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  هو
121  
  
مهمقد  

  نسیـــم موي تو پیوند جـــان آگــه ماست         خیال روي تو در هــــــر طریق همــــره ماست         
ــــه ماست جمال چهـــرة                به رغـــم مدعیانـی که منـــع عشـــق کننـــد  ت موجتـــو حج  

  
یکتا را و درود الهی بر روان پاك بهترین پیغمبر برگزیدة او محمد مصطفی صلَّی اهللاُ  ستایش ذات خداوند

یه و آله و دوازده نفر از جانشینان آن حضرت و بندگان مقرّ   .ب اوعلَ
حضرت کاستی را که پدرم از فرمایشات قطب العارفین و کهف السالکین م نوارهاي چندي بود در نظر داشت

ریف«  آقاي حاج سلطان حسین تابندة گنابادي رضا علیشاه س سرُّه الشَّ قُد «ه و ضبط نموده بودندتهی، 
 پیاده نمایم و به صورت کتابی در اختیار سالکین راه حقیقت قرار دهم که همگان از فیض کالم ایشان بهره

  .مند گردند و بحمد اهللا این توفیق حاصل شد
سفرهاي متعددي که پدرم در مالزمت ایشان بودند، مبادرت به ضبط بیانات ارزشمند حضرتشان نموده و 
همچنین عالوه بر این، نوارهاي دیگري از گوشه و کنار جمع آوري شده بود که هر کدام از آنها گنجینه اي 

حل سیر و سلوك و آداب شریعت و طریقت بشمار می رفت که به مجموعه اي گرانبها از علم و عرفان و مرا
  .بزرگ بدل گشت

اغلب آنها تقریباً مربوط به  از کیفیت نوارها کاسته شود، زیرا ،چون بیم آن می رفت که در اثر گذشت زمان
اندگار شده و در لذا براي اینکه این نوارها به صورت همیشگی م ،سی سال قبل و همچنین منحصر به فرد بود

حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی اختیار عموم قرار گیرد، پس از کسب اجازه از پیشگاه مبارك بندگان 
  .بر آن شدم که این مهم را به انجام برسانم» دامت برکاته« تابنده مجذوبعلیشاه
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  در معراج) ص(الی آخر سوره بقره و گفتگوي پیامبر  284شرح آیات  -1

  مِيجالر طانيالش نم اِهللابِ ذُوعاَ
  مِيحالر محنِالر اِهللا مِسبِ

لّله يما ف السموات و رضِاالَ يما ف و ان تما يفا بدو  خفُوهاَنفُِسکُم اَو تاُهللاي بکُم بِهفَ ،حاسن يمل ريغف شاُء ون يم ذِّبع
لياُهللا ع يشاُء و يٍء قَديکُلِّ شر.  
ار اوست، بلکه از اوست، آنچه که در یلک خداست، مخصوص خداست و در اختخداست، م يد برایفرما یم

چه  یعنید، یا پنهان کنید آنچه را که در دلتان هست، یکن ن است و اگر شما ظاهریآسمانها و آنچه که در زم
کند، آن  می را خداوند حساب د، همهید او را، چه آنکه ظاهر نکنید و بعد ظاهر کنیکن يو قصد یتّیدر دل ن

قادر و توانا  يزیکند هر که را بخواهد، خداوند به هر چ می آمرزد آنکس را که بخواهد، و عقاب هم می وقت
مان آوردند ین هم همه ایمنخدا، و مؤ او نازل شده است از طرف يغمبر به آنچه به سویمان آورد پیا. است

از نظر رسالت و  میگذار نمی غمبران اوین پیب یچ فرقیاو، ه غمبرانیپ و یبه خدا و به مالئکۀ او و به کتب اله
! يامرزیم که ما را بیا ما انتظار داریخدا ،م امر خدا رایم و اطاعت کردیدیند ما شنیگو می نها همهیا .مانیا

و، ا يکند برا نمی نیمع یکند و حکم نمی فیرا تکل یچ شخصیخداوند ه. توست يا برگشت همه به سویخدا
بکند به ضرر  يو هر کار بد بکند، به نفع خود اوست یکیهر کار ن یهر شخص. او ییوسع و توانا مگر به اندازة

ر اگر ما یبر ما مگا یخدا. نفع و ضررش خود اوست يندارد، برا يگران نفع و ضررید يخود اوست، برا
! يل کردیور که بر گذشتگان ما تحمها را بار مکن، همانط یا بر ما سختیم، خدایا خطا کردیم یفراموش کرد

را و بما رحم  امرز مایو از ما عفو کن، و ب! ل نکنیم، بر ما حمل مکن و تحمیا، بر آنچه که ما طاقت نداریخدا
  .کن ياوریما، ما را بر قوم کافر نصرت بده و  يآقا ییما، تو يموال ییکه تو! کن

که گذشت، و از  یم از آسمانها از عوالم انسانیگفتف بردند، همانطور که یکه حضرت به معراج تشر یموقع
راق یپا فراتر نهاد و وارد مقام باالتر شد، د یاء الهیاء و اولیانب همۀ ود، رفرف را آوردند، نتوانست راه برگر ب

رکب  یعنی گر عقل یر کرد، دیمجرّدانه س. عشق را آوردندم)انان) ه به خودش راتوجت  را هم از دست داد، ی
ا هفتاد ید هفتاد هزار حجاب از نور یفرما می ده است کهیبعض اخبار رس. ل هم فرو ماند و تنها رفتیئجبر

ورهزار حجاب ا دم که اصالً یرس یینور و ظلمت گذشتم، تا به جا ياهایدم و گذشتم، از دریدز ظلمت در نَ
خودمان را گم  یما وقت: دیفرما می گریث دیکه آن حد! مات شدم ،ج شدمیخود شدم، گ یه نشدم، بمتوج
غمبر هم یحاال پ. ار اوستیز در اختیم که اوست که همه چیفهم می م، آن وقتیر شدیمتح یم، وقتیکرد

به  یچ وجه التفاقیبه ه،ه نشدمچ متوجینکه هید به ایفرما می .خودش را باخت یخودش را گم کرد، بطور کلّ
نکه مرا به یمثل ا یعنی( ه شدمبه خودم آمدم و متوجبه شانه من خورد و  یک مرتبه دستی. نداشتم يزیچ

خطاب و (آن وقت مورد خطاب واقع شدم. مرا به هوش آوردند ،از خود بودم يخود یدر حال ب) هوش آوردند
و من ! ید، تو که هستیفرما می دم کهید، شنیندا رس) میکن می از آنها را ذکر یاد است که بعضیمکالمات، ز

االمکان  یشات بزرگان، حتّین عبارات دربارة اخبار و فرماینکه عیا ين مضمون، برایبه اباً یتقر! (که هستم
د من یفرما می )باًین مضمون تقریبه ا یان شود و دروغ نباشد، ولین آنچه که ذکر شده، بیت کرد که عد دقّیبا
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از، ین یوند قادر متعال و بخدا ییکردند که تو يم، به زبان من جاریبگو يزیزبانم به لکنت افتاد، نتوانستم چ
را القا کردم و  یک حکمیرسد من  می ندا. ت واقع شدمیآن وقت مورد عنا. ریفقازمند و یمن هم بندة عاجز ن

چکدام قبول نکردند و شانه از یچکدام نتوانستند تحمل کنند و هیغمبران دادم، که هیرا به همۀ پ يدستور
روان شما هر یه آنها القا کردم و به آنها گفتم که، من به شما و پن است که من بیکردند، و آن ا یرش خالیز

د، من آن یکن که تش را همیا نید یکن ين هر کار بدیچنهم د، ویتش را کنین ید ولیا نکنید، یکن یکار خوب
د، خداوند آنرا به یهم بکن يریت خیاگر ن. سمینو می در نامۀ عمل شما یعنیکنم،  می شما حساب يرا برا

خودشان و امتشان  ياء برایچکدام از انبیغمبرها متحمل نشدند و هیچکدام از پین را هیا. آورد می سابح
ممکن است ما در ! ستیار نیت و قصد که به اختین! ستیسائنکه واقعاً کار طاقت فریا يبرامتحمل نشدند، 

ناکرده خداوند بخواهد ما را  يخدام در دلمان، اگر یریم هم بگیتصم یم، حتّیت خالف کنی، هزاران نیساعت
صرف نظر از عملمان بخواهد ! ماند نمی یما باق يبرا يزیگر چیمؤاخذه کند، که دفاسدمان هم  يتهایبر آن ن

  .میکه در دل دار ییهاتمان و آن قصدیتا چه رسد به ن !بر ما يرد وایبگ
رفتند، یاء متحمل نشدند، قبول نکردند و نپذیاء و اولین انبیچکدام از این که هیرسد به ا می ن است که ندایا

د، یبکن يت بدیکه ولو ن! ؟يریخودت و امتت بپذ يبرا یا تو حاضر هستیآ. است ینکه واقعاً کار مشکلیا يبرا
ت یم، در دلمان نیاگر فرض کن یعنی. د ثواب بدهمیهم بکن یت خوبیمن شما را جزا بدهم و عقاب کنم، ن

! مشکل است یلین خی، ان عالم عذاب بکندیم، خداوند عقاب بکند، خداوند در ایورم شراب بخیم که برویبکن
خودت  يبرا ین حکم را قبول بکنیکه ا یا تو حاضر هستیآ،غمبر کهید به پیفرما می ن است که خداوند همیا

  :ع محض بودیرف بود، مطحضرت هم قانع ص! و امتت؟
  "وارمیدش ـنق یـــیکه گو    دارمیو دــــانت محــچن"

ندارم،  يندارم، من از خودم اراده ا ییرم، من از خودم رأیپذ می من ییکند هر چه تو بفرما می عرض  
ت لطف ین است که خداوند هم نهایا! کنم می اعتتو امر کن، من اط! تو بگو! رمیپذ می ییهر چه تو بفرما

من هم از ! را از شما ن حکمیرداشتم اخودت و امتت، من هم ب ي، برايفرموده، فرمود حاال که تو قبول کرد
ت ین یکه اگر شخص) استده یدر اخبار رس(دیبکن يریت خیکه اگر ن يبه طور! ت برداشتمیف و عناتََلطُّ يرو
 فضاعي اُهللاودهد،  می خداوند ده برابر اجر بکند، يریدهد، و اگر عمل خ می ک ثوابیبکند، خداوند  يریخ
من لبه اندازه  یعنیدهد،  می ک جزایبکند،  يرد، و اگر عمل بدیگ نمی بکند، خداوند بر او يت بدیگر نا شاُءي

جزاُء سيِئَة (ک عمل ی یعنی) همان اندازهو خالف، به  يدر کار شرّ و بد ین برابر، ولیر چندیکار خ(خودش 
ف استین نهایکه ا) مثلُها طُّ ت، ید، به همان نیهم بکن یت خوبیاگر ن یکه نسبت به ما فرمود، که حتّ ت تَلَ

د، خداوند یایتا به مرحلۀ عمل در ن يا در بدام. یرد در خوبیپذ می ت مؤمن رایدهد و ن می خداوند ثواب
ن یرف بود، اص یرف بود و فانع صیت لطف بود، و چون آن حضرت مطین از لحاظ نهایا. دیفرما نمی عقاب

  .ن حکم گذشتیاست که خداوند هم از ا
آمن الرسولُ : دیفرما می ع امر هستم، خداوندیکنم و مط می اطاعت ییآن که عرض کرد هر چه تو بفرما بعد از

هبن رم لَيهکه  ین حکمیهم یعنی. (او نازل شده است يبه سومان آورد به آنچه که از خدا یغمبر ایپ بِما اُنزِلَ ا
همه به خدا و  مؤمنون هم، ،آمن بِاِهللا و مالئکَته و کُتبِه و رسله واملُومنون کُلُّ: کند می غمبر عرضیپ) میگفتما 

ل او ام سغمبر عرض کردیسند پینو می ن رایکه ا( مان آوردندیالئکه و کتب او و ر (هلسن رم داَح نيب قفَرال ن 



9 

چ یه یندگیاز نظر نما یعنی .ندگان اوین نمایم بیگذار نمی یند که ما فرقیگو می ن همهیمؤمنکند  می عرض
دهد به مردم و به  می يو دستور يه ایک اعالمیبخشدار  صورت ظاهر،م یفرض کن. ستین آنها نیب یفرق
هر دو .ند دولت حکم کردهیگو می دهد، باز می ر هم دستوریند دولت حکم داده، نخست وزیگو می .یاهال

پس از آنجهت حکم بخشدار،  .کند نمی یندة دولت است فرقیانکه حکم دولت است و بخشدار هم نمیازنظر ا
 یاگر کس،ال نفَرق بني اَحد من رسلهن یبنابرا .کم مجلس است و باالترر، حیوزحکم نخست . حکم دولتست

ر ین است که مخالفت با امر دولت کرده است، مخالفت با امر نخست وزیمثل ا امر بخشدار کرد، فتمخال
ف یا در ردیآ! ر است؟یف نخست وزیا بخشدار در ردین است که آیاش ان الزمه یا اام. ست و باالترده اکر

 یندگیاز نظر نما یخودش محفوظ است، ول يدارند، مراتب سر جا ینها هر کدام مراتبیا! نه! استاندار است ؟
خدا هم  یندگینما حاال در مرحلۀ. ر استیحکم بخشدار، حکم نخست وز یعنی .هستند یکیدولت، همه 

عت یعت با او بیعت کند، بیلم بسبا م ید که هر کسیفرما می )ع( ین بن علیم حسیطور است، فرض کننیهم
واقع از بندگان  فرق بود، در یلیخ! رینخ! بود؟ ین بن علیف حسیمسلم در رد یعنین یا ایآ. با من است

) ع( ین بن علین است که دست به دست حسید، مثل ایاگر دست به دست او بده یبود، ول ین بن علیحس
 ن در همۀیپس بنابرا. دین است که دست با خدا داده اید، مثل این بدهید، اگر دست به دست حسیداده ا

ن حال مراتبشان مختلف یدر ع یخدا هستند، ول ندةی، همه شان نمایندگیامر و نما ۀمراتب از نظر وجه
ا ی یسیغمبر ما با حضرت عین است که مثالً پیل بر ایه دلین آیا ند کهه اال کردیخ ین است که بعضیا. است

غمبر ما یمراتب پ. ستندیف نیک ردی، نه در ف هستندیک ردیاء همه در یر انبیا با سایو  یبا حضرت موس
. م از هر دو اکمل بودیبود، حضرت ابراه یسیاکمل از حضرت ع یحضرت موس یافضل است و اکمل، حتّ

، قرار داشتند يک مرتبه ایهر کدام در . ت بودست و چهار هزار، مراتب نبوی، صد و بمراتب مختلف داشت
مطاع بود و  ی، امر موسیدر زمان موس. امر خدا بود اطاعت امر او، اطاعت یسیزمان عن حال در یدر ع یول
ال نفَرق پس . ستاطاعت امر او، اطاعت امر خدا یعنینطور، یغمبر ما هم همیدر زمان پ. کردند می د اطاعتیبا

هلسن رم داَح نيهستند یکیاز آن جهت، همه  ،ب.  
ع هستم، یمن مط ییغمبر اطاعت کرد و عرض کرد هرچه تو بفرمایهمانطورکه پ یعنی و قالُوا سمعنا و اَطَعنا

ما !يامرزیرا ب م که مایکن می ا از تو درخواستیم، خدایم و اطاعت کردیدیت هم اطاعت کردند، گفتند شنام 
م و ییآ می تو ياج ما به توست و همه رو به سویخره احتباأل یعنی. توست يبرگشت ما به سو! یرا عفو کن

ن مکالمات شد، ین است که بعد از آنکه ایا. یین است که تو از ما عفو بفرمایانتظار ما و درخواست ما ا
چ ی، خداوند به هکَلِّف اُهللا نفساً الّا وسعهايال ود، فوق طاقت را برداشت و فرم د ویار شدیخداوند آن حکم بس

چون ! نه ییتر از تواناادیز. خودش ییوسعش و توانا ندازةکند، مگر به ا نمی کند و حکم نمی فیتکل یکس
 ما يز برایچ چیاالت ما را هم مؤاخذه کند که هیم، خداوند بخواهد خیست، اگر فرض کنیار نیال به اختیخ

اگر بخواهد عقاب ! م به خدایم، هزار مرتبه ممکن است شرك بورزیکن می ال باطلیهزار خ یساعت !ماند نمی
چ یکنم به ه نمی فید که تکلیفرما می خداوند. ستیار ما هم نیبه اختو ماند،  نمی يزیما که چ يکند، برا

برد و هر  می ش بهرهکه بکند به نفع اوست و خود یهر کار خوب. خودش ییوسع و توانا کس مگر به اندازة
از  یخواه می د که آنچهین که در معراج، ندا رسیده به ایدر اخبار رس. که بکند به ضرر خودش است يکار بد
د از من بخواه و یفرما می یوقت ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا اَو اَخطَأناکند  می عرض. رمیواه، که من بپذمن بخ
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م، در مقابل یا فراموش کنیم یبکن ییر اگر خطایا بر ما مگیکند خدا می رم، عرضیدرخواست کن تا من بپذ
د یندا رس! را ر و مؤاخذه مکن مایبر ما مگ ،میکن یم و کوتاهیا اطاعت امر تو اگر فراموش بکنیتو  یبندگ
ما جز  یعنی ،أناربنا ال تؤاخذنا ان نسينا اَو اَخطَد عرض کرد، ین ندا رسیاز آنکه ابعد . رفتم و قبول کردمیپذ

داشته م به مقام تو، معرفت یمعرفت داشته باش ،میاگر واقعاً ما بدان. میندار يگریز دیو خطا چ یفراموش
ا ما کارمان خطاست، یپس ! میکن نمی م مخالفت امر تو رایداشته باش ییتو آشنا م به مراتب عوالم، و بهیباش

ر ما ا بیخدا ،و لَيس منا االَّ النِسيان و اخلَطا .میندار يزیچان یه جز خطا و نسن است کیا! و غفلت یا فراموشی
نکه، باز هم بخواه، از ما بخواه که یرسد به ا می باز دو مرتبه ندا. میا خطا کنیم یر، اگر ما فراموش کنیمگ
! بار نکن ن و مشکلیسنگ یلیخ يا بر ما کارهایخدا یعنی. ربنا ال تحمل علینا اصالً کند می عرض. میریبپذ

  .رفتمید پذی، ندا رسيهمانطور که بر گذشتگان بار کرد
شده نسبت به احکام و دستورات آنها، از جمله مثالً دربارة  يریسختگ یلیچون در احکام تورات هست، که خ

ش یش مثالً طال باشد، کجاید، کجایساز می یده است، که معبد وقتیرس یاحکام معبد چه دستورات سخت
 یول. همه که بخواهند بسازند يمشکل است برا یلین خیا ،نهاینت باشد و امثال اید زیش بایجانقره باشد، ک

 یعنی. نت کردن او حرام استیده است که زیمسجد ساختن در قرآن دستور داده شده است و رس يدرباره 
د در خود یشا یبعض ید ساده باشد حتیبا. بکنند، حرام است ينه کارییاگر بخواهند محراب مسجد را آ

او را  یرند ولیهم بکنند و اشکال بگ يکار یشود، اشکال در خود کاش می که نماز خوانده ییمحراب و در آنجا
ا خشت نقره بگذارند، و ینت کردن، جواهرات، مثالً خشت طال یمثل ز یرند، ولیپذ می کنند و می غالباً قبول

د صاف باشد، دل ید ساده باشد و بلکه دل باید بامسج. در مسجد حرام استنها یبکنند و امثال ا يه کارنیآ
تحلّید زیبا مسجد  یول .خداست یخانه واقع ،باشد که دل يمعنو ينت هایبه ز ینت داشته باشد، دل م

مثالً  ،غسل ا دربارةی. ن است که هرچه ساده تر باشد بهتر استیا. نت ها را داشته باشدین زید اینبا يظاهر
بکنند  ییت بشود و او را راهنمایخواهد هدا می که یآن شخص. د بوده استیل تعمغسل توبه، چون قبالً غس

دستور داده شده است به  یانت حضرت موسیغسل در د. د غسل بکندیت بکنند بایرند و هدایو دست او را بگ
ران د زعفید کافور داشته باشد، بایبا) عمودا(شود، آب  می داده یدستورات د به آب، آنوقتینام غسل تعم
زند و یمخلوط داشته باشد و بعد، آن هم در معبد بروند و بر سرشان بر يگرید يزهایا چیداشته باشد 

شما اصل دلتان  یعنیسته پاك است، شُد نَیفرما می که) ع(یسیحضرت ع. رهیخودشان را شستشو بدهند و غ
  . و اصل دل است د با خدا باشدید و دل بایست ظاهراً غسل بکنیالزم ن! ستیبا خدا باشد، کاف

د و غسل یید به همان آب صاف و آب خالص خودتان را بشویفرما می .نها را گرفته استین ایغمبر ما بیا پام
رد با یا وضو بگیکند با گالب، ببخواهد غسل  یم کسید با آب خالص باشد، اگر فرض کنید، غسل بایبکن

ن دستور یا. ست و آب مضاف استیص نچون گالب، آب خال. ن باطل استیست و این درست نیگالب، ا
که در  یا آن حکمام. مواقع هم ممکن است شه و در همۀیسهل و ساده است، که هم یلیاسالم است، پس خ

نُب است، اگر  یآن کس ا دربارةی. ستیسر نیهمه کس م يشه و برایهود ذکر شده است، همیانت ید که ج
نُب به تن ر ن نجاستم که از آیفرض کن هود، یانت یدر د) ده استین مضمون رسیباً به ایتقر(باشد خته یج

د یشود، با نمی آن پاك د، واالّرّبآن را بِ ،دهینجاست به آن رس که آن ید و هم آن گوشتید همان جا را بشوبای
نُب م ینکه کسیا ای. حتماً آن گوشت را بردارند، تا پاك شود د ید غسل بکند، و هم بایشود، هم با یکه ج
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نُب شدا اویکه شب  یآفتاب بشود تا پاك بشود، مثالً کس غروب د برود هم خودش را با آب یاو با ،ل روز ج
اگر . شود می غروب شد و خودش را هم شست، آن وقت پاك ید و هم تا غروب نشود ناپاك است و وقتیبشو

 انت اسالمیا دام .د باشدیشود، پس هر دو عامل با نمی غروب بشود و هنوز نشسته باشد، باز هم پاك
گر پاك است، چه غروب بشود و چه نشود، هر ید دیغسل با آب، خودتان را با آب پاك کن! د نهیفرما می

ها در  يرین سختگیا یهود هست، ولیانت یاست که در د ییها ینها سختیا. خواهد باشد می که یموقع
  .روانیپ ين و برایسلمم يآسان گرفته شده است برا یلین است که خیست، ایانت اسالم نید
 عرض! ، بخواهیخواه یرسد که باز هم هر چه م می بعداً باز ندا. رفتمید پذیفرما می ن است که خداوندیا

سخت  یلیکه خ يزیچ ل عرض کرد آندر او(م،یل نکن آنچه را که طاقت نداریا بر ما تحمیکند خدا می
 بلکه آن! تنها نه  یِسخت یعنیبلکه باالتر،  یعنیم، یکه طاقت ندار يزیچ کند به آن می نجا عرضیا اام) است

نکه یرسد به ا می ندا. ل نکنیکه مشکل نباشد بر ما تحم يزیچ بلکه آن که فوق طاقت ما است، يزیچ
 ،کحانِمتو ا کوانِو ه کذابِعبِ ةَا ال طاقَنبرکند  می عرض. د از شما برداشتمیرفتم، که آنچه را که طاقت نداریپذ
ا ما نه طاقت یکند خدا می د از شما برداشتم، عرضیرفتم و آنچه که طاقت ندارید پذیفرما می خداوند یقتو

  :، کهی، و از خودت برانی، که تو ما را خوار بکنمیتو را دار يم و نه طاقت خواریعذاب تو را دار
  ست دشواریکه خوار او شدن کار    مبادا آنکه او کس را کند خوار

بعد از . میو طاقت ندار! سخت است یلیخ! یم که امتحان بکنیم، ما طاقت ندارین تو را دارنه طاقت امتحا
بعداً عرض کرد پس چون طاقت امتحان تو را . طور عرض کرد نیوقت ا رفتم، آنیآنکه خداوند فرمود پذ

 ا ونع اعفو! ذرعفو کن و بگ يدیتو هر چه د!! م، تو از ما عفو کنیو عذاب تو را ندار يم و طاقت خواریندار
را و رحم کن بر ما امرز مای، بنارلَاغف.  

نوشته  يزیچ يصفحه ا يم روین است که فرض کنیمثالش ا. مغفرت و رحم عفو، ن سه مرحله است،یا 
ده یرش دیز يد که نوشته هانش بچسبانیرو يگریکاغذ د یعنیشده، عفو کردن مثل آن است که بپوشانند، 

اصالً پاك کنند و آن نوشته ها را  یعنی) آمرزش(ن مرحله، مغفرت است،یباالتر از ا. استن مثال عفو ینشود، ا
باشد در  يا هم نامیکه اگر فرض کن نیرحم ا. ن مغفرت استین نباشد، ایدر ب يپاك کنند که نوشته ا یبکلّ

  .است رحم ین معنیم، ایسیر بنویخ، تقدیتوب يم و به جایما که بد باشد، او را بردار پروندة
! عذاب، ثواب بده يبه جا یعنی! و هم بر ما رحم کن امرزیا هم از ما عفو کن، هم ما را بیکند خدا می عرض
ا ی، پس خدایما هست يم، تو موالیندار ییر از تو هم موالیکه غ ،نايولم نتاَما،  يآقا ییتو ،ما يموال ییکه تو

 يفَانصرنا علَم، یاوریرو ب يگریم به کس دیخواه نمی یعنی!!! میندار يکار يگریبا د یما هست يچون تو موال
رينکنند  می که کفران نعمت تو را یکه کافر هستند، و بر آن قوم یپس ما را نصرت بده بر آن قوم،القَومِ الکاف

  !ما را نصرت بده
صداُهللا ق لالعي يظالعم   
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  ایط ظهورو شر) عج(ت د حضرت حجشعبان، تولّ در بیان نیمۀ - 2
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
نطور یند، همه اکم دانستیست و یدوم ماه رمضان، شب هفدهم و نوزدهم و ب مۀین یقدر را بعض يشبها
م ست و سویب کهاند  هم گفته یبعض. مست و سویکم و بیست و یبه شب نوزدهم و باند  اختصاص داده یبعض

اند  که به اختالف ذکر کرده ،ست و چهارمیا شب بیاست که قرآن نازل شده است  یشب قدر است، که شب
ست و یج لزوماً از شب بیکه قرآن در قلب مبارك حضرت نازل شد و بعداً به تدر یکه شب قدر است، شب

د یال است که عل ماه شواوشب قدر شب اند  هم گفته یبعض. ف حضرتیهفتم رجب شروع شد  بر صدر شر
د هنوز در آن موقع تولّ. شعبان، شب قدر است مۀیشب ناند  هم گفته ین است که بعضیمقصود ا. فطر  باشد

ن اخبار از آن بزرگواران یا( المالس مهِیلَقبل ع د بشوند، ائمۀقبل از آنکه حضرت متولّ ،حضرت واقع نشده بود
د قدردان بود و مقصود از شب قدر هم یشب قدر است که با ،شعبان مۀینشب اند  که از جمله فرموده) است

ست ین نیزنده نگهداشتن به ا. زنده نگه داشتن یعنیاء یاح. میاء بداریم و احین است که ما قدرش را بدانیا
م و تهمت یبت کنیا غیم، یم و مسخره کنیم و خنده کنیکن یم و شوخیدار باشیب. میدار باشیکه تنها فقط ب

به آن آگاه  يه معنوم و از توجیخبر باش یاز معنا ب یعنی ،به ظاهرفقط م یبخوان ییا باالتر، دعایم، یبزن
فقط منظور  یول ،میندبه بخوان يم، دعایفرج بخوان ينکه دعایا ایم و یبخوان يظاهر يم و فقط دعاینباش

 که دل باست یروح موقع. خواهد می حست، بلکه رویر نثّچکدام مؤینها هیظاهر باشد، منظور عبارات باشد، ا
 يد، از دل از رویگو می که ییخواند، آن دعاها می که یی، دل ارتباط با خدا داشته باشد، آن عبارتهاخدا باشد

! گردم م قربانتییم، دائم ما بگویبرو یش شخص بزرگیقت باشد، مثالً اگر ما بظاهر پیحق يو از رو یدگیفهم
م یرون رفتیب یوقت یول! رمیپذ می از جان و دل! کنم می اطاعت ییهرچه بفرما! مت بشویفدا! جانم به قربانت
ده، نکه فالن کار را برو انجام بیداد به ا ياگر همان موقع دستور تنها، نکه همان حرفیا ایم، یمسخره اش کن

شود؟  می چطورد آخر ین در جواب بگویگذشت کن از او، ا يدار يگری، که با دیی، دعواییعاا نسبت به ادی
شود که  می ن معلومیخودم بگذرم؟ ا است که من دارم، چطور از حقّ ین حقّیشود؟ آخر ا می قربان چطور

ن هم مثل یا. قت نداردیت ندارد، حقیکنم، واقع می اطاعت یید قربانت گردم، هر چه بفرمایگو می آنکه
 هبين: میینداشته باشد که بگو یباطن یول داشته باشد، يم و ظاهریکه به ظاهر بخوان ییماست، دعاها يدعاها

ا من بر فرض بر یکند خدا می عرض یعنی، حر نارِک يبالئک و صبرت عل يعذابِک و کَيف اَصبر عل يصبرت عل
بر آتش جهنّم تو صبر کنم، به نظر و عنایت تو چگونه صبر  ؟، بر فراق تو چگونه صبر کنمعذاب تو صبر کنم

ه است؟ پس یکه در ادع یر عباراتیا ساین طور است؟ یما هم يا برایآ ما؟ يدارد برا یتیا واقعینها آیا م؟کن
م، زنده ین، که دل را زنده بداریهم یعنیاء هم یاح. قت باشد و ارتباط با قلب داشته باشدیحق يد رویدعا با

که چه  ،اد خدایم و به یبگذران يداریم به بیاد خدا باشد، اگر بتوانین است که با خدا باشد و به یداشتن دل ا
م، یر بخوابر و متذکّم، با قلب متفکّیخواب می هم یم تا موقع خواب، وقتیاد خدا باشیل شب به او واالّ ،بهتر

 " ةبادع نوماملُ ومن "ده است ین است که در اخبار رسیا. اد او خوابمان ببردیم و با یاد او بداریدل را به  یعنی
اد خدا ید یپس موقع خواب با. اد خدا غافل باشدید از ینکه مؤمن نبایا يبرا. خواب مؤمن عبادت است یعنی

  .اد خدا بخوابد، پس خوابش هم عبادت استیکند و با 
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ن نشده است که چه شب؟ که از یاء بدارند و معیاست، که در شب قدر مستحب است که احیاح ین معنیا
شود گفت  می ن خودشیاء بدارد، که اتفاقاً اینکه مؤمن قدردان باشد و احیا ياشعبان، بر مۀیجمله شب ن

ظهور خواهد کرد،  یشخص بزرگ ینده داده اند، که در مثل امشبیاست از بزرگان سابق که خبر به آ یکرامت
شده باشد، کند، بعد از آنکه پر از ظلم و جور  می د خواهد شد، که عالم را پر از عدل و دادمتولّشخص بزرگی 
 یعه اختالفیان شیشود گفت م می باًیشعبان، شب قدر است که در واقع تقر مۀین شب نیااند  که قبالً فرموده

 اهل سنت هم ذکر یکه حتّ يشعبان بوده است و طبق اخبار مۀیآن حضرت در نست که تولّدیهم ن
ت ن کتب اهل سنّیاز ا یلیو امثال آن، خ ،مةَهاملُ لُصوة، فُدواملَ نابيعيت، مثل اهل سنّ ، در کتب مختلفۀکنند می

کنند و  می حیتصر یلی، که خیو چه به عرب ینها چه به فارسیاز ا یلیو خ يهست مانند مناقب مرتضو
نان خودش را ید حضرت، جانشرَب می کنند از حضرت رسول، که اسم می تیکنند و روا می را نقل ياخبار

ن بود که خلفاء یهم قائم آنهاست و به واسطۀ ی، که دوازدهمیتا دوازدهم د به صراحترَب می حضرت اسم
م داشتند که ی، و تصمیاشتند از دوازدهمن است که وحشت دیالع بودند، اعباس هم از آن اخبار با اطّ یبن

د یفرماغمبر بیپ یغمبر داشته باشند، وقتیده به پیکه اگر واقعاً آنها عقینگذارند حضرت زنده بماند، در صورت
را پر  کرد و عالمد که او ظهور خواهد یبگو یتوانند او را بکشند؟ وقت می قائم آنهاست، آنها چطور یدوازدهم

غمبر بدون جهت خبر یپ اَلعياذُ بِاهللاا ی!! رند؟یرا بگ ییاراده خدا يتوانند جلو می از عدل و داد خواهد کرد، آنها
 آن وقت عالم را پر از عدل و داد! کرد نمی آن وقت ظهور داشتند که می به او یداده؟ اگر آنها دسترس

وا طفئُيل ونَديرين ببرند،یاز بتوانند نور خدا را  می کردند که می الیچون که کر و کور بودند خ یول. کرد نمی
ناِهللا ور و ين اَ اُهللا يابيتم نورخدا یموش کنند ولخودشان خا يدهانها بهخواهند نور خدا را  می ، آنهاه 

  .کند می گذارد، او نور خودش را کامل نمی
  شش بسوزدیس پف کند رــهر آنک              روزد ــزد بر فـــیراکه ا یــــچراغ

مراقب بودند بعد  از رحلت حضرت اما  ین ببرند، حتّینکه حضرت را از بیت داشتند به ایو آنها جد  
تّشيحسن عسگر فَ ا فرزند ینند آیش کنند خانه آن حضرت را و ببیآنکه تفت يند برافرستاده بود ینی، م

را وادار کردند  ییزنها یحت. ن ببرندیمانده باشد او را از ب یا نه؟ که اگر باقیمانده  یاز آن حضرت باق يذکور
وجایبه ا حضرت باشند که هر کدام حامله باشد تحت نظر باشد،که اگر وضع  يزهایت و کننکه مراقب ز
بت کنند و در پس پرده ین است که حضرت مجبور بودند غیا. ن ببرندیه پسر بود او را از بش شد و بچحمل

. يو کبر يبت دو تا بود، صغریماست، غ یات مذهبیده است و از ضروریکه در اخبار رس يو بطور. باشند
واسطه بود  رک نفید که در آن زمان یتاد سال، شصت و هفت  هشت سال طول کشحدود هف يبت صغریغ
ارت آن حضرت نداشت یبه ز یچ کس دسترسیگر هیبود که د يبت کبریعه، و بعدش غین آن حضرت و شیب

کنند  می نیکه وقت مع یی، آنهاونَتقِّواملُ بذکَاند  ، و فرمودهيبت کبریغ ين نشده است برایهم مع یو وقت
  بت چقدر خواهد بود؟ید کرد؟ و مدت غن نشده است که چه موقع ظهور خواهیوقت مع دروغ گفته اند،

. سازد می و داد را بر پاکند و عدل  می که عالم پر از ظلم و جور شده باشد حضرت ظهور ید وقتیفرما یم
م ینیم ببیخواه می واقع شده است، يهستند که ظهور یعکه مد یم که آن اشخاصییم بگویخواه می حاال ما

چ یا هیآ! نشده يظلم و جور؟ اگر پر از ظلم و جور است پس حاال ظهورا پر از یعالم پر از عدل و داد است 
م که ظلم و فساد ینیب می د حاال جهان پر از عدل و داد است؟ در تمام گوشه و کنار عالمیتواند بگو می یعاقل



14 

ن است که ظهور یل بر این خودش دلیبرقرار است، پس چطور ظهور شده است؟ ا ینید یو ب يو خرابکار
 يایبه اضافه، حضرت اح.ندیگو می ستند که ظهور شده است دروغه یعکه مد یاست و آن اشخاصنشده 

د ین اسالم نسخ شده، ما اصالً نباید که دیت بکند و بگویمهدو يکه ادعا یآن کس. ن اسالم خواهد کردید
ن اسالم ینسخ د یعکه مد یست، پس آن کسین اسالم قابل نسخ نیم دییگو می نکه مایا يم، برایدنبالش برو

مۀید به دنبالش رفت، مثل مسیده ما کّذاب و باطل است و نبایاست اصالً به عق و . میاب است فرض کنکذّ لَ
کند او اما دوازدهم است و فرزند  می که ظهور ینکه آن کسیعه معتقد است به ایم شییگو می ن تر، ماییباز پا

 ایت شده اند،آیمهدو یکنند که ظهور شده و مدع می عاکه اد یینهایست، حاال ایبالفضل اما حسن عسگر
تواند،  نمی !هستم؟ يل اما حسن عسگرعا کرده که من فرزند بالفصخودش ادند که آن شخص یتوانند بگو می

 یاست، مادرش ک یولد شده است و پدرش چه کسدانستند که در کجا متّ می نکه مردم همهیا به واسطۀ
ن است یا! هستم؟ يد که من فرزند اما حسن عسگریتواند بگو می اسند، پس چطورشن می نها را همهیاست، ا

) ستیل اما حسن عسگرد که فرزند بالفصبشو یتواند مدع نمی نند کهیب می نچو(اند  که آنها مجبور شده
نّ يند اما حسن عسگریکه بگواند  مجبور شده مااوالد دار نبوده، اوالد آور نبوده،  یعنین بوده اند، یع 

ل امام م فرزند بالفصییگو می نکه مایم، به واسطه ایبرو یعن شخص مدید دنبال این نبایم پس بنابراییگو می
د ین بوده، اصالً نبایعنّ يحسن عسگرد امام یگو می که یپس آن کس. ظهور خواهد کرد يحسن عسگر

که  ین اشخاصین است که ایا. عا برودن ادید دنبال ایعه نبای، اصالً شمیبدان باد او را کّذیبا م،یدنبالش برو
ه ادلّه بنها همه یکند، ا می تیمهدو يکه ادعا یند ظهور شده است و آن کسیگو می ظهور هستند و یمدع

 یعاب هستند و مخصوصاً اگر مدن ادلّه باطل و کذّیات مذهب ماست، به ایم و از ضروریعه داریکه ما ش يا
 نکه قرآن رد آنهایا يبرا. ن باالتر و بدتر استیالم نسخ شده، که اند که اسینسخ اسالم هم بشوند و بگو

 يگر برایشرط د. ات اسالم استین از ضروریا... و اِهللا ولَسن رلک م وکُجالن رِم دحبا اَاَ) ص( دحمم ما کانَ.کند می
از جان و دل و مال  یعنیاران فداکار آن حضرت باشند، یزده نفر باشند که از یصدو سین است که سیظهور ا

ند یاگر بگو.ند جانت را بده، بدهدیاگر بگو. ند مالت را بده، بدهدیاگر بفرما. ز فداکار باشندیو از همه چ
د ینکه امر فرمود، بایبه محض ا. دیچه؟ نگو يا برایا چرا؟ ید، ینه نگو. فرزندت را بده در راه جنگ، بدهد

