
  .شود از موسى، امساعيل و ادريس به عنوان منبع توليد خري نام برده مى
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اگر جامعه ديندار باشد، كّل جامعه  »1« .شود و اين مسأله در سوره احزاب آمده است آن خانواده كارگا موّلد خري مى
  »2« .از آيات قرآن كرمي آمده استاين مطلب در بسيارى . شود منشأ خري مى
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   ديگردوسىت ابراهيم عليه السالم و نقد خداوند بر آن

كند و بيان  رومي كه حيات انبياى خدا را مطرح مى حاال به سراغ آياتى مى. تا اين جا خبشى از آثار ديندارى گفته شد
  .منايد كه زندگى اين افراد حتت تأثري ديندارى جدى بوده است مى

خالصه، ديندارى؛ يعىن دلبستگى به خدا؛ دلبستگى به قيامت؛ دلبستگى به فرهنگ خدا، و زندگى كردن بر  به طور
  .اساس اين دلبستگى به خدا، قيامت و فرهنگ خدا

حاال بايد اين ديگردوسىت را در زندگى . شود در فضاى ديندارى، انسان موجودى ديگردوست و بسيار بسيار با ارزش مى
  .عليه السالم ببينيم تا اوصاف ديگر ديندارى را هم بيان بكنمحضرت ابراهيم 

هاى سخت و ريگزار هيچ چيز نبود، به امر پروردگار، ابراهيم عليه  روزى كه در منطق مكه غري از بيابان، تپه، دره، كوه
   السالم با فرزندش اين خانه كعبه

______________________________  
كند كه مورد تطهري اهلى قرار   بيت پيامرب ياد مى وم سور احزاب است كه خداوند از اهلاشاره به آى سى و س. 9) 1(

ا يُريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطهرياً «: اند گرفته اين تطهري اهلى، زمني مناسىب را براى توليد » .ِإمنَّ
  .ها بيت به عنوان يك خانواده مطرحند، نه فرد فرد آن در اين جا، اهل. منايد بيت اجياد مى خري در اهل

  :از مجله اين آيات، آيات زير است. 10) 2(

: بقره(وَّاُب الرَّحيُم َك أَْنَت التـَّ َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمًَّه ُمْسِلَمًه َلَك َو َأرِنا َمناِسَكنا َو ُتْب َعَلْينا ِإنَّ  -
128.(  

  ).143: بقره(َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمًَّه َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس َو َيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشهيداً  -

: آل عمران(َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّه َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنْـ  -
104.(  

ِه َو َلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخْرياً ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّه ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو تـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو تـُْؤِمُنوَن بِاللَّ   -
  ).110: عمران آل(ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو َأْكثـَُرُهُم اْلفاِسُقوَن  َهلُمْ 
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  -52: مؤمنون -120: حنل -181و  159: اعراف -66: مائده - 114 - 113: عمران آل: چنني آيات هم

  .28: جاثيه -34: حج

. خري و شر مطرح شده استدر اين آيات به طور عموم، امت به عنوان منبع توليد خري، و گاهى به عنوان منبع توليد 
  .البته، از حضرت ابراهيم عليه السالم هم تعبري به امت شده است
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دانست كه دعايش مستجاب است؛  شود؛ او مى ديد كه آن جا در آينده مركز زندگى مى او كامًال مى. جا بنا كرد را در آن
شود، هر چند كه ابراهيم عليه السالم بعد از مدتى از دنيا  زندگى مى دانست صدها سال ديگر، آن منطقه حملّ  او مى

  .خواستند در اين سرزمني بيايند زندگى كنند، ببيند توانست يك نفر از كساىن را كه در آينده مى رفت و منى مى

مهسر و فرزندم ابراهيم عليه السالم در برابر اين دستور پروردگار نگفت به من چه؟ من مسوول خودم هستم؛ مسئول 
  هستم، و اصًال آينده به من چه مربوط است؟

پس ابراهيم عليه السالم رو به پروردگار  . يكى از آثار ديندارى اين است كه ديندار با فرهنگ پر از ُخبِل سر و كارى ندارد
اى   واده و جامعهمن نسبت به كّل افراد خان! خدايا: دانست دعايش مستجاب است، گفت كرد و با توّجه به اين كه مى

، دغدغه دارم و )كه حاال شايد صدها سال بعد از ابراهيمعليه السالم، مكه شهر شد(آيد  كه در آينده به وجود مى
َو اْرُزْق  :راحىت من در اين است كه از تو خبواهم و تو هم آن را قبول بكىن، و بعد او چنني درخواست كرد. راحت نيستم

خواست براى مناطق ديگر دعا   آيند؛ چون اگر مى مردمى را كه در آينده به اين منطقه مى! خدايا »1«  َأْهَلهُ ِمَن الثََّمراتِ 
ديد آن جا منطق  نينوا دعا كند كه خودش هم متوّلد آن جا بود، مى خواست براى اهل اگر مى. كند، حتصيل حاصل بود

خواست براى ايران دعا كند، در زمان  اگر مى. اىن داردهاى مستعدى دارد؛ باغات فراو  آبادى است؛ آب فراواىن دارد؛ زمني
. خواست براى مصر دعا كند، اين سرزمني، كشور متمّدن قدميى بود اگر مى. نشني ايران خيلى آباد بود او، نقاط انسان

رتين مركبات بود؛ اما او داشت براى يك منطق ك خواست براى منطق فلسطينيان دعا كند، آن اگر مى ويرى دعا جا مركز 
. رسيد ها و ريگزار بود و گاهى درج حرارت هوايش به پنجاه درجه هم مى اى كه پيچده در دل كوه كرد؛ براى منطقه مى

  : َو اْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمنـُْهمْ  :براى مهني، ابراهيم عليه السالم گفت
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  .ها نصيبش كن كند، از هم ميوه خانه و زندگى پيدا مىهر چه مؤمن به تو در آينده در اين منطقه ! خدايا

ابراهيم عليه السالم كه براى مؤمنان چند صد سال بعد دعا كرد، خداوند منتقدانه به او . حاال اخالق خود خدا را ببينيم
زنند،  مكه خيمه مى تو كه براى دمشنان من دعا نكردى؛ تو كه براى اهِل فسادى كه در آينده در اين .َو َمْن َكَفرَ  :فرمود

   دعا نكردى، وىل من به تو بگومي كه من دعاى تو را در حِق مردِم مؤمن

______________________________  
  .126: بقره. 12) 1(
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ن خودم را هم كنم، وىل از اين سفره، دمشنا ها را به اين منطقه سرازير مى كنم و از مهه جاى كر زمني ميوه مستجاب مى
اين اخالِق ديندارى است كه خدا . اين اخالِق خود خداست. ها هم از اين مثرات خواهم داد كنم و به آن حمروم منى

كنم؛ اّما آن كافر به قيامت،  دهم و آن را قطع منى ام را به او مى گويد، كافر هست و من را قبول ندارد، وىل من روزى مى
  .شود به خاطر كفر خودش، جهنمى مى

اى براى مردم زمان آينده داشته، تا چه رسد به  ببينيم كه يك ديندار چه دلشوره در آنچه ابراهيم عليه السالم گفت، مى
اين رفتار بيان . براى زمان خود ابراهيم عليه السالم، وجود او چه بركات و منافعى براى مردم داشت. مردِم زمان خودش

ها  ها كه مبادا زندگى بر آن ها؛ يعىن ناراحِت براى غريبه داِر براى غريبه ؛ يعىن دغدغهكند كه ديندار، يعىن ديگردوست مى
  .سخت بگذرد و مبادا در زندگى مشكل پيدا كنند

رومي، آنچه  مستجاب هم شد ما االن اگر به مكه مى. دانست دعايش مستجاب است ابراهيم عليه السالم دعا كرد و مى
در آن خاك، هيچ چيز . بينيم كه اين گياهان در خاك شهر مكه كاشته نشدند بينيم، مى مىها  از درخت و گل در خيابان

قابل كشت نيست؛ بلكه خاك اين درخت و گل را از بريون آوردند؛ جاهاىي را گود كردند و آن خاك را در آن جا رخيتند 
بينيم از اقسام  ماهى كه ما به مكه برومي، مىدر طول دوازده ماه سال، در هر . اند و بعد، اين گياهان را در آن جا كاشته

طورى شده كه ابراهيم در  يعىن مكه امروز مهان. وار به آن جا سرازير هست آيند، سيل هاىي كه در عامل به مثر مى ميوه
  .دعايش درخواست كرده بود
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 .َمْن آَمَن ِمنـُْهمْ   د كرد و گفتحاال ابراهيم عليه السالم اين ديگردوسىت را يك مقدار حمدو . اين معناى ديگردوسىت است
خداى متعال به ابراهيم عليه السالم گفت، اين حدود را بردار و بگذار كافران هم از اين سيب، گالىب، خيار، موز و 

عامل : ها را خبورند و بگويند هاى ديگر عامل، نصيب داشته باشند و بتوانند آن پرتقال، و خالصه، اين مركبات و اين ميوه
  .ها هم باش ها به آن ها چنني بگويند، اما خودت اهل خوراندن اين روزى بگذار آن. نداردخدا 

   ديگردوسىت در سايرمكاتب

هاى كه هر يك از  توانيم پيدا كنيم؟ در هيچ يك از ايسم هاى فعلى عامل مى اين ديگردوسىت را ما در چه مكتىب در مكتب
  ها، ها و ايسم در هم اين مكتب. شود ن ديگردوسىت پيدا منىكنند، اي اى جهان حكمراىن مى ها در گوشه آن
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   ى

اين قانون . هاىي ديدم كه در كشور سوئيس نوشته شده است گومي، در كتاب اين قانوىن كه من مى. ك قانون مشرتك است
كاپيتاليسم، و چه : هاى غرىب، مثل كمونيسم، و چه ايسم: هاى شرقى، مثل دار، چه ايسم هاى ايسم مشرتك هم مكتب

فرمانرواىي كل عامل، متعّلق به كسى است  : ».احلكم ملن غلب«: اند، اين است كه هاىي كه از اين دو ايسم متوّلد شده ايسم
را چند سال است در مهسايگى كشور خودمان، در » احلكم ملن غلب«ما االن حتّقق مهني . تر است كه زورش از مهه بيش

خواهم؛ چون  گويد، زور دارم، و مهه جا بايد بروم و اجازه هم منى امريكا مى. بينيم اق و در كشورافغانستان مىكشور عر 
خواهم، و اگر مّلىت مثل عراق كه مالك آن نفت  بايد هر معدىن را از هر كشورى غارت كنم و اجازه هم منى. زور دارم

ها و  كشم، و به مدرسه شان را مى هاى ها و بچه دان، جوانها، مر  هستند، خبواهند به من بگويند، چرا؟، من زن
اين مكتب، مكتب امريكا، انگليس و كشورهاى ديگر اروپاىي است  . كنم ها را خراب مى كنم و آن ها محله مى بيمارستان

گويند،  ا مىآن ج. آن جا، ديگردوسىت هيچ معناىي ندارد. طور اين مكتب مكتب اسرائيل است كه نوكر آمريكايند، و مهني
  .برم و هيچ كس هم حّق ندارد، به من چيزى بگويد زور دارم، پس هر چيزى را كه خبواهم، مى

   ديگردوسىت علوى

فرهنگ پروردگار يك نفر را تربيت كرد كه دغدغ مهه دنيا را . وىل انبيا و فرهنگ پروردگار يك مسايل ديگرى را مطرح كردند
  .داشت
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امريمؤمنان عليه السالم از دنيا برود، پس حضرت فرزندانش، حسن، حسني، عباس، حممد، مدت بسيار كمى مانده بود كه 
خواهم از اين  آنچه مى. خواهم وصيت كنم عون، جعفر، زينب و كلثوم را صدا زد و گفت مهه كنار بسرتم بياييد كه من مى
هاىي است كه  ها و ايسم ف متام فرهنگوصيت بيان كنم، تنها يك مجله از وصيت امريمؤمنان عليه السالم است كه خمال

: »1« »َو ُكونَا ِللظَّاملِِ َخْصماً َو لِْلَمْظُلوِم َعْوناً « :اى كه حضرت به فرزندانش گفت آن مجله. امروز بر جهان حاكم هستند
به  دمشن سر سخِت ظامل زورگو و يار واقعى مظلوم و حقوق غارت شد مظلومان را از ظاملان بگرييد و! عزيزان من

  .صاحبانشان پس بدهيد

  .البته، اين يكى از آثار ديندارى است. اين حرف فرهنگ ديندارى است

______________________________  
  .47، كالم 422 -421البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 13) 1(
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وش، و خوىب   ها، مركب رهوارند گناهان، مركب 

كند، پشت  امريمؤمنان عليه السالم وقىت گناهان را نگاه مى. يندارى هستند، چشمشان هم باز استهاىي كه در اوج د آن
وشى است كه منى: گويد بيند و مى پرد گناهان را اين گونه مى شود اختيار آن را در دست گرفت؛  جمموع گناهان، مركب 

وشى آن خيلى باال است وش مىهر انساىن كه سوار اين َمرك. زيرا قدرت  تواند اختيار آن را به  شود و چون منى ب 
ج وش، سوار خود را با . البالغه، چنني اسىب جلام ندارد كه آن را نگه دارد دست بگريد، و به تعبري خود  اين مركب 

وشى آرام مى وشى مى لسالم به اين نگاه امريمؤمنان عليه ا. گريد كه سوار خود را حتويل جهنم بدهد برد، و وقىت از 
اين َمركب، سوار خود را . گذارد ها را َمركب رهوار مى كند، اسِم خوىب ها نگاه مى اما وقىت حضرت به خوىب. هاست بدى

دهد، در حاىل كه مهار آن هم دست صاحبش است كه كج نرود و  وحشت و با امنيت حركت مى ترس، ىب اذيت، ىب ىب
برد و او را آن جا پياده  ها، سوار بر خودش را به آخرين منزىل كه مى خوىب اين مركب. تقواىي نكند و خوابش هم نربد ىب
شت پروردگار است مى   »1« .كند، 

   ديگردوسىت حسيىن



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

 

 

شت است؛ مهني طور كه جان ائمه عليهم السالم مهان  اين جا اين نكته را بايد گفت كه جاِن انبيا عليهم السالم مهان 
شت است چنني جان مومنان شت است؛ هم خواستند، آن را براى مهه  اين افراد هر چيزى را كه مى. واقعى، مهان 

ها اول آن را  انگيزى است كه آن اين نكته نكت خيلى شگفت. خواستند خواستند، و اول هم آن را براى ديگران مى مى
  .خواستند براى ديگران مى

هاى بسيارى وجود دارند كه راجع به زندگى  اين زمينه كتاب دامن چه كتاىب را در اين زمينه آدرس بدهم؛ چون در من منى
بينيم كه امام  ها يك دور خوانده شود، مى عبداهللا احلسني عليه السالم است كه اگر هر يك از آن وجود مبارك حضرت اىب

گفت،  ىگفت، خانواد هم مردم، و بعد م گفت خودم؛ اول مى گفت، هم مردم، و بعد مى حسني عليه السالم اول مى
  .خانواد خودم

او داخل . مردم امام حسني عليه الّسالم را به او معرىف كردند. ترين مردم جويا شد اعراىب وارد مدينه طيبه شد و از كرمي
مقابل آن حضرت ايستاد و اين اشعار را . مسجد شد و ديد كه امام حسني عليه الّسالم در حال گفنت سالم مناز است

  : استسرود كه معناى آن چنني

  .كسى كه االن چشم اميد به تو دارد و حلق درب خانه تو را حركت دهد، نااميد خنواهد شد

______________________________  
  .16، خطب 57البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 14) 1(
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  .نابكار بودپدر تو قاتل افراد فاسق و . باشى توىي كه خبشنده و مورد اعتماد مى

  .شدمي اگر مقام نبوت پدران و نياكان مشا نبود، ما به آتش دوزخ دچار مى

آرى، مبلغ : آيا چيزى از مال حجاز باقى مانده؟ قنربگفت: امام حسني عليه الّسالم كه از مناز فارغ شد، به قنرب فرمود
حضرت كه به خانه . كه با تو به در خانه بيايدحضرت فرمود به آن اعراىب بگو  . چهار هزار دينار از آن مال مانده است

ها احتياج دارد، پيش ما آمده  تر به آن آن چهار هزار دينار را بياور؛ زيرا اكنون كسى كه از ما بيش: رفت، به قنرب گفت



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

 

 

 حضرت اين. اش را از تن بريون آورد و آن چهار هزاز دينار را در ميان آن پيچيد سپس آن حضرت رداى مياىن. است
  چنني كرد،

گوىي حضرت تنها به رفع نياز آن اعراىب . چون به نظر حضرت، اين تعداد دينار براى برآورده شدن نياز آن اعراىب كم بود
خواست آن اعراىب در گرفنت آن دينارها  عالوه بر اين، حضرت كه منى. نياز كند خواست او را ىب انديشيد، بلكه مى منى

  :از دينار را از شكاف در بريون فرستاد، و اين اشعار را هم براى آن اعراىب خواند دچار شرمندگى شود، آن ردا پر

   خذها فاىن اليك معتذر و اعلم باىن عليك ذو شفقه

اين دينارها را بگري و مرا براى اين كه اين پول خمتصر را به تو خبشيدم، ببخش، و بدان كه من نسبت به تو شفقت و 
  .مهرباىن دارم

   رينا الغداه عصا امست مسانا عليك مندفقهلو كان ىف س

  .رخيت ها بر تو فرو مى دادند، باران بذل و خبشش از آمسان اگر حق ما را به ما مى

   لكن ريب الزمان ذو غري و لكف مىن قليله النفقه

  .دهند و دست من فعًال از پول خاىل است وىل چه بايد كرد كه حوادث روزگار وضع انسان را تغيري مى

آيا چون خبشش ما : امام حسني عليه الّسالم به او فرمود. اعراىب آن دينارها را گرفت و شروع به گريه كرد: گويد وى مىرا
شد، وىل االن مشا  تر از اين، مشكلم حل مى من با چند دينار و پول خيلى كم. نه: كىن؟ اعراىب گفت اندك است، گريه مى

تر از خواست من است؛ بلكه من دارم بر اين دست كرميت گريه  ايد كه بيش ادهبه من چهار هزار دينار، و اين ردا را د
   هايت را از بني ربايد و اين گونه، تداوم بذل و خبشش كنم كه چگونه خاك آن را مى مى
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ره! اى كاش. برد مى   »1« .مند از كماالت بشوند اين دست مباند كه تا قيامت مردم از آن 

______________________________  
َا َفُدلَّ َعَلى احلَُْسْنيِ عليه السالم : 65 - 66ص  4: املناقب ج. 15) 1( َوَفَد َأْعرَاِىبٌّ اْلَمِديَنَه َفَسَأَل َعْن َأْكَرِم النَّاِس ِ

  :َفَدَخَل اْلَمْسِجَد فـََوَجَدُه ُمَصلِّياً فـََوَقَف ِبِإزَائِِه َو أَْنَشأَ 
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   ِب اْآلَن َمْن َرَجاَك َو َمْن َحرََّك ِمْن ُدوِن بَاِبَك اْحلََلَقهَ َملْ خيَِ 

   أَْنَت َجَواٌد َو أَْنَت ُمْعَتَمٌد أَبُوَك َقْد َكاَن َقاِتَل اْلَفَسَقهِ 

َنا اجلَِْحيُم ُمْنطَِبَقهً     َلْو َال الَِّذى َكاَن ِمْن َأَوائِِلُكْم َكاَنْت َعَليـْ

َا َقْد  ْنيُ عليه السالم َو َقاَل يَا قـَْنبَـُر َهْل بَِقَى ِمْن َماِل احلَِْجاِز َشىْ َقاَل َفَسلََّم احلُْسَ  ءٌ َقاَل نـََعْم َأْربـََعُه آَالِف ِديَناٍر فـََقاَل َهاِ
نَاِنَري ِفيَها َو َأْخرََج َيَدهُ  َا ِمنَّا ُمثَّ نـَزََع بـُْرَدْيِه َو َلفَّ الدَّ   :ِمْن َشقِّ اْلَباِب َحَياًء ِمَن اْألَْعرَاِىبِّ َو أَْنَشأَ  َجاَءَها َمْن ُهَو َأَحقُّ ِ

   ُخْذَها َفِإىنِّ ِإلَْيَك ُمْعَتِذٌر َو اْعَلْم بَِأىنِّ َعَلْيَك ُذو َشَفَقهٍ 

   َلْو َكاَن ِىف َسْريِنَا اْلَغَداَه َعًصا أَْمَسْت َمسَانَا َعَلْيَك ُمْنَدِفَقهً 

   ِغَريٍ َو اْلَكفُّ ِمىنِّ َقِليَلُه النـََّفَقهِ َلِكنَّ َرْيَب الزََّماِن ُذو 

 ُجوَدَك َو ُهَو اْلَمْرِوىُّ َعِن احلََْسِن ْبِن َقاَل َفَأَخَذَها اْألَْعرَاِىبُّ َو َبَكى فـََقاَل َلُه َلَعلََّك اْستـَْقَلْلَت قَاَل َال َو َلِكْن َكْيَف يَْأُكُل التـُّرَابُ 
  .َعِلىٍّ عليه السالم

  

  290: ثار آن، صاميان و آ

  

   جايگا مناز در اميان ابراهيمى

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

ها باشد،  معتقد به آندهد، در هيچ حالىت، و در هيچ مكتىب، وقىت كه انسان  آثارى كه ديندارى واقعى از خود نشان مى
علت آن هم اين است كه ديندار واقعى از طريق اميان و باور، وصِل به پروردگار بوده و نسبت به او تسليم . يابند بروز منى



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

 

 

خواهد و از او، راضى به هيچ شرى نيست؛ به  پروردگار مهرباِن عامل، از بند ديندار خود، فقط و فقط خري مى. است
ايت است، وىل  اى، اخالق پروردگار ىب البته، در هر مرحله. و منش ديندار واقعى، اخالق خداستعبارت ديگر، اخالق 

ايت است ايىت كه ديندار به اين اخالق مى. اين اخالق در انسان ديندار، داراى حدود و  دهد،  البته، با مهه حدود و 
  .دا استاخالق خ خداىي داشته و ديندار از اين جهت، هم اين اخالق رنگ

  :كند عمران خود را در زبان مؤمنان راستينش چنني معرىف مى خدا در آيه بيست و ششم سور مبارك آل

  ِبَيِدَك اخلَْْري 

  .باشد، خوىب هست آنچه نزد تو و با تو مى! خداوندا

  .؛ چون خدا بدى ندارد

م سور نساء هم مى   :فرمايد و در آى هفتاد و 

   َفِمَن اللَّهِ ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍه 

  .رسد، مهه از جانب خدا است هاىي كه به مشا مى خوىب

  هزين سرتگ ابراهيم عليه السالم براى مناز

او وقىت كه وصِل به . ديندار هم مهينطور است. كند يك اخالق پروردگار اين است كه لطف، عنايت و خبشش را دريغ منى
   غشود و دري خدا باشد، چشم جوشان حمبت مهرباىن مى
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هاى اهلى است و  ترين رشته دانست مناز از با ارزش ابراهيم عليه السالم كه از انبياى خداوند متعال بود، مى. كند هم منى
بينيم خود  كه ما مى شود؛ چنان العاده با منفعىت مى گريد، آدم فوق يك منازگزار وقىت كه در چهارچوب مناِز اهلى قرار مى

رهابر  ها و به نسلش حمبت داشته كه به خاطر مناز  مند بود، چقدر به انسان اهيم كه اهل مناز بود و از اين سفر با عظمت 
دانست از  ابراهيم كه مى. كند چنني به خاطر مناز، يك مناجات با پروردگار مى دهد و هم آيد يك كار عملى را اجنام مى مى

هربان عامل را چه در دنيا و چه در آخرت مجع كرد و خود او هم مجع اين فيوضات شود فيوضات پروردگار م طريق مناز مى
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را هم ملس كرده بود، به خاطر حمبتش به ديگران، چه غريبه و چه آشنا، و چه بيگانه و چه خودى، واقعاً هزينه كرد تا 
  .ديگران هم بتوانند به اين منبع خري اتصال پيدا منايند

كنم چنني كارى كه ابراهيم عليه السالم براى خاطر مناز كرده، اجنامش در توان كسى غري  فكر منىاما كار عملى او كه من 
حاال شايد ما در خيال خود يك پيامرب ديگرى را به جاى ابراهيم عليه السالم فرض كنيم كه . از اولياى خاص خدا باشد

ا بكند؛ اما اين پيامرب، فرضى و خياىل است، و واقعيت اى ر  با مهان موقعيت باشد و او هم خبواهد براى مناز چنني هزينه
اين است كه كارى كه ابراهيم عليه السالم براى مناز كرد، هزين خيلى سنگيىن براى مناز است و اجنام آن از طاقت عموم 

  .بشر خارج است

  .ىن استالقلب، بار بسيار سنگي هاى رقيق براى اهل حمبت، براى اهل مهرورزى و براى انسان» فراغ«

   دار نشدن ابرهيم عليه السالم و ازدواج با هاجر عليها السالم بچه

خداوند متعال كه . دار نشد ابراهيم عليه السالم طبق آيات قرآن جميد تا مرز هشتاد سالگى كه ديگر اوج پريى است، بچه
يك دخرت خامنى به نام هاجر عليها  ايت است، بعد از اين كه زمني ازدواج ابراهيم عليه السالم را با داراى قدرت ىب

دار  السالم فراهم كرد، اراده فرمود كه ابراهيم در اين سن كهولت و پريى، از اين خامن بزرگوار، باادب، با تربيت و پاك بچه
  .بشود

عا را حمل هاىي كه دعانويس نيستند و د كنند؛ اهل دعاى واقعى؛ يعىن آن ها و مردها به اهل دعا مراجعه مى خيلى از جوان
گويند، ما ده سال است ازدواج كردمي، اّما  مى. حّق هم دارند. به اهل دعا، يعىن به اهل خدا. اند درآمد زندگى قرار نداده

داند كه با  حاال خداوند يا مصلحت مى. دار بشومي مشا از خدا خبواهيد كه ما بچه. دار نشدمي پانزده سال است كه بچه
  دهد، و يا آن را به مصلحت مادعاى اوليايش به ما بچه ب
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بينيم، چه شور و چه نشاطى در قلب اين زن  اما اگر خداوند به اين زن و شوهر نااميد، بچه عنايت كند، ما مى. داند منى
رتين طبيب  كند، او را اى مى تا بچه ناله. اند ها داده انگار كه هم دنيا را به آن. آيد و شوهر نااميد پديد مى پيش 

پوشانند، تا سرما خنورد، و يا آن قدر گرمش نشود كه مريض شود؛  بچه را با لباس مناسب مى. برند متخصص اطفال مى
كنيم، در بيست سالگى ازدواج كرده  حاال خدا آمد و به مردى كه فرض مى. دار نشوند ترسند كه ديگر بچه ها مى چون آن
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خواسته، و اين خواسنت هم امر طبيعى و فطرى براى انسان است، بعد  دلش بچه مىو شصت سال است كه با هم وجود 
. البته، شايد تا آن موقع، چراغ اين انتظار در ابراهيم عليه السالم خاموش شده بود. از شصت سال انتظار، به او بچه داد

  .گذاشت  به هر حال، خدا به او يك پسر داد كه ابراهيم عليه السالم اسم او را امساعيل

البته، كسى كه با خدا صاف باشد، كسى كه پاك زندگى بكند، از بس كه خدا عاشِق صاىف و پاكى است، به علت اين 
هاجر ُكلَفت و كنيز بود كه در قلمروى زندگى . كند پاكى و صاىف، درهاى رمحت خود او را به روى چنني كسى باز مى

ابراهيم عليه السالم : ز چقدر صاف، پاك و پاكدامن بود كه شوهرى، ماننداّما اين كني. ابراهيم عليه السالم قرار گرفت
دانست كه ابراهيم با او تفاوت  نصيبش شد، و خود او هم با كمال اشتياق با ابراهيم عليه السالم ازدواج كرد، هر چند مى

وىل   »1« .سالم تفاوت سىن داشتتر، هاجر عليها السالم با ابراهيم عليه ال شايد چهل سال و يا بيش. سىن زيادى دارد
در حقيقت، هاجر عليها السالم با يك . كماالت، عظمت، ادب ابراهيم باعث شد كه اين خامن با ايشان ازدواج بكند

رتين نوع ازدواج. ها ازدواج كرد پريمرد ازدواج نكرد؛ بلكه او با ارزش    اين 

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :الغيب دربار سن حضرت ابراهيم عليه السالم گفته شده تفسري مفاتيحدر . 1

اعلم أن القرآن يدل على أنه تعاىل إمنا أعطى إبراهيم عليه السالم هذين الولدين أعىن إمساعيل و إسحاق على الكرب و 
ملا ولد إمساعيل كان سن إبراهيم  الشيخوخه، فأما مقدار ذلك السن فغري معلوم من القرآن و إمنا يرجع فيه إىل الروايات فقيل

تسعا و تسعني سنه، و ملا ولد إسحاق كان سنه مائه و اثنىت عشره سنه و قيل ولد له إمساعيل ألربع و ستني سنه و ولد 
َعَلى اْلِكَربِ : مل يولد إلبراهيم إال بعد مائه و سبع عشره سنه، و إمنا ذكر قوله: إسحاق لتسعني سنه، و عن سعيد بن جبري

به الولد ىف هذا السن أعظم، من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الوالده و الظفر باحلاجه ىف وقت  ألن املنه 
. -106، ص 19مفاتيح الغيب، ج (اليأس من أعظم النعم، و ألن الوالده ىف تلك السن العاليه كانت آيه إلبراهيم 

  . نگفته استالبته، قرآن دربار سن هاجر به صراحت سخىن). 105
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  .البته، اين ازدواج با اختيار خود هاجر عليها السالم صورت گرفت. است
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   كفو بودن در ازدواج معناى هم

ممكن است كه پدرى به دخرت بيست سال خود بگويد كه مشا با يك مرد پنجاه ساله ازدواج بكنيد، و آن دخرت هم بگويد، 
تواند به نيازها، عواطف  كنم كه او منى فردى ازدواج كنم؛ چون سن او خيلى زياد است، و من حس مى خواهم با چنني منى

وىل اگر پسرى، و . تواند چنني بگويد؛ چون ازدواج از روى اجبار، شرعى نيست او مى. هامي پاسخ مناسب بدهد و حمبت
تواند به راحىت  براى كل مردم كر زمني آزاد شده و آدم مى ها حاال كه زمني ديدىن. يا دخرتى خبواهند ازدواج نامناسب بكنند

اىي بشود،  هر كسى را ببيند، ممكن است جواىن عاشق يك دخرت يهودى بشود كه مهكالسش است، و يا عاشق دخرتى 
اىي، عاشق دخرتى مسلمان بشود وى اين تواند از واليت خود استفاده بكند و جل در چنني جاىي، پدر مى. و يا نه، پسر 

. شوند ها عاق مى ازدواج را بگريد، و اگر آن دخرت و پسر ازدواج بكنند، در حاىل كه پدر و مادر ناراضى هستند، آن
اىي كه باطل است و عقد با او واقع منى ديىن كه  ازدواج با جوان ىب. شود شود، و چنني ازدواجى زناى دامي مى ازدواج با 

گويد، من قرآن را، و يا پيغمرب را، و يا امام حسني را قبول ندارم و خالصه، من دين را  ىضروريات دين را قبول ندارد، و م
شود، و  ها هم بني اين دو عقد خبوانند، آن عقد بسته منى قبول ندارم، هم باطل است، و اگر به هزار حمضر بروند، و آن

بنابراين، بايد . شود زاد قطعى مى ن بچه هم حرامدار شوند، آ مانند، و اگر هم بچه آن دو نسبت به هم ناحمرم باقى مى
  .ها حفظ بشود حرمي

گويد، وقىت خانواده به دخرت گفتند، با  اين مسايل را من از اين جهت گفتم كه يك وقت كسى فكر نكند كه اسالم مى
زدواج هاجر با در ماجراى ا. نه، چنني نيست. اين مرد شصت ساله ازدواج بكن، او بايد به اين ازدواج تن در دهد

  .ابراهيم، اين هاجر بود كه با ميل و با انتخاب خود، اين ازدواج را انتخاب كرد

اگر قضى انتخاب خود در ميان باشد، و انتخاب هم درست باشد و بعد هم دخرت بگويد، من فقط به خاطر عواطف و 
مرد هشتاد ساله پاسخگوى حاالت من نيست؛ دامن كه اين  شوم؛ براى اين كه من مى احساسامت، به اين ازدواج راضى منى

خواهم با اين مرد ازدواج بكنم، آن دخرت چنني حقى دارد؛ چون اسالم در جاىي به كسى زور  بلكه با انتخاب خودم مى
  .خواهد اين ازدواج اجنام شود گويد؛ چون خود آن دخرت مى منى
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. ، چه در سن، و چه در قيافه، و چه در خانواده»1«  كفو بودن است ر قرارداده، همآنچه اسالم آن را براى ازدواج حمو 
ات  ممكن است يك پسر خيلى خوش اندام باشد و چهر زيباىي هم داشته باشد، و مادرش بگويد، بايد با دخرت خاله

سر هم دو سال از پسر  دهم، و دخرت خال آن پ ات، رضايت منى ازدواج كىن، و من به ازدواج تو با غري دخرتخاله
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عالوه بر اين، دماغ اين دخرت كج است، و . اش هجده سال دارد تر است؛ پسر بيست سالش است و دخرت خاله كوچك
آيا بر اين پسر واجب است كه با اين دخرت ازدواج بكند؟ و ممكن است دخرت خيلى زيبا . تناسب قيافه خود دارد لىب ىب

اى  برادر من ازدواج بكىن، و پسر برادر؛ يعىن پسرعموى دخرت هم هيچ امتياز و قيافه باشد، و پدر بگويد، بايد با پسر
. كفو بودن است گويد، مالك ازدواج، هم دين مى. گومي، نه نداشته باشد، آيا اين دخرت بايد به اين ازدواج تن در دهد؟ مى

دين آزادى، اختيار و انتخاب را به معناى . نداردها را قبول  اصًال دين اين رسم. اين كه رسم قبيله و عشري ما اين است
اما هنوز در كشور ما، ازدواج نامناسب، . هاى زورى و اجبارى، در دين باطل است شان قبول دارد، و بعد هم ازدواج اهلى

گويند، رسم قبيل ما اين است كه دخرتعمو و پسرعمو در عقد هم دربيايند؛ چون عقد دخرتعمو و  مى. زياد هست
ها جاى دفرت ازدواج است؟ دفرت ازدواج، متعّلق به زمني و زير نظر  مگر آمسان. ها خوانده شده است عمو در آمسانپسر 

ها خوانده  هر كس كه گفته عقد دخرتعمو و پسرعمو در آمسان. ها دفرت ازدواج ندارد خدا در آمسان. دفرت دادگسرتى است
  .سم طايف ما اين است نيز سخن نادرسىت استچنني اين سخن كه ر  شده، سخن غلطى گفته است؛ هم

  پاداش هاجر و امساعيل عليهما السالم، داشنت مزار در مهسايگى خان خدا

گويد، من از احساسات و عواطف  ها و كماالت مى بينيم كه در برابر اين انساِن جامع متام ارزش جا ما هاجر را مى در اين
خدا هم در برابر اين ازدواج، امساعيل را . يناً در اين ازدواج بركاتى به وجود آيدكنم تا شايد، بلكه يق ام گذشت مى دو روزه

ترين،   اّما اين بچه، ريش پاك. اين خامن فقط مهني يك پسر را پيدا كرد. اى عجب خامنى، و چه بچه. به اين زن داد
رتين نسل عامل شد كامل   .ترين و 

______________________________  
  :1، حديث 339، ص 5اىف، ج الك. 2) 1(

   ُمْؤِمٌن َو اْلُمْؤِمُن ُكْفٌو لِْلُمْؤِمَنِه َو اْلُمْسِلُم ُكْفٌو ِلْلُمْسِلَمهِ : َقاَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه وآله و سّلم
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و مادر چه زنان و مرداىن است؟ او مادر خديج كربى، فاطم زهرا، زينب كربى سالم اهللا  »1« به راسىت هاجر كيست؟
چنني او مادر پيامرب اسالم، امريمؤمنان، امام حسن و امام حسني سيد الشهداء و باقى ائمه و امام زمان  عليهم است؛ هم
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قرب اين مادر و . رسند يق پدرى، به هاجر مىمتام سادات عامل، چه از طريق مادرى و چه از طر . صلوات اهللا عليهم است
رفتم، به ياد جريانات  من هر وقت كه به آن حمل مى. اين فرزند كه مدت كمى در دنيا زندگى كردند، در كنار كعبه است

يا در  امي، يا به حج عمره، و ما كه اغلب يا به حج واجب رفته. افتادم زندگى نوراىن و ملكوتى ابراهيم، هاجر و امساعيل مى
امي كه در يك طرف كعبه، ديوارى كوتاه و بيضى شكل وجود دارد كه اين قطعه، جزء طواف  ها ديده ها و در عكس فيلم

خداوند متعال، داخل اين ديوار را، قطعه بيضى شكل را، از طواف استثنا كرده است و كسى حق ندارد از آن جا . نيست
   اين. نيست طواف خود را آغاز كند؛ چون آن جا جزء مطاف

______________________________  
وى كنيزى بود كه حاكم . باشد نام مهسر حضرت ابراهيم و مادر حضرت امساعيل عليهما السالم مى: هاجر. 3) 1(

ها گذشته بود و حضرت ابراهيم از  سال. مصر، سنان بن علوان، در سفر ابراهيم و مهسرش به آن ديار، به ساره خبشيد
پس از . ى فرزند نشده بود؛ چون ساره دريافت كه ابراهيم از اين بابت دل آزرده است، هاجر را به وى خبشيدساره دارا

ساره از اين پيشامد ناراحت شد و قادر نبود كه اين ماجرا را ببيند، چرا كه خودش . مدتى هاجر، امساعيل را به دنيا آورد
ا را از نزد من برب، در اين لذا به حضرت ابراهيم عليه السالم گ. فرزند نداشت فت كه من طاقت حتمل اينان را ندارم و آ

ا را به سوى سرزمني ديگرى برب ابراهيم عليه السالم، هاجر و . حال پيام اهلى نيز به ابراهيم عليه السالم رسيد كه آ
ف بود، برد و آنان را آن جا  آب و عل فرزندش امساعيل به راهنماىي جربئيل به سرزمني مكه كه در آن زمان بياباىن ىب

خدايا من ذريه خود را در اين سرزمني بدون  : گذاشت و خود بازگشت، در هنگام بازگشت ابراهيم عليه السالم گفت
به زودى، ذخري آب و غذاى آنان متام شد و تشنگى ). 37سوره ابراهيم آيه (ات مسكن دادم  كشت و زرع در كنار خانه

اى آىب را مى بيند، هفت بار مسري را  هاجر به گمان اين كه از دور چشمه. ان چريه شددر صحراى سوزان مكه بر آن
اين مسري، مسري بني دو كوه كوچك صفا و مروه بود  . يافت كه سراىب بيش نبوده است دويد و چون بدان جا رسيد، درمى

در مهني هنگام چون نزد طفل شريخوار  اما. پيمايند كه هم اكنون نيز حجاج بيت اهللا احلرام هفت بار اين مسري را مى
اى پديدار شد   زند و كم كم از زير پايش آب جوشيدن گرفت و چشمه خويش بازگشت، ديد كه امساعيل پاشنه بر زمني مى

كم كم قبائلى از ُجرمهيان  . آيد جوشد و بر زمني مى كه مهان چشمه زمزم و آبش مهني آب زمزم است كه تاكنون نيز مى
پس از مدتى، . طقه گذر مى كردند، چون دريافتند كه چشمه آىب پديد آمده، بدان جا آمدند و اقامت گزيدندكه از آن من

بعدها به مهراه پسرش امساعيل كعبه را كنار مهني چشمه . ابراهيم بداجنا بازگشت و با مشاهد آن جا خداى را شكر گفت
  دانشنام رشد: منبع. زمزم بنا كرد
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. اند گذاشته  »1« "حجر امساعيل" قطعه در روزگارى خان اين مادر و اين فرزند بود، و پنج هزار سال است كه اسم آن را
چنني قرب  آيات رمحت خدا بر روى پرد كعبه هم بر روى حجر امساعيل است؛ هم. ناودان بام كعبه به طرف حجر است