دا یپ ين طوریتاد و دو نفر افههداء الشّ دیحضرت س يچون برا! ين طوریزده نفر ایصد و سیس. اطاعت بشود
  :دیگو می همانطور که عباس . بودند) ع(ن یدر حس یشدند که واقعاً فان

  ور استــن در حضیار حســخسر                      ور استـــتو ک دةیپس گفت که د
  ر دارم؟ـــیغ و تیت باك ز یـــک            ارم ـــی يه روـــر بـــتا هست نظ

امام دوازدهم، به ) عج(حجت عصر  ا کمالِ قوة جاذبۀام) ع(ن یحس ينها هفتاد و دو نفر بودند برایا  
. دا بشوند تا ظهور بکندید پین گونه فداکار بایزده نفر ایصد و سیاست که از او هم باالتر خواهد شد، س يقدر

ون به اختالف، یلیا صد و چهل میا صد و پنجاه، یون یلیم ستیم؟ صد و بیعه هستیون شیلیحاال ما چند م
مان جهان در انتظار ا صاحب الّزی«م یسینو می تابلوها يهمه هم رو "هجرفَ اُهللا لَجع"م ییگو می همه هم

م، ین باشید در آداب شرع بهتر از ایم بایاگر ما در انتظار او باش!! وست؟کجا جهان در انتظار ا.»توست
کنند؟  می ما مطابق دستور امام رفتار يا زنهایم؟ آیکن می ه را درست مراقبتیاز وظائف شرع کیکدام

م؟ پس یزِ ما طبق دستور است؟ پس چه انتظار داریکنند؟ چه چ می ما طبق امر آن حضرت رفتار يمردها
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چه ظهور  يبراکند، پس  می م اما زمان هم به حرف تنها باوریکن می الیم، خیمتملّق هست! میدروغگو هست
دا نشده است، پس هر یزده نفر هنوز پیصد و سیون، سیلیست مین صد و بیان اینکه در میا ينکرده؟ برا

نویکوشش و جد یکس ت کند که طبق امر آن حضرت و ماران آن حضرت یات آن بزرگوار عمل کند، تا از ی
به حرف تنها ! ستیوالّا به حرف تنها ن. دآن حضرت را داشته باش يروینکه بتواند افتخار پیمحسوب بشود، تا ا

!! تنها تمام شد؟ ن حرفیر عدالت به انتظار توست، به همیجهان در انتظار توست سر م که همۀییاگر بگو
در درون خودمان باشد  میریگ می که ید جشنیم، باید خودمان را اصالح کنیبرداشت، با يگرید فکر دیپس با

د یالبتّه صورت ظاهر هم با. میم و عمل به دستورات آن حضرت کنیت کنید آن حضرت جدتولّ و به شکرانۀ
در  یم که آن جشن واقعیت کنیجد یول. میرید جشن بگی، و بالُّهکُ کترال ي هلَّکُ کدرما ال ي وجشن گرفت، 

  :دا بشود کهیت پیدا بشود که ظهور نور آن حضرت و معرفت به نورانیدرون ما پ
  دیکن يرو و سوسن آزادــــهمچو س         دیکن يادـــمؤمنان ش روهــــگ يا
  چون گلستان خوش خضاب زبان، یب         ر آبــد هر دم شکییگو می کــــیل

م که ید خوش وقت باشیم، باید قدردان باشیم، باید شکر گزار باشیالبتّه صورت ظاهر هم، با یول  
، ولو يرویق پیاً نعمت توفینعمت وجود آن بزرگوار و ثان الًت فرموده است، اوین نعمت را به ما عنایا خداوند

. میکن می عیتش يم، ادعایکن می آن حضرت يرویپ يدر صورت ظاهر ادعا یم، ولیکن نمی آنکه در باطن عمل
  :دیگو می که

  !شانیو پرــــگ ی،میستین نشایپر       !شانیو از اــــگ ی،میستیشان نیاز ا
 .مید افتخار کنین اندازه هم بایبر ما گذاشته اند، به هم يعشر یعه و اثنیصورت ظاهر، اسم ش  
. میماست بر خود ببال ينکه آن حضرت مقتدایم و به اسم ایمفتخر هست يعشر یبه نام اثنم که یافتخار کن

ک یه تبرگر البتّیبه همد ین نعمت عظمآ يبرا م ویم و شکر کنیرید جشن بگین است که ظاهراً هم بایا
هم  یکیاست و  من جشن مهیر، اید غدیم بعد از عییم بگویتوان می ین است که از جهات مذهبیا. مییبگو

عا اد یعنیشتر دارند، یب يرویپ يعاو فقرا چون اد. مه شعبانیو شب ن) زده رجبیروز س(ر یتولّد حضرت ام
م که آن حضرت یعا داراد ،ةماالُ هوا هذباَ يلع ا وناَ: دانند، که  می خودشان يدارند که آن حضرت پدر معنو

که  یستیشتر بایب م، پس مایت داریبه فتراك وال یار اوست، ما که بستگیت در اختیماست و وال يپدر معنو
م فقط به ییگو می گران راید یعنیم، یدان می گرانیک تر از دینکه ما خودمان را نزدیا يم، برایشکر گزار باش

ن یم، ایدان عه مییو ش يعشر یما خودمان را واقعاً اثن یبودن، ول يعشر یع و اثنیدارند از تش یظاهر اسم
ها  یصوف لۀیران به وسیع در ایشدن مذهب تش یم که رسمیو به اضافه افتخار کن. مید افتخار کنیاست که با

ور کرد و شهر اشرف را گرفت، که ر قلندر و قزلباش، اول ظهبا هفت نف یل صوفیبوده است و شاه اسماع
هشهر نام.(ده شدینام اَشَرف البِالد ب فتح کرد وشهر ها) ده شدهیکه حاال بِ گر را ید ياو خروج کرد و بعداً مرتّ

نکه یا به واسطۀ. کرد یرا رسم يعشر اثنی نجا رواج داد و مذهبیبودن را در ا يعشر یف کرد و اثنتصرّ
ب،  یلیخ یِها االن چه هستند؟ سنّیان بودند، شامیها مانند همان شامینرایا ها، ی، مصریا بلکه ناصبیمتعص

ن مردم یها آمد و به زور، ا یر صوفیشمش یران خوارج هم بودند، ولینها، بلکه در ایر، مراکش، و امثال ایالجزا
ب یع به عالم تشدر واق ینکه خدمتیا يکرد، برا یکرد و دوازده امام يعشر یرا اثن ع کرده باشد، آن تعص
ب است و جا. کرد يعشر یران را اثنینکه همه ای، او را وادار کرد به ایمذهب تأسف است، همانطور  يو تعج
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نابر، سب علیام یکه بن یر علیآن منبر به شمش يه هایکه پا یکردند در صورت می را یو اوالد عل یه و بر م 
نطور یحاال هم هم. کردند می سب او یشد منبر، ول نمی بود که استوار نمی یش علاگر کوش. استوار شده بود

افت، یت یما رواج و رسم لۀیدا شد، به وسیما پ لۀیران به وسیبودن در ا يعشر یع و اثنیاصالً اساس تش! شده
ل داشتند یم ن مذهب را داشته باشند وینبودند در واقع ا ین که راضیبه ا(ت یعصبان يند رویآ می حاال

ب سنّ یناصب يها یهمان سنّ بودن خارج  يعشر یآن وقت تهمت زدند به ما، که از اثن) باشند یو متعص
وسته یدر واقع ما پ. میکرد يعشر یو ما آنها را اثن! میما هست یواقع يِعشر یکه اثن یدر صورت!! میهست
  .مین جشن باشید قدردان ایشتر باین است که ما بیا .اند م وآنها وابستهیهست

صداُهللا ق يلالع يظالعم  
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  )ص(ضحی و االنشرح و زندگی پیامبر الشرح سوره هاي و -3
  مِيطان الرجيَعوذُ بِاِهللا من الشا

 مِيبِسمِ اِهللا الرمحنِ الرح
د و در واقع د کامل خوانده بشونیهستند که با ییاز سوره ها حشرم نلَاَو  يحالضو یعنی،ن دو سورهیا  

د، که اگر حساب بشو یکیآنها  يده است که هر دو تایه است که رسچهار سور یشوند، حتّ می حساب یکی
م یحمد اگر بخواه نماز باطل است، مثالً بعد از سورةست و یم، درست نیا نخوانر یکیم و یرا بخوان یکی
ولَاَد حتماً یم، بایرا بخوان يحالضم نا سورة ی. شوند می ک سوره حسابین دو سوره، یکه ا م،یرا هم بخوان حشر
ن یند که ایگو می یچون بعض( ن استیکه بعد از ا ريشقُ ايالفل ، باسورةليالف صحابِاَبِ کبر لَعفَ فيکَ رم تلَاَ

) واندد هر دو را با هم خیشود و با می ک سوره حسابین یو بنابرا یمتعلق است به آن سوره قبل ايالفل سورة
ن دو سوره در یهست، که ا) ص(ت حضرت رسول یار مورد عالقه و عنایهم که بس حشرم نلَاَو  يحالضو سورة

هت ن جین حضرت است، از ایما، چارق و پوست د که به اصطالحِیفرما می انیحضرت را ب واقع تمام گذشتۀ
  .م آن دو سوره رایکن می یش آمد، معنیحاال که به مناسبت، پ. عالقه مند است به آن

چون هر دو . ردیگ یهمه جا را فرام یکیتار ی، قسم به شب، وقتیه روز و به روشنبقسم : دیفرما یم  
است  ییزهایچ به آن یحق تعال يهاخورد، قسم می ن است که قسمیشأنه هستند، ا یاز آثار عظمت حق تعال

و  یبه روشنائ یعنیخورد  می قسم به روز. کند می کند، داللت بر عظمت خالق می که داللت بر عظمت خلقت
تو و تو را  يتو را وانگذاشته خدا ،يلما قَ و کبر کعدما ورد یگ می فرا یکیهمه جا را تار یقسم به شب، وقت

ل نازل نشد و یجبرئ توسط يه ایچون در مقابل قول آنهاست که بعد از آنکه چهل روز آ. هم دشمن نداشته
 یمحمد باو غضب کرده و بعض يخدا گریگفتند د می کردند و می ین خوشحالیمشرکامد، یفرود ن یوح
هم خوشحال شدند، گفتند  یبعض! ندارد يگر به او کاریرا و د ش او را رها کرده، واگذاشته اویگفتند خدا می

از  يعده ا یباعث ناراحت! کند می عاکه اد یبزرگ يندارد با خدا ين است که رابطه ایل بر این خودش دلیا
است  یتک مدیست؟ که یت چکه واقعاً ثبات قدم نداشتند، ناراحت شدند که علّ یین هم شد، آنهایمؤمن

لع می مان نداشتند، متزلزل شدند و گفتند که معلومیکه ثبات ا يه اک عدی! نازل نشده یوح اذُ یشود که اَ
اهللا  یعنیداد  یه آن شرحه نازل شد که البتّیبعد آ. ناراحت بود یلین جهت حضرت خیاز ا! ستین يخبر بِ

بشود و جواب  بر من نازل ید تا وحییایکردند و حضرت فرمودند فردا ب یدارد که سؤاالت یمقدمه و علّت
هنوز : حضرت فرمودند. امدیش آمدند، جواب نید، باز فرداییایامد، فرمود فردا بیفردا آمدند، باز جواب ن. بدهم

نکه تو یا يبرا «ه نازل شد که یبعد آ. کردند می ید و آنها خوشحالیروز طول کش نشده، که چهل یبه من وح
ايک امریگر یکه در واقع د يکرد می الیشود و خ می نازل یفردا وح یگفت می چون »!یاهللا نگفت ن شاء 

ن است یا، یفتاهللا نگ ن شاءو ا يما نکرد زل بشود و منوط به امر ما و ارادةد نایکه با یو معمول ياست عاد
 ن شاءحق کن و ا ، منوط به ارادةیبکن یخواه می ين به بعد هر وقت کاریاز ا ر افتاد ویکه چهل روز به تأخ

  .ما ين دستور است برایه اکه البتّ! اهللا بگو
ند خدا یگو می یعضبند در واقع، که یگو می خورد که دروغ می مقصود، در آنجا از جمله خداوند قسم  
نه  ،يلما قَ و کبر کعدما و! ستین طور نی، ايند مورد غضب خدا واقع شده ایگو می یاشته و بعضتو را واگذ
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تو از  ي، آخر کار بهتر است برايلاالو نم کلَ ريخ ةُرلالخ و. نکه تو را دشمن داشتهیاگذاشته و نه اخدا تو را و
ه داشته باش یعنیکار ل اوین عالم است که ایتو بهتر از ا يبرا یتو به آن عالم توجل است و آنجا آخر نجا او

 يبه قدر( یو زود است خداوند ببخشد به تو آنچه را بخواه ،يک ربک فَترضيعطيولَسوف . است و آخرت است
 ه را حضرتیده است که مقام شفاعت کلّیکه در اخبار رس) يبشو یو راض يببخشد که تو خوشحال بشو

  .کند می ت و خداوند وعده فرمود که هر کس را بخواهد، او شفاعتخواس می
 د و آنها را محاصرهیآ می به گناهکاران امت رسد، آتش رو می امت کهیده است که روز قیدر اخبار رس  

غمبر و حضرت یشوند به پ می یزنند، ملتج می ادیزنند، فر می ندارند، صدا ينند چاره ایب می نهایا. کند می
 کند، آتش بر می کند و با عجله به طرف آنها حرکت می ک مرتبه رو به آتشیشنود،  می آنها را يصدا
ن طور تا چند مرتبه، تا ید، همیآ می د، آتش دوباره رو به آنهایفرما می باز مجدد حضرت مراجعت. گردد می

مستغرق در گناهان  یلیگناه نداشته باشند و خ یلیخ یعنیشود شفاعت کرد،  می که يباالخره آن اندازه ا
  .ت حضرت واقع بشوند و شفاعت بکندینباشند، ممکن است مورد عنا

کند آن حاالت  می ياد آوریبعد خداوند  .يک ربک فَترضيعطيولَسوف  :دیفرما می ن است کهیا  
د داد؟ تو قبل از آنکه متولّافت و جا یم نیتیا خدا تو را یآ ؟ياوماً فَيتي دکجِيم لَاَ :دیفرما می او را، گذشتۀ

حت تکلّف مادرت و جدت عبدالمطّلب واقع و ت يم بودیتی، يد شدمتولّ یا رفت، وقتیپدرت از دن يبشو
حضرت . ت کردیب نگهدارالمطلّجدت عبد. يم شدیتیا رفت و از هر دو یمادرت از دن ی، بعد از دو سالگيشد

ه ساله بود که عبدالمطلّلهشت سا بزرگوارش حضرت ابوطالب قرار  يف عموا رفت و تحت تکلّیب از دنه، نُ
ن یا .گرفت و مسلّط شد بر همه عالم د که همه عالم را نام او فرایرس ییم به جایتین محمد یگرفت و هم

که ما به  یین نعمتهایا یعنیافت و جا داد؟ یم نیتیا خداوند تو را ی؟ آياوماً فَيتي دکجِيم لَاَد یفرما می است که
؟ يدهفَ اًضالّ کدجوو ! نظر داشته باش و شکر نعمت بکند، حاال هم همانجور، در یایادت بیم را هم یتو داد

 غمبریگفتند پ می ت ظاهر، چونکرده اند، صور یمعن ین را بعضیت کرد؟ که حاال ایافت و هدایتو را گمراه ن
چ یمشرك نبود، ه ستقیم بود و هیچوقتهیچوقت گمراه نبود و همیشه در طریق مستقیم بود، در صراط م

ند به ظاهر یگو می ن است کهیچوقت بر خالف امر خدا رفتار نکرد، پس گمراه نبود، اید، هیوقت بت نپرست
عد مۀیآمد با حل می یه که بود، وقتبچ گم شد،  ن راهیه، در بیآمد از باد می هخودش به مکّ یِه، مادر رضاعیس

اد کشان آمد به طرف ینه زنان فریمحمد را، به سر و س دا نکردیآن طرف پن طرف و یمه ایهر چه گشت حل
نطور ید و گفت که چه شده است که ایاو را در راه د يرمردیمسجد الحرام که محمد مفقود شده است، پ

 شیدایگردم پ می ش من بوده گم شده و هر چهیب که پد نوه عبدالمطلّقتش محمی؟ گفت حقیناراحت هست
م یا با هم برویم؟ گفت بیب را چه بگوه به او داشتم و به اضافه، من جواب عبدالمطلّعالق یلیو من خکنم  نمی

ل که بزرگتر. میدا بکنیم و پیل بشوکه متوس ب ت ه بتها بود، دستش  نیاو را آورد به مسجد الحرام در مقابل ب
ل، محمد فرزند عبدالمطلّ يرا به دعا بلند کرد و گفت ا ب ن بوده، گم شده و ما او را از تویش ایپ ب کهبت ه 

ل از باال به زمنکه نام محمیبه محض ا. میخواه می ب ب کردند که بتید را برد ه که تا  ین افتاد که همه تعج
ست که ین ید کسمحم! دند نهین است که فهمیا! چطور افتاداند  وار جا دادهیافتاده و محکم او را به دیحاال ن
کنند ياو چاره ساز يراتها بتوانند بب.  

 مهربان، يخدا يکعبه ا يخدا يالحرام و دعا کرد، عرض کرد اب خبر شد، آمد به مسجدعبدالمطلّ  
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يخار ر بوتۀیرفتند ز یوقت. میم و بگردیا برویدا کن و فرمود بیما پ يد گم شده و او را برامحم ده یه خواببچ
نجا بوده که یا »ت کردیگم شد و هدا «ند منظور از عبارتیگو می ین است که بعضیا. بود و برداشتند او را

از  ينکه هر فردیا ندارد، به واسطۀ یچ اشکالیاز نظر معنا هم ه یول. دا کردندیگم شده بود و بعد او را پ
 ياز خودشان وجود. صرف هستند ین عالم از خودشان فانیموجودات ا. ندارد يزیچ چیافراد، از خودش ه
نکه همان یل ایبه دل! دهد می راه را او نشان. ندارند، از خودشان گمراه هستند یتین انا نندارند، از خودشا

 یپس اشکال. ت فرمایا ما را به راه راست هدای، خداميقستاملُ راطَا الصنهدارد ک می شه عرضیغمبر هم همیپ
! بعداً ظاهر شد ین که گمراهی، نه اخودش گمراه بود تینخودش و در مقام انا در مقام ذات مییندارد که بگو

ه را به او نشان اد شد، خدا رکه متولّ یلدانست، خدا به او راه را نشان داد، از همان او نمی از خودش راه را! نه
ت کرد و یخدا او را هدا شه در راه بود، معذالکیشه موحد بود و همینکه همینکه عصمت داشت و با ایداد، با ا

همان  افت، دارا کرد به واسطۀیتو را نادار ،غيناَالً فَعائ کدجو و! ستید نیعصمت و توح ةدین خالف عقیا
حاال . کرد تو راار تو قرار گرفت، پس دارا یجه در اختیهم ثروت خد و بعد يکرد می جهیخد يکه برا یتجارت

و مورد غضب ! م را از خودت مرانیتی) رقهال تفَ ميتيال مااَفَ(ن نعمتها که به تو داده شده یا تو هم به شکرانۀ
ف ن کرد و تحت تکلّیتو سرپرست مع يت فرمود و برایو خداوند عنا يم بودیتیچون خودت . خودت قرار نده
  .م را از خودت دور مکن و مورد غضب خودت قرار ندهیتی، تو هم به شکرانه آن، يآنها بزرگ شد

  اَ وما السفَ لَائال ترنه، تو يکند، رو به سو می کند، درخواست می را هم که از تو سؤال یا آن کسام 
به آن حضرت  یکند، چه به ظاهر و چه به باطن، در همه موارد، اگر کس نمی ش فرقیکه برا. د، رد مکنیآ می

 يبه نعمت خدا ،ثدحفَ کبر ةعمنِا بِماَ و. کنند نمی نان او متوسل بشود، آنها ردیمتوسل بشود، به او و جانش
که خدا به تو داده است  یینعمتها! خودت را بگو و پنهان نکن يخدا يآن نعمتها یعنیث کن، یخودت تحد

   .بگو، پنهان نکن
نۀ تو را یا ما سی؟ آکدرص کح لَشرم نلَاَست، یاست، سورة بعد در مراتب معنو ينها در مراتب صوریا

سند ینو می باز م؟ کهیها پاك نکرد یها و آلودگ ینیاز چرک! میشکافتم؟ نینکرد شرحه م؟ شرحهینشکافت
 مهیحل يه بود، با همان بچه هایمۀ سعدیه با حلیا سه چهار ساله بود که در بادیحضرت دو سه ساله بود 

مه آمد گفت که دو نفر آمدند یوان پسر حلک روز دوان دی. کردند می يو باز یرفتند روزها گوسفند چران می
مه یکه شوهر حل(ناراحت شد، آمد با پدرش  یلیمه خیحل! نه اش را شکافتندین زدند و سیمحمد را به زمو 

کند، گفتند  می يرود و باز می محمد راه دندیکه او نشان داد، د ییدا کردند، همانجایه و پیآمدند به باد) باشد
گر ید یکیمرا شکافت،  نۀیو انداخت و س مرا گرفت یکیه چه بود؟ حضرت فرمود بله، دو نفر آمدند و و یقض

رون آوردند و شستشو دادند و یب یکی یکین دل و جگر مرا یدستش بود، ا یباز ظرف آب یکیآن . آورد یتشت
  .خود گذاشتند و جا دادند، بستند يبعد سرجا
ها پاك  یدگدر مراتب معنا آن دل او را از همه آلو. در مراتب معنا بود! ن به صورت ظاهر نبودیحاال ا  

 ؟کدرص کح لَشرم نلَاَ :دیفرما می ن است کهیا. دا شدیاو پ يزه کردند که شرح صدر برایکردند، پاك و پاک
را که کمر تو  ینیسنگ يما آن بارها. کهرظَ ضنقَاَ يذلَّاَ کزروِ نکعنا عضو و ؟مینه تو را شرح نکردیا ما سیآ

م بار رسالت را یکردسبک  یعنیم، ین را از تو برداشتیسنگ يآن بارهاخواست بشکند،  می کرد و می را خم
 ونام تو را بلند کرد؟ خداوند نام تو را بلند کرد  یم، چه کسی، نام تو را بلند کردککرذ کعنا لَفَر وتو  يبرا



20 

عنا لَفَرک ذسراً ککرسرِ يالع عنَّ مسراً اسرِ يالع عنَّ مياست، با هر دشوار ی، آسانيبا هر دشواربدان که  ،فَا ،
 نجا دو مرتبه وعدهیکه خداوند در انیده است به اید، که رسید با تأکیفرما می است، که دوبار تکرار یآسان
 کبر يلا ب وانصفَ غترذا فَافَ.او بروند ينکه رو به سویرط ابه ش یش هست، ولیآسا يدهد که با هر گفتار می
ذا افَده است که یعبادت، که بعض اخبار رس يا کن برایا خودت را مهیدن ياز کارها يفارغ شد یقتو .بارغَفَ
و  بارغَفَ کبر يلاو یعنی فارغ شدي از تبلیغ و احکام رسالت، نصب کن علی را به والیت و خالفت  ،غترفَ

 يده است و برو به سویاتمام رس تو به فۀیگر کار تو و وظید یعنیخودت راغب شو،  يخدا يبعد هم به سو
راکه  یینکه نعمتهایا ين حضرت است و حضرت دوست داشتند، براین دو سوره، چارق و پوستیخدا، که ا

عالقه داشتند  یلین جهت حضرت خیاز ا. ت کرده، بطور اختصار بر شمرده استیخداوند به آن حضرت عنا
د اگر در یشود و با می ک سوره حسابیو سوره هر دو ن دیده است که این دو سوره و در اخبار هم رسیبه ا

و  ین سنّیات اختالف هست بین جزئینکه ایمنظور ا. را هم بخوانند اَلَم نشرحخوانند،  می را  يحالضونماز، 
ر آداب یه هست، در نماز و سایده است و آنچه که در کتب فقهیما رس يد آنچه را که برایما با یعه، ولیش

ن یا. دو دست را باز کنند، به هم برسد یکه وقت يد باشد در نماز، فاصله به اندازه ایصال بااتّ. میت کنیرعا
تر اگر باشد ادیز یشود، ول نمی ک نفر فاصله اتّصال قطعیبا اند  هم گفته یندارد، و بعض یاندازه فاصله مانع

  .شود می صال قطعاتّ
ر قسمتها هم که یا نماز باطل است و ساه است نباشد، والّدیم که بر خالف آنچه که رسید مراقبت بکنیپس با

ن درست یم، ایم و ادامه بدهییر بگویشوند، بعد تکب می م که اگر از رکوع بلندیدر چه موقع، مثالً فرض کن
ر احکام، احکام نماز، روزه و یدر سا. میم خودمان را در رکوع برسانید قبل از رکوع باشد که بتوانیبا! ستین

اد گرفتن است، پس یم، ینکه عمل بکنیا الزمۀ! میریاد بگیم و ید مراقبت بکنینطور، بایسمتها هم همر قیسا
د یما دانستن الزم است، با يکه به قدر لزوم برا يه را آن اندازه ایم و کتب مسائل شرعیریاد بگیم، یبخوان

  .میبدان
صداُهللا ق يلالع م يظالع 
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  سوره نساء 18و  17، آیات ةعادشرح کتاب تفسیر بیان الس -4
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

 بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
خداوند بر  یعنی ،ةهالَجبِ وَءالس نَلويعم نيذلَّل اِهللا يلَع ةُبوا التمنا: دیفرما می ان توبه بود که قرآنیدر ب  

دهند قبول بکند و  می را با جهالت انجام يکه بد یآن اشخاص نموده که توبۀقرار داده و واجب  خودش حقّ
ش از آنکه اجلشان یپ یعنی) کیدر نزد(کنند می توبه يکه بزود یرد توبه آنها را، آن اشخاصیپذ می خداوند

ستند، یالم توبه ندور از ع یعنیم یگفت. بٍيرن قَم ونَوبتيم توبه، که ستند از عالَیکنند و دور ن می برسد توبه
يتونَوب لَيهِم بٍيرن قَماُهللا ع وبتي کلئشود که  می ورن چطیفرمودند حاال ا .فَاوانموا التةُب اِهللا يلَع يذلَّلن يعمنَلو 

بِ وَءالسهالَجمنظور  .یکنند با جهالت و نادان می که عمل بد و کار زشت یآن اشخاص يتوبه بر خداست، برا ،ة
ما ال  يتمن اُع عفرصورت ظاهر اگر ندانسته باشد که ه بکنند، که البتّ یکه ندانسته عمل زشت ین است کسانیا
علَيونَمثیز است که در حدیدانند، که نُه چ نمی که يزیت من رفع شده و قلم برداشته شده از آن چ، از ام 

که ندانند، که همانطور که  يبرداشته است، از جمله در مورد ف رایز خداوند تکلین نُه چید که در ایفرما می
ش یبرا يست، گناه ندارد و مؤاخذه ایاشامد، مسئول نین ظرف شراب دارد و بیکه نداند ا یکسم، یمثال زد

نی و عدم یعنی اگر از روي جهالت باشد و ناداه ندارد، گر توبید هالةجبِپس  ،ونَمعلَيما ال  يتمن اُع عفرست، ین
ست؟ شرحش را یست، پس جهالت مقصود چیبر او ن علم به موضوع یا عدم علم به حکم، این تکلیف
ند که در عالم یفرما می که یانیعالم طبع و ب هرسد ب می فرمودند، مراتب عوالم را، در قوس نزول فرمودند، تا

کاسف نیدر ا ،یقوس نزول است و عوالم نزول ن مرتبۀین عالم که آخریطبع، ا تَ است و آن  عالم چون که م
د از ماده هستند، و ماده خودش ه مجرّد هستند، مجرّیعوالم عالنکه یبه واسطۀ ا. (ه را نداردیلطافت عوالم عال

 یور تجلن نیپس بنابرا. شود یس نمنعکم يزیکه از ماده چ است ضخامت و غلظت ياصالً کثافت است و دارا
ن عالم که متوقف شد آن وقت دو انعکاس از یشود، و در ا می الم متوقفن عیدر ا ینور حق تعال و افاضۀ

است، عالم مثال  ین عالم اشباح نورانیبه طرف عالم باال، ا یفیک انعکاس لطیکند،  می داین عالم طبع پیهم
م، باز یاست که قبالً گفت یشرح یعنی(شود می ن عالم منعکسی، عالم ارواح، عالم بهشت، که از همینوران

شود و قسمت مادون او، طبقه  یدا مین پیین عالم به طرف پایاست از ا یک انعکاسی) مییگو می حیتوض يبرا
م، عالم جن و ست، عالم جهنّیشود و قسمت مادون ظلمان می منعکس يک نوریر از او، ن تییپا ه و طبقۀیدان
ده است یطور که باز در اخبار رسهمان! شود می داین عالم پین بهشت و دوزخ از خود همین، که بنابرایاطیش

 او يخداوند در بهشت برا يده است قصریاخبار رس یعضبد، یبگو ال اهللا اال اهللاک یکه  ینکه هر کسیبه ا
شود، مثالً  می از نقره در بهشت به ساختمان او اضافه یاز طال و خشت یسازد، بعض اخبار هست که خشت می

 جاد بهشتین عالم است که این عمل انعکاس از این همینابراپس ب. ن اثر را داردین گفتن، ایخود هم
  :دیفرما می يهمانطور که مولو. کند می جاد جهنمیکند، ا می

  داـــداها را صــد نــیما آ يوــس       وه است و فعل ما نداـن جهان کیا
طرف باال، همان  ک انعکاس بهین عالم دو انعکاس دارد، ین است که ایا. شود می همان منعکس  

وار که یشود به د می از آنجا انعکاس یفیک نور لطید، یرو به آفتاب بگذار ین را وقتیه بم، ذریکه زد یمثال
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که به طرف  يآن نور. هم دارد ین که سوزندگییشود به پا می منعکس یف متراکمیک نور کثیه دارد، یسا
 يآن نور. هم دارد یم است که سوزندگن عالم جهنّین است، ایاطیه و شن عالم اجنّیشود ا می ن منعکسییپا

است که در  میت و بهشت است و عالم نع، آن عالم جنّیشود عالم ارواح نوران می که به طرف باال منعکس
ن راه یم که از این است که گفتیا آنجا آسایش است و نهایت راحت و نعمت، و این عالم ارواح طیبه است

که در عالم ارواح  ین بهشتیا. یم جسمان، هم جهنّیهشت جسمانب، که هم یشود معاد جسمان می عیتسر
م آن جهنّ. دا شده استین عالم در آنجا پین عالم است و خود همیهست، انعکاس هم یبه و اشباح نورانیط

ه و از عالم اجنّ ياز کجاست؟ بد يبد. دا شده استینجا پین عالم است، پس هر دو از ایهم انعکاس هم
ست؟ به واسطه یشود، به واسطه چ می صادر یکه از کس يوءسشود هر  می دایکه پ يا يبد. است نیاطیش
شوند و او را وادار به عمل  می طانها او را مانعیدا کرده است، شین پیاطیه و شاجنّن است که ارتباط با عالم یا

باال، عالم علم است، عالم  ن که عالمیپس ارتباط با عالم جهل شده، به واسطه ا. کنند می زشت و عمل بد
است  یکین عالم جهل است، عالم ظلمت و تاریاطیه و شت است و عالم اجنّیارواح عالم علم است، عالم نوران

م، یچ علم نداریه مینیب نمی چیم، اما شب، هیم و علم دارینیب می نها رایروز، ما همه ا. جهل است یکیو تار
  .است یکیآن عالم، عالم تار. ل استن جهیع یکیپس تار. ن خودش جهل استیا

به واسطه  کند، می که عمل بد یکس يه بر خداست براتوب ،ةهالَجبِ وَءالس نَلوعمي نيذلَّل اِهللا يلَع ةُبوا التمناپس 
دهند،  می نجامهمه به واسطه ارتباط با عالم جهل است که عمل بد ا ،بٍيرن قَم ونَوبتي م، ثُارتباط با عالم جهل

ن است که با عالم جهل ارتباط یشود، به واسطه ا می که صادر یشود، هر گناه می دایکه پ يهر کار بد یعنی
دا یکه ارتباط با عالم جهل پ ییآنها ،بٍيرن قَم ونَوبتي مثُ رد،یپذ نمی دا کرده اند، پس همه را که خدایپ

توانند خودشان را  یمبه،یدارند به عالم علم، به عالم ارواح ط یز قدمو هنواند  افتادهیدور ن یلیخ یولاند  کرده
آن وقت است  ،بٍيرن قَم ونَوبتي مثُتوبه است،  یتوانند از آنجا پا را فراتر بنهند، که همان معن می دور بگذارند،

در عالم اند  که فرو رفته یصا آن اشخاام. کنند می دهد و توبه می کند، توبه می تیکه خداوند به آنها توبه عنا
 يبد وَءالس نَلوعمي نيذلَّلد یفرما می ل که راجع به توبه باشد،او ۀیکه در آ. آورند می ها را به جای، همه بديبد

اد باشد، یز یلید توبه باشد، ولو خیک به توبه باشد و امیکه نزد يا ي، هر بدیهر گناه یعنی. آورند می بجا
ک ینزد یره کرده باشد، ولیت فاحشه کبیاگر هزار گناه بزرگ کرده باشد، هزار معص یعنی .معذلک کم است

اما اگر دور از عالم . شود می يک بدی یعنیشود  می شود، پس سوء می به توبه باشد و توبه بکند، او کوچک
ل در باشد و متوغّفرو رفته  یکین و در عالم ظلمت و تاریاطیه و شتوبه باشد و فرو رفته باشد در عالم اجنّ

ن است که درباره یاد است، ایار زیبس يها يبه منزله بد يگر بکند، آن بدید يک بدیلو فقط  جهل باشد، و
. ها را يآورند بد می به جا یعنید، یفرما می ئاتيالس ونَلُعميجنبند،  می ریا دیکنند،  نمی که توبه یآن اشخاص

ک یهم که بکند، باز هم  يرود، هزار بد می ا آنکه رو به توبهد، امشو می ها حساب يبکنند، بد يک بدیولو 
 است که عمل بد ید، توبه مال اشخاصیفرما می ن است کهیا. کند می شود و خداوند قبول می حساب يبد

 یعنیکنند،  می ک، توبهیو بعد در فاصله نزد یبه واسطه ارتباط با عالم جهل و نادان یعنیکنند با جهالت،  می
  . دهد بر آنها می ک عالم علم هستند، آن وقت خداوند توبهیک به عالم توبه هستند، نزدیدنز

فطرتشان باطل شده،  یآورند ول می کنند، عمل بد را به جا می که عمل زشت یآن اشخاص  یول
تا  که. شود نمی مان را از دست داده اند، آنها توبه شان قبولیست و فطرت ایمان در آنها نیفطرت ا یعنی
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. خواهند توبه کنند می مردن یعنیدا شد، یحال احتضار پ یکنند، وقت نمی ن عالم هستند توبهیکه در ا یوقت
جان در بدن  یده است، در همان حال احتضار هم تا وقتیا باز خداوند همانطور که در بعض اخبار رسوالّ

رغی(به بکنند ش از آنکه نفس به گلو برسد تویپ ،ررغغين اَ بلَقَ تابباشد،  ر بکن یعنیر غَ رخ د، غرغره بکنند، خ
ر آخر یعنی رخ رون برود، هنوز نفس در بدن هست، ولو در گلو یو بخواهد نفس ب) ن نفسیآخر ،ن دمیخ

ت یبخورد که من همه عمرم را به معص یا افسوسیبکشد،  یک آهیباشد، اگر باز هم بفهمد که گناه کرده و 
  ! ردیپذ می بخورد، خداوند یبکشد و افسوس یک آهیک آن، یهمان ! ردیپذ می گذراندم، باز هم خدا

ن عالم، روحش یاز ا یعنین  عالم برود، یگر از ایبکند که د ین است که توبه وقتینجا مقصود ایا یول
 خواهد توبه می ند، آنوقتیب می نوقت عذاب رابرند به طرف قبر، آ می از بدنش پرواز کرده و جدا شده و او را

ن یا( ن عالم استینکه توبه، مال ایبه واسطه ا. شود نمی گر توبه قبولیجا دنیا! ا توبه کردمید خدایگو می کند،
ن عالم که رفتند، هر چه هست ین عالم است، از ایرسد ا می تیکه استعدادات به فعل یعالم) عالم استعداد

اوند توبه را قبول ست خدیگر ممکن نیرفت، دن عالم ین اگر از ایپس بنابرا. کند نمی رییگر تغید! همانست
د گندم را یمثالً فرض کن. ، همان درو شدهت است و هر چه کاشتهینکه آن عالم، عالم فعلیا بکند، به واسطۀ

 و باز هم رشد! است یه کافدر گندم است، آب بدهند البتّ يک مختصر سبزیکه  یتا آخر آب ندهند، تا موقع
در آن نباشد، بعد آب  یات نباتیاز ح يگر اثریزرد بشود، که د یا اگر به کلّام ندمی کباز هم اثر  .کند می

ش را به آخر رسانده، آن یاتش را انجام داده، زندگیآن ح! ندارد يده ایچ فایبدهند، هر چه هم آب بدهند، ه
هزار آب پس ! ستیدر آن ن یات نباتیگر اثر حید گندم بکند، کرده، و حاال خشک شده، دیکه با يرشد
نجا هست، حکم آن گندم را یدر ا یحاال روح انسان هم تا وقت! ندارد يده ایچ فاید، هید، هزار کود بدهیبده

م و مختصر یا هستین دنیدر ا یست، حاال تا وقتیم، کافیدر آن باشد، آب بده ياز سبز يدارد، که هنوز اثر
 تیکفا ،میف بشوم، متأسیبکش یم، آهیبخور یدا بشود، و افسوسی، ولو همان نفس آخر باشد، در ما پیاتیح

  .ردیپذ می کند و خداوند می
  ندـــان را شفاعت کنـــطاعت یکه ب         ان که طاعت کنندــــد است از آنیام

میاسماع ل حمیس قبیرئ يری عه یبود، ش) ع(کان حضرت صادقیبود، او از بستگان و از نزد ریله ح
م مرگش . ض شدیکرد، مر می رب خمرمشهور است که شُ یعنیشد،  یم گناهان یمرتکب بعض یبود، ول د

 اه شد ویش سیکه رو!) ده ظاهرید، نه به دیباطنش د دةیخودش به د یعنی(د یخودش به چشمش د
به امام، به حضرت  یلدا کرد، حال توسیپ یلن است که همان وقت حالت توسیا! اهیس يخواهد برود با رو می

کار هم هستم، اگر نافرمان هم هستم باز از ناهض کرد، هر چه هستم از تو هستم، اگر گدا کرد، عریصادق پ
ل که حال توس ،ده استین است که در اخبار رسیا.شناسند می تو هستم و دست به دامن تو زدم و مرا به تو

ا هست اگر یدن نیکه در ا یحاال شخص تا وقت. ا رفتید از دنیسف يد شد و با رویش سفیدا شد، رویاو پ يبرا
گناه هم ممکن است . شود نمی رفتهیگر توبه پذینجا رفت، دیاز ا یوقت یول. رندیپذ می توبه بکند، توبه اش را

ن یباز  ید دل بکلّیاصالً آن نقطه سف یعنین ببرد، یرا از ب یمانیباشد که آن وجهۀ ا يناکرده به طور يخدا
ن خطر را داشته یممکن است که ا یگاه یت و نافرمانیصرد و غرق شدن در معیآنرا بگ يجا یاهیبرود و س

ن نرود، که آن به یت از بیمان والیآن بذر ا! ن نرودینکه آن بذر از بید مراقبت کنند به این است که بایا. باشد
ر از یاصطالح عرفا غ. ید ملّو مرتّ يد فطرد دو نوع است، مرتّچون مرتّ. است يد فطرمرتّ ،اصطالح عرفا



24 

. اورد و برگرددیکه اسالم ب) ر مسلم استیغ(ست که ی، آن شخصید ملّند مرتّیگو می فقها. قهاستاصطالح ف
 ن توبه اش قبولیاست، ا ید ملّن مرتّید برگردد، ااورد، بعد مجدیف اسالم بیل تکلدر او ،باشد يا یحیمس
رش مسلمان باشند، بر فطرت آن است که پدر و ماد يد فطرمرتّ. د وادارش بکنند که توبه بکندیشود و با می
ند، یگو می يد فطرن را مرتّیا. برگردد ید شده باشد و بعد پانزده ساله باشد، از مسلمانمان متولّید و ایتوح

حکمش  یشود و حتّ نمی ند که توبه اش قبولیگو می ن راین است که فقها ایا. مان برگشتهیاز فطرت ا یعنی
ا ام. ن اصطالح فقهاستیرد و بعد هم از او جدا شود، ایه بگعد دیالش هم باین عآ یقتلش است و حتّ

برگشته ) تبه ظاهر ملّ(است که برگشته باشد ي، آن مرتدید ملّند مرتّیگو می که عرفا دارند، یاصطالح
تمام دلش را فرانگرفته باشد، او را قبول  ،یاهیس رون نرفته باشد ویمان از دلش بیا هنوز نقطۀ یباشد، ول

او  يجا یاهین رفته باشد و سیدل او از ب يدیسف نقطۀ یاست که به کلّ یآن کس يد فطراما مرتّ .توبه هست
 ن توبه اش قبولیاست، ا يد فطرن مرتّیمان در آن نباشد، ایاز ا يچ وجه اثریرا گرفته باشد که به ه

 وند او راخ عالم جمع بشیرا اگر تمام مشا یخیکلمات عرفا هست که مردود ش یشود که در بعض نمی
شود  می مردود یاو در واقع موقع ،که مردود شد یآن کس یعنین است که یت بکنند، منظور ایتوانند هدا نمی

مثل ! رندیپذ نمی ک از بزرگان او رایچ ین برود، هیمان از بیکه فطرت ا یموقع! ن برودیمان از بیکه فطرت ا
ن یمان او از بیآن فطرت ا یبا شمر نداشتند ول ياگر به ظاهر هم کار ،ا ابن ملجمیم شمر، ینکه فرض کنیا

هستند به اصطالح  يد فطرن اشخاص مرتّینکه توبه اش قبول بشود نبود، این است که قابل ایرفته بود، ا
مان هم یانصراف از ا یو به کلّ آنها نمانده باشد يچ حال توبه برایکه ه یید آنهایفرما می نجا همیحاال ا. عرفا

اد خدا را یطان و یدا کرد بر آنها شیغلبه پ یعنی، اِهللا کرم ذانساهفَ طانُيالش مهِيلَع ذَحوستا د، کهدا کرده باشنیپ
 دایپ یآن است که گاه گاه ید ملّمرتّ یاست، ول يد فطرن مرتّیاز دل آنها برد و ذکر خدا را از دل آنها برد، ا

  : شود می
ب دیمن باور کن ن زِیاز شمس، ا ،ازکه      د ــــیدم امیرـــصد هزاران بار ب  

ا یدا بشود، یش پیبرا یحال یمؤمن ،یکیست، به صورت ظاهر هم ممکن است که ین استعداد معنویا  
ن یمان هنوز در دلش هست، ایا ینها، ولیستم و امثال اید من نیبگو یبه کلّ یا حتّیترك معاشرت بکند، 

دهد مگر  نمی صیتشخ یرا کس ید ملّو مرتّ يد فطرمرتّعرفا،  دةین بر عقیپس بنابرا. قابل قبول است
توانند بفهمند که چه  می که دلها در دست آنهاست، آنها ییط بر قلوب هستند، آنهایکه مح ییآنها! بزرگان

در  یو تا وقت ل شدهیگر حال توبه از آنها زایکه د ییحاال آنها! ید ملّمرتّ یاست و چه کس يد فطرمرتّ یکس
مان یگر بعد هم که پشیو غرق گناه هستند، آنها داند  ا هستند، توبه نکردهین دنیند و در ان عالم هستیا

 ،ليسرائا ونب هت بِنام يذالَّبِ نتام: غرق شد گفت یمثل فرعون، فرعون وقت. ستیبشوند، توبه شان قبول ن
 بلُن قَم تيصد عقَ و نَاآلد یت ندا رسمان آوردند به او، آنوقیل ایاسرائ یکه بن ییمان آورده ام به آن خدایا
، يکرد یت و نافرمانیخودت معص ی؟ و حال آنکه در زمان زندگيآور می مانیحاال تو ا ،نيدفِساملُ نم نتکُ

  . ندارد يده ایمان فای؟ حاال ايآور می مانین، حاال ایزم يدر رو يافساد کرد
ن است یا. ندارد يده ایست، آنجا فای، عالم کشت ننکه آن عالم، عالم برداشت محصول استیا يبرا  

 ن عالم بروند، همهیاز ا یوقت ،ستیآنها ن يزنده هستند، حال توبه برا یکه تا وقت ید آن اشخاصیفرما می که
ند ینند، آنوقت بگویب می هم ن راینند و منازل مؤمنیب می ار آن منازل و مقامات خودشان راکفّ نند، همۀیب می
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ن شده، به اصطالح حکم صادر شده و گناهتان یگر منازلتان معیم، حاال دیم، ما توبه کردیشده امان یما پش
اند  گفته یره دارند که بعضیکه گناهان کب یپس آن اشخاص. برگشت ندارد ين است، جایثابت شده و مع

 که اگر) ره دارندیناه کبکه گ یاقسفُ(ره دارند و فاسد هستند یهستند که گناه کب ییآنها ،ن اشخاصیمراد از ا
نها توبه شان یا ،نها توبه نکنندیره باشد و ایاگر گناه، کب ید عفو و شفاعت است، ولیره باشد امیصغ ،گناه

که همه (ا کافر به امامیغمبر، یا کافر به پیا کافر به خدا، یرند، یکه کافر بم ییهم آنها یکی. ندارد يده ایفا
ه صورت ظاهر مسلم یام یه، بنیام یهم که دشمن امام هستند مانند بن ییاآنه) حکم کفر را دارند در واقع

 نیر المؤمنیکردند و خودشان را ام می خواندند و امامت جماعت می رفتند نماز می گفتند، می بودند، اذان
نکه یه اچه؟ بواسط يبرا ،ن بودندینکه خارج از دیت ام، به علّیدان می معذلک ما آنها را کافر یگفتند ول می

 یعنیت نباشند، یکافر به وال یاگر گروه یول. ت کرده بودندیو اهل ب یت بودند،  نصب عداوت علیکافر به وال
 یدانند، ول می چهارم فۀیرا خل یندارند، عل یندارند، دشمننها عداوت یا) تمثل اهل سنّ(نصب عداوت نکنند 

  . است يستند و حکم اسالم نسبت به آنها جارنها مسلمان هیندارند، ا یا با اوالد علی یبا عل یدشمن
  يلَ وست التةُوب يذلَّلن يعمنَلو يِالسیکنند و تا وقت می ست که عمل بدین یآن اشخاص يتوبه برا ،ئات 
 رد، تا آن موقع توبهیگ می د و آنها را فرایآ می سر آنها يکه مرگ باال ین عالم هستند و تا وقتیکه در ا

 یین اوضاع، مرضهایبا ا(گناه بکند  ین اگر در واقع کسیکنند، بنابرا می د و بلکه همه اش کار زشتکنن نمی
نها، که یر هوار رفتن و امثال ایا زی، ییا سقوط از جایشود،  می دایکه پ يا سکته ایشود،  می دایپ یکه ناگهان

 ، فرقیت بکند، مؤمنی، معصیممکن است اگر کس) ن سبب استیست و همه به ایار نیچ کدام به اختیه
ادتر باشد ید عذاب او زیؤاخذه است و بلکه شا، باالخره میت بکند و نافرمانیمعص یکند، مؤمن هم وقت نمی

نگونه باشد یاگر ا! غفلت یعنیجهالت باشد،  يان و از رویخطا و نس ياگر از رو یول. باشد يرجتَ يکه از رو
م ید عفو هست، ولیام آمرزند می گر ما رایم دیبکن ينان که ما هر کارین اطمیباشد، به ا د داشتهاگر تَع 
ب ین ترتیاگر با ا) د بودیمکر خدا نبامن از یا ،ونقُالفاس ومِا القَلّا اِهللا کرم ناميال : دیفرما می همانطور که(

ا سقوط بکند از ید یش آیپ يشود، حالت سکته ا می که مرتکب گناه یبشود و در همان موقع یمرتکب گناه
شه مؤمن ید همین جهت بایاز ا. ستین يدینها، با گناه رفته است و امی، با همان حالت گناه و امثال ایئجا

روم و  می مرتکب بشوم و در آن لحظه مرگ آمد، آنوقت با حالت گناه یک گناهین فکر را بکند که اگر من یا
تمام مدت عمرش به  یاگر کس. ره استیاخ تیهم به فعل یئیت شیئیبه اصطالح حکما و فالسفه، ش

دا کردند، تمام آن یاك در دستش پیمثالً هفتاد سال و بعداً اتفاقاً ده گرم تر ،کرده باشد یزندگ یخوشنام
من حاال مؤ. کند می دایپ شود،  سوء سابقه می اك بد نامین ده گرم تریرود، به هم می نیسابق از ب یخوشنام

ن یا برود، ایت از دنیبکند و با همان حالت معص یتیک معصیاعت باشد و بعد ت عمرش به اطهم تمام مد
  .ن رفته استیکش از بین تمام آن سابقۀ یعنیه است، گر سوء سابقید

ه ید مفهوم آیان است و تأکیب ،ئاتيالس ونَلُعميکنند، می که کار زشت یآن اشخاص يست توبه برایو ن  
کنند  می کنند  به حالت جهالت و زود توبه می است که عمل سوء ین اشخاصآ يد توبه برایفرما می که یاول

 ییآنها يبرا یعنی. نهایر اینه غ ،نهاستیا يتوبه برا ،ةُوبما التنا:دیفرما می یتعال يا خدای، گویکیدر همان نزد
آنجا سوء  ،به جمع فرمود ئاتینجا، سیا در اام. و کار زشت» گناه« یعنیسوء فرمود  ،کنند می که در آنجا توبه

غه مبالغه هست یئات صین سیبد، که در ا یلیکار خ یعنیئه مبالغه است، ید است، سیئه تأکیس ،ئهینجا سیا
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 که آنجاینفرموده، در صورت هلِاجلَبِا یهم نفرموده و  ةهالَجبِبه . هم هست و جمع بسته شده استو مجموع 
 فیکه تسو یینکه آنهایاشاره است به ا ،سيئاتال اولُمع: دیفرما می !نجا نهیا ،ةهالَجبِ وَءالس لُمع: دیفرما می
که  یکه عالقه به توبه ندارند و آن کساناند  مان را باطل کردهیاندازند توبه را، فطرت ا می ریکنند و به تأخ می

قت جهل شده یقتشان، حقیحق اصالً یعنیمان را در واقع متجاهر به جهل شده اند، یباطل کرده اند، فطرت ا
که ذاتاً  يزیجنساً بر راه باطل باشد، مانند چ یو اگر کس. شده است یکیحد و است و ذاتشان با جهل متّ

 نیب از بمرکّ. شود نمی دیند، سفیت بکنند و بشویاه است، هر چه هم جدیکه خودش س یباه باشد، مرکّیس
ل عمر تا نطور کار زشت از اویکه ا یحاال آن اشخاص. ستذات او الزمۀ یاهیس. شود نمی دیسف یرود ول می

اه یاست که همه اش س یب، مثل مرکّتا دم مرگ، مثل همان استاند  ردهچ توجه هم نکیو هاند  آخر کرده
 ک مرتبه هست کهی. شود نمی دیل به سفیو تبد ستیر بردار نییاه است و تغیاست، اصالً جنسش س

م، یز کردیم و تمیشست یه وقتم، البتّیمال می بآن مرکّ ين جلد است که رویا این کاغذ است، یم اییگو می
حاال آن . ستیر بردار نییگر تغین دیب است و اکه اصالً خود جنس مرکّ ک مرتبه هستی. شود می ن پاكیا

 یاهیعت سیعت جهالت شده باشد، طبیعتش، طبیجنسش و طب یعنیکه فطرتش باطل شده باشد،  یکس
آنها  يِچون متجاهر به جهل هستند، مساو! ستیدا نین جهل و ذوات آنها پیب یدو تا بودن شده باشد، پس

مانش باطل شده باشد و کار یا ین اگر کسیبنابرا. ت قبح را داردین نهایکم باشد معذلک اش بحنکه قُیولو ا
ن و همه عمرشان کنند و کارشا نمی نطور توبهیکه ا ییآنها. اد استیهم بکند، مؤاخذه اش ز يکوچک بد
نکه یچرا؟ به واسطه ا ها را در واقع به جا آورده اند، يبد همۀ ،ئاتيالس عِيمجل ونَلُعامهاست،  يعمل به بد

نها جزء یا ،مروع بنِ لِيحبرشا ی بندج بنِةرمس. ذاتشان ذات جهل شده است یعنیمتجاهر به جهل شده اند، 
یک گناه داشتند، دشمن علی یار خوب، ولیبودند، بس يزاهد يه بودند، آدم هایبودند که اطراف معاو يهادز 

ک گناه است یهست که  ین گاهیپس بنابرا. گناهان را دارد ک گناه، همۀین یست، همین کافیهم! بودند
که متجاهر  یتجاهرشان به جهل و هر کس د، به واسطۀیفرما می ن است کهیا! گناهان هست شامل همۀ یول

که  ی، بلکه آن جهالتيظاهر ینه نادان یعنیباشد، آن جهل  یذات جهالت و نادان ،ذاتش یعنی(ل باشدبه جه
 وهفَ لَمما ع لُّکُ) د دارد و دور هست از آنجایمان و توحیقت ایجهل به حق یعنی! کند می انسان را از خدا دور

سه فرموده ین آین است که ایمثل ا یعنی( ا گفته استیپس گو! که بکند زشت است و گناه يهر کار ،ةَئَي (
آورند تا  می گناهان را به جا که همۀ یآن اشخاص يبراست توبه ین ،عاًيمج ئاتيالس ونَلُعمي نيذلَّل ةُوبالت تسيلَ

 دایند مرگ را و مرگ بر او احاطه پیب می یعنیاز آنها مرگ فرا برسد،  یکی يکه برا یتا وقت! زمان مرگ
مان بشود، بعد از آنکه روح از بدنش جدا شد، آن موقع بفهمد و توبه کند، آنوقت یکند، و اگر بعد پش می

 نيذلَّل و. ندارد يده این توبه فایا! د من حاال توبه کردم، نه ی، بگونَاآل بتت ينا: دیآنوقت بگو. ندارد يده ایفا
يمونَوت و فّم کُهرند در حال کفر، که کافر هستند و با همان حالت کفر از یم می که یهمانطور که اشخاص ،ار

آنها  ينها هستند که ما برایا ،ماًيلاَ ذاباًم عهدنا لَعتک اَلئاوشود،  نمی نها هم توبه شان قبولیروند، ا می ایدن
که  ،)ا کردنیمه یعنید اعدا( میا کرده ایمه یعنیاست،  دناعداَاصلش،  اَعتدنا. میعذاب دردناك آماده کرده ا

د در عذاب آنها ذکر شده یکنند و تأک نمی که توبه ین اشخاصیر در خود ایتحق يو به قدر. عتدنا شده استاَ
                   .ستیح نیاست که محتاج به توض

صداُهللا ق يلالع العظيم  
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  سوره نساء 20و  19، آیات ةشرح کتاب تفسیر بیان السعاد -5
وجيمِاَعالر يطانالش نذُ بِاِهللا م  

 بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
د یشما که ارث ببر يست برایز نین جایمؤمن يا: دیفرما می همان احکام گذشته است که باز دنبالۀ  

ها که به آن ییزهایچ ینکه بعضیا ي، برا)ازدواج(د آنها را از مزاوجتیو منع نکن ياز زنها با کراهت و ناچار
که در آن  ،بکنند ییداینکه کار زشت هویمگر ا هنيبم ةفاحشبِ اتنين ياَ الّاد،یمنع نکن. د، به شما برگردانندیداده ا

 د و خوشتانید، اگر هم دوست نداریبا آنها معاشرت کن یکی، به نوفعراملَبِ نو هرعاشو. ندارد یموقع مانع
در آن قرار  ياریر بسیخداوند خ ید، ولیرا دوست ندار يزیاست که شما چ ار اوقاتید از او، چه بسیآ نمی

د، از او یداد يزن مهر د و به آنیریرا بگ يگریاو د يرا و به جا یزند یر بدهیید تغیخواه می داده و اگر شما
 ه واسطۀد بیخواهیا  شما میآ. د او را که مهر خودش را بدهدید و مجبور نکنید و از او نخواهیمطالبه نکن

که شما با  ید؟ در صورتیرید مهرش را بگیشو می چگونه حاضر د از او مهرش را؟یریبهتان و تهمت زدن بگ
نکاح  د عقدیگرفته اند، عقد کرد یظیمان غلیثاق و پید و از شما مید، مزاوجت کردید، ازدواج کردیهم بود

  .ن زور و ظلم استیا! د؟یرید مهر را بگیخواه می د، حاالیآن مهر داده ا د و در مقابلِیقبول کرد و شما شده
نکه دخترها را یاز جمله ا. ن رفتیمعمول بود که در اسالم منسوخ شد و از ب یار زشتیبس يدر عرب رسم ها 

 کردند و می نتیشد و بعد او را ز می ساله شد، چهارده می گذاشتند که بزرگ می یکردند حتّ می گورزنده در 
 بردند و او را می !خبر یچاره هم بیبردند، آن ب می کندند و او را با خودشان می ی، گوداليرون آبادیرفتند ب می
 ۀیدر آ ،تلَئس ةُودوئُا املَذَا و:کردند، که  می ختند، زنده در گوریر می ش خاكیانداختند در گودال، رو می
ن یبا تو ا یکنند که چه کس می سؤالامت از او ید، در روز قنآنکه زنده در گور کن یعنیفه هست، موئوده، یشر

 ین است که به طور کلّین در اسالم قتل نفس است، ایکه ا! ن کار را با تو کردند؟یچه ا يکار را کرد؟ و برا
 يچند تا از دخترها،ش از اسالمیت پیجاهلد که من در یگو می کند، می از اصحاب است نقل یکی. غن شدقد

د شدند آنها را زنده به گور کردم، تا چهارم متولّ یوقت ،یکوچکرده ام، در زنده به گور ک ن طوریخودم را هم
د دختر است، از ترس او را پنهان ید شد مادر آنها دمن متولّ ۀکه بچ یآنوقت من مسافرت بودم، وقت. ا پنجمی

ده و بو يا گفت که دختریآوردم و نگاه داشتم، من هم باور کردم،  يبود، پسر يکرد و گفت خالصه پسر
ک دختر یدم یخودم، د مۀیدر خ يرد، تا من نشسته بودم روزشد و باالخره دختر م یمرده، همان که خواست

 ین کیال من آمد داخل، به زنم گفتم ایوجاهت با ع يدارا یلیبا و خیار زیبا لباس بس يچهارده ساله ا
د شد من او که از من متولّ يد، اواليو مسافرت بود يتو نبود یاست که وقت ين همان دختریاست؟ گفت ا

 ينطور دختریکه ا يم که خوشحال بشون دختر توست و آوردیفرستادم نگاه داشتند و حاال ا یرا پنهان
را بردم،  رون گردش و اویم بیا برویک روز باو گفتم بیگذشت و بعد  یتک مدی! ز نگفتمیچ چیمن ه! يدار

ن را همان طور در گودال یکنده بودم و بردم ا یبالً گودالرون بردم و قیب. الشان راحت بودیآنها هم که خ
 هم خجالت !!! رمیگ می کنم آتش می گفت حاال که حکم اسالم آمد، فکر که. ش را پوشاندمیانداختم و رو

  ! مینطور کردیرم که چرا نسبت به فرزندانمان ایگ می نم و هم آتشیب می و قاتل یکشم و هم خودم را جان می
معمول : ندیفرما می دیشه ينجا مرحوم آقاینکه در ایا. ن بردیاسالم منسوخ کرد و از ب ن حکم رایا  

 یعنیگر، یرد و زن داشته باشد و اوالد داشته باشد از زن دیکه بم يرد و پدرم می ینطور بود که اگر کسیا
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نها حق داشتند یاوست، ا یِدارد که وص ینکه وارثیا ایگرفته و  يگریقبالً زن گرفته و اوالد دارد و بعد زن د
ن مال یا یعنیاندازند،  می آن زن يرو ی، شاليچادرا رفت ینکه پدر از دنینکه اگر بخواهند، به محض ایبه ا
 یو وص یپدر را و چه آنکه ولپسر، که زن  چه. لک من استند میگو می یعنی. کنند می فرا تصرّ نی، امن

 یعنیف کند، ق تصرّین طریبه ا تواند می او هم اگر بخواهد وقت باشد، آن یا وصیباشد و  یاش باشد که ول
  .شود می گر مال اوین دیاندازد و ایش بیرو يچادر

ط ین حکم نسخ نشده بود، ابوقیل اسالم که هنوز اک مرتبه در اوی   ط ص بنِیابوق(ص پسر اَشلَ از ) اَشلَ
چون مادر را (آن زن باشد  يسرش که ناپسرن پیمعن، ا نتشه، بِیداشت به نام کب یزن. ا رفتین از دنیمسلم
زن پدر، زن پدرش بود،  )دانستند گرفتن او را نمی زین هم جایمشرک یمادر را حتّ! نطور نبودیچ وجه ایبه ه

کرد، نه  می ن طور رها کرد و گذاشت، نه با او معاشرتیاو را هم یتش انداخت، بعد هم مدیآمد چادر رو
آمد خدمت حضرت رسول . ردینکه آزاد بشود که برود کار کند و شوهر بگیبه اگذاشت  می داد و نه می یخرج

ار یاز اخت یر بکلّگیه که مال او شده ام و حق ندارم دمن انداخت يست؟ و او چادر رویف چیعرض کرد که تکل
 کار مرا هم تدهد، مراقب نمی من را هم ینکه کار بکنم، خرجیا ایبکنم  يگریاو خارج بشوم و شوهر د

ه نازل ین آیبعداً ا! دینازل بشود هر چه دستور رس یست؟ فرمودند برو منزلت، تا حکمیف چی، تکلکند نمی
چ یعت اسالم به هید زنها را با کراهت، آخر زن پدر را در شرینکه ارث ببریشما ا يست برایز نیکه جا شد

داشت، اگر یم يا یود اگر وصحرام است و جزء محرّمات است، چون سابقاً معمول ب یعنیست، یز نیوجه جا
خودش مع يبرا یه ها کوچک بودند، وصبچن مال یانداخت ا می سر او ياگر چادر رو یکرد و آن وص می نی

 یعنید زنها را با کراهت، یست که شما ارث ببریز نینکه جایه ابد یفرما می حاال . حق نداشت يگریاو بود و د
نه مربوط به وارث و نه ! است یشود که مربوط به وص می علومن مینداشت، پس ا یبودند اشکال یاگر راض

 یکیتواند با زن پدر ازدواج کند و  نمی چ وجهینکه اوالد مطابق حکم شرع اسالم به هیا يمربوط به اوالد، برا
میگر نکرده بود، ایچ کس دینکه نه عرب و نه هیسند به اینو می که واقعاً ییهااز خالف  جد یعنی(ه ین بود که اُ

بنِ اَبا  د بنِ عقبهیط که ولیر و از ابو عامر، اَبا مععام یبزنش را رها کرد و به عقد پسرش آورد، اَ) هیام یبن
ن یات خودش ایکه زن پدر بود، پدر در ح ین زنیان باشد، آن وقت ایابوسف ياز عموها یکیباشد که  طیمع

ن کار انجام نشده است، یا یو قانون يله ایچ قبیو ه یخیراچ تیسند در هینو می گرین دیرا داد به پسرش، که ا
ند که یفرما می حاال در اسالم. ن کار را کردیه ایمه است که خود اُیام یاز مفاسد اجداد بن یکین یکه باز ا

شوهر،  ن بود که اگریمعمول ا یطرفبخواهد و از  ینطور، که ارث ببرند زنها را با کراهت که وصیست ایز نیجا
. نکه مهرش را ببخشد و طالقش بدهدیکرد که مجبور بشود به ا می تشینقدر اذیرا دوست نداشت، ا زن
  .ع استیند که در زمان ما هم شایفرما می نجا همین طور که ایهم

کنند زنها را که مجبور بشوند مهرشان را بدهند و  می تیاذ ياز اوقات هست که مردها به قدر یلیواقعش، خ
چ ین بر خالف است و به هین خالف شرع است، ایرند و اینکه طالق بگیهم بدهند، به ا يفه از اضایبلکه چ

لینو می .ستیز نیوجه جا ب بنِ جعاذل بود (سند م ب بنِ ج عاذعاذیمبنِ م عد از بزرگان صحابه بود  یکیکه ) ا س
بس لطف داشتند به او، خودشان از  یف آوردند و حتّیع جنازه اش تشرییتش يحضرت براا رفت، یاز دن یوقت

رون یدند و بعد بیف بردند و خوابیش از آنکه او را در قبر بگذارند ابتدا داخل قبر تشریف بردند ابتدا، پیتشر
رون آمدند و او را در قبر گذاشتند و به خاك سپردند و یو بعد بف بردند یابتدا حضرت داخل قبر تشر(آمدند 
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! د؟ین طور ناراحت شدیعرض کردند خدمت حضرت چرا ا) اراحت شدندن یلیکردند خ می حضرت نگاه که
ن که یتش چه بود؟ اعرض کردند که علّ. دم بر خودمیفشار داد بر او که من لرز يحضرت فرمودند قبر به قدر

نکه یا يبرا. ت و خانواده اش تندخو و بد اخالق بودیاهل ببا نکه در خانه یا يفرمودند برا! مورد لطف شما بود
  .ن در مقابل اویش در منزل، قبر هم بر او فشار آورد، که ایآورد بر خانواده اش و زنها می او فشار

ن درست یمهرش را ببخشد، ا ينطور دستور دادند، که اگر مجبور کنند که او از ناچاریمقصود ا  
 چه فرقملکش را ببخشد،  يرا مجبور کنند که از ناچار يگرینکه دیمثل ا. ست، خالف شرع استین

ن یا .ستین درست نینباشد، ا یبر خالف باشد و راض یببخشد، وقت يگریا دیزن ملکش را ببخشد ! کند؟ می
نکه او را یا يداشتند برا می بودند که مخصوصاً او را نگاه یچون بعض ،د آنها راید منع نکنیفرما می است که

نکه تو را یگذاشتند بعد از ا می گفتند و قرار یم بودند که زن را طالق یبعض. رندیت کنند و مالش را بگیاذ
کرد،  می يآمد و از او خواستگار می که يشدند و به هر شوهر می مانع! یما شوهر نکن طالق دهم، بدون اجازة

 ین خرجیداشت و نه ا یمرتّب یف بود، نه مثالً وضع زندگانین طور بالتکلین است که او همیشدند ا می مانع
د که ین است که خداوند هم منع کرد، فرمود که حق نداریا. ف بودیداشت، بالتکل يگرید هه راداد، ن می

 يارش با خودش است، برایگر و اختیست دیمال شما ن ،دیکه شما او را طالق  گفته ا ید و زنیکن يریجلوگ
ردند به ک می قسمتها مجبورش ید؟ بعضیا مانع بشویرد و یبگ يگریک شوهر دینکه ید از ایکن يریچه جلوگ

هرت ز را ین که فالن چیا ا چه مبلغ به یت را، یک قسمت از دارائیا یرا بده و به من بده و فالن قسمت از م
د ید نبایفرما می ست و زنها را همیچکدامش درست نینها هیا من مانع نشوم، ایمن بده تا من اجازه بدهم، 

   .گر مانع آنها شدیکه جدا شد د ینکه وقتیکرد از ا يریجلوگ
  اَ الّان يبِ اتنيفاحشة مبيیکه بطور کلّ ،ا عدم اطاعتی یعنیاورد، یبجا ب یار زشتینکه کار بسیمگر ا ،ةن 

نکه خالف شرع از او صادر بشود، اگر آنچه مخالف یا ایاطاعت از مرد نکند،  یعنی ةنيبم ةفاحشاند  گفته یبعض
ک یکنند تا  يریگباو سخت یعنیتوانند مجبورش بکنند،  می نهایت و عصمت اوست از او صادر بشود، اعفّ

از او  یه اگر خالفالبتّ.ندارد ین اشکالیشود ا می ه معلومین آیاز ظاهر ا. دنیببخشد و بعد او را طالق بگو يقدر
ان هستند زنش یبعض. ستیاستفاده باشد درست ن ير آن موقع اگر فقط برایدر غ یول! نه صادر شده باشد واالّ

ن یا ندارند که مهرش را بدهند، بنابرایهم بکنند،  يماد خواهند استفادة می یرا دوست ندارند و از طرف
از  يک مقداریا ینکه او مجبور بشود مهر خودش را بدهد یا يکنند زن را، برا می تیکنند و اذ می يریسختگ

د اگر شما یفرما می .ستین هم درست نیکه اند، یشتر از مهرش را بدهد تا او را طالق بگویا بلکه بیمهرش را 
ن یشما مع يبرا يریر کثین باشد و خید، ممکن است خداوند در همان امر مصلحتش ایاز آنها خوش ندار

روا  یجوز شرعو زجر و زحمت، بدون جهت و بدون م تید که نسبت به آنها اذیکرده باشد، پس شما نبا
د و از او یرید از او بگیگر نباید دین زن هرچه مهر داده اید به ایریبگ يگرید زن دید و اگر هم بخواهیبدار

که  یبزرگ يسه هایآن ک یعنیقنطار ) قبالً هم ذکر فرمودند(که قنطار  ،نطاراًق نهيحد م اتيات ود، یمطالبه کن
طال داشت و بود که هر کدام هفت مثقال  یکوچک سۀیه باز هم کیطال بود، اوق ۀیچهل اوق يهر کدام دارا

نار، یست دیقنطار عبارتست از هزار و دواند  هم گفته یشد، و بعض می ک قنطار حسابیطال  ۀیچهل اوق
هم  یشود و بعض می ناریباً هفت هزار دیهفتاد هزار درهم، که باز درهم پول نقره است که تقراند  گفته یبعض

د به هر حال هر یفرما می .ندیگو می ، آن را قنطارا نقرهیکه پر از طال بکنند  يپوست گاو به اندازةاند  فتهگ
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گر بعد از ید دیاد، نباید، چه مهر کم باشد و چه مهر زین کردیکه بر زنها مع يد، هر مهریچه به زن ها داده ا
که زن و مرد با  یدرست است تا وقت. نکه مهر مال زن استیا د، به واسطۀید و از آنها مطالبه کنیریآنها بگ

اجتماع  و قانونِ ین حال در امور شرعیدر ع یمال هر دو است ول یکیگر مرد و زن ندارد، مال یدهم هستند 
و آنچه مال مرد است به اسم  کرد، آنچه مال زن است به اسم زن تید رعایت کرد، تمام مقررات را باید رعایبا

ن یدر ا یلیحضرت آقا خ )س شده بودیابتدا تأس یوقت( اسناد ثبت نین است که در قانون و قوانیمرد، ا
زنش را  مهر يدند که مردیفهم می شدند اگر می فرمودند و ناراحت می دیفرمودند، که تأک می قسمتها مراقبت

ا متوجه ی، ا عمداًیها بودند که  یکردند، که بعض می يکردند، تند می ریتغ به اسم خودش به ثبت داده،
شوند که  می ن ها سببیفرمودند هم می کردند، حضرت آقا  می را به اسم خودشان ثبت نبودند و مهر زنها

ن یهم ندارد، ا يو اوالد داشته است ییرد و زن هم دارایم که آن مرد بمیز ندارد، فرض کنیچ چیبعداً زن ه
افتد و اوالد هم که ندارد،  می گران یچاره  همه به دست دیافتد، مال زن ب می گرانیاست که همه به دست د

  !ز ندهندیچ چیرسد، به او ممکن است ه می که داشته باشد، همه به اوالد ا اوالد همی
کند، چه نسبت به زن باشد و  نمی یه فرقد به او داد و اشتغال ذمین هر چه مال اوست بایپس بنابرا  

شد  می از اوقات یبعض یگاه. ه هستمخودش اشتغال ذ يد مراقب باشد که سر جای، بايگریچه نسبت به د
نکه او مجبور بشود یا يزدند، برا می شان تهمت یرند، به زن قبلیخواستند زن بگ می یب ها وقتکه عر

گرفتند که عادتشان بود و  می يگریرفتند و زن د می د، بعدیمهرش را بدهد و او را رها کند و طالق بگو
است که شما بدون  ن خالف شرع و وجدانیست و این درست نید که ایفرما می نجا خداوندیا. شان بودمعمول

 .ستین درست نی؟ ا!دیریبگ يگرید و بعد زن دیرینکه مال آنها را بگیا يبرا! د به آنهایجهت تهمت بزن
د، یمان شده ایشما با آنها هم پ! د با مال آنها؟یچه کار دار ید، ولیرید،  بگیریهم بگ يگرید زن دیخواه می

د به یخواه می وقت حاال که ، آندیو اوالد داراند  دا کردهید پد، از شما اوالیمضاجعت کرده ا یتشما با آنها مد
 ناروا يتهمت ها! د؟یزن می د به آنها تهمتیگر ترك آنها بکنید یا جهاتی يویو دن یشهوان يبهانه ها

  . ستین درست نید و ایآنها را طالق بده د کهیریاز آنها بگ ییز هاینکه چیا يبرا! چه ؟ يد؟ برایزن می
نکه ارث یشما ا يست برایز نیجا ،کَرها ساَءوا النثُرِن تم اَکُلَ لُّحيال ن، ین مؤمنیا ،وانن آميذا الَّهيا اَي  

 سر او يرو يزی، چيمعمول بود که چادر م یرکه گفتطوکه همان) دیود زنها را ارث ببرخ یعنی(د زنها را یببر
د زنها یشما که به ارث ببر يست برایحالل ن. رمیبگخواهم او را  می است و منن مال میا یعنیانداختند،  می

  . کراهت يرا از رو
کردند،  نمی مهر !نبود يا نشان را، مهر جداگانهیثرِوبردند نکاح ازدواج م می ت که ارثیبودند در جاهل  

ست و ن زن من ایگفتند ا می یعنیشد،  می ن با همان مهر، زن اویت قبالً کرده بود، ایکه آن م يهمان مهر
 به واسطۀ. دادند می کردند، زن را هم مثل ملک خودشان قرار می فکه تصرّ یکردند، مثل ملک می فتصرّ
یداقص که مون امریشدند از ا ین و آنها نهیکرد از ا یخدا نه یول. ث او را صداق کرده بودر .  