اين زن و بچه ابراهيم عليه السالم را آورده و آن را ديوار به ديوار خان  هاجر و امساعيل زير ناودان است؛ يعىن خدا قرب
رت از اين وضع مى مى. خودش قرار داده است   شود كه آدم، مهساى خان خدا بشود؟ پرسم 

   جوانان و چهل شبانه روز پاكى

روز مواظب باشند كه واقعاً به  شبانهها بايد در اين چهل  ها بايد پاكى را فقط براى چهل روز امتحان كنند؛ يعىن آن جوان
اى پيش بيايد، ورود اين  اين فضاى پاكى، آلودگى نرسد، و اال اگر در خالل اين سى روز يا سى و نه روز آلودگى

روز بر  ها اگر تا متام شدن مدت چهل شبانه كند، و اگر نه، آن روزى را خراب مى آلودگى، ساختمان رياضت چهل شبانه
صدق، صفا و  روز، در خود صدق، صفا و پاكى رخواهند ديد و خواهند ديد آن ند، بعد از اين چهل شبانهاين پاكى مبان

  :آورد شان پديد مى پاكى چه آثارى را در زندگى

   سحرگه رهروى در سرزميىن مهى گفت اين معما با قريىن

  ........كه اى صوىف شراب آنگه شود صاف 

  اندازد و سپس آب اين انگور و خود اما آن كسى كه انگور را در مخره مى. استشراب جنس است، و ظرف آن هم جنس 

______________________________  
حْجر به معناى پناه و دامن است و از . حجر امساعيل ميان ركن شامى و ركن غرىب مكه قرار دارد: حجر امساعيل. 4) 1(

ه چون ديوارهاى كعبه به دست او و پدرش بنا شد، وى براى پناه بردن اين رو به امساعيل عليه السالم منسوب داشته اند ك
نشست و يا اين كه سايباىن كنار آن براى خود برافراشته و در آن جا پناه  از گرماى خورشيد در سايه و كنار اين ديوار مى

اى به  كان براى تو روزنهمى گرفت، چون از گرماى مكه نزد خداوند شكوه كرد، خدا به او وحى فرمود كه من در اين م
حضرت امساعيل عليه السالم چون درگذشت، او را . گشامي كه تا روز قيامت از آن نسيم روح افزا بر تو بدمد شت مى

عبداهللا بن زبري هنگام جتديد بناى كعبه، حجر را حفر كرد و در آن سنگى به رنگ سبز . در مهان مكان مدفون ساختند
اين قرب حضرت امساعيل عليه السالم است، به آن دست : اره پرسيد، عبداهللا بن صفوان گفتاز قريش در اين ب. يافت

قرار داشته (گويند مدفن آن حضرت بني ناودان طال و در غرىب كنوىن حجر . زبري آن را به حال خود رها كرد لذا ابن. نزن
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حجر امساعيل خبشى . اند ر اين مكان مدفون شدهو غري از او، مادرش هاجر و دخرتان او و نزديك به هفتاد پيامرب نيز د
: منبع. هاى خمتلف تعمري و بازسازى كعبه، از خانه خارج شده است از خان كعبه بوده است كه طى چند نوبت در دوران

   دانشنام رشد با تلخيص
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انگور از روزگار  گردد، بعد از اين كه اين آب كنند حرام و جنس تبديل مى آيد و به شراب مست آن انگور به جوش مى
حاال آيا بايد اين سركه را با كّل . شود شراب بودن خود گذر كند، بعد از گذشت چهل روز از شراب بودن، سركه مى

اى را كه در آن شراب بوده،  طور آيا بايد داخل آن مخره هاىي كه در درون آن است، آب بكشند و مهني انگورها و خوشه
ها را آب بكشند، آن  بكشند؟ پاسخ منفى است؛ چون اگر خبواهند انگورها را خاىل كنند، و بعد آن ينگ بگريند و آبشل

در خالل . ها را آب بكشند كه سركه قابل آب كشيدن نيست رود، و اگر هم خبواهند سركه انگورها از بني مى
  .رود شود و از بني مى كشيدن، سركه با آب خملوط مى آب

شود و خود را از يك عنصر حرام تبديل به يك عنصر  پاكى مهم است كه وقىت شراب جنِس حرام به سركه تبديل مىچقدر 
هم آن انگورها پاك . آيد با حالل شدن سركه، پاكى هم به سراغ انگورها مى: كند، خدا قبول كرده كه بگويد حالل مى

گردد، و خوردن چنني  انگور در آن قرار داشته، پاك مى آن آباى كه  شود و هم مخره شود، و هم آب آن انگور پاك مى مى
سركه چه خوراك نيكوىي است، و چه : گويد پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى »1« .شود انگورى هم مستحب مى آب

  »2« .اى كه در آن سركه نيست فقري است خانه

   امهيت درماىن سركه

عظمى بروجردى سكته قلىب كرد و دكرتهاى ايران گفتند كه حتما بايد پرفسور چهل و دو سال پيش، وقىت آيت اهللا ال
رتين دكرت قلب بر روى كره زمني بود، از پاريس بياورمي با پرفسور موريس متاس گرفتند كه زودتر . موريس را كه آن موقع، 

آقاى . چه سرعت عملى به كار بردند من كامًال يادم است كه براى آوردن دكرت. خود را به بالني آقاى بروجردى برساند
پروفسور موريس كه . ها توانستند روز چهارشنبه پرفسور موريس را به قم بياورند بروجردى روز سه شنبه سكته كرده بود و آن

   آقاى
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______________________________  
  :رواياتى در استحباب سركه آورده است 88 - 93ص  25: الشيعه ج در وسائل. 5) 1(

   اخلَْلُّ َيُشدُّ اْلَعْقلَ  -

َداُم اخلَُْل َيْكِسُر اْلِمرََّه َو ُحيِْىي اْلَقْلبَ  -    ِنْعَم اْإلِ

  اِالْصِطَباُغ ِباخلَْلِّ يـَْقَطُع َشْهَوَه الزِّنَا -

َداُم اخلَْلُّ َو َال يـَْفَتِقُر َأْهُل بـَْيٍت ِعْنَدُهُم اخلَْلُ  ِنعْ  -    َم اْإلِ

   َالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ِخَواٍن َعَلْيِه َخلٌّ َو ِمْلحٌ ِإنَّ اللََّه َو مَ  -

اين روايت را امام صادق عليه السالم از پيامرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم . 1، حديث 329، ص 6كاىف، ج . 6) 2(
سّلم ِإَىل أُمِّ َسَلَمَه َرِضَى اللَُّه َعنـَْها قَاَل َدَخَل َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و : منت روايت چنني است. نقل منوده است

َما ِعْنِدى ِإالَّ َخلٌّ فـََقاَل صّلى اهللا عليه و آله و سّلم نِْعَم ! فـََقرََّبْت ِإلَْيِه ِكَسراً فـََقاَل َهْل ِعْنَدِك ِإَداٌم فـََقاَلْت َال يَا َرُسوَل اللَّهِ 
َداُم اخلَْلُّ    .اخلَْلُّ  َما أَقـَْفَر بـَْيٌت ِفيهِ . اْإلِ
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هر غذاىي : بروجردى را معاينه كرد، به او گفته شد، به آقاى بروجردى چه غذاىي بدهيم؟ او هم در جواب گفت
ما ! آقاى پرفسور: دكرتها گفتند. خواهيد، به ايشان بدهيد، وىل بايد با غذا ساالدى هم بدهيد كه سركه در آن باشد مى

: پرفسور گفت. گومي، سركه خنور كه خيلى برايت بد است دهيم و به او مى يض را از خوردن سركه پرهيز مىها مر  ايراىن
البته، در صبح پنجشنبه، كلى آقاى بروجردى . هاى ايشان را باز كند، فقط سركه است تواند رگ يكى از داروهاىي كه مى

  .د آن را پايني بياورند، و ايشان از دنيا رفتمقدارى كم كار شد و اور ايشان چنان باال آمد كه نتوانستن

  :، اّما مهني سركه، ديروز شراب بوده است»1« امروز در دنيا درمان با سركه براى خود جايگاهى دارد

  حافظ »2«  اى صوىف شراب آنگه شود صاف كه در شيشه بر آرد اربعيىن
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______________________________  
  :خواص درماىن سركه. 7) 1(

ها و دفع مسوم كمك كرده و  هاى غذاىي باعث رقيق شدن خون شده و به جتزى چرىب استفاده از سركه در كنار وعده -
  .شود سبب كاهش چرىب و كلسرتول بد خون مى

كند و در  اسيد سيرتيك موجود در سركه، هضم و جذب كلسيم موجود در سركه و ساير موادغذاىي را آسان مى -
  .ستوساز بدن موثر ا سوخت

هاى مضر سيستم گوارشى را از بني بربد، بنابراين افرادى كه در سيستم گوارش خود با مشكالتى  تواند باكرتى سركه مى -
  .توانند به رفع اين مشكل بپردازند يبوست، نفخ، اسهال، دل درد و دفع نامرتب مزاج مواجهند، با مصرف سركه مى: نظري

  .تعادل كرده و از بروز گاز معده جلوگريى كندتواند ترشح اسيد معده را م سركه مى -

اى يك بار  ها، هفته به منظور رفع بوى بد دهان و نيز سفيدى دندان. سركه در رفع جرم دندان و التهاب لثه موثر است -
  .هاى خود را با مسواك آغشته به سركه مسواك بزنيد دندان

كه فرد از رژمي مناسىب جهت كاهش وزن پريوى كند، در غري اين   تواند در كاهش وزن تاثريگذار باشد در صورتى سركه مى -
  .صورت سركه تاثريى در كاهش وزن خنواهد داشت

خبور سركه رقيق شده، در رفع گرفتگى بيىن ناشى از سرماخوردگى موثر است و سردردى كه در نتيجه بدى هواى حميط،  -
  .كند خبار محام و زيادى صفرا باشد را معاجله مى

تواند در رفع احساس گرفتگى پاها تاثري قابل توّجهى  ه در درمان بوى عرق بدن، قارچ پا و ورم پا موثر است و مىسرك -
  .داشته باشد

  .زداىي كبد كمك كرده و صفرا را از بني بربد تواند به عملكرد سم كننده قوى است و مى سركه ضدعفوىن -

كدر شود و رسوب كند، مهچنان خاصيت دارد؛ وىل بايد در نظر حىت اگر بعد از مدتى  . دوام سركه ناحمدود است -
   سايت آفتاب: منبع. داشت سركه براى مبتاليان به ضعف اعصاب، درد مفاصل و زخم معده مضر است

  .، با مطلع سحرگه رهروى در سرزميىن476ديوان حافط، غزل مشاره . 8) 2(
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اگر ما يك يا دو ماه به متام معنا آدم خوىب بشومي، متام درهاى رمحت خدا بر روى ما باز . تاما حوصله و صرب ما كم اس
ها كنار  هاست، و اگر آلودگى بسته بودن درهاى رمحت خدا، به تناسب آلودگى: امريمؤمنان عليه السالم فرمود. شود مى

  »1« .شود برود، درهاى رمحت اهلى باز مى

   موىن سختابراهيم عليه السالم در آز 

اين بچ . دار شده است حاال ابراهيم عليه السالم اين پدر هشتاد ساله بعد از شصت سال انتظار كشيدن براى فرزند، بچه
اين . كرد البته، وضعيت مادر امساعيل كه جوان بود، فرق مى. شريخوار چه خوشحاىل زايدالوصفى در ابراهيم به وجود آورد

. العاده مناسىب بود گرفت كه حميطى كه اين كودك در آن متوّلد شده بود، حميط فوق مى خوشحاىل ابراهيم در حاىل صورت
هاى فراوان بود، و  چنني سرشار از آب ها قرار داشتند، و هم ها و گلستان آن حميط، حميط شام بود كه در گرداگرد آن، باغ

ارى، آن را فرا گرفته بود اين خامن جوان و : و به ابراهيم عليه السالم گفتجربئيل عليه السالم آمد . هواىي لطيف و 
طور به حركت خود ادامه بده تا جاىي كه خدا به تو امر كند و به مشا اجازه دهد كه  اش را بردار و به راه بيافت و مهني بچه

ايد مباىن، و بعد هم كه آن زن و اين بچه را كه گذاشىت، نب. اين هم مسري حركت. پياده بشويد، مشا آن جا پياده شويد
براى مهني است كه خداوند . گومي، نه، ما چنني طاقىت نداشتيم آيا ما طاقت چنني آزموىن را داشتيم؟ من مى. بايد برگردى

ابراهيم هاجر را با . اى را نكرد، و آن را به كسى گفت كه طاقت اجنام اين امر اهلى را داشت از ما برآوردن چنني خواسته
در آن جا باز . آن جا پيچيد و وارد عربستان شد. شام حركت كرد و آمد تا نزديك اردن، جاد تبوكامساعيل برداشت و از 

   او هم حركت كرد و آمد تا مهني جاىي كه اكنون. هم به او گفته شد كه به مسري خود ادامه بدهد

______________________________  
ج. 9) 1(   :آمده است 706 -705الغه، ص الب برداشىت از اين سخن حضرت كه در متام 

ُموا َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن َعَمِل اخلَْْريِ جتَُِدوُه َغداً  نُوَب، َفَما ِمْن بَِليٍَّه َو َال نـَْقِص . َأْكِثُروا االْسِتْغَفاَر َفِإنَُّه َجيُْلُب الرِّْزَق، َو َقدِّ تـََوقُّوا الذُّ
ما َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍه َفِبما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َو : َفِإنَّ اللََّه َجلَّ ذِْكرُُه يـَُقولُ . نَّْكَبَه َو اْلُمصيَبهَ ِرْزٍق ِإالَّ ِبَذْنٍب، َحىتَّ اخلَْْدَش َو ال

َو اْلُمْؤِمُن . تـَّوَّابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ تُوبُوا ِإَىل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو اْدُخُلوا ىف َحمَبَِّتِه، فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ حيُِبُّ ال. يـَْعُفوا َعْن َكِثريٍ 
  .ْم َسيِّئاِتُكمْ بَاُب التـَّْوبَِه َمْفُتوٌح ِلَمْن َأرَاَدَها، فـَُتوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَه َنُصوحاً َعسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنكُ . ُمنيٌب َو تـَوَّابٌ 
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شد،  آن جا در آن زمان فقط كوه بود و دره، ريگ و گرما، و نه يك ليوان آب در آن جا پيدا منى. رار داردمسجداحلرام ق
  .توانست در آن جا برويد و نه يك علف سبز مى

. مردند شدند و مى ها در تريماه مكه فقط از گرما خفه مى خيلى. ام ام و تريماه آن جا را ديده من در تابستان در مكه بوده
گويد، اين مادر و اين بچه را مهني جا، در اين دره با اين مهه   خدا مى: ئيل عليه السالم به ابراهيم عليه السالم گفتجرب 

شود، و پوست بدن آدمى از شدت حرارت، كنده  ها خورده مى ها و رمل ها و ريگ كوه، و آفتاىب كه به اين سنگ
  .!، و چه خامنى!چه امتحاىن. گردد، بگذار و برگرد مى

هم ماشني دارمي و هم درآمد، و ساىل چند . امي را به امسشان كرده از ما آن امي، و برخى هاى خود خانه خريده ما براى خامن
رومي، اّما  طور به حج عمره، و يا به زيارت كربال و ديگر مزارهاى شريف عراق مى رومي؛ مهني بار هم با هواپيما به مشهد مى

امي،  گويند، در مدت بيست ساىل كه با مشا ازدواج كرده رود و مى هاى ما در هم مى م خامندهد، اخ آمدى رخ مى تا پيش
گذارد، و به او  حاال آن وقت ابراهيم عليه السالم اين زن جوان را با اين بچه در اين بيابان مى. ايد مشا براى ما چكار كرده

من مطيع خدا هستم و ما را : گويد هاجر به ابراهيم مى. ىناين امر خداست كه با اين بچه در اين جا مبا! هاجر: گويد مى
چنني زىن پيدا . شوند؟ جواب كامًال روشن است پرسم، اآلن در مملكت ما، چند منونه از اين زن پيدا مى مى. بگذار و برو

  .من مطيع امر خدا هستم و از ابراهيم عليه السالم خداحافظى كرد: هاجر عليها السالم گفت. شود منى

ها و هواى آن  براى درك اين ماجرا، خوب است كه ما يك بار ديگر شام ديروز و سوريه و دمشق امروز را با متام نعمت
هاى سر به فلك كشيده و سختش و هواى آتشني آن،  اش در ذهن بياورمي و يك بار ديگر هم اين دره را با اين كوه چناىن

اى  اين كار ابراهيم، هزينه. گشت در چنني وضعى، ابراهيم داشت برمى .به ذهن بياورمي و وضعيت ابراهيم را درك كنيم
  :است كه او براى مناز پرداخت كرد و گفت

  »1«  َربَّنا ِإىنِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّىت ِبواٍد َغْريِ ذى َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَّمِ 

اشتم، به دستور تو در اين بياباىن كه در آن يك علف، و يا يك ها د ام را با متام عشقى كه به آن خدايا من اين زن و بچه
  ).و رفتم(اى، گذاشتم  ات كه به آن احرتام گذاشته شود، و كنار خانه ليوان آب پيدا منى
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  »2«  َربَّنا لُِيقيُموا الصَّالهَ 

______________________________  
  .37: ابراهيم. 10) 1(

  .مهان. 11) 2(

  

  301: آن، صاميان و آثار 

براى اين كه اين زن و اين بچه، در اين جا و در آينده، اگر آدميزاد آمد و خواست در اين اطراف زندگى كند، ! خدايا
  .حكم مناز تو را مناز اجرا كنند

بر پا  من به عشق: مناز اين قدر ارزش دارد كه ابراهيم گفت. مردم و منازگزارى: سخن ابراهيم عليه السالم اين دو كلمه بود
اين حمبت ابراهيم به مردم بود كه چرا تنها من از منافع . شدن خيم مناز، اين زن جوان و اين بچه را اين جا گذاشتم و رفتم

ره بربم ها ديگران را هم وارد مناز   پس بگذارم اين زن و بچه در اين جا مبانند و اين جا اگر شهِر زندگى شد، آن. مناز 
مان مرگ امساعيل و هاجر تا حاال چند سال گذشته، و تاريخ دقيقى هم در دسرتس ندارمي و شايد دامن از ز  من منى. كنند

شش هزار سال، و يا هفت هزار سال، و يا ده هزار سال، از آن روزى كه ابراهيم امساعيل و هاجر را آن جا گذاشت، و 
برمي، گذشته و مّكه از مناز خاىل منانده  به سر مىتا زماىن كه ما آالن در آن . از صميم قلبش براى برپاىي مناز دعا كرد

  .است

   هزين ديگر ابراهيم عليه السالم براى مناز ديگران

  :اّما ابراهيم عليه السالم هزين ديگرى براى مناز ديگران منود و چنني دعا كرد

  »1« َربِّ اْجَعْلىن ُمقيَم الصَّالِه َو ِمْن ُذرِّيَّىت رَبَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاءِ 

ها را هم وارد مناز  آيند، آن هاىي كه از نسل من به وجود مى تا قيامت بچه. خواهم من مناز را فقط براى خودم منى! خدايا
  .منا

   استجابت دعاى ابراهيم و مناز امام حسني



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

 

 

   عليه السالم

  در ظهر عاشورا

عليه السالم دو ركعت مناز در كربال خواند   از ذرى ابراهيم، حسني. دعاى ابراهيم عليه السالم، عجب دعاى ُمستجاىب بود
كه نه قبل از اين دو ركعت مناز، و نه بعد از اين دو ركعت مناز، نه در گذشت عامل، و نه در آيند آن، منون اين مناز 

پيش  »2«  ابومثامه صائدى. روز عاشورا، اول ظهر وقت مناز بود. ديگر خوانده نشده و ديگر هم خوانده خنواهد شد
  از هفتاد و دو نفر،. عبداهللا عليه السالم آمد اىب

______________________________  
  .40: ابراهيم. 12) 1(

، از تابعني بود، مردى دالور »ابو مثامه صائدى«عمرو بن عبداهللا بن كعبه صائدى، معروف به : ابومثامه صائدى. 13) 2(
ها مهراه امرياملؤمنني على عليه السالم شركت كرد و پس از  نگابومثامه در بسيارى از ج. هاى معروف شيعه و از شخصيت

در ظهر عاشورا ابومثامه پس از آن كه با امام حسني . شهادت امام، در زمره اصحاب امام حسن جمتىب عليه السالم در آمد
از اين كه زنده . ملحق شومخواهم به دوستامن  يا ابا عبداهللا، مى: عليه السالم مناز ظهر را به جا آورد، به امام عرض كرد

: امام عليه السالم به او اجازه مبارزه داد و فرمود. اجازه بده به ميدان بروم. مبامن و تو را كشته ببينم، ناخشنود خواهم شد
ابومثامه سرگرم مبارزه شد و آن قدر جنگيد تا جراحات زيادى بر . ما نيز بعد از مدتى كوتاه، به تو ملحق خواهيم شد

در مهني هنگام پسرعمويش، قيس بن عبداهللا صائدى كه در سپاه عمر سعد بود و با ابومثامه دمشىن . رد شدتنش وا
  .اى داشت، او را به شهادت رساند ديرينه

   دانشنام رشد با تلخيص: منبع

  

  302: اميان و آثار آن، ص

: ابومثامه آمد و گفت. نفر قرار داشتند ها هاى قطعه قطعه جلوى چشم آن تنها تعدادى مانده بودند، و بقيه هم با بدن
توانستند در يك صف بايستند؛ چون  ها منى آن. ام من آماده: حضرت فرمود. ظهر شده و وقت مناز است! حسني جان

ها پشِت   آن. ها شدند ها مهني كه كه آماد برگزارى مناز شدند، چهار هزار تريانداز هم آماده تري انداخنت به سوى آن آن
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هاشم،  قمر بىن: عبداهللا عليه السالم بود، و هم اقتداكننده هم عبارت بودند از صف بستند؛ امام مجاعت اىب گردن هم
  ...حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه 

  عبداهللا عليه السالم حجاج بن مسروق قبل از اين كه مناز شروع بشود، اىب: كسى از اولياى خدا برامي نقل كرد و گفت
گفت، صدا كرد و به اصطالح با يك دنيا حمبت به او  كه تا كربال داشت براى مناز حضرت اذان مىرا كه از م »1«

خواهم اذان مناز من را  اذان متام منازهاى من را منازهاى صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشامي را تو گفىت، امروز مى: فرمود
  .يا بن رسول اهللا بگوييد كه اذان بگويد: حجاج گفت. اكربم بگويد

  »2« در منازم َخم ابروى تو با ياد آمد حالىت رفت كه حمراب به فرياد آمد

  حافظ

   ، و سعيد بن»3«  هاى زهري بن قني جبلى امام دستور داد دو نفر از اين يارانش به نام. ترياندازى شروع شد

______________________________  
احلجاج بن : ىف ابصار العني. 61يه السالم بكربالء سنه استشهد مع احلسني عل: حجاج بن مسروق اجلعفى. 14) 1(

مسروق بن جعف بن سعد العشريه املذحجى اجلعفى كان من الشيعه، صحب أمري املؤمنني عليه السالم ىف الكوفه، و ملا 
يزيد بن  و كان هو و. خرج احلسني إىل مكه خرج من الكوفه إىل مكه ملالقاته فصحبه، و كان مؤذنا له ىف أوقات الصاله

املغفل اجلعفى رسوىل احلسني إىل عبيد اهللا بن احلر اجلعفى ملا رأى احلسني فسطاطه ىف قصر بىن مقاتل و هو سائر إىل العراق  
  .كما ىف خزانه األدب الكربى

   با تلخيص 568، ص 4الشيعه، ج  أعيان: منبع

  با ياد آمد در منازم خم ابروى تو: با مطلع: 173ديوان حافظ، غزل مشار . 15) 2(

كان زهري أوال عثمانيا و  . 61استشهد مع احلسني عليه السالم سنه : زهري بن القني بن قيس األمنارى البجلى. 16) 3(
كان قد حج ىف السنه الىت خرج فيها احلسني إىل العراق فلما رجع من احلج مجعه الطريق مع احلسني فأرسل اليه احلسني عليه 

و ىف ابصار العني كان زهري رجال شريفا ىف قومه نازال فيهم بالكوفه شجاعا له . علويا و فاز بالشهادهالسالم و كلمه فانتقل 
و ملا حضر وقت صاله الظهر قال احلسني عليه السالم لزهري بن القني و . ىف املغازى مواقف مشهوره و مواطن مشهوده

م صاله اخلوفسعيد بن عبد اهللا احلنفى تقدما امامى حىت اصلى فتقدما أمام   .ه ىف حنو نصف من أصحابه حىت صلى 
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   يا تلخيص 72 -71، ص 7الشيعه، ج  أعيان: منبع

  

  303: اميان و آثار آن، ص

 .جلوى او بيايستند تا خود حضرت با نيمى از ديگر يارانش كه هنوز زنده بودند، مناز مجاعت گزارد »1«  عبداهللا حنفى
ايستيم تا  مشا با خيال راحت با يارانت مناز بگزار، و ما دو نفر جلوى مشا مى!  جانحسني: دو نفر به امام گفتند آن »2«

در ركعت . اين مناز كه مناز خوف و مناز جنگ بود، دو ركعت داشت. هر تريى آمد، به ما خبورد و به مشا آسيىب نرسد
در ركعت دوم، زهري جايگزين سعيد . اداول، جلوى حضرت، سعيد بن عبداهللا حنفى ايستاد و تريباران شد و بر زمني افت

امام كه . او خيلى به زمحت توانست خود را تا پايان مناز سرپا نگه دارد؛ چون بدنش از مهه طرف تري باران شده بود. شد
سعيد در مهان پايان ركعت . تر تشهد را متام كرد امام هر چه سريع. داد خواند، ديگر زهري داشت جان مى داشت تشهد مى

: زهري چشمش را باز كرد، و اين مجله را از حضرت پرسيد. از دنيا رفته بود، پس حضرت سر زهري را به دامن گرفت اول
  .از من راضى شدى! أرضيت عىن يا اباعبداهللا؟ حسني جان

______________________________  
من اهلجره له بكربال مقامات  61نه استشهد مع احلسني عليه السالم بكربالء س: سعيد بن عبد اهللا احلنفى. 17) 1(

ما ىف املناقب و غريه انه ملا كانت " منها" مشهوده تدل على رسوخ اميانه و شجاعته و شده والئه ألهل بيته عليهم السالم
ليله عاشوراء و مجع احلسني عليه السالم أصحابه و خطبهم و قال هلم اىن قد أذنت لكم فانطلقوا مجيعا ىف حل ليس عليكم 

ىن ذمام و هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال و ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيىت و تفرقوا ىف سوادكم و م
مدائنكم فان القوم امنا يطلبونىن و لو قد أصابوىن هلوا عن طلب غريى فأبوا ذلك كلهم و قاموا فتكلموا بكالم ملؤه االميان 

قه فكان ممن قام سعيد بن عبد اهللا احلنفى و تكلم بكالم مذكور ىف الزياره املنسوبه الصادق و الوالء الكامل و الشجاعه الفائ
إىل الناحيه املقدسه فقال ال و اهللا ال خنليك حىت يعلم اهللا انا قد حفظنا غيبه رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فيك و 

لك سبعني مره ما فارقتك حىت القى محامى دونك و كيف افعل اهللا لو اعلم اىن اقتل مث أحيا مث أحرق مث أذرى و يفعل ىب ذ
  .ذلك و امنا هى موته و قتله واحده مث بعدها الكرامه الىت ال انقضاء هلا ابدا

   با تلخيص 241، ص 7الشيعه، ج  أعيان: منبع
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 بن القني و و حضرت صاله الظهر فأمر عليه السالم لزهري: منت روايت چنني است. 65. مثرياألحزان، ص. 18) 2(
م صاله اخلوف بعد أن طلب منهم الفتور عن  سعيد بن عبد اهللا احلنفى أن يتقدما أمامه بنصف من ختلف معه و صلى 

  ...القتال ألداء الفرض 

  

  304: اميان و آثار آن، ص

  

   دينداران واقعى، منشأ آثار مثبت

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني السالم على حمّمد و اهلاحلمد هللا رب العاملني و الصال و 

دينداران واقعى، از ابتداىي كه زندگى در كر زمني شروع شده تا اآلن، به خاطر اتصال خود به خداى مهربان، و به خاطر 
شت و دوزخ را  يقينشان به روز قيامت، و به فرمود امريمؤمنان عليه السالم با توّجه به اين كه آنان پايان اين زندگى و 

اند؛ يعىن بركات و خريات خود را  ، منشأ آثار مثبىت، هم براى خود، و هم براى ناس، بوده»1« بينند پيش روى خود مى
ها  ها، چيزى را جز انسان بودن انسان كردند، و براى اين آثار و انتقال آن كيشان منى حمدود به خويش و مردم مؤمن و هم

ج. منودند ن موجودات، حلاظ منىو زنده بود . البالغه مجل خيلى با ارزشى در اين رابطه دارند امريمؤمنان عليه السالم در 
  :گويد امام مى

  »2« ».َفِإنَُّكْم َمْسُئوُلوَن َحىتَّ َعِن اْلِبَقاِع َو اْلبَـَهائِم«

  ت مسئول هستيدها و هم نسبت به هم چهارپايان و حيوانا مشا مردم، هم نسبت به قطعه زمني

؛ يعىن گسرت مسئوليت مشا بسيار وسيع است و ساى اين مسئوليت هم بر سر مشا و هم بر سر ديگران و هم بر سر 
  .حيوانات و هم بر سر قطعات زمني است
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :منت مورد نظر چنني است. 193، خطبه 303البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 1

   ُهْم ِفيَها ُمَعذَّبُونَ يصف فيها املتقني فـَُهْم َو اجلَْنَُّه َكَمْن َقْد َرآَها فـَُهْم ِفيَها ُمنَـعَُّموَن َو ُهْم َو النَّاُر َكَمْن َقْد َرآَها فَـ 

  .167، خطب 242البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 2) 2(

  

  305: اميان و آثار آن، ص

   صد هزار درخت خرما است با توّكل بر خدا، صد هزار هست خرما،

برخورد خود امريمؤمنان عليه السالم با زمني چنني بود كه اين برخورد حىت در ايام حكومت ايشان نيز ادامه داشت؛ يعىن 
فرمايد، او روزى داشت شرتى را با يك بارى  امام باقر عليه السالم مى. هاىي را براى زمني قرار داده بود آن حضرت ساعت

اگر خدا عنايت كند و خبواهد، در : اين بار چيست؟ امام فرمود: نفر رسيد و به امريمؤمنان عليه السالم گفتيك . برد مى
بار شرتم، صد هزار هست خرما هست؛ چون درخت و : چرا حضرت نفرمود. بار من، صد هزار درخت خرما است

  .اى در بار شرت حضرت بسته نشده بود خنليه

اگر خدا عنايت كند، و اگر خدا خبواهد؛ يعىن ما هر كارى : اوًال حضرت گفت! زيباىي دارديك ديندار واقعى چه ديدگاه 
  :را خبواهيم بكنيم، اگر خبواهيم كار اجنام بشود و حتّقق پيدا بكند، بايد به خدا تكيه كنيم

  »1«  َو ِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلهِ 

ام و دوستت دارم، و خريى را  اى هسىت كه قبولت كرده تو خريى را خبواهم؛ يعىن بنده اى باشى كه من براى اگر تو به گونه
ام بگريند،  خواهم، متام موجوداِت عامل اگر مجع بشوند و خبواهند جلوى رسيدن خريى كه من برايت خواسته برايت مى

  .توانند منى

هاى آفرينش، در اختيار من است، پس   كل جاده. دبندان درست بكنند كه خري من به تو نرس خواهند راه ها كجا مى آن
چنني كسى كه حالش اين است كه تا خدا خنواهد، كارى اجنام . خدا: خواهند ببندند؟ حضرت اول گفت كدام راه را مى
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آدم تواند  تواند آدم مغرورى بشود؛ منى اين فرد منى. گريد و او بايد قابليىت نشان بدهد كه خدا براى او خري خبواهد منى
او . تواند براى ديگران سينه سپر بكند؛ چون حال او نسبت به پروردگار عامل، حال خاكسارى است متكربى بشود؛ منى

  .اين هم يك حرف راسىت است. اى اين كه تو مهه كاره. اين يك حرف راسىت است. ام كاره گويد، من هيچ مى

گفنت . ، صد هزار هست خرما، فرمود، صد هزار درخت خرمااين كه امريمؤمنان عليه السالم چرا به جاى اين كه بگويد
بني است، فقط براى اآلن   بني باشد؛ چون آن كسى كه االن بني و اآلن چنني سخىن براى اين است كه ديندار نبايد حال

هم زمان آيند  بيند و امريمؤمنان عليه السالم هم زمان آيند دنيايش را مى. اى به آيند كار خود ندارد كند و توجه كار مى
اش كم نياورد و هم در آيند آخرت خود؛ يعىن مؤمن بايد  كند كه هم در آيند دنياىي اى دارد كار مى او به گونه. آخرتش را

   بني عاقبت

______________________________  
  .107: يونس. 3) 1(

  

  306: اميان و آثار آن، ص

. كه من خدا دارم و به او اميد هم دارم، و زمني و آب هم هست  باشد، و به هست خرما بگويد، خنل خرما؛ يعىن اين
  .پس چنني كسى به جاى صد هزار هست خرما، بايد بگويد صد هزار درخت خرما

ها را كاشت، و بعد از چند سال، اين  امريمؤمنان عليه السالم رفت و با دست خود اين هسته: امام باقر عليه السالم فرمود
ها ريشه گرفتند و  يل شدند، حىت يك هسته از اين صد هزار هسته، هم از رده خارج نشد و هم آنها به درخت تبد هسته

  »1« .سبز شدند و بعد، تبديل به درخت خنل گشتند و پر از خرما شدند

خورهاىي كه در  طالب عليه السالم و نان به اين نكته بايد دقت كرد كه حاال مگر هزين خوراك و پوشاك على بن اىب
خواست چنني كار گسرتد اقتصادى را  رديوارى خان او بودند و در اختيار او قرار داشتند، چقدر بودند كه حضرت مىچها

اّما  »2« .مؤمن خيلى زرنگ است: ها اجنام دهد؟ پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فرمود براى تأمني نيازهاى آن
امريمؤمنان عليه . هاى زورگوىي هستند، وىل دينداران زرنگ هستند دمدين خيلى زرنگ نيستند، و تنها خيلى آ هاى ىب آدم

السالم حساب كرد كه من غري از آن صد هزار درخت خرما، تعداد ديگرى خنل خرما دارم و چند سال هم هست كه آن 
ام را اداره   شخصى ىتوامن زندگ ها مى شود و من با آن دهم، هزين من و ناخنورهاى من تأمني مى خرماها را كه به بازار مى
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كند؟ چون على، نه در خوراك، و نه در پوشاك، و نه در  حاال چطور چند تا خنل خرما زندگى على را اداره مى. كنم
پوشيد، وىل  او يك زندگى با قناعىت داشت؛ لباس معموىل مى. مركب، و نه در مسكن، اهل اتالف و اسراف نيست

خوراك حضرت هم تنها يك خوراك بود؛ . هاى على ديده نشد اى بر روى لباس ههايش خيلى متيز بود و هيچ وقت لك لباس
  .يعىن اين كه حضرت على سفر رنگني نداشت

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 6، حديث 75، ص 5كاىف، ج . 4) 1(

ِماَئُه أَْلِف َعْذٍق ِإْن : َما َهَذا يَا أَبَا احلََْسِن َحتَْتَك؟ فـََقالَ : ِمْن نـًَوى فـََقاَل َلهُ  َلِقَى َرُجٌل َأِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َو َحتَْتهُ َوْسقٌ 
  .َشاَء اللَُّه َقاَل فـََغَرَسُه فـََلْم يـَُغاَدْر ِمْنُه نـََواٌه َواِحَدهٌ 

  :چنني اين روايت با كمى تفاوت از امام صادق عليه السالم روايت شده است هم

َخنٌْل ِإْن َشاَء اللَّهُ : َما َهَذا َمَعَك؟ فـَيَـُقولُ ! يَا أَبَا احلََْسنِ : َري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َكاَن َخيْرُُج َو َمَعُه َأْمحَاُل النـََّوى فـَيـَُقاُل َلهِإنَّ أَمِ 
  ).9، حديث 75، ص 5كاىف، ج، (فـَيَـْغرُِسُه فـََلْم يـَُغاَدْر ِمْنُه َواِحَدٌه 

  ).307، ص 64حباراألنوار، ج (اْلُمْؤِمُن َكيٌِّس َفِطٌن َحِذٌر . 5) 2(

  ).89غرراحلكم، ص (املؤمن كيس عاقل : چنني حضرت على عليه السالم گفته است هم

  

  307: اميان و آثار آن، ص

داد؛  ر داراىي مىاش را هم بايد ادا انداختند، و هزينه الرشيد مى ها خواندم كه هر شب، سفر شامى كه براى هارون در كتاب
  .كردند، معادل با پنجاه هزار دينار بوده است هاى مردم را مصرف آن مى يعىن بايد براى تأمني هزين آن، ماليات

مطابق با اين فرمود حق  »1« .خواهد خواهد و آن را هم به اندازه مى بدن طعام مى: گفت طالب مى اما على بن اىب
؛ »3« ، چنني انساىن سفره رنگني هم الزم نداشت كه در آن ده جور غذا خبورد»2« ال ُتْسرُِفواَو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو  :تعاىل

مگر معده چقدر قدرت دارد؟ خود بدن مگر چقدر كشش دارد؟ البته، . ها برسد چون معده بايد ده جور هم به اين لقمه
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كند؛ حافظه را  مت خون، اختالل اجياد مىآورد؛ در سال هاى رنگني، مرگ زودرس مى اسراف در خوراك و انداخنت سفره
  »4« .شود كند؛ چون بدن خيلى سنگني مى كند؛ كليه و معده را هم ضعيف مى خيلى كم مى

  كرد ماجراى دوست پريى كه با كم خوراكى زندگى مى

. كردم ستفاده مىبه خاطر اين كه از معلوماتش ا. ها تا دير وقت كنارش بيدار بودم من دوسىت داشتم كه گاهى در مسافرت
ترين غذاى او، يا نان و ماست بود، و يا  عمده. زماىن هم كه من با او دوست شدم، او نزديك به نود سال سن داشت

  تر از اين، نياز بدن، به بيش: گفت او مى. خورد تازه، كم هم مى. نان و ميوه

______________________________  
دربار خوراك حضرت على عليه السالم از زبان امام صادق عليه السالم چنني  3، حديث 328، ص 6در كاىف . 6) 1(

  .:آمده است

ُل اْخلُبـَْز َو اخلَْلَّ َو الزَّْيَت َكاَن أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َأْشَبَه النَّاِس ِطْعَمًه ِبَرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله و سّلم َكاَن يَْأكُ 
  .نَّاَس اْخلُبـَْز َو اللَّْحمَ َو ُيْطِعُم ال

  و خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد:. 31: اعراف. 7) 2(

، حضرت از كارگزار خود در بصره، به خاطر شركتش در 418 - 417البالغ صبحى صاحل، ص  ج 45در نام . 8) 3(
  :استزيسىت خود دعوت كرده  دارن بصره انتقاد كرده و او را به ساده سفر رنگني سرمايه

َقُل َأمَّا بـَْعُد يَا اْبَن ُحنَـْيٍف فـََقْد بـََلَغِىن َأنَّ َرُجًال ِمْن ِفتـَْيِه َأْهِل اْلَبْصَرِه َدَعاَك ِإَىل َمْأُدبٍَه َفأَ  ْسَرْعَت ِإَليـَْها ُتْسَتَطاُب َلَك اْألَْلَواُن َو تـُنـْ
  ...قـَْوٍم َعائُِلُهْم َجمُْفوٌّ َو َغِنيـُُّهْم َمْدُعوٌّ  ِإلَْيَك اجلَِْفاُن َو َما ظَنَـْنُت أَنََّك جتُِيُب ِإَىل َطَعامِ 

  :خورى رواياتى آورده است دربار مضار پرخورى و فوايد كم 213 -214، ص 16الوسائل، ج  در مستدرك. 9) 4(

   اِب َقَسا قـَْلُبهُ َمْن تـََعوََّد َكثْـَرَه الطََّعاِم َو الشَّرَ : ِىف ِطبِّ النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله و سلم َقالَ  -

  ....َفَساُد اجلََْسِد ِىف َكثْـرَِه الطََّعاِم : َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليه السالم أَنَُّه قَالَ  -

َعِه أَْمَعاءٍ : َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله و سلم -   اْلُمْؤِمُن يَْأُكُل ِىف ِمَعاٍء َواِحٍد َو اْلَكاِفُر يَْأُكُل ِىف َسبـْ
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ما بايد قناعت بكنيم تا به متام گرسنگان مملكت، غذا برسد، و معنا ندارد كه هم غذاها را به طرف : گفت او مى. ندارد
گريند،  ها مى ها و جلساتى كه براى مكه در اين هتل ها و مهماىن به طور يقني، اين شكل از عروسى. خودمان جلب كنيم

آن وقت تا . خورند، انگار غذاها دست خنورده است، در قيامت سؤال دارد ها از غذاها مى كه مهمانو هر چقدر هم  
او قطعات زيباى . ام ها را نشنيده ديدم بعضى از اين حديث گفت، و من مى ديروقت كه پيشش بودم، براى من حديث مى

. ها درس است ديدم مهه آن گفت، و مى گى خودش مىاو از زند . ام ها را نشنيده ديدم آن گفت، و مى ناب تارخيى مفيد مى
اى، با  ديدم، در هر دوره جمموع لباسى هم كه تنش بود، در بيش از بيست ساىل كه با او بودم، هر وقت او را مى

 يك شب به او گفتم، اين شعرهاىي كه. پوشيد اى مى تر هم لباِس پنبه او بيش. هاى ايراىن ارزان قيمت و حمكم بود پارچه
خواهم بدامن كه اين شعرها متعّلق به چه كسى هست؟  ام، مى ها را نشينده خواىن خيلى پر معنا است، من تا به حال آن مى

خودش صد و دوازده، سيزده سالش  . كنند تا چاپ منايند البته، اآلن دارند ديوان او را تنظيم مى. متعّلق به خودمِ : او گفت
هر شب . بشود و مبريد؛ يعىن اين كه ديگر متام كارخانه بدنش خودش از كار افتادنه اين كه مريض . كه شد، خاموش شد

يك شب به او گفتم، چند تا شعر حفظى؟ در . من هم يك مقدار اهل شعر هستم. گفتم از اين شعرها برامي خبوان مى
ها شعرهامي را نوشتم، و  در متام اين دفرتچه: سن نود سالگى، يك بقچ بزرگ داشت كه آن را جلوى من گذاشت، و گفت

خواهى باز كن و اول شعر را بگو، من تا آخر  ها را مى دفرتها را بردار و هر جاىي از آن. دويست هزار بيت شعر حفظم
  .داشنت چنني حافظه سرشارى در سن نود سالگى، براى سالمت حافظه است. خوامن آن شعر را مى

   لسالموقف صد هزار درخت خرما توّسط حضرت على عليه ا

كرد؛ سه  كرد؛ هر روز اسب عوض منى او هر روز خانه عوض منى. امريمؤمنان عليه السالم خرج خود را به اندازه گرفته بود
كارى  برى نداشت؛ آينه قيمت نداشت؛ گچ كرد؛ نقاشى گران ساىل يك بار فرش عوض منى. كرد ماه يكبار، لباس عوض منى

دهد، پس االن كه اين صد هزار تا  ار درخت خرما كه دارد خرج مرا مىآن مقد: گفت نداشت؛ بلكه آن حضرت مى
آن حضرت اهل اين هم نبود كه آن درختان را بفروشد و . درخت خرما به مثر نشسته، اضافه بر خرج من در زندگى است

: حضرت فرمود. دده تر سود مى پولش را بانك بگذارد، و بعد هم برود به اين طرف و آن طرف كه ببيند كدام بانك بيش
   يك قلم و يك صفحه برامي! قنرب
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گويد،  ديندار مى. من يك قلم و يك صفحه براى نوشنت آوردم و به امريمؤمنان عليه السالم دادم: گويد قنرب مى. بياور
  :حضرت اين طور نوشت. خواهند باشند خودم و ديگران، و ديگران هم هر كه مى

  .لرمحن الرحيمبسم اهللا ا

اند، وقف  ام و اكنون به لطف خدا، به ميوه نشسته ها را به دست خودم نشانده اين صد هزار درخت خرما را كه متام آن
حسن و حسني خودم هم حق . نيازمندان و حمتاجان مردم مسلمان كردم و توليت آن را به حسن و حسينم واگذار منودم

  »1« .ورند، مگر آن كه آنان هم مثل فقرا، نيازمند بشوندندارند يك دانه از اين خرماها را خب

  .اين رفتار، منونه يك ديندار واقعى است

  عواقب خطرناك مهاجرت كشاورزان به شهرها

هاى مستعدى كه در آن اكنون كشت  ما زمني »2« .گويد، زمني نبايد خاىل از ِكشت باشد امريمؤمنان عليه السالم مى
هاى بزرگ كه در  ها را به حرص آن خانه روند، اّما كشاورزان اين زمني هاىي كه هرز مى طور آب شود، خيلى دارمي و مهني منى

هم خودشان را به . اند، رها كردند، و به طمع پول، به شهرهاى بزرگ آمدند مناطق خوش آب و هوا و سامل واقع شده
ها  در اين خبش. اين يقيىن است كه تراكم موجب فساد است. دردسر انداختند و هم اهاىل آن حمل را به دردسر انداختند

آمدند لب چشم كنار باغ و يا كنار خانه وضو  شدند و مى پدران اين كشاورزان مهاجر، قبل از مناز صبح بيدار مى
هاىي كه در داخل  خواندند، به داخل طويله بعد كه مناز صبح مى. ندرخيت خواندند و اشكى مى گرفتند، و مناز شىب مى مى

بعد از آن هم بيل، تيشه و خورجيىن . كردند رفتند و به گاو، گوسفند و مركبشان رسيدگى مى ها بود، مى مهان خانه
فروختند و با  بردند و مى ىترين شهر م كردند و بعد آن را به نزديك رفتند و باغ و بذر توليد مى داشتند و سِر زمني مى برمى

  هاى يك سال زندگى خود ها هزينه پول آن

______________________________  
  :، از اوقاف حضرت على عليه السالم سخن رفته است190، ص 3شرح األخبار، قاضى نعمان مغرىب، ج . 10) 1(
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سويقه الغفران، وبئر قيس، والشجره، وعيون ومن الصدقات ما كان له ىف خيرب، ووادى القرى و : أوقاف على عليه السالم
حيري، وعني نوال، وعني أىب نيزر، وعني أىب مريز وهى الىت أراد معاويه أن يشرتيها من احلسني عليه : استخرجها ىف ينبع منها

  .إن أىب أوقفها ابتغاء وجه اهللا فال اغريه: فقال عليه السالم. السالم عندما أصاب احلسني دين عظيم

  :منت روايت چنني است. 75، ص 5كاىف ج . 11) 2(

  ...َكاَن أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َيْضِرُب ِباْلَمرِّ َو َيْسَتْخرُِج اْألََرِضَني   -
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كردند و با حال  اين كشاورزان با چنني روشى، هشتاد، يا نود و صد سال با بدن بر پا و بر جا زندگى مى. آورند را در مى
شت رفتند و مى خوشى هم از دنيا مى ها و رودهاى خود  ها و كنار چشمه ها، سر زمني هاى فعلى آن اما نسل. رفتند به 

هاى كشاورزى بودند، به سخن  هاىي كه نزديك زمني اگر زمينداران و آن. ود هستندهاى خ ها مسئول زمني وىل آن. مانند منى
رسيد كه  شد و كار به آن جا منى ماندند، در شهرها تراكم اجياد منى كردند و آن جا مى امريمؤمنان عليه السالم را گوش مى

ج، حداقل يك خانه، يك ماشني و يك خرجى كىن، و او بگويد، در اين روزگار، ازدوا  به جواىن بگويند، چرا ازدواج منى
شايد تنها تعداد كمى از . شود ها با صد ميليون هم درست منى خواهد كه در مهان ابتدا، فراهم كردن اين براى زن و بچه مى

ع برقرار ها رابطه نامشرو  ترسيم، وىل هزار تاى ديگر آن ها هستند كه بتوانند خود را نگه دارند و بگويند ما از قيامت مى آن
هاىي كه به طمع پول به  آن. دولت در اين گناهان سهم دارد. در به وجود آمدن اين گناهان، مهه سهم دارد. كنند مى

مافياى خطرناك و بدتر از  . اى در اين گناهان سهم دارند ثرومتندان حرفه. شهرهاى بزرگ آمدند، در گناهان سهم دارند
روند در  ها با خيال راحت مى خيلى. ليون تومان رسانده، هم سهم دارندگرگ كه زمني را به مرتى سه و چهار مي

گويند، مشا در گناه بيست ميليون دخرت و پسر  ها مى آورند و به آن ها را مى خوابند، اّما فرداى قيامت، آن شان مى هاى خانه
كارى كرديد كه نسل جوان نتواند خانه   جوان و باالتر از جوان شريك هستيد؛ به اين دليل كه مشا به صورت نامرىي با زمني

اى صد ميليون  ها از نظر ماىل خيلى رشد كنند؛ مشا عروسى ها و عادت خبرد؛ براى اين كه مشا نامرىي كارى كرديد كه سنت
سى جا . اآلن اگر يك جوان خبواهد زن بگريد، دو ميليون هم ندارد. توماىن بر پا كرديد كه چشم هم چشمى اجياد كرد

گويند عروسى بايد در هتل  مثًال مى. كند كنند، فرار مى شرايط را كه به او ارايه مى. پسند بيند و مى د و دخرت را مىرو  مى
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بيند كه كراى سوار شدن به مرتو را ندارد كه از نريو هواىي به شاه عبدالعظيم برود، به او  بنده خدا مى. آزادى باشد
مهه اين امور با مهديگر مجع شده و . رت ما بايد پنجاه ميليون هتل اجاره كىنگويند، براى برگزارى مراسم عروسى دخ مى

توانست به راحىت دو پسر خود را زن بدهد، و به راحىت هم  اى مى سفره انواع گناهان را باز كرده است، و اال، هر خانواده
جوان نوزده . شد بار گناه را كم كرد ىهاى آسان و راحت چقدر م با اين ازدواج. توانست دو دخرت خود را شوهر بدهد مى

   اى كه زن دارد، و دخرت خوِىب هم نصيبش شده، بيمار نيست كه به و بيست ساله

  311: اميان و آثار آن، ص

شوند و از شهوت سري  گويد، اين فرد با مهسرش، دو تاىي قانع مى امريمؤمنان عليه السالم مى. دنبال رابط نامشروع برود
 .روند ها پيش هم مى ور شد، باز آن ، چشم به حرام شهوت ندارند، و اگر دوباره آتش شهوتشان شعلهشوند و ديگر مى
  .به ناچار بايد اين آتش مهه را بسوزاند. اّما اآلن آتش مهه بر افروخته شده و عامل خاموشى ندارد »1«

به خدا . به ناس، كار افراد ديندار است نگاه به ديگران، و. حضرت على عليه السالم كل صد هزار خنل خرما را وقف كرد
حياىي، هرزگى و فساد خود  ديىن، ىب ها به دنبال ىب دين ىب. توانيم منون چنني كساىن را پيدا كنيم دينان، منى سوگند، ما در ىب

  .كه ديندارى هم اقتضاى آن كارها را دارد ديىن اقتضاى اين كارها را دارد؛ چنان البته، ىب. هستند

   هاى شيعه يغى به قطر و مشكل به مهراه داشنت كتابسفر تبل

وقىت از فرودگا قطر به آن منزىل رفتم كه . خواستم در آن جا به منرب بروم من سفرى تبليغى به كشور قطر رفته بودم و مى
ستم خوا اى است؛ چون مى صاحبش من را دعوت كرده بود، چقدر خوشحال شدم، وقىت از او شنيدم كه داراى كتاخبانه

روى، دو تا كتاب را هم   وقتم بيهوده نگذرد؛ چون متأسفانه هنگامى كه به كشورهاى حاشى خليج فارس و عربستان مى
من با خودم كتاىب را . دهند ها را پس منى گريند و ديگر هم آن برى، در فرودگاه از مشا مى كه دارى با خودت به آن جا مى

به آن مأمور گفتم، مشا به هر صفحه از اين  . مور عربستاىن آن را از من گرفتبه عربستان برده بودم كه در فرودگاه مأ
قال رسول «: خواهى، فقط نگاهى بكن، و خواهى ديد اين كتاب جز روايات پيغمرب نيست و در آن نوشته كتاب كه مى

توامن بگومي؛ چون او  مىديدم من به اين فرد جاهل چه » .ممنوٌع و حرامٌ «: آن مأمور با زبان عرىب گفت. »: ...اهللا
كرد كه من كتاىب را آوردم تا مملكتشان را از آنان  شايد خيال مى. توانست به درخواست منطقى من پاسخ مناسىب بدهد منى

پس به من قبضى بده تا وقىت : به او گفتم. هر چه تالش كردم، او به سخن من گوش نداد و كتاب را از من گرفت. بگريم
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ها خيلى راحت داشتند  آن. پس دادن، حرامً : رگردم، آن كتاب را به من پس بدهى؟ او در جواب گفتخواستم به ايران ب
  گفتيد، ها مى كردند و بعد كه به آن هاى ديگر را مصادره مى اموال مسلمان

______________________________  
  :عفاف چنني روايت شده است ، از حضرت على عليه السالم در رابط قناعت با393در غرراحلكم، ص . 12) 1(

   أال و إن القناعه و غلبه الشهوه من أكرب العفاف
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براى مهني، ديگر جمبور بودم در هر كشور » .حرامٌ «: گفتند قبضى به ما بدهيد تا بعد بتوانيم آن را از مشا پس بگريمي، مى
يه كنمجا براى خودم كتا روم، مهان عرىب كه به منرب مى خواهى؟ من   چه كتاىب مى: صاحب خانه به من گفت. ب شيعى 

از در : او هم مهان روز اول، كليدى در آورد و به من داد و گفت. خواهم هاى مناسب با شغلم را مى من كتاب: گفتم
بزرگى است كه از  به آن جا رفتم و ديدم سالن . روى، درب اول مست راست كوچه را با اين كليد وا كن خانه كه بريون مى

آن پنج روزى كه در قطر . خواستم، در دسرتس بود آن جا هر كتاىب را مى. كف تا سقف آن كتاب چيده شده است
هاىي را داشت كه من هم آن  هاى خيلى خوىب داشت؛ كتاب آن كتاخبانه كتاب. بردارى كردم ها ياداشت بودم، از آن كتاب

خواست به قطر بياورد؛ چون با او كارى نداشتند و  توانست هر كتاىب را كه مى مىالبته، او شيعه عرب بود و . را نداشتم
  .كردند ساكش را در فرودگاه باز منى

  ماجراى عفت ورزيدن يك جوان در برابر پيشنهاد زىن زيبارو

خامن : چنني بودداستان . هاىي كه در آن كتاخبانه خواندم، داستان خيلى جالىب را نقل كرده بود در يكى از آن كتاب
در پاسخ به اين پيشنهاد، اين جوان جواب خيلى . دهد اى كه به جواىن دل بسته بود، به او پيشنهاد گناه مى زيباچهره

من جوان هستم و در اوج غريز جنسى قرار دارم، و تو هم زن جوان و زيباىي هسىت، و : او به اين خامن گفت. زيباىي داد
اى كه من دارم، اگر  اّما با ارزياىب. درنگ آن را قبول كنم ات پاسخ مثبت بدهم و ىب خواسته كىن من بايد سريع به فكر مى

قرآن در : مگر تو چه ارزياىب دارى؟ آن جوان گفت: آن زن گفت. توامن دعوتت را قبول كنم بدمن قطعه قطعه شود، من منى
  :گويد عمران مى آى صد و سى و سه سور آل
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  »1« .َرٍه ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّه َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَّقنيَ َو سارُِعوا ِإىل َمْغفِ 

حاال من . ها معلوم خواهد شد حاال اگر مرتى بياورمي و انداز طول و عرض قد و پنهاى تو را بگريمي، بر ما حمدود بودن آن
نا حمروم كنم و آن را از دست بدهم؛ بيامي خود را براى چنني حجمى از زيباىي، خود را از  شت با آن وسعت و  آن 

شت    چون خدا گفته، زنا مشا را از بوى 

______________________________  
ناى متام آمسان. 13) 1( ناى آن،  شىت كه    .ها و زمني است بشتابيد به سوى مغفرت خدا و 
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من به جاى آن بيامي تو انسان سى كيلوىي را كه صد و چهل پنجاه سانت قد، و پنجاه سانت  ، و»1« كند حمروم مى
ناى آمسان شت به  ها و زمني را كه خدا وعده داده، رها كنم؟ اى خامن  عرض دارد، بگريم و به قيمت كنار تو بودن، 

  !كىن وت مىبارى دع اى كه مرا به چنني معامله خسارت چقدر دچار محاقت شده! زيبارو

  .پيشگى پسر جواىن ديندار بود اين ماجرا، متعّلق به عفت

  دار ثرومتند دار در برابر پيشنهاد مغازه ماجراى عفت ورزيدن زن يتيم

ها هم بدانند چقدر  گومي تا خامن هر دو داستان را مى. كنم پيشگى خامنى ديندار را بيان مى حاال هم داستان عفت
  .ى ارزش استها هم دارا دامىن آن پاك

هاى يتيم را نگاه   اين بچه: شناخت، مراجعه كرد، و به او گفت خامنى با سه بچه يتيم، به شخصى كه خانواده اش را مى
  :اند، و تو هم خيلى ثرومتندى، و خدا هم در قرآن گفته ها از امشب گرسنه كن و ببني اين بچه

  »2« .اْلَمْحُرومِ َو ىف َأْمواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل َو 

  .براى فقريان و حمتاجان، در پول افراد ثرومتند، حقى است
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هاىي كه گفىت، به  فردا بدون اين بچه: آن شخص گفت. هاى يتيم بده پس حقى كه خدا براى يتيمان قرار داده، به بچه
چون : ن جا تنها بيامي؟ مرد گفتبراى چه من بايد به آ: آن خامن گفت. دهم فالن آدرس بيا كه من پول خوىب را به تو مى

: مرد ثرومتند گفت. واقعاً آن خانه خلوت است: آن خامن گفت. توانيم ساعىت كنار هم باشيم آن خانه خلوت است و مى
آيا خامنت : زن با دهلره پرسيد. بله: جدى جدى آن جا خلوت است؟ مرد باز هم تأكيد كرد و گفت: آن خامن گفت. بله

. مطمئن باش: مرد ثرومتند گفت. خانه كارى ندارند كه بيايند در بزنند و ما را ببينند و آبروريزى بشود ات با آن و يا بچه
  باشد: زن گفت. كند كسى به آن جا رفت و آمد منى

______________________________  
، 2يه و آله و سّلم دركتاب كاىف، ج اشاره به روايىت از امام باقر عليه السالم از پيامرب گرامى اسالم صّلى اهللا عل. 14) 1(

ِىف َكَالٍم َلهُ ِإيَّاُكْم َو ُعُقوَق اْلَواِلَدْيِن َفِإنَّ رِيَح اْجلَنَِّه ُتوَجُد ِمْن : قَاَل َرُسوُل اللَّهِ : منت روايت چنني است. 6، حديث 349ص 
َا اْلِكْربِيَاءُ لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َمِسريَِه أَْلِف َعاٍم َو َال جيَُِدَها َعاقٌّ َو َال َقاِطُع َرِحٍم َو    .َال َشْيٌخ زَاٍن َو َال َجارُّ ِإزَارِِه ُخَيَالَء ِإمنَّ

ى: 19: ذاريات. 15) 2(   .دست و حمروم از معيشت بود و در اموالشان حّقى براى سايل 

  

  314: اميان و آثار آن، ص

مرد آمد . خامن هم فردا خيلى سرحال آمد و در را زد. دارى بپوش و بياهاىي را كه  پس زيباترين لباس: مرد گفت. آمي من مى
كىن؟ زن   تو چرا دارى گريه مى: مرد گفت. آن خامن از اول حياط منقلب شد و شروع به گريه كردن كرد. و درب را باز كرد

س االن در اين جا چه  پس اين پنج ك. تو به من گفىت، اين خانه خلوت است. براى اين كه توآدم بدقوىل هسىت: گفت
ها اين جا هستند، و  چرا آن: زن گفت. اين جا كه كسى نيست. اىي مگر تو ديوانه شده! خامن: كنند؟ مرد گفت كار مى

ها  ها خدا است، و چهار تاى ديگر، آن فرشتگاىن هستند كه در قرآن جميد از آن يكى از آن. بينم ها را مى من دارم آن
اى كه دارند پروند تو را  نويسد، و دو فرشته اى كه پروند من را دارند مى ؛ دو فرشته»1«  سخن به ميان آمده است

در اين . ايستم تا تو اين پنج كس را از اين جا بريون كىن، و بعد ما بتوانيم با هم زنا بكنيم من اين جا مى. نويسند مى
به درب مغازه برومي كه تو مرا ! خامن: رد گفتم. بينند كشم؛ چون اين پنج نفر دارند من را مى وضعيت من خجالت مى

خواهم نصف ثروت  به آن جا بيا؛ چون من مى: براى چه به درب مغازه بيامي؟ مرد ثرومتند گفت: زن گفت. بيدار كردى
  .تو من را بيدار كردى. هايت كنم ام را به اسم تو و بچه خدادادى
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  .كنند فرد و جامعه است دين هم آلوده كنند فرد و جامعه است، و ىب بينيم ديندار، تصفيه ها، مى با دقت در اين داستان

______________________________  
چنني از اين فرشتگان در آيات ديگر  هم. ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرقيٌب َعتيدٌ : اشاره به آى هجدهم، سور ق. 16) 1(

  ).10 -12انفطار (يـَْعَلُموَن ما تـَْفَعُلوَن * ِكراماً كاتِبنيَ * َلْيُكْم َحلاِفظنيَ َو ِإنَّ عَ : قرآن سخن به ميان آمده است

  ).21: يونس(ِإنَّ ُرُسَلنا َيْكتُُبوَن ما َمتُْكُروَن 

  ).80: زخرف(َأْم َحيَْسُبوَن أَنَّا ال َنْسَمُع ِسرَُّهْم َو َجنْواُهْم بَلى َو ُرُسُلنا َلَدْيِهْم َيْكتُُبوَن 

  

  315: و آثار آن، صاميان 

  

   چند ماجرا از دينداران واقعى

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

داشنت قيامت،  كساىن كه به حقيقت، اهل خدا هستند و به قيامت باور دارند، و بر اساس اين اهل خدا بودن و باور
هاى ديگر، و يا به خاطر گمراهى و بدكارى آنان،  ها، به خاطر مشكالت انسان ها ارزش قايل هستند، دل آن براى انسان

شان،  ها، و چه از نوع معنوى آن شود كه مشكالت مردم، چه از نوع مادى ها آرام مى آرام نيست، و وقىت قلب مبارك آن
  .حل بشود

اين دينداران از مهه ابزارهاىي كه در اختيار دارند، هم به خاطر عبادت خدا، و هم به خاطر تأمني خري گويد،  قرآن جميد مى
اى  ها اين است كه كينه كنند، و از عجايب حال آن دنيا و آخرت خودشان، و هم براى حل مشكالت مردم استفاده مى

ها  خربى آن ها آزاردهى مردم را حمصول جهل و ىب آن. ندكنند، هر چند هم از دست آنان آزار ببين نسبت به مردم پيدا منى
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در . كنند ها را بيدار و بينا مى شوند و آن ها مى كشند، وىل بعد معّلم آن اين دينداران واقعى از مردم آزار مى. دانند مى
ود زمان و مكان حقيقت، چنني دينداراىن منابع بركات پروردگار در جامعه انساىن هستند كه گاهى شعاع وجودشان حمد

كند و سودشان به انسانيت  ها را اشغال مى ها متام زمان نوردد و نور وجود آن كنند، در مى ملىت را كه در آن زندگى مى
  .رسد مى

   البته، به خواست خدا و واقعاً به. خواهم ماجراهاىي را بيان كنم كه براى مهگان مفيد هستند در اين حبث مى

  316: اميان و آثار آن، ص

حمبت و به رمحت خدا، من هم گاهى به طور مستقيم، در برخى از اين ماجراهاىي كه نقل خواهم كرد، تا حدى وارد 
  .ها باخرب شدم ها هم نتوانستم وارد شوم و بعداً از آن شدم، و در برخى از آن

ندار، يا براى مردمى كه در اى براى خود آن شخص دي العاده ها مثر فوق ويژگى اين ماجراها اين است كه هر يك از آن
  .اين ماجراها هم ماجراى ماىل است، و هم علمى و هم اخالقى و تربيىت. حيطه آن شخص بودند، داشته است

توانند گاهى براى يك شهر، و گاهى  هاى خداخواه و مؤمن به قيامت، مى دهند كه چقدر اين انسان اين ماجراها نشان مى
  .دنيا مفيد باشندبراى يك مملكت، و گاهى براى 

  دارى ديندار حاج حسني، محام

آن موقع، من طلبه جواىن در قم . 1347بود يا  1346كنم سال  دامن كه زمان وقوع اين ماجراىي كه بيان مى دقيق منى
ران محامى قدميى . بودم كه تازه شروع به منرب رفنت كرده بودم يك بزرگوارى كه شغلش محامى بود، در يكى از مناطق 

داشت كه به خاطر بزرگوارى، ادب، دلسوزى و اميان او، چه در حمل، و چه در خارج از حمل، گروه خيلى خوىب جذب آن 
ران محام خيلى كم بود آن زمان در خانه. محام شده بودند و مهيشه اين محام مشرتى داشت تر ثرومتندان  البته، بيش. هاى 

اسم اين صاحب محام حاج حسني بود و خيلى . اتش عاىل است، متعاىل كندخدا او را كه درج. مناطق باال محام داشتند
ران زودتر از در محام او . انسان پرحترّك و با نشاطى بود و نيت پاكى داشت يك كار او اين بود كه درب هيچ محامى در 

ران چهار صبح باز مى اگر محام. شد باز منى كرد، هر  محام را باز مىآمد و در  كردند، حاج حسني دو صبح مى هاى 
مبادا مرد، زن، و يا جواىن اهل مناز باشند و احتياج به : گفت چند هم در آن ساعت مشرتى زيادى نداشت، اما او مى

آب داشته باشند، و هوا سرد باشد و نتوانند در خانه غسل كنند، يا هر چند هوا گرم است، در خانه امكاىن براى پاكى 
باشند، و پا شوند به اين محام بيايند تا بنا به دستورى كه خدا در قرآن داده، بتوانند غسل بكنند و بدن براى مناز نداشته 
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انداخت و مشغول مناز شب، حال و  آمد، جامنازش را كنار َدْخل محام مى او از مهان ساعت مى. منازشان از بني نرود
ريه و سجده است، خودشان پول محام را در دخل ديدند او در حال گ ها هم كه مى بعضى از مشرتى. شد مناجات مى

  .رفتند گذاشتند و مى مى

اى در كارشان  اى به مردم شناسانده بود كه هر كار و مشكلى دارند و هر گره كار ديگر او اين بود كه خودش را به گونه
  خواهند، است، وقت خاصى نگذارند و بتوانند در طول بيست و چهار ساعت، در هر وقىت كه مى

  317: اميان و آثار آن، ص

توانستند او را در خانه ببينند، و يا اگر در خواب  توانستند او را در محام ببينند، و يا مى باالخره يا مى. به او مراجعه كنند
خالصه، كارى در آن حمل نبود كه به ايشان مراجعه نشود، مگر اين كه آن . بود، اجازه داشتنند كه زنگ در خانه را بزنند

البته، او براى حّل متام اين مشكالت، آن قدر پول نداشت كه . بيمارى، مرگ، عروسى، عزا و حىت بناىي: حل كند، مثل را
توانست به حّل  هاى محام آن قدر آبرو تأمني كرده بود كه مى ها را حل كند، وىل او از طريق مهني مشرتى با پول خود آن

ها كمك  اى ثرومتند محامش را شناساىي كرده بود و بعد با زبانش از آنه او تعداى از مشرتى. اين مشكالت بپردازد
رتين اصحاب ائم ما . كرد گرفت و مشكل مردم را حل مى مى اگر خبواهم از وجودش تعبريى بكنم، بايد بگومي، او منونه 

يدها بود؛ چون امريمؤمنان كليد كه نه، كل. بايد بگومي، او كليد حل مشكالت بود. بود؛ بايد بگومي، او چشمه خري بود
ج   :گويد هاىي مى البالغه در حق چنني انسان عليه السالم در خطبه هشتاد و هفت 

  »1« »َو َصاَر ِمْن َمَفاتِيِح أَبـَْواِب اْهلَُدى«

اين   توانيم البته، هم ما مى. كرد وجود اين انسان يك كليد نبود؛ بلكه وجود او كليدها بود كه قفل هر مشكلى را باز مى
خواهد؛ مقدارى  خواهد؛ مقدارى رأفت مى خواهد؛ مقدارى ادب مى اين گونه شدن، مقدارى حمبت مى. گونه بشومي

البته، ما به . خواهد خواهد؛ مقدارى مهراهى با مردم را مى خواهد؛ مقدارى در ميان مردم بودن را مى اختالط با مردم را مى
اين جا انداخنت . كل، به عنوان يك آدم َخّري و به عنوان عمله خدا جا بيندازميتوانيم خود را به عنوان كليد مش تدريج مى

خواهم براى مردم كار بكنم   اصًال براى چه ريا پيش بيايد؟ مگر من مى. آيد عيىب ندارد؛ چون اين جا حبث ريا هم پيش منى
آگاه شوند كه اگر مشكل پيدا كردند،  خواهم مردم من مى. كه مردم به من بارك اهللا بگويند، و يا براى من كف بزنند

اين مرد براى مردم آن منطقه چنني وجودى . بيايند آن را به من بگويند و به تنهاىي در اين مشكل دست و پا نزنند
من هم به او ارادت داشتم و با حسرت به او . كردم، و او به من حمبت داشت چون من زياد با او برخورد مى. داشت
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چرا من چنني نشدم؟ . چرا من يك هزارم اين فرد هم نيستم و نشدم: گفتم ن آن وقىت كه با او بودم، مىم. كردم نگاه مى
  هاى اهلى نرسد، و مانع راه من چه بوده است؟ چون اگر آدم به اين جايگاه

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .87، خطب 118البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 1

  

  318: ار آن، صاميان و آث

  .ها، به طور يقني مانعى وجود دارد شود در مسري حركت او به مست اين جايگاه معلوم مى

بينم ساعت مثٌال چهار است  شوم و مى من واقعاً براى مناز شب بيدار مى: مردى به حضرت امريمؤمنان عليه السالم گفت
خيلى هم دوست . توامن از آن بلند بشوم ام و منى چسبيده وىل انگار من به رختخواب. گويند و اذان را هم ساعت پنج مى

من . خوامب و سامل هم هستم خوامب، و راحت هم مى توامن بلند شوم؟ من كه زود مى پس چرا منى. دارم كه مناز شب خبوامن
وم از عنايت حق اين كه حمر . گناهانت را كم كن: حضرت به او فرمود. توامن بلند شوم شوم، اما منى با اين كه بيدار مى

هسىت، يا براى اين است كه تو اهل غيبت هسىت، و يا براى اين است كه تو اهل فحشى، و يا براى اين است كه تو اهل 
مت هسىت، و يا براى اين است كه تو اهل نگاه به ناحمرم هسىت   »1« .دروغى، و يا براى اين است كه تو اهل 

تر باشد، او به رمحت  هر چقدر هم پاكى انسان بيش. كند و از رمحتش دور مىهر گناهى به تناسب خود، آدم را از خدا 
اين آدم بزرگوار هم براى مردم حمل، كليد . شود كه كليد براى حل مشكالت مردم است گردد و آدمى مى تر مى حق نزديك

طالق رسيدند، و ايشان پا در  هاىي كه به مرز چه خانواده. او براى مردم حمل هم كالنرتى بود و هم دادگسرتى. شده بود
من . چه پسرهاىي را زن داد، و چه دخرتهاىي را هم شوهر داد. مياىن كرد و بني زن و شوهر اجياد عشق و حمبت منود

شب هم كه . خالصه، او انسان آرامى نبود و مهيشه حتّرك و نشاط داشت. دامن واقعاً ديگر چه تعبريى از ايشان بكنم منى
كشيد كه چگونه فردا به جاى اين كه ده مشكل مردم را حل بكند،  رفت، نقشه مى ه رختخواب مىداشت با خستگى ب

تواند مشكالت مردم را حل   كرد از چه مسريها و افرادى مى بعد هم فكر مى. بتواند پانزده تا از مشكالت مردم را حل كند
زماىن بود كه گروه مذهىب با ارتش، . نقالب بودداد كه زمان قبل از ا هايش را سامان مى زماىن حاج حسني تالش. كند

   ها نگاه دولىت. ها جدا بود ژاندارمرى، كالنرتى و دادگاه
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______________________________  
إىن أحب أن أصلى : و روى أن رجال قال ألمري املؤمنني عليه السالم: منت روايت چنني است. 142املقنعه، ص . 2) 1(

  .أنت رجل قد قيدتك ذنوبك: قظ هلا، فقال له أمري املؤمنني عليه السالمصاله الليل و لست أستي

  :، از امام صادق عليه السالم چنني روايت كرده است16، حديث 272، ص 2چنني در كاىف، ج  هم

    َصاِحِبِه ِمَن السِّكِِّني ِىف اللَّْحمِ ِإنَّ الرَُّجَل يُْذِنُب الذَّْنَب فـَُيْحَرُم َصَالَه اللَّْيِل َو ِإنَّ اْلَعَمَل السَّيَِّئ َأْسرَُع ِىف 

ذيب   :باز از امام صادق عليه السالم چنني روايت شده است 213، حديث 122، ص 2األحكام، ج  در 

َا الرِّ  َا َصَالَه اللَّْيِل َفِإَذا ُحرَِم َصَالَه اللَّْيِل ُحرَِم ِ   .ْزقَ ِإنَّ الرَُّجَل لََيْكِذُب اْلَكِذبََه فـَُيْحَرُم ِ

  

  319: اميان و آثار آن، ص

اوضاع مملكت مثل حاال نبود كه مهه با هم . ها داشت ديگرى به ملت داشتند، و ملت هم يك نگاه ديگرى به آن
آن وقت اين آدم در حمل با قاضى رفيق شده بود؛ با دادگسرتى رفيق شده بود؛ با كالنرتى رفيق شده بود؛ با . امي شده

حق با اين فرد هست، و مشكل او : گفت رفت و مى شد، او مى تا يك نفر به ناحق گرفتار مى. بودژاندارمرى رفيق شده 
اصًال او براى مردم مهه چيز بود و بعد از مردنش هم اين خيمه مجع شد؛ . دهم را حل كنيد؛ من به نفع او شهادت مى

، و دوستاىن هم به توان روحيه خودش نداشت  يعىن حاج حسني اوالدى نداشت كه بعد از خودش آن كارها را ادامه بدهند
  .مريند افراد كه مى كه چنني كنند، و حيف از اين

در  »1« .كند روز براى ايشان گريه مى مريند، آمسان و زمني چهل شبانه من در روايات شيعه ديدم كه اين افراد وقىت مى
فهمم گريه آمسان يعىن چه؟ گريه زمني  يعىن منى. فهمم البته، من حقيقت اين روايت را منى. قران جميد هم مهني مسأله هست

  :مريند يعىن چه؟ قرآن جميد دارد كه بدكاران كه مى

  »2«  َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّماءُ َو اْألَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظرينَ 

ها  وقىت آمسان. كند، و نه زمني گريه مىنه آمسان بر ايشان  : َبَكى يـَْبِكى ُبكاءاً؛ يعىن گريه كردن، و معناى آيه چنني است
. تر گويد يك بار، كم ها برسد، مى به گوش زمني هم كه خرب مرگ آن. گويند، به درك كه مرد خِرب مرگشان را بشنوند، مى
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 .شود مريند، واقعا جايشان خاىل مى اى كه مى يك عده اين جورى هستند، اّما عده. به جهنم كه چنني فردى سقط شد
»3«  

______________________________  
م سور دخان 14 -17: ، ص5در الربهان ىف تفسري القرآن، ج . 3) 1( َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّماءُ «: ذيل آى بيست و 

  :روايىت آورده است» َو اْألَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظرِينَ 

مر عليه رجل عدو اهللا و «: املؤمنني عليه السالم، قال عن عبد اهللا بن الفضيل اهلمداىن، عن أبيه، عن جده، عن أمري -
لكن : َفما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّماءُ َو اْألَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظرِيَن، مث مر عليه احلسني بن على عليه السالم، فقال: لرسوله، فقال

حيىي بن زكريا و احلسني بن على عليهم  و ما بكت السماء و األرض إال على: هذا لتبكني عليه السماء و األرض، و قال
  .السالم

َفما : مسعت أمري املؤمنني عليه السالم ىف الرحبه، و هو يتلو هذه اآليه: عن احلسن بن احلكم النخعى، عن رجل، قال -
الم من بعض أبواب املسجد، َبَكْت َعَلْيِهُم السَّماءُ َو اْألَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظرِيَن إذ خرج عليه احلسني بن على عليهما الس

  ».أما هذا سيقتل و تبكى عليه السماء و األرض«: فقال

  .29: دخان. 4) 2(

  :آمده است 629، ص 4در تفسري نور الثقلني، ج . 5) 3(

ما من مؤمن اال و له باب يصعد منه عمله و باب ينزل : ىف جممع البيان و روى عن أنس عن النىب صلى اهللا عليه و آله قال
  .رزقه، فاذا مات بكيا عليه منه

بعد ان نقل حديثا عن الصادق عليه السالم ) 381، حديث 139، ص 1ج (الفقيه  الحيضره فيمن ال حيضره الفقيه من
عليه السالم إذا مات املؤمن بكت عليه بقاع األرض الىت كان يعبد اهللا عز و جل فيها، و الباب الذى كان يصعد منه : قال

  ... عمله و موضع سجوده
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: او از من پرسيد. من خيلى جوان بودم و بيست و شش و يا بيست و هفت سامل بود. روزى حاج حسني پيش من آمد
من پرسيده آن وقت كه از . شود ها ديگر دارد تعطيل مى نه، ديگر تابستان شده و درس: ها هست؟ گفتم هنوز در قم درس

پس وقت دارى كه پنج روز ايام شهادت حضرت زهرا عليها السالم در : بعد گفت. بود، آخرهاى خرداد و يا اوايل تري بود
پس با اين جواب مثبت مشا، : او گفت. بله، وقت دارم: ها به منرب بروى؟ من گفتم فالن منطقه و خان فالن كس صبح

  .الثاىن منتظرم ديد، و من هم روز اول مجادىمشا نسبت به وقت اين منربها، متعّهد ش

وقىت بر سر قرارم به اين منرب . كه گفتم، حاج حسني بود واسط اين منرب چنان. اين منرب هم براى خود داستاىن داشت
هاى قدمي ايران كه در مقابل سرما و گرما است و بسيار فضاى  سازى اى است از آن معمارى رفتم، روز اول ديدم خانه

هاىي كه االن  من آن موقع، خرب نداشتم كه در اين خانه شصت سال است كه اهِل خانه و گذشتگاِن آن. انگيزى دارد دل
رتين وجه عبادت كرده در اين خانه براى حل مشكالت . البته، بعداً از آن خربدار شدم. اند در خانه هستند، خدا را به 

است كه در آن، براى حفظ دين و هدايت مردم، جلسه گذشته  مردم، دامي طرح و نقشه كشيده شده و يك صد سال
من نسبت به هيچ يك از اين اطالعات باخرب نبودم و بعد از آن . شود شود و از عاملان موثّر در مردم، دعوت مى مى