د، یمانع نکاح آنها نشو ،کاحالن نِع نهلوعضال ت وه بخواهند در خارج ازدواج کنند نکید آنها را از ایمنع نکن     
د ید نه خودتان شوهر او باشیخواه می د،یستین زن خوب نیکه مقصودتان ضرر رساندن به آنهاست، چون با ا

د به یاز مهر را که به او داده ا یقسمت یو وقت. ستین درست نیا! با او ازدواج کند يگرید که دیو نه بگذار
 دیشه يحضرت آقا ،زمانِنا کَما هو شايع يف. دین راه بکنیاز ا يد و استفاده ایبشو یآنوقت راضشما پس بدهد، 
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مجبور کنند که آنها  می تیمردها، زنها را اذ یلیع است، که خین زمان ما هم شایند همانطور که در ایفرما می
نکه رو یست؟ مگر ایچة نيبم ةفاحشبِ اتنين ياَ الّا. ن خالف استیرند، ایبشوند که مهرشان را ببخشند و طالق بگ

بکنند، که باعث  یانیعمل زشت نما ،بکنند یعمل زشت یعنی، ییدایار هویاورند به فاحشه و کار زشت بسیب
ة نيبم ةفاحش .ندارد یت بکنند، او مانعیبکنند و مانع بشوند و اذ يریوقت آنها را جلوگ باشد، آن ینامبد
خوب،  یلیند خیتوانند بگو می ن موقعی، در اییکه بکشاند به گفتگو و جنگ و نزاع و جدا يزیآن چ ست؟یچ

که طالق  ،آنها ه گرفتن از مهر و خُلعِین موقع فدیز است در ایجا. ندیاو مهرش را بدهد تا او را طالق بگو
تر از مهرادیا زیرد و یگن است که مهر را ببخشد و بعد طالق بیطالق خُلع ا(بارات باشد، خُلع و م. بارات م

د من از مهرم گذشتم، مرد یزن بگو یعنیگر را متراکه کنند، یباشد که دو طرف همد ين است که به طوریا
 ،وفعراملَبِ نوهرعاش و) ب هر دو مطابق هم باشد ین ترتید، به اید من هم از تو گذشتم و طالق بگویهم بگو

آنچه که معمول است و مطابق پسند مردم و مطابق پسند عقل و شرع  یعنیعروف، د با آنها به میمعاشرت کن
سن معاشرت ح یعنی .پسندد او را عقل و شرع می که يزیحسن معاشرت با آن چ یعنیشرت، ع سنِح. است

سن معاشرت د نسبت به همه کس حیدستان، بلکه انسان باریده است، نه تنها نسبت به زیپسند یبا هر کس
مخصوصاً نسبت . نداشته باشد یچ کس از او نگرانیباشند و ه یباشد که همه از او راض يته باشد و بطورداش
شتر یشود و ب می ثر واقعورد و میگ می م در واقع آنها در دلشان جاییر دست، آن وقت هر چه ما بگویبه ز

 يت و دلسوزسبت به آنها محبد نیشتر باید مراقبت آنها کرد، بیشتر باین جهت بیاز ا! شکند می دلشان
ند زن آزاد است یگو می هالبتّ ار مرد درآمده، امروزیکه ازدواج کرد، در واقع تحت اخت یزن هم وقت. داشت

 یها و بنقدر فسادیها و اقدر طالق نیها کشانده، که ان فسادیند، به همیگو می که امروز يا ين آزادیا یول
 يکه در واقع آزاد يو حصر حد یب ين آزادیبه واسطه ا؟ چه يبرا دا شده است،یها و خالف شرع ها پینید

در  یعنیآزاد است  .اند نطور نگفتهیکه ا ید من آزادم، در صورتیگو می ز شده اند،یت و همه چیود انسانیاز ق
تواند، آزاد است به  می ف کند و اوندارد تصرّ ملک خودش را شوهر حقّ. ف کندتواند تصرّ می لک خودشم
نکه اگر حکم یآزاد است به ا. ستیز نینطور جایا ه، کد و فروش بکنندیتوانند مثل بنده خر نمی نکه او رایا

ع باشد و بخواهد حج برود، یاگر زن مستط. بکند تواند رد می د،یاجرا بشود، اگر مرد بر خالف آن بگو یشرع
. نکه حکم شرع استیا د بروم به واسطۀیمن با! ینباش ید راضی، بگوبه حج يستم بروین ید من راضیمرد بگو

ارت عتبات، یرفتم به کربال، مشرف شدن به ز یه حتّا در امور مستحبام. ه فقط حج که واجب استالبتّ
. تواند نمی چ وجهینباشد، زن به ه یاگر مرد راض) است هچون امور مستحب( ،اء اهللایارت اولیمشرف شدن به ز

د یگو می مرتبهکی یعنی(نباشد که او به عتبات مشرف بشود،  یرد راضهم بکند، م یاگر هم مسافرت یحتّ
 یول) است يگرید است و آن امر ینکه در واقع ناصبیاو مثل ا. است يگریاو امر د ،اهللابِ اذُيلعاَده ندارم، یعق

 یراض توانم، نمی دارم، يرا ندارند، گرفتار یه ها کسضم، پرستار ندارم، بچیمن مر! د نهیگو می مرتبهکی
لو بخواهد به کربال برود، ت است ویسفرش سفر معص ،ب حرکت بکندین ترتین زن اگر با ای، ايستم بروین

د نمازش را تمام بخواند، اگر یتواند نمازش را شکسته بخواند، با نمی ت است و در راه همیسفرش سفر معص
ست، در سفر یت نماز شکسته نیمعص نکه در سفریا ه واسطۀچه؟ ب يبرا. ردید روزه بگیماه مبارك باشد، با

پس زن، . د انجام بدهدیت است و نبایزن معص ين سفر برایا. شود، روزه هست نمی داشتهت، روزه بریمعص
 اذُيلعاَم، یم بکنیخواه می يم هر کارید آزادیدارد، مرد بگو ياش حدود ي، مرد هم آزاد)نه تنها زن یعنی(
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ت است، اگر یمیهب ي، آزادين آزادیا! درست است؟ نه. میم بکنیخواهب یهر نامربوط ،یهر خالف شرع ،اهللابِ
است؟ آنها هم  ینده ها چه فرقن انسان و آن دریب ،)مهیبه(وانین انسان و حیباشد پس ب ين نوع آزادیا

م ما ییپس اگر ما بگو ،ا پلنگیر یا شیاندازند، مثل گرگ  می ند،در می کشند، می روند، می .تیآزادند در سبوع
 ؟ مردمدیکن می ينطوریند چرا ایگو می ه هایرون همسایکنند، ب می و صدا سر ینکه وقتیمثل ا ،میهم آزاد

که  يا ين آزادیا! ستیآزاد! ریخه د نین بگویا! ست؟ آهسته تر ین سرو صدا چیخواهند راحت باشند، ا می
خالف  يآزاد! ستیدرست ن يزادن آیه به زحمت باشند، ایکه همسا يا يگران باشد، آزادیباعث زحمت د

گران نرساند، یکه فرد صدمه به د يس اسالم به اندازه اشرع مقد! نکه خالف شرعیعقل است، تا چه رسد به ا
دارند،  یه، منزلیدستور فرموده که مثالً اگر دو نفر همسا يس به قدرشرع مقد یحتّ. قرار داده است يآزاد
 ین راضیه باشد و ایهمسا نیا بسازد،  که مشرف بر منزل یمبقه دواز آنها اگر بخواهد ط یکیهم،  يپهلو

من  ۀن زن و بچیاً ای، ثانيریگ می من، آفتاب منزل من را يهوا يالً جلو، اوید تو مشرف هستینباشد، بگو
باب زحمت شود، اس می نهایم مانع ادو حفاظ ممکن است باشند، طبقۀ یحجاب باشند، ب یممکن است ب

از  يزیچ چیه م کهینیب می فانه ماامروزه متأس یول!) ن اندازهیا(.م بسازددو شود، او حق ندارد طبقۀ می شانیا
هاست که یدیق ین بیهم ست و بواسطۀین يدیچ قین رفته و هیست، همه از بیان ما نیاحکام شرع در م

 ،ه ها رونق گرفتهیقدر عدلنید، ایآ می شیما پ يکه برا ییها ین سختیا. شود می دا یما پ يبرا یشتر سختیب
ندارد، سرو  یه هم رونقیم عدلیاگر ما خالف نکن واالّ. ماست يخالفها چه؟ بواسطۀ يها، برا يدادگستر

 یکین یاز ا یکیوقت آن  م آنیکن می یک خالفیم و هر روز یپس از بس ما خراب هست. ندارد ییصدا
  . و خالف شرع استها خالف عقل ین آزادیا یکیاز آن  یکین یت دارد، ایشکا

. است که مطابق عقل و شرع باشد يکه دارد، آزاد يا ين طور،  زن هم آزادینسبت به زن هم هم  
گر ید !ند که چه و چهیگوینوقت مآ.ستیح نیچ وجه صحیبه ه ين آزادیکه امروز گفته اند، ا يا يآزاد واالّ

! زاد شدندآ !گر رفتینها دیدر بودن و امثال ار چاین حجاب و عفاف و زآود سابق و ین قو آاند  زاد شدهزنها آ
 نها در واقع فساد خودمان رایاذ باهللا، این رفت، العیانت از بید یعنین رفت، یاخالق از ب یعنی چه؟ یعنی

فه یکه وظ یسن سلوك باشند و آن سلوکهم به ح ن بایاگر طرف واالّ. رساند می خودمان را یرساند، خراب می
شود؟ به  می داین طالقها پیچه ا يبرا. شوند نمی دایها هم غالباً پن اختالفات زن و شوهریاست رفتار بکنند، ا

د او را عقل و پسند می سن معاشرت و آنچه کهسن عشرت و حح. که در جامعه است یین فسادهایهم واسطۀ
  .که با او مزاوجت شده باشد یخصوصاً با کس ،یممدوح است با هرکس ،شرع

صدال اُهللا قلعی يظالعم  
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  )ع(شرح آیاتی از قرآن کریم راجع به حضرت یونس  -6
الش نذُ بِاِهللا موجياَعالر مِيطان  

  مِيبِسمِ اِهللا الرمحنِ الرح
که  يا یو رفت رو به کشت اور که فرار کردیرا به خاطر ب یموقع. غمبران بودیونس از پید یفرما یم  

کردند، آنوقت او  یاندازند، قرعه کشینهنگ ب يا برایرا در در یکیشد، خواستند  یهوا طوفان. ت بودیپر جمع
ح یاگر از تسب. د و او خودش را مالمت کننده بودیاو را بلع یماه. ا انداختندیاز غرق شده ها بود و او را در در

او را . ما شامل حال او شد تیبعداً عنا. بود یز در شکم ماهیتا روز رستاخ ،ما نداشتبه ه کنندگان نبود و توج
پوست بدنش رفته . ض شده بودیبود، مر ینکه در شکم ماهیا به واسطۀ یول .یرون از شکم ماهیم بیانداخت

بزرگ شده بود و مثل درخت رشد  یلیبود که خ ییکدو یعنیم، یش گذاشتیاز کدو جلو یآنوقت درخت. بود
. دا کندیشود ممکن است دوام پ نمی تان خشکزها در زمسینطور چیا ،ریگرمس يچون جاها. کرده بود

پنبه . دهد می گر بادمجانیشود و بعد هم سال د می یماند و درخت می بادمجان در زمستان یهمانطور که حتّ
ا کرچک، که یدهد  می و بعداً باز پنبه شود نمی است و خشک یم مثل درختیده اینطور که همه دیهم هم
ن یحاال در ا. نطوریدر بغداد هم هم. گفتند درخت کرچک است می ، کهه بوددر شهر جد یبزرگ يدرختها

ه یسا) ع(ونسی يده و بزرگ شده و رویچیآن پ ين رویبوده که ا يزی، چی، نهالیا چوبی یه هم درختیقض
. پوست بدنش بهتر شد يقدر. دا کردیبود تا بهبود پ يه آن درخت چند روزیر ساین است که زیا. انداخته

مان آوردند، یآنها ا. نوا باشدیشتر، که شهر نیصد هزار نفر، بلکه ب يم به سویکرد، او را فرستاد آنوقت حرکت
را  یبرخوردار بودند و زندگان ییو از نعمت خدا سعادتمند بودند یعنیم، یور قرار دادآنها را بهره  ییتهاتا مد

  . گذراندند یو خوش یبه خوب
د چرا مردم یفرما می )ونسیسوره (گر، ید در آن سورة. داردونس یت حضرت یات اشاره به حکاین آیا  

مان آوردند و عذاب را از آنها برطرف یونس که ایواقع بشوند، جز قوم  ییت خدایآورند تا مورد عنا نمی مانیا
و اند  مان آوردهیآن دسته که ا يضرب المثل شده است برا. ونس زده استیل به قوم ثَخداوند م. میکرد

غمبر زمان خودشان کردند و گرفتار یباً مخالفت با پیهمه تقر ،چون اقوام گذشته. آنها بال رفع کرد خداوند از
غمبر زمان ین است که پیر در آنها نکرد، ایغمبرشان تأثید و گفتار پیطول کش یتشدند و بعد از آنکه مد

نها همه یا. بیو قوم شعوم لوط ق ،د، قوم ثمود، قوم نوحقوم عا مانند ن کرد و عذاب بر آنها نازل شد،ینفر
و  .مان آوردندیده ایهنوز عذاب نرس یعنیمان آوردند، یونس ایفقط قوم . گرفتار عذاب ها شدند و رفتند

به و نَتَ يبرا یولدانند  می شتر مردمیه بونس را البتّیت حضرت یحکا. خداوند عذاب را از آنها برطرف کرد
در . الد بودیب به نهصد سال قبل از میقر. ل بودیاسرائ یغمبران بنیونس  از پیحضرت . شود می ر گفتهتذکّ

نوا مرکز قوم آشور بود و پادشاهان آشور که از پادشاهان بزرگ و با عظمت یشهر ن .نوا مأمور شدیشهر ن
تختشان هم بابل بود که یو پا باشد ین که عراق کنونین النهریان کلده در بپادشاه ،)کلده و آشور(بودند، 

اند  کلمه کربال را هم گفته یکه بعض. باً هفت فرسخ تا کربال فاصله داردیشهر بابل تقر. ه استلّک شهر حینزد
ن است که کور و بابل گفته شد و بعد یبابل بود، ا یچون از نواح). ه بابلیناح یعنی(اصلش کور و بابل بوده، 

با عظمت زمان خودش بود، و  يهاا از شهرنویشهر ن. کربال شد ،ده شد و بر حسب کثرت استعمالیکربال نام
زرگ بوده، ب یلیخ ي، و در آن موقع شهر صد هزار نفرداشت) شتریبلکه  ب(ت، ید صد هزار جمعیفرما می خدا
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ه م يکوچک صد هزار نفره باشند و آنوقت شهر ها یلیخ يهامثل حاال نبوده که شهر ون و ده یلیبزرگ نُ
ها از شهر یلیگر که خیبزرگ د يا شهر های ،نهایا ،يشانگها ،ویشهر توکمثل .. .ون ویلیون و دوازده میلیم

نکه رفت و آمد یا ن طور نبود، به واسطۀیسابقاً ا یول. اد تر استیون هم زیلیتشان از چند میهست که جمع
در ت یکه متمرکز بشوند و انبوه جمعآوردند  نمی يبزرگ رو ينبود و همه از دهات به شهر ها يادین زیبه ا

د ما او را یفرما می نجاست کهیاز ا. اد بودیز یلیت صد هزار نفر خین است که جمعیا .دا بشودیپ ییک جای
ونس ی. تر بودادیتخت آشور زیت پایتر، بلکه از صد هزار نفر هم جمعادیصد هزار نفر بلکه ز يم به سویفرستاد

زهد  جنبۀک نفر که ی. مان آوردندیدو نفر انکرد، فقط  يده ایهر چه دعوت کرد فا. ن قوم شدیمأمور دعوت ا
م و یک نفر هم حکیونس، یمان آورد به حضرت یداشت به نام تنوخواه، که او ا يریو گوشه گ يو تقو

مان یچکس ایباً دعوت کرد و هیسال تمام تقر یس. مان آوردیل، او هم به حضرت ایدانشمند بود به نام روب
ن یا پس ایناراحت بود، عرض کرد خدا یلین است که حضرت خیا. دندمان آورین دو نفر ایاورد و فقط این

چکس ینجا دعوت کنم و هیسال در ا یدارد؟ که من س يده ایخورد؟ چه فا می من به چه درد يدعوت ها
د خداوند یاوریمان نیخداوند فرمود که به آنها وعده عذاب بده، که اگر ا. ن کنیف مرا معیو تکل! اوردیمان نیا

ن هفته، روز سه شنبه ین این فرمود که در بینکرد، تا باالخره مع يده ایباز هم فا. کند می عذاب نازلبرشما 
 ییخدا ود و چون به دستور خدا و با اجازةش می ن روز عذاب بر شما نازلیا) ا چهار شنبه تنهای(و چهار شنبه

وعده عذاب داده بود، خودش از نکه یا يح خبر داد و خودش حرکت کرد و براین است که بطور صریبود ا
از سه شنبه شروع  یعنیک هفته بود ی يده است که برایبعض اخبار رس( روز بعد که شد. رون رفتیشهر ب
دند که یبه هرحال د) ا چهارشنبهیده است که فقط روز سه شنبه یاخبار هم رس یک هفته بعد و بعضیشد تا 

دن گرفت و هوا منقلب شد، به ید وزیشد يبادها. ره و تار بودیت یلیبلند شد و خ يادیغبار ز و از اطراف گرد
ها و  یرگید و آن تیشد يبادها ،افق دند که از اطرافید می د و دائمید می را يگری، دیکه کمتر کس يطور

وحشت کردند که ممکن است  حرف  يک قدرینها یا. دیآ می گرد و غبارها حرکت کرده و به طرف آنها
ل که شخص یروب. رون رفت و خارج شدیبود او هم از شهر ب  ينوخواه هم که فرد عابدت! ونس راست باشدی

  .ونس هم آورده بود، در شهر ماندیمان به حضرت یبود و ا یمیدانشکند و حک
همه . ونس راست باشدیرود حرف  می نطور است ناراحت شدند، گفتند احتمالیدند ایکه د یوقت 

خواهد درست بشود و  می ونسیخواهد نازل شود و وعده  می نکه عذابیا ل و گفتند مثلیآمدند به طرف روب
گفتند که . دا شده استیو وعده او راست است و آثارش هم پ! دیگو نمی او که دروغ! هم؟ گفت البتّیچه کن
رون یونس که از شهر بیگفتند آخر ! دیاوریمان بیا ،؟ گفت تا هنوز وقت نگذشتهيریجلوگ يم برایچه کن
!! ونس که هستی يونس رفته، خدایگفت اگر ! م؟یش کنیدایچطور پرون رفته است، یان ما بیاز م رفته و

گفتند هر . کرد می ونس هم به خدا دعوتیرا ید، زیرو به درگاه او برو. دیل بشوو متوس یشما به خدا ملتج
که  ییزنها یهم زنها، ول د به خارج شهر، هم مردها وییایاو گفت که همه ب. میکن می ما اطاعت ییچه تو بگو

بچدور از  ینند ولیشان را ببیقرار دهند که مادرها يدورتر يک جایشان را جدا کنند و در یه هاه دارند، بچ
 يه هارون شهر و بچید بیاوریوانات را هم بیح) شان بلند بشودیگر يصدا( ه کنندیشان باشند و گریمادرها

شان بلند شود، خودهاتان ینند و صدایرا بب گریکه از دور همدیبطورد ینشان جدا کنیوانات را هم از والدیح
  .د که خداوند عذاب را رفع کندید، شایه کنیو گر يهم به درگاه خدا زار
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ه از ترس عذاب ه ها، زنها و مردها و البتّت بچیابان پر شد از جمعیرون شهر، که بینها آمدند بیا
ا برعکس، مادرها و یخواستند،  می کوچک هم از دور مادر را يه هابچ. کردند می هیمتوسل بودند و گر
هین است که گریتوانستند بروند، ا نمی دند و چون از هم جدا بودند وید می ه ها رابزرگترها از دور بچ 

ه ها و خاطر بچ يبرا یکیکردند، زنها هم  می هیمردها هم گر. ه ها هم بلند بوده بچیگر يصدا. کردند می
 شان رایوانات، مادرهایح يه هابچ ،نطوریوانات هم همیح. کردند می هیل و التجا گرخاطر توس هم به یکی

ن است که تمام یا. شان بلند بودیه هابچ يشان برایشان بلند بود، بزرگهاشان باز هم صدایند و صدادید می
و حال ) نهایگوسفند و امثال ا ،االغ(وانات یح يا صدایه انسان و یا گریناله شده بود،  يکپارچه صدایابان، یب

یآنها پ يبرا یل و انقالبتوسم یبود و از صم یلشان واقعش آمد و درخواست رفع عذاب کردند و چون توس
  . ده شده بود خداوند هم قبول فرمودیگر، چاره بریکه د چون یعنیقلب بود، 

 رو به درگاه او برود ود یاست و با یکیفهمد که چاره ساز فقط  می در آن موقع است که انسان
د یپس با. کند نمی ن است که خداوند هم ردیست، ایساخته ن يچ جا، کاریچ کس و از هیفهمد که از ه می
م که ید و بدانیایش بیما پ يبرا یاگر حال اضطرار و درماندگ. دیایش بیما پ ين حال برایم که ایت کنیجد

م و یل بشومتوس ییاگر به هر جا یول. کند نمی وقت او هم ردم، آنیندار یر از او راهیچاره ساز اوست و به غ
د یبا یول ،ت کردید فعالیه باالبتّ یعنی. کند نمی م، او هم اجابتیکن یم و دوندگین کار و آن کار برویدنبال ا

ن است یا. ردیپذ می ه اوم البتّیل او بشوپس اگر واقعاً متوس. ستیر از او نیکه کارکن در عالم وجود غم یبدان
 ينطوریونس و قوم او را، که چرا مردم ایت یکه خداوند بال را از آنها رفع کرد، که ضرب المثل قرار داد حکا

نداشتند، رو  ییگرفتار و درمانده شدند و راه به جا یرند که وقتیگ نمی ادیونس یچرا از قوم ! رند؟یگ نمی ادی
م و یرا از آنها برداشت ییما عذاب رسوا ،يضاخل ذابم عنها عفنشکَ ومان آوردند، یا یما کردند و وقت يبه سو

. مان به خداوند، به شهر بازگشتندیم و خوشحال و با حال ام از آنها و همه خرّیم و بال را برداشتیمرتفع کرد
گفت د و یونس او را دید، یآ می رونینوا بیک نفر از شهر نید ید يونس در خارج شهر بود و بعد از چند روزی

د که همه یخبر خوش، پرس: نوا؟ گفتیونس گفت که چه خبر بود در شهر نینوا، ی؟ گفت اهل نییاهل کجا
گفت ! نازل نشد؟ يزی، چی، عذابيچ گرفتاریگفت ه! م و خوشحالبله، همه سالم و خرّ:خوب بودند؟ گفت

دند ینها فهمیا یبشود ول ک بود صدق کند و عذاب نازلیونس داده بود، نزدیکه  يچرا، بواسطه همان وعده ا
ونس ناراحت ی. ن است که خداوند هم رفع عذاب از آنها کردیال شدند، دند و متوسیو به درگاه خداوند نال

رون یگو بنکه تو مرا دروغیا يکنم، برا نمی تو را يغمبریروم آنجا، من پیگر من نمیا دیعرض کرد خدا. شد
. روم نمی گریعذاب را و من د يال تو خودت بر طرف کرده ا، من به آنها وعده عذاب دادم و حايآورده ا

 ماتلُالظُّ یِف ینادفَ هيلَر عقدن نن لَاَ نظَفَباً اضمغ بهذَذ ا وناالنذَ و. ن را به عنوان اعتراض عرض کردیحضرت ا
ا، ید به کنار دریرفت رو به طرف خارج تا رسونس ی، حضرت ١نيمالالظّ نم نتکُ ینا کبحانس نتاَ الّا لهن ال ااَ

ه ه است و از آنجا البتّیه و ترکیک سورینوا نزدینکه شهر نیترانه باشد، بواسطه ایمد ياید دریکه ظاهراً با
حاضر بود،  يا ید، کشتیا که رسیا و کنار دریرفت به طرف در. ترانه رفتیمد يایم به طرف دریمستق
دند که یک مرتبه دیبه حرکت آمد،  یکشت. نشست یمسافرت کنند، او در کشتسوار شده بودند که  یتیجمع
ه دند و متوجیخواهد کج بشود و غرق بشود و آنها را غرق کند، فهم می د ویآ می نییرود و پا می باال یکشت
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ر زد دیرا که آنها را بر یدهد کشت می که تکان یار بزرگی، نهنگ بسیر کشتیاست در ز یک نهنگیشدند که 
م و یخواهد که ما غرق بشو یم( طلبد می ن نهنگ است و لقمهیگفت که ا یکشت يناخدا. ا و غرق کندیدر

بنا شد . دا کنندیگران نجات پیم تا دید فدا بشویک نفر از ما بای، میبه آن بده یید غذایو ما با) مارا ببلعد
همه ) یخوراك ماه يبرا(اندازند یا بیونس را در دریآمد، که ونس دریدند، به نام یقرعه کش. قرعه بکشند

 .مید باز گفتند که قرعه بکشو مجدف اوست یست و حین و مؤمنیاست، آدم متد یونس آدم خوبیگفتند 
ده است به ینطور رسیبعض اخبار ا باز. آمدونس دریدند و هر دفعه به نام یچند مرتبه همانطور قرعه کش

 یمن امتحان کرده ام هر وقت که در کشت) ین کشتیساکن( یان کشتکّس يگفت که ا یکشت ينکه ناخدایا
ان و انقالب ین طور طغیا ین کشتیخودش فرار کرده باشد، ا يکه از آقا يا بنده ایباشد  يشخص گناه کار

او  ،خودش فرار کرده يکه از موال يآن بنده ا! ونس گفت که آن بنده گناه کار منمیک مرتبه ی. کند می دایپ
ا انداختند و ین است که او را در دریا. ن هستم که غرق بشومیسته اید که من شایاندازیا بیر درو مرا د!! منم

اند  گفته یبعض ک هفته،یچند روز، اند  گفته یده است، بعضیحاال در اخبار به اختالف رس. دینهنگ او را بلع
! ده باشدیفته طول کشک هیرسد که  می دیبع یلیه ظاهر خب. د که در شکم نهنگ بودیسه ساعت طول کش

چند  یول. رونیاندازد بینکه زود بیکند او را، مگر ا می ن معده حلیآن پپس ینکه به اصطالح طبیبه واسطه ا
ده و بعد از چند یاو را بلع یکرده و نهنگ می شنا يدخترانش، م يایدم که در دریش هم در روزنامه دیسال پ

ن است که ممکن یل بر اینها خودش دلیا. دمیدر روزنامه د يزینطور چیا. رون آمده بود و زنده بودیساعت ب
که حضرت در ظلمات و  یحاال هر اندازه بوده، چه سه ساعت بوده، و چه چند روز بوده، وقت. است واقع بشود

ا یا که وسط دریدر یکیاً تاریدل، که اعتراض کرد بر خدا، ثان یکیالً تاراو یعنی( گرفت رها قرا یکیتار
ه آنوقت متوج ،ماتلُالظُّ یِف ینادفَد یفرما می ن است کهی، ایکین سه تاریدر ا) یشکم ماه یکیثاً تارثال،رفت

 ن است که خداوندیکرده است، که اعتراض بر کار خدا کرده و ترك آنجا را کرده، ا ییشد که چه خطا
ها ندا کرد، یکیدر تار یعنی ،نيمالالظّ نم نتکُ ینا کبحانس نتاَ الّا لهن ال ااَ ماتلُالظُّ یِف ینادفَ دیفرما می

 یند صدا زد، ولیگو می را که دور باشد یکس. خودش ياست که انسان دور باشد از منادا یمعموالً ندا وقت(
 ن است که در قرآنینجا چون حضرت دور شده بود ایدر ا یول) ند نجوا کردیگو می ک باشدیکه نزد یکس
. ن آمده بودییبه مراتب پا یلیخ! قتش دور از خدا شده بودیآن حق! د، چون دور شده بودندا کر: دیفرما می

ست جز تو، تو پاك و ین يچ معبودیست جز تو، هین ییچ خدایها که ه یکین است که ندا کرد در تاریا
ر یتقص و قصور اقرار به ظلم و!  از خطا، من بر خودم ظلم کردم يه ازیپاک از نفس، و پاك و يزه ایپاک

ی نجِن کذلکَ و مالغ نم ناهيجن و: دیفرما می ن دعا و درخواست را کرد،یا ین است که وقتیا. خودش کرد
 يواقعاً از رو یاگر مؤمن یعنی. ن رایم مؤمنیده می ن طور نجاتیم، و همیما او را از غم نجات داد .١نينمؤامل

ن ید ایو بگو هلّخالصاً مخلصاً لباشد و دلش رو به آن طرف برود،  ه به خدام قلب متوجیت و از صمیخلوص ن
که . میده می ن را نجاتید مؤمنیفرما می م بشود، خداوند وعده فرموده کهه بشود و مترنّمتوج یعنیه را، یآ

داشته باشد و  يه اکه غم و غص یکنم از کس می بد من تعجیفرما می که) ع(است از حضرت صادق یثیحد
کند، اگر واقعاً  می به طور قطع رفع یعنی! ل بشود و خداوند رفع نکنده متوسین آیداشته باشد و به ا يفتارگر
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ل نشود، که ه متوسین آیکنم که چرا به ا می بداشته باشد، تعج يگرفتار ید هر کسیفرما می متوسل بشود،
باشد و به  یکه گرفتار دشمن یاز کس کنم می بد تعجیفرما می طور نیهم. رفع نکند او  يخداوند گرفتار

 یکنم از کس می بد تعجیفرما می و باز »ريل نِعم املَولی و نِعم النصيحسبنا اهللا و نِعم الوک« ه متوسل نشودین آیا
 انَّ اُفَوض اَمری الَی اهللا« ه نشودین آیو متوسل به ا دا شده باشدیدر کارش پ يداشته باشد و گره ا یکه ناراحت

ب می کنم از کسی که گرفتاري دنیا داشته : و باز می فرماید . که خداوند رفع نکند»  بِالعبادرياَهللا بص تعج
 » اهللابِ الّا ةَوال قُ اَهللا ما شاَء«باشد و قرض داشته باشد و دست تنگی براي او باشد و به این آیه متوسل نشود 

ه ین چهار آید که متوسل به ایفرما می چهار دسته از افراد يرا برا ن چهار قسمتیا. که خداوند رفع کند
  .بشوند

دا کرد، که با قارون یانحطاط درجه پ يده است به قدریرس یحتّ. ه شدین آیل به اونس متوسیحاال 
که دشمن  یدا کند که با قارونیل درجه پتنزّ يغمبر به قدریک نفر پیب است که یواقعاً عج. هم مرتبه شد

که در اخبار  يبه طور. هم درجه شد) ن که او را فر ببردیو حضرت امر کردند به زم( بود یرت موسحض
؟ حضرت یهست ید که تو چه کسیونس با قارون هم درجه شد، قارون از او پرسی یده است که وقتیرس

تند و  یلیکه خ ی؟ از موسيب چه خبر دارضَالغَ دیدشَ یِگفت که از موس .ونس هستمیفرمودند که من 
ه البتّ( ا رحلت کرده استیسالهاست، قرن هاست از دن یبود چه خبر؟ حضرت اظهار کردند، موس یعصبان

 ينها همه رمز است و معنایا! ا بوده، نهیزنده بوده و در درنکه قارون ینه ا نها از نظر معنا و باطن است و االّیا
  !) دن قارون نداردبه زنده بو یده است ربطیکه رس ين خبریدارد و ا یباطن

ل  نکه به خدا متوسیست جز این يه شد که چاره ال شد و متوجکه حضرت متوس یآن وقت وقت
ن نهنگ کنار یرون افتاد، که ایب یکه از شکم ماه ،نيمالالظّ نم نتکُ ینا کبحانس نتاَ الّا لهال ا :بشود، گفت 

که در شکم نهنگ مانده بود، تمام  یتبه همان مد یرون، ولین است که آمد بیا) ک ساحلینزد( ا بودیدر
دا یام پیبماند تا الت يک قدرین است که مجبور بود در آنجا یپوست بدنش زده شده بود، پوستش رفته بود، ا

که کرده است برگردد به  ین اشتباهیجبران ا يم گرفت برای، وتصميک چند روزیکند و در همان جا ماند 
ک ینزد. نواین است که بعد از آنکه بهتر شد، برگشت و حرکت کرد به طرف شهر نیا. نواین طرف همان شهر

گفت . نوای؟ گفت اهل نید اهل کجا هستید، پرسیرا د يک مسافرید، یرا د ید باز چوپانینوا که رسیشهر ن
ند؟ یگو می ونس چهیگفت راجع به . خوش، همه خوب و خوشحال؟ گفت خبر نوایچه خبر است در شهر ن

 یگفت بله، همه انتظار مقدم او را دارند، که بروند از او عذر خواه! ونس؟یکنند راجع به  می یچ صحبتیه
ن است یا. میآ می ونس هستم، برو خبر کن که منیپس من : فرمود! بروند از او درخواست عفو کنند! کنند
ندا . کردند یخواهافتادند و عذرحضرت  يبه استقبال و به دست و پا جلو رفت و همه آمدند يک قدریکه 
م؟ آنوقت ین ببریک مرتبه از بینکه همه را ما یا ایاورند؟ یمان بینطور بهتر نبود که همه ایا اید که آیرس

  .اشتباه خودش شد حضرت، واقف به خطا و
صداُهللا ق العلي ظيمالع  
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مانند شرح حاالت برخی از عرفا در مقام فناء و اظهار بعضی کلمات  -7
  اناالحق گفتن منصور حالج

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ
  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ

ه به خودتا انسان متوجت خود و انانیدا نکرده تا چه یده است و معرفت کامل پیت خودش است، به خدا نرسی
  . ده استیوقت به خدا رس ر حق شد آند ین رفت و فانیتش از بیکه انان یوقت. رسد به مقام فنا

  مالقات یق کنـــ، با حییآ دـــوخ یآنگه که ب            ینیق نبـــدار حیو هرگز دـــت يتا با خود
 یده، وقتیاست به خدا نرس ٰيتابع هو یتا وقت یعنیمناسبت ندارد،  ٰيوخدا با ه یعنین دو، یچون ا  

ه که متوجیتا موقع. ده استیودش دور کرد، آنوقت به خدا رست را از خیو هوس را گذاشت و انان ٰيهو
ن کفر ید ایبگو قّا الحنَه به خودش دارد، اگر در آن موقع اَوقت توج است، آن یتش باقیخودش هست و انان

بلکه حق را به هر ! ستیت که حق نیت و بشریو هوس و انان ٰينکه هویا ن شرك است، به واسطۀیاست،  ا
تواند  نمی قّا الحنَکه در مقابل باطل باشد، اَ ،هبِ خلوقٌحق مطلق و چه حق م یم چه به معنییگومعنا که ب

ت خودش داشت یه به انانه به وجود خودش داشت، توجکه توج یوقت. نکه او باطل استیا د، بواسطۀیبگو
را به هر معنا که  قّا الحنَن اَیبنابرا ،تواند حق باشد و بلکه باطل است نمی غافل از خداست، غافل از خدا هم

است،  یشتندر آن حالت او مشرك است و کُ) ا اهللانَاَ یبه معن( دیبگو قّا الحنَست و اگر هم اَیح نید صحیبگو
  . شود می د حسابچون مرتّ
ن یبنابرا. عا را کردن ادیمثل فرعون که ا. است یشتنرعاً و عقالً کُشَ ،يعلاالَ مکُبا رناَد یگو می آنکه  

ک هم باشد، ستاره لَاست، م ید، کشتنیبگو قّا الحنَت خودش اَیه به خودت و با توجیبا وجود انان یاگر کس
 یسیع). یمانند ستاره پرست(شود او را پرستش و عبادت کرد نمی نیشود او را خدا گفت، بنابرا نمی هم باشد،

یلَعنطوریهم همد آنیاج هم که بگوور حلّمنصنطور است، ید، همیالم هم اگر بفرماه الس .  
اج که معروف شده بود به منصور حلّ ان بود، پسر منصور، منتهیاج اسمش حسن ابن منصور حلّیحس  

 یعنی ،که حکم کفرش صادر شد و او را کشتنداند  گفته ین است که بعضیگفت و بر اثر ا می قّا الحنَاَ
ند که یگو می ها یهرچند که بعض .اند ختالف ذکر کردها من حق هستم که به ایگفت من خدا هستم  می

وقت به  رند آنیراد بگیتوانستند ا نمی ن جهتیکرد و از ا می عیبود، چون دعوت به تش یاسیهامش جنبه ساتّ
  .کند او را گرفتند می ییخدا يعان تهمت که او ادیا

نده ین شرك است و گوید ایبگو قّالح انَه به خودش اَت خودش و با توجیبه هر حال اگر با وجود انان  
م نتاَ و منهج بصاهللا ح نن دوم ونَدعبما ت م وکُنا: دیفرما می دیهمانطور که در قرآن مج. است یآن هم کشتن

   .نَدوها وارِلَ
 یارد و حتّت دینجا عمومیکه در ااند  گفته یبعض یقول است، ولالعوِر ذَیغ يبرا "ما"کلمۀ  یدر عرب  

نها ید بدون خدا، هر چه که باشد، ایکن می شما و آنچه که عبادت :دیفرما می .شود می قول را هم شاملالعوِذَ
. م استجهنّ نها آتش گرةیم و اد به جهنّیرو می شما یعنی ،دیم است و شما بر او وارد هستجهنّ رندةیش گآت

ت یعنی(ت، قول  اسالعوِر ذَیغ يبرا "ما"که اند  گفته یبعض ۀبه واسط .)نهایا امثال اید یکن می که عبادت یب 
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 بر که وارد یسیع! ستین "منهج بصح"که  یسیالم را عبادت و پرستش کنند، عه السیعل یسینکه اگر عیا
اگر فرعون  یول. شوند می غمبر است، بلکه خودشان واردیمقامش بلند است و پ یسیچون ع! شود نمی مجهنّ
العقول وِذَ يبرااند  گفته ین بعضیبنابرا. است منهج بصحن طور است و یه فرعون هم بپرستند، البتّرا مثالً

  .است
  ما تعبیبه هر حال آن کس یر خدا، ولید به غیپرست می که ییهابت یعنی ونَد ه به انانکه توجت ی

نَال اَخودش داشته باشد و در آن ح یه به هستخودش داشته باشد و توجن شرك است و ید، ایبگو قّا الح
 ،اهللا يوس يتبج يف سيلَ: گفت یا وقتی أينش معظَما اَ بحاينسگفت که  ید وقتیزیهمانطور که با. است یکشتن

؟ گفت ين حرف چه بود که تو زدین کنند و بعد به او گفتند که ایدان حمله کردند، خواستند که توهیمر
قطعه قطعه  !دیزدم مرا بکش ینطور حرفیدو مرتبه اگر ا! نزدم ینطور حرفیگفت من ا! بله :من زدم؟ گفتند

د صادر شد، او را قطعه قطعه کنند و باز دو یزیاز با یدو مرتبه کالمم گرفتند که اگر ینها هم تصمیا !دیکن
همه . بتهان صحید شروع کرد به همیزیداً باکه نشسته بودند، مجد یذکر و مجلس مرتبه در همان مجلسِ

است، هر که  یگر کشتنیزدند و گفتند او د يبدن او کارداز  ییک جاید و هر کدام به یزیحمله کردند به با
ما  بحاينس دیا بگویکند،  می ییخدا يعااد یعنیست، یدر لباس من جز خدا ن،اهللا يوس يتبج يف سيلَد یبگو

. د کشتیکند، پس او را با می ییخدا يعات مقام من، او ادزه ام من، چقدر بلند اسیپاك و پاک ،أينش معظَاَ
دمند،  می که در او یشده بود، اصالً مانند ن یبود که از خودش فان ین بود که به او کارد زدند و او هم موقعیا
 هکه توج ی، آن عقلیجنون اله یدا کرده بود، منتهیده شده بود و به اصطالح امروز جنون پین هم در او دمیا

کرد  ین رفت، عشق آمد، باالتر از آن جنون عشق آمد، و او را از خود فانیاز ب يه به عقل ظاهربه بدن و توج
بدن او زدند، بدن  يبه هر جا يدند هر کدام کاردیهمه نگاه کردند و د به هوش آمد، یوقت. ن را گفتیکه ا

 ته، اگر به شانه اش زده اند، شانۀفبه دست خودشان گر ،اگر به دستش زده بودند خودشان زخم شده است،
د، بلکه خدا او نگفته بو. بود ینکه او در آن موقع از خودش فانیا چه؟ به واسطۀ يشده، برا یخودشان زخم

ه به خودش دارد و غافل از خودش که توج یاگر موقع یبود ول ینکه فانیا يبرا. گفته بود، که گفتۀ خدا بود
  . است یشتنکُ د، آنوقت مشرك است ویست بگوین

ه ک عدیب به دو قرن بعد، یباً قریتها تقربه آسمان عروج کرد، چون بعد از مد) ع(یسیکه ع یوقت
دا شد و او را یان آنها پین اختالف در میگفتند خداست و ا يه اک عدیپسر خداست،  یسیگفتند ع يا

: کرد و فرمود یسیموقع خطاب به عآن  د خداوند دریفرما می دین است که در قرآن مجیکردند، ا می عبادت
ر یغه د؟ و بیبه مردم که من و مادرم را خدا بدان یا تو گفتی؟ آاِهللا ونن دم نيِهلَا  يماُ و وينذُختا اسِلنل لتقُ نتاََء

 يزیطور چ نیت باشد و او این است که اگر انانیل بر این دلیا ؟یا تو گفتید؟ آیاز خدا، ما دو تا را خدا بخوان
مورد مالمت و سرزنش قرار گرفت،  یسینجا عیکه در ا. ه شرك و کفر است و خالف استن البتّید، ایرا بگو

  .)نجایاست در ا یقیاستفهام حق(
د است و مرتّ یشتند، هر چه باشد او کُیر خدا بگویه داشته باشد و غاگر به خود توج نیپس بنابرا

 یآن شخص. باشد یبی، خواه هاتف غباشد و در هر چه باشد حق است یسد، در هر لبایاگر خدا بگو یاست ول
شود که از  می يت مراقبه طورشد یدارد، گاه یهحال توج یدارد و گاه يااهللا است و مراقبه  یکه سالک ال
گر خداست، اگر بشنود ین دیست، ایدر او ن یتیست و انانیشنود و او چون از خودش ن می ییندا یبیهاتف غ
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  . نکه خداست که جلوه کرده استیا ن درست است، به واسطۀیبشنود ا يزیبه زبان ملک چ) کلَسان مل( ای
از  يمن بنده ا ،دمحم ديبن عم بدا عناَ: دیفرما می وخودش است  يکه به خود یتا وقت) ع( یعل