اتاق بزرگ بود  حمّل روضه، سه تا . مهني كه من از دِر اتاق به حمّل روضه وارد شدم، صاحبخانه به استقبامل آمد. مطلع شدم
پرسى كردم، بر  با حاضران جملس كه سالم و احوال. كه دنبال هم بودند و چهارصد و پانصد نفر هم گنجايش داشت

دربار . ام، خدا شاهد است، فقط حمو قيافه صاحبخانه بودم روى منرب رفتم؛ منربى كه فقط يك پله داشت، در سخنراىن
خدا در يكى از آيات . اى سامل، پاك و باوقار بود ده بودم، قيافه نوراىن كه قيافهچهره نوراىن شنيده بودم، وىل آن را ندي

هاى اين قيافه سخن  كند، و هم از آثار و نشانه هم خود قيافه را تعريف مى. كند سور فتح، از اين قيافه تعريف مى
  »1« .گويد مى

______________________________  
م . 6) 1( نَـُهْم َتراُهْم رُكَّعاً «: سور فتحاشاره به آى بيست و  اءُ َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحاءُ بـَيـْ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َو الَّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ْجنيِل َكَزرٍْع  تـَّْوراهِ ُسجَّداً يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َو ِرْضواناً سيماُهْم ىف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُُّجوِد ذِلَك َمثـَُلُهْم ِىف ال َو َمثـَُلُهْم ِىف اْإلِ
ُه الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَـْغَلَظ َفاْسَتوى َعلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيغيَظ ُِِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَّ 

  ».ِمنـُْهْم َمْغِفَرًه َو َأْجراً َعظيماً 
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اين قدر قيافه صاف، شاداب و سر حال بود كه يك . آمد كه اين آدم، چهل يا چهل و دو سالش باشد به نظر من مى
در بار عامل معنا گفته شده است كه عوامل معنوى بر روى ظاهر انسان هم . خط شكستگى و شيار در اين قيافه پيدانبود

مثل عكس مرحوم . رسيد كه قيافه يك مرد چهل و چهل و پنج ساله باشد ه به نظر مىاين چهر صاحبخان. گذارد اثر مى
آيت اهللا العظمى بروجردى در سن هشتاد و هشت سالگى كه پوست چهره تغيري نكرده و در آن سن، قيافه عني سن 

ايني آمدم، به يكى گفتم، از منرب كه پ. خوش به حالش، چقدر اين قيافه نوراىن بود. طورى مانده است بيست سالگى مهان
در آن . او باالى هشتاد سال سن دارد: او به من گفت. به نظر من، صاحبخانه چهل و يا چهل و پنج سال سن دارد

البته، بعد از مردن او هم، نو او داستان . رفتم، داستاىن را خود اين صاحبخانه براى من گفت پنج روزى كه آن جا منرب مى
  .كنم ها را اين جا بيان مى كرد كه من هر دوى اين داستان  ديگرى را برامي تعريف

   ماجراى برخورد بد استاد با شاگرد معرتضش: داستان اول

تر از آن   كنم، نود سال هم بيش پنجاه سال پيش، البته، حاال كه من دارم اين داستان را نقل مى: صاحبخانه به من گفت
آن روز من و پدرم كه زنده بود و دو تاىي رو به . رفت امل سيد منرب مىروى مهني منرب يك گوينده و يك ع. گذشته است

خو باشيد؛ اهل حمبت باشيد؛ اهل مهر  اخالق باشيد؛ نرم خوش! مردم: روى منرب نشسته بودمي، سيد بر روى منرب گفت
خان   ن در مدرس عبداهللام: بعد سيد اين داستان را گفت. باشيد؛ بداخالق نباشيد؛ تندخو و عصباىن نباشيد؛ تلخ نباشيد

اى  كه اول بازار بود، با يك طلب مشاىل هم حجره و هم درس بودمي و استادى داشتيم كه در اين مدرسه به ما در رشته
ما آن وقت، بيست تا بيست و دو . كردمي شانزده تا بيست نفر هم بودمي كه در درس اين استاد شركت مى. داد درس مى

گوييد، درست  اين كه مشا داريد مى! استاد: ه مشاىل در درس به استاد اشكال كرد و گفتسال سن داشتيم كه اين طلب
طلبه  . نه، مطلب من درست است: استاد گفت. گفت البته، آن طلبه اشتباه مى. نيست و مطلب درست اين است

زشت به اين طلبه مشاىل اين را كه گفت، استاد از كوره در رفت و چنان با كالمات . نه، مطلب مشا درست نيست: گفت
  .محله كرد كه قابل بازگو كردن نيست
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خيلى هم به او . هايش خيلى خجالت زده شد درسى اين طلبه مشاىل خيلى ُخرد شد و جلوى مهه ما هم: سيد واعظ گفت
دمي از او دجلوىي بكنيم و به او بعد يك ساعت كه درس متام شد، ما آم. او از سر درس بلند شد و رفت. برخورده بود

آيد و بايد او آن را به  باالخره اين چيزها در درس و يا مباحثه پيش مى. بگوييم كه استاد بود و احرتامش هم واجب است
واعظ  . رود و هم او دل نگريد، و نبايد به خاطر آن، از درس خواندن منصرف شود؛ بعد از چند روز هم استاد يادش مى
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. اش كه يك رختخواب بود و يك و يا دو دست لباس كهنه غش كه رفتم، ديدم هم خودش نيست و هم اثاييهگفت به سرا
هايش به هر چند تا  درسى بيست روزى و يا يك ماهى من و چند تا از هم. فكر كردم او به مدرس ديگرى رفته است

ران بود، سر زدمي، اّما ديدمي از اين طلبه خربى ني بيست سال بعد كه من به درس خواندمن ادامه . ستمدرسه علميه در 
دادم و عامل شدم و منربى گشتم و استاد ما هم از دنيا رفته بود؛ مهني استادى كه عصباىن بود و دل اين طلبه از دست او 

ىل كه  او در حا. بيست سال بعد از مردن استاد، من استادم را در عامل رؤيا ديدم. خاطر گشته بود شكسته شد و رجنيده
پيغمرب اسالم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم در دادگاه مشا : بعد از مردمن به دنبامل آمدند و گفتند: كرد، به من گفت گريه مى

پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم خيلى تلخ با من برخورد كرد و به . من بلند شدم و به دادگاه رفتم. خواهد را مى
اى و او از توهني تو حتقري شد و از  اى را شكسته به توهني كردى، و با اين توهني، دل طلبهتو به يك طل: من گفت

ات به دين من و  تو با اين تلخى. شد ماند، حكيم، و يا عارف و يا مرجع تقليدى مى چه بسا اگر او مى. طلبگى درآمد
. ام م، من در عامل برزخ در رنج و در سخىتا اين چند ساىل كه مرده: استاد گفت. به مردم من ضرر زدى و تو حمكومى

. من نسبت به تو حق معلمى دارم، اين طلبه را پيدا كن و از او رضايت بگري؛ چون من اين جا در عذاب هستم! سيد
  .اين را كه استادم به من در خواب گفت، من از خواب بيدار شدم: واعظ گفت

آور  بني هم براى من اطمينان ا آيات قرآن و روايات باشد و خوابكنم، مگر خواىب كه مطابق ب من خيلى خواب نقل منى
  .كرد باشد، مثل اين واعظ بزرگوارى كه آن صاحبخانه از او خيلى تعريف مى

هاىي كه  سه يا چهار ماه طول كشيد تا از طريق مازندراىن. خيلى به دنبال آن گشتم و نتوانستم او را پيدا كنم: واعظ گفت
ران مىمتعّلق به آن منط آورند كه بفروشند، خربى از او   آمدند و با خود برنج و مركباتى مى قه بودند و گاهى هم به 

  گرفتم، و معلوم شد
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  .اى در سارى رفته و در مهان حمّل خودش شغل كشاورزى را انتخاب كرده كه او مهان روز لباسش را در آورده و به منطقه

آن وقت چون ماشني نبود و بايد با اسب و . نامه براى او نوشتم و جريان خوامب را براى او تعريف كردميك : واعظ گفت
براى مهني تا . كشيد آودند، رسيدن نامه و آمدن جواب نامه طول مى گرفتند و مى بردند و جواب را مى ها را مى قاطر نامه

هر چند دمل از دست اين : او در جواب نامه نوشته بود .رسيدن جواب نام آن طلب سابق به من، يك ماهى طول كشيد
داد، اما راضى نيستم اين پريمرد بيچاره در  كردم، نفرت به من دست مى استاد زخم خورده بود و هر وقت او را ياد مى
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ه رضايت را ك: واعظ گفت. برزخ دچار سخىت بشود، و من از او راضى شدم و از خدا هم خواستم مشكل او را حل كند
از وقىت از آن طلبه : او من را خيلى دعا كرد و گفت. از آن طلب سابق گرفتم، يك شب مجعه استاد را در خواب ديدم

تا وقىت كه من  . هامي را قبول كردند دادن ها و درس رضايت گرفىت، مرا آزاد كردند و من ديگر مشكلى ندارم؛ منازها، روزه
  .اين يك ماجرا بود. كنيم ات را امضا منى دهگفتند هيچ چيزى از پرون گرفتار بودم، مى

  فروشى كه با خدا معامله كرد ماجراى پارچه: داستان دوم

در واقع، درس . من ديگر از آن صاحبخانه كه گفتم، خرب نداشتم. اما ماجراى ديگر كه دربار خود آن صاحبخانه بود
، يك روز غروب كه آمدم از مسري مسجد گوهرشاد، داشتم و نتوانستم دوباره به آن روضه بروم، و هشت و نه سال بعد

وارد حرم حضرت رضا عليه السالم بشوم ديدم جواىن حدود هفده و هجده ساله با حماسن كم موّدبانه به من سالم كرد و  
او : بابابزرگ چطور است؟ گفت: گفتم. من نوه آن صاحبخانه هستم: جوان گفت. نه: شناسى؟ گفتم من را منى: گفت

: از بابابزرگ به تو چه چيزى رسيد؟ جوان در كنار حرم امام رضا عليه السالم صادقانه به من گفت: گفتم. شدمرحوم 
آن . من خودم مغاز پدربزرگش را ديده بودم. گفت او داشت راست مى. بابابزرگ من، كاسىب بود كه مشرتى خيلى داشت

او هفتاد سال . پدربزرگم نود و سه ساله بود كه فوت كرد: تآن جوان گف. تر بود مغاز پارچه فروشى از نانواىي هم شلوغ
پارچه فروشى كرد و در اين مدت، پارچه قالىب به كسى نداد؛ او در فروش پارچه، يك سانت كم نگذاشت؛ او مهيشه ده 

كردند  كر مىهامي، ف او گفت كه بعد از مردن پدربزرگم، پدرم، عمومي وعمه. گذاشت مرت پارچ اضافه مى و يا بيست سانىت
  در اين مدت هفتاد سال،
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كردند كه او، به حساب آن روز يك  ها فكر مى آن. او درآمد زيادى به دست آورده و آن را در بانكى گذاشته است
. قسيم منايندتوانند آن را بني خود ت ميليارد تومان، و به حساب امروز، صد ميليارد تومان، در بانكى گذاشته است و مى

بعد از مردنش، كليد آن صندوق را از . گذاشت نام او داخل صندوقى بود كه هيچ وقت كليد آن را پيش كسى منى وصيت
دخرتها كه : نامه نوشته بود در وصيت. اش را بريون آوردند نامه در آن صندوق را باز كردند و وصيت. جيبش درآوردند

بنابراين، هيچ كدام . پسرهامي كه هم ازدواج كردند و هم مغازه دارند. است شوهرهاى خوىب كردند و وضعشان هم خوب
ام را براى مشا گذاشتم كه ديگر در زمان حيامت  براى مهني، من فقط اين خانه و مغازه.. از مشا نيازى به ارث من نداشتيد 

ها  اصًال به فكرتان راه ندهيد كه من ميليون .ها را بني خود تقسيم كنيد مشا طبق قرآن، آن. ها را بينتان تقسيم كنم نشد آن
تان را سر پا كردم،  من مهني كه زندگى. تان نگذاشتم ام؛ چون به جز آنچه گفتم، من يك لایر براى تومان براى مشا گذاشته
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اختم و من با متام آن ثروت مجع شده، نود تا خانه س. هر چه درآمد اضاىف داشتم، با خودم برداشتم و به طرف خدا بردم
ها من را  كرد فقريى را پيدا كردم و بدون اين كه آن بعد هم زن و شوهرهاى تازه عروسى. شان را كامل كردم هاى بعد اثاث

شان، جماىن به نامشان كردم و رفتم و بدين ترتيب، من پومل را با خود به  ها را با هم اثاثيه بشناسد، در حمضر، آن خانه
  .ؤمن بود كه اين چنني به ديدار خداى متعال شتافتاين عاقبت يك م. قيامت بردم

  325: اميان و آثار آن، ص

  

   اميان با هم مردم مهرورزى اهل

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

واقعى بود، چه دينداراىن كه قبل از بعثت پيامرب اسالم صّلى اهللا عليه وآله و سّلم تا حبث در رابطه با ديندارى و دينداران 
شت معرىف  ها اشاره كرده و از آن زمان آدم عليه السالم بودند كه خدا در آيات قرآن به آن ها تعريف كرده و آنان را اهل 

م صّلى اهللا عليه وآله و سّلم و امامت امامان عليهم الشأن اسال ها كه در فضاى بعثت پيغمرب عظيم منوده است، و چه آن
  السالم تا زمان ما تربيت شدند و يا از آالن تا روز
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اين جمموعه به خاطر اميانشان به پروردگار و به خاطر اين كه به قيامت باور داشتند و به . شوند قيامت دارند تربيت مى
خالق سامل بودند، آلوده به خبل نبودند؛ آلوده به طمع نبودند؛ آلوده به حرص نبودند؛ آلوده به  خاطر اين كه آراسته به ا

شان، هم براى خود و هم براى  كرب نبودند؛ آلوده به ريا نبودند؛ آلوده به غرور و منيت نبودند، و به خاطر اعمال شايسته
  .ديگران آثار عظيمى داشتند
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ورزيدند؛  ها به متام مردم مهر مى ه بودند، براى ديگران آثار عظيمى داشتند، اين بود كه آنها تا وقىت زند منشأ اين كه آن
كردند، با اين كه  هاى حمبوبشان، خدا، نگاه مى شده ها به عنوان ساخته كردند، به آن ها وقىت به مردم نگاه مى آن
حمدود است و آلوده هست، اميانشان ضعيف بوده  برند، براى اين كه نگاهشان دانستند در بني مردم افرادى به سر مى مى

مان  هاى پروردگار هستند و تا جاىي كه واقعاً براى ها به وجود آمده گفتند اين گناه هستند؛ اما در هر صورت، مى و اهل
ها را  آنكند، به اين افراد خدمت كنيم؛ مومنان  امكان دارد، طبق خواسته پروردگار، ما بايد به هر كيفيىت كه اقتضا مى

االميان آنان را از ضعف امياىن جنات بدهيم؛ گناهكارانشان را توبه بدهيم؛ مشكل فقريانشان را  تقويت كنيم؛ افراد ضعيف
  .حل بكنيم و در اين زمينه هم نبايد هيچ چيز مانع ما بشود

   دعوت قرآن به رعايت عدالت نسبت به دمشنان

هاست؛ در رابطه با پرونده، قاضى،  بطه با دادگسرتى است؛ در رابطه با دادگاهاى در سوره نساء دارد كه در را خداوند آيه
چنني اين آيه در رابطه با جامعه و به خصوص در رابطه با جنگ  شاهد و حكم است، و خيلى آيه مهمى است، و هم

وند در اين آيه خدا. حمتواى آيه نسبت به مهه نواحى زندگى مؤمنان گسرتدگى دارد: به طور كلى بايد گفت. است
  :گويد مى

  »1«  َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى َأالَّ تـَْعِدلُوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب ِللتـَّْقوى

ها عدالت را رعايت نكنيد، و من از مشا بندگان مؤمن به خودم  سازى يك قوم باعث نشود كه مشا در حّد آن كينه و رنج
  .تر است ورزى به تقوا نزديك اين عدالت. فقط جاده عدالت را بپيماييدها  خواهم كه در حّق آن مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

تر  و نبايد دمشىن با گروهى مشا را بر آن دارد كه عدالت نورزيد عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك: 8: مائده. 1
  .است
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دهد، و هم مشكل زندگى خودتان را  كند، و هم مشا را حمبوب من قرار مى حالىت است كه هم مشا را از دوزخ امين مىتقوا 
  .كند حل مى

گومي كه با آن  حاال يك منونه از آن را در اين جا مى. هاى خدا تقوا يعىن حفظ كردن خود در حدود خدا، در مرزبندى
اين منونه هم فقط در چهارچوب اميان حتّقق پيدا كرده است و در . ا را دريافت كردشود معناى تقو  منونه عملى، كامًال مى

  .اى را در پنج قاره جهان سراغ ندارمي خارج از فضاى اميان، ما حتّقق چنني منونه

   منون عملى رعايت عدالت نسبت به دمشن

  .ها وصيت منود مجع كرد و به آنشب بيست و يكم ماه رمضان، امريمؤمنان عليه السالم متام فرزندان خود را 

نامه  ها وصيت من يادم هست اغلب آن. ها را رمحت كند خدا قدميى »1« .البته، هر مؤمىن بايد وصيت داشته باشد
. بعد از وصيت نامه نوشنت هم گاهى پنجاه سال ديگر هم زنده بودند. هاى خوىب هم نوشتند نامه ها وصيت داشتند، آن

دهد  كند؛ وصيت اجازه منى نان از وصيت نوشنت فرارى باشند؛ زيرا وصيت عمر را طوالىن مىبراى مهني، نبايد مؤم
  .باقيماندگان بعد از ما، به مشكالت داخلى و به مشكالت قانوىن برخورد كنند

در اين جا بايد خيلى دقت كرد؛ چون در اين وصيت ما . امام كه وصيت ماىل نداشت و وصيتش وصيىت معنوى بود
در ! فرزندان من: حضرت در آخر اين وصيت خود فرمود. گذارد نيم ببينيم دين چه تأثريى بر دينداران واقعى مىتوا مى

انتقام خون من، امريمؤمنان بودن من را مطرح نكنيد؛ على بودن من را مطرح نكنيد؛ اسلحه نكشيد و بگوييد، امريمؤمنان 
چنني كشتىن خالف عدالت است؛ خمالفت با خداست؛ . آرام بشودرا كشتند، پس ما هم بايد اين قدر بكشيم تا دملان 

در انتقام خون من، مشا فقط اين نكته را طرح بكنيد كه قاتل يك . خالف حدود پروردگار است؛ خالف دين پيغمرب است
ن به ؛ چون اسالم در قرآ.البته، اگر بنا شد كسى كشته شود. توانيم يك نفر را بكشيم پس ما هم مى. نفر را كشت

  »2« .خواهيد انتخاب كنيد گويد، مشا براى مقتولت نسبت به قاتل، سه راه داريد، هر كدام را مى خانوده مقتول مى

______________________________  
  :آمده است 5، حديث 3، ص 7در كاىف، ج . 2) 1(

َوِصيَُّه َحقٌّ َو َقْد َأْوَصى َرُسوُل اللَِّه صّلى اهللا عليه و آله و سّلم الْ : َقاَل أَبُو َجْعَفٍر عليه السالم: َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم، َقالَ 
  .فـَيَـْنَبِغى ِلْلُمْسِلِم َأْن يُوِصىَ 
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 يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِىف اْلَقْتلى احلُْرُّ ِباْحلُرِّ وَ «: اشاره به آى صد و هفتاد و هشت سور بقره. 3) 2(
ءٌ َفاتِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َو َأداءٌ ِإلَْيِه ِبِإْحساٍن ذِلَك َختْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َو  اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َو اْألُْنثى بِاْألُنْثى َفَمْن ُعِفَى َلُه ِمْن َأخيِه َشىْ 

  ».َرْمحٌَه َفَمِن اْعَتدى بـَْعَد ذِلَك فـََلُه َعذاٌب أَليمٌ 
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يك راه اين است كه يك قتل در مقابل يك قتل اجنام گريد و قاتل . شود اگر قانون دين عملى بشود، خيلى خوب مى
طبق قانون قرآن و فقه، دادگاه براى قاتل مقدارى ديه . توانيم ديه بگريمي اگر ما اين راه را خنواهيم طى كنيم، مى. اعدام شود

بعد براى اين كه . از اعدام قاتل بگذريد، يا نه، بدون گرفنت ديه، از قاتل گذشت كنيدقرار داده است، مهان را بگرييد و 
رت است مهرباىن را در جامعه تقويت بكند، مى رت است؛ يعىن انتخاب سوم    .گويد، اگر از قاتل بگذريد، اين كار 

شت، ياد گناهان گذشته را از خاطر گناهكاران آمرزيده مى   بـََرند در 

ببنيم  مان تا حاال چقدر گناه كردمي، وىل مى ما از اول پانزده سالگى. خود خداوند، گذشت از گناه بوده استاخالق 
ها  مان را باز كرده تا گناهامنان را بر مال بكند، و نه به يك شكلى آن خداوند اين گناهان را آشكار نكرده است؛ نه پرونده

مان قرار داده و گفته است،   ها را براى بعد هم زمينه گذشت خود از آن .را به رخ خودمان كشيده است تا شرمنده شومي
  .كشم ها را به رختان منى خبشم، و در قيامت هم آن ، و من مشا را مى»1«  گناه را ترك بكنيد كه مهان ترك، توبه است

شت بربنند، او در آن جا  فقط يك مسأله مى بيند، مهه شاد هستند، وىل او  مىماند كه اگر گناهكار خبشيده شده را به 
حق . گويد، چقدر خدا در حق من آقاىي كرده است افتد و مى دار است؛ او پيوسته ياد گناهانش مى در درون خود غصه

شت آورده، و از اين بابت، مهيشه غصه مى شت بيامي، اما حاال پروردگار من را در  خورد و مهيشه رنج  من نبود كه به 
  .كشد مى

شت بربد، كّل گناهان  ند براى حل اين مسأله چكار مىخداو  كند؟ پروردگار قبل از اين كه گناهكار آمرزيده شده را به 
  برد؛ يعىن گناهكار او را تا ابد از يادش مى

______________________________  
  :، كميل بن زياد، از عليعليه السالم روايت كرده است197العقول، ص  در حتف. 4) 1(
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ْنِب َو اِالْسِتْغَفاُر اْسٌم َواِقٌع ملعاىن .. . ِستٍّ َأوَُّهلَا النََّدُم َعَلى َما َمَضى َو الثَّاِىن اْلَعْزُم َعَلى تـَْرِك اْلَعْوِد أََبداً َو ]  ِلَمَعانٍ [َو تـَْرُك الذَّ
نَـُهمْ  َنَك َو بـَيـْ َو الرَّاِبُع َأْن تـَُؤدَِّى َحقَّ اللَِّه ِىف ُكلِّ فـَْرٍض َو اْخلَاِمُس َأْن ُتِذيَب اللَّْحَم  الثَّاِلُث َأْن تـَُؤدَِّى ُحُقوَق اْلَمْخُلوِقَني الَِّىت بـَيـْ

نَـُهَما حلَْم ِذيَق اْلَبَدَن اً َجِديداً َو السَّاِدُس َأْن تُ الَِّذى نـََبَت َعَلى السُّْحِت َو احلَْرَاِم َحىتَّ يـَْرِجَع اجلِْْلُد ِإَىل َعْظِمِه ُمثَّ تـُْنِشَئ ِفيَما بـَيـْ
  .َأَملَ الطَّاَعاِت َكَما أََذقْـَتهُ َلذَّاِت اْلَمَعاِصى
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شت به ياد هيچ يك از گناهانش منى شت جاى غصه خوردن نيست تايب هيچ وقت در   .افتد تا غصه خبورد؛ چون 
»1«  

  ط اجابت رسيدن دعابيت صلوات اهللا عليهم و به نق توّسل به حرمت پيغمرب و اهل

من شنيدم اگر كسى خدا را به حرمت پيغمرب و ! اهللا يابن رسول: پريمردى به حمضر امام صادق عليه السالم آمد و گفت
البته، آن جاىي كه بايد گوش بدهد، اما خداوند . دهد بيت صلوات اهللا عليهم قسم بدهد، خدا به حرفش گوش مى اهل

  .بعضى جاها را نبايد گوش بدهد

مثل اين كه من امشب رو به قبله بنشينم و گريه هم بكنم و ده بار هم خدا را به پيغمرب و اهل بيت صلوات اهللا عليهم 
ام، ساعت دوازده شب، يك تريلر هجده  هاى من و اين هم گريه نشينم، اين هم قسم قسم بدهم و بگومي من اين جا مى

البته، معلوم است كه خداوند چنني دعاىي را قبول . ر آن باشدپول صد هزار توماىن با چرخ بفرست كه بيست تن چك
  .كند منى

بيت پيغمرب  با توّسل به پيغمرب و اهل. البته، جاىي كه بايد دعا قبول بشود، اّما آن دعا قدرت ندارد كه به قبوىل برسد
تا خبواهند ابليس را به ! رسول اهللا نياب: پريمرد گفت. رسد كند و به نقطه اجابت مى صلوات اهللا عليهم، دعا قدرت پيدا مى

. كند بيتش مرا به جهنم نرب و مرا بيامرز، و خدا هم قبول مى به آبروى پيغمرب و اهل! گويد، خدايا جهنم بيندازند، او مى
ند؟ تواند، چنني ك آخر چرا منى: آن پريمرد گفت. پيغمرب قسم بدهد تواند خدا را به پيغمرب و آل ابليس منى: حضرت فرمود
چگونه ممكن است آدم : پريمرد گفت. برد بيت پيغمرب صلوات اهللا عليهم را از يادش مى خدا پيغمرب و اهل: حضرت فرمود

رود؟ پريمرد نود  ها از يادش برود؟ چطور از يادش مى افراد را بشناسد، بعد اسامى آن ده هزار سال و صد هزار سال اين
نود : خود حضرت عاىل چند سالتان است؟ پريمرد گفت. برند از يادش مى: ودامام فرم. ساله سخن امام را قبول نكرد
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در ! خدايا: او پيش خود گفت. امست چى است؟ پريمرد هر چقدر فكر كرد، امسش به يادش نيامد: حضرت فرمود. سال
  !نقى! كند؟ تقى خانه زمن مرا چه صدا مى

______________________________  
بيت در آخرت، از مهان  ، از حضرت على عليه السالم روايت شده كه دوستداران اهل49د، ص اإلسنا در قرب. 5) 1(

  :منت روايت چنني است. زمان برانگيخته شدنشان از قبور، حزن و اندوهى ندارند

ْن قـُُبورِِهْم ُمْشرَِقًه ُوُجوُهُهْم َمْسُتوَرًه َعْورَاتـُُهْم آِمَنًه َخيْرُُج أَْهُل َوَاليَِتَنا يـَْوَم اْلِقَياَمِه مِ : َعْن َعِلىِّ ْبِن َأِىب َطاِلٍب عليه السالم، قَالَ 
َزُن النَّاُس َو َال َحيْزَنُوَن َو َقْد أُْعُطوا َرْوَعاتـُُهْم َقْد فـُرَِّجْت َعنـُْهُم الشََّداِئُد َو ُسهَِّلْت َهلُُم اْلَمَوارُِد َخيَاُف النَّاُس َو َال َخيَافُوَن َو حيَْ 

ميَاَن َو انـَْقَطَعْت َعنـُْهُم اْألَْحزَاُن  اْألَْمنَ    ....َو اْإلِ

  

  330: اميان و آثار آن، ص

من از خري سؤامل  ! اهللا رسول يابن: كنند؟ به حضرت گفت هامي مرا چه صدا مى بچه. ها كه اسم من نيست اسم اين! امحد
حضرت امسش را به . كنم كردن امسم، دق مى  گذشتم، مشا امسم را به من بگوييد، چه امسى هست كه من دارم از فراموش

  .رود اين طورى از يادش مى: او گفت، و فرمود

شت مى اين قدر عفو اهلى و . بـََرد برد و گناهانش را از يادش مى در حبث ما هم خداوند هر گناهكار آمرزيده را به 
اخالق خودش  پوشى هم چشمبراى مهني او دوست دارد ما هم در گذشت و . پوشى حضرت حق گسرتده است چشم
  .باشيم

ملجم يك نفر را   امريمؤمنان بودن مرا َعَلم نكنيد، و فقط بگوييد، ابن! عزيزان دمل: حضرت عليعليه السالم در وصيت فرمود
ملجم  هيچ كدام از مشا آن جا نبوديد تا شاهد باشيد كه ابن! پسرامن: كشته، و ما هم بايد يك نفر را بكشيم، و بعد فرمود

ملجم فقط يك ضربت به من زده، مشا هم يك  ابن! حسني جان! حسن جان. دامن ا من چى كار كرده؟ خودم كه مىب
اين دين است؛ اين رعايت عدالت ديندار در  »1« .دهد كه بر او دو ضربت بزنيد خدا به مشا حق منى. ضربت به او بزنيد
  .حق قاتلش است

   مؤمن آبروساز است
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جواىن آمد خدمت . خواهد آبروى مردم را رعايت كند خواهد مال مردم را رعايت كند؛ مهني ديندار مى مىحاال مهني ديندار 
من آمدم آن را به مشا . من زنا مرتكب شدم و خداوند براى آن حد معني كرده است: امريمؤمنان عليه السالم و گفت

در واقع، . اى كىن و خياالتى شده ارى اشتباه مىدر حق خودت د: حضرت فرمود. بگومي تا مرا حد بزنيد و من پاك شوم
مرد چنني گناهى كرده بود، اما دين به امريمؤمنان عليه السالم، و به هر مؤمن ديگرى دستور داده، به هر شكلى كه ممكن 

كىن   تو خياالتى شدى، و فكر مى: گفت. است، كارى بكنيد كه آبروى گناهكار حمفوظ مباند و به حد و قصاص نرسد
اما . كىن ديگر ادامه نده و بلند شو برو، تو اشتباه مى: حضرت فرمود. من زنا كردم! على جان: مرد گفت. ه گناهكارىك

زنند تا گناه ديگران را كشف كنند؛ اما امريمؤمنان عليه السالم اصرار دارد كه گنا اجنام  ها مته به خشخاش مى حاال بعضى
  رد رفت و فردا آمد وم. اين ديندارى است. شده، پنهان مباند

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 5433، حديث 189، ص 4الفقيه، ج  الحيضره من. 6) 1(

ابِْنِه احلََْسِن، َو َأْشَهَد َشِهْدُت َوِصيََّه َعِلىِّ ْبِن َأِىب َطاِلٍب عليه السالم ِحَني َأْوَصى ِإَىل : َو ُرِوَى َعْن ُسَلْيِم ْبِن قـَْيٍس اهلَِْالِىلِّ، َقالَ 
يَع ُوْلِدِه َو ُرَؤَساَء َأْهِل بـَْيِتِه َو ِشيَعِتِه عليه السالم ُمثَّ دَ  ُمثَّ ... َفَع ِإلَْيِه اْلِكَتاَب َو السَِّالَح َعَلى َوِصيَِّتِه احلَُْسْنيَ َو ُحمَمَّداً َو مجَِ

ِم َفِإْن َعَفْوَت فـََلَك َو ِإْن قـَتَـْلَت َفَضْربًَه َمَكاَن َضْرَبٍه ! يَا بـَُىنَّ : لَ أَقْـَبَل َعَلى ابِْنِه احلََْسِن عليه السالم فـََقا أَْنَت َوِىلُّ اْألَْمِر َو َوِىلُّ الدَّ
  ...َو َال َتْأَمثْ 
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هواى كوفه گرم است و تو : تگومي كه امريمؤمنان عليه السالم به او گف حاال من دارم مى. من زنا كردم! على جان: گفت
على : مرد فردا براى بار سوم آمد و گفت. دوباره حضرت او را بريون كرد. مرد پاكدامن برو. دچار اختالل حواس شدى

با اين اقرار . من زنا كردم! على جان: مرد براى بار چهارم آمد و گفت. من زنا كردم باز حضرت او را بريون كرد! جان
حضرت . او را بازداشت منا: بار اقرار كرد و حضرت را جمبور به اجراى حد منود، و به قنرب گفتديگر آن مرد چهار 

چقدر رشت است كسى از مشا برخى از كارهاى زشت را اجنام دهد، بعد خود را پيش مردم : خشگمني شد و گفت
رت از اين بود كه من حد را بر او اش بني او و  كرد، به خدا قسم، توبه اگر اين مرد در خانه توبه مى. آبرو كند ىب خداوند 

  »1« .اجرا كنم
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  .آمد رفت و ديگر هم منى او بايد روز اول مى. تقصري خود آن مرد بود كه چهار بار اقرار كرد

شود، اما گناه زباِن  كند و مرتكب گناه مى البته، آدم اشتباه مى. ها الزم است حفظ آبروى مسلمان، حفظ آبروى خانواده
ممكن است كه گناهكار توبه كند و خدا . تر از گناه گناهكار است كند، سنگني ى كه گناه گناهكار را پخش مىآن كس

  :گويد اما خداوند دربار آن كس كه گنا گناهكار را پخش كرده، درآى نوزدهم سوره نور مى. هم او را ببخشد

بُّوَن َأْن َتشيَع اْلفاِحَشُه ِىف الَّذينَ  ْنيا َو اْآلِخرَهِ  ِإنَّ الَّذيَن حيُِ   .آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَليٌم ِىف الدُّ

  .براى آن زباىن كه گناه ديگرى را بني مردم پخش كرده، عذاب دردناكى مهيا شده است

  .ساز است مؤمن اين گونه نيست كه بدى گناهكاران را پخش كند؛ مؤمن آبروساز است؛ مؤمن شخصيت

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 3حديث  189 -188، ص 7برداشىت از روايىت كه در كاىف، ج . 7) 1(

 يَا أَِمريَ : أََتاهُ َرُجٌل بِاْلُكوفَِه، فـََقالَ : َعِلىُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َرفـََعُه ِإَىل أَِمِري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم، َقالَ 
. َفاقْـَرأْ فـََقَرأَ فََأَجادَ : َقالَ . بـََلى: َقالَ . أَ تـَْقرَأُ ِمَن اْلُقْرآِن َشْيئاً : َقالَ . ِممَّْن أَْنَت؟ قَاَل ِمْن ُمزَيـَْنهَ : َقالَ . ِإىنِّ َزنـَْيُت َفَطهِّْرِىن ! اْلُمْؤِمِننيَ 

ِإىنِّ ! يَا َأِمَري اْلُمْؤِمِننيَ : َفَذَهَب الرَُّجُل ُمثَّ َرَجَع ِإلَْيِه بـَْعُد فـََقالَ . َل َعْنكَ َفاْذَهْب َحىتَّ َنْسأَ : َقالَ . َال : أَ ِبَك ِجنٌَّه؟ قَالَ : فـََقالَ 
ِنَني عليه السالم َقاَل فََأَمَرُه َأِمُري اْلُمْؤمِ . نـََعمْ : َفُمِقيَمهٌ َمَعَك ِىف اْلبَـَلِد؟ قَالَ : قَالَ . بـََلى: أَ َلَك َزْوَجٌه؟ َقالَ : فـََقالَ . َزنـَْيُت َفَطهِّْرِىن 
فـََرَجَع ِإلَْيِه الثَّالَِثَه، . َصِحيُح اْلَعْقلِ ! َحىتَّ َنْسَأَل َعْنَك فـَبَـَعَث ِإَىل قـَْوِمِه َفَسَأَل َعْن َخَربِِه، فـََقالُوا يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِننيَ : َفَذَهَب َو َقالَ 

: ىتَّ َنْسَأَل َعْنَك، فـََرَجَع إِلَْيِه الرَّاِبَعَه، فـََلمَّا أَقـَرَّ قَاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم ِلَقْنَربٍ اْذَهْب حَ : ِمْثَل َمَقالَِتِه، فـََقاَل لَهُ : فـََقاَل َلهُ 
ُه َعَلى رُُءوِس اْلَمَإلِ، أَ َفَال َما أَقـَْبَح ِبالرَُّجِل ِمْنُكْم َأْن يَْأِتَى بـَْعَض َهِذِه اْلَفَواِحِش فـَيَـْفَضَح نـَْفسَ : اْحَتِفْظ ِبِه ُمثَّ َغِضَب ُمثَّ َقالَ 

  ...َتاَب ِىف بـَْيِتِه، فـََو اللَِّه، َلتَـْوبـَُتُه ِفيَما بـَيـَْنُه َو بـَْنيَ اللَِّه أَْفَضُل ِمْن ِإَقاَمِىت َعَلْيِه احلَْدَّ 
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  ها ماجراى اختالط مريداماد با گناهكاران براى هدايت آن
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نظري در زمان حكومت  دو عامل مشهور كم. اميان بگومي خواهم ماجراى خيلى زيباىي را از آثار امياِن اهل در اين جا مى
ها در كنار قرب حضرت على  زيستند كه هم اكنون قرب يكى از آن صفويه و در اوج عظمت آن، در عصر شاه عباس، مى

اىي هتر ما آن را زيارت كرد بن موسى الرضا عليه السالم است، و بيش ، و يك عامل ديگر هم »1«  امي، جناب شيخ 
هاى بزرگ رشته فلسفه و حكمت بوده، و آن چهره معروف و با عظمىت كه اكثر ما  است كه از شخصيت »2« مريداماد

شناسند، صدراملتأهلني شريازى، شاگرد اين مريداماد بوده و  امي و در كره زمني هم دانشمندان او را مى امسش را شنيده
  .يافت او رورشپ

او خيلى هم عظمت و شخصيت داشت، طورى كه . دار بود اى بود و نسبت به مردم دغدغه العاده مريداماد ديندار فوق
   بني. خواستند به او پست مهم مملكىت بدهند حىت مى

______________________________  
اىي در. 8) 1( هجرى در شهر بعلبك لبنان به دنيا  953سال  حممد بن حسني بن عبد الصمد حارثى، معروف به شيخ 

در زمان شاه طهماسب اول به . رسد نسب شيخ به حارث مهداىن، صحاىب جليل القدر امرياملؤمنني عليه السالم مى. آمد
اصفهان وارد شد و در آن جا نيز با حتصيل علوم خمتلف ظرف مدت كوتاهى به مقبوليىت عام دست يافت و از سوى شاه 

ايت احرتام را به خود اختصاص دادعباس صف . وى مشرب عرفاىن داشت و از برجسته ترين عرفاى زمان خود بود. وى 
اىي حدود  تفسري، حديث، فقه، اصول، : هاى گوناگون نظري او در زمينه. سال از عمر خود را در سفر گذراند 30شيخ 

در فنون . تأليف دارد 80دين دانش ديگر بيش از رجال، فلسفه، دعا، لغت، رياضى، جنوم، شعر و ادب فارسى و چن
توان به اقدامات وى  از كارهاى عمراىن فراوان وى مى. اى داشت خمتلف نظري مهندسى، رمل و اسطرالب نيز مهارت ويژه

ندىن در مرقد امرياملؤمنني عليه السالم، مسجد امام اصفهان و منار جنبان، محام گرم اصفهان و بسيارى بناهاى به ياد ما
  .ديگر اشاره كرد

هجرى قمرى ديده از جهان فرو بست و بدن مطهر او را از اصفهان به مشهد مقدس انتقال داده  1030شيخ در سال 
  .و در جوار امام رضا عليه السالم به خاك سپردند

اىي، با تلخيص: منبع    سايت راسخون، مقال شيخ سالروز بزرگداشت شيخ 

حممد باقر بن حممد بن حممود بن عبد الكرمي احلسيىن، اَألسرتابادى االصل، .): ق. 1041 -970(الداماد . 9) 2(
تبّحر ىف مجيع العلوم ال سيما ىف . اَألصفهاىن، الشهري بالداماد أحد كبار علماء االماميه ىف احلكمه و الفلسفه و الكالم