یین دعاهایا. دارد يوز و گدازکند و س می کند، مناجات هم می از همیوقت راز و ن آن ،د هستمبندگان محم 
دا کرده یه به فقر خودش پداشته و با توج يازمندیو نده است، همه را او در آن موقع که حال عجز یکه رس

 یوقت. کند می ازیوقت راز و ن اهللا است آن یر الیر است و فقیمشاهده کرده که فق یعنیاست فرموده است، 
 یوقت یول. ن دو تا هستندیر، بنابرایاست و بنده فق یخداوند غن ر دو تا هستند،یو فق ینطور باشد غنیا

 رضاالَ و مواتالس قا خالناهللا اَ نبا جناهللا اَ نيا عناَ: دیفرما می رسد که می ییوقت به جا ن رفت آنیت از بیانان
 نتکُ: دیفرما می سته است، آن موقعخودش ر ينکه آن موقع از خودیا يچه؟ برا يبرا. تيماُ و ييحاُ يا الذَّناَ
ملِّکُ ع يبِن ساًر و مع محمد يلَّص يلَاهللا عه آ وله راًس و يغمبریمن با هر پ هراًج و پنهان بودم و با  رّدر س

خودش درست است،  يآنها سر جا يد، هر دویفرما می هاشیطور فرما نیدر پنهان و آشکار که ا) ص(دمحم
ن است که یاه بود، و فقر را متوج يازمندیه به خودش داشت و مقام عجز و نبود که توج یدر موقع یکیآن 
ن م بدا عناَ: دیفرما می د و بلکهیگو می از ها رایو راز و ن کند و آن عبارات می يکند، زار می هیکند، گر می دعا
يبعد محمی ییرسد و به جا می یبه مقام یک موقعی. دم می در او يکه نا یرسد که اصالً مانند ن دهر چه  ،دم

  .دیگو می ند،یچ است و آنچه به او بگوید و از خودش هیآ می رونید، همان صدا بمد می در او
  میگو می آنچه استاد ازل گفت بگو،    اند صفتم داشته ینه طوطیدر پس آ

ست، خداست و آن موقع کالم ین یعلپس . شود می ظاهر یآنوقت کالم خداست که از زبان عل  
 از است که بعد از ضربت خوردن حضرت صوهان بنِ ةعصعص ۀین است که قضیشود، ا می خداست که ظاهر

ا نوح؟ ی ید تو افضلیگو می باز. د من افضلمیفرما می ا آدم؟ که حضرتی یکند تو افضل می شان سؤالیا
کند تو  می د و در آخر عرضیفرما می لیرا با ذکر دل د من افضل هستم و همهیفرما می نطور همه رایهم

ن م بدا عناَ :دیفرما می کند و می خودش را اظهار يازمندید؟ آنجا حضرت فقر و عجز و نا محمی یافضل هست
يبعد محيمن بنده ا ،دم دم، که ین مقام رسیاو شدم به ا چون بندة. د هستماز بندگان محمخالق السموات و 
  .دا کردمین مقام را پید شدم امحم چون بندة ،تيماُ و ييحاُ اناَ شدم و رضاالَ

 یسین است که عیا .اهللا نبا جناهللا اَ نيا عناَ دیگو می یگر خداست که به زبان علید پس در آن مقام،  
به  یا تو گفتیآ؟ اِهللا ونن دم نيِهلَا  يماُ و وينذُختا اسِلنل لتقُ نتاََءد یفرما می خداوند یهم در جواب خدا وقت
چ ی، من ههبِ ينرتما ما اَلّم اهلَ لتما قُ کبحانسکند که  می ر از خدا؟ عرضیغ دیا خدا بدانمردم که مرا و مادرم ر

 ير دادهستم و تو به من هر چه دستو ییمن مانند نا یعنی! مرا به آن يز نگفتم مگر آنچه تو امر کردیچ
من از  یعنی "هبِ ينرتماَ". نگفتم ير از آنچه تو دستور داده ایغ يگریز دیرون آمده، من چیهمان از زبان من ب

به . يو آنچه گفتم آن است که تو به من دستور داده انکردم  یچ دعوتیاز خودم ه ز ندارم ویچ چیخودم ه
به واسطه ) در واقع از درخت وجود خودش(ش، د از وجود خودیشن قّا الحنَاَ ین جهت است که موسیهم

تون، چون به یشود از درخت مبارك ز می نور برافروخته یعنی "ةيربِال غَ و ةيرقال ش ةونتيز ةکَبارم ةرجش"نکه یا
چراغها  کردند، در می تون روشنیسابقاً که برق نبود، معابر را با روغن ز .گفتند می ستون، روغن مقدیروغن ز

ن از درخت مبارکۀیچراغ است و ا ين روغن براین روغن است و صاف تریختند که بهتریر می سروغن مقد 
کند؟ او همان  می از او ظهور یست که در وجود انسان نور الهیمبارکه چ آن شجرة. شود می افروختهتونه بریز
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 ، آن وقت جنبۀیبه نور اله شود می افروختهشود، آن بر می یفان یت خود شخص است که وقتیشخص
ن رفت، در تمام اطرافش و یتش از بیشد و انان یاز خودش فان یوقت یآن وقت موس. کند می دایت پیمصباح

ا اهللا شن يو از شش جهت، ندا در تمام عالم وجود  ن است که درخت وجودیست؟ به واسطۀ این چیا. دیاَنَ
ن و به گوش ظاهر، آن دعوت باط یعنید، یا اهللا شننَاَ ن است که از درخت وجود خودشیخودش روشن شد، ا

 یگفته و او از خودش فانلکه خدا نکه او نگفته و بیا به واسطۀ! نه کافر شد؟ یمگر موس .دیرا شن یباطن يندا
  :بوده که

ب     یاز درخت قّا الحنَروا باشد اَ   !یتـــکبخیود روا از نـــچرا نَ
 قّا الحنَات عالم وجود اَآن وقت از تمام ذرد، یرا از درخت شن قّا الحنَشد و اَ یاو از خودش فان یوقت  

و، اگر ده تا، یم دستگاه رادیمانند فرض کن. کند می است که به توسط او ظهور یاله يندا یعنی. شنود می را
طقیگفته و  يزیچ یمثالً کس ویدر راد یو هم باشد، وقتیصد تا، هزار تا، صد هزار تا راد ا آن یکرده، آ یا نُ

کند،  می و ظهوریشود که در راد می بلند است که از آنجا ییست و اصل آن ندایک آلتیو یراد! و گفته؟ نهیراد
ن صدا از او بلند یکند و ا نمی باشد، فرق یبیا جیا بزرگ باشد یو کوچک باشد یم اگر رادینیب می همانطور که

و از هر  يزیرنده در وجود خود شخص باشد، از هر چیگ که گوش شنوا باشد و دستگاه ین وقتیبنابرا. است
  شنود، که  می ن صدا رایا يموجود

  )دراز يداــن صید اـیکه شن    نغمه اوست يهمه عالم صدا(
 ینماو خواهم بود، ينایاو خواهم بود، من چشم ب يشنوا من گوشِ: دیفرما می ن جهتیبه هم  

د یفرما می یچشم من است ول ید که علیفرما نمی اهد بود،د بود، او چشم  من خواو گوش من خواه: دیفرما
ط من است، او به توس یینایب یعنیاو خواهم بود،  ينایاو خواهم بود، من چشم ب يکه من گوش شنوا

 لتعذا جا و يکرذ يف هتذَّلَ و هتيغب لتعج يب غالُشتاال يبدع يلع بالغال ذا کانَاط من است که او به توس ییشنوا
غبيته ذَّلَ وتيف ه يکرذ عينقَّش و اذا عينقَّش عشقته و اذا عشقتقَ هتلته و ن قَمتلتفَ هيلَع ديته و ميلَن ع ديتاَفَ هنا ديته  (

ه اد من مشغول بشود، و متوجیمن، اشتغال به من باشد و مشغول به من بشود و به  هر گاه غالب وجود بندة
ن است که یاو ا يتها بران لذّیبهتر یعنیدهم،  می ت او را در ذکر خودم قرارمن باشد، آن عشق و عالقه و لذّ

که در مناجات  يرضاملَ لِمالع وِ يفِّاخلَ کرِذِّالبِ سينآنِ واو، که  يتها بهتر است برااد من باشد که آن از همه لذّیب
خةَمس عدهم،  می او را در ذکر خودم قرار او را و طلب او را خواهش و عالقۀ تلذّ. حضرت سجاد است رش

شوم،  می شود و من عاشق او می شوم، او عاشق من می عاشق،دهمت او را در ذکر خودم قرار بکه لذّ یوقت
من است و  ۀماو بر ذ ۀیدهم و د می هیخودم د ،کشم او راکه ب یشمش، وقتکُ می که من عاشق او شدم یوقت

  .ه اش هستمیخودم د ،من است ۀمۀ او بر ذیکه د یآن کس
  تو منم يشکرانه بده که خون بها      يعشق ما کشته شو يگر بر سر کو

او  ينایاو خواهم بود، من چشم ب يد من گوش شنوایفرما می ن است کهی، اهرصب و همعس نتکُ  
  .زش من هستمیشد، آن وقت همه چ یه من داشت و از خودش فانه بکه او توج یخواهم بود و وقت

صداُهللا ق العلي م يظالع  
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  شرح آیاتی از قرآن کریم و قضیه جنگهاي بدر و احد -8
الش نذُ بِاِهللا موجياَعالر مِيطان  

  مِيبِسمِ اِهللا الرمحنِ الرح
ز نفر بودند، آنها با سالح وتمام مجهو پنجاه  ین نهصدن کم بود و مشرکیدر جنگ بدر تعداد مسلم  

و ) مطابق همان زمان، مدرن بود(داشتند و به اصطالح امروز اسلحه شان مدرن بود يادیز بودند، اسلحۀ
زده نفر، چند تا اسب و یصد و سیان سیز نداشتند، در میچ چین هیمسلم .را داشتند ین سالح جنگیبهتر

، ن وضعیاده بودند و غالباً سالحشان چوب بود، چون نداشتند و با ایهمه په یشتر نبود، بقیچند تا شتر ب
داشتند، خداوند هم به آنها کمک کرد و فاتح شدند، که  یراسخ یدةمان کامل و عقیثبات قدم داشتند و ا

 ر کردند که ازیمثل ابوجهل، که در آن جنگ کشته شد، هفتاد نفر را اس ،ش را کشتندیاز بزرگان قر ياریبس
که از ) ع( یبرادر عل ،طالبیاب بنِ لِیهم عق یکیغمبر، یپ يلب بود، عموطَالم بدع اس بنِعب یکیسرا جمله اُ

  .ن هفتاد نفر بودندیا
 از  یکیکه  ،داد می پول هم به فرع ،اد داشتیه بود و پول هم زتمندان قوم در مکّوثر ءجز یاس زمانعب

 بنِ اسِشتر از آن قسمت بود، عبیشان هم بیئدهند و دارا می به فرعنکه پول یکه معروف بودند به ا یاشخاص
عبد وار گذاشت و در آنجا دفن ید يکه داشت در ال ییهاه حرکت کرد، پولکه از مکّ یطلب بود و موقعالم

ا ارش را، اگر برنگشتم پول هیدانم اخت می ماگر برگشتم که خود:ضل گفتالفَ ماُالش یو پوشاند و به ع کرد
  .الشیدانست و ع می نکه فقط خودشیمنظور ا. یم کنی، تقسیو چه کن ید چه کنینجاست و تو بایا

حضرت فرمودند که طبق دستور خدا، شما اگر  یعنین، ین مسلمیر شد اختالف شد بیکه اس یموقع  
، اگر هم د بدون پولیکن نها را آزادید ایل هم دارین هفتاد نفر را، اگر مید، ایشنها را بکُید ایتوان می دیل داریم
اگر آنها را بدون . دینها را آزاد کنیه بدهند و بعد ایاورند، فدید که پول بیینها را بگوید، ایرید پول بگیل داریم

در  د،ید و آنها را آزاد کنیریشتر خواهد بود، اگر پول بگیه بدون پول اجر شما بد البتّیگرفتن پول آزاد کن
گفتند که  می نهایا .ل خودتان استیباز هم م یاز خودتان کشته خواهند شد، ول ندهیمقابل، هفتاد نفر در آ

م در راه خدا یشود، بعد هم هر کدام کشته بشو می م و خودش باعث شوکت اسالم همیریگ می حاال پول را
رند و آنها یبگ ٰيدرند، فَیه بگیح دادند که فدین است که ترجیم، ایرو می م و به بهشتیکشته شده ا  

  .را آزاد کنند
  ن جمله عب بستند،  می ر محکمیزنج لۀیا بوسیبستند با طناب  می سرا رااس، معمول هم بود که اُم

حاال که ! اس گفت بلهعبفرمود،  یمحضرت آوردند، حضرت تبس ينها را از جلوینکه فرار نکنند، ایا يبرا
! يخند می و یخوشحال يدا کردیبر ما پو غلبه  ير کردینکه ما را اسیو ا! يناز می خوب به قدرت خودت

ن است که یا يدا کرده ام بر شما، بلکه خنده ام برایست که من غلبه پین نیا يحضرت فرمودند خنده ام برا
د، ید به بهشت برویستیکشم و شما حاضر ن می ر شما را به طرف بهشتید که من با زنجیهست يشما طور

اس عرض عب. غام بده که پول بفرستند که تو را آزاد کنندیاس که پبفرمودند به ع! ن جهت استیخنده ام از ا
ر آن، پول از کجا یا در غین جنگ، یم در ایم خرج کردی، هر چه داشتیما نگذاشت يبرا یپولکه تو : کرد
؟ یدان می گفت از کجا تو. يکردت یه ها وصالت ام الفضل و بچیکه محرمانه به ع یفرمود از همان پول! دارم؟
ن سبب شد که ین است که همیفرمودند خدا به من خبر داد، ا. دانست نمی يگریر از من و ام الفضل دیغ
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بعداً فرمودند که اگر اسالم  یعنیآورد،  می ن که اسالمیببکه ل را هم حضرت فرمود یاس اسالم آورد و عقعب
ر شد درست به یا بعدش که اسیع بود حاال در آن موق( ا کشته بشودیبدهد  ٰيدا فَید یا باچ، والّیآورد که ه

قبل از  یعنیدوست داشت، برادر بزرگ بود،  یلیل را خیبرادرش عق) ع( یعل) ن قسمتیست ایخاطرم ن
ل که ده یعق یکیطالب،  یکیابوطالب چهار تا پسر داشت،  .حضرت بزرگتر بودست سال از یحضرت بود، ب

بود که باز او هم  ی، بعد هم علل کوچکتر بودیال از عقبعدش جعفر بود که ده ستر بود، سال از طالب کوچک
ست سال بزرگتر از یل بیگر کوچکتر بود و عقید یکیده سال از جعفر کوچکتر بود، هر کدام ده سال از آن 

! آورم نمی اور، گفت که اسالمیاظهار کرد که اسالم ب یعل. ن برادر را دوست داشتیا یلیخ یبود و عل) ع(یعل
 گردنت را ار خوب واالّیبس يفرمود اگر اسالم آورد دیر کشیاور قبول نکرد، شمشیسالم بهرچه فرمود ا

دند یبعد پرس. اسالم آوردم! دارست نگهآورم، حضرت خواستند او را بکشند گفت د نمی ، گفت اسالمزنم می
را نسبت به  یعل ینکه من دوستیا ي؟ گفت نه، از ترس نبود، برا يطور ترسو نبود نیکه چطورشد؟ تو که ا

نقدر مورد یکه ا ینین دینش، ایحاضر است از برادرش گذشت کند در برابر د یدم علیدانستم و د می خود
  .ن جهت اسالم آوردمیرش است و به این قابل پذین دیعالقه او باشد ا

ناله و  ينبود که صدا يه شدند خانه اوارد مکّ ینها رفتند و وقتیا. در آنجا هفتاد نفر را آزاد کردند  
 هیش داشتند، همه گرین خانه قوم و خوینکه هر کدام که کشته شده بودند، چندیا يه بلند نشود، برایگر
خته ینها برانگیکه حس انتقام در ا دیخواه می قوم جمع شدند و گفتند که اگر يرؤسا ان بایکردند، ابوسف می

 گر احساساتشان کمیکردند د يعزادار یتنکه وقیا يکنند، برا يدارد عزایه کنند، نگذارید گریشود نگذار
م و انتقاممان را یندارد تا ما برو يعزادار حقّ یچ منزلیچ کس در هید هییو بگو. شود می شود و خاموش می

نجا ین نهصد نفر که در ایا ينده، به جایآ يکردند و گذاشتند برا يجمع آور ین است که همه پولیا. میبکش
د که محم ،لیف اطراف و قباینوشتند به طوا. هه و اطراف مکّکردند از مکّ يبودند پنج هزار نفر جمع آور

د گر فردا است که محمیم دییم و جوابش را نگوینیم ما راحت بنشینطور کرده و اگر بخواهینسبت به ما ا
 نهیز حاضر شدند که به مدهمه مجتمع شدند و پنج هزار نفر مجه ن است کهیا. برد می نیما را از ب همۀ

ن موقع یقوم را خواستند و مشورت کردند، فرمودند در ا يغمبر دادند، حضرت رؤسایخبر به پ. حمله کنند
  م ؟ یب عمل کنید کرد و به چه ترتیچه با

ل ین قبین بود، عرض کرد که معمول ما در ایکه در رأس منافق یباُ ن جمله عبداهللا بنِه مک عدی  
، م، کوچه به کوچه، خانه به خانهیکن می م و در داخل شهر دفاعییآ نمی نروین است که از خانه ها بیمواقع ا

شرفت بکنند و یم پیگذار نمی م ویکن می ير اندازیاندازند، خودمان ت می ه ها سنگاز پشت بام زنها، بچ یحتّ
گر ید ةعد .م از شهریم و دفاع کنیکن ين است که در داخل خانه ها و در داخل شهر همه سنگر بندیبهتر ا

من جمله سعد ما، ما  يار ننگ است براین بسیم، ایستیما که حاضر ن! ریگر گفتند نخیک جمع دیعاذ و بن م
رون و در آنجا یم بیبرو! نه ما بشوند و در داخل خانه حمله کنند؟ ند وارد خانۀیایم که آنها بینیدر خانه بنش

 یرون از شهر و دفاع کنند، ولینکه بروند به بیبه ادند، هزار نفر جمع شدند ین را پسندیحضرت ا. میجنگ کن
روانش یصد نفر از پیرون برود، با سیخواست که از شهر ب نمی لش بود ویچون بر خالف م یباُ بعداً عبداهللا بنِ

حضرت،  ين بود که هفتصد نفر ماندند برایا! میستینه و گفتند ما که حاضر نیترك قشون کردند و آمدند مد
که اساس نفاق و ظهور نفاق از همان موقع شروع شد که  ،د با پنج هزار نفر جنگ کنندینفر بان هفتصد یا
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دا کرده بودند، ینها غرور پیا .رون آمدندین قرار گرفت و ترك قشون کردند و بیدر رأس منافق یباُ عبداهللا بنِ
آنها را  ،مت و پولیو عالقه به غنل و عشق یم یو از طرف ،هستند يا کارهنکه خودشان یال کرده بودند به ایخ
  . بعد منجر به شکست آنها شد ین است که در آن جنگ ابتدا فاتح شدند ولیب داد، ایفر

بود، حتماً دشمن  نمی ف آنهااگر آن تنگه در تصرّ گشت به خارج و ید برمحبود که از کوه اُ يتنگه ا  
نکه آن تنگه یا ير را مأمور کردند با پنجاه نفر برایبن است که حضرت، عبداهللا بن جیا. کرد می از پشت حمله
اتفاقاً دشمن شکست خورد و حضرت به . د حفاظت کنند و نگذارند از آن دشمن وارد شودحرا در کوه اُ

ه هم م و تا مکّید ما فاتح شدینید ولو آنکه ببیتان را ترك نکنیخودم دستور ندادم جا یعبداهللا فرمود تا وقت
چ وجه ی، به هیت را ترك نکنیم تو جایت را ترك نکن، شکست هم خوردیم تو جایهم کرد م، اگر فتحیرفت

کند،  می ا کور و کریمت، که دنیغن يبعد از آنکه فاتح شدند، شروع کردند به جمع آور. یآنجا را ترك نکن
حب ينالدأا رلُّکُ س ئَيطخا سر هر گناه استیدن یدوست ة .  

ن هفتصد نفر، آن پنج هزار نفر را یزود و با سرعت، ا یلیلش خکردند در واقع اوکه  ين فداکاریبا ا  
کوه آنها  ياز باال. متیغن يشروع کردند به جمع آور ،که کردند مغرور شدند ين فداکاریشکست دادند و با ا

 ا حملهن به آنهیو پشت سر آنها هم مسلم کند می طور فرارنیکه دشمن هم) دندین پنجاه نفر دیا(دندید
که با عبداهللا  يروان و افرادیه از پک عدی. م شدندیغنا يکشند، و مشغول جمع آور می اندازند، می کنند، می
م،  یمت بشویغن يم مشغول جمع آوریگر حاال که جنگ فتح شد، ما هم برویر بودند گفتند که دیبج بنِ

د ؟ ید و چطور شما حاضرینجا را ترك نکنیه اچ وجیغمبر به ما امر فرموده به هیپ :ر گفتیبج عبداهللا بنِ
 يست، فاتح شدند و رفتند و مشغول جمع آوریزمان جنگ بود حاال که جنگ ن يغمبر برایگفتند امر پ

  .رسد نمی يزیکنند و به ما چ می مت را جمعیقت آنها غنمت هستند، آن ویغن
! کنم نمی عبداهللا گفت من که ترك. ستیامر حاال ن! نه :غمبر است، گفتندیهر چه گفت امر خدا و پ  

 ين آمدند، رفتند براییه پایماندند، بق ینجا را، او و دوازده نفر باقیح فرموده که ترك نکنم ایچون به من صر
کنند  می يرا هم که جمع آور یمتیغن ،یکه در جنگ هم، در جنگ اسالم یمت، در صورتیغن يجمع آور

را در  ی، کسیشته بله، اگر کسدر کُ! بله .د مال خودش باشدهر چقدر بخواه یست که هر کسینطور نیا
باشد،  یمتیباشد، اسلحه اش ق یمتیمثالً لباسش ق شد، لباسش و آنچه که با او هست مال اوست،جنگ بکُ

که جهاد کرده و او را  یآن کس یعنیهمه مال آن قاتل است،  باشد، یمتیلش که همراه او هست قیوسا
که در آنجا  ییپول ها،که دارند يکه از خود آن محل کارشان، مانند آن خوار و بار یم جنگیغنا یول کشته،

ن یمسلم نها مال همۀیکه دارند، ا ی، اسبيا شتری يکه دارند، گوسفند ینها، اموالیهست و دارند و امثال ا
ردنه بودند و محافظ گ یکردند ول نمی کردند و جنگ نمی ن بودند، ولو آنکه کاریمجاهد ءاست و آنها هم جز

ن وجود یستادند، با ایا می جاآمدند و در همان نمی ن بودند، ولو اگریمجاهد ءپس آنها هم جزمراقب بودند، 
  .داد می غمبر به آنها هم سهم و قسمتیپ

ن آمدند، فقط یین است که پایا. رسد می ال کردند که اگر نروند، به آنها کمیآنها مغرور شدند، خ یول  
از  یکید که یلاز آن طرف خالد بن و. نییه آمدند پایر ماندند، بقیبج دوازده نفر با عبداهللا بنِ ،از پنجاه نفر

نجا را ید که ای، دیباک ین در آن موقع بود و از شجاعان عرب بود و معروف بود به شجاعت و بیمشرک يرؤسا
ر را با ین عبداهللا بن جبیو ا، از پشت حمله کرد مت دانست، از آن طرفیکردند، وقت را غن ین خالیمسلم
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ن، ین عده کم نتوانستند محافظت کنند، از پشت سر حمله کردند به مسلمیدوازده نفر کشتند، البته ا
پرچم  یوقت. دند از پشت سر به آنها حمله شدیمرتبه دکیمت بودند که یغن ين مشغول جمع آوریمسلم
از . دند و از آن طرف هم حمله کردندیکردند، د می هم که از جلو فرار یین از پشت سر بلند شد، آنهایمشرک

دند فرار کردند، یطور د نین که این حمله کردند و شروع کردند به کشتار، آن وقت مسلمیدو طرف به مسلم
 غمبر صدایرفتند، هرچه پ می غمبریپ ينها از جلویک جا نشسته بود و ایغمبر در یغمبر، پیپ ياز جلو یحتّ
کردند، اصالً گوششان بدهکار نبود، فرار  نمی اصالً اعتنا! نجا هستمید؟ من ایرو می فرمود کجا می ،زد می

  . کردند و رفتند
ابو (رشه خَ بنِ اكالم و سمه السیعل ی، علماند یغمبر فقط سه نفر باقیپ يم برایروز گفتیطور که پرهمان
که مغرور  یین را، آنهایکرد مسلم یان بزرگماندند، که در آنجا خداوند امتح ین سه نفر باقیر، ایو زب) انهدج

 اُهللا مکُرصد نقَلَوکند،  می د باشند، خداست که کمکیدند که مغرور به خودشان نبایبه خودشان بودند، فهم
اشته ل بر خدا دد و توکّیاگر صبر کن ةٌئَم بغلي ةٌرصابِ ةٌئَم منکُن مکُين ِاکرد،  ياریخدا شما را در بدر  درٍببِ

 نم ثَيباخلَ اُهللا زيميل یاز طرف هستند و يال کردند که خودشان کاره ایآنها مغرور شدند و خ اد، منتهیباش
خواهد؟ فقط  می هترجان خودش را ب یدهد و چه کس می حیغمبر را بر خودش ترجیپ یبدانند چه کس بِيالطَّ

ن یغمبر را گذاردند و رفتند، که در  ایهمه پ هیو بق غمبر را تنها نگذاشتندیان سه نفر بودند که پیدر آن م
 غمبر حملهیغمبر، پیبزند بر پ يرید که شمشیآ می )استه یماُ بداهللا بنِع(د یآ می یکیموقع است که 

کشند، که  می ر او رایدارند و با همان شمش می ر را بریافتد، باز شمش می ر از دستشیکنند به او که شمش می
حضرت زدند،  یشانیبه پ یدر آن جنگ بود که سنگ! دفاع يد، برایک نفر را به قتل رسانیغمبر همان یپ

خواهد  می خدا: حضرت فرمود. شد يهم به دندان حضرت زدند و دندان حضرت شکست و خون جار یسنگ
 ،میهم مشغول جهاد بود و همانطور که گفت یعل کنند؟ می نطوریغمبرشان ایکه به پ ین اشخاصیچه کند با ا

ن مشغول ی، او در وسط مشرکغمبر و اوین پیل شدند بیتند و حان نگذاشیر را وسط گذاشتند، مشرکیزب
   .جنگ بود
  غمبر، از راست حملهیکردند به پ می از اطراف حمله. ماند ید شد، فقط علیانه هم که شهابودج 

ن طرف آنها را یگشت و از ا یبرم) ع( یکنند، عل می از دست راست حمله یا علیفرمود  می غمبریکردند، پ می
ا یفرمود  می کردند، حضرت می کرد، باز از آن طرف حمله می کشت و تار و مار می را يه اعد. راند می عقب

رش شکست، یآمد به طرف دست چپ، تا باالخره شمش می از دست چپ حمله کردند، باز از دست چپ، یعل
  .رش شکستیکه شمشن بود یدارد، ا يک اندازه ایر هم یشمش یِسخت

ن موقع ین است که در ایا! من ينمانده برا يزیچ! وسانه عرض کرد چه کنمیآمد خدمت حضرت، مأ  
 ،ر از دستش افتادیشمش ،ر شکسته او را انداختند و کشتندیبا همان شمش یحمله کرد، حضرت عل یکی

 "يلِّع الّا ال فَيت قارالفَذو الّا فيال س"د یر را برداشت که ندا رسیحضرت شمش. بود ير دو دمه ایشمش
ر را برداشت، ذوالفقار ین است که آن شمشیا. یست جز علیهم ن يست جز ذوالفقار و جوانمردین يریشمش

ز یزد، دو طرفش ت می از دو طرف یعنیند دو دمه یگو می یبود و دو دمه، حاال بعض یمتیار قیبس دو دمه بود،
بود  ين طوریا !ين طوریم داشت اند دو دیگو می هم یزد، بعض می طرف همزد و از آن  می ن طرفیبود، از ا

 ،م داشته باشدکرد، اگر دو د می هداشت، دو شقّ می ک دمیشد، اگر می هزد، سه شقّ می را ضربه یکه اگر کس
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 یول. ر را آوردیل از آسمان شمشیده است که جبرئیاخبار رس یبعض. بود يطور نیکند، که ا می هسه شقّ
  .م خدا رساندییگو می ن را هم خدا رساند، مایافتد، همیست که حتماً از آسمان بیالزم هم ن
رش را برداشت، یر شکسته او را کشت و شمشیبا همان شمش ید و علیدر آن موقع آن شخص رس  

ید با نهامجدل گفتیجبرئ یت و شجاعت شروع کرد، که وقتت قو :يال سف الّا الفَذوال فَيت قار الّا یدل عل يلِّع 
ر دو ین ذوالفقار را که شمشید این هم باین است که مؤمنید به جنگ کردن، اشد و شروع کرد مجد يقو

تواند  می که ياست، آن جوانمرد یر ذکر و فکر، که ذوالفقار است، ذوالفقار علیدمه است داشته باشند، شمش
هم ذوالفقار است، که  شریشمش! ستیکند وبکشد، علرون یوجود انسان بن را از یاطیرا، ش یدشمنان درون

ب ین ترتیبا هم! نه ر را بکار ببرد، آنوقت فاتح است، واالّین شمشیاگر بتواند ا. د کار کندیدر وجود مؤمن با
 یکین حضرت افتادند، ین بیستند، در این ي، آنها کاره استیگرینکه کارکن دیدند به ایفهم. فتح کرد یعل

د طان هم کمک کرد که محمیآن شخص بلند صدا کرد و ش. افتادند یت رسول در گودالحمله کرد و حضر
مانشان کامل بود گفتند که یکه ا ياه ک عدی .ر شدندین متحیهم مشغول جنگ بود، مسلم یکشته شد، عل

شروع کردند به جنگ، گفتند تا کشته. مید کشته بشویشود و اگر کشته بشود ما هم با نمی د کشتهمحم 
! میخواه نمی ید کشته شود ما زندگد دارد، اگر محمبه محم یجان ما بستگ. میدار نمی م ما دست برینشو

فاء اال يه اک عدین و یاز منافق هک عدی. شروع کردند به حمله کردن ند یگو می یبعض یکه حتّ مانیاز ضُع
م به یم بشویم و تسلیان بخواهم امیهم جزء آنها بود، نشستند با هم صحبت کردند، گفتند برو یدوم
ن یم، ایما امان بخواهد که راحت باش يم که او برایرا واسطه کن یببداهللا اُم عیگفتند برو یان، بعضیسفابو

  .کردند می فکرها را
هم به ) ع( یهم کشته شدند، عل يه امان داشتند، برگشتند و حمله کردند، عدیآن دسته که ثبات ا  
ش حضرت یشود و برگشت که پ نمی د کشتهد کشته شد، او گفت که محمکه محمد ینکه صدا شنیمحض ا

د که یافتاده بودند، د یستند، چون خودشان هم مشغول دفاع بودند و در گودالید که حضرت نید، دیایب
يد فداید کشته بشوم و من جانم را بایناراحت شد، گفت پس من با یلیست، خین) ص(د محم د کنم، محم
ک گودال افتاده است، حضرت را بلند کرد و صدا ید حضرت در ید ،دیکتر رسیتا نزد. شود نمی شتهد کمحم
 هم که درخواست امان ییآنها، آنها يشد برا یتیک تقوین یا! غمبر زنده استید که پییاین بیمسلم: کرد
 و موقع امتحان شود می دهیمان ما در آن موقع فهمیواقعاً ا یت خجلت، ولیخواستند، آمدند با نها می
 يزیک چیکردند، هر کدام  یعذر خواه یآمدند خدمت حضرت، بعض! ا نه؟یم یا پا بر جا هستیم که آینیب می

. ال خودشان که فاتح شدند، برگشتندیگر خسته شدند و به خین هم دیب مشرکین ترتیگفتند، آن وقت به ا
ش گفته بودند و خداوند یهمانطور که پ! ن کشته شدند، هفتاد نفریاز بزرگان مسلم يارین جنگ بسیدر ا

  .از آنها حمزه است یکیفرموده بود، هفتاد نفر کشته شدند  
 ياز جلو یوقت ،يو عزادار يه و زارینه، در همه منازل شروع کرده بودند به گریبرگشتند به مد  

چ کس را یمزه هرا نداشت، ح یر شدند، چون کسست متأثّین ییچ سر و صدایدند هیمنزل حمزه رد شدند، د
! ندارد يچ عزاداریندارد، ه يه کننده ایچ گریه! ب بودیغر یلیمن خ ينداشت و فرمودند به اصحاب که عمو

د ید و همه بایه کنیم در منزل ما گریستین یگفتند ما راضشان یر شدند و رفتند به منزلهامتأثّ یلیاصحاب خ
ن است که همه آمدند در منزل حمزه یا. بودغمبر یپ يم، عمویه کنیم منزل حمزه و بر حمزه گریبرو
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  .کردند يعزادار
 یراجع به عل. ن شدندین شدند، به اصطالح مشغول پانسامان مجروحیمجروح يمشغول زخم بند  

 نود زخم ذکر یند هفتاد زخم داشت، بعضیگو می یند شصت و چند زخم داشت، بعضیگو می یبعض) ع(
 يو از پانسمان زخمها یعل يا رسول اهللا، ما که از زخم بندیآمدند خدمت حضرت عرض کردند . کنند می
 گر پارهید یکیم، آن یبند می م ویزن می هیرا بخ ینکه هر زخمیم، به واسطه ایتوان نمی م،یعاجز شده ا یعل

گر ید یکیخواستند ببندند، آن  می را که یکین یک بود زخمها، ایآخر به هم نزد.(کند می ان بازشود و ده می
و با آب دهان زخمها را تر ) ع(یسر عل يف آوردند خودشان باالین است که حضرت تشریا) شد می پاره

کرد، حضرت  می هیگر یعل. دا کرد و بسته شدیپ امیده است جنبه اعجاز بود، التیکه رس ين طوریکردند و ا
 نکه معلومیا يرا؟ عرض کرد بیکن می هیکند؟ چرا گر می تتی؟ درد زخمها اذیکن می هیفرمودند چرا گر

من  يدر رکاب تو نبودم، که عمو يق فداکاریستم، من الینکه جان خودم را بدهم نیق ایشود من ال می
  .گران رفتند و من زنده ماندمیکشته شد، د

 تو خضاب یشانیش تو را به خون پیر ءایشقاالَ یشقَهست و اَ یتو هم وقت يبرا! حضرت فرمودند نه  
با ! مان خواهم ماند؟ حضرت فرمودند بلهیمان من ثابت خواهد بود؟ من با ایموقع اعرض کرد در آن . کند می
 ين بشارت است براین بهتریدن، عرض کرد ایشروع کرد به خند. بود یمان خواهیمان، با کمال ایت اینها
  .من

صداُهللا ق العلي ميظالع  
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  شرح آیاتی از سوره شوري در مورد مشورت در امور - 9
وجيمِاَعالر يطانالش نذُ بِاِهللا م  

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
  ١ونَلُکَّوتم يهِبر يلع وا ونآم ذينلَّل يو ما عند اِهللا خري واَبقا ينالد وةياحلَ تاعمفَ ٍءين شم متيتؤما اُفَ

عالم هست ن یدر او ثروت و آنچه  ییاز داران عالم داده شده است، ید آنچه که به شما در ایفرما یم  
آن  يتر است برا یآنچه که نزد خداوند هست، بهتر و باق یول يو ما عند اِهللا خري واَبقاست، یدن یبهره زندگان

باالخره دوام و ثبات  يوین عوارض دنیا یعنی. کنند می لتوکّشان یمان به خدا دارند، و بر خدایکه ا یاشخاص
م یگذار می م و آنها رایرو می ا مایشوند،  می روند و از دست ما خارج می نیا آنها از بی ر است ویپذافن ،ندارد

ندارد،  یو چسبندگ) رویپ یعنی یبستگ(ست یوابسه ن یعنیندارد،  ین به ما بستگیگران، پس بنابراید يبرا
قت ما بشود، از ما یحق ءبشود، جز جان ما ءم که جزیاوریم و به دست بیدا کنیرا پ يزید چیست، بایما ن ءجز

  .مان است و عمل صالحیست؟ ایجدا نشود و آن چ
به  ییا مال و داراشود و الّ نمی ن عملست که از انسان جدایم ایده است و گفتیهمانطور که رس  
ل، یفام. تصرف ندارد گران است، حقّیست و از دیو نگر از ایا رفت دین دنین روحش از انکه انسایا محض

شود  نمی شه همراه است و جداینها همه تا موقع دفن همراه شخص هستند، آنکه همیکان، ایستان، نزددو
کشاند به بهشت و  می ا عمل زشت باشد، اگر اعمال صالح باشد او رایا عمل صالح باشد یهمان عملست که 

  .شودیبرد تا به جهنم و از او جدا نم می ت باشد او رایاگر عمل زشت و معص
آنچه که نزد خدا  یعنیم، ینها کنیا يد آنها را فدایتر است، نبا ینچه نزد خداست بهتر و باقپس آ  

ن عوارض یا يد فدایشود او را نبا نمی ست و از شخص جدایشود و کمال معنو می هست و جزء جان شخص
هم اگر عالقه مند به آنها  این دنیاضافه در ا ماند، به می یرود و او باق می نینها از بینکه ایا يم، برایکن يویدن

 یانید، زیاو رس يبرا یمثالً تاجر عالقه مند به ثروتش است، اگر خسارت. ما موجب زحمت است يم  برایباش
بس  ه دق کند، ازن جهت ممکن است از غصیاز ا ،ه اش از دست رفت، چون دلش بسته به اوستیکرد، سرما

ن را داده و حاال ید خدا ایبگو یعنی ،ل کندو بر خدا توکّ در شخص باشد یمانیا اگر وجهۀ یعالقه دارد، ول
نخواهد گذاشت و به من دستور داده کار کنم و من  يروز یخور او هستم و او مرا ب يمن هم روز ،هم گرفته

ال خودش راحت تر ینطور باشد هم خیا یده است، وقت يکنم که او روز می لکنم و بر او توکّ می هم کار
نکه باز دلگرم است، به یبه واسطه ا مشغول کار است یعنیرود،  نمی ت و کارش از دستیاست و هم فعال