العلماء، و انتهت إليه رئاستهم بعد وفاه صديقه احلميم  نال حظوه كبريه عند ملوك إيران الصفويني، و اشتهر بني. العقليات
توىف سنه إحدى و أربعني و ألف بالعراق ملا جاء لزياره العتبات املقدسه مع امللك .). ق. 1030سنه (اء الدين العاملى 
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، 11قات الفقهاء، ج موسوعه طب. صفى الصفوى، و ُمحل إىل النجف االشرف، و ُدفن إىل جوار أمري املؤمنينعليه ا لسَّالم
   با تلخيص 317 -315: ص
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  .شد و شاگرداىن مثل مالصدراى شريازى پرورش داد كه ارزش كمى براى يك استاد نيست علما او يك استاد شناخته مى

حوز درس برود، يك ربع و  آمد، قبل از اين كه به اين مريداماد، اين ديندار كه دغدغ مردم را داشت، از خانه كه بريون مى
خانه بودند، مجاعت كفرتباز، قمارباز،  هاىي كه توى قهوه حاال اين. نشست خانه مى آمد، در يك قهوه اى مى يا بيست دقيقه

ها و سر  هاىي كه سر چهارراه آمد، با اين ها، مدتى مى كش بودند؛ او فقط براى هدايت كردن آن الت، چاقوكش و عربده
ها،  ها و چاقوكش خانه و كنار الت گزارش اين اختالط با مردم، آن هم در قهوه. كرد، ستاندند، اختالط مىاي ها مى كوچه

اى علمى بود، شاه عباس با يك دنيا احرتام، رو به به مريداماد   روزى كه در دربار شاه عباس جلسه. به شاه عباس رسيد
يدم يكى از علماى بزرگ كشور من رعايت حدود عاِمل بودن شن! نظري زمان دولت من عامل كم! آقاى بزرگ: كرد و گفت

ها  ها و جوان رود و با الت خانه مى به من گفتند او به قهوه: كند؟ شاه گفت مگر او چكار مى: مريداماد گفت. كند را منى
عاملى را كه مشا اتفاقاً من هم هر روز در اين مناطق هستم و : مريداماد گفت. كند و با مردم كوچه بازارا اختالط مى

مگر ما عامل شدمي كه برومي خود را پنهان بكنيم، و بعد مردم نوبت بگريند و با كمال ! گوييد، من نديدم؛ يعىن شاه مى
خدا اين علم را به ما داده كه به مردم انتقال بدهيم؛ اين . نشني بشومي مگر ما عامل شدمي كه ويرتين. تواضع پيش ما بيايند

  .اين ديندارى است. ه كه مردم را هدايت كنيمعلم را به ما داد

   ملجم ترس حضرت على عليه السالم از ُمثل شدن ابن

ملجم را با يك ضربت بكشيد، مردم عصباىن مششري،  من نگرامن كه وقىت ابن! حسني جان! حسن جان: حضرت فرمود
بربند؛ زبانش را بربند؛ گوشش را بربند؛  خنجر، چاقو و چوب بردارند و بر سر جنازه بريزند، لبش را بربند؛ دماغش را

من از جدتان پيغمرب، خودم شنيدم كه تكه و پاره كردن بدن ميت، هر ! حسني جان! حسن جان. چشمش را در بياورند
  »1« .اين ديندار است. ملجم مرد، او را دفن كنيد تا ابن. چند سگ هار باشد، در دين جايز نيست

______________________________  
السالم للحسن و احلسني  من وصيه له عليه 47، كالم 421 -422البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 10) 1(

  :منت روايت چنني است. ملجم لعنه اهللا عليهماالسالم ملا ضربه ابن
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وَن ِدَماَء اْلُمْسِلِمَني َخْوضاً تـَُقولُوَن قُِتَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني َأَال َال تـَْقتـُُلنَّ ِىب ِإالَّ َال أُْلِفيَـنَُّكْم َختُوضُ ! يَا َبِىن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ : ُمثَّ َقالَ ... 
وَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله ْعُت َرسُ اْنُظُروا ِإَذا أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْربَِتِه َهِذِه َفاْضرِبُوُه َضْربًَه ِبَضْربٍَه َو َال ُمتَثـُِّلوا بِالرَُّجِل فَِإىنِّ مسَِ . َقاتِِلى

  .و سلم يـَُقوُل ِإيَّاُكْم َو اْلُمثْـَلَه َو َلْو بِاْلَكْلِب اْلَعُقورِ 
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  كرد مهرورزى امري مؤمنان عليه السالم با پريمرد مسيحى كورى كه گداىي مى

ى حضرت داشت تنها با غالمش قنرب در كوفه حركت در زمان حكومت امريمؤمنان عليه السالم و در اوج قدرت آن، روز 
در مهان جا، . خيلى ناراحت شد. كند كرد كه در مسريى ديد پريمرد مردى با حماسن سفيد نشسته و دارد گداىي مى مى

مشا . مشا آبرو داريد. كند وقار مشا، سن مشا و حماسن سفيد مشا اقتضاى گداىي منى! پدر: بغل پريمرد نشست و گفت
كارمند وزارت داراىي بودم كه پري و كور ! آقا: پريمرد گفت. خورد تان لطمه مى با اين گداىي، به آبرو و به آقاىي. يدآقاي

ديگر از دست تو كارى برمنى آيد، پس به ! آقا: دافع، يك روز من را خواست و گفت وزير داراىي، على بن اىب. شدم
به قنرب . هاى ديندار خيلى دل نازك هستند آدم. ر داغديده گريه كندخواست مثل ماد به خدا قسم، على مى. سالمت برو

على بن . على با تو كار دارد: قنرب رفت و به وزير داراىي گفت. دافع را بردار و پيش من بياور برو على بن اىب: فرمود
، از او كار كشيدى، وقىت تا وقىت اين پريمرد جان داشت و بدنش سامل بود: حضرت به او گفت. دافع دوان دوان آمد اىب

آيا خوب است كه يك نفر را اين . اش چكار بايد بكند االن او با زن و بچه. آمد، بريونش كردى هم كه كارى از او برمنى
وىل اكنون او . كرد اين آدم سر پا بود و كار هم خوب مى! على جان: دافع گفت اىب اى؟ ابن جور به خاك سياه نشانده

حاال زن و بچ او از كجا . من به دينش كار ندارم: حضرت گفت. در ضمن، مسيحى هم هست. ردديگر توان كار ندا
خواهيم كه  ما مى! هايش بگويند، بابا بزرگ بياورند خبورند؟ االن اگر بچه اين پريمرد، دخرتش، دامادش، عروسش و نوه

حضرت به آن . ها بگويد كه نيايند اينچه جورى به . امشب مهماىن به خان مشا بياييم، او چقدر بايد خجالت بكشد
: حضرت فرمود. گرفتم اين مقدار حقوق مى! على جان: گرفىت؟ او گفت وقىت سرپا بودى، چقدر حقوق مى: پريمرد گفت

  !آرى، على جان: شد؟ پريمرد گفت ات كامًال تأمني مى با اين مقدار حقوق، زندگى

  »1« .يس و تا زنده است حقوقش را بدهامسش را بنو : دافع گفت اىب مهان جا حضرت به ابن

______________________________  
ذيب. 11) 1(   :منت روايت چنني است. 293، ص 6األحكام، ج  برداشىت از حديث هجدهم كتاب 
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فـََقاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني . ْيٌخ َمْكُفوٌف َكِبٌري َيْسَألُ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِىب َمحَْزَه َعْن َرُجٍل بـََلَغ ِبِه أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم َقاَل َمرَّ شَ 
اْستَـْعَمْلُتُموُه َحىتَّ ِإَذا َكِربَ َو َعَجَز : َنْصرَاِىنٌّ، فـََقاَل أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم: َما َهَذا؟ قَاُلوا يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِننيَ : عليه السالم

  .َلْيِه ِمْن بـَْيِت اْلَمالِ َمنَـْعُتُموُه أَْنِفُقوا عَ 
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كارفتاده، ادارى است، حقوق بازنشستگى دارد و از اين  گويد، اگر اين اعتنا نيست و مى ها، ىب ديندار نسبت به كارافتاده
كه زندگى او و   شود، و اگر او ادارى نيست و حقوق بازنشستگى ندارد، بر مِن ديندار واجب شرعى است راه تأمني مى

ها،  اش را از سهم زكات، از سهم مخس، از صدقه، از انفاق اداره بكنم؛ يعىن بايد نگا هر مؤمىن به هم انسان زن و بچه
ديندار . در بني اين بندگان خدا هم يهودى، مسيحى، آشورى و زرتشىت وجود دارد. نگا به عنوان بندگان خدا باشد

  .ىن است؛ ديندار آدم با حمبىت استرسان است؛ ديندار آدم مهربا نان

   مهرورزى آيت اهللا بروجردى در زمان قحطى

پدران ما براى ما نقل كردند كه از زمان شروع قاجاريه تا تقريباً متام شدن حكومت اين سلسله، دو بار در ايران قحطى 
العظمى بروجردى در بروجرد در آن روزگار، مرحوم آيت اهللا . خوردند سخىت آمد كه مردم پوست خشك بز و برگ مى

سال پيش،  80در آن زمان، يعىن . بعد هم آقاى بروجروى كم آورد و بدهكار شد. خيلى به مردم فقري كمك كرد
ران خريد به قيمت  70بود كه پدرم يك خانه  40يا  41سال . هزار تومان رسيد 5ايشان به حدود  بدهى مرتى در 

  .دهند مان تنها دو كيلو پرتقال مىتو  4900تومان كه االن با اين  4900

اين خانه . ام است كه به من به ارث رسيده من به مردم بدهكارم و اين خان من هم ملك پدرى: آقاى بروجردى فرمود
براى مهني گفت كه اين خانه را در معرض فروش . ترى زندگى بكنيم توانيم در يك خان كوچك بزرگ است و ما مى

اين خانه را بفروشند، يك عادتى كه ايشان داشت، هر روز صبح، داخل سى تا چهل پاكت پول  قبل از اين كه. بگذارند
من خودم اسكناس . ها به صورت اسكناس بودند البته، آن موقع اين پول. گذاشت، يك تومان، پانزده لایر و پنج لایر مى

ار نياز كرد، به تناسب نيازش، يك پاكت به او بعد سپرده بود، هر كسى به درب خانه آمد و اظه. پنج رياىل را ديده بودم
. گفت ها هم دروغ منى در اين بني، يكى از آن. گرفتند آمدند و پول مى هر روز سى تا چهل نفر مى. بدهند تا برود

  .خوردند گداهاى راستگوىي بودند؛ گداهاى پاكى بودند و هيچ وقت حرام منى
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! حاج آقا. من فقط لَنِگ سه تومان هستم: يخ عبدالكرمي حايرى، مؤّسس حوز علمى قم، و گفتكسى آمد پيش حاج ش
هيچ عيىب ندارد، مشا دست مباركتان را در : حضرت حاج شيخ فرمود. سه تا تك تومان به من بدهيد تا مشكلم حل شود

گداهاىي كه پيش  ترآن اما بيش. شويد ر مىجيب راستتان بكنيد و سه تومان درآوريد و در جيب چپتان بگذاريد، بعد پولدا
آقاى بروجردى خانه را فروخت و پنج هزار تومان پول فروش خانه را در پاكىت  . گفتند رفتند، راست مى آقاى بروجرودى مى

اين پاكت پيشت باشد تا من قرض خودم را با آن بدهم تا بعد يك خانه : گذاشت و به خادم خود داد و به او گفت
تا . هاى يك توماىن، دو توماىن و پانزده رياىل گذاشت خادم اين پاكت پنج هزار توماىن را بغل اين پاكت. خبرمي حمدودترى

رخيت كه   طور داشت اشك مى از گوشه چشم اين پريمرد مهني. اين كه پريمرد با ادب و موقّرى خدمت آقاى بروجردى آمد
آقاى بروجردى . شود دو تومان و بيست و پنج لایر، مشكل من حل مىبا . پريمردم و آبرو دارم، به من حمبت بكنيد: گفت

به خادم خود اشاره كرد كه به او پاكىت بدهد، و خادم اشتباهى پاكت پنج هزار توماِىن پول فروش خانه را به آن پريمرد داد 
روجرد بازگشت و پيش آقاى ترى به ب و پريمرد فقري آن را گرفت و رفت، اّما يك ساعت بعد، مهان پريمرد با گريه بيش

آقاى . چرا آقا پول دادند: مگر به مشا پول ندادند؟ پريمرد با داد و بيداد گفت: آقاى بروجردى به او گفت. بروجردى رفت
من به مشا گفتم، با دوتومان و با پانزده لایر ! آقا: كىن؟ پريمرد گفت پس چرا برگشىت، و چرا گريه مى: بروجردى گفت

  حاال با اين پنج هزار توماىن كه مشا به من داديد، من چكار كنم؟. ودش مشكلم حل مى

چرا اين قدر زندگى ما به هم خورد؟ . آيا االن از اين گداهاى ديندار دارمي كه اشتباهى اضافه بگريند، بعد آن را برگرداند
ترين افراد  گرداندند، وىل آالن نزديك برمىبردند و  هاى ما را مى چرا اين قدر زندگى ما خراب شد؟ حيف نبود كه گداها پول

  .ها را برنگردانند گريند، به نيت اين كه آن هاى ما را مى به ما، پول

: هامي را به مردم بدهم، گفت ام هست كه بايد با آن بدهى آقاى بروجردى به جاى اين كه بگويد، اين پول فروش خانه
پس آن را بردار . گريمي ربان عامل به تو بوده و من به هيچ عنوان آن را پس منىاين پنج هزار تومان حواله پروردگار مه! پريمرد
  .اين رفتار، رفتار يك فرد ديندار است. و برو
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   آتش احسان بر خان حضرت على اكرب عليه السالم
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آيد كه از زماىن كه على اكرب عليه  است، برمىاكرب عليه السالم  الطالبني كه دربار حضرت على اى در كتاب مقاتل از سروده
السالم به دنيا آمد تا روز شهادتش در عاشورا، هر چند سال كه داشت، هجده سال و يا بيست و پنج سال، براى اين 

اكرب  على. كه در شهادت سن مطرح نيست، در اين مدت، او حىت به انداز يك پلك به هم زدن هم از خدا غافل نبود
عبداهللا عليه السالم جدا شده بود كه به نظر  اش از خان اىب م وقىت كه ديگر جوان رشيدى شده بود و خانهعليه السال

خواست  دادند و على اكرب عليه السالم هم زن گرفته بود و چون ادب داشت، منى هاى خود را زود زن مى رسد ائمه بچه مى
نه را كه عوض كرد، هر شب تابستان و زمستان بر روى پشت او خا. آمد در خانه پدرش باشد، اما هر روز پيش او مى

اش را بلد  كرد و سپرده بود كه هر كس مشكل دارد و خانه رفت، و از ساعت يازده به بعد شب آتش روشن مى بام مى
ن به نگهبانا. كند خواهد بيايد، بيايد كه او مشكلش را حل مى هر وقت شب هم كه مى. نيست، اين آتش نشان او باشد

خواست وارد شهر شود و خانه نداشت؛ پول نداشت؛ نان  اى مى هاى شهر مدينه هم سپرده بود، اگر غريبه دروازه
  .دهند دهند، و هم به او نان مى آن جا هم به او اتاق مى. نداشت، به او بگويند، به آن جا كه آتش روشن است، برود

  .منودند حمبت مىها  كردند و به آن ها با مردم اين گونه رفتار مى آن

  338: اميان و آثار آن، ص

  

   اميان گرى شوق اهل

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم امجعني احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

. را مطرح كرده است كتاب خدا، قرآن حميد، نزديك به سيصد بار، رمحت پروردگار و مهر و مهرباىن حضرت حق
   بينيم كنيم، مى بندى قرآن را هم كه مالحظه مى نظام

اى با رمحت خدا شروع شده، هم با رمحانيت، و هم با رمحيت كه ترمجه  قرآن صد و چهارده سوره دارد كه ابتداى هر سوره
  .اى هر دو، مهر و حمبت است ريشه
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مرحوم آيت اهللا : ترين عاملان، امثال ترين و بزرگ بنا به نگا قوى» رمحن«دىب، كلمه ، از نظر ا ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيم در
كه يك جلد تفسري بر سوره محد و خبشى از آيات بقره دارند و عمرشان هم كفاف نداد كه آن را ادامه   »1«  خوىي

گويند، كلمه  امثال ايشان مى »2« .بدهند، اما مهني يك جلدى كه نوشتند، جزء منابع ارزمشند علمى اسالمى است
، صيغ مبالغه است كه خود پروردگار هم كه اين لغت بسم اهللا را به كار گرفته، در صدد اين بوده كه بگويد، مهر، »رمحن«

رمحت و حمبت او، اندازه و حدود ندارد و اين كه بينديشيم و دريابيم كه اگر خداوند متعال كسى را در معرض رمحانيت 
اندازه، چه موجودى  اندازه است، آن انسان متصل شده به اين رمحت ىب دهد كه عبارت از حمبت و مهر ىبخودش قرار ب

الفجر خورشيد رمحانيت خدا باشد و افق طلوع  كند، اگر بنا باشد آن انسان، مطلع شود و چه آثارى از او ظهور مى مى
  ..رمحت خدا شود 

______________________________  
   تنوش پى) 1(

ق در . 1317ماه رجب  15او در . آيت اهللا سيدابوالقاسم خوىي فرزند سيد على اكرب بن مريهاشم موسوى خوىي. 1
اهللا حاج سيد على اكرب فرزند سيد هاشم موسوى  پدرش، آيت. خانواد علم و تقوا در شهر خوى ديده به جهان گشود

حوز درسش تا . است مريزاى نائيىن و كمپاىن بوده تر در حمضر درس بيش. هاى برجست خوى بود خوىي، از شخصيت
هاى علميه عراق، بلكه جهان اسالم  پايان عمر ادامه داشت و چنان شهره يافت كه در دو دهه آخر عمرش، در حوزه

برخى از شاگردانش . باشند چني دانش بيكران اين استاد واالمقام مى نظري بود بسيارى از فقها و فضالى امروز، خوشه ىب
اهللا باقرشريف  الدين خوىي، آيت اهللا سيد مجال اهللا سيد ابواحلسن شريازى، آيت اهللا مريزا جواد تربيزى، آيت آيت: عبارتند از

  .اهللا باقر ايرواىن، سيد حممدباقر حكيم قرشى، آيت

استدالىل  جلد، در اصول 2مصباح االصول در  -جلد، در فقه 5فقه الشيعه، در  -معجم رجال حديث: از آثار اوست
البيان  -نفحات االعجاز ىف رد ُحسن االجياز -جلد 2اجود التقريرات، در تقريرات دروس مرحوم مريزاى نائيىن، در  - 4

  ..فقه القرآن على املذاهب اخلمس  -ىف تفسري القرآن

در  ) ش 1371مرداد  17مطابق با (ق . 1413صفر  8اهللا خوىي سراجنام در پى يك بيمارى قلىب، در روز شنبه  آيت
  .كوفه دارفاىن را وداع گفت

  .پژوهان آذرباجيان غرىب، با تلخيص كتاب قرآن: منبع
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تنها .. باشد  اهللا خوىي مى پژوهى آيت ترين اثر قرآن اشاره به كتاب البيان ىف تفسري القرآن است كه دّومني و مهم. 2) 2(
  ..نتشر شد جنف اشرف م» مطبعه اآلداب«در . ق. 1375يك جلد است و در سال 

  .پژوهان آذرباجيان غرىب، با تلخيص كتاب قرآن: منبع

  

  339: اميان و آثار آن، ص

من در اين زمينه، در شرح دعاى كميل كه در حدود پانصد صفحه است، گوش بسيار بسيار دورمناىي از مهرباىن پروردگار 
  .هاى علمى ام، البته، با كمك قرآن و كتاب عامل را تصوير كرده

هاى خارجى اين كتاب، اطالعات خوىب به من رسيده، كه در اين جا من به  اين كتاب به شش زبان ترمجه شده، و از ترمجه
خواهم زماىن را يادآور شوم كه اين شرح دعاى كميل امريمؤمنان را دادم كه براى كشورهاى  ها كارى ندارم، و فقط مى آن

نشيىن به عرىب  طور اين كتاب را دادم كه براى كشورهاى عرىب و سىن ند و مهنيپاكستان، هند و بنگالدش، به اردو ترمجه كن
مرتجم كتاب به زبان اردو كه خودش هندى بود، وىل استاد زبان فارسى بود، يكبار منت فارسى شرح دعاى  . ترمجه كنند

يد ترمجه شود؛ چون ترجم اين  كميل را خواند، براى اين كه چهارچوب كتاب به دست او بيايد و بداند به چه كيفيىت با
كتاب كار مشكلى بود؛ براى اين كه من در اين كتاب، نزديك به دويست صفحه راجع به مهرباىن پروردگار عامل مطلب 

خواست   آورده بودم و اين دويست صفحه از نظر عاطفى و از نظر ادىب روى موج انشاى عاطفى قرار گرفته بود و او مى
ها  خواست چنني كند، با اين كه هيچ كدام از آن به اردو برگرداند، و مرتجم عرىب كتاب هم مىكتاب با مهني كيفيت را 

زبان بود، اهل يكى از ممالك عرىب  شناختند؛ چون كسى كه اردوزبان بود، هندى بود، و كسى هم كه عرب مهديگر را منى
خرب از مهديگر، به ما گفتند كه ما قبل از اين   ىل ىبخواستند اين كار را اجنام بدهند، و  هر چند هر دو نفر در قم مى. بود

كه اين كتاب را ترمجه كنيم، به اندازه عمرمان در كنار رمحت خدا گريه كردمي، نه براى خواندن ذكر مصيبت، براى اين كه 
طاقت  ىب شناسد، واقعاً  در اين كتاب هيچ مصيبىت ذكر نشده است؛ بلكه وقىت آدم خدا را، رمحتش را و حمبتش را مى

   اسم اين گريه، گريه شوق است. تواند جلوى گريه كردن خود را بگريد شود و منى مى

  340: اميان و آثار آن، ص

   نسخ قاجارى خان ما و گرى شوق »1«  كتاب طاقديس
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  اين. پدر بزرگ من و پدر خود من، هردويشان، كتاب طاقديسى داشتند كه شايد هشتاد و نود سال پيش آن را خريدند
پدر بزرگم، . كردند اين دو تا با اين كتاب زندگى مى.. كتاب چاپ روزگار قاجاريه است و حاال هم خيلى كهنه شده 

خواند و   كرد و مى نشست و اين كتاب را باز مى آمد رو به قبله زير كرسى مى گرفت و مى ها، وضو مى خمصوصاً زمستان
من وقىت بچه بودم . مهني كار او، به پدر من منتقل شد. شد يس مىكرد، در حدى كه جلوى پرياهنش از گريه خ گريه مى

خواند و   نشيند با ُتن صداى حمزون، آن را مى آورد و مى اى مى ديدم پدرم كتاب كهنه شناختم، وىل مى با اين كه كتاب را منى
  .كند گريه مى

بودمي؛ در جّو تقّلب و دوز و كلك نبودمي؛ در ما در اين جو بزرگ شدمي و در جّو ماهواره و گناه نبودمي؛ در جّو فساد ن
جّو خانه پاك بود،؛ نور . جّو مادراىن نبودمي كه شوهرداران خوىب نباشند؛ در جّو پدراىن نبودمي كه مهسرداران خوىب نباشند

  .بود؛ اهلى بود؛ شوق بود؛ نشاط بود؛ عبادت بود؛ حال بود

هم نداشت، من كالس دوم و يا سوم بودم كه با مداد بر صفحات كمى كه من بزرگ شدم، هنوز اين كتاب مشار صفحه 
مال امحد در اين كتاب اشعارى . است »2«  بعد ديدم اين كتاب كتاب طاقديس مرحوم مال امحد نراقى. آن مشاره گذاشتم

  .تواند از گريه خوددارى كند كند، منى ها را زمرمه مى نشيند آن را دارد كه واقعاً وقىت آدم مى

شان جو معنوى بدهند؛ بايد مقدارى در خانه سنگني و رنگني باشند؛ عاطفه و  هاى پدران و مادران بايد مقدارى به خانه
هاىي كه طوالىن  حمبت را در خانه به صورت درياوار هزينه كنند؛ در خانه خيلى آرام باشند؛ گاهى قرآن جميد را در اين شب

ر گذشتگان را زمزمه كنند؛ اگر به آنان هم حالت گريه دست داد، خجالت است، بردارند و زمزمه كنند؛ گاهى اشعا
  ها و ها، اين گريه شان اين شكل هاى نكشند و گريه كنند و بگذارند بچه

______________________________  
منظومه   اين. است» صفائى«اثر طبع و قرحيه مرحوم حاج مالامحد فاضل نراقى، متخّلص به » طاقديس«مثنوى . 3) 1(

ذوق و فاضل اين مثنوى  سراينده خوش. گهربار، شامل مواعظ عارفانه و روحاىن، آميخته به لطايف و ظرايف ادىب است
بلند، توانسته است بسيارى از احكام و اوامر اهلى و فصل هاىي از مباىن اصول و فروع دين مبني اسالم را با زبان شعر و 

روى  اين مثنوى عرفاىن، به جهات فراواىن، شبيه و دنباله. ت مفاهيم ديىن بيفزايدذوق در هم آميزد و بر مالحت و حالو 
اقدام به چاپ اين اثر گرانبها  . ش 1362انتشارات امريكبري در سال . مثنوى معنوى، اثر موالنا جالل الدين رومى است

   نامه كنگره بزرگداشت فاضلني نراقى با تلخيص ويژه: منبع. كرد

اى مشهور، در فقه و اصول ماهر، در  ت اهللا مال امحد نراقى رمحه اهللا عليه عاملى معروف و عالمهحضرت آي. 4) 2(
ق . 1186يا  1185وى در سال . حكمت و فلسفه و رياضى متبحر و در آگاهى بر اديان باطله سرآمد بوده است
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، شيخى جليل و .)ق. 1209م (ذر  در قريه نراق از توابع كاشان ديده به جهان گشوده، پدرش حاج مال مهدى بن اىب
در شهر كاشان به بيمارى وبا مبتال . ق. 1244اين عامل رباىن و حكيم و شاعر توانا، در سال . فقيهى پارسا بوده است

و دارفاىن را وداع گفت و جسد مطهرش را از كاشان به جنف محل منودند و در كنار آرامگاه پدرش در صحن مطهر پشت 
   ، با تلخيص42جمله مشكوه مشاره . سپردندسر حضرت به خاك 
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من خودم خاطراتى كه از خانواده پدرى و . شود هاى بسيار عاىل براى آنان مى حلظات، خاطره اين. ها را ببينند اين حال
من در ياِد آن خاطرات   گذارند كه االن آن طورى كه بايد، در زندگى خوش باشم و لذت بربم، مهيشه مادرى دارم، منى

هاى خوب بود؛  ام، مثل اين كه در خانه ما اذان بود؛ قرآن بود؛؛ حال بود؛ صفا بود؛ گريه بود؛ پاكى بود؛ رفاقت گذشته
  .هاى خوب بود؛ عبادت بود؛ از ماه رمضان خوشحال بودند؛ از وقت مناز خوشحال بودند حرف

ام نسبت  برم كه از خانواده پدر بزرگى يعىن در مهان جوى به سر مىمن خيلى از شعرهاى كتاب طاقديس را حفظ هستم، 
هاىي را كه دل به آن ببندم، مهني كتاب طاقديس باشد و  به اين كتاب شروع شد و باعث شد كه من يكى از كتاب

  .شعرهايش را حفظ كنم

   ماجراى گرى مشتاقانه و عاشقان حضرت شعيب عليه السالم در كتاب طاقديس

از مجله اين روايت كه . هاى بسيار شورانگيز را در كتاب طاقديس به صورت شعر در آورده اقى بعضى از روايتمرحوم نر 
  .كرد حضرت شعيب عليه السالم كه بعداً پدر زن موسى بن عمران عليه السالم شد، خيلى گريه مى

و آن قدر گريه شوق كرد كه كور ا. ها، گريه شوق بود حضرت شعيب عليه السالم چند نوع گريه داشت كه يكى از آن
ها  بعد از اين كه اين پيغمرب خدا از كثرت گريه كور شد، براى اين كه اين افراد َحمْرم اين حرمي بودند و خدا عاشق آن. شد

ها به  ها را دوست داشت، و خدا هر كس را دوست داشته باشد، در آبرو، در عظمت و در توّجه دادن دل بود و آن
 :گردد ها مى كننده از آن چنني دفاع شود؛ هم ها هم مى كند و يار، مددكار و ناصر آن سازى مى شان زمينه اىها بر  مست آن

، چشم شعيب عليه السالم را برگرداند و چشمش عني روز اول شد، انگار كه او تازه »1« ِإنَّ اللََّه يُداِفُع َعِن الَّذيَن آَمُنوا
شعيبعليه السالم دوباره گريه كرد، و دوباره كور شد، و خدا هم دوباره چشم شعيب . عيب از مادر متوّلد شده، چشمى ىب
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اّما شعيب عليه السالم باز به گريه كردن خود ادامه داد تا براى سومني بار كور شد و بار . عليه السالم را به او برگرداند
  .سوم هم خدا چشمش را به او برگرداند

ياى رفاقت بود؛ دنياى عشق بود؛ دنياى ارتباط بود؛ اين مجعيت شش ميلياردى مردم كره دنياى اين افراد با پروردگار، دن
كنند، اين مجعيت اگر با خدا ارتباط پيدا كنند، و اگر خدا را به عنوان رفيق خود انتخاب  زمني دارند اشتباه زندگى مى

  بكنند، و اگر خدا را

______________________________  
  .38: حج. 5) 1(
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  .شود وكيل خود انتخاب بكنند، زندگى آنان غري ايىن كه هست، مى

اى كه البته، يك روزى هم رسيد كه كل ثروتش به باد رفت و ُمرد، آن زماىن كه در اوج ثروت بود،  يك وقت ثرومتندى حرفه
جا او را به من معرىف كردند و گفتند، اين فرد  آن. دانستم اين فرد كيست اى من را ديد، در حاىل كه من منى در جلسه

اى از زندگى  دامن چه چيزى پيش آمد كه راجع به شكل زندگى صحبت شد و من يك گوشه منى. خيلى ثرومتند است
كىن؟ من آىن كه بود،  بعد او برگشت به من گفت كه مشا خودت چه جورى زندگى مى. بندگان خدا را در آن جا گفتم

گويند كه من خيلى ثروت زيادى دارم، وىل من  ها راست مى اين: ه خدا قسم، او برگشت به من گفتب. برايش گفتم
: خود اين بند خدا هم گفت. ام شكل زندگى تو را پيدا كند حاضرم كل آن ثروت را به تو بدهم و ده روز شكل زندگى

  .داروى درد نيست، بلكه ثروت دردساز استگومي، ثروت نه تنها  من مى. كنند كه ثروت داروى درد است مردم خيال مى

شت را براى تو قطعاً امضا كردم و تو ديگر در  شت مى! شعيب: از جانب خداوند متعال خطاب رسيد خواهى، من 
شىت   .شود اى بدهد، خيال آدم صد در صد راحت مى وقىت خود خدا به آدم چنني نويد، خرب و وعده. عامل بعد اهل 

ديگر، تو براى چه . بيىن ترسى، من تا ابد به تو از عذاب دوزخ امان دادم، و تو دوزخ را منى وزخ مىاز عذاب د! شعيب
كىن؟ شعيب عليه السالم   كىن؟ براى بار سوم هم كه چشمت را به تو برگرداندم، باز هم تو دارى گريه مى چيزى گريه مى

  »1« .كنم كه به وصال و لقاى تو برسم گريه مى  من اين قدر. آيد عاشقم، و گرى عاشق هم بند منى! خدايا: گفت
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   گفت هم گرى شوق بود؛ يعىن آدم وقىت اى كه مرتجم شرح دعاى كميل مى اين گريه. اين گريه گرى شوق بود

______________________________  
  :منت روايت چنني است. 57، ص 1الشرائع، ج  علل. 6) 1(

َبَكى ُشَعْيٌب عليه السالم ِمْن ُحبِّ اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َحىتَّ َعِمَى فـََردَّ : عليه و آله و سّلمعن أنس قال قال رسول اهللا صّلى اله 
َصَرُه فـََلمَّا َكاَنِت الرَّاِبَعهُ  فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه بَ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َعَلْيِه َبَصَرُه ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َعِمَى فـََردَّ اللَُّه َعَلْيِه َبَصَرهُ ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َعِمىَ 

آَجْرُتَك َو ِإْن َيُكْن َشْوقاً ِإَىل اْجلَنَِّه  َأْوَحى اللَُّه ِإلَْيِه يَا ُشَعْيُب ِإَىل َمَىت َيُكوُن َهَذا أََبداً ِمْنَك ِإْن َيُكْن َهَذا َخْوفاً ِمَن النَّاِر فـََقدْ 
ِىب ى أَْنَت تـَْعَلُم َأىنِّ َما َبَكْيُت َخْوفاً ِمْن نَارَِك َو َال َشْوقاً ِإَىل َجنَِّتَك َو َلِكْن َعَقَد ُحبَُّك َعَلى قـَلْ فـََقْد َأَحبُْتَك فـََقاَل ِإهلَِى َو َسيِّدِ 

َسُأْخِدُمَك َكِليِمى ُموَسى ْبَن ِعْمرَاَن  افـََلْسُت َأْصِربُ أَْو َأرَاَك َفَأْوَحى اللَُّه َجلَّ َجَاللُُه ِإلَْيِه َأمَّا ِإَذا َكاَن َهَذا َهَكَذا َفِمْن َأْجِل َهذَ 
  َقاَل الصَُّدوُق َرِضَى اللَُّه َعْنُه يـَْعِىن ِبَذِلَك َال َأزَاُل أَْبِكى َأْو َأرَاَك َقْد َقِبْلَتِىن َحِبيباً 

  

  343: اميان و آثار آن، ص

  .دهد گريه دست مىخدا هم هست، به او حالت   بيند و اهل ايت مهرباىن خدا را مى اين گسرته ىب

  خواست دعاى كميل شب مجعه كه حضرت مى: گويد مى »1« امريمؤمنان عليه السالم معصوم بود، اّما كميل بن زياد
گذاشت و در مهان حالت سجده، دعاى كميل حضرت، تا نزديك اذان  را شروع بكند، صورتش را بر روى خاك مى »2«

  »3« .كرد، ديگر خاك زير صورت حضرت از گريه ِگل شده بود حضرت كه سرش را بلند مى. كشيد صبح، طول مى

  كرد؟ يا اين كه گرى آن حضرت، گرى شوق بود؟ آيا حضرت براى گناهى گريه مى

   در قرآن كرمي» رحيم«و » رمحن«

دازه ان ، وزن مبالغه است؛ يعىن پروردگارى كه مهر و رمحتش ىب»رمحن«گويد، وزن كلم  مرحوم آيت اهللا العظمى خوىي مى
هم اين عامل، آاثار . خواهيم مهر خداوند را با چشممان هم ببينيم، بايد مهني عامل را متاشا بكنيم حاال اگر مى. است

ها از آثار رمحت است؛  از آثار محت است؛ كوه» هوا«از آثار عنايت و رمحت است؛ » آب«. حمبت و آثار رمحت است
. بينيم كه آن چيز، جلوه رمحت اهللا است؛ جلوه مهرباىن پروردگار است م، مىبيني يعىن هر چيزى را كه ما در اين عامل مى

  .بود» رمحن«اين سخن دربار كلم 
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» رحيم«. در ادبيات عرب، صفت مشّبهه واقعيىت است كه دليل بر ثبوت دارد. ، صفت مشبهه است»رحيم«و اما كلم 
  .رود و مهيشگى و ابدى است ثابت است و از بني منىصفت مشّبهه است؛ يعىن وجود مقّدسى كه مهر، حمبت و رمحتش 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن  :قرآن صد و چهارده سوره دارد، و اول صد و سيزده سور آن، با رمحانيت و رمحيت شروع شده است
  در البته، يك بار هم يك بسم اِهللا كامل وسط سوره منل آمده است، و با حساب آن، بسم اهللا موجود.  الرَّحيم

______________________________  
يك بن اهليثم النَّخعى، الكوىف، صاحب أمري املؤمنني عليه الّسالم): 82 - 12(كميل بن زياد النخعى . 7) 1( كان  . ابن 

شهد معه وقعه صفني، و كان عامله على هيت، كما ُعّد . كميل من أصحاب االمام على عليه الّسالم و شيعته و خاصته
قال ابن أىب . استشهد كميل بن زياد ىف سنه اثنتني و مثانني، و قيل غري ذلك. اب االمام احلسينعليه الّسالممن أصح

   با تلخيص 502 -498، ص 1الفقهاء، ج  قتله احلّجاج على املذهب فيمن قتل من الشيعه موسوعه طبقات: احلديد

الّسالم يقرأ هذا الدعاء ىف سجوده على ما رواه الشيخ ىف كان أمري املؤمنني عليه : دعاء كميل بن زياد النخعى. 8) 2(
  193، ص 8الذريعه إىل تصانيف الشيعه، ج ... املصباح مرسال و قال إنه علمه لكميل بن زياد و قال إنه دعاء اخلضر 

  .706األعمال، ص  إقبال. 9) 3(

  344: اميان و آثار آن، ص

اين سوره . بدون بسم اهللا شروع شده است، و آن هم سوره توبه استيك سوره هم . شود قرآن، صد و چهل و چهارتا مى
  :با اين آيه هم شروع شده

  »1«  َبراَءٌه ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه ِإَىل الَّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِكنيَ 

خواهم و من از مشا  شكنان با تلخى برخورد بكند كه من مشا را منى خواسته با پيمان اين جا و در اين سوره، خدا مى
شكن متنّفر و بيزار هستم؛ اين جا ديگر جاى بسم اهللا نبود؛ جاى رمحت نبود؛ جاى رحيم نبود؛  خورهاى منكدان منك

كند و به مهني  اش به طور كلى فروكش مى تر، يك مرتبه درگريى جاى رمحان نبود؛ اما مهني خدا، در دو و سه تا آى پايني
  .آمرزم خبشم و مشا را مى كنم و گناهتان را مى گويد، اگر توبه كنيد، من مشا را قبولتان مى مىهاى عهدشكن  منك به حرام
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ها، و يا فريب رفيق  گومي كه اگر خداى نكرده جواىن كه فريب فرهنگ غرب، و يا فريب ماهواره من اين سخنان را دارم مى
تر  تر و با حمبت تواند رفيقى مهربان ابد او در زندگى خود منىبد را خورده و از پروردگار فاصله گرفته است، برگردد؛ چون تا 

  :به خدا قسم، جوانان بايد توّجه كنند كه. از خداوند پيدا كند

  »2«  بيىن مگسانند گرد شرييىن دوستان كه مى اين دغل

   سعدى

رتين رفيق، آن كسى است كه حمبت و مهرش ثابت است و حمبت و مهر  باشد و  ش هم ُمثبت مىجوانان بايد بدانند كه 
  .خواهد فقط حمبت مى. خواهد در برابر هزينه كردن مهر و حمبتش هم هيچ چيزى از مشا منى

   مشاهد مهرورزى خداوند با بندگانش در دعاى عرف امام حسني عليه السالم

حاال در خانه دعاى خواهند حمبت و مهرورزى خداوند متعال را ببينند كه چگونه است، مهني  طور اگر جوانان مى مهني
  :شوند ، آن جاىي كه مجالت اين جورى شروع مى»4« اجلنان ببينيد را در مفاتيح »3«  عبداهللا احلسني عرف حضرت اىب

______________________________  
  .شكن بيزار هستند خدا و پيغمربش از مشركان پيمان. 10) 1(

  .اى در مواعظ سعدى با مهني مطلع مثنوى. 11) 2(

إنه كان يدعو به ىف جبل : دعاء عرفه املنسوب إىل سيد الشهداء عليه الّسالم دعاء مبسوط مشهور، فيقال. 12) 3(
عرفات على مال من الناس و قد حفظوه عنه، و فيه بيان احلمد و الثناء و الشكر للحضره الربوبيه و تقرير املعارف الدينيه 

  193، ص 8الذريعه إىل تصانيف الشيعه، ج ... خملوقاته اإلهليه و ذكر بدائع صنائع اهللا تعاىل ىف 

  .260 -271اجلنان، ص  مفاتيح. 13) 4(

  345: اميان و آثار آن، ص

  »اْنَت الَِّذى َستَـْرتَ «

   توىي كه آبروى من را نربدى



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

 

 