 يکند و خداوند نگاه دار نمی انکه کارساز ما به فکر ماست و مطمئن است که خداوند او را رهیواسطه ا
دارند و ل بر خدا که توکّ یهم آن اشخاص يویدن يا و در کارهاین دنیپس در ا. دهنده است يروز کند ویم
اد خدا یاگر به  يشوند در هر کار می دارینکه هر روز که بیا يبرا. الشان راحت تر استیخ ،مان به خدایا

اعمال را، کارشان را، معامالتشان را بر  یعنیر باشند، ل بر خدا بروند و مراقب دستور شرع مطهبروند و با توکّ
د من زحمت یکه خودش بگو یدر آن هست، تا شخصشتر ید برکت بیام در انجام بدهنطبق دستور شرع مطه

 یدوندگ ،رفته ام کوشش کرده ام ،از خودم بوده یچه مربوط است به خدا؟ زحمت کش،دمیاز خودم کش
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که  یبه خداست ؟ در صورت ن چه مربوطیا زراعت کرده ام، ای کرده ام و تجارت کرده ام و استفاده کرده ام
ک مرتبه بذر کرد و کاشت، گندم را یم اگر ینکه همانطور که قبالً گفتیا ط به خداست، به واسطۀتمامش مربو

 یا تجارتی. داستن کار را کرده؟ پس مربوط به خیا ین رفت، کیشد و از ب می ن خشکیامد، ایکاشت، باران ن
ل و باً تجارت ها و جنس ها، در تنزّیست که تقرین آمد، چون امروز طوریینسها پاج ک مرتبه همۀیکرد 

ور شکست  یطور کلّب بین ترتیکه به هماند  اص بودهاز اشخ یلیست،  همانطور که خیار نیاختاش ب یترق
ل کرده و ور ک مرتبه تنزّینکه بفروشند، یا يبرااند  و انبار کردهاند  و گذاشتهاند  دهیخر یجنس .اند شده

  .اند شکسته شده
آن  يو بهتر است برا یه نزد خداست باقبهتر است و آنچه ک ل داشتنپس در همه حال بر خداوند توکّ

ه از گناهان ک یآن اشخاص يل دارند، و براشان توکّیو بر خدااند  مان آوردهیآورند، ا می مانیکه ا یاشخاص
ره و یشود، که بارها شرح گناهان کب نمی رهیکنند و مرتکب گناهان کب می يزشت دور اریبس يره و کارهایکب

جسارت کردن و  یعنیباشد،  يرتج يآن است که رو یره در واقع بطور کلیبگناه ک .ره گفته شده استیصغ
ن یخوشحال هم هست، ا! داند می کند و خودش را سرافراز هم می مخالفت امر خدا یعنی،رأت کردن بر گناهج
 ره همیو اصرار بر صغاند  ره گفتهیگناه کب ياست که برا یکل یک معنین یره است، ولو کوچک باشد، که ایکب

ن یپشت سر هم ادامه بدهند ا یعنیهم اصرار بکنند،  یکه بر کار زشت کوچک یوقت. ره را داردیحکم کب
و توبه کند،  یمانیدا شود، خجلت و پشیاو پ يبرا یمانیار بزرگ هم اگر پشیگناه بس یول. ره را داردیحکم کب
 ین کسانید مؤمنیفرما می است کهن یا. رود می نیکه توبه کند از ب يره ایشود، از گناه کب می رهیآن صغ

 یاش، و وقت یار زشت واضح، که واضح است زشتیبس يره و کارهایکنند از گناهان کب می هستند که اجتناب
 غضب ین است که وقتین باز ایاز صفات مؤمن یکیکنند، که  می بخشند، عفو می کنند، می هم غضب

عم می کنند و از طرف گذشت می کنند، عفو می کنند، نمی ال غضبکنند، ا به غضقویکنند، که  نمی عماله را ا
در خدمت  یتیک روز جمعیکرد،  می داشتند که خدمت یغالم) ع( م حضرت سجادیگر گفتید ک وقتی

حضرت و جلو  يلباسها يخت و رویحضرت بودند و مهمان بودند و او ظرف غذا را آورد، اتفاقاً افتاد و ر
ر شدند که ید و حضرت هم متغیف شد، او هم خجالت کشیحضرت کث يخت و لباسهایاگردن حضرت ری
از  یکی یعنی ،ظيالغ نيمالکاظ و:باو کردند، او گفت  ينگاه تند ک مرتبهی! ن رفتار را داشتهیش مهمان ایپ

 !حضرت فرمودند از تو گذشت کردم. شانندکنند، غضبشان را فرو ن می غضب ین است که وقتیفات مؤمن اص
کنند  می که عفو یآن اشخاص،اسِالن نِع نيالعاف و: رمودند که غضبم را فرو نشاندم، بعد باز عرض کرد ف یعنی

خدا دوست دارد  نينحِساملُ بحي اُهللا وباز عرض کرد . کردند، فرمودند از تو عفو هم کردم یاز مردم، تبسم
  .دهد می ن مرتبه احسان را نشانیکه ا !حضرت فرمودند تو را در راه خدا آزاد کردم! کوکاران راین

فر  می کنند، می غضب کنند، عفو یوقت نَروغفيم واهبضذا ما غَا و:دیفرما می حاال    یعنیآمرزند، غَ
 یوقت یعنیکنند،  می شان را اجابتین است که دعوت خداینها ایگر از اید یصفت. پوشاندن، عفو کردن
 خواند، آنها را دعوت می خود يندگان خودش به سویبه توسط نما،واندخ می خودش يخداوند آنها را به سو

او  يباشند براکند؟ اگر تمام عالم هم کافر  می خدا چه فرق يبرا ر و صالح خودشان، واالّیخ يکند برا می
به  یاجیاحتاز است از شما، خداوند ین ید خدا بیفرما می يگریه دیکه آن آ منکُع ينغَ اَهللا نَّاکند که  نمی یفرق

چه؟ به واسطه  يبرا فرالکُ هعبادل يرضيال  ود که کافر بشوند بندگان او، یآ نمی خوشش هم یول. شماها ندارد
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ا ی يا فرزندیرود  می که پر از درنده است یکه رو به راه خطرناک ینکه به ضرر خودشان است مثل آن کسیا
ندارد و خوب است و  ين راه برو که خطریند از ایگو می )دو راه است( رود می ن راهینوکر شخص، رو به ا

کند، از هر راه بخواهد برود صدمه اش به  نمی یآن اربابش فرق يرود، برا می گریش دارد، اما او از راه دیآسا
  ! رسد می خودش

. کند نمی یاو فرق يبرا رسد و االّ می به بندگانش ینطور، صدمه گناه و گمراهیپس خداوند هم هم  
اجابت .. .بينهم و مما رزقناهم ينفقُونَ يو الّذين استجابوا لربهِم و اَقاموا الصلواةَ و اَمرهم شورگر یۀ دیآن آ پس

ش از آنکه یبهشت، پ يکند به سو می د آن دعوت خدا را که شما را دعوتیرید درخواست خدا را، بپذیکن
  .امتیا روز قیا روز مرگ باشد یکه  گر برگشت نداردید که دیایب يروز

اند  کردهشان را، اجابت یکنند خدا می هستند که اجابت ین کسانید مؤمنیفرما می ن است کهیا  
ستند یه به خدا را غافل نرا، توج خدا یبندگ یعنینماز را به پا داشتند،  ،و اَقاموا الصلواةَشان را، یدعوت خدا

و  یعموم يدر کارهابينهم  يو اَمرهم شور ه به خداستتوج يت که فقط بران عبادتها نماز اسیکه باالتر
 يزیچ یک طرفیاز اوقات هست که هر  ياریت بسنکه در مشوریا يکنند، برا می مشورتهم با هم  یاجتماع

  .رسد می يزیک چیکند، به عقل هر کدام  نمی گر دركید یکیفهمد که آن  می
 ومشورت کن،  یعموم ينکه در کارهاید به ایفرما می رت رسول دستورن است که خداوند به حضیا  

چون اگر . ریم بگی، خودت عمل کن به او و تصميدیمشورت کن و بعد هر کدام را پسند ،مرِاالَ م يفرهشاوِ
 یرفت، ولید پذیدادند او را با يبه هر چه رأ يادیز ةهر عد یعنیت، یاکثر یعنین یم مجلس مشورت، اییبگو

 ییهام نیتصم یخواهد، ول می کند، سران قوم را می غمبر مشورتیپ فۀیا خلیغمبر یست، پینطور نیالم ار اسد
حد یمثالً حضرت خواستند در قض. ردیگ می را خودش ه خندق که یم؟ در قضیکه چه کنخندق  ۀیا در قضیۀ اُ

نجا یرا خواستند و فرمودند در احضرت سران قوم را و بزرگان اصحاب  ،ب به ده هزار نفر بودندین قریرکمش
ه ک عدیم، یکن می م و دفاعیریگ می نه رایم و اطراف مدیمان می نهیگفتند ما در مد يه اک عدیست؟ یراه چ

 یران معمول است که وقتیلکت ما اسلمان عرض کرد که در مم. میم جنگ کنیرون برویب! گفتند که نه
نند، گودال کَ می ش رادور،ه قدرت مقاومت کمتر استک يکوچکتر يکند به جا می حمله يا يدشمن قو

توانند  نمی اده نظامیپ ایاد است که اسب یش زیاد است و هم پهنایش زکه هم عمق یضیق و عریبزرگ و عم
 ،گذارند می م قلعه هانند و دو راه، سه راه دارد که دکَ می ين طوریدور شهر را ا. ن و برگردندییاز او بروند پا

که بخواهد از  یهر کس یعنیهم از او دفاع کنند،  یه کمک عدی یتوانند حتّ می ه سه راه باشددو را یوقت
شهر ها هم که  يواره هاید. کنند می يریگذارند و جلوگ نمی کنند و می ير اندازیت يآنجا عبور کند فور

هست  یخیتار يه هاران قلعیهم در ا. هست یلیخ یمیقد یخیتار يحصار بوده و قلعه، که االن هم قلعه ها
فالك لَک االَ در خود  هم بوده ییل که جاهامفص يگر قلعه هایم آباد و هم در ممالک ددر خرّ مثل قلعۀ فَ

وارها به اندازه شش زرع، ید یکه بعض قطور بوده يوارها به قدرید،وجود داشته يراندازیت يوارها که جا براید
وار بوده و از داخل سوراخ سوراخ به ینها همه دیردند و اک می پنج زرع عرضش بوده که داخلش هم ساختمان

د ید نمی کردند، آن طرف می ير اندازیکردند و از آن سوراخها ت می یده بانیکردند و د می رون، که نگاهیب
  .همانهاست نجاها بوده نمونۀیهم که در ا ییدند، که برجهاید می نهایا انجا را، امیا

ن می یگودال،مینکَ می يزینطور چیآن وقت سلمان گفت که ما ا   م و بعداً هم اگر آب باشد پر از یکَ
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گر نتواند عبور کند، یم که دیکن می گر نتواند عبور کند، اگر آب نباشد پر از آتشیم که دشمن دیکن می آب
 قلعه که آنجا را م و درِیکن می هیشود تعب می رون وارد قلعهیکه از ب ی، چند راهيفقط چند راه مختصر

  .شود محافظت کرد یم
 ییک رأیکردند، هر کدام  می مشورت،ن کار خوب است، مقصودیدند و فرمودند این کار را پسندیا  

نَیرا پسند ين رأیدادند و ا می کَ ندق همان عربییگو می د، خندق که مانَدند که خندق بِ نده است، که  یم خَ کَ
ن می ن جوریاو گفت ما ا ندهیکَ ن می ییهاها، گودال م، کَ نکار را یحضرت فرمودند ا م بزرگ دور تمام شهر،یکَ

نده شده، و بعد از آن که  یعنین را خندق گفتند که یکردند و ا م را گرفتند قرار گذاشتند که هر یتصمن یاکَ
 يک مقداریک بود، فرمودند هر روز یه از اصحاب بسپرند، چون عجله بود، دشمن نزدک عدیرا به  يمقدار

نند، چند نفر کَ است،  یچارد هم کلمه فارسبِ. ارد گذاشتندن کردند، به اصطالح ما ِبچیاز اصحاب را مع بِ
نند، ینها را بایکه ا ینیک مقدار معی ين کردند، هر چند نفریبچارد مع) ن شدهیمع یعنیبجارده (بچارده، کَ د بِ

لمان خودش خبره آن وقت چون س. نها مشغول کندن بشوندیعرضش چقدر باشد، عمقش چقدر باشد، که ا
 يغمبر برایگفتند که سلمان مال ما، پ يه اران بود و خبره و آنها خبره نبودند، در آخر هر عدیاهل ا ،بود

ن یمع یک قسمتیل خودشان هم یو فام یخودشان و عل ين کرده بودند، برایمع یک قسمتیخودشان هم 
  .کردند و مشغول کلنگ زدن بودند

 يه اه اختالف کردند، هر عدک عدیآن وقت . ول کلنگ زدن بودند، همه مشغیغمبر، علیخود پ  
آمدند خدمت  داد، می نکه خبره بود و دستوریا يد با ما باشد، برایگفتند که سلمان مال ماست و سلمان با

 سلمان از ما اهل ،تيالب هلَا اَنم لمانُس:د، حضرت فرمودندیرا به ما بده حضرت رسول عرض کردند که سلمان
ما  چارددر قسمت ما، در بِ یعنی ،تيالب هلَا اَنمن کالم که فرمودند یشد به امفتخر  نجا ت است، که در آیب

  .ت بودیاهل ب ءد باشد، در آنجا مشغول به کار بشود و جزیبا
گرفتند، نه  می میکردند بعد خودشان تصم می ابتدا مشورت. نکه کارشان با مشورت بودیمنظور ا  

ت را یدهنده دارد آنوقت اکثر يشتر رأیب کیشان کدام است؟ که کدامیت رأیند اکثری، بگوتیرنکه اکثیا
ان یدند و بعداً از میشن می کردند حضرت می که اظهار ییم او بود، هر کدام رأیامر، امر او بود، تصم! رند، نهیبگ

  . دندیپسند می را یکیآنها 
 ي، نه در کارهایاجتماع يدر کارها گر باشد،یکدیبا  د امرشان به عنوان مشورتین هم بایحاال مسلم  

بکنند که  يگفته بودند خوب است روزه را جور یهمانطور که بعض. ستیر بردار نییگر تغید ینی، کار دینید
 و. ستینطور نینها، ایو امثال ا قرار بگذارند یرند که در چه ماه؟ ماه شمسیم بگیتصم. در زمستان واقع بشود

ما مرقزم ناهيم یدستور داد آنچه که ما یعنیکنند،  می م بخششیداد ي، از آنچه که ما به آنها روزونقُنف
 به آنها بشود آنها انتصار یظلم یکه وقت یآن کسان ،نَروصنتيم ه يغالب مهصابذا اَا نيذالَّ وکنند،  نمی یکوتاه

درخواست کمک می  ،دعوت می کنند از آنها یعنی ،رندیپذ می دعوت را یعنیکنند،  می ياریکنند و قبول  می
کنند از دیگران، ولی بعد می فرماید جزاي بدي بدیست مثل خودش، اگر کسی به دیگري یک سیلی زد، 

  .یک سیلی بزند نه زیادتر، ولی کسی که عفو کند و اصالح کند، اَجرش با خداست
مجازات کند او یک سیلی زده این ه زیادتر از اندازه خداوند ظالمین را دوست ندارد، ظالم کسی است ک     

اما اگر او یک سیلی زده و این یک سیلی بزند این درست است، اشکالی ندارد، . دو سیلی بزند، این ظالم است
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 ونَعبِتيفَ: ولی اگر همان را هم عفو کند و گذشت کند البتّه آن بهتر است که باز در جاي دیگري می فرماید 
که پریروز گفتیم، بهترش را پیروي می کنند، یعنی قول را می شنوند و بهترش را پیروي می کنند  ةُنحساَ

همینجاست، اولش می فرماید به اینکه اگر کسی بخواهد جبران هم کند، قصاص هم بکند مانعی ندارد ولی 
دن و عفو کردن بهتر پس این بهتر است، یعنی اصالح کر. اگر کسی عفو و اصالح کند اَجرش با خداست

  .است
   صداُهللا ق العلي العظيم  
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  توصیه و تاکید نسبت به انجام دستورات شرع مطهر -10
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
براي اینکه گاهی بعضی و تکرار هم شده است ولی اند  بعضی از مطالب است که البتّه فقرا توجه داشته

  .قسمتها را فراموش می کنیم  بعضی مطالب را غفلت می کنیم باز هم تذکّر می دهیم
آن طوري که به ما دستور داده شده بیشتر از دیگران باید در آداب شرعی مراقبت کنیم و  ما فقرا وظیفۀ

و اسممان درویش باشد ولی عملمان ظواهر و آداب و اعمال را رعایت کنیم تنها اکتفا نکنیم به نام درویشی 
فرمودند و به بعضی دیگر از ) ع(چون اگر آن طور باشد همانطور که حضرت صادق . آن طوري که باید، نباشد

،  یعنی شما باعث سرافرازي ما ئاًينا شيلَوا عونکُال ت ناً وينا زوا لَونکُ: معصومین هم نسبت داده شده که فرمودند
اگر یکنفر از فقرا خداي ناکرده رفتارش طوري باشد که برخالف شرع مطهر . رشکستگی ماباشید نه باعث س

باشد یا در امور اجتماعی، رعایت آداب اجتماعی را نکند آن وقت می گویند آن درویش است و پس همۀ 
د از آن وقت رفتار ما سبب می شود که هم بدگوئی کنن! درویشها این طورند پس بزرگانشان هم این طورند

سلسله و هم از بزرگان سلسله و هم از خود ما، پس چرا رفتارمان اینطور باشد؟ بارها دیده ام و شنیده ام که 
بعضی فقرا هستند به التماس، به اصرار، قسم می خورند که قرضی می خواهند و در موعد مقرر می پردازند، 

کند واقعاً برادري است و از روي ایمانست، یکی هم از روي محبت ایمانی و از روي عالقه اي که خیال می 
دلش می سوزد و به او قرض می دهد، بعد دیگر یا او غیبش می زند و یا هرچه مطالبه می کند، نمی دهد، یا 
بلکه گاهی هست برعکس بدگوئی هم می کند، براي چه؟ براي اینکه او مطالبۀ طلبش را کرده، در صورتی 

یچ، رفتار اسالمی هم نیست، بلکه رفتار انسانی هم نیست که انسان نسبت که این رفتار درویشی که نیست ه
این سبب می شود به اینکه دیگر راه . به کسی که با او محبت کرده آن وقت در مقابل، این طور جبران کند

من وقتی از کسی درخواست قرضی کردم و او هم فوري داد و من عالوه بر . قرض الحسنه بسته می شود
در موقعش نپرداختم اصالً استنکاف کردم و ندادم یا امروز و فردا کردم، این سبب می شود که او دیگر اینکه 

به دیگري هم اگر داشته باشد و واقعاً در صدد دادن هم باشد، ندهد، بگوید من می ترسم و راست هم می 
. نکه به دیگران هم ندهندپس در واقع رفتار ما باعث سد باب خیرات می شود که سبب می شود به ای. گوید

  .پس باید در امور اجتماعیمان و در معامالتمان رفتارمان طوري باشد که باعث اعتراض دیگران نشود
که مثالً این بدحساب است، درویش هست اند  بسیاري از اوقات همانطوري که گفتم بعضی از بیگانه ها گفته

بدنامی خودمان و دیگران بشویم؟ در اخبار رسیده است  با او معامله نکنید،پس چرا اینطور باعث! و بدحساب
که اگر فرض کنیم ما قرضی کرده ایم که سر سه ماه باید بپردازیم، آنوقت امروز وقتش منقضی شده، اولِ 

یعنی نماز اول !(ظهر پولی به دست ما رسید که می توانیم بدهی را بپردازیم، دادن بدهی مقدم است بر نماز
ه نمازي اگر ببینند فوت می شود و وقتش می گذرد، ولی اگر اول ظهر با اینکه فضیلت است نه اینک) وقت

یعنی اول وقت باعث خشنودي  اِهللا فرانُغُ قتالو راخ و اِهللا ضوانُرِ قتالو اولُبراي اینکه اول وقت بخوانند که 
کرده، تنبلی اي کرده، اول ظهر نماز  ، یعنی یک کوتاهی ايخدا می شود و در آخر وقت باعث آمرزیدن است

 راخ و اِهللا ضوانُرِ قتالو اولُ: نخوانده و نزدیک غروب آفتاب نماز می خواند خداوند می گذرد، عفو می فرماید
الول ظهر پولی دستمان رسید و می توانیم بدهی مان را در همان  اِهللا فرانُغُ قتولی در عین حال اگر در او
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م، وقتش هم رسیده، وقتش اگر نرسیده باشد البتّه الزم نیست آن موقع این قدر عجله کند، مثالً موقع بدهی
ده روز دیگر موعدش است، حاال پولی به دست ما رسیده، اگر بدهیم البتّه بهتر است ولی اگر هم به تاخیر 

م به دستمان رسیده باشد یا افتاد، آن اشکال ندارد، تاخیر تا موعدش، ولی اگر امروز موعدش باشد و پولی ه
قت، باید برویم آن را بدهیم و  ل وم است بر نمازِ اوپولی داشته باشیم که بتوانیم بدهیم، دادن آن بدهی مقد

اگر یک اند  یا سایر چیزها مثالً معامالت، در معامالت این اندازه دقّت شده که فرموده. بعد نمازمان را بخوانیم
شغول کار است، شبانه روزي آنچه که معین شده هشت ساعت کار بکند، از آن طرف نفر کارگر یا عمله اي م

اگر کوتاهی بکند و مثالً دیرتر بیاید یا یک ساعت زودتر برود، یا در بین آن اندازه اي که باید کار نکند، 
تاهی که تو هشت ساعت مقید هستی کار کنی و این اندازه هم کار کنی و تنبلی و کو! مسئول خدائیست

در مقابل هم باید . کرده اي، یک ساعت ترك کار کرده اي یا یک ساعت دیر آمده اي، این مسئول است
مگر اینکه قرار بگذارند، . به محض اینکه کار او تمام شد، اُجرش را بدهد) آن که براي او کار می کند(کارفرما

رتبه پولش را بدهند، یا ماهی یک مرتبه بگویند مثالً در هفته راضی باشد، کارگر راضی باشد هفته اي یک م
حقوق ماهیانه داشته باشد آن اشکالی ندارد ولی اگر روزانه باشد باید در همان موقعی که کارش تمام می 

از طرفی این کارگر که روز کار می کند، شب اگر بخواهد بیدار . ش را بدهندتشود حقوقش را بدهند و اجر
بش می آید و خسته است و دیگر کمتر می تواند کار بکند و این ضرر براي باشد و نماز شب بخواند، روز خوا

با اینکه مستحب است که همه بخوانند، ). نماز مستحبی(آن کارفرما می شود و آن نماز شب از او ساقط است
ین نماز معذالک اگر طوري باشد که باعث خستگی او بشود که نتواند در روز به کار او بپردازد، ا) نوافل شبانه(

  .شب از او ساقط است، استحبابش از او ساقط است
این اندازه در امور اجتماعی، دیانت مقدسۀ اسالم مراقبت کرده و دستور داده، پس ما باید عالوه بر امور 

است بر حقُ اهللا، به  بکنیم، حقُ النّاس از جهتی مقدم عبادي که بین خودمان و خدا هست، رعایت و جدیت
مین است، وقتی توبه کنیم، امید عفو هست کهواسطۀ این الرّاح م يل قُ: که خداوند ارحا عباد يذالَّیاَ نفُسرلی وا ع

 ....وامسلاَ م وکُبلی روا ابيناَ و: هر چند بعدش می فرماید عاًيمج وبنالذُّ رغفي اَهللا نَّا اِهللا ةمحن را مسوأَيم ال تهِِسنفُاَ
لش می فرماند که اي بندگان من که بر خودتان زیاده روي در گناه کردید و کوتاهی در اطاعت کردید، باز او

که اگر  مکُبلی روا ابيناَ وهم از رحمت خدا مایوس نشوید که خداوند همۀ گناهان را می آمرزد، اگر توبه کنید 
اما حقُ .رو به سوي او بروید خداوند می آمرزدتوبه کنید و رو به سوي او بروید پیش از آنکه مرگ بیاید 

حتّی در حدود، مثالً .النّاس این طور نیست، تا طرف عفو نکند قابل عفو نیست، خداوند هم عفو نمی فرماند
سارق، آن کسی که دزدي کرده، مالی برده، قبل از آنکه حاکم شرع بفهمد و ثابت بشود اگر قبالً پشیمان شد 

که مربوط به  آن قسمت حد(می فرماید دیدي، دیگر حدي بر او نیست و خداوند عفوو توبه کرد از این 
یا کسی را اذیت . اما آن چیزي که دزدیده باید حتماً بدهد، و الّا اگر ندهد مسئول و ضامن است) خداست

هم گذشت  کرده باشیم، حتّی فحش داده باشیم و نسبت به او توهینی کرده باشیم تا او گذشت نکند خداوند
  .نمی کند که در حقُ النّاس طرف باید گذشت کند

که در مرض موت، مرضی که رحلت فرمود، تشریف آورد مسجد و فرمود که ) ص(قضیۀ حضرت رسول       
و خالصه از شما حاللیت ) به این مضمون، حاال عبارت تغییر بکند ولی مطلب این است(من رفتنی هستم،

به او کوتاهی کردم یا حقّی بر گردن من دارد، بگوید و در همین دنیا قصاص  می طلبم و هر کسی من نسبت
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همه شروع کردند به گریه کردن و اظهار عجز و ) اینها دستور است براي ما(کند که به آن عالم نیافتد
 باالخره می گویند عکاشه عرض کرد که یا رسول اهللا در فالن جنگ که. نیازمندي، باز مجدد حضرت فرمود
یک عصایی بود که حضرت داشتنددبراي سفرها، که ممشوق از مشق است (تشریف می بردید عصاي ممشوق

می خواستید به شتر بزنید به شانۀ من ) یعنی مهیا، او را آماده کرده بودند و درست کرده بودند براي حضرت
اي اینکه به آن عالم نرسد بیا و همین حاال قصاص کن، بر: حضرت فرمودند. خورد و درد گرفت، ناراحت شدم

عرض کرد که آن عصا را بفرمائید . که من در آن عالم مسئول باشم و حقی تو به گردن من داشته باشی
! همه آمدند و التماس کردند که عفو کن. حضرت فرمود به کجا زدم؟ عرض کرد به شانۀ من خورد! بیاورند

حضرت . نیست، من باید قصاص کنم و جبران کنمگفت ممکن ! گذشت کن که تو عصا به شانۀ پیغمبر نزنی
این عصا مخصوص (چون حضرت در مسافرتها.فرمودند به یک نفر که برو عصاي ممشوق در خانۀ فاطمه است

، مسافرتها که تشریف می بردند، می آمدند خانۀ فاطمه خداحافظی می کردند، عصا هم در آنجا )مسافرت بود
  .بود و عصا را برمی داشتند

آمدند و خدمت حضرت فاطمۀ زهرا عرض کردند پیغمبر عصاي ممشوق را می خواهند، فاطمه فرمود       
عصاي ممشوق براي چه؟ آخر این عصاي ممشوق مخصوص مسافرت پدر بزرگوارم بود، پدرم که مریض است 

به  همان کسی که واسطه بود قضیه را عرض کرد، حضرت فاطمه شروع کردند! و نمی تواند مسافرت بکند
نین گفتند شما بروید و التماس کنید، از او درخواست کنید که عفو کند و این کار را  سگریه کردن، به ح

نین دست به دامان عکاشه زدند و گفتند که جد ما مریض و ضعیف است و تو . انجام ندهد ساینها آمدند، ح
لو آمد، عرض کرد شانۀ من برهنه بود بعد که عصا را آوردند ج. گفت نمی شود، باید جبران کنم! گذشت کن

وقتی آمد جلو به دست و ! در آن موقع، حضرت فوري پیراهن را درآوردند و شانه را برهنه کردند فرمودند بیا
پاي حضرت افتاد عرض کرد دست من خشک باد از اینکه توهینی به حضرتت بکنم و منظور من این بود که 

ر من حرام شود، براي اینکه فرموده اي هر کس که شانۀ مرا ببوسد ببوسم شانۀ مبارك را که آتش جهنّم ب
الّ دست من خشک باد که این  بی لباس، آتش جهنم بر او حرام می شود و من فقط براي این کار آمدم و ا

  .کار را بکنم
بدانیم که تا ، اینها دستوراتی است براي ما که بدانیم دیگران را نباید از خودمان ناراضی کنیم، منظور اینطور

دعا موقعی مستجاب می شود که . وقتی که حقّی مردم به گردن ما دارند حتّی دعاها مستجاب نمی شود
اتّحاد و اتّفاق و یگانگی در بین افراد باشد، اهل گذشت باشند نسبت به همدیگر، نه آنکه هر کدام منافع 

زنده است و مژده اش را براي حضرت برادران یوسف وقتی معلوم شد که یوسف . خودش را در نظر بگیرد
عفو کن که ما ! یعقوب آوردند به دست و پاي پدر بزرگوارشان افتادند و عرض کردند که بر ما ببخش

گنهکاریم و ما تقصیر داریم، نسبت به یوسف ظلم کردیم و نسبت به تو همینطور تقصیر کردیم که تو را این 
یعنی به زودي استغفار می  یبم رکُلَرغفستاَ وفس: ضرت فرمودح. قدر چندین سال زجر دادیم از فراق یوسف

بعضی اخبار رسیده است به اینکه چون سحر جمعه دعا مستجاب می شود . کنم براي شما از خداي خودم
حضرت فرمودند صبر کنید تا جمعه برسد، سحر جمعه من استغفار می کنم پیش خدا، ولی آنچه به ظاهر 

وف یعنی بعداً : یوسف بود، یعنی آنها تعدي به یوسف کرده بودند و حضرت فرمودهست چون این حقّ  س
حضرت برسد آن وقت به او بفرماید که تو گذشت کن و  استغفار می کنم، براي اینکه وقتی یوسف به زیارت
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ها خدمت حضرت ولی همین برادر ١یبم رکُلَرغفستاَ وفس: حضرت گذشت کنند، این است که می فرماید بعداً
یوسف که رسیدند، یعنی وقتی معلوم شد که او یوسف است و برادر اینهاست و اینها برادران او هستند 

م نتذ اَا هخياَ و وسفيم بِلتعم ما فَمتلل عه قالَکه آیا یادتان هست که با یوسف چه کردید؟ : حضرت فرمود
لجاهه یوسف و نسبت به برادرش که شما در آن موقع نادان بودید؟ شما می دانید که چه کردید نسبت ب 2نو

! بعداً عرض کردند که ببخش ما را 3اُهللا ند مخی قَهذا اَ و فوسيا ناَ قالَ فوسي نتأَک لَناوا َءقالُآن وقت گفتند 
کوچکتر بود، از همه  هر چند به ظاهر! عفو کن، ما گنهکاریم، ما تقصیر کاریم و تو ما را ببخش، تو بزرگی

: کوچکتر بود، ولی عرض کردند که تو ببخش ما را، عفو کن از ما، حضرت فرمود که غیر از بنیامین از بقیه
، یعنی هیچ مالمتی بر شما نیست، هیچ سرزنشی، یعنی مکُلَ اُهللا رغفي وميم الکُيلَع بيترم ال تکُلَ اُهللا رغفي النَاَ

همین که توبه کردید، همین که گذشت کردید، همین که آمدید پیش من . کنم دیگر من سرزنش نمی
یعنی همین امروز  مکُلَ اُهللا رغفي وميال درخواست عفو کردید، هیچ دیگر سرزنش و مالمتی بر شما نمی کنم،

مین حاال خدا خداوند می آمرزد شما را، مقصود، یوسف نفرمود بعداً استغفار می کنم براي شما، بلکه فرمود ه
می آمرزد شما را، براي چه؟ به واسطۀ اینکه حقّ او بود، نسبت به او ظلم و تعدي کرده بودند، از این جهت 

یعنی به  مکُلَرغفستاَ وفس :ولی حضرت یعقوب فرمود. به محض اینکه عفو کرد خداوند هم از آنها عفو کرد
فهمید یوسف عفو کرده و گذشت کرده آن وقت او هم عفو براي اینکه وقتی . زودي، بعداً استغفار می کنم

  .بفرماید و االّ حقّ الناس قابل عفو نیست و خداوند هم عفو نمی فرماید
جدیت کنیم، کوشش کنیم حتّی االمکان با خودمان به محبت و مهربانی و حسن معاشرت و  پس      

با «درویش این است، این از دستورات اولیه است،  الزمۀ مؤمن این است، الزمۀ فقیر و. یگانگی رفتار کنیم
ت، با دشمنان مدارادوستان مرو«  

مروت یعنی چه؟ یعنی مردانگی، اگر ما خودمان را مقدم بداریم یا کینه در دل داشته باشیم که این مروت 
  .پس باید دیگران را بر خودمان مقدم بداریم و گذشت کنیم! نیست

لاُهللا الع قدصی ظيمالع  

                                                
 98آیۀ / سورة یوسف  -1

 89آیۀ / سوره یوسف -  2
 90آیۀ / سوره یوسف -3
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  رآن کریم در مورد توبه و آمرزش گناهان قشرح آیاتی از  -11
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
روي کردید در نافرمانی و کوتاهی کردید در اطاعت و اسراف بـر   فرماید بگو اي بندگان من که زیاده می

از  وقـت مـأیوس   هیچ اِهللا ةمحن روا مطُقنال ت و گناه کردید،) خودتان تجاوز کردید از حقّ یعنی(خودتان کردید، 
آمرزد چون بسـیار بخشـنده و مهربـان     گناهان را میخداوند همۀ  عاًيغفر الذنوب مجيان اهللا . رحمت خدا نشوید

عـذاب بـر شـما نـازل بشـود و       است، رجوع کنید به سوي خداي خودتان و تسلیم امر او بشوید، پیش از آنکه
و پیروي کنید بهترین چیزي را که از طرف خدا بر شما نازل شـده  . آنوقت کسی نیست که شما را یاري بدهد

ن و اَحسـنی کـه    همان( سطور که دیروز گفتیم در هر امر و هر موضوعی آن قسمت بهترش را بگیریم، بین ح
سچیزي را که از طرف خدا بر شـما نـازل شـده پـیش از آنکـه       رپیروي کنید بهت) نش را بگیریمهست آن اَح

وتـاهی کـردم   که من ک! وقت پیش خودتان بگویید افسوس آن. عذاب به شما برسد ناگهانی و شما آگاه نباشید
استهزاء کردم و بی) مسخره کردم(ه گرفتم یخردر مقابل امر خدا و س یا بگوید کاش خـدا مـرا    .ت گرفتماهمی

طـور نیسـت،    ولـی ایـن  . مدکر گشتم و کار خوب می تا از پرهیزگاران بودم و کاش دوباره برمی ردک هدایت می
که چه آیات آفاقی باشد کـه وجـود بزرگـان دیـن و نماینـدگان      (آیات من آمد پیش تو، آیات و عالمات الهی 

و ! تکـذیب کـردي  آمد و تو  فرماید آیات من می). اوست که هادي دین هستند و چه آیات قرآنی و کتاب باشد
پـیش از ایـن هـم ایـن     ! استکبار کردي و از کافرین بودي، کفر به خدا ورزیدي، کفر به نعمت خـدا ورزیـدي  

ض خانـدان  آن طوري که از بع) مهِِسنفُلی اَوا عفُسراَ نيذالَّ یبادا عيل قُ(ن آیه که ای. حرفها بود و تو اعتنا نکردي
اینکـه   ین آیـه اسـت در کتـاب خـدا، بـه واسـطۀ      تـر  د امیدوار کننـده فرمای اهل بیت رسالت رسیده است، می

کـه  !! مـأیوس از رحمـت خـدا نشـوید    ! روي کردید در نافرمانی و گنـاه  فرماید بگو اي بندگان من که زیاده می
ـت پیـدا    ) بندگان(» اي بندگان من«فرماید  ولی اوالً می. آمرزد خداوند همۀ گناهان را می ت عبودی ـمیعنی س

هایی است کـه بـاد بـه هـر جـا ببـرد، از آن        که آن جنبۀ ایمان و والیت باشد، باقیها همه مانند این کاهبشود 
ولـی بنـدگان خـدا    . ماند، اینطور است دهد، یا مانند این چیزهایی که روي آب می دیگر او را حرکت می طرف

و والیـت باشـند، اگـر گنـاهی     اشخاصی هستند که داراي ایمان و والیت باشند، آن کسانی کـه داراي ایمـان   
  .فرماید شرایطی هم دارد طی، که بعداً میایآمرزد به شر داشته باشند خدا می

آمرزد که خداوند بسـیار بخشـنده و مهربانسـت، ولـی بـه شـرط        خداوند همۀ گناهان را می: فرماید می
ردن به خـدا، توبـه یعنـی پشـت     توبه یعنی پشیمان شدن از گناه و انابه یعنی رجوع ک. اینکه توبه و انابه کنید

وقتی که جداگانه هر کـدام ذکـر   . کردن از گناه، انابه یعنی رو کردن به عمل صالح و به جا آوردن اعمال نیک
ـ يناَ پـس . شود معنی توبه هم دارد شوند، توبه جداگانه معناي انابه هم دارد، وقتی انابه جداگانه ذکر می می وا ب

الی رخواهید که حقیقتاً آمرزیده شوید رجوع به خدا کنیـد  به سوي خدا،  یعنی اگر می یعنی رجوع کنید مکُب .
هـل  آن چ(همان نفري را کـه گفتـیم     ضیۀکه ق. مأیوس از رحمت خدا نباشید که یکی از گناهان کبیره است

کـه  (ه حمید بن قحطبـ   یا قضیۀ) حضرت سیدالشّهدا بودند و آن یک نفري که باقی ماند نفري که محافظ سرِ
  ).ایم وقت دیگر هم گفته شاید یک
القات او و کاري یک نفر نیشابوري رفت براي م. بن قحطبه وزیر هارون و مأمون بودنویسند حمید  می 
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رو معلوم نیست، یعنی ذکر نکرده در وس بوده یاحاال در ط. (داشت مـاه مبـار ك بـود، رفـت پـیش او و      ) اند م
ـب  .  مفصلی پهن کردند و غذاهاي رنگارنـگ آوردنـد    دید سفرة مطلبش را گفت، در این بین ظهر شد، او تعج

. و خـودش نخـورد  ! شـود  ب کرد که چطور مـی او خیلی تعج! کرد که وزیر خلیفه، ماه مبارك علناً روزه بخورد
دهیـد مـن عرضـی     خوري؟ گفت روزه دارم، بعد از آنکه همه حرکت کردند او گفت اجـازه مـی   گفت چرا نمی

ت اینکه شما اینطور متجاهر به روزه خـوردن  پرسید علّ! خواستم سؤالی کنم، گفت بسیار خوب بگو می! داشتم
دانـم کـه    گفـت بـراي اینکـه مـن مـی     ) به این مضمون است تقریباً(خورید چیست؟  می هستید و علنی روزه

چـه    برايپس بنابراین ، کند  از این جهت چه روزه بگیرم چه روزه نگیرم فرقی نمی. خداوند مرا نخواهد آمرزید
  :فرماید روزه بگیرم؟ گفت علّتش چه است که مأیوس از رحمت خدا هستی؟ در صورتی که خدا می

ال تطُقنوا من رمحيال  یا آیۀ دیگر اِهللا ةاَيس ماِهللا وحِن ر ومِالقَ الَّا ونَرالکاف.  
خلیفـه، تـو را   : زنند، گفتند دیدم در میگفت که من وزیر هارون بودم، شبی بود بعد از موقع خوابیدن 

احتمـال  ! تـی دارد من وحشت کردم، گفتم در این موقع شب، خلیفه احضار کـرده و حتمـاً علّ  ! کند احضار می
ایـن  ) شـد از طـرف خلفـا    چون در آن موقع غالباً اینطور قتلها زیاد واقع مـی (خواهد بکشد  رود که مرا می می

هایش و حرکت کرد و آمد به پیش خلیفه، تعظیم کرد و خلیفـه   هنواده و بچاست که وصیتهایش را کرد به خا
ـ  ! پرسید آیا تو مرا دوست داري؟ و عالقه داري نسبت به من؟) هارون( نسـبت بـه خلیفـه کمـال     ! هگفـت البتّ

! اي که حاضرم دارایی خـودم را در راه خلیفـه مصـرف کـنم     اندازه! گفت تا چه اندازه؟. عالقه و خلوص را دارم
وحشـت  . گفت چیزي طول نکشـید دوبـاره در را زدنـد   . او را فرستاد برگشت به منزلش! گفت بسیار خوب برو

د بـاز مجـد  . کند گوید خلیفه تو را احضار می باز می. کردم که این چه است؟ باز دیدم همان مأمور خلیفه است
کنی؟ و مرا تا چه انـدازه دوسـت   آمدم پیش خلیفه هارون، گفت تا چه اندازه حاضرهستی براي من فداکاري 

. اینها بگذرم در راه خلیفـه؟ بـاز گفـت بـرو، بـاز رفـت        داري؟ گفت حاضرم از مال خودم و فرزندانم و از همۀ
دش تر میب وحشتش زیادد او را احضار کردند، مرتّمجد .م هم این سـؤال را کـرد، او گفـت حاضـرم از     بار سو

وارد منـزل شـد،   ! گفت برو بسیار خـوب . کنم جان خودم را در راه خلیفهمال و فرزندان و جانم بگذرم و فدا ب
این دفعه گفت حاضرم مال و جـان و فرزنـدان خـودم و دیـن      و د او را خواستندهنوز وارد نشده بود که مجد
چه انـدازه، اگـر    که ببینم تا!!! می کرد، گفت من مقصودم همین بودهارون تبس!! خودم را در راه خلیفه بدهم

خـوب حـاال   . نظورم همین بودآیا تو حاضر هستی مرا اطاعت کنی یا نه؟ و من م من امري بر خالف دین کنم
حـبس شصـت نفـر از اوالد علـی     حـبس در آن م آید، برو بـه فـالن م   طور هست برو این مأمور با تو میکه این

ویین(هستند  شـت سـاله، ده سـاله،    هـاي کوچـک، هفـت ه    هبچ. هر کدام در یک قسمت محبوس هستند) علَ
ـ . من هم گردن زدم و جسدشان را انـداختم داخـل چـاه   ) بیست نفر(یکی را آوردند  دوازده ساله، یکی اق آن ات

و پـنج   اي را آوردند، اینها جوانها بودند سی ساله، چهل ساله، سی همحبس دیگر در آنجا بود، یک عد ،تمام شد
وقتـی آنهـا را    !متا آن اتاق سو. یکی گردن زدم و در چاه انداختم اینها را هم آوردند یکی) در این حدود(ساله، 

ریش سفیدهایی هستند که آثار عبادت در پیشانی آنها پیداست آثـار دیانـت و   ! آوردند دیدم پیرمردها هستند
، آن آخري را که آوردند، پیرمـردي بـود  . یکی آوردند و گردن زدم تقوا در چهرة آنها پیداست، اینها را هم یکی

و نـه رحـم   ! که دستت به خون شصت نفر از اوالد علی امشـب آلـوده شـد   ! گفت برو که خداوند تو را نیامرزد
برو کـه خـدا تـو را    ! کدام رحم نکردي بر هیچ! ه و نه رحم کردي بر جوان و نه رحم کردي بر پیرکردي بر بچ
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این است کـه از آن بـه بعـد بـر     . کردممعذالک من شقاوت کردم و او را هم گردن زدم و همه را تمام . نیامرزد
  .آمرزد و عفو نخواهد کرد من یقین شده است به اینکه خدا مرا نمی

ـ  ! در اینجا حال توبه از او بر طرف شده ه خـدا  حال توبه برداشته شده است، وقتی حال توبه نباشـد البتّ
ـ    حال توبه نداشته باشند و گناهانآنهایی که . آمرزد بیل مواقع نمیدر این ق ه کبیره مرتکب شـده باشـند، البتّ

هـر   ،هايف نيدخال منهج هزائُجفَ اًدمعتناً مومل مقتين م و :فرمایـد  می شریفه همانطور که آیۀ. آمرزد خداوند هم نمی
چون در این مواقع تنهـا  . (م استم است و همیشه در جهنّبکشد جزایش جهنّ عمداًکسی که یک نفر مؤمن را

وقتـی کـه   ) ه را هم باید راضی کنـد ن بشود، بلکه اولیاي دم، یعنی ورثکردن کافی نیست که فقط پشیما توبه
خـدا   عـاً يمج وبنالـذُّ  رغفي اَهللا نَّا شدآمرزد ولی توبه و حال توبه براي کسی پیدا  ه خداوند نمیتوبه نکند البتّ

کند، یعنـی طبـق فرمـایش     آنها را قبول نمی  داوند توبۀآمرزد، جز قتل انبیاء و اولیاء که خ همۀ گناهان را می
  .آمرزد شود، و االّ سایر گناهان را می حضرت، حال توبه براي آنها پیدا نمی

ترسم آتشی بیاید کـه   قضیۀ آن جوانی که حضرت رسول او را ترك کردند و راندند، فرمودند برو که می
حـاال  (فت سر به بیابان گذاشت و شروع کرد به گریـه و زاري  ر. و او را بیرون کردند! با آتش تو من هم بسوزم

کارش گریه و زاري بود و غذایش علف بیابان بود و از آبهاي .  کارش همین بود) یا چهل روز یا کمتر یا بیشتر
ـی رنـگ و   تا بعد از مد. کرد اي اگر بود رفع تشنگی می شد یا آبهاي گندیده باران هم هر جا پیدا می تی که بکلّ

و دیگر گوشتی به بـدنش نمانـد، شـب و روز بیـدار و     ) بر اثر زیاد علف خوردن(رو رفته و زرد و سبز شده بود 
! ام و آوردهرو به درگاه ت! دیگري هم ندارمگریان، باالخره عرض کرد خدایا پیغمبر تو که مرا رانده، راه به جاي 

ایـن اسـت کـه در اخبـار     ! گناه باشم نیا ببر که دیگر بیاي همین حاال من را از د اگر تو واقعاً توبه مرا پذیرفته
ندا رسید و وحی شـد بـه پیغمبـر کـه بـرو یکـی از       . رفت و رحلت کردده است که در همان موقع از دنیا رسی

حضـرت  . ع کن و به احترام دفـن کـن  یاش را تشی دوستان ما در وسط بیابان در فالن جا از دنیا رفته و جنازه
حرکت کردند فرمودنـد بـه اصـحاب هـم کـه حرکـت       ! ند که چه کسی است این شخصمتعجب و متحیر شد

) یا خـود حضـرت دیدنـد یـا دیگـران     (حرکت کردند، به بیرون شهر تشریف آوردند تا جسدي را دیدند . کنید
رسد که یکـی   و حاال ندا می! حضرت را خبر کردند حضرت دیدند این همان جوانی است که او را بیرون کردند

کند خدایا این همان کسی است که مرتکب گناه بسیار بزرگ شـد و مـن    عرض می. ستان ما از دنیا رفتهاز دو
وحی نازل شـد تـو او را رانـدي آیـا راه     ! او را از خودم راندم از ترس آنکه مبادا عذاب او هم به من سرایت کند

گاه ما هم درگاه کـرم اسـت و درگـاه    از همه جا رانده شده بود، به پیش ما آمد، در!! دیگري غیر از ما داشت؟
  . اي جز ما ندارد و دوستی جز ما ندارد چاره! ناامیدي نیست و اگر تو عفو نکردي ما چطور عفو نکنیم

طور گناه بزرگ باشد و خداوند عفو بفرماید، پس نباید مأیوس بود، ولی نباید مغرور هـم   حاال وقتی این
طـور کـه نبایـد مـأیوس از      همـان  رونَاخلاس وما القَلّا اِهللا کرم ناميال : فرمایـد  طور که آن آیۀ دیگر می بود همان

کنیم، هر گناهی  یعنی مغرور بشوند به این که ما که گناه می  رحمت خدا بود، نباید ایمن از مکر خدا هم بود،
ـ   ینه مقلندرانه ُگ«: گوید بکنیم باالخره خداوند خواهد آمرزید، که آن شاعر می کـه بسـیار   » !دارم بـاك کـنم ن

در تهران (رفتم  آید در سفري به اصفهان که براي تحصیل می طور که باز یادم می معنی است و همان  بیشعر 
از فقرا که خیلی هم خـوش آواز   به یک جوانی) اهللا حائري بودیمشب جمعه منزل مرحوم آقاي حاج شیخ عبد

کـنم   نـه مـی  قلندرانه گُ«دن و منجمله تا رسید به این بیت او شروع کرد این غزل را خوان! بود فرمودند بخوان
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گویـد   هر مزخرفـی کـه هـر کسـی مـی     ! هر شعري! زخرف نگور کردند و فرمودند میغَتَیک مرتبه » ندارم باك
که باعث غرور و باعث خرابی و فساد حال  !این حرفها چه است می زنی؟ !خوانی؟ آیی در مجلس فقري می می

مین است یخیال م! همه است اح مین هست وقتـ . کنیم به اینکه خداوند اَرحم الرَّ اح ـته خدا اَرحم الرَّ ی کـه  الب
الّ ک! رو بسوي او برویم داوند هم عنایتش شـامل حـال او نمـی شـود    سی که پشت کند و رو به او نکند، خو ا .

تـاب بـرود، ولـو نزدیـک غـروب بـه       بیند، ولی اگر رو به آف وقت آفتاب را نمی  آفتاب نرود هیچکسی که رو به 
یعنی کسی که رو به خدا کند و از گناهان خـودش  پشـیمان   . بیند محض اینکه رو به آفتاب کند آفتاب را می

دریاي گنـاه باشـیم    پس نباید مأیوس شد، هر چه هم غرقِ. آمرزد شود و توبه کند خداوند هم گناهانش رامی
گـوییم مـأیوس نشـویم نـه اینکـه       ولی اینکـه مـی  . گناهان استمأیوس نشویم که خود مأیوسی از بزرگترین 

بلکه رو به سوي  او برویم و در هر کاري فکر کنیم که اگر یک ساعت دیگر مرگ براي مـا  ! همانطور باشیم، نه
داریم، با این گناهانی که سر تا پا گناه هسـتیم، اگـر بـا ایـن حـال بمیـرم چـه        که پیدا شد، با این حال بدي 

ـ ظُبکـی ل فسی اَن روجِخبکی لاَ: از در دعاي ابوحمزه هست کهپس توبه کنیم، همانطور که ب! د؟خواهیم کر لمة 
کـنم،   فرمایـد گریـه مـی    می .هریلی ظَقلی عالً ثَالً حاميلاناً ذَيرربی عن قَروجی مخبکی لحدی، اَلَ قِيضبکی لربی اَقَ

گریـه کـنم بـراي    ! د خـودم حتنگی لَ براي گریه کنم! ودمبراي چه گریه نکنم؟ گریه کنم براي تاریکی قبر خ
آیـم برهنـه و خـوار و بـار      گریه کنم براي موقعی که از قبر بیرون می! گذارند وحشت وقتی که مرا در قبر می
  یعنی از همین حاال باید به فکـر توشـۀ  ! وقت من چه کنم؟ باید گریه کنم آن! سنگین گناه بر گردن من است

رجوع کنیـد بـه خـداي خودتـان، انابـه کنیـد و        م،کُبی رلَوا ابيناَ وفرماید  این است که می. شیمآن عالم هم با
کـه مـرگ   موقعی! شـوید  عذاب بیاید یـاري نمـی  تسلیم امر او بشوید پس از آنکه عذاب بیاید و اال آن موقع که 

ـ    ه آن هم عقاید مختلفی داردیعنی بعد از مرگ البتّ! شوید بیاید یاري نمی ی آن کسـی کـه   ، ولـی بـه طـور کلّ
این است که فرعون بعد از آنکه غرق شد ایمان  .شود وقت یاري نمی شقاوت ابدي و ذاتی داشته باشد دیگر آن

ـ ناَ و لَيسرائو انبِ هت بِنذی امالَّ الّا لهال ا هناَ نتآم: آورد گفـت  ا ماملُ ن مسـلمـن ایمـان آوردم بـه آنچـه کـه      ، ني
 نتکُ و بلُقَ تيصد عقَ و اآلنَ اسرائیل ایمان آوردند و من مسلم هستم یعنی تسلیم امر او هستم ندا رسـید  بنی

ميدفِساملُ نآوردي؟ و حال آنکه پیش از این معصیت خدا کردي، فساد در روي زمین کرديمی حاال ایمان  ؟ن !
باشـید، آن وقتـی کـه عـذاب      نکه عذاب بیاید به فکـر د پیش از آفرمای این است که می) اي ندارد یعنی فایده(

ب حسرت می  بیاید یک عده خوردند، که کوتاهی کردند در مقابـل امـر خـدا، یـک      خوردند، افسوس می اي مرتّ
خواست، مـا را   اگر خدا می! را هدایت کندگویند خدا نخواست ما  دازند و میان ه باز گناه را به گردن خدا میعد

گویند کاش  برگردیم به این عـالم و   بینند می ه وقتی عذاب را مییک عد. ما پرهیزگار بودیم کرد و هدایت می
در (اي نـدارد، آیـات مـن در آن عـالم      فرماید اینها، هیچ کدام فایـده  می. جبران کنیم و اطاعت امر او را کنیم

  .اي ندارد گر فایدهآمد و شماها دیدید و اوامر من را هم شنیدید و گوش نکردید و حاال دی) دنیا
صداُهللا ق لالعی العظيم  
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  الکرسی شرح کامل آیه -12
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
خداوند است که جز او خدایی نیست، زندة جاوید اسـت و حیـاتش از خـودش اسـت، پـس      : فرماید می

وقتی از خودش باشد قـائم بـه ذاتـش اسـت و قـوام      . ندارد، پس همیشه زنده است بنابراین احتیاج به دیگري
موجـودات بـه     وم یعنی اینکه هم خودش قائم به ذاتش است و هم قـوام همـۀ  موجودات هم از اوست، قی همۀ

هـم   مهظَالع ةُآي، و رضاالَ و مواتالس هيرسکُ عسوعبـارت   نامند، به مناسبت می یالكرس آية، که این آیه را اوست
ـ  ،ميو هو العلی العظ: فرماید نامیده می شود، به مناسبت اینکه می رین فرمـوده  و بعضی آنچه مشهور است مفس

ولی آنچه که به ما رسیده است این است که مجمـوع  ) ل استاو همان آیۀ یالكرس آية(یک آیه است  اند، همان
بـه هـم مربـوط اسـت کـه بنـابراین هـر سـه،          ،مند و از حیث معنا و مطلب همنا می یالكرس آيةاین سه آیه را 

   .شود می الكرسي آية
 الكرسـي  آيةی بعضی اخبار هست که قلب قرآن، فضایل زیادي براي خواندن آن گفته شده است که حتّ

کر شده اسـت  اي که براي حق تعالی است در اینجا ذ ه و کمالیهتمام صفات حق تعالی، آن صفات ثبوتی. است
. حقایق توحید در این سه آیه بیان شده و عالوه بر توحید، مراتب سلوك هم در اینجا اشاره شده اسـت   و همۀ

اي کـه   بلکه زنده  یعنی نه تنها زنده، اَحلَیجاویداست که   فرماید خداوند است که جز او خدایی نیست، زندة می
اهر حیات دارند ولی حیات آنها از خودشان نیست، بلکـه  به ظ ،ون سایر موجودات همچ .به خودش زنده است

اش بـه مناسـبت عنایـت اوسـت،      همه» از هم فرو ریزند قالبها«حق است که اگر فیض او برداشته شود   افاضۀ
  .ولی او احتیاجی ندارد

: فرمایـد  مـی  پس حیات او حیات جاودانیست، حیاتی است که از ذات خودش پیدا شده اسـت، از ایـن جهـت   
ات خودش حیات دارد و کسی که به ذات خودش حیات داشته باشـد، حیـات از   ، یعنی آن کسی که به ذحلَیاَ

مانند سـایر موجـودات،   . ات خودش است و تکیه بر دیگري نداردوم یعنی قائم به ذ، قیاَلْقَيوم. شود او سلب نمی
طور نیست که بـه دیگـري قـائم    ایننه که قوام آنها به ذات خودشان نیست و به افاضۀ حق است، حق تعالی شأ

  . باشد، بلکه به خودش قائم است و قوام موجودات هم به اوست همۀ موجودات هم به او قائم هستند
       ال تذُاخه سةٌن و ال نـ  گیرد او را و عارض نمی ، نمیوم ـ   . رت یـا خـواب  شود او را، چ رت و بواسـطۀ اینکـه چ

شود، خستگی روح ازکارهاي دنیا و خستگی قواي بـدنی در کارهـا اسـت کـه      خواب بر اثر خستگی عارض می
شود ولی خداوند که براي او خستگی نیسـت، خداونـد کـه بـراي او عضـوي نیسـت و        چرت یا خواب پیدا می

اجزایی نیست، قوایی نیست که بر او خستگی پیدا بشود، بلکه وجود بسط و خالص است و خسـتگی بـراي او   
دارد  عالم را نگه مـی   شود و نه خستگی، براي اینکه خداوندي که همۀ نه خواب براي او پیدا می شود، پیدا نمی

عرض کرد خدایا آیا براي تو چـرت یـا خـواب    ) ع(تواند از خودش غافل بشود؟ روزي حضرت موسی چطور می
دو شیشـه بـه دسـتت     روز بیدار باش و نخواب، بعـد از آن فرمـود    شود یا نه؟ ندا رسید که یک شبانه پیدا می

طور ادامه داد، یعنی مواظـب بـود کـه بیـدار      شیشه به دست گرفت وهمین. بگیر و ادامه بده با بیداري خودت
ـ  که ندا رسید .ها از دستش افتاد باشد یک مرتبه چرتش گرفت و شیشه رت و خـواب،  تو نتوانستی در موقع چ
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 توانـد  توانم عالم را نگه بدارم؟ پس عالم را کسی مـی  وقت من خوابم ببرد چطور می  اي را نگه داري، آن شیشه
گـی   براي او نباشد، خواب و ضعف و چـرت و خیـر   نگاه بدارد که قائم به ذات خود باشد، هیچ خستگی روحی

زمین اسـت،   اوست و مملوك اوست، آنچه در آسمانها و لکم ،رضی االَما ف و مواتی السما ف هلَبراي او نباشد، 
دهـد و   مال اوست، براي چه؟ به واسطۀ آنکه خودش به آنها وجود داده وقتی خودش به آنهـا وجـود مـی   همه 

دهد و از خودشان هیچ چیز ندارند و همه عاریه است در دست آنها، یـا وجـودي کـه     خودش به آنها روزي می
حق تعالی شأنه مـالکی   براي آنها هست، عاریه است،پس دیگر چه مالکیتی دارند؟ پس در این عالم هم غیر از

 کنـیم مالـک هسـتیم و االّ    ت و خیـال مـی  تی که براي خودمان قائل هستیم، ایـن عارضیسـ  کینیست، این مل
فهمیم که مـالکی غیـر    وقت می  وقتی از این عالم رفتیم و وقتی از این دنیا رفتیم آن. تی نیست براي مامالکی
گ بـراي  همـه از بـین رفتنـد ومـر    آن موقعی که همه فنا شدند و  ،وميال لکاملُ نِمل رسد نیست که ندا می از او

قائـل   کردیـد و ثـروت بـراي خودتـان     رسد، یعنی شما که این همه ادعاي قدرت می همه پیدا شد این ندا می
ـ  ،وميال لکاملُ نِمل ت مال کیسـت؟ امروز مالکی! هیچ کدام صدایتان بلند نیستبودید، حال کجا رفتید؟ که  ه البتّ

 گویداست که خودش جواب می هیچ کس نیست که جواب بگوید به واسطۀ این که مالکی نیست در آنجا، این
لّله الواحالقَ داَهللا کانَبراي خداوند است که تنهاست و غالب است برهمه چیز که حدیث است  ،اره ـ و ـ يم لَ ن کُ
معه عروف است که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ چیـز  چیز نبود، که مثل م خداوند بود و با او هیچ، ئیيش

طور اسـت، نـه اینکـه اآلن بـا خـدا      هم همان یعنی اآلن ما کانَن کَآلاَنبود،هیچ کس نبود، جنید اظهار کرد که 
ت اآلن هـم مـال   کس نیست، یعنی همه در مقابل او فانی هستند، پس مالکی کسی باشد، حاال هم با خدا هیچ

شود که امانت بـه دسـت مـا داده بشـود،      اي پیدا می به روز قیامت ندارد، منتها حاال شبههاوست و اختصاص 
داشته باشد و بـراي هـر کـدام مباشـري تعیـین کنـد، آن       ملک مثل یک نفر اربابی، مالّکی که چندین قطعه 

گیـرد،   لـه مـی  مدهـد، ع  کند، پول به آن یکی می کند، این یکی را نصب می رود آن یکی را عزل می مباشر می
مـن از  ! وقت این خیال کند یکمرتبه پیش خودش که من چـه قـدرتی دارم  ، و آنگیرد و قدرتی دارد کارگر می

ك یا ارباب گفت که تو امروز نباید نباشی، او دیگر هیچ اینها، به محض خودم اختیاراتی دارم و چیـز   اینکه مالّ
ندارد، پس این مالکیکنـد   از خودش نیست، مال دیگري است که او خیال مـی ت که ت عاریه است، این مالکی

ـ   و مواتی السما ف هلَپس اگر خیال کند که چیزي دارد اشتباه کرده است، پـس  . که از خودش است ی مـا ف
د کیست که شفاعت کنـد نـز   ؟هذنِابِ الّا هندع عشفَيذی الَّن ذَم. براي اوست آنچه در آسمانها و زمین است رضِاالَ

. کننـد  ت هدایت دارند، شفاعت مـی ماو هستند و از طرف او س  او مگر به اذن او؟ یعنی آن کسانی که نمایندة
  .عالم همان هدایت است این چون شفاعت در

کسی که شفاعت کند یعنی چه؟ یعنی تـو را راهنمـایی کنـد بـه سـوي او، پـیش سـلطان آن کسـی                  
توانـد از تـوي    شخاص را ببرد به پیش سلطان، او کیست؟ هر کسی کـه نمـی  تواند شفاعت کند که بتواند ا می

تی دارند و نمایندگی دارنـد و  منه، آن اشخاصی که س! خیابان بیاید و بگوید بیا من تو را ببرم به پیش سلطان
ت ایـن خـودش شـفاع   ! توانـد  توانند اشخاص را به پیش بزرگی ببرند، هر کسی که نمی مقّرب هستند، آنها می

انـد بـین او و خـدا و     اند از او، واسـطه شـده   وقتی در این عالم کسی را هدایت کنند یعنی شفاعت کرده. است
. کنـد  تواند هدایت بکند در آن عالم هـم شـفاعت مـی    اند او را، همان کسی که در این عالم می راهنمایی کرده

کسـی کـه در واقـع در اینجـا      بلکه این هدایت همان شفاعت است و آن شفاعت همین هدایت اسـت، یعنـی  
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شود، مگر واقعـاً   شود، شفاعت می آن کسی که در این عالم هدایت می. هدایت نشده باشد، شفاعت نشده است
شـود در آن عـالم هـم     وقـت مـی  و دراینجا دسترسی پیدا نکند، آن آن کسی که طینت او طینت علیینی باشد

بدون هدایت در اینجا،  مان است، طینت توحید است واالّاینکه طینت، طینت ای  شفاعتش را بکنند، به واسطۀ
  .شفاعت در آنجا مشکل است

شخصی که   جازةکند بر اینکه دخالت در امور دینی و راهنمایی کردن بدون ا این آیه خودش داللت می        
ـ  :مایـد فر اینکـه صـریح مـی     تواند، به واسطۀ کس نمی هیچ. این شخص، درست نیست مجاز باشد از سابقِ ن م

  کیست که شفاعت کند نزد خدا مگر به اذن خدا؟  ،هذنِابِ الّا هندع عشفَيذی الَّذَ
         کند، آن نماینده هم اذن می ن میخداوند نماینده معی ن کرد او باز هم ارتبـاط  دهد، اگر دیگري را معی

ع(بن علـی    طور که حسین همان ،او دارد پس مثل این است که خداوند اذن داده است براي شفاعت (سـلم  م
طور، یعنـی چـه دسـت او دسـت مـن      ، یا دیگران همینرا که فرستاد به کوفه، فرمود دست او دست من است

ید، با حسین بیعت کردید یعنی با پیغمبـر بیعـت   ه ااست؟ یعنی وقتی با او بیعت کردید، با حسین بیعت کرد
  .اید بندگی خدا و اطاعت خدا را کردهید، با پیغمبر بیعت کردید یعنی ه اکرد

صـال  شود، ولـی اگـر اتّ  بکند برق پیدا میصال پیدا سیم برق است که اگر از هر جا اتّ  پس این مثل رشتۀ       
پیدا نکرده باشد، هر چه هم المپهاي قوي بزنند، هر چه هم سیمها را با نهایت خوبی و ظرافت کار بگذارنـد و  

  . شود صال برقرار نباشد برق پیدا نمیه باشد، ولی وقتی آن اتّخیلی هم ظاهر خوبی داشت
علَيم ما بهِيدياَ نيم و لفَما خداند، هم جلوي آنها را و هم عقب آنها را، یعنی هم گذشته را، هـم   او همه را می، مه

 و م نیسـتند، ه چیز عـال م است ولی آنها به همعال  و را، هم پشت سر را، همه را، او به همهر آینده را، هم پیش
احاطه ندارند آنها، یعنی آنچه که در آسمانها و زمین هست یـا بنـدگان او بـه همـه      ،هلمن عم یٍءشبِ يحيطُونَ ال

چیز از علم او، مگر آنچه که او بدهد، آنچه که او عنایت کند او را دارند ولی از خودشان هیچ ندارند، نه علمـی  
ست که موضوعیست که آیا بزرگان دیـن  این. ه را، آنچه او بدهدو نه سایر صفات کمالی دارند و نه قدرتی دارند

منـد،  گذشته و آینده را عال  همۀعالم ما کان و ما یکون گوییم  دانند؟ از طرفی ما می دانند یا نمی علم غیب می
بـن   یبی ندارند، مثالً حسینکند بر اینکه هیچ علم غ شود که داللت می بینیم کارهایی واقع می از طرفی ما می

کننـد   آمد، بدین ترتیب بعضی اشکال مـی  دانست که یقیناً کشته خواهد شد به کربال نمی علی که آمد، اگر می
خطر باشد باید شخص احتراز کند تا  کرد، که آنجایی که ظنِّ احتراز میباید  ،ةکَهلُی التلَم اکُيدياَوا بِلقُال ت و که

مع بین اینها همـان اسـت کـه فرمودندکـه خـدمت معصـوم       ج! ی که شخص یقین پیدا کندبه موقعچه رسد 
دانیم ولی اگـر از خـدا بخـواهیم، مـا را آگـاه       فرمایند ما نمی کند آیا شما علم غیب میداند یا نه؟ می عرض می

  .دانیم دانیم، ولی از خودمان نمی کند، آنچه خدا ما را به آن آگاه کند آن را می می
حضرت صادق علیه  ۀقضی مستخدمشـان را صـدا زدنـد، او از پشـت در جـواب داد      الم که صدا زدند بلنـد، الس .

دانـیم مسـتخدم مـا پشـت در اسـت و       گویند ما علم غیب داریم و حال آنکه نمی خندیدند، فرمودند مردم می
و ل لَقُ :فرمایـد  می هشریف آن آیۀ. دانند ظاهر است که علم غیب نمی زنیم، که این صورت مثالً بلند صدایش می

دانسـتم کـه کارهـاي پرفایـدة زیـاد       اگر من علم غیب مـی  ،وُءالس ینِسما م رياخلَ نم مرتکثَستلَ بيالغ معلَاَ نتکُ
امـروز مـی خـرم کـه فـردا گـران        شـود،  فالن جنس گران مـی  امن اگر بدانم بصورت ظاهر که فرد کردم، می

ـ مـا م . فروشم که فردا ضـرر نکـنم   امروز به گرانی می الن جنس ارزان می شود،بفروشم، اگر بدانم که ف نِسی 
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کردم شرّ و گرفتاري میو ها  اگر علم غیب میدانستم که جلوگیري از بدي  ،وُءالس!  
گـوییم در آن   دانند، ولی در عین حال ما می است که ظاهراً علم غیب نمی این پس این خودش دلیل بر       
مـا  بِ مِعال عالی که نمایندگی خدا را دارند و از طرف خداوند همه چیز به آنها عنایت شده است، در آنجـا  مقام
: فرمایـد  مـی  انيالب ةُطبخهستند، که باز فرمایشات حضرت امیر در این باره زیاد است که در آن  ونَکُيما  و کانَ

راًکه منم که با هر پیغمبري س بودم و با محمیلَّد ص لَاهللا عیه و آله، سراً و میرانم، مـنم   هراً بودم، منم که میج
ر بـه اجـازة مـن، مـنم     ریزد مگ مگر به اذن من، برگی نمیروید از درخت  کنم، منم که برگی نمی که زنده می

انسـت  بشریتش نتو ظاهريِ صورت ظاهري بشریتش نبود، به واسطۀ اینکه صورت نای. خالق آسمانها و زمینها
ه صفّمقدرات ظاهري را از خودش دفع کند و جلوگیري از آن قضیمین بکند، یا به ظاهر جلـوگیري  کَین یا ح

نکرد از ابن ملجم و ضربت اـ      بن م   ی بـه ارادة لجم، ولی در واقع باطن همه چیـز بـه اختیـار خـودش بـود، حتّ
لجم قدرت ایـن کـار را نداشـت، قـدرت     بن مه اوج  د، به هیچلجم ضربت بزنبن مشد که ا خدایی تا راضی نمی

ابود) ع(لجم هم مال علیبن م.  
وسکُ عرسيه السموات گیرد و احاطه کـه   وسعت دارد کرسی، کرسی یعنی مقامی که او بر آن قرار می، رضاالَ و

ی او که بـر  ه و تجلّشود، آن افاض س نامیده میعنایت خدایی است، که مقام کرسی به اصطالح عرفا فیض مقد
  .آسمانها و زمین را وسعت داده است  عالم تابیده، همۀ

وسکُ عرسيه السموات او هستند، تحت کرسی او هستند، که کرسی و عـرش    یعنی همه تحت حیطۀ ،رضاالَ و
ـ ی  وجهـۀ شود، کرسی از  ربی است که اهللا نامیده میی الَّلی به اعتباري یکی هستند، عرش از وجهۀ  لقـی  ی الخَل

اضـۀ او همـه را فـرا    ، عظمت قـدرت او، اف مهو العلِّی العظي و شود که ی نامیده میلِّلعو به این عالم که اَاست و ر
  .ی او همۀ عالم را فرا گرفته استگرفته است، تجلّ

 ال  وؤيده فظُحخستگی براي او نـدارد، یـا بـراي او    ، )آسمان و زمین(کند او را حفظ این دو تا  خسته نمی، ماه
اوسـت کـه    مهو العلِّـی العظـي   و! دا بشود، نهیدا بشود و خستگی پیدا بشود، یا اشتباهی در حساب پپی غفلت

  .بسیار بلند است و بسیار با عظمت است
ال اکراه فشـود   نـوي کـه نمـی   اکراهی نیست در دین، دین امر واقعیست و قلبی و معنوي، در امـر مع ، نِيی الد

این است که در امر والیت و ایمان باید از آن طرف دعوت کرد، در امـر اسـالم و ظـاهر    !  کسی را مجبور کرد
ـ     اسالم از این طرف دعوت می  پـذیرفت  فرمـود، اگـر نمـی    دعـوت مـی   ی پیغمبـر کنند کـه بایـد بپذیرنـد، حتّ

کرد، از آن طرف باید  شود مجبور نیست، نمی کرد، ولی در دیانت واقعی که ایمان باشد اکراهی مجبورشان می
ا باشـد  آنجاست که فقط باید از آن طرف اصالح کنند از آن طرف مهی» چو یار ناز نماید شما نیاز کنید«باشد 

  .و استعداد داشته باشند
الیـت کـه خداونـد    ر وراه راست و هدایت از گمراهی جدا شده و ظاهر است، یعنی بر اث، یالغ نم شدالر نبيد تقَ

طـاغوت  (الیت را بیان فرمود، راه راست از کجی جدا شده است، هر که کافر به طاغوت بشود اظهار فرموده و و
یعنی خیلی طغیان کننده و سرکش که شیطان و اعوان شیطان و نمایندگان شیطان در این دنیا باشند اینهـا  

خدا بیاورد، چنگ زده است به ریسـمان محکـم الهـی،    هر که کافر به طاغوت بشود و ایمان به ) طاغوت است
نیست براي او، که در اخبار رسیده است به اینکه دو ریسـمان اسـت،   از  قطع شدنی نیست براي او، پارگی که

یکی از خدا به این عالم کـه همـان جنبـۀ هـدایت باشـد کـه        این عالم،ه دو راه است، دو رشته است از خدا ب
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  .هم از بنده به سوي خدا و آن استغفار باشد یشوند، یک از خدا فرستاده می نمایندگان او باشند، که
در آنها باشـی، تـو یعنـی از طـرف      تو کند آنها را تا موقعی که خدا عذاب نمی، مهِيف نتاَ م وهبذِّعيل اُهللا ما کانَ                    

خدا عـذاب   ،نَروغفستيم ه م وهبذِّعم اُهللا ما کانَ و. تاي که از خدا به بندگان رسیده اس خدا آمدي، راه و رشته
است کـه از بنـده بـه سـوي خداسـت و      ایست، راهی   کند آنها را وقتی که استغفار کنند، استغفار رشته نمی

شـنود   نوا و داناسـت، خداونـد مـی   خداونـد شـ  . هیست که از خـدا بـه سـوي بنـده اسـت     االیت و هدایت رو
ی و صـاحب اختیـار مـؤمنین و آنهـا را از تاریکیهـا      ولّ ستداند باطن شما را، خدا را و می خواستهاي شمادر

ب مثل آب که وقتی آتش زیرش کننـد، آن  رود، مرتّ مؤمن وقتی رو به سوي او می. برد ب به عالم نور میمرتّ
ال مؤمن هم ماننـد  رود تا به جوش آید، حا رود، رو به حرارت می شود و رو به گرمی می سردیش کم می به آن

کشـاند، آن   برد به عالم باال، از تاریکیها او را به نور می ك اوست، او را میست که محرّه اینکه یک آتشی با او
ـ    .د دارندمتعد اند آنها دوستانِ ولی آنهایی که کافر شده. چیست؟ همان عنایت خدایی است ی مـؤمن یـک ولّ

پیغمبـر   ...انـو آم نيذو الَّ هلُسور و اُهللا مکُيلما ونا ی است کهولّبیشتر ندارد که خداست، یعنی پیغمبر هم که 
مـؤمنین اسـت، بـاز جانشـین      امام هم که ولی! هم که ولی است، از طرف خداست و از طرف خودش نیست

ـ  پیغمبر و از طرف اوست و نـد،  ا ا آنهـایی کـه کـافر بـه خـدا شـده      از طرف خدا، پس از خودشان نیستند، ام
ی نیستند بلکه اولیاء هسـتند، شـیاطین زیـاد هسـتند بـه دلیـل       ولّ ،اغوتالطّ مهاُءيولاَ، دوستان زیادي دارند

رساند به مقصود، فقط یـک   اینکه در وجود انسان خیاالت نفسانی زیاد است، آن خیالی که واقعاً انسان را می
  :خیال است که

  »رندـــاري گیـــی ةرّطُ ِمذارند و خَــبگ             که یاران همه کار  آن استمن  مصلحت بیِن«                   
کشـاند و بـه مقصـد     فقط یک خیال، آن یک خیال است و یک فکر اسـت کـه انسـان را رو بـه مقصـد مـی                           

را دور کند، پـس  خیاالت نفسانی است هواجس شیطانی است که باید آنها  همه خیاالت، ۀرساند، ولی بقی می
آن خیـاالت باطلـه کـه     ،نواآم نيذالَّ یلاهللا و رساند یکی است رساند و به مقصد می آن خیالی که به کمال می

ـ . نمایندگان شیطان هستند زیادند ـ      ار،پس کفّ ب از نـور بـه تـاریکی    دوستانشـان طاغوتنـد کـه آنهـا را مرتّ
ـ  صحاباَ لئکاو رونـد،  از نور به تاریکی میهر چه خیاالت نفسانی زیادتر بشوند،  کشاند، می ـ  ارِالن هـا  يم فه
خالنَدو، د در آتش هستندلَّخَاینها یاران آتش هستند و همیشه هم م.  