كه بر روى چهل   قدر تو رفيق خوب و مهرباىن هسىت داىن كه در پرونده من چه چيزهاىي ثبت شده، اما اين و اال تو كه مى
  .تازه ما چند تا گناه كردمي. سال گناهان من پرده كشيدى

تا اين كه روزى ايام  . كرد تر اوقات شب و روز وجود خود را حماسبه مى حكايت شده كه مردى به نام ابن صمد بيش
بيست روزهاى عمرش را كه حساب كرد، ديد . گذشت عمرش را حساب كرد، ديد شصت سال از عمرش گذشته است

صد روز شده است تر مرتكب نشده باشم،  فرياد زد، واى بر من، اگر من در هر روز تنها يك گناه بيش. و يك هزار و 
صد گناه مالقات مى اين را گفت و بيهوش بر زمني افتاد، و در مهان حالت . كنم پس خدا را با بيست و يك هزار و 

  »1« .بيهوشى از دنيا رفت

صد هزارتا برسد، حوصل مالئكه به قول معروف سر مىدر روايامتان دارد  : گويند رود، و مى اگر گناه، گناهان سنگني، به 
مگر اين : رسد خطاب مى. خواهى حمبت كىن، ديگر اين بنده را رد كن خواهى آبرودارى كىن؛ باز هم مى باز هم مى! خدايا

. دهم تا توبه كند من به اين بنده مهلت مى: گويد خداوند مى .صد هزار گناه: گويند بنده چند تا گناه دارد؟ مالئكه مى
صد هزار گناه بر روى مشا سنگيىن مى كند؟ اين بنده معصيت من را كرده و نه معصيت مشا را، پس چرا مشا  مگر باِر اين 

  .اين مهرباىن پروردگار و لطف او است »2« .ناراحتيد؟ او با من درگري شده، نه با مشا

______________________________  
  .حمدث قمى، منازل اآلخره. 14) 1(

  :روايىت آمده كه از جهاتى به روايت نقل شده در منت، شبيه است 179در كتاب مصابيح القلوب، ص . 15) 2(

اه گنهكارم، نزد خداوند براى من آمرزش خبو : جوان گنهكارى نزد رسول خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد و عرض كرد
مدتى گذشت كه در مسري . جوان رفت. آن بزرگوار از برايش آمرزش طلبيد و خداوند او را آمرزيد. تا خداوند مرا بيامرزد

. خمالفت دوباره لغزيد و آمرزش از خدا خواست و پيامرب از خداوند آمرزش اين جوان را خواست و خداوند او را آمرزيد
سه دفعه آمدى و من از ! اى جوان: حضرت صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فرمود در دفع چهارم. طور شد دفع سوم نيز مهني

آن جوان، دل شكسته شد و با چشمان پر از اشك، از خدمت . برايت طلب آمرزش كردم، اين بار خجالت مى كشم
ل شد، به رسول جربئيل عليه السالم ناز . حضرت رسول صّلى اهللا عليه و آله و سّلم بريون رفت و سر به صحرا گذاشت

خداوند : خداوند مى فرمايد، بندگامن را تو روزى مى دهى يا من؟ پيامرب گفت: خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم عرض كرد
آمرزى يا من؟   آيا بندگامن را تو مى. معصيت تو را: آيا بندگامن معصيت مرا مى كنند يا معصيت تو را؟ گفت. دهد روزى مى

اى . بند مرا دلشكسته منودى؟ مگر منى داىن من ارحم الرامحني هستم و آمرزيدن را دوست دارمپس چرا . خداوند: گفت
  .برخيز و به صحرا برو و آن جوان كه سر بر روى خاك افكنده، سر ش را از خاك بردار و مژد آمرزش را به او بده! امحد
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  346: اميان و آثار آن، ص

توامن هم  هستند، بسيارند، و در اين جمال اندك، من منى »...اْنَت الَِّذى « :آن مجالت دعاى عرفه كه مشتمل بر عبارت
نكته اين جا است كه در روايت دارد، امام حسني عليه السالم وقىت كه اين مجالت را در صحراى . ها را بيان كنم آن

امام حسني عليه السالم  اين در حاىل بود كه . ريزد مشك آب، اشك مى: گويد، از چشم خود حضرت، مانند عرفات مى
تو كسى هسىت كه بر  : »اْنَت الَِّذى َستَـْرتَ « :گفت كه من فدايش بشوم، گناهى نكرده بود و در عني حال داشت مى

  .پوشى كردى گناهامن پرده

   ِسرِّ نديدن مرد خود در خواب

خود را خواب ببينيد، اين دعا را گويد، هر كس خبواهد مرده  اجلنان مى مرحوم آقا شيخ عباس قمى در مهني كتاب مفاتيح
يك كسى متام اين كارهاىي را كه شيخ عباس قمى گفته بود، . خبواند و اين كار را بكند، بعد مرده خود را در خواب ببيند

آخر : براى مهني، از دست شيخ عباس خيلى ناراحت شد و پيش خود گفت. اجنام داد، وىل مرده خود را درخواب نديد
از . اى در برنداشت عمل اين مطالب سودى نداد و نتيجه. ه مطالىب بود كه كه در كتابت مفاتيح نوشىتشيخ عباس اين چ

من هم اين مطالب را : دوست من گفت، شب شيخ عباس به خواب او آمد و گفت. اين بابت خيلى عصباىن شده بود
نه، تو اتفاقاً هم آن كارها را هم درست  :شيخ عباس گفت. ها را غلط اجنام دادم پس من آن: آن فرد گفت. درست نوشتم

حاال چرا معطل اين هسىت كه او به خوابت : ام به خوامب نيامد؟ شيخ عباس گفت پس چرا مرده: آن فرد گفت. اجنام دادى
 كه هاىي گذارد مرده خداوند متعال منى. ام و آالن هم من در عامل بعد هستم ام، به اين طرف آمده من با اين كه مرده. بيايد

به . به خاطر گناهان و اشتباهاتى داشتند، اكنون دچار رجنند، به خواب بيداران در دنيا بيايند؛ مبادا كه آبروى مرده بريزد
براى مهني . اين كه آن مرده در خواب آن زندگان بيايد و بگويد، بله، ما را به زجنري كشيدند و ما را داخل آتش بردند

گويند، اين بند  پوشى خداوند، زندگان مى با اين پرده. ها بيايند د كه آن مردگان به خواب زندهگذار  خداوند متعال اصًال منى
گذاشت به خواب   خدا كه مرده، عجب آدم خوىب بوده است و خدا او را رمحت كند، و مهان مرد گرفتار كه خداوند منى

رسد كه عذاب او را  و را بيامرز، خطاب مىطور چهل نفر آدم خوب دربار او بگويند، خدايا ا كسى بيايد، اگر مهني
  .اين خداست. برداريد؛ چون چهل نفر از بندگامن از من درخواست آمرزش او را كردند
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  مقايس قسمىت از سخن امام حسني عليه السالم در دعاى عرفه با يك رباعى باباطاهر

خواهم در حق من اجنام بدهى؛  اين كارها را مى! گويد، خدايا عليه السالم منى، حاال امام حسني » اْنَت الَِّذى َغَفْرتَ «
  .اين كارها را در حّق من اجنام دادى، و توىي آن خداىي كه گناهان مرا خبشيدى! گويد، خدايا بلكه او مى

اين كار را بكن؛ ! ويد، خداياگ اّما باباطاهر مى. گويد كه خداوند اين كار كرده چقدر امام حسني عليه السالم زيبا دارد مى
امام حسني عليه السالم . گويد، خدا اين كار را كرده، اّما باباطاهر درخواست اجنام آن را داده امام حسني عليه السالم مى

  :گويد باباطاهر مى. گويد، چنني كارى اجنام گرفته مى

   از آن روزى كه ما را آفريدى به غري از معصيت چيزى نديدى

العابدين عليه السالم به ما ياد داده كه به خداوند بگوييم،  را گناه كردمي؟ آيا واقعاً ما خمالف خدا بودمي؟ زينحاال ما چ
ما گناه را به عنوان خمالفت . داىن، نه ما با تو جنگ داشتيم، و نه ما با تو خمالف بودمي، بلكه فريب خوردمي تو مى! خدايا

  »1« .فلت كردمي؛ اشتباه منودمييادمان رفت و غ. با تو اجنام ندادمي

   از آن روزى كه ما را آفريدى به غري از معصيت چيزى نديدى

ها را  ترسم، اين منازهاى ما هم گناه باشد؛ اين كارهاى خوب ما هم گناه باشد؛ يعىن فرداى روز قيامت، آن آخر من مى
   چيزى نديدىبه غري از معصيت، : گويد هم مورد اشكال قرار دهند كه بابا طاهر مى

   مقايس زيباترين شعر سعدى با سخن حضرت در دعاى عرفه

من  . اين شعر خيلى زيباست. سعدى شعرى دارد كه به عقيد من، اين شعر از نظر معنا، از زيباترين شعرهاى عامل است
دادم و گرى  از دست مىخواندم، طاقتم را  وقىت كه اين شعر را مى. ام گاهى اين شعر را در قنوت منازهاى مستحىب خوانده

  !خدايا: گفتم كردم و مى بسيارى مى

______________________________  
  :منت دعا چنني است. 192اجلنان، ص  اشاره به قسمىت از دعاى ابومحزه مثاىل، مفاتيح. 16) 1(

رَِك ُمْسَتِخفٌّ َو ال ِلُعُقوبَِتَك ُمتَـَعرٌِّض َو ال ِلَوِعيِدَك ُمتَـَهاِوٌن َلِكْن ِإهلَِى َملْ أَْعِصَك ِحَني َعَصْيُتَك َو أَنَا ِبرُبُوبِيَِّتَك َجاِحٌد َو ال ِبَأمْ 
  .ْرَخى َعَلىَخِطيَئٌه َعَرَضْت َو َسوََّلْت ِىل نـَْفِسى َو َغَلَبِىن َهَواَى َو َأَعاَنِىن َعَليـَْها ِشْقَوِتى َو َغرَِّىن ِستـُْرَك اْلمُ 
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گوىي اجنام  گويد، اين كار را اجنام داده است، حاال تو مى دهى؟ بعد ديدم امام حسني عليه السالم مى را اجنام مى اين كار
اگر سعدى، غري از اين رباعى را در كّل عمرش نداشت، به خدا بس بود كه بگوييم . خيلى شعر با حاىل است. دهى مى

  :او حرف اول و آخر را در قالب شعر زده است

   كعبه سائلى ديدم  بر در

  :كننده از خدا است در اين جا، به معناى گدا نيست؛ بلكه به معناى درخواست» سايل«کلم 

   بر در كعبه سايلى ديدم

  :هايش را نوشته است ها و ديده او خيلى از مسافرت. ها را خود سعدى ديده است اين

   گريسىت َخش بر در كعبه سايلى ديدم كه مهى گفت و مى

» خش«به خاطر وزن شعرى اين كلمه بايد . شود، به معناى خوب گفته مى» خوش» «َخش«ز شعر، كلم در غري ا
  :خوانده شود

   گريسىت َخش بر در كعبه سايلى ديدم كه مهى گفت و مى

  ..........من نگومي كه طاعتم بپذير 

اصًال من اين . را قبول كن؛ حجم را قبول كنام  اصًال من نيامدم كه پرده كعبه را بگريم و بگومي، منازم را قبول كن؛ روزه
  :زمن؛ من كارى به عبادامت ندارم حرف را منى

   گريسىت َخش بر در كعبه سايلى ديدم كه مهى گفت و مى

   من نگومي كه طاعتم بپذير قلم عفو بر گناهم كش
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را ببخش كه فرداى قيامت، من با اين  هامي را قبول بكىن؛ بلكه گناهامن خواهم روزه خواهم منازهامي را قبول كىن؛ منى منى
اش را جلوى حسني باز كنيد تا حساىب  عبداهللا بربيد و پرونده پرونده پيشت نيامي تا تو به مالئكه بگوىي كه او را پيش اىب

  .زده بشود و آب گردد تا حسني برگردد و بگويد، من ديگر از تو توّقع گناه نداشتم خجالت

گويد، خدايا  سعدى مى. آن با سخن امام حسني عليه السالم بايد يكبار ديگر آن را خواندبراى فهم اين شعر و مقايس 
تو اين كار را  ! ، خدايا»اْنَت الَِّذى َغَفْرتَ « :گويد چنني كارى را بكن، وىل امام حسني عليه السالم با اين سخن خود مى

  :كردى و گناهان مرا خبشيدى

   گريسىت َخش مى بر در كعبه سايلى ديدم كه مهى گفت و

   من نگومي كه طاعتم بپذير قلم عفو بر گناهم كش
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رت از خدا مى جوان   خواهند بروند؟ ها به دنبال چه كسى 

رت از خدا مى جوان هاىي كه تا حاال رفتند، آنان تا به حال چه چيزى به  خواهند بروند؟ به دنبال آن ها به دنبال چه كسى 
  .ها از جوانان كم كردند ها اضافه كردند؟ بلكه آن ان دادند؟ چه چيزى به آنجوان

  :بينيم كه امام حسينعليه السالم خدا را چنني شناسانده باز در مهني دعاى عرفه، مى

  »َعْطشاناً َفَأْرواِىن ... يا َمْن َدَعْوُته «

  .خواندم، و تو مرا با آب خوش و گوارا سرياب كردىتو آن خداىي هسىت كه از زمان والدت من تا به حال، تشنه تو را 

دامن كه يك لوله آب در خانه  ها، در رودها چه كسى به راه انداخت؟ من تنها مهني را مى ها، در چشمه اين آب را در كوه
ه تا اين يك دامن خدا چند ميليارد چرخ را گرداند كنم و منى ام، شري آب را باز مى من است، و هر بار به آب نياز داشته

  »َعْطشاناً َفَأْرواِىن ... يا َمْن َدَعْوتُه « :ليوان آب به من برسد

  »ُعْرياناً َفَكساِىن ... يا َمْن َدَعْوُته «

ى لباس من اجياد كردى تا بدن من پوشيده شود !خدايا   .تو بودى كه من عريان تو را خواندم، و تو هم مواد الزم را براى 
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ها خنود و لوبيا  شكم گرسنه من را چه كسى سري كرده؟ آيا رفقامي چنني كردند؟ آيا آن .»جائِعاً فََأْطَعَمِىن ... يا َمْن َدَعْوُته «
ها سبزجيات را ساختند؟ چه كسى در گرسنگى مرا سري كرده؟ او خدا بوده كه  ها را ساختند؟ آن ها گوشت را ساختند؟ آن

  .چنني كرده است

   قربخداوند مؤنس مؤمنان در تنهاىي

وقىت بند كفن بنده مومن را باز : گويد پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى. اى از رمحت خداوند را بگومي باز هم گوشه
كنند، ديگر  ريزند و آن را پر مى چينند و بعد در قرب او خاك مى گذراند و حلد مى كنند و صورتش را بر روى خاك مى مى

شود كه من در قرب  يعىن منى. جا مبانند توانند آن ها منى توانند بكنند؟ آن ها چه مى آن موقع، آنبه راسىت . مهه بايد برگردند
شت توّقع داشته باشم كه خامنم، پسرم، دخرتم، عروسم پيشم مبانند؟ آن ها بايد  زهرا مبانند؟ آن ها براى چه بايد در 

گردند، حالت  هاىي كه دارند بازمى ك طرف قرب، به طرف هم آني: گويد پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم مى. برگردند
وقىت مهه رفتند، او در آن خان تنهاىي قرب، تا . روند بيند مهه دارند مى كند و روح ميت، نه بدن او، مى يك پنجره پيدا مى

نزديكانت تو را  ! نبنده م. كند شنود كه با شنيدن مهان كلمه اول آن، آرامش مى زده بشود، صداىي مى آيد وحشت مى
  گذاشتند و رفتند، مبادا از تنهاىي برتسى؛

  »1« .خودم تا قيامت مؤنست هستم. مبادا از تنهاىي غمناك بشوى

  .ها اين قدر اشتباه است دامن چرا زندگى بعضى از آدم منى. بعد آدم چنني خداىي را بگذارد و رها كند

______________________________  
، روايىت نقل شده كه مضمون آن مناسب با روايت نقل شده در 1، حديث 241 -242، ص 3، ج در كاىف. 17) 1(

  :منت است

اٍت َما ِمْن َمْوِضِع قـَْربٍ ِإالَّ َو ُهَو يـَْنِطُق ُكلَّ يـَْوٍم َثَالَث َمرَّ : َعْبِد اللَّهعليه السالم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِىب َهاِشٍم َعْن َساملٍِ َعْن َأِىب 
َو أَْهًال أََما َو اللَِّه َلَقْد ُكْنُت ُأِحبَُّك َو أَْنَت أَنَا بـَْيُت التـُّرَاِب أَنَا بـَْيُت اْلَبَالِء أَنَا بـَْيُت الدُّوِد قَاَل َفِإَذا َدَخَلُه َعْبٌد ُمْؤِمٌن َقاَل َمْرَحباً 

َذِلَك َقاَل فـَيـُْفَسُح َلُه َمدَّ اْلَبَصِر َو يـُْفَتُح َلُه بَاٌب يـََرى َمْقَعَدُه ِمَن اْجلَنَِّه َقاَل َمتِْشى َعَلى َظْهِرى َفَكْيَف ِإَذا َدَخْلَت َبْطِىن َفَستـََرى 
َك فـَيَـُقوُل أَنَا رَأُْيَك ْيئاً َقطُّ َأْحَسَن ِمنْ َو َخيْرُُج ِمْن َذِلَك َرُجٌل َملْ تـََر َعيـَْناُه َشْيئاً َقطُّ َأْحَسَن ِمْنُه فـَيَـُقوُل يَا َعْبَد اللَِّه َما َرأَْيُت شَ 

اجلَْنَِّه َحْيُث رََأى َمْنزَِلهُ ُمثَّ يـَُقاُل َلهُ  احلََْسُن الَِّذى ُكْنَت َعَلْيِه َو َعَمُلَك الصَّاِلُح الَِّذى ُكْنَت تـَْعَمُلُه قَاَل ُمثَّ تـُْؤَخُذ ُروُحُه فـَُتوَضُع ِىف 
تـََها َو ِطيبَـَها َحىتَّ يـُبـَْعَث َمنْ َقرِيَر اْلَعْنيِ َفَال يـَزَاُل نـَْفَحهٌ مِ    ....َن اْجلَنَِّه ُتِصيُب َجَسَدُه جيَُِد َلذَّ
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   انبيا و ائمه، منبع خري و احسان

  

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

   امجعنيبيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم  احلمد هللا رب العاملني و الصال و السالم على حمّمد و اهل

متام انبياى خداوند و ائم طاهرين براى متام مردم، منبع خري و منبع احسان بودند؛ به خاطر ارتباطى كه از طريق باطن و 
قلب مبارك خود با خداى متعال داشتند و اميانشان به آخرت، گوياى امياىن بود كه آن را با مشاهد قيامت با چشم سر به 

اى كه خدا تكاليف و  دانستند؛ خانه ين كه آنان دنيا را خان تكليف و مسئوليت مىدست آورده بودند، و به خاطر ا
ها گذاشته بود؛ چه قبل از اين كه پيغمرب و امام شوند، و چه بعد از اين كه به اين مقام انتخاب  مسئوليت را بر عهد آن

گويند، خورشيد  ه در اين زمينه مىكه فالسف طور كه اقتضاى وجود خورشيد، پديد آمدن روز است؛ چنان شوند؛ مهان
تواند از علت جدا شود، و به عبارتى، اجياد  علت روشناىي روز بوده و روشناىي روز، معلول آن است، و هرگز معلول منى

شود خورشيد غروب كند  شود خورشيد از افق طلوع كند و روز نشود؛ منى منى. فاصله بني علت و معلول، غري ممكن است
باالخره ما كه پشت ماشني . شود دست ما مهراه با اراده، چيزى را حركت دهد و حركت صورت نگريد ىمن. و شب نشود

كنيم كه ماشني ما را از مقصدى به مقصد ديگر بربد، دست ما علت روشن شدن ماشني است، و  نشينيم و اراده مى مى
پاى ما علت است و پدال  . باشد لول مىشود، مع سوييچ هم كه با حركت دادن آن در جاى سوييچى، ماشني روشن مى

   حمال است كه. دهيم تا ماشني حركت كند، معلول اين علت است گاز را كه آن را فشار مى
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اميان انبيا به خدا و روز قيامت و اميان ائمه به خدا و روز قيامت علت بود و . بشود بني علت و معلول، جداىي انداخت
  بردند، صادر شد، معلول بود هاىي كه در آنان به سر مى ها در ميان ملت از وجود مبارك آن آثارى كه
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   پاكى پيامربان و ائمه عليهم السالم

 :گويد هيچ گونه زمني خيانىت براى انبيا و امامان عليهم السالم وجود نداشت تر كنم؛ قرآن جميد مى كمى بيان خود را ساده
ها، وجود  ها سال هم زنده بودند، امكان پديد آمدن يك ذره خيانت از آن ها ميليون اگر آن »1«  ُغلَ ما كاَن لَِنِىبٍّ َأْن يَـ 

خواهد و علت آن، در وجود  ها نبود؛ ظلم علت مى خواهد و علت آن، در وجود آن نداشت؛ چون خيانت علت مى
ها بود، اميان بود؛  علىت كه در وجود آن. ا نبوده خواهد و علت آن در وجود آن ها نبود؛ پاميال كردن حّق مردم علت مى آن

العمل متام حركاِت انسان در  كردند كه قيامت عكس ديدند و درك مى دانستند، مى آنان مى. اميان به خدا و اميان به قيامت
بىت البته، اگر در مصي. دانستند در هيچ كس صرب، حتّمل و طاقت بر عذاب اهلى در آخرت وجود ندارد دنياست و مى

تر خواهد بود؛ اما عذاب در قيامت، عذاىب است كه  سخت، حتّمل آدم باال باشد، سنگيىن و فشار آن مصيبت، بر او كم
  .گذاشت كه اثرى منفى از اين افراد ظهور كند اميان به قيامت منى. شود در كنار آن صرب كرد منى

   الّله حضرت عيسى عليه السالم و درخواست شيطان براى گفنت ال اله اال

گويند، يك بار شيطان و ابليس بر عيسى بن مرمي عليهما السالم متّثل يافت و به او   مى. حكايت خيلى جالىب است
مگر اين كلمه كلم توحيد نيست؟ مگر اين : شيطان گفت. گومي منى: عيسى عليه السالم گفت. بگو، ال اله اال اهللا: گفت

براى : گوىي؟ عيسيعليه السالم گفت خداپرستان نيست؟ پس چرا آن را منىشعار هم انبيا نيست؟ مگر اين شعار، شعار 
خواهى،  اى كه تو مى اين كه كّل وجوِد تو، شر است و تو از اين تقاضا، هدىف منفى دارى؛ براى مهني من اين الاله اال اهللا

   وىل اگر خدا از من خبواهد كه ال اله. گومي منى

______________________________  
  .161: عمران آل. 1نوشت  پى) 1(
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  »1« .گويد اال اهللا را بگومي، گوشت، پوست، استخوان، رگ و پى من هم آن ال اله اال اهللا را مى

   نگاهى به سور نوح

كنم   را قرائت مى اى اى كه دربار انبيا و ائمه گفته شد و كمى دربار آن حبث علمى شد، براى مشا آيه در زمني مهني مسأله
خداوند هم انبيا و امامان معصوم را پيشوايان هدايت قرار  :»2« َو َجَعْلناُهْم أَئِمًَّه يـَْهُدوَن ِبَأْمرِنا :كه خيلى جالب است

صد و پنجاه سال عمر كرد. داده است ، و عدد »3« گويد البته، اين عددى است كه قرآن جميد آن را مى. نوح كه 
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صد و پنجاه سال عمر  . كنم حاال من به آن عدد قطعى تكيه مى. اند ديگرى هم نوشته از انبيا از نوح عليه السالم كه 
كرد، تا آن پيغمرباىن كه در بني مردم كم ماندند؛ به خاطر آن كه عمرشان يا با شهادت، يا با غري شهادت، زود پايان 

ىي جوان بود كه شهيد شد و مسيح هم سى و سه سال ؛ حي»4«  يافت، مثل مسيح عليه السالم و حيىي عليه السالم
   گويد، او را به داشت كه خدا در قرآن مى

______________________________  
أن إبليس لعنه اهللا، متثل لعيسى ابن مرمي : منت روايت احياء چنني است:. 53، ص 8إحياء علوم الدين، جلد . 2) 1(

  .له إال اهللا، فقال كلمه حق و ال أقوهلا بقولكصلى اهللا عليه و سلم، فقال له قل ال إ

  .كردند هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما : 73: انبياء. 3) 2(

آنچه » ... عاماً َو َلَقْد َأْرَسْلنا نُوحاً ِإىل قـَْوِمِه فـََلِبَث فيِهْم أَْلَف َسَنٍه ِإالَّ َمخْسنيَ «: سور عنكبوت 14اشاره به آى . 4) 3(
صد و پنچاه ساله نوح عليه السالم در قومش براى ايفاى نقش پيامربى است از اين آيه برداشت مى با . شود، حضور 

  .تر خواهد بود احتساب عمر قبل از پيامربى، به طور قطع، عمر نوح از اين مدت هم بيش

م و از پيامربان بىن اسرائيل بود، و در قرآن كرمي به نبوتش حضرت حيىي عليه السالم پسر حضرت زكريا عليه السال. 5) 4(
حضرت زكريا وقىت به سن پريى رسيد، چون فرزندى نداشت و بيم داشت نبوت به دست نااهالن . تصريح شده است

خداوند نيز حضرت حيىي را به . برسد، از خداوند خواست فرزندى به وى عطا كند تا وارث او و وارث آل يعقوب باشد
در قرآن نام حضرت حيىي پنج بار آمده و چند فضيلت نيز براى او بيان شده است؛ اميان وى به . وى ارزاىن داشت

ها و  حضرت عيسى عليه السالم، پارساىي و عفت و ترك آميزش با زنان و نيز اعطاى مقام نبوت در كودكى از مجله ويژگى
در احاديث آمده كه حضرت حيىي در سه سالگى به . ده استهاى حضرت حيىي است كه در قرآن به آن اشاره ش فضيلت

مادر وى خواهر يا خاله . مقام نبوت نايل شد و در پنج سالگى در مجع بىن اسرائيل سخن گفت و آنان را موعظه كرد
حيىي سراجنام به دست هرود . كننده حقانيت عيسى عليه السالم بود حضرت مرمي بوده و خودش پسر خاله و تصديق

آرامگاه حضرت . سبب قتل وى، خمالفتش با ازدواج غريشرعى هرود با دخرت مهسرش بود. شاه فلسطني به شهادت رسيدپاد
   دانشنام رشد با تلخيص: منبع. حيىي عليه السالم در مسجد جامع اموى است
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 بودند تا او را پيدا كنند و بكشند؛ هم اين پيامربان، ؛ چون دمشنان به دنبال او»1« آمسان بردند و از نظرها پنهان كردند
آنچه رنج بود، حتّمل كردند، تا مردم را در صراط مستقيم قرار بدهند، و در اين مسري، خسته، كسل و  :يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا

َربِّ ِإىنِّ َدَعْوُت  :ويدگ در آى پنجم، سور نوح، نوح عليه السالم به پروردگار مى. فرارى هم نشدند و مردم را رها نكردند
اراً  َ من مردم را نسبت به قرار گرفنت در صراط مستقيم دعوت كردم؛ يعىن اسرتاحت خودم را ! خدايا: »2« قـَْومى لَْيًال َو 

م، نوح عليه السالم مى ها كردم و شب و روز، آن هم هزين اين ُمثَّ ِإىنِّ  :گويد ها را دعوت كردم، و در آيات هشتم و 
. ؛ من هم در پنهان و هم در آشكار، مردم را دعوت كردم»3« *ُمثَّ ِإىنِّ َأْعَلْنُت َهلُْم َو َأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسراراً * َعْوتـُُهْم ِجهاراً دَ 

َأِن اْعُبُدوا  :نوح عليه السالم مردم را به سه برنامه دعوت كرد: گويد خداوند در قرآن مى. دعوت انبيا هم دعوت روشىن بود
آوريد، خود را  اين كه بياييد به جاى آن كه خود را هزين اين بتان بكنيد كه چيزى هم از اين طريق به دست منى :»4«  هَ اللَّ 

. شود تان خيلى آباد مى تنها اگر خود را هزين خداوند بكنيد، دنياى. هزين خداوند كنيد تا مهه چيز را هم به دست آوريد
خدا را عبادت  . مشا بياييد: نوح عليه السالم گفت. باشد اى درست مى و وعده وعد انبيا هم مثل وعد خدا صدق است

بعد  : »5« .َأِن اْعُبُدوا اللََّه َو اتـَُّقوُه َو َأطيُعونِ  :كنيد؛ از گناه بپرهيزيد، و معّلمى من را هم قبول بكنيد؛ من يك معّلمم
هان و در مدار گوش دادن به حرِف من كه معّلم اگر كل جامعه در مدار عباد اهللا، در مدار اجتناب از گنا: گفت

متام ابرها باران : »6« .يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً  دلسوزى براى مشا هستم و هيچ توقع فردى هم از مشا ندارم، قرار گريد،
گار باران منفعت را تبديل به گفت، باران با منفعت، چون گاهى پرورد . شود تان مى به موقع و باران فراواِن با منفعت براى

  هاى كشاورزى را بارد كه دو سوم زمني كند؛ باراىن مى باران عذاب مى

______________________________  
  ».َبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيِه َو كاَن اللَُّه َعزيزاً َحكيماً «: سور نساء 158اشاره به آى . 6) 1(

  .دعوت كردم] به آيني توحيد[نا قوم خود را شب و روز مها! پروردگارا: گفت: 5: نوح. 7) 2(

  .*سپس آشكار و پنهان آنان را خواندم* آن گاه آنان را آشكارا دعوت كردم. 8) 3(

  .كه خدا را بپرستيد: 3: نوح. 9) 4(

  .كه خدا را بپرستيد و از او پروا كنيد و از من اطاعت مناييد. مهان. 10) 5(

  .11: نوح. 11) 6(
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. هاى آن جربان شود كشد تا خراىب رساند، و گاهى سى تا چهل سال طول مى ها آسيب شديد مى منايد و به خانه نابود مى
؛ يعىن هم باران به موقع باشد و هم فراوان و »1« يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً  :توصيف منود و گفت ِمْدراراً   باران را با كلم

كند و  هم مشا را ثرومتند مى: »2«  َو ُميِْددُْكْم ِبَأْمواٍل َو بَننيَ  .مجع است ِمْدراراً   مهه اين معاىن در لغت. م با منفعت باشده
تان بشوند؛  هاى گويد كه باعث شادى دل گويد كه پشتوان مشا باشند؛ به پسران و دخرتان مى به هم پسران و دخرتانتان مى

اراً  .تان باشند گويد كه زينت و آبروى زندگى مىبه پسران و دخرتان  ْ هم : »3« َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم َأ
ما اگر تصّور بكنيم باران به موقع ببارد و فراوان هم ببارد و متام . كند تان را پر از آب مى هاى سرزمينتان، رودها و رودخانه

ها پر آب شوند، ديگر  ها هم فرزندان خوىب پيدا كنند، و متام رودخانه گردند، و هم آندار شوند و ثرومتند   مردم هم مال
  .مملكت به كجا خواهد رسيد

صد و پنجاه سال، با اين وعده! خدايا: بعد نوح عليه السالم گفت هاى درسىت كه من به مردم دادم، جواب مردم  در اين 
خود را مجع  هاى گذاشتند تا صداى من را نشنوند، و لباس شان مى اىه هاى خود را در گوش به من اين بود كه انگشت

گويد، انبياىي از طرف من آمدند تا كشورهاى مشا  خدا مى. انداختند تا قياف من را نبينند كردند و بر روى سرشان مى مى
را پر از آب كنند؛ يعىن خيال هايتان  تان را كامًال به كمال برسانند؛ رودها و رودخانه را از فقر جنات بدهند؛ كشاورزى

  .نه، اين افراد سود دنياىي هم دارند. نكنيد انبياى من، براى مشا فقط سود آخرتى دارند

   وضعيت زندگى اعراب پيش بعثت و بركات حضور پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم

ج پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به رسالت مبعوث قبل از اين كه : گويد البالغه مى امريمؤمنان عليه السالم در 
در اين . شد ها مجع شده بود، تشكيل مى هاىي بود كه از آب باراىن كه در چاله شود، عرب در عربستان خورند آب بركه

شن داشت؛   اين آب جلن داشت؛ غورباغه داشت؛ خاك و. مند به آب هستند، فراوان بودند آب، انواع حيواناتى كه عالقه
  شدند، گرسنه كه مى. انگيز بود غذا خوردن اعراب هم اعجاب. چنني آىب خوراك عرب بود. كرم داشت

______________________________  
  .تا بر مشا از آمسان باران پى در پى و با بركت فرستد. 12) 1(
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رها قرار دهد باغو مشا را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان . 12: نوح. 13) 2(   .ها و 

  .مهان. 14) 3(
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   ى

در بني . خوردند كشيدند و مى زدند و آن را به سيخ مى گرفتند و سر و دمش را مى ك مار گردن كلفىت را در بيابان مى
دانست تا صبح  و منى خوابيد، هيچ امنيىت نداشت اى امنيت نداشت؛ يعىن هر كس شب مى آنان رحم نبود؛ هيچ قبيله

كردند؛  ها را غارت مى كشتند و متام اثاث خيمه كردند و مردها را مى كشد؛ چون قبايل ديگر محله مى عمرش به درازا مى
ترى را  كرد و زنان بيش تر غارت مى كشت، بيش تر مى ؛ هر كس هم بيش»1« گرفتند ها و دخرتان را هم به اسارت مى زن

ها  آن. كردند ها شجاعت را جور ديگرى معنا مى شد؛ يعىن آن  كسى قهرمان قبيل مهاجم مىچنني. گرفت به اسارت مى
   ما اآلن در مملكت خودمان به عنوان »2« .نزديك به نُه گونه هم ازدواج داشتند

______________________________  
: ين خطبه چنني استمنت قسمت مورد نظر ا. 89، خطب 121 -122البالغ صبحى صاحل، ص  ج. 15) 1(
اخلَْْوُف َو ِدثَارَُها  َفِهَى ُمَتَجهَِّمٌه ِألَْهِلَها َعاِبَسٌه ِىف َوْجِه طَالِِبَها َمثَرَُها اْلِفتـَْنُه َو َطَعاُمَها اْجلِيَفُه َو ِشَعاُرَها... َأْرَسَلُه َعَلى «

  ».السَّْيفُ 

  :ين قرارندهاى گوناگوىن داشتند كه از ا اعراب جاهلى ازدواج. 16) 2(

اند و سپس عقد  كرده شده و صداق تعيني مى نكاح دوام كه با خواستگارى از دخرتى نزد أولياء او اجنام مى. 1
هائى  عقيده قريش و بسيارى از قبائل عرب در نكاح چنني بوده و پيامرب صّلى الّله عليه و آله از چنني نكاح. اند كرده مى

  .پدر بر پدر به ظهور آمده است

شود و اين  نكاح متعه و آن تزويج زن است تا مدت معني كه آخر مدت يا وسط مدت با خبشيدن مدت، اجنام مى. 2
  شد هم ناميده مى» نكاح منقطع«نكاح به 
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مردى كه دوست داشت فرزندى دالور يا سخنگو يا كاهن داشته ): ازدواج به جهت باردار شدن(نكاح استيضاح . 3
بود و فرزند حاصل از پيوند آن  يا يك سخنگو و كاهن مى فرستاد و تا مدتى پيش وى مى باشد، زنش را نزد يك دالور

  .زن و مرد متعلق به شوهر اصلى زن بود

كردند و خرج او را  تر از ده نفر باشند با زىن ازدواج مى اى از مردان كه بايد كم عده): مجعى ازدواج دست(نكاح رهط . 4
آمد، اگر پسر بود يك شب آن زن متام شوهرانش را دعوت مى كرد و فرزند را  ه دنيا مىشدند و وقىت نوزادى ب متكفل مى

عمرو بن عاص نيز نتيجه اين ازدواج است  . ماند داد و اگر دخرت بود، نزد خود زن مى بغل مى كرد و به يكى از ايشان مى
دامن عمرو پسر  من مى: خر عمر مى گفتكه مادرش ليلى او را به عاص بن وائل نسبت داد، در حاىل كه ابوسفيان تا آ

  .من است

هاى خود را تا مدت  كرد كه بيا زن آمد، به شوهر او پيشنهاد مى هر گاه مردى از زن ديگرى خوشش مى: نكاح بدل. 5
  .معيىن با هم عوض كنيم و مدت معاوضه مهانند اصل معاوضه به متايل طرفني بستگى داشت

البته در . مرد زنش مانند متام ارث او به پسر بزرگ تعلق مى گرفت رگاه شخصى مىه): ازدواج حتميلى(نكاح مقت . 6
داد و مهرش را  خواست، زن را به ديگر برادران يا بيگانگان مى صورتى كه آن زن نامادرى پسر بزرگ باشد و اگر او منى

بدين ترتيب كه هر يك از . داشتداشت، آن زن به مردان فاميل تعلق  گرفت و اگر متوىف پسر بزرگ يا كوچكى منى مى
افكند، زن مال  كرد يا بر سر وى مى اى به سوى او پرت مى مردان فاميل به عنوان اظهار متايل و تصاحب وى زودتر پارچه

  .شد او مى

ساتيد فن ها را نزد ا بند و بار را مجع منوده و آن صاحبان ثروت كنيزكان زيبارو و يا زنان ىب): ازدواج مهگاىن(نكاح مجع . 7
ى نصب مى ها را در منازىل مسكن مى گرى فرستاده و سپس آن عشوه كردند و از پول آن  دادند و سر درب آن منزل پر

  .دادند شناسان به يكى از مردان شهر نسبت مى داشتند و فرزند را به توسط قيافه سهمى بر مى

  )زناشوىي تعويضى(نكاح مخول . 8

آن كه  آورد، ىب رتش را به مهسرى كسى درآورد كه او هم دخرتش را به مهسرى او در مىاين كه مردى دخ: نكاح شغار. 9
  .اى در كار باشد مهريه

آورى كنيزكان و زنان  كه به آن زناشوىي مهگاىن هم گفته شده، ثرومتندان عرب با مجع) زنا و روسپيگرى(نكاح سفاح . 10
آموختند  را مى... در اين مراكز، زنان و كنيزان ابتدا فنون رقص و . ندگشود هاىي مى زيبا به منظور ازدياد ثروت، عشرتكده
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در تاريخ جاهليت، اين . اين مراكز پرچم خاصى داشتد كه نشانه ورود آزاد بود. پرداختند و سپس به پذيراىي از مشرتيان مى
  .گويند مى" السرايات ذوات" و" قينات" زنان را

زناى حمرمانه باكى ندارد و غري حمرمانه مورد نكوهش و : گفتند چنني بوده كه مىو آن ) بر وزن فكر(» خدن«نكاح . 11
شد كه به عللى  به اين نكاح زناشوىي پنهاىن گفته شده؛ اين نوع از زناشوىي، شامل حال مردان و زنان مى. سرزنش است

بط جنسى پنهاىن با فرد مورد عالقه خود اين دسته از افراد، سعى داشتند تا روا. توانستند آشكارا به عياشى بپردازند منى
  .شد اين روابط در جامع جاهلى به رمسيت شناخته مى. برقرار كنند

  هاى متعدد سايت: منبع. هاى حرام هستند به استثناى قسم او و دوم، ما بقى اقسام نكاح
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خوانند، مهان   مرب و ائمه، كلمات زيباىي را بني دخرت و پسر مىمسلمان تنها دو نوع ازدواج دارمي؛ ازدواجى كه به امر پيغ
اما قبل از بعثت . كنند ها با هم ازدواج مى آور است؛ چون اين كلمات به امر خداست، و آن كلماتى را كه آرامش

اگر انسان  . خواهم فضاى جلسه را تاريك بكنم و ادب منرب را بشكنم منى. پيغمرب، نُه گونه ازدواج ديگر وجود داشت
ها چقدر در  بيند آن برد و مى اند، خبواند، از تعّجب ماتش مى هاىي را كه اين نُه گونه ازدواج را شرح و تفصيل داده كتاب

ها اعالم حرمت كرده  خداوند در قرآن، نسبت به مشارى از اين ازدواج. تر شده بودند امر غريز جنسى، از هر حيواىن پست
   اّما وقىت رسول. ها هم از بني رفت مشارى از آن »1« .است

______________________________  
َو ال تـَْنِكُحوا ما َنَكَح «: برد، در آى بيست و دوم سور نساء مانند نكاح مقت كه پسر زن پدرش را ارث مى. 17) 1(

چنني نكاح سفاح و نكاح خدن در آيه  هم» .َو َمْقتاً َو ساءَ َسبيًال آباؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَُّه كاَن فاِحَشًه 
البته، اين آيه، تنها بر مطلوب نبودن ازدواج » .ُحمَْصناٍت َغيـَْر ُمساِفحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت َأْخدانٍ «: بيست و پنجم مهني سوره

  .الم ناخرسندى شده استهاىي اع با چنني زناىن رهنمون است، و به طور غريمستقيم، از چنني نكاح
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متام . خدا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد، چقدر با خودش بركت آورد؛ ادب آورد؛ خري آورد؛ بزرگوارى آورد؛ كرامت آورد
ز دانشمندان خدا خري بدهد به برخى ا. پروند هنر را در جامع انساىن باز كرد. اين اعراب را به كار مشروع مشغول كرد

 ها در شش جلد كتاب خود كه يكى از آن  »2«  و جرجى زيدان مسيحى »1«  گوستاولوبون فرانسوى: خارجى، مثل
   ، ثابت كردند كه متّدن امروز جهان و دانش»4«  ، و يكى ديگر هم در يك جلد كتابش»3«

______________________________  
در شهر نوژان ل روترو مركز ايالت . م 1841به نام فرانسه كه در سال  يكى از دانشمندان: گوستاولوبون. 18) 1(

نام دهخدا با  لغت: منبع. در پاريس درگذشت) 1310آذرماه  17( 1931دسامرب  9اورالوار در فرانسه متولد شد و در 
   تلخيص

اى  ق، در خانواده. 1278در مجادى اآلخر سال ! جرجى زيدان، اديب، مورخ و روزنامه نگار لبناىن مسيحى. 19) 2(
، دانشگاه قاهره از او براى تدريس تاريخ اسالم دعوت كرد، وىل 1328در سال . فقري و تنگدست در بريوت به دنيا آمد

لذا او از اين . با اعرتاض شديد مسلمانان رو به رو شد كه انتخاب يك مسيحى براى تدريس تاريخ اسالم، شايسته نبود
سالگى در منزل خود در قاهره، به طور ناگهاىن  54ق، در سن . 1332و در شعبان سال ا. گريى كرد مست، كناره

توان از پركارترين و برجسته ترين نويسندگان  او را مى. جرجى زيدان آثار زيادى از خود به جاى گذاشته است. درگذشت
هاى تارخيى كه  داستان: آثار. ، دانستادىب قرن سيزدهم و آغاز چهاردهم كه مساوى با نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميالدى

تر به سبب مهني است، تاريخ آداب اللغه العربيه، الفاظ العربيه والفلسفه اللغويه، تاريخ اللغه العربيه، البلغه ىف  شهرت او بيش
   كتاخبانه طهور با تلخيص: منبع. اصول اللغه، تاريخ املاسونيه، تاريخ التمدن االسالمى، تراجم مشاهري شرق

بعضى از نويسندگان غرب چنني : گويد زيدان مورخ مسيحى مصرى در كتاب تاريخ متدن اسالم مى جرجى. 20) 3(
ما چنني گفتارهاىي را باور . هاى دنيوى بوده اند كه بنياد دعوت پيغمرب اسالم بر روى طمع بزرگى و ميل به لذت پنداشته

ور آشكار داللت دارد كه قيام آن بزرگوار، در اثر صدق و كنيم؛ زيرا تاريخ و چگونگى دعوت آن حضرت، به ط منى
ها و  اخالص بوده و او مردم را از روى عقيده و اميان به سوى كيش اسالم دعوت مى كرده و گرنه با آن مهه توهني

متام مردم پيش از بعثتش، مورد احرتام و نوازش . كرد فشارهاىي كه در اين راه به جان خريده بود، هرگز حتمل و صرب منى
  ).33، ص 1ج (ها، مهچنان حمكم و استوار ايستاد  مكه بود، پس از بعثت، با متام محالت و ىب احرتامى

اگر ارزش مردان را از روى اعمالشان : نويسد در كتابش تاريخ متدن اسالم و غرب مى» گوستاو لوبون«. 21) 4(
اطاعىت را كه حممد از ياران و . ها را شناخته ست كه تاريخ آنترين مرداىن ا بسنجيم، بايد اعرتاف كنيم كه حممد از بزرگ
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مانند و دىل پر از مهر  اخالقى عاىل و حكمىت ىب. پريوان خود ديد، براى هيچ فاتح و پادشاه و فرمانده اى ميسر نشد
  157ورمحت داشت تاريخ متدن اسالم و غرب، ص 
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ببينيم چقدر پيغمرب  ما مى. ه در بعثت حممد بن عبداهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم داردامروز جهان، فقط و فقط ريش
 »1« ».طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ « :روزى كه پيغمرب آمد و گفت. براى عامل و با سواد شدن مردم هزينه كرد

روزى كه اگر اين منت  »2« ».الصِِّني َفِإنَّ طََلَب اْلعِْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ اْطُلُبوا اْلِعْلَم َو َلْو بِ « :روزى كه آمد و گفت
در روز قيامت، مشا را با عقل و : روزى كه آمد و گفت »3« ».اْطُلُبوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد اَىل اللَّْحدِ « :روايت باشد كه گفت

آن روز . شت جاى عاقالن است و دوزخ جاى مردِم جاهل و نفهم: روزى كه آمد و گفت. كنند علمتان ارزياىب مى
ا اگر ما اين بودجه ر : به خنست وزيرش گفت. جنگيد كه براى ارتش بودجه كم آورد انوشريوان داشت با مردم روم شرقى مى

ها او را  ها و كراواتى فردوسى كه فوكلى. پس اعالم كنيد به جبهه كمك بكنند. خورمي تأمني نكينم، از روميان شكست مى
دوزى به انوشريوان پيغام فرستاد، من تا پريوزى ايران بر  پينه: گويد صد در صد قبول دارند و ما هم او را قبول دارمي، مى

اى به من بدهد كه پسر من حّق داشته باشد به مدرسه برود و  انوشريوان نوشته دهم، در عوض، روم، خرج جنگ را مى
در كشور من، شاهزادگان، فرزندان وزرا و ارتشيان مقام باال و فرزندان مؤبدان فقط حّق : انوشريوان گفت. درس خبواند

ننِگ اجازه دادن به اين كه  من حاضرم در اين جنگ شكست خبورم و ايران از دست برود، وىل بر خود،. حتصيل دارند
البته، قبل از . انوشريوان معاصر پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم بود »4« .دوزى برود درس خبواند را حتّمل نكنم بچ پينه

حضرت درب آن روز، آن » .طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ « :گفت مهان روز پيغمرب مى. وفات پيغمرب، از بني رفت
  .متام علوم را بر روى مردم گشود

   رسال امام صادق عليه السالم دربار علم فيزيك

  من كه تنها يك نصف روز به آن جا رفتم،. است »5«  يكى از جاهاى ديدىن انگليس، كتاخبان بريتيش اليربرى
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______________________________  
منت كامل روايت در پانوشت بيستم فصل ششم آمده . 165ص  ،1ديلمى، إرشاد القلوب إىل الصواب، ج . 22) 1(

  .است

  .27، ص 27الشيعه، ج  وسائل. 23) 2(

از اين منبع حتقيقى در رابطه با اين . 206 -207شهرى، العلم واحلكمه ىف الكتاب و السنه، ص  حممد رى. 24) 3(
  .سخن در پانوشت بيست و دوم فصل ششم آمده است

  .وزدهم فصل ششم، مستند آن به تفصيل بيان شده استنوشت ن در پى. 25) 4(

ساختمان مركزى كتاخبانه . كتاخبانه بريتانيا، كتاخبانه ملى انگليس است. بريتيش اليربرى يا مهان كتاخبانه بريتانيا. 26) 5(
ها  نه روزنامهها در مشال غرب شهر كه به آن كتاخبا يكى خبش روزنامه: در لندن واقع شده است و داراى دو شعبه است

ى مدارك كتاخبانه بريتانيا در آن قرار دارد مى . گويند و ديگرى در غرب ناحيه يورك شاير، در حومه شهِر ودرىب كه مركز 
اى بر روى  در حال حاضر، داراى سايت ويژه. هاى منحصر به فرد و كمياىب است جمموعه كتاخبان بريتانيا، شامل جمموعه

صفحات، يكى از خدمات الكرتونيكى جالب كتاخبانه است كه بر روى سايت آن ارايه  تورق. شبكه اينرتنت است
   سايت آزمايشى دايره املعارف كتابدارى و اطالع رساىن: منبع. شود مى
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هاى اين   قفسهخسته شدم؛ براى اين كه در اين مدت كوتاه مشكل بود من هم جاى اين كتاخبانه را ببينم؛ چون اگر 
هاى ما  هاى اين كتاخبانه، كتاب هفتاد درصد كتاب. رسد كتاخبانه را بغل هم بچينند، طول آن به بيش از هزار كيلومرت مى

در دو هزار صفحه است  »1«  هاى موجود در اين كتاخبانه، رسال الصادق عليها لسالم يكى از كتاب. مسلمانان است
و عناصر، ديناميسم و مكانيسم عامل، چشم، شكست نور و گردش خون مطرح شده نور، اجسام : هاى كه در آن، حبث

است كه كّل اين مباحث را با گوش خود از امام صادق  »2«  نويسند اين هزار صفحه، جابر بن حيان طرطوسى. است
  .چنني كتاىب در اين كتاخبانه است. عليهالسالم شنيده و نوشته است
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دامن چرا برخى پسران و دخرتان جوان ما را از قرآن، از پيغمرب و  منى. مشندى، خدمت انبياستالبته، نگارش چنني كتاب ارز 
  .از زمان بعثت پيغمرب و به طور كلى از اسالم جدا كردند

   نگاهى به وضعيت ديىن و معنوى ايرانيان

ها كه در هگمتانه، مهدان فعلى، من اين تاريخ را از خبش پيشداديان و از زمان ماد. من خيلى خوب تاريخ ايران را بلدم
   حكومت بر قرار كردند تا حاال به خوىب

______________________________  
هى مخسمائه ) 148(تنسب إىل اإلمام أىب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق الذى توىف : الرسائل اجلعفريه. 27) 1(
ا ىف ألف صفحه جابر بن حيان املذكور ا) رساله( الذريعه إىل تصانيف (ملتلمذ عنده و طبعت ىف أسرتاسبورغ مجعها و دو

  ).245، ص 10الشيعه، ج 

  :أبو عبد اهللا و يقال أبو موسى جابر بن حيان بن عبد اهللا الطرطوسى الكوىف املعروف بالصوىف. 28) 2(

بالنجوم طبيبا منطقيا رصديا كان حكيما رياضيا فيلسوفا عاملا : أقوال العلماء فيه. 160توىف سنه : و ىف كشف الظنون
كالزهد و املواعظ، من أصحاب االمام جعفر الصادق عليه السالم و أحد أبوابه و : مؤلفا مكثرا ىف مجيع هذه العلوم و غريها

فيدل عليه عد ابن طاوس له : اما تشيعه. كتاب ىف علوم جلها عقليه و فلسفيه  3900اّلف ما يزيد على . من كبار الشيعه
الشيعه، و روايه ابىن بسطام عنه عن الصادق عليه السالم، و روايته مخسمائه رساله للصادق عليه السالم كما  ىف منجمى

فيدل عليه قول ابن طاوس انه صاحب الصادق عليه السالم و روايه : ذكره اليافعى و أما تلمذه على الصادق عليه السالم
ليافعى و ابن خلكان بأنه تلميذه و أنه ألف كتابا يشتمل على ابىن بسطام عنه عن الصادق عليه السالم، و تصريح ا

   با تلخيص 30 -39، ص 4الشيعه، ج  مخسمائه رساله من رسائله أعيان
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ها، ساسانيان، صفاريان،  ها، سلوكى مادها، هخامنشى: ها هم در ذهن من است دامن و تك تك شاهان اين دوره مى
لوىخوارزمشاهيان اگر جمال بود نام يكايك اين شاهان را از . ، مغوالن، تيموريان، صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه و 

  .اين تاريخ ايران است. كردم حاال تا زمان مادها فهرست مى
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ها  آنترين عنصر نزد ملت ايران، آتش بود؛  زماىن كه پيغمرب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم به رسالت مبعوث شد، مقدس
كردند، و  كردند؛ پيشش سجده مى گفتند اين آتش منايند نريوىي است كه امسش اهورامزدا است و آن را تعظيم مى مى

معبود كلم . هاىي كه ساسانيان كردند، جنبه معبود داشت آتش براى ايرانيان با هزينه. داشتند مهيشه آتش را روشن نگه مى
پرستند و  ارزشى را مى اين كه به ذهن نزديك شود كه در ايران قدمي چه چيز كمبراى . شونده عرىب است به معناى پرستش

مشردند، و پيغمرب آمد اين ملت را از پرستش آتش جنات داد، براى  دانستند و چقدر هم آن را مقدس مى آتش را خدا مى
بر روى اين آتشى كه به عنوان معبود اگر خامنى بچه شش ماه خود را . زمن اثبات و ناتواناىي اين معبود ساختگى، مثاىل مى

شد؛ يعىن خداى ايرانيان با يك دستشوىي بچه  گرفت، با مهان دستشوىي بچه، خاموش مى و مقّدس در منقل بود، سرپا مى
  .پيغمرب آمد و ما را از چنني جهالىت جنات داد. شد خاموش مى

   يه و آله و سّلموضعيت حقوق زنان ايراىن پيش از بعثت پيامرب اكرم صّلى اهللا عل

در كشور ايران آن زمان، زن فقط حّق مالكيت معادل بيست من جو داشت؛ يعىن اگر زىن بيست و يك من جو داشت، 
گفتند، چنني حقى براى تو نيست؛ زن مالك زمني نبود؛ مالك خانه نبود؛ مالك  گرفتند و به او مى يك من آن را از او مى

او گفت اين كه . پيغمرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد و زنان ايران را جنات داد. مغازه نبود؛ مالك كارش هم نبود
تواند  تواند مالك كار مشروع خود باشد؛ مى كنيد؛ چون زن هم انسان است و مى گوييد، زن مالك نيست، اشتباه مى مى

بايد زكات بر او عرضه بشود؛ بايد او اهل  تواند به مكه برود؛ پس تواند مالك مال باشد؛ مى مالك بر زمني باشد؛ مى
شت باشد؛ بايد اين زن پاكدامن باشد   گوييد؟ مشا على اين جنس چه مى. انفاق باشد؛ بايد اهل 

   جفاى برخى از زنان ايراىن به پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم
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ها دارند به رسول  كنند؟ آيا آن اى كه دارند، دارند از پيغمرب قدرداىن مى ين فساد و فتنهآيا برخى از دخرتان و زنان ايران با ا
تو آمدى ما را جنات دادى و ما خودمان را اسري فرهنگ آمريكا، . گويند، دستت درد نكند كه ما را جنات دادى خدا مى

ها  آييم؛ آن طور بريون مى آيند، ما هم مهان بريون مىها  اسرائيل و انگليس كردمي، و ما االن هر طورى كه زنان و دخرتان آن
طور بچه تربيت  كنند، ما هم مهان ها هر طورى بچه تربيت مى كنيم؛ آن كنند، ما هم چنني مى هر طورى شوهردارى مى

رت از اين بچه ها مى پيغمرب هم به اين جور زن. كنيم مى اىي است كه ه گويد، مشا اگر مار و عقرب بزاييد و بزرگ كنيد، 
شود و روز روشن،  خواند و مدير مى رود درس مى اى است كه مى ها را به جان اين ملت بياندازيد كه يا بچه زاييديد تا آن

گردد، تا بعد از دوازده قتل، او را  شود كه اين قدر پليس دنبال او مى اى مى دزد، و يا آن بچه دويست ميليون تومان را مى
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هاىي  ها مهان بچه آيا اين. زد ها را آتش مى بُريد و بعد آن هاى هشت ساله و نه ساله را مى سر بچهاى كه  بچه. پيدا كند
اما خود پيغمرب . فهمد پيغمرب چه گفته است خواند، مى ها را مى نيستند كه مشاها زاييديد؟ آدم وقىت صفح حوادث روزنامه
كه پسران اين دخرت، حسن و حسني شدند، و دخرتانش، زينب    اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم آمد دخرتى تربيت كرد

البنيني با مقام حضرت زهرا عليها السالم قابل مقايسه نيست، وىل فرزند اين زن تربيت شد  مقام ام. كلثوم شدند كربى و ام
  .هاشم شد قرآن، قمر بىن

  انبيا و امامان خريى براى مهه حىت براى دمشنان خود

َو  :ها را به اجنام كارهاى خري امر كردم پيغمرب و بقيه انبيا و ائم طاهرين را اماماىن قرار دادمي و متام آنگويد  خداوند مى
ها بايد آن را  كار خريى در اين عامل نيست مگر اين كه آن  »1«  َجَعْلناُهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياتِ 

اى از  براى مهني، هيچ موجود زنده. دادند ها به علت اميان خود به خدا و به قيامت، اين كارها را اجنام مى آن. بدهند اجنام
  .گومي، نه انسان را فقط موجود زنده را مى. اين انبيا و ائمه رنج نديد

ها متام شده بود،  آن روز هم چون آب آن در. عبداهللا عليه السالم وارد كربال شدند روز دوم حمرم هزار نفر براى محله به اىب
   مهشان تشنه. و در مسري هم آىب نيافته بودند،

______________________________  
  .73: انبياء. 26) 1(
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  »1« .ها بدهيد بودند؛ امام حسني عليه السالم به هفتاد نفر مهراهان خود فرمود، هر چه آب داريد، به اين تشنه

گويد، اسب من اين قدر تشنه بود كه تشت آىب را   او در توصيف اين تشنگى مى. على بن طعان يكى از اين هزار نفر بود
دانست چه كند و خود من هم كه خيلى تشنه  كه برايش آورند، در خوردن آب سرگردان شده بود و انگار گيج بود و منى

عبداهللا عليه السالم آمد و اين تشت را بلند كرد و جلوى  دفعه ديدم، اىب يك. توانستم به آن اسب كمكى بكنم بودم، منى
  »2« .اسب من نگه داشت تا آن اسب سرياب شود
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ره بردند و مى   برند هم از وجود حسني 

ا و سوگند به خد. ها براى اميانشان است هاى آن زيرا ارزش. بايد اعرتاف كنم كه مردم ايران امروز ما خيلى با ارزش هستند
رت مى پيغمرب من، مردم زمان : گويد باشند؛ چون خداوند در سوره توبه مى روز قيامت كه اين مردم از مردم زمان پيامرب 

گفتند، هوا سرد  توانيم بياييم، و يا مى هوا گرم است، و ما منى: گفتند ها مى كرد، آن خود را دعوت به جبه جهاد مى
اين مردم بايد . تر از وزن اميان مردم آن زمان است وىل وزن اميان مردم امروز ايران، بيش »3« .توانيم بياييم است، و ما منى

شت را به آنان نشان بدهند و بگويند، اين مزد زمحات امياىن   مشا است و به انتظار باشند كه پرده كنار برود و 

______________________________  
  :چنني استمنت كتاب . 78، ص 2اإلرشاد، ج . 27) 1(

و جاء القوم زهاء ألف فارس مع احلر بن يزيد التميمى حىت وقف هو و خيله مقابل احلسني عليه السالم ىف حر الظهريه و 
احلسني و أصحابه معتمون متقلدو أسيافهم فقال احلسني عليه السالم لفتيانه أسقوا القوم و أرووهم من املاء و رشفوا اخليل 

ا من الفرس فإذا عب فيها ثالثا أو أربعا أو مخسا عزلت ترشيفا ففعلوا و أقبلوا  ميلئون القصاع و الطساس من املاء مث يدنو
  .عنه و سقوا آخر حىت سقوها كلها

  :منت كتاب چنني است: 78، ص 2اإلرشاد، ج . 28) 2(

حلسني عليه السالم ما ىب فقال على بن الطعان احملارىب كنت مع احلر يومئذ فجئت ىف آخر من جاء من أصحابه فلما رأى ا
و بفرسى من العطش قال أنخ الراويه و الراويه عندى السقاء مث قال يا ابن أخى أنخ اجلمل فأخنته فقال اشرب فجعلت كلما 

اخنث السقاء أى اعطفه فلم أدر كيف أفعل فقام فخنثه فشربت و : شربت سال املاء من السقاء فقال احلسني عليه السالم
ء احلر بن يزيد من القادسيه و كان عبيد اهللا بن زياد بعث احلصني بن منري و أمره أن ينزل القادسيه  ان جمىو ك. سقيت فرسى

م حسينا فلم يزل احلر موافقا للحسني عليه السالم   .و تقدم احلر بني يديه ىف ألف فارس يستقبل 

ِمبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اللَِّه َو َكرُِهوا َأْن ُجياِهُدوا ِبَأْمواهلِِْم َو َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن : اشاره به آى هشتاد و يكم سور توبه. 29) 3(
  *أَنـُْفِسِهْم ىف َسبيِل اللَِّه َو قالُوا ال تـَْنِفُروا ِىف احلَْرِّ ُقْل ناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرا َلْو كانُوا يـَْفَقُهونَ 
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گومي، منظورم هر كسى كه در رده ما هست؛ مدتى درس خوانده و تا حدى با  ما كه مى. ني دارميمشا خوبيد؛ ما كه يق
عبداهللا عليه السالم بودند، لشكر او، هفتاد و دو  ما يقني دارمي كه اين مردم اگر در زمان اىب. آيات و روايات آشنا هست

گفت من غريبم، و آن روز اگر حضرت   اگر امروز بود، منىامام حسني عليه السالم آن روز گفت، من غريبم، اما . نفر نبود
اين مردم شب و روز، و در برف و در سرما، و . گفت من مظلومم گفت، من مظلومم، اما اگر اين مردم بودند، او منى

پرسم، اگر  ىكنند؛ يعىن من از اين ملت م عبدهللا عليه السالم مى پوىل، عاشقانه خود را فداى اىب درگرما، در كم پوىل و ىب
  .رفتيد رفتيد؟ به خدا مى مشا در زمان حيات آن حضرت، بوديد، به راسىت، به كربال منى
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  ها كتابنامه و فهرست

. 1366، تصنيف غرر احلكم و درر الكلم، دفرت تبليغات اسالمى، چ اول، قم، .)ق. 550(آمدى، عبدالواحد متيمى 
  .ش

  .ش. 1366ن حممد متيمى، غرر احلكم و درر الكلم، انتشارات دفرت تبليغات اسالمى، قم، آمدى، عبدالواحد ب

ران، ىب   .تا آمدى، عبد الواحد متيمى، غرراحلكم و دررالكلم، ترجم حممد على انصارى قمى، چ هشتم، 

  .تا فراس، ورام، جمموعه ورام، انتشارات مكتبه الفقيه، قم، ىب ابن اىب

   www .aftab .ir آفتاب

  .ش. 1362، األماىل، انتشارات كتاخبانه اسالميه، .)ق. 381م (ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد بن على 

. 1403، اخلصال، دفرت انتشارات اسالمى، قم، .)ق. 381م (ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد بن على 
  .ق

ران، ىب.)ق. 381م (بن على  ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد   .تا ، صفات الشيعه، انتشارات اعلمى 

  تا ، علل الشرائع، انتشارات مكتبه الداورى، قم، ىب.)ق. 381م (ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد بن على 
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السالم، انتشارات جهان، ، عيون أخبار الرضا عليه .)ق. 381م (ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد بن على 
  .ق. 1378

، من ال حيضره الفقيه، دفرت انتشارات اسالمى، .)ق. 381م (ابن بابويه قّمى معروف به شيخ صدوق، حمّمد بن على 
  .ق. 1413دوم، قم،  چ

امشه منتخب كنز العمال ىف سنن االقوال واالفعال، دار صادر، بريوت،    تا ىبابن حنبل، امحد، مسند االمام امحد و 

  .ق. 1379ابن شهرآشوب مازندراىن، مناقب آل أىب طالب، مؤسسه انتشارات عالمه، قم، 

. ط(، اإلقبال باألعمال احلسنه فيما يعمل مره ىف السنه .)ق. 664م (الدين على بن موسى  بن طاووس، سيد رضى
  .تا جا، ىب نام، ىب ، ىب)احلديثه

  .تا تشارات دارالذخائر، قم، ىبابن طاوس، سيد على بن موسى، سعد السعود، ان

، تاريخ مدينه دمشق، حتقيق على ابن .)ق. 499م (القاسم على بن حسن ابن هبه اهللا بن عبد اهللا شافعى  ابن عساكر، أىب
  .)م 1995. (ق. 1415شريى، دارالفكر، بريوت، 

، شذرات الذهب ىف اخبار من )1089م (العماد، شهاب الدين ابو الفالح عبد احلى بن امحد عكرى حنبلى دمشقى  ابن
  .)م 1986. (ق. 1406كثري، ط األوىل،  ذهب، حتقيق ارناؤوط، بريوت، دار ابن
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  .ش. 1361جا،  ابن فندق، على بن زيد بيهقى، تاريخ بيهق، كتابفروشى فروغى، چ سوم، ىب

  .)م 1986. (ق. 1407البدايه و النهايه، بريوت، دارالفكر، ، )774م (ابن كثري دمشقى، أبوالفداء امساعيل بن عمر 

  .ق. 1406، قم، )عج(ابن منا حلى، مثري األحزان، انتشارات مدرسه امام مهدى 

، شرح االخبار ىف فضائل االئمه االطهار، مؤسسه نشر اسالمى، .)ق. 363م (حنيفه، نعمان بن حممد متيمى مغرىب  اىب
  .تا قم، ىب
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  .ق. 1381ربيز، إربلى، على بن عيسى، كشف الغمه، مكتبه بىن هامشى، ت

  .تا ، مقاتل الطالبيني، حتقيق سيد امحد صقر، داراملعرفه، بريوت، ىب.)ق. 356م (اصفهاىن، ابو الفرج على بن احلسني 

  .ق. 1406امام رضا عليه السالم، على بن موسى، فقه الرضا، انتشارات كنگره جهاىن امام رضا عليه السالم، مشهد، 

  .ق. 1400جا،  الشريعه، مؤسسه األعلمى، ىب امام صادق عليه السالم، مصباح

امام عسكرى عليه السالم، ابوحممد حسن بن على، التفسري املنسوب اىل االمام العسكرى عليه السالم، مدرسه امام 
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  .ق. 1418امليالىن، مؤسسه اهلادى، ط االوىل، قم، 

   www .iranianebastan .blogsky .com:ايرانيان باستان

ران،    .ق 1416حبراىن، سيد هاشم، الربهان ىف تفسري القرآن، بنياد بعثت، چ اول، 

  .ق. 1411غالمرضا حبراىن، مؤسسه معارف اسالميه، چ اول، : حبراىن، سيد هاشم، حليه األبرار، حتقيق

  .ق. 1371برقى، امحد بن حممد بن خالد، احملاسن، دارالكتب اإلسالميه، قم، 

ران،    .ش. 1337بالذرى، ترجم فتوح البلدان، ترجم أبو احلسن أمحد بن حيىي، نشر نقره، چ اول، 

  : nasooh .persianblog .ir پايگاه انتشار راحيه بوستان حممدى
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   www .ahadith .ir پايگاه اينرتنىت احاديث

   www .pajoohe .com:پژوهشكده باقر العلوم عليه السالم

  .ش. 1363تاج الدين شعريى، جامع األخبار، انتشارات رضى، قم، 

   www .tebyan .net:تبيان

، حققه و صححه )اجلامع الصحيح(، سنن الرتمذى )279 -209(ن عيسى بن سوره عيسى حممد ب ترمذى، أىب
  .نام جا، ىب عبدالوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، ىب

ران،    .ق. 1408راىن، آقا بزرگ، الذريعه إىل تصانيف الشيعه، امساعيليان قم و كتاخبانه اسالميه، 

  .ق. 1410اب قم، ثقفى، ابراهيم بن حممد، الغارات، مؤسسه دارالكت

  .3افرار درج  الدين حممد، ديوان حافظ شريازى، نرم حافظ، مشس
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  .ق. 1385حائرى، حممد مهدى، شجره طوىب، ط اخلامسه، مكتبه حيدريه، جنف، 

  .ق. 1404اسالمى، حراىن، حسن بن شعبه، حتف العقول عن آل الرسول صّلى اهللا عليه و آله وسّلم، دفرت انتشارات 

، جممع البحوث )املسائل منتخب(، هدايه األمه إىل أحكام األئمه .)ق. 1104. م(حّر عاملى، حممد بن حسن بن على 
  .ق. 1412اإلسالميه، چ اول، مشهد، 

 السالم، حّر عاملى، حممد بن حسن بن على، تفصيل وسائل الشيعه إىل حتصيل مسائل الشريعه، مؤسسه آل البيت عليهم
   ق. 1409اول، قم، 

  .ق. 1422حسيىن جالىل، سيد حممد حسني، فهرس الرتاث، انتشارات دليل ما، قم، 

  .ق. 1407جا،  حلى، ابن فهد، عده الداعى و جناح الساعى، دارالكتاب االسالمى، ىب
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هم السالم، ، مؤسسه آل البيت علي)احلديثه - ط(، تذكره الفقهاء .)ق. 726م (حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى 
  .تا ىب. اول، قم چ

ران، .)ق. 626م (محوى، ياقوت    .ش. 1362، برگزيد مشرتك ياقوت محوى، امريكبري، چ دوم، 

  .م 1995، معجم البلدان، دار صادر، چ دوم، بريوت، .)ق. 626م (محوى بغدادى، ياقوت 

ران، ىبِمحَريى قمى، عبداهللا بن جعفر، قرب اإلسناد، انتشارات كتاخبانه نينوى   .تا ، 

   www .shana .ir:خربگزارى شانا

ق حسيىن جالىل، سيد حممد . 1413جا،  نام، ط اخلامسه، ىب خوىي، سيد ابو القاسم موسوى، معجم رجال احلديث، ىب
خوىي، سيد ابو القاسم موسوى، صراط النجاه، گردآورى و تصحيح موسى مفيدالدين عاصى عاملى، مكتب نشر 

  .ق. 1416قم،  املنتخب، چ اول،

. 1415مخيىن، سيد روح اللَّه موسوى، املكاسب احملرمه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام مخيىن قدس سره، چ اول، قم، 
  .ق

  .ق. 1404جزائرى، حمدث، النور املبني ىف قصص األنبياء و املرسلني، انتشارات آيت اهللا مرعشى، چ اول، قم، 

   www .jazirehdanesh .com:جزيره دانش

ج ران،  جعفرى، حممد تقى، ترمجه و تفسري    .ش. 1376البالغه، دفرت نشر فرهنگ اسالمى، چ هفتم، 

  .تا جا، ىب نام، ىب جعفرى، يعقوب، تفسري كوثر، ىب

  .افزار مكتب شامل ، نسخ خطى موجود در نرم.)ق. 1204 -(...مجل، سليمان بن عمر بن منصور عجيلى ازهرى 

   www .roshd .ir:دانشنام رشد

   fa .wikipedia .org:پديا دانشنام وكى

   www .isu .ac .i:دانشگا امام صادق عليه السالم
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   sr .iau .ac .ir دانشگا آزاد اسالمى، واحد علوم و حتقيقات

   www .cgie .org .ir:دائره املعارف بزرگ اسالمى

   portal .nlai .ir:داير املعارف كتابدارى و اطالع رساىن

   www .tahoordanesh .com:املعارف طهور داير

  .ق. 1412احلسن، إرشاد القلوب إىل الصواب، انتشارات شريف رضى،  ديلمى، حسن بن اىب

   ق. 1420الغيب، دار احياء الرتاث العرىب، چ سوم، بريوت،  رازى، فخرالدين ابوعبداهللا حممد بن عمر، تفسري مفاتيح
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اول،  صفوان عدنان داودى، دارالعلم الدارالشاميه، چ: اىن، حسني بن حممد، املفردات ىف غريب القرآن، حتقيقراغب اصفه
  .ق. 1412دمشق بريوت، 

   www .rasekhoon .net:راسخون

  .تا جا، ىب دارالفكر، ىب. ، فتح العزيز ىف شرح الوجيز.)ه 623م (رافعى، عبد الكرمي بن حممد 

   www .bashgah .net:روزنامه شرق

  .تا جا، ىب شهرى، حممد، العلم واحلكمه ىف الكتاب والسنه، داراحلديث، ط االوىل، ىب رى

  .تا شهرى، حممد، ميزان احلكمه، داراحلديث، ط االوىل، قم، ىب رى

  .ق. 1418سبحاىن، جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء، مؤسسه امام صادق عليه السالم، قم، 

  .تا جا، ىب بن حسني شيعى مصابيح القلوب، تصحيح حممد سپهرى، مرياث مكتوب، ىب سبزوارى، ابوسعيد حسن

ران،  ران، چ سوم،    .ش. 1373سجادى، سيد جعفر، فرهنگ معارف اسالمى، انتشارات دانشگاه 
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  .3افرار درج  الدين، مواعظ، نرم سعدى، مشرف

  )م 1993. (ق. ه 1414االوىل، عمان، سقاف، حسن بن على، قاموس شتائم، داراالمام النووى، الطبعه 

ج   .تا صاحل، موسسه داراهلجره، قم، ىب ، تصحيح صبحى)صاحل صبحى(البالغه  سيد رضى، 

  .ق. 1404سيوطى، جالل الدين، الدر املنثور ىف تفسري املأثور، كتاخبانه آيه اهللا مرعشى جنفى، قم، 

  .ق. 1412لبالغه، چ اول، بريوت، ، دارا)شرب(شرب، سيد عبد اهللا، تفسري القرآن الكرمي 

ران،    .ش. 1383شراب، حممد حممد حسن، املعامل األثريه، ترجم محيد رضا شيخى، مشعر، 

شريفى، حممود، موسوعه كلمات االمام احلسني عليه السالم، حتقيق گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم عليه السالم، 
  .تا جا، ىب داراملعروف، ىب

جشوشرتى، حممد تقى ج ،  ران،  الصباغه ىف شرح    .ش. 1376البالغه، موسسه انتشارات امريكبري، چ اول، 

راىن، حممد، الفرقان ىف تفسري القرآن بالقرآن، انتشارات فرهنگ اسالمى، چ دوم، قم،    .ش. 1365صادقى 

  .3افرار درج  صائب، مريزا حممدعلى تربيزى، ديوان صائب، نرم

، حتقيق حممد خواجوى، )صدرا(به صدر املتأهلني، حممد بن ابراهيم، تفسري القرآن الكرمي  صدرالدين شريازى معروف
  .ق. 1366انتشارات بيدار، چ دوم، قم، 

، احلكمه املتعاليه ىف االسفار العقليه االربعه، .)ق. 1050(صدرالدين شريازى معروف به صدر املتأهلني، حممد بن ابراهيم 
  .م 1981بريوت، داراحياء الرتاث، چ سوم، 

  .ق. 1420صدر، شهيد سيد حممد، ما وراء الفقه، تصحيح جعفر هادى دجيلى، دار األضواء، چ اول، بريوت، 

پنجم،  طباطباىي، سيد حممد حسني، ترمجه تفسري امليزان، سيد حممد باقر موسوى مهداىن، دفرت انتشارات اسالمى، قم، چ
  .ش. 1374قم، 

  .ق. 1417امليزان ىف تفسري القرآن، دفرت انتشارات اسالمى، چ پنجم، قم، طباطباىي سيد حممد حسني، 
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  .ق. 1385طربسى، ابوالفضل على بن حسن، مشكاه األنوار، كتاخبانه حيدريه، جنف اشرف، 

  .ق. 1403طربسى، ابومنصور امحد بن على، اإلحتجاج، نشر مرتضى، مشهد، 
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ران، ىبطربسى، امني االسالم    .تا فضل بن حسن، إعالم الورى بأعالم اهلدى، دارالكتب اإلسالميه، 

   ق. 1412الدين حسن بن فضل، مكارم األخالق، انتشارات شريف رضى، قم،  طربسى، رضى

طربسى، فضل بن حسن، ترمجه جممع البيان ىف تفسري القرآن، مرتمجان، حتقيق رضا ستوده، انتشارات فراهاىن، چ اول، 
  .ش. 1360ران، 

ران،    .ش. 1372طربسى، فضل بن حسن، جممع البيان ىف تفسري القرآن، انتشارات ناصر خسرو، چ سوم، 

ران، )310. (ق. م(طربى، ابو جعفر حممد بن جرير  . 1375، تاريخ طربى، ترجم ابوالقاسم پاينده، اساطري، چ پنجم، 
  .ش

تاريخ األمم و امللوك، حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم، دارالرتاث، طالثانيه،  ،.)ق. 310م (طربى، أبو جعفر حممد بن جرير 
  .).م 1967. (ق. 1387بريوت، 

ران، چ.)ق. 310م (طربى، حممد بن جرير    .ش. 1375پنجم،  ، تاريخ طربى، ترجم ابوالقاسم پاينده، اساطري، 

  .ش. 1375ران، البحرين، كتابفروشى مرتضوى، چ سوم،  طرحيى، فخرالدين، جممع

  .ق. 1414طوسى، ابوجعفر حممد بن حسن، األماىل، انتشارات دارالثقافه، قم، 

ذيب ران،  طوسى، ابوجعفر حممد بن حسن،    .ش. 1365األحكام، دارالكتب اإلسالميه، 

  .ق. 1411الشيعه، بريوت،  طوسى، ابو جعفر حممد بن حسن، مصباح املتهجد، مؤسسه فقه

اىي، نرمعاملى معروف به  اءالدين حممد، ديوان شيخ  اىي،    .3افرار درج  شيخ 
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اءالدين حممد، كشكول، نرم اىي،    .3افرار درج  عاملى معروف به شيخ 

اءالدين حممد، مثنوى نان وحلوا، نرم اىي،    .3افرار درج  عاملى معروف به شيخ 

سيد هاشم رسوىل حمالتى، انتشارات امساعيليان، چ چهارم،  عروسى حويزى عبد على بن مجعه، تفسري نور الثقلني، حتقيق
  .ق. 1415قم، 

ران،    .ق. 1380عياشى، حممد بن مسعود، تفسري العياشى، چاپخانه علميه، 

غازى، داود بن سليمان بن يوسف، مسند االمام الرضا عليه السالم، حتقيق سيد حممد جواد حسيىن جالىل، مركز النشر 
  )ش..  1376. (ق. 1418الم االسالمى، ط االوىل، التابع مكتب االع

  .تا غزاىل، ابو حامد، إحياء علوم الدين، دار الكتاب العرىب، بريوت، ىب

  3افرار درج  فردوسى، ابوالقاسم، شاهنامه نرم

  .فروغى، حممد، سريى درحكمت

   www .rismoon .com:فرهنگ معني

حتقيق حممدحسني درايىت و حممدرضا نعمىت، مركز انتشارات دفرت  فيض كاشاىن، مال حمسن، األصفى ىف تفسريالقرآن،
  .ق. 1418تبليغات اسالمى، چ اول، قم، 

ران، )ترمجه و شرح خالصه دو جلد حبار االنوار(فيض االسالم، سيد علينقى، بنادر البحار  ، انتشارات فقيه، چ اول، 
  .تا ىب

. 1418مد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه، چ اول، بريوت، الدين، حماسن التاويل، حتقيق حم قامسى، حممد مجال
  .ق

  .اآلخره قمى، عباس، منازل

  .تا جا، ىب قمى، عباس، مفاتيح اجلنان، انتشارات اسوه، ىب
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  .ق. 1404قمى، على بن ابراهيم بن هاشم، تفسري قمى، مؤسسه دارالكتاب، قم، 

بن ابراهيم، ينابيع املوده لذوى القرىب، حتقيق سيد على مجال اشرف حسيىن، داراالسوه، طاالوىل،  قندوزى حنفى، سليمان
  .ق. 1416

   www .kasbarg .com:كاسربگ

ران،    .ش. 1336كاشاىن، مال فتح اهللا، تفسري منهج الصادقني ىف الزام املخالفني، كتابفروشى حممد حسن علمى، 

   www .ketabnews .com:نيوز كتاب

 ، دوم، قم،)زاهدى(، دارالرضى )جنه األمان الواقيه و جنه اإلميان الباقيه(كفعمى، ابراهيم بن على عاملى، املصباح 
  .ق. 1405

ران، .)ق. 329م (كليىن، ابو جعفر حممد بن يعقوب    .ش. 1365، الكاىف، دارالكتب اإلسالميه، 

  .ق. 1399يق غالم رضا عرفانيان، املطبعه العلميه، قم، حممد حسني بن سعيد، الزهد، حتق كوىف اهوازى، اىب

ران، ) ترمجه(گيالىن، عبد الرزاق، شرح    .ش. 1377مصباح الشريعه، انتشارات پيام حق، 

  .ق. 1418الرى، سيد عبد احلسني، جمموع الرسائل، مؤسسه املعارف اإلسالميه، چ اول، قم، 

   www .loghatnaameh .com:نام دهخدا لغت

ران، مكا   ش، 1374رم شريازى، ناصر، تفسري منونه، دار الكتب اإلسالميه، چ اول، 

ج(مكارم شريازى، ناصر، پيام امام  ران، )البالغه شرح تازه و جامعى بر    .ش. 1375، دار الكتب االسالميه، چ اول، 

ر األئمه األطهار عليهم السالم، مؤسسه جملسى دوم، موىل حممد باقر بن موىل حممد تقى، حبار األنوار اجلامعه لدرر أخبا
  .ق. 1404الوفاء، بريوت، 
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  .ق. 1419خمتارى، رضا و صادقى، حمسن، غنا، موسيقى، دفرت تبليغات اسالمى، چ اول، قم، 

   www .irdc .ir:مركز اسناد انقالب اسالمى

ران، چ اول،    .ش. 1380مصطفوى، حسن، تفسري روشن، مركز نشر كتاب، 

  .ق. 1421، دفرت انتشارات اسالمى، چ چهارم، قم، )مائه قاعده فقهيه(حممد كاظم، القواعد  مصطفوى، سيد

  .معرفت، علوم قرآىن، نسخ اينرتنىت

ران،    .ق. 1424مغنيه، حممد جواد، تفسري الكاشف، دارالكتب اإلسالميه، چ اول، 

  .ق. 1421چ دوم، قم،  مغنيه، حممد جواد، فقه اإلمام الصادق عليه السالم، مؤسسه انصاريان،

مفيد، حمّمد بن حممد بن نعمان عكربى، اإلرشاد ىف معرفه حجج اهللا على العباد، انتشارات كنگره جهاىن شيخ مفيد قم، 
  .ق. 1413

   ق. 1413مفيد، حمّمد بن حممد بن نعمان عكربى، تصحيح االعتقاد، انتشارات كنگره جهاىن شيخ مفيد قم، 

  .ق. 1413نعمان عكربى، اجلمل، انتشارات كنگره جهاىن شيخ مفيد، قم، مفيد، حمّمد بن حممد بن 

  .ق. 1413مفيد، حمّمد بن حممد بن نعمان عكربى، املقنعه، كنگره جهاىن هزاره شيخ مفيد رمحه اهللا عليه، چ اول، قم، 

ران، انتشارات و آموزش)212م (منقرى، نصر بن مزاحم  دوم،  انقالب اسالمى، چ ، پيكار صفني، ترمجه پرويز اتابكى، 
  .ش. 1370
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ج ران،  البالغه، تصحح فريد سيد، موسسه امام صاحب موسوى، سيد صادق، متام    .ش. 1376الزمان عج، اول، 

ران، ىب ، جممل التواريخ و القصص، حتقيق ملك)520نوشته در (مؤلف جمهول  ار، كالله خاور،    .تا الشعراء 

  .3افرار درج  الدين حممد، ديوان مشس، نرم مولوى، جالل
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  .3افرار درج  الدين حممد، فيه ما فيه، نرم مولوى، جالل

  .3افرار درج  الدين حممد، مثنوى معنوى، نرم مولوى، جالل

  .ق. 1407جناشى، امحد بن على، رجال النجاشى، دفرت انتشارات اسالمى، قم، 

  .تا البحار، مؤسسه النشر االسالمى، قم، ىب منازى، شيخ على، مستدرك سفينه

  .ق. 1408نورى، مريزا حسني، مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السالم، چ اول، بريوت، 

  .نورى، مريزا حسني، دارالسالم

موع شرح املهذب، دارالفكر.)ق. 676م (الدين بن شرف  نووى، اىب زكريا حمى   .، ا

   www .naraqi .com:امه كنگره بزرگداشت فاضلني نراقىن ويژه

  : ar .wikipedia .org ويكيبيديا، املوسوعه احلره

، كنزالعمال ىف سنن االقوال واالفعال، تصحيح شيخ بكرى .)ق. 975م (الدين  هندى، عالء الدين على متقى بن حسام
  .ق. 1409حياىن و شيخ صفوه السفا، مؤسسه الرساله، بريوت، 

  ، تصحيح امحد حمسىن سبزوارى،)احملشَّى(زدى، سيد حممد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، العروه الوثقى ي

   ق. 1419دفرت انتشارات اسالمى، چ اول، قم، 

  371: اميان و آثار آن، ص

   فهرست آيات

   آيه مشاره آيه صفحه

  1فاحته * 

  513، 415، 1 261ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَّحيِم 
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  2 448احلَْْمُد ِللَِّه َربِّ اْلعاَلمني 

  5 150اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتقيَم 

  2بقره * 

ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّهُ َمَرضاً    10 129... ىف قـُُلِو

  16 31َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرتـُُهْم 

ا    356، 337، 263،، 22 31َو ِللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن فَاْدُعوُه ِ

  241، 29 125ٍء َعليٌم  َو ُهَو ِبُكلِّ َشىْ 

  81 128... بَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئًه َو َأحاَطْت ِبِه 

  114 341... َو َمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمساِجَد اللَِّه 

  426، 126 425... َو اْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمن 

  154 48...  َسِبيِل اللَِّه َو َال تـَُقوُلوا ِلَمن يـُْقَتْل ِىف 

  195 163َو أْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسنَني 

  302، 283، 222 263ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّريَن 

  257 128... َو الَّذيَن َكَفُروا أَْوِلياُؤُهُم الطَّاُغوُت 

  279 31نُوا ِحبَْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َفِإن َملْ تـَْفَعُلوا فَْأذَ 

  285 222... آَمَن الرَُّسوُل ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن َربِِّه 

  372: اميان و آثار آن، ص



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

 

 

  286 209ال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها َهلا 

  3عمران  آل* 

  5 372ءٌ  ال َخيْفى َعَلْيِه َشىْ 

  8 67... تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َربـََّنا َال 

  26 437ِبَيِدَك اخلَْْري 

  31 265... ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه 

  37 249... ُكلَّما َدَخَل َعَلْيها زََكرِيَّا اْلِمْحراَب 

  42 361... َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُه يا َمْرَميُ 

  61 361... أَبْناَءنا  فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدعُ 

  76 310... بَلى َمْن َأْوىف ِبَعْهِدِه 

  97 306َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنا 

  103 307َعلى َشفا ُحْفَرٍه ِمَن النَّار 

  133 466... َو سارُِعوا ِإىل َمْغِفَرٍه ِمْن َربُِّكْم 

  146 263اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبريَن 

  159 264تَـوَكِّلَني ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلمُ 

  159 108شاِوْرُهْم ِىف اْألَْمِر 

  161 528ما كاَن لَِنِىبٍّ َأْن يـَُغلَّ 
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  169 102... َو الَحتَْسَنبَّ الَّذيَن قُِتُلوا 

  4نساء * 

  10 389... ِإنَّ الَّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ظُْلماً 

  59 70َأِطيُعوا الرَُّسوَل 

  79 438ِمْن َحَسَنٍه َفِمَن اللَِّه ما َأصاَبَك 

  5مائده * 

  2 489... َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم 

  32 107... َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفساٍد 

  93 263... لَْيَس َعَلى الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 

  373: اميان و آثار آن، ص

  119 5ِقَني ِصْدقـُُهْم هَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّادِ 

  6انعام * 

ْم    360، 27 24... َهلُْم داُر السَّالِم ِعْنَد َرِِّ

  76، 45 28 -42َو َلَقْد َأْرَسْلنا ِإىل أَُمٍم ِمْن قـَْبِلَك 

  65 422َو يُذيَق بـَْعَضُكْم بَْأَس بـَْعٍض 

  73 372عاِملُ اْلَغْيِب َو الشَّهاَدِه 

  394، 186، 82 21... يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهم الَِّذيَن آَمُنوا وََملْ 
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  160 412َمْن جاَء بِاحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا 

  7اعراف * 

  408، 96 28... َو َلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقرى آَمُنوا َو اتـََّقْوا 

  131 460َو ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا 

 ِ   182، 179 41.. اُولِئَك َكاْألَنـَْعاِم .. ا َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن 

ا    180 261َو ِللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن فَاْدُعوُه ِ

  9توبه * 

  1 513... َبراَءٌه ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه 

  24 281... ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم 

  29 112... ُهَو الَّذى َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْهلُدى 

  111 163... ِإنَّ اللََّه اْشَرتى ِمَن اْلُمْؤِمنَني أَنـُْفَسُهْم 

  10يونس * 

  107 458َو ِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه 

  11هود * 

  133 207... َو ال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَّذيَن ظََلُموا 

  12يوسف * 

  67 66... ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ ِللَّه 
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  92 43يَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َال تـَْثرِ 

  13رعد * 

  414، 22 413َو َيْدَرُؤَن بِاحلََْسَنِه السَّيَِّئه 

  14ابراهيم * 

  374: اميان و آثار آن، ص

  25 339 -24... أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًه 

   447 37...  َربَّنا ِإىنِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَّىت

  16 حنل* 

  361، 143، 7 48... َمْن َعِمَل َصاِحلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى 

  28 388... ِإنَّ اللََّه َمَع الَّذيَن اتـََّقْوا 

  33 107... َو التـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَّىت َحرََّم اللَُّه 

  36 206... َو ال تـَْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم 

  60 83...  َأرَيْناَك ِإالَّ ِفتْـَنِه ما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّىت

  18كهف * 

  31 29 -30... ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسريَن َأْعماًال 

  19مرمي * 

  25 249... َو ُهزِّى ِإلَْيِك ِجبِْذِع النَّْخَلِه ُتساِقْط 
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  250، 29 249... َفَأشاَرْت ِإلَْيِه َكْيَف ُنَكلُِّم 

  30 250... َءاتَيِىنَ اْلِكَتَب ِإّىن َعْبُد اللَِّه 

  33 250 -32... َو َجَعَلِىن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكنُت 

  392، 96 387... ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 

  21انبياء * 

  8 164َو ما َجَعْلناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطَّعاَم 

  536، 73 529... َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا 

  112، 111، 105 48... َوَلَقْد َكَتبـَْنا ِىف الزَّبُوِر ِمن بـَْعِد الذِّْكِر 

  22حج * 

  38 510ِإنَّ اللََّه يُداِفُع َعِن الَّذيَن آَمُنوا 

  24نور * 

بُّوَن َأْن َتشيَع اْلفاِحَشُه    19 494... ِإنَّ الَّذيَن حيُِ

   407 30...  ُقْل ِلْلُمْؤِمنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهمْ 

  39 203... َو الَّذيَن َكَفُروا َأْعماُهلُْم َكَسراٍب 

  25فرقان * 

  406، 63 405... َو ِعباُد الرَّْمحِن الَّذيَن َميُْشوَن 

  28قصص * 
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  375: اميان و آثار آن، ص

  24 211َخْريٍ َفقٌري َربِّ ِإىنِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَىلَّ ِمْن 

  26 212... يا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت 

  29عنكبوت * 

  45 377... أَِقِم الصَّالَه ِإنَّ الصَّالَه تـَْنهى 

  56 109... يا ِعباِدَى الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرضى 

  61 19... َو َلِئن َسأَْلتَـُهم َمْن َخَلَق 

  30روم * 

  10 128... ُمثَّ كاَن عاِقَبَه الَّذيَن َأساُؤا السُّواى 

  31لقمان * 

ْم    5 11... أُْولِئَك َعَلى ُهدًى ِمن َرِِّ

  20 165َو َأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظاِهَرًه َو باِطَنه 

  372، 23 125ِإنَّ اللََّه َعليٌم ِبذاِت الصُُّدوِر 

  26 49... ْرِض لِلَِّه َما ِىف السَّماَواِت َواْألَ 

  33احزاب * 

  21 21... َلَقْد َكاَن َلُكْم ِىف َرُسوِل اللَِّه 

ا يُريُد اللَّهُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم    232، 33 229... ِإمنَّ
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  72 5... ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََه َعَلى السَّماَواِت 

  34سبأ * 

  13 111... َو َقليٌل ِمْن ِعباِدَى الشَُّكوُر 

  28 102... َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّه لِلنَّاِس  َو ما

  35فاطر * 

  22 182َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِىف اْلُقُبوِر 

  36يس * 

  372، 32 130َو ِإْن ُكلٌّ َلمَّا َمجيٌع َلَدْينا ُحمَْضُروَن 

  37صافات * 

  306، 21، 102 20... يا بـَُىنَّ ِإىنِّ أَرى ِىف اْلَمناِم 

  83 185 -82... ِتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَعَني َفِبِعزَّ 

  39زمر * 

  376: اميان و آثار آن، ص

  142، 141، 3 129َأال لِلَِّه الدِّيُن اْخلاِلُص 

  18 11.... أُولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اللَُّه 

  40غافر * 

  7 392. َفاْغِفْر لِلَّذيَن تابُوا َو اتـَّبَـُعوا َسبيَلكَ 
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  8 393... َأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدْن َربَّنا َو 

  9 393... َو ِقِهُم السَّيِّئاِت َو َمْن َتِق السَّيِّئاِت 

  30 102... ِإنَّ الَّذيَن قاُلوا َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْسَتقاُموا 

  42شورى * 

ْمثَ    37 389َو الَّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكباِئَر اْإلِ

  44دخان * 

  29 478... ِهُم السَّماءُ َو اْألَْرُض َفما َبَكْت َعَليْ 

  48فتح * 

  8 102ِإنَّا َأْرَسْلناَك شاِهداً َو ُمَبشِّراً َو َنذيراً 

  49حجرات * 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌه    10 46ِإمنَّ

  374، 373، 14 371... قاَلِت اْألَْعراُب آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا 

َا اْلُمْؤِمُنوَن    ،146، 145، 144، 15 143... الَّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َو َرُسوِلِه ِإمنَّ

374 ،375 ،376  

  19 264نَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسطَني 

  13 361... يا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر 

  50ق * 
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  16 372َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريِد 

  51ذاريات * 

  19 467. َو ىف َأْمواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ 

  57حديد * 

  4 372َو ُهَو َمَعُكْم 

  23 397... ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم 

  58جمادله * 

  7 372ٍء َعليٌم  ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشىْ 

  377: اميان و آثار آن، ص

  21 112ا َو ُرُسلى َكَتَب اللَُّه َألَْغِلَنبَّ أَنَ 

  61صف * 

  344، 4 264ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَّذيَن يُقاتُِلوَن ىف َسبيِلِه 

  62مجعه * 

  1 142... ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِىف السَّماواِت 

  66حترمي * 

  6 308... يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم 

  68قلم * 
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  4 222َعظيٍم َو ِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق 

  70معارج * 

  21 406.... ِإالَّ اْلُمَصلَِّني 

  69حاقه * 

  30 145ُخُذوُه فـَُغلُّوُه 

  71نوح * 

  3 530. َأِن اْعُبُدوا اللََّه َو اتـَُّقوُه َو َأطيُعونِ 

اراً  َ   5 530َربِّ ِإىنِّ َدَعْوُت قـَْومى لَْيًال َو 

  9 530 -8... ِإىنِّ َأْعَلْنُت ُمثَّ * ُمثَّ ِإىنِّ َدَعْوتـُُهْم ِجهاراً 

  11 530يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً 

  531، 12 530... َو ُميِْددُْكْم ِبَأْمواٍل َو بَنَني 

  76انسان * 

  11 232... فـََوقاُهُم اللَُّه َشرَّ ذِلَك اْليَـْوِم 

  81تكوير * 

  9 107 - 8... َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُه ُسِئَلْت 

   اعلى* 

  5 96 -1.. َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى 
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  8غاشيه * 

  18 335ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ناِعَمهٌ 

  96علق * 

ْنساَن لََيْطغى    7 189 -6... َكالَّ ِإنَّ اْإلِ

  98بينه * 

ُر اْلَربِيَّهِ    7 374. أُولِئَك ُهْم َخيـْ

  99زلزله * 

  378: اميان و آثار آن، ص

  8 423 - 6... اُس َأْشتاتاً يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّ 

  8 407... َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّه َشرا يـََرهُ 

  103عصر * 

  3 125 -1... َو اْلَعْصِر 

  3 142... الَّ الَّذيَن آَمُنوا 

  108كوثر * 

  3 361 -1... ِإنَّا أَْعَطْيناَك اْلَكْوثـََر 

  379: اميان و آثار آن، ص

   فهرست روايات منت
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   روايت معصوم صفحه

  65امام حسني عليه السالم » ...أُْثِىن َعَلى اللَِّه َأْحَسَن الثـََّناِء َو َأْمحَُدُه «

نـَْيا «   48پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...اْخَوُف َما اخاف َعَلى امَِّىت َزْهرَه الدُّ

  139ى حديث قدس» َأْدِخُلوا َعْبِدى اْجلَنََّه ِبَرْمحَِىت «

  258پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...ِإَذا َظَهَرِت اْلِبدَُع ِىف أُمَِّىت فـَْلُيْظِهِر اْلَعاِملُ «

  380، 379پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َو َكاَن «

َرٍه َو ُطوِل َهْجعَ «   41، 27امريمؤمنان عليه السالم » ...ٍه ِمَن اْألَُمِم َأْرَسَلُه َعَلى ِحِني فـَتـْ

  49، 48» َو َدَواَء َداِئُكْم َو َنْظَم َما بـَيْـَنُكمْ 

  381پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...اْسَتْحِى ِمَن اللَِّه َكَما َتْسَتْحِىي «

  532، 109اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم  پيامرب» اْطلُُبوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد اَىل اللَّْحدِ «

  532، 109پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...اْطلُُبوا اْلِعْلَم َو َلْو ِبالصِِّني «

  147پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر اْلَفرَجِ «

  123امام صادق عليه السالم » نِْتَظاُر اْلَفرَِج ِمَن اللَّهِ أَْفَضُل اْألَْعَماِل ا«

  380: اميان و آثار آن، ص

َا « يِن َعَالَماٍت يـُْعَرفُوَن ِ   ،7، 6، 5، 4امريمؤمنان عليه السالم » ...ِإنَّ ِألَْهِل الدِّ

8 ،9 ،11  

  26صّلى اهللا عليه و آله و سّلم پيامرب اكرم » اىنِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ الدُّنَيا َو اْالِخَرهِ «
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  395پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » احلَْْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلِّ َحالٍ «

  160العابدين عليه السالم  امام زين» ِء َو اْهلََواءِ  ُسْبَحاَنَك تـَْعَلُم َوْزَن اْلَفىْ 

  206، 205رضا عليه السالم  امام» ...ِشيَعتـَُنا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَه َو «

207 ،208  

  533، 532، 108پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » َطَلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌه َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ «

  396امام صادق عليه السالم » اْلَغَضُب ِمْفَتاُح ُكلِّ َشرٍّ «

ْنُب ِمْن َعْبِدَك «   133يه السالم العابدين عل امام زين» ...َعُظَم الذَّ

  203امريمؤمنان عليه السالم » ُغّرى َغْريِى«

  457امريمؤمنان عليه السالم » ...َفِإنَُّكْم َمْسُئوُلوَن َحىتَّ َعِن اْلِبَقاِع «

  206امريمؤمنان عليه السالم » ...قـَوِّ َعلى ِخْدَمِتَك َجوارِِحى «

  20اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم  پيامرب» ...اْلَكادُّ َعَلى ِعَياِلِه َكاْلُمَجاِهِد «

  190پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » َكاَد اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفراً «

  314، 308امريمؤمنان عليه السالم » ...َكاْجلََبِل الرَّاِسِخ ...] فـَُقْمُت ِباَألْمر [« 

  378ليه السالم امام صادق ع» َال ِإميَاَن ِلَمْن َال َحَياَء َله«

  129امريمؤمنان عليه السالم » َما َأْكثـََر اْلِعبَـَر َو أََقلَّ اِالْعِتَبارَ «

  132پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...َما َعَبْدنَاَك َحقَّ ِعَباَدِتَك «

  7پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ...َمْن كاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه «
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  206امريمؤمنان عليه السالم » ...اْشُدْد َعَلى اْلَعزِميَِه َجواِحنِى  وَ «

  475امريمؤمنان عليه السالم » َوَصاَر ِمْن َمَفاتِيِح أَبـَْواِب اْهلَُدى«

  428امريمؤمنان عليه السالم » ...َو ُكونَا لِلظَّاملِِ َخْصماً َو «

  301ؤمنان عليه السالم امريم» َو َال َشِفيَع َأْجنَُح ِمَن التـَّْوبَهِ «

  222امام حسني عليه السالم » َهيـَْهاَت ِمنَّا الذِّلَّهُ «

  381: اميان و آثار آن، ص

  191، 19، 189امريمؤمنان عليه السالم » ...يَا بـَُىنَّ أُوِصيَك بِتَـْقَوى اللَِّه «

  ،515، 514امام حسني عليه السالم » ...ُعْرياناً َفَكساِىن .... يا َمْن َدَعْوُتهُ «

518 ،519  

  393، 392پيامرب اكرم صّلى اهللا عليه و آله و سّلم » ..يَا َمْن يـَْقَبُل اْلَيِسَري َو يـَْعُفو «

  186امام رضا عليه السالم » ...َوَالَيُه َعِلىِّ : يـَُقوُل اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل «

  43عليه و آله و سّلم پيامرب اكرم صّلى اهللا » اْليَـْوُم يـَْوُم اْلَمْرَمحَهِ «

  382: اميان و آثار آن، ص

   فهرست اشعار منت

   مصرع اول سراينده صفحه

  517، 516از آن روزى كه ما را آفريدى باباطاهر 

  163از على آموز اخالص عمل مولوى 
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  513بيىن سعدى  دوستان كه مى اين دغل

  394اين ذوق و مساع ما، جمازى نبود عالءالدوله مسناىن 

  53بدانديش، به فرمان شدىن نيست نامشخص  اين نفس

اىي    202، 200اين وطن مصر و عراق و شام نيست شيخ 

  445اى صوىف شراب آنگه شود صاف حافظ 

  518، 517بر در كعبه سائلى ديدم سعدى 

  203برو اين دام بر مرغ دگر نه حافظ 

  318، 316مبرييد مبرييد، در اين عشق مبرييد مولوى 

  144آمن كه جهان خرم ازوست سعدى  به جهان خرم از

  25افشاىن جان را چه داىن؟ صائب  تو دست

  202، 201تن آدمى شريف است به جان آدميت سعدى 

  383: اميان و آثار آن، ص

  147خرما نتوان خوردن ازين خار كه كشتيم سعدى 

  449در منازم َخم ابروى تو با ياد آمد حافظ 

اىي دال تا به كى، از در دوست دورى شي   71، 70خ 

ر عشقت خانه كردم نامشخص    145دمل را 

  185رگ رگ است اين آب شريين وآب شور مولوى 
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  246زاهد تو و رب أرىن اين چه متناست وحدت كرمانشاهى 

  129اى  ز دام طبيعت پريدن خوش است اهلى قمشه

  443سحرگه رهروى در سرزميىن حافظ 

  349مسرقندى گر بر سر نفس خود امريى، مردى رودكى 

  309مهرتى گر بكام شري در است حنظله بادغيسى 

  11نور بصر اى پسر هوشيار نامشخص 

  225يك نظر در كار اين ويرانه كن مالامحد نراقى 

   منايه اعالم

  [ 448آدم ]  حضرت[

  237آقاخان  313، 309، 308، 202) مهسر فرعون(آسيه ]  حضرت

  384: اميان و آثار آن، ص

، 447، 446، 445، 440، 43، 438، 426، 425، 424، 339، 306، 83، 21، 20يم ابراه]  حضرت[
  306عمري  ابن اىب 448

  257، 170، 144ابن زياد 

  277سينا  ابن

  514صمد  ابن

  3) پسر عباس(عباس  ابن
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  496، 493، 189ملجم  ابن

  204ابو اسحاق سبيعى 

  111ابوبكر 

  448ابومثامه صائدى 

  20، 19ابوجهل 

  160ابوحنيفه 

  277، 276، 102، 47، 6ابوذر 

  ،70، 69، 19ابوسفيان 

  87، 19ابوهلب 

  123ابوهريره 

  90امحد امني 

  313، 309امحد بن عبداهللا ُخِجستاىن 

  ،50اديسون 

  356، 103ارسطو 

  360، 24) پسر امام صادق(إسحاق مؤمتن 

   ارمشيدس 448، 447، 446، 445، 443، 442، 43، 359، 21، 20امساعيل ]  حضرت[

  535افشاريه 
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  356، 103افالطون 

  103افالطونيان جديد 

  130اى  اهلى قمشه

  459، 458، 406، 360، 204، 112امام باقر عليه السالم 

، 223، 212، 211، 206، 190، 166، 131، 127، 108، 24عليه السالم ) امام ششم(امام جعفر صادق 
306 ،317 ،318 ،360 ،377 ،387 ،392 ،394 ،395 ،492 ،533 ،534  

  536، 496، 461، 442، 414، 413، 360، 359، 188، 168، 70، 4عليه السالم ) امام جمتىب(حسن  امام

  112امام حسن عسكرى عليه السالم 

، 167، 84، 81، 70، 65، 64عليه السالم ) عبداهللا احلسني، پسر فاطم زهرا، اباعبداهللا، سيدالشهداء اىب(امام حسني 
169 ،170 ،181 ،189 ،191 ،192 ،200 ،201 ،202 ،208 ،226 ،232 ،233 ،236 ،359 ،
362 ،376 ،382 ،387 ،389 ،392 ،394 ،395 ،428 ،429 ،430 ،441 ،442 ،448 ،449 ،
462 ،496 ،500 ،514 ،515 ،516 ،517 ،518 ،536 ،537  

  495 ،36، 286، 208، 207، 205، 200، 52، 50عليه السالم ) امام هشتم(امام رضا 

  516، 208، 167، 160، 133، 6العابدين عليه السالم  امام زين

، 123، 112، 111، 83عليه السالم ) امام زمان، فرزند امام حسن عسگرى، امام دوازدهم، حج بن حسن(امام عصر 
125 ،147 ،149 ،150 ،406 ،408 ،442  

، 101، 85، 69، 66، 65، 51، 49، 47، 43، 42، 41، 31، 4، 3عليه السالم ) امريمؤمنان(امام على 
102 ،109 ،110 ،111 ،129 ،144 ،150 ،159 ،163 ،164 ،،165 ،166 ،167 ،169 ،170 ،
173 ،181 ،184 ،186 ،188 ،189 ،192 ،203 ،204 ،205 ،228 ،229 ،232 ،252 ،276 ،
277 ،303 ،307 ،310 ،313 ،314 ،315 ،335 ،337 ،338 ،341 ،342 ،361 ،381 ،392 ،
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413 ،422 ،428 ،442 ،445 ،457 ،458 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،464 ،475 ،476 ،
490 ،492 ،493 ،494 ،496 ،497 ،508 ،512 ،531  

  224، 207امام كاظم عليه السالم 

  70، 69حبيبه  ام

  360فروه  ام

  536البنيني  ام

  312، 311) مريزا تقى(امريكبري 

  328امرينظام آذرباجيان 

  361نصرت  أمني التجار،

  340، 288انصارى، شيخ مرتضى 

  259انگلس 

  533، 108انوشريوان 

  385: اميان و آثار آن، ص

  227، 50انيشتني 

  535اهورامزدا 

  516باباطاهر  132ايوب ]  حضرت[

  499، 498، 479، 445، 444، 277) آيه اهللا العظمى(بروجردى 

  167اسد،  بىن
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  395، 317، 111اميه  بىن

  69سليم  بىن

  111عباس  بىن

  108بوذرمجهر 

  277) كاشف ميكروب(پاستور 

  278، 50پاسكال فرانسوى 

  288نژاد، دكرت  پاك

  445، 444پرفسور موريس 

  535پيشداديان 

  253پولس 

، 22، 21، 1، 7، 6صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ) قدر اسالم، رسول اهللا، پيغمرب، پيغمرباسالم رهرب عاىل(پيامرب اكرم 
23 ،25، 26 ،27 ،30 ،31 ،33 ،41 ،42 ،43 ،47 ،48 ،49 ،50 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،
79 ،83 ،87 ،103 ،108 ،109 ،110 ،111 ،112 ،125 ،129 ،130 ،132 ،139 ،143 ،145 ،

147 ،149 ،15 ،161 ،166 ،184 ،188 ،207 ،208 ،209 ،221 ،222 ،228 ،232 ،233 ،234 ،
235 ،278 ،280 ،287 ،288 ،289 ،334 ،337 ،33 ،341 ،344 ،345 ،346 ،347 ،358 ،359 ،
372 ،373 ،377 ،379 ،380 ،381 ،390 ،391 ،392 ،394 ،459 ،465 ،481 ،488 ،492 ،
519 ،531 ،532 ،533 ،534 ،535 ،536  

  535لوى 

  535تيموريان 

  534جابر بن حيان طرطوسى 
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  409جابر 

  356جالينوس 

  446، 139، 133، 13، 12، 20جربئيل عليه السالم 

  532جرجى زيدان مسيحى 

  428) بن على(جعفر 

  362جناد بن كعب 

  478، 474حاج حسني 

  449، 445حافظ 

  499حايرى، حاج شيخ عبدالكرمي 

  448، 359، 186حبيب بن مظاهر 

  449حجاج بن مسروق 

  276حجر بن عدى 

  65حر بن يزيد رياحى 

  24حسن بن زيد 

  334، 103حكماى سبعه يونان  424، 359خدجيه ]  حضرت[

  288، 188، 187حلى، عالمه، 

  190محيد بن قحطبه 
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  309حنظله بادغيسى 

  111خالد بن وليد 

  535خوارزمشاهيان 

  376خوىل 

  507) آيت اهللا العظمى(خوىي 

  230راسل فيلسوف منتقد انگليسى 

  47، 44رستم فرخزاد 

  341رودكى مسرقندى 

  111زبري 

  306زكريا بن آدم  249زكريا ]  حضرت[

  202زن حضرت نوح 

  202زن حضرت لوط 

  535زنديه 

  449، 359) زهري(زهري بن قني جبلى 

  356زميقراطيس 

  386: اميان و آثار آن، ص

  [ 536، 424، 428، 359، 169زينب ]  حضرت[
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  535، 48، 47ساسانيان  20ساره ]  حضرت

  131سبزوارى، مال هادى 

  517، 513، 201، 148، 144سعدى، 

  449سعيد بن عبداهللا حنفى 

  356سقراط 

  301سالطني رومى 

  186، 102، 47) سلمان(سلمان فارسى 

  160، 159سليمان بلخى، شيخ 

  111سليمان بن عبدامللك 

  535ها  سلوكى

  111مسره بن جندب 

  374مسيه 

  345سيد مجال 

  447، 446شام 

  495شاه عباس 

  376، 218مشر  511، 510، 212، 211شعيب ]  حضرت[

اىي    495، 200شيخ 
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  200شيبخ صدوق 

  288شيخ طوسى 

  ،150، 149، 64شيخ مفيد 

  25صائب 

  209صدر، سيد حممد باقر 

  495، 131، 51) مالصدرا(صدراملتأهلني شريازى 

  356طالس ملطى 

  111طلحه 

  310) حارثى(عاصم بن زياد 

  149، 111، 169عائشه 

  111عبدامللك مروان  536، 448، 428، 382، 359) قمر بىن هاشم(عباس ]  حضرت[

  382، 65) زياد ابن(عبيداهللا بن زياد 

  228، 6عثمان بن عفان 

  ،148، 83، 82عزيز مصر 

  394عالءالدوله مسناىن 

  310) حارثى(عالء بن زياد 

  301علماى مسيحى 
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  497دافع  على بن اىب 500، 449، 382، 359على اكرب ]  حضرت[

  318، 317على بن محزه 

  536ان على بن طع

  111عمر 

  386، 226، 170، 65عمر سعد 

  277، 276عمروعاص 

  31عمره رجبيه 

  428) بن على(عون 

  [ 529، 334، 258، 255، 254، 253، 252، 251، 250، 248، 103) مسيح(عيسى بن مرمي ]  حضرت[

  533فردوسى  536، 424، 359، 236، 233، 232، 229، 149، 102، 70) زهرا(فاطمه ]  حضرت

  308، 281، 226، 225، 202ن فرعو 

  334فروغى 

  ،103فلوطني 

  ،225، 106، 105، 116، 103قابيل 

  509، 498قاجاريه 

  360قاسم، نو ابوبكر  170قاسم ]  حضرت[

  312، 311) وزير حممد شاه قاجار(قامي مقام فراهاىن 
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  150شاكر  قبيل بىن

  387: اميان و آثار آن، ص

  311قربان، مشهدى 

  515قمى، شيخ عباس 

  497، 461، 430قنرب 

  254قيصر 

  277ُكخ 

  347، 345، 344كعب بن مالك 

  223كليىن 

  518كميل بن زياد   536، 428، 359) كلثوم ام(كلثوم ]  حضرت[

  341، 340اى، سيد حسني  كمره كوه

  255گاليله 

  346، 344گاندى 

  532گوستاولوبون 

  535مادها 

  259ماركس 

  186مالك اشرت 
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  111مالك بن نويره 

  111مأمون 

  81متوكل 

  224جملسى، عالمه 

  360حممد بن ابوبكر 

  306حممد بن سنان 

  428، 359حممد حنفيه 

  312، 311) قاجار(حممد شاه 

  237، 236مذهب امساعيليه 

  345، 344مراره بن ربيع 

  111مروان بن حكم 

  111مروان محار 

  382، 381، 257، مسلم بن عقيل 25، 249، 248، 102مرمي، ]  حضرت[

  448مسلم بن عوسجه 

  279، 278مصعب بن عمري 

  ،393، 226، 111، 101، 85، 83، 69معاويه 

  111معتصم 
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  535مغوالن 

  409املوت  ملك

  111منصور دوانيقى 

  317، 185، 163الدين  مولوى رومى، جالل 510، 281، 212، 211) موسى بن عمران(موسى ]  حضرت[

  111) عباسى(مهدى 

  150ميثم 

  496، 495مريداماد 

  312ناصرالدين شاه 

  509، 378، 226نراقى، مال امحد 

  360، 25، 24نفيسه 

  306منرود 

  50رو  531، 530، 529نوح ]  حضرت[

  144وحدت كرمانشاهى 

  111وليد بن عبدامللك 

  111) عباسى(هادى  448، 447، 446، 445، 443، 442، 439، 20هاجر ]  حضرت[

  203هارون بن عنرته 

  ،190، 111) هارون عباسى(الرشيد  هارون
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220 ،306 ،460  

  381هاىن بن عروه 

  535ها  هخامنشى

  306هشام بن حكم 

  345، 344هالل بن اميه 

  360مهسر ابوبكر 

  250) كشند حيىي(هريوديوس 

  388: اميان و آثار آن، ص

  395، 111، 83، 65) يزيد(يزيد بن معاويه 

  172، 171مريزا حسني يزدى،  529، 298حىي [  حضرت[

  ،148، 83، 82يوسف ]  حضرت[

  389: اميان و آثار آن، ص

  منايه جاها

  312آذرباجيان 

  313، 230آسيا 

  106، 100آفريقا 

  535، 427، 391، 289، 260، 231، 230، 106، 104، 79آمريكا 
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  ،347احد 

  446اردن 

  ،391، 257، 255، 237، 230، 104اروپا 

  254اسپانيا 

  535، 427، 106اسرائيل 

  361اصفهان 

  427افغانستان 

  254اندلس 

  535، 533، 427، 407، 312، 287، 285، 254، 106، 101، 10، 51) انگلستان(انگليس 

  356، 355، 254) روم قدمي(ايتاليا 

، 534، 533، 498، 425، 412، 358، 355، 313، 258، 230، 108، 82، 44، 45، 44، 43ايران 
535 ،537  

  105ايرلند 

  171) واقع در شرياز(باغ دولىت 

  284جبنورد 

  499، 498بروجرد 

  533) كتاخبانه(بريتيش اليربرى 

  407، 406، 112، 80بغداد 
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  306بقيع 

  278بلخ 

  508، 105بنگالدش 

  249بيت املقدس 

  519زهرا  شت

  345پاريس 

  508پاكستان 

  312، 311تربيز 

  446، 345، 68تبوك 

  160تركيه 

  481، 474، 410، 409، 334 335، 302، 287، 285، 230، 83 ،64، 52، 50ران 

  356، 355، 289، 106چني 

  430حجاز 

  443حجر امساعيل 

  482حرم حضرت رضا 

  188حله 

  312محام فني كاشان 
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  499حوزه علمى قم 

  50، 28خاورميانه 

  309خراسان 

  203خورنق 

ران    146خيابان امريكبري 

  464، 537خيابان نريوى هواىي 

  254دامنارك 

  356دادگاه آتن 

  447دمشق 

  284دهكده 

  308، 281رود نيل 

  533، 108روم 

  533روم شرقى 

  390: اميان و آثار آن، ص

  313ژاپن 

  481سارى 

  118، 103سازمان ملل متحد، سازمان ملل، 
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  254سوئد 

  427، 284سوئيس 

  441، 112سوريه 

  464شاه عبدالعظيم 

  407، 406شام 

  407، 313، 312، 309، 231، 230، 101، 79) روس(شوروى 

  172، 171شرياز 

  106صحراى سينا 

  515، 284صحراى عرفات 

  446، 427، 112، 84، 81، 80عراق 

  531، 464، 446، 358، 289، 284، 68، 41، 20عربستان 

  313، 312، 285، 278، 106، 103فرانسه 

  311فراهان اراك 

  252فلسطني 

  25قاهره 

  508موسى الرضا قرب حضرت على بن 

  253قسطنطنيه 
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  230قطب جنوب 

  230قطب مشال 

  465، 464قطر 

  508، 478، 474، 445، 285قم 

  105كامبوج 

  537، 536، 448، 447، 446، 395، 376، 372، 371، 362، 305، 208، 170، 81، 6كربال 

  464كشورهاى حاشى خليج فارس 

  ،443، 424، 78، 31، 20، 19كعبه 

  381، 317، 65كوفه 

  345، 285، 51لندن 

  105الئوس 

  310، 309ماوراءالنهر 

  481مدرسه عبداهللا خان 

  211مدين 

، 429، 347، 346، 345، 318، 288، 278، 204، 170، 168، 69، 68، 67، 65، 24، 23مدينه 
500  

  277مرج عذراء 

  482، 52مسجد گوهرشاد 
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  446مسجداحلرام 

  446، 336، 305، 52مشهد 

  425، 360، 281، 212، 211، 148، 82، 25، 24مصر 

، 448، 446، 426، 425، 424، 382، 343، 306، 305، 70، 69، 50، 43، 26، 22، 20، 19مكه 
449 ،535  

  307مقام ابراهيم 

  284مىن 

  183منظومه مشسى 

  254نروژ 

  425نينوا 

  105ويتنام مشاىل 

  105ويتنام جنوىب 

  535هگمتانه 

  254هلند 

  535، 278، 236مهدان 

  508، 357، 355، 105، 101، 50) هند(هندوستان 

  356، 355، 254يونان 
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