صداُهللا ق لالعی العظيم  
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  تبریک عید سعید فطر در بیدخت گناباد -13
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

حيمِبِسمِ اِهللا الرمحنِ الر  
ل و عنایـت  کنم، امیدوارم خداونـد بـه لطـف و کـرم و فضـ      این عید سعید را به همه تبریک عرض می

  !ما چه هستیم و اعمال چیست؟ اعمالی هم نداریم هاي ما به ما ننگرد و االّخودش نگاه کند، به بدی
خواهی؟ زدش دو جهان میعملت چیست که م  

گویند روز آخـر مـاه روز مـزد اسـت یعنـی چـه؟ مـا چـه          می! بگیریمگویند مزد  به قول بعضی که می
  :ایم که مزد بخواهیم یعنی ما فقط کرده

رب دایم بر تفضّل این بهانه کرده              ایم ت بیچارگی آوردهر  
سوي فقط به امید فضل و کرم او که عنایت فرموده و ما را به این نام به نام اسالم، به نام شیعه رو به   

الهی اگر کاسـنی تلـخ اسـت از بوسـتان     : اش دیگر با خودش است که  رویم انشاءاهللا ما را بپذیرد و باقی او می
فقط اینکه ما او را دوست داریم، اولیـاي او را دوسـت داریـم،    . است و اگر عبداهللا مجرم است از دوستان است

اي که گـرفتیم خودمـان    ام دادیم و روزة ظاهريهمین ظاهري که انج. ل بفرماید و بپذیردهمین را بر ما تفضّ
که همـین شکسـته را بـه درسـت بپـذیرد و چـون       ! انشااهللا خدا قبول بفرماید. ایم داران کرده را شبیه به روزه

ایم که ایـن عمـل را    ق شدهاند و خود ما هم به ظاهر موفّ ق شدهبندگان خدا و برادران اسالمی و ایمانی ما موفّ
گذاري جشن بگیریم و شکر خدا به جا بیاوریم که این توفیـق را  ن است که باید به عنوان شکرم، ایانجام بدهی

  عید هم چیست؟  خودمان عمل کنیم و شکرانۀ  عنایت فرموده که بتوانیم همین اندازه به وظیفۀ
  بگرفتن دست ناتوان است              واناـــبازوي ت  ۀــشکران

به درگاه خداوند برویم و عرض نیاز کنیم ونماز بخوانیم که عید باشـد، ثانیـاً بـه     عید این است که اوالً  شکرانۀ
این شکرانه است ک. ه باشد، زکات فطر باشدمستمندان کمک کنیم که فطرین شده اسـت  ه براي این عید معی

او را اطاعـت  ه به خدا و گرفتن دست مستمندان و بیچارگان، امر ت کنیم با نیازمندي و بندگی و توججدیکه 
ایم، که به ظـاهر هـم روزه را بـه     ق شدهه جاي شکرگزاري هم دارد که به انجام این عمل موفّکنیم و این البتّ

هـا   ایم، ولو آنهایی که روزه بر آنها واجب نیست، ولو آنهایی که روزه بر آنها حرامست، که خیلـی  اتمام رسانیده
و امثال اینها، یا بعض اشخاص که بر آنها حرامسـت، معـذالک   مثل مسافر . هستند که روزه بر آنها حرام است

آنها هم باید عید بگیرند، آنها هم باید جشن بگیرنـد، بـراي چـه؟ بـراي ایـن جشـن بگیرنـد کـه رفقایشـان،          
  .اند این عمل را انجام بدهند و این توفیق برایشان پیدا شده است ق شدهبرادرانشان، خواهرانشان، موفّ

شود، یعنی به چند چیز، یکی دیدن مـاه، کـه اگـر مـاه را      م عید هم به رؤیت هالل ثابت میهمانطور که گفتی
و بـه  ل رمضان و هم هر ماهی به رؤیـت  وشود و هم ا ل ماه ثابت میشود که عید است و هم او دیدند ثابت می
مـاه دیـده شـده، روز     ل معلوم باشد کهیکی هم به اینکه سی روز تمام باشد، یعنی روز او. شود دیدن ثابت می

ل معلول باشد و بعد سی روز که تمام شود دیگر محتاج به دیدن ماه نیست، سی روز که تمام شد دیگر مـاه  او
گوینـد یـک نفـر هـم باشـد       ت مـی تمام شده است، یکی هم به شهادت دادن دو نفر عادل، هر چند اهل سـنّ 

کافیست، که حتی عبنِ اهللابد ینکه گفت کـه یـک سـالی اخـتالف بـود مـاه را دیـدم،        کنند به ا مر روایت میع
ام، بـه همـان گفـتن مـن حضـرت افطـار        رفتم و عرض کردم که من ماه را دیده) ص(خدمت حضرت رسول 
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  .گویند می ها اینطور یفرمود، که سنّ
نـد،  که شهرت پیـدا ک ) شیاع یعنی شایع شدن(گوییم که باید دو نفر شاهد عادل باشند و یا شیاع،  ولی ما می

هـا ممکـن    دهند، براي اینکه بعضـی  دانیم در این چیز عقیده دارند به دروغ شهرت نمی اشخاصی که یقین می
و  لی شیاعی که بین همان روزه دارهـا و. است که اصالً عقیده نداشته باشند و مخصوصاً اینطور چیزي بگویند

اي بگویند که ماه دیـده شـده و شـایع     عده وزه گرفتن، اگر اینها بهگیرند و مراقبند در ر می که روزه اشخاصی
شود و یا به قول شیعه حکم قاضی، حکم حاکم شـرع، اگـر حـاکم شـرع حکـم       بشود، این هم سبب افطار می

  .کند
کس ندید و من هر چه فرستادم سرمزار، مسـجد، جاهـاي    دیده نشد، اول شب هیچ) بیدخت(دیشب که اینجا 

انـد دیـده، گفـتم     ه باشد، تا باالخره گفتند که اصغر آقا ژیان گفتـه دیگر تحقیق کنند کسی پیدا نشد که دید
بروند پیدایش کنند، منزلش نبود، چندین جا، ساعت چهار از شب گذشته آمد از او پرسیدم و گفت بلـه مـن   
دیدم، گفتم چرا به دیگران نگفتی؟ گفت هر چه این طرف و آن طرف نگاه کردم کسی نبود که بگـویم و مـن   

ایـن اسـت کـه از    . شـود  ولی به این تنها شرعاً ثابت نمی! خیر ع دیدم، گفتم اشتباه نکردي؟ گفت نهطور قط به
نشـده،  که اوایل شب گفتند که ثابت ! طور مرتب مشغول تلفن بودیم و هر جایی دو سه مرتبه ل شب همیناو

همـه    به اصفهان تلفن کـردیم، اهللا نوري،  م آقاي شریعتمداري، به تهران آقاي آیتبه مشهد آقاي میالنی، به ق
کردیم تا حدود ساعت پـنج از شـب کـه بـاز تلفـن       طور مرتب تلفن می باالخره همین! گفتند هنوز ثابت نشده

کردیم، تلفن کردم به آقاي شریعتمداري، هم به آقاي میالنی وهم به تهران، همـه گفتنـد بـه طـور قطـع       می
این اسـت کـه یادداشـتی    . ی تبریک هم گفتندشود و حتّ ه میثابت شده بر ما فردا عید است ونماز عید خواند

مؤذن هم سحر اطالع بدهد که مردم بدانند و باز هم خوب شد، یعنی  هدادم که امروز سحر بگویند، و گفتم ک
ممکن بود تا نزدیک ظهر بلکه تـا بعـد از ظهـر خبـري      این تلفن الحمدهللا از این جهت خیلی خوب است واالّ

انشاهللا کـه  . هللا رویت ثابت شد و عید گرفته شدمدلحطرف و آن طرف همه بالتکلیف باشند و اَ و از این! نشود
  همانطور که زود رفع بالتکلیفی شد و خیال ما راحت شد، انشاهللا عنایت خدایی هم شامل بشود و بـراي همـۀ  

 .انشاهللا ،ما مبارك باشد
صداُهللا ق لالعی العظيم  
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  سوره مائده در مورد حرمت شراب و قمار شرح آیاتی از -14
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ
باختها که در میان عـرب معمـول    ورد ب و براي مؤمنین به درستی که شراب و قمار و تیرها: فرماید می

 .ت، دوري کنید از او که شاید شما رسـتگار شـوید  پلید است و از عمل شیطان اسو بود، انصاب و ازالم، زشت 
از  و شراب و قمار و شما را از یـاد خـدا    شیطان قصد دارد که بین شما دشمنی و نزاع را زیاد کند و به واسطۀ

دانید شیطان قصـدش ایـن اسـت، آیـا تـرك       کنید اینها را؟ یعنی شما که می نماز باز بدارد، آیا شما ترك می
ر کنید از مخالفت امر او، اگـر شـما پشـت کردیـد،     ر را؟ اطاعت خدا و رسول کنید و حذاکنید شراب و قم می

ایراد و گناهی براي پیغمبر نیست، بدانید که پیغمبر و رسول ما رسانده است احکام را بـه شـما و ایـراد بـر او     
  .نیست

 این آیه سوکـه از روي  ریسـر نـازل شـده اسـت، مخصوصـاً خمـ      مین مرحله است که دربارة خمر و م ،
نویسند در میان عرب بسیار متداول بود، شراب و قمار خیلی متداول و زیاد بود، بـه   میتاریخش به طوري که 

خواست انجام دهد، مثل چاي امـروز مـا یـا شـربت کـه در       طوري که هر کس میهمانی داشت و پذیرایی می
آورد و آن هـم   یزبان براي میهمان شراب میم .آورند براي میهمان آورند، در آن تاریخ شراب می هواي گرم می

کردند که چه شرابی بیاوریم؟ اگر شخصی مـزاجش حرارتـی بـود،     دیگر گفتیم، سؤال می  همانطور که یکدفعۀ
کردند، براي آنکـه سـرد بشـود و از آن     اش می گفت شراب کافوري بیاورید، یعنی یک قدري کافور ضمیمه می

گفت شراب زنجبیلی بیاورید، زنجبیـل مخلـوط    طوبی و رطوبتی بود، میحرارت کاسته بشود و اگر مزاجش مر
گفت شـراب سـاده و خـالص     می) نه حرارت زیاد  و یعنی نه رطوبت زیاد(کردند و اگر مجازش معتدل بود  می

مزاج که به همین نام در اخبار و در قرآن مجید هم بـراي شـراب معنـوي و      بیاورید شراب طهور، پاك کنندة
و شرابی که اصل آن در بهشت است و براي مؤمنین در این عـالم هـم هسـت ذکـر شـده اسـت کـه        روحانی 

ا و اذا ذابـوا  انَّ ِهللا شراباًِ الَوليائه اذا شربوا طَربوا و اذا طَربوا سکَروا و اذا سکَروا طابوا و اذا طابوا ذابو: فرماید می
از طـرف خداسـت یـک شـرابی بـراي       حدیث می فرماید اتصلُوا فَال فَرق بينهم و بني حبيبِهِم وصلُوا و اذا وصلُوا

شـود،   ب و وجد براي آنها پیـدا مـی  رَآیند، حالت طَ ب میرَخورند به طَ او و دوستان او که وقتی اینها می ءاولیا
یا عکسش، که درست حـاال حـدیث   ( وا سکَروااذا طَرب شوند، ند اگر زیادتر بشود مست میآی وقتی به طرب می

ـ    شـوند و وقتـی مسـت مـی     د مست مـی نآشام وقتی میکه اذا شربواسکَروا  )به خاطرم نیست ب رَشـوند بـه طَ
 وقتـی ایـن حـالِ    ،و اذا سـکَروا طـابوا   دهد، شوند حال خوشی براي آنها دست می آیند و وقتی مست می می

شـوند،   ت الهی گداختـه مـی  شوند یعنی در آتش عشق و محب گداخته می،ذابواد ده خوش براي آنها دست می
 و اذا ذابوا وصلُوا، رسـند،  وقت می شدند، آن وقتی از خود گداخته و از خود نیست شوند، یعنی از خود فانی می

جسمانی بود چون بـراي   آن مقامی که براي معراج ،کانَ قاب و قُوسنيِ اَدنی شوند که صل میوقتی رسیدند، متّ
ا براي آن حضرت عالوه بر معراج روحانی که همیشه داشت، معراج جسـمانی هـم   دیگران بود ولی روحانی، ام

فَـال   صل شـدند، شوند، وقتی متّ صل میوقتی رسیدند، متّ ،اذا وصلُوا اتصلُوا داشت یک مرتبه یا دو مرتبه، که
ـ  فَرق بينهم و بني حبيبِهِم، رف فرقی نیست بین آنها و بین حبیب آنها، یعنی آن موقع خودي ندارند و نیستی ص
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رسـند کـه ایـن     وقت به خـدا مـی   اند، آن هستند و انانیتی براي آنها نیست، از خود گداخته شدند و فانی شده
  .فرموده استمعین شراب را براي اولیاء خودش 

ـ ن فرموداین شراب را معی هلْ اَتیدر سورة  خادمـه، ایـن    ۀه، براي علی و فاطمه و حسن و حسین و فضّ
نیکـان از جـامی    انَّ االَبرار يشربونَ من کَاسِ کـانَ مزاجهـا کـافُوراً،   : شراب را فرموده است مال آنهاست، که

ور بـود، ایـن    ت درون آنها در آن موقع شـعله آشامند که مخلوط آن با کافور است، چون آتش عشق و محب می
ه به ایـن  ست که تشبیه شده است به شراب کافوري، یعنی یک قدري از حرارت آن آتش کاسته بشود و توجا

ه بـه  مجذوب توج. ه به این دنیا داشته باشندتوانند توج دنیا هم داشته باشند، اگر جذبه و شوق تنها باشد نمی
یات ندارد، ولی علی، فاطمه، حسن و حسین باید توجمعنـا،    م داشـته باشـند، عـالوه بـر جنبـۀ     ه به دنیا هماد

باز شراب زنجبیلـی، در آخـرین   . ه به مادیات هم داشته باشند، از این جهت شراب کافوري ابتدا داده شدهتوج
و فاطمه و حسـن و حسـین و   ) ع(است که دربارة علی  هلْ اَتیمرحله شراب طهور است، که در قرآن در سورة 

ند اینها خیلی گفته شده است و تکرار شده ولی هر چه بیشتر گفته بشود بـاز  فضّۀ خادمه نازل شده که هر چ
ۀ کنیم آن قضـی  شود، این است که باز هم تکرار می شود و اثرش زیادتر می لذّتش در وجود مؤمنین زیادتر می

  .کنیم حضرت علی و فاطمه را با اینکه چند وقت پیش گفتیم، معذالک تکرار می
ین مریض شدند، نَ ستب خیلی شدیدي داشتند، پیغمبر تشریف آوردند براي عیـادت و چنـد نفـر در     ح

خدمت حضرت بودند از صحابه، مثل سلمان، ابوذر، مقداد، چند نفري بودند در خدمت حضرت بـراي عیـادت،   
َنین یک انقالب و الت سر ت امیـ خـدمت حضـر  ) ا ابوذر بود یا سلمانی(یکی از صحابه . هابی دارنداینها دیدند ح
ر کردنـد کـه اگـر اینهـا     حضرت نـذ . براي بهبودي حسن و حسین ري کنیدعرض کرد که خوب است شما نذ

ـه خادمـه هـم     ) ع(خوب شدند، سه روز روزه بگیرند، فاطمه هم همین نظر را کرد و تبعیت از علـی   کـرد، فضّ
  . نذرشان عمل کنندوقتی حالشان خوب شد و دیگر رفع نقاهت هم شد تصمیم گرفتند به . همین نذر را کرد

ین هـم بـا اینکـه     حزه گرفتن که سه روز روزه بگیرند، ضّه شروع کردند به روو فاطمه و ف) ع(علی  سـنَ
بچه بودند مثالً شش، هفت ساله بودند، یکی شش ساله مثالً یکی هفت ساله، چون یک سال فاصـله داشـتند،   

هر چـه  . خواهیم روزه بگیریم م میر نبود، گفتند ما هیا هفت ساله و هشت ساله مثالً این اندازه سنشان زیادت
بر شما تکلیف نیست و روزه بر شما واجـب نیسـت و ثانیـاً شـما مـریض      فرمود، فاطمه فرمود که اوالً ) ع(علی

روزه گرفتنـد و معمـول   . خواهیم روزه بگیریم بودید و براي کسالتتان خوب نیست، قبول نکردند، گفتند ما می
کـرد،   کرد یا چاه کویی می کرد یا بنایی می کرد یا زراعت می برد بیرون کار می تشریف می) ع(این بود که علی

چـون در آنجـا ثروتمنـدان مدینـه     . گرفـت  کرد و اجرت مـی  کشید باال و زراعت می زد و آب می یعنی چاه می
د کـه وسـعت و   کردنـد، هنـوز هـم طـوري نبـو      همان یهودیها بودند، این است که دیگران براي آنها کار مـی 

اي براي مسلمین باشد که بتوانند خودشان هم کار کننـد و کمـک از یهـود نخواهنـد، ایـن اسـت کـه         توسعه
مجبور بودند براي یهود کار کنند واالّ براي مسلم ننگ است که کارگر و کارمند یهود و مسـیحی باشـد، ولـی    

  .  کرد ار میبراي یهود ک) ع(در آن زمان نه، چون وسعتی نبود، اینست که علی
کرد و بـا  آن جـو،    خرید و فاطمه دستاس می ویی میآمد و هر چه اجرتی داشت، آردي، ج وقت می آن

پخت و اگر گاهی مجال نبود یا علی در جنگ بود مثالً و فرصت ایـن کـار را نداشـت یـا گرفتاریهـاي       نان می
کـرد و   گرفت و پشم ریسـی مـی   شم میوقت فاطمه پ توانست، آن دیگري یا یک وقتی مانعی دیگر بود که نمی
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گرفـت   کنیم  یک کیلو پشم می مثالً فرض می. گرفت نویسند به جاي هر صاع پشم، در صاع جو اجرت می می
از یهـودي پشـم گرفتـه    . گرفت که اجـرتش بـود   و این پشم ریسی که داشت براي  یک کیلو، دو کیلو جو می

زیـادي    کـرد و چـون کـه توسـعۀ     ت و جو را دسـتاس مـی  گرف ریست و به جاي آن جو می و فاطمه می ندبود
کردند، بـراي علـی، فاطمـه،     پنج تا گردة نان درست می)  زینب هنوز کوچک بود( نداشتند  و پنج نفر بودند، 

  .پختند کردند و پنج دانه نان می حسن و حسین و فضّه، این جو را پنج قسمت می
نان آوردند براي هر کـدام از آنهـا یکـی، در ایـن       دةموقعی که حضرت روزه گرفت، موقع افطار پنج گر

چیـز نـدارم،    هاي مدینه، مسکینی هستم، نادارم، هـیچ ا زد که من ناداري هستم از ناداربین یکی از دم در صد
هنوز شروع نکـرده بـود بـه    ) ع(علی. ام مرا سیر کنید ل بشوم، گرسنهام امشب پیش شما اهل بیت متوس آمده

دهـم بـه سـائل،     حضرت نانشان را برداشتند و فرمودند من نانم را مـی . شتن که صدا بلند شدافطار و نان بردا
یت کرد، حسن و حسین هم تبعینـان را    ت کردند، فضّه خادمه هم همینطـور، هـر پـنج گـردة    فاطمه هم تبع

رفتند و موقـع افطـار   روز بعد باز روزه گ. دادند به سائل  و با همان آب افطار کردند و سحر با آب روزه گرفتند
ـ   ! باز یکی صدایش بلند شد که من یتیمی هستم، پدر و مادري نـدارم، راه بـه جـایی نـدارم     ل بـه شـما متوس

نان خود را داد، فاطمه هم نان خود را داد، حسـَنین  ) ع(باز هم علی. ام و مرا سیر کنید و نگاهداري کنید شده
  . مان آب افطار کردند و با آب هم سحر روزه گرفتندطور، فضّه هم نان خود را داد و با ه هم همین

اسـیر آنهـایی   (در صدا کرد که من اسـیري هسـتم    مِروز سوم که خواستند نان را بر دارند، باز کسی د
بودند که در جنگ گرفته بودند و غالم و کنیز بودند نفقۀ آنها و خوراك آنها به عهدة ارباب و آقـاي آنهـا بـود    

او را آزاد کرده بودند، گفت مـن اسـیري هسـتم    ) کردند رفتند و کار می شدند، خودشان می ولی وقتی آزاد می
چیز ندارم، منزلی هم ندارم، راه به جایی هم ندارم و امشب گرسنه هستم، شما مـرا   ام و هیچ که تازه آزاد شده

هفت، هشت ساله یا شـش،  ه مریض هم بودند و ه دوتا بچم هم همین کار را کردند البتّباز شب سو. سیر کنید
هفت ساله و سه شبانه روز خوراك نخوردند، مریض هم بودند، هوا هم گرم بود، این است کـه حالـت ضـعفی    

  .توانستند بیرون هم بیایند داشتند و نمی
َنین را نمـی   سبیـنم، چـون حضـرت عالقـۀ     پیغمبر بعد از نماز در مسجد به علی فرمود که چند وقت است ح  

خجالـت کشـید و چیـزي عـرض     ) ع(ام کجا هستند؟ علـی  د به آن دوتا، فرمودند اینها را ندیدهشدیدي داشتن
َنین. ها را ببینم هفرمودند برویم بچ. نکرد سدیدند حال ضعفی دارنـد و  . از مسجد تشریف آوردند براي دیدن ح

ر بشوند و بگوینـد چـرا   أثّقضیه را عرض کردند، حضرت به جاي اینکه مت) ع(اند، فرمودند چه شده؟ علی افتاده
کـنم خـدایی را کـه در     روزه گرفتید و نباید روزه بگیرید، فوري سجدة شکر خدا کردند و فرمودنـد شـکر مـی   

وقـت   آن. دارنـد  م میو آنها را مقد! دهند خاندان من اشخاصی را قرار داد که دیگران را بر خودشان ترجیح می
گـوییم وقتـی االن خـوراکی از بیـرون      مرتبه با خودمان مـی  غذایی بهشتی نازل شد، غذاي بهشتی یعنی یک

رسـد   برسد و براي ما کسی هدیه بیاورد، ما بگوییم چقدر فالن خوراك خوب است، یک مرتبـه از بیـرون مـی   
کنـیم یکـی از اصـحاب،     یعنی در اینجا هـم فـرض مـی   . گوییم خدا رساند و از آسمان براي ما غذا رسانید می

،  چـون  )ع(رسد، او هم در ظرفی کرد و آورد خانۀ علی ت کرده بود و دید به دلش نمیغذاي بسیار خوبی درس
َنین عالقه دارد، این است که در خانۀ می سام و بـه   علی آورد، گفت ایـن غـذا را پختـه     دانست که پیغمبر به ح

ین هم از این غذا بخورند، آن دلم نمی نَ سنید، غـذا خوردنـد و   بنشـی : وقت حضرت فرمودند رسد، میل داشتم ح
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نازل شد که تصـریح   هلْ اَتیاین است که این آیات نازل شد، سورة . همه سیر شدند و باز هم آن غذا باقی ماند
نوشند، شراب کافوري، بعد هـم   شده است به این که مراد از نیکان این پنج نفر هستند، اینها از این شراب می

  .ۀ خادمه نازل شدضّو فاطمه و حسن و حسین و ف) ع(ارة علیشراب زنجبیلی و بعد هم شراب طهور که درب
اسـامی دیگـر مثـل    انـد،   گیرند که عرفا  صوفیان در اشعارشـان نـام شـراب بـرده     حاال بعضی ایراد می 

شـراب    مجید کلمۀ  گوییم در خود قرآن ما در جواب می. و اینها خالف است و نرسیده استمعشوق و امثالهم 
آن شـرابی کـه بشـر را از عقـل     ! گوییم، آن شراب نجس و ناپاك و بـد نیسـت   اب که میاین شر! رسیده است

برد، آن شرابی که صاحبش مورد غضب خدا و اولیـاء او   کند، آن شرابی که دین و ایمان را از بین می خارج می
همانطور کـه  خوریم، که  آن شراب را اگر نخوریم، این شراب را می! شوند، این شراب آن شراب نیست واقع می

  :گوید مولوي می
ـت عیس وري مرـــآن بادة مخم ـت یاسین را وري مرــوین بادة منص  ی راــام ام  

  تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی آن را  خمهاست ازآن باده خمهاست از این باده
  ر و بالین راـــدازد او بستــآنرا که بران  ر باشدــاین حالت اگر باشد اغلب به سح

ت است، شـراب عشـق اسـت،  کـه     خودش دلیل بر این است که مقصود چه شرابی است، شراب محب که این
چشند، بلکه بعضی هسـتند کـه    براي مؤمنین است که در همین عالم و هم در همین دنیا هم نمونه آن را می

خود شده بـود کـه    ند، یعنی چنان از خود بینَکَ خیبر را می رِشوند، علی وار د که مست می! چشند م میم خُخُ
کند، این بر اثر چه بود؟ بـر اثـر آن جذبـۀ    ره و خدایی او وادار کرد که در را یک مرتبه از جا بآن شجاعت الهی
خود شده بود که سه شبانه روز آن خوراك خـودش را بخشـید    محبت بود یا چنان از خود بی  شوق بود، جذبۀ

اي  اي، یک قطره کنند یک جرعه که آرزو می! این شراب استخواهند  و آن شرابی که اولیا خدا می! به دیگران
ـ  تاز آن برسد به کامشان و این شراب موقعی ر رفتـار کنـد، اعمـال ظـاهر     است که انسان به ظواهر شرع مطه

شرع را داشته باشد و دل را هم به یاد او خوش کند، هم ظاهر شرع و هم باطن، که یکی از چیزهـایی کـه در   
طور کـه گفتـیم ابتـدا در     فرماید و همان ترك شراب ظاهري یا ترك قمار که در این آیه میظاهر شرع است، 

کردنـد  ت شراب خوردن خیلی عمل معمولی بود و همه کسی بود و با او از میهمان پـذیرایی مـی  زمان جاهلی .
س هـم  داننـد و نجـ   طوري که ظاهر یهودیها و مسیحیها هست این است کـه آنهـا  شـراب را حـرام نمـی      آن

) ع(خـود موسـی  ! نخـورد ) ع(آید اینست که خود عیسی دانند، ولی آنچه که از ظاهر تورات و انجیل بر می نمی
آنها شراب نخوردند و اگر هم دیگران را نهی نکردند ولی خودشان نخوردند، نه موسی شـراب خـورد و   ! نخورد

  .نه عیسی
ی هـم  و یکـ ) ص(سـیده بـود، یکـی محمـد    ب نردر میان عرب هم تنها دو نفر بودند که لبشان به شـرا 

، این دو نفر نه سجدة بت کردند و نه پیشانیشان در مقابـل بـت بـه زمـین رسـیده بـود و نـه شـراب         )ع(علی
شراب خورده بودند، بعضی از اصحاب هم سـجدة بـت کـرده بودنـد و بـت پرسـت       ! سایر اصحاب چرا. خوردند

بـت کردنـد،     خورد، عمر، ابوبکر، اینها همه سـجدة  اب میشهداء شرلنویسند حمزه سیدا ی بعضی میبودند، حتّ
نویسند یکی از صحابه آمـد مـوقعی    یک مرتبه می. خوردند براي اینکه در آن موقع معمول بود و شراب هم می

هنـوز  . خورد و حالش به هم خورده بود، مسـجد را مَلـوث کـرد    که موقع نماز بود و مست بود، سرش گیج می
نزدیک نماز نشوید موقعی کـه   ،کاریم سنتاَ و لواةَا الصربوقَال ت:این است که این آیه نازل شد شراب حرام نبود،
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  .موقعی که مستید براي نماز نیایید به مسجد و نزدیک نماز نشوید) هنوز حرام نشده بود(مست هستند 
منـد بـه ایـن بودنـد کـه       قـه مند به نمازبودند، براي اشخاصی که عال وقت این براي آنهایی که عالقه آن 

تی قبل از خواندن نماز و رفـتن بـه مسـجد، تـرك شـراب      درك نماز جماعت کنند، این سبب شد که یک مد
خوردند، براي اینکه مست نشوند و حالشـان   نمی اي کم کردن، در آن موقع که نزدیک نماز بود یک عده. کنند

کـه یعنـی نزدیـک     ،نَولوقُما ت وامعلَت: فرماید می ی، حتّبه هم نخورد و عقلشان به جا باشد، شعور داشته باشند
شـود مطلـب را بفهمیـد و درك     گویید و آنچه گفته مـی  نماز نشوید وقتی مست هستید تا بفهمید آنچه را می

ه آمدنـد خـدمت   کردنـد، تـا اینکـه یـک عـد      اي عمل نمی ولی هنوز هم عده. بکنید، فهمیده باشید نمازتان را
 و مـرِ اخلَ نِع کنسئلوي:فرمایید؟ آیۀ قرآن نازل شده ند راجع به شراب و قمار چه دستور میحضرت عرض کرد

کنند از تو در مورد شـراب و قمـار، بگـو     سؤال می ،ماهِفعن نم رکبما اَهامثُِ و اسِلنل عنافم  وريبمثٌ کَما اهِيل فقُ رِِسياملَ
 السـعادة  بيانناهش بیشتر از نفعش است، که چون همانطور که در تفسـیر  در این دو مورد گناه زیاد است و گ

فرمایـد   ولـی مـی  ) منـافع جسـمانی  (انـد   اند،  براي شرابی که سابق بوده منافعی ذکر کرده شرحش را فرموده
منافعی هم اگر دارد گناهش بیشتر از منافعش است و گناهی که در خوردن شـراب هسـت زیـادتر از نفعـش     

طور صریح نهی نفرمود، کـه در   ولی هنوز به. هی که  در خوردن شراب هست زیادتر از نفعش استاست و گنا
شراب را و بعـد مختصـر منـافعی کـه از نظـر       کنند مضار مرحوم آقاي شهید در تفسیر، ابتدا ذکر می آیه این

ضرري بـراي شـراب   فرماید هر  فرمایند و بعد مرقوم می جسمی و مزاجی براي بعضی از اشخاص دارد ذکر می
    کنـیم،   ر مـی هست در دود تریاك و کشیدن تریاك هم هست، عالوه بر آن آنچه منفعتـی بـراي شـراب تصـو

ر ر نیسـت و هـ  وجه منفعتی در کشیدن تریـاك متصـو   همان اندازه زیادتر ضرر در تریاك هست، یعنی به هیچ
در شراب هسـت بـه جـاي آن در تریـاك     چه او ضرر دارد، این هم ضرر دارد اضافه بر اینکه منفعت هایی که 

کنـد، بـدن انسـان را ضـعیف      عقل انسـان را ضـعیف مـی   : فرمایند زیادي دارد آنوقت می که مضار ضرر هست
کنـد،   برد، خواب صبح را زیاد می ت را از بین میت انسانیبرد، صفا تدال مزاج را از بین میکند، آن حالت اع می

اینکه آن کسی که تریاکیست در وقت نمـاز اگـر موقـع      برد، به واسطۀ ین میعالقه به نماز و ظاهر شرع را از ب
تریاکش باشد دیگر حالش را ندارد برود براي نماز، یا در روزه گرفتن، ممکن است بطوري عادت داشته باشـد  

اك پس بنابراین مضـار کشـیدن تریـ   . کند و امثال اینها وقت ترك روزه می که نتواند تریاك را ترك کند و آن
لعنت خـدا بـر    ،هيبلی شارِع و هيلَع اِهللا ةُعنال لَاَ :فرمایند می خیلی زیادتر از مضار شراب است و بعد از آن در آخر

که این اندازه ایشان منزجر بودند و حرام فرمودند و بنابراین عـالوه بـر شـراب کـه در قـرآن      ! تریاك و تریاکی
فـاق اسـالم هسـت، چـرس و بنـگ و      و مـورد اتّ (ی است عه و سنّمجید تصریح فرموده است و مورد اتفاق شی

دانند، که هیچ کدام از اینها جـایز   فقرا تریاك را هم حرام می) در فقه رسیده استشیش که آنهم حرامست ح
اگر کسـی مرتکـب بشـود و خـداي     . ل به اینها بشود، معناً مورد غضب اولیاء خداستنیست و اگر کسی متوس

د  یا روي عادت یا شیطان فریب بدهد  شراب بخورد یا تریـاك بکشـد یـا حشـیش و امثـال      ناکرده اشتباه کن
ط دارد خَ آنها، آنها همه مغضوب خداوند هستند و خداوند نسبت به آنها س.  

اي گفتند که گناه دارد و بنابراین نکنـیم و تـرك بکنـیم، ولـی هنـوز       هآن آیه که رسید باز هم یک عد
وف که یکی از صحابۀ بزرگ زمان پیغمبـر  ع بن حمنالرّبدنویسند ع می تا اینکه یک شبیکامالً ترك نشده بود، 

آورد، براینکـه هنـوز رسـماً حـرام      اي را از اکابر صحابه دعوت کرده بود و مهمانی داشت و شراب هـم  هبود، عد
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اي زیـادتر   هد و یـک عـد  وقت شراب آوردن آن) فرموده بود گناه دارد ولی نفرموده بود که حرام است(نشده بود 
گفت کـه مـن کیسـتم و فامیـل مـن چـه        خوردند، و در همانجا شروع کردند به تفاخر کردن  و هر کدام می

اي هستم آن یکی دیگر در مقابل او، به همـین ترتیـب    کسانی هستند و من از جه طبقه هستم و از چه طایفه
خبـر بـه پیغمبـر رسـید،     . خورد و جنگ و نـزاع جنگ و نزاع شروع شد، در همان مجلس شروع کردند به زد  

خیلی ناراحت شد، این آیه بعد از آن نازل شد، که اي مؤمنین بدانید که شراب و قمـار هـم همینطـور اسـت،     
کشـیدند و   تیـر مـی    اي بود  که در میان اعراب بود، مـثالً ده تیـر،  ده قرعـۀ    انصاب و ازالم که طرز قمار بازي

نوشـتند و هفـت نفـر،     وقت روي سه تا از این ده تا، یک چیـزي مـی   آن. کشتند می کردند و شتري قربانی می
 هفت تایی که برنده بـود و آن سـه تـایی کـه برنـده نبـود را اسمهایشـان را روي تیـر        (اسمهایشان معین بود 

ش گفتند برداریم، هر کدام هر یک از این ده نفر،  هـر کـدام از ایـن هفـت نفـر بـه اسـم        بعد می) نوشتند می
افـراد پـولش را     ی نداشتند، در صورتی که  همـۀ قسمت رسید از این گوشت نصیبی داشت آن سه نفر دیگر می

. شد، از این جهت هـم ممنـوع شـد    داده بودند ولی آن سه نفر قسمتی نداشتند، این باعث کینه و نزاع هم می
که یکـی از بزرگتـرین آنهـا گناهـان و     یا تیرهایی داشتند براي قماربازي، چوبهایی، اینها خداوند منع فرمود، 

کنند منظـور شـراب انگـور اسـت و      ت خیال میماتی که در اسالم هست، یکی شراب است منتها اهل سنّمحرّ
در . خـورد  نویسـند یزیـد شـراب جـو مـی      بنابراین شراب جو و شراب خرما و امثال اینها حرام نیست، که مـی 

عنی هر چیزي که مست کننده باشد ولو آنکـه از غیـر اینهـا    گوید خمر ی کند، شیعه می صورتی که فرقی نمی
کنـد خمـر بـه طـور      بگیرند، مثالً شراب را که مست کننده باشد، از برنج بگیرند آن هم حرام است، فرقی نمی

ی حرام است و آن کسی که قمارباز طور کلّ طور، قمار هم به قمار هم همین. ت حرام استطور عمومی ی و بهکلّ
پولی ببرد آن حرام است و غصب است و مال دیگران است و داخل مالش اگـر بشـود برکـت از بـین     باشد اگر 

ی دربارة نرد و شطرنج رسـیده  کند، حتّ شود و فرق نمی اگر ببازد مال طرف نمی. کند ر مید ربهرود و او را د می
کننـد مـن در    اي آنها بازي میی علمدانند بدون برد و باخت، که حتّ اش را جایز می ت خود بازياست اهل سنّ

نشستند و با هـم بـازي   ) ها خانه غها یعنی قهوهم(غها دیدم در کنار این م الزهرا را می جامع  اب مدرسۀقاهره طلّ
کنند ولی روي برد و باخت نبود، االن در سـنندج یکـی از علمـاي     کنند تخته بازي می کنند، نرد بازي می می

روف است، ما رفتیم دیدنش، دیدم تخته نرد پهلویش گذاشته و خودشـان او را  ت به نام مردوخ که معاهل سنّ
گویند بازي شطرنج بدون برد و باخت مانعی نـدارد، ولـی در اخبـار مـا      ت میچون اهل سنّ. گویند اهللا می آیت

ون رسیده است و تصریح شده است به اینکه نرد و شطرنج ملعون هستند و هر کسی با آنها باري کند ولـو بـد  
  . گیرد، این اندازه تأکید شده است برد و باخت باشد معذلک مورد غضب خداوند  و اولیاء او قرار می

خواهد دو مرتبه شروع کند که ببرد، آنهم  فرمایند کسی که مشغول قمار باشد، آنکه باخته است می می
مکـن اسـت بیـدار هـم باشـند،      د بازي کند، بنابراین مکند که مجد می که برده است حرص و طمع او را وادار

دارد، از یـاد   نمام شب را هم بیدار باشند، نه نمازي بخوانند، نه به فکر دیگري باشند، از نماز هم آنها را باز مـی 
دارد و  در آخر هم ممکن است به جنگ و نزاع و خونریزي و کشتار  می دارد و از خواب هم باز خدا خم باز می

  .منجر بشود
از آن به بعد، از این کـه ایـن آیـه نـازل شـد  دیگـر       . فرماید و تا را خداوند حرام میاین است که این د
ی به دست برسد باید دسـت را بشـویید،   ، یعنی شراب نجس است و حتّرِجس: فرماید دستور اکید داد، اوال می
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اید اجتناب کننـد،  اند و به عالوه دهانشان هم نجس شده است  ب خوردند، حرام را مرتکب  شده آنها هم که می
فرمایند کـه از آن   این است که امر می. دوري کنند که جزء پلیدیهاست، جزء نجسیهاست، که باید ترك کنند

. زنیم، این است که جلوگیري شد و دیگر کسـی جـرأت نکـرد    بعد فرمود هر کسی بخورد حد می. دوري کنید
ب خورده است، بنابراین او را حد زدند، هشتاد تازیانـه  یک نفر یا دو نفر را حد زدند، خبر آوردند که فالنی شرا

 .کس جرأت نداشت که شراب بخورد بر او زدند، دیگر ترك شد و هیچ
صداُهللا ق لالعی العظيم  
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  اسشرح آیاتی از قرآن کریم در مورد رعایت حق اهللا و حق النّ -15
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

 الرمحنِ الرحيمِ بِسمِ اِهللا
که هر فردي نسبت به خدا باید انجام دهد، مانند امور عبادي، اموري که مربوط به  اهللا آن وظایفی است قُّح

بندگی خداست، یا امور اجتماعی که ضرري به دیگران ندارد و مربوط به دیگران نیست، اینها را حق اهللا می 
قُّ النّاس یعنی آنچه که ارتب. نامند اط او را با افراد می رساند، حچون بین بنده و خداست، اگر  اهللا قُّح

مین  الرّاح مرح تنبه بشویم، توبه کنیم و درخواست عفو کنیم، خداوند اَ کوتاهی کنیم در انجام وظیفه و بعد م
آیات دیگري که در  یا هادبن عع ةَوبالت لُقبيذی الَّ وهاست و می پذیرد، عفو می کند، که خودش وعده فرموده، 

    .، وقتی است که بین بنده و خدا باشدئاتيِالس نِو ععفُي واین باره رسیده است، 
اگر کوتاهی کرده باشد در انجام وظایف، یا خالف شرعی مرتکب شده باشد، و در عین حال صدمه به     

قُّ النّاس این طور نیست، براي  ولی در. دیگري نداشته باشد و آن وقت توبه کند، خداوند عفو می فرماید ح
ا نوعاوتاینکه خدا میل دارد که بین مردم روابط نیک باشد و افراد با هم به محبت و اتّفاق و اتّحاد باشند که 

ی البِلَعر و کمک کار همدیگر باشند در امورقویالت ،.  
دیگري برسانیم، هر چه هم به خداوند متوسل بنابراین اگر ما حق دیگري را تضییع کنیم، یا صدمه به 

بشویم، خداوند عفو نمی فرماید، تا وقتی که آن طرف راضی بشود، وقتی طرف راضی شد آن وقت ممکن 
ي و ظلمی که نسبت به یوسف قضیه حضرت یوسف علیه السالم و برادران او، تعد. است خداوند عفو بفرماید

تی که معلوم شد که یوسف زنده است و پیراهنش را فرستاد براي پدر شد از طرف برادران بود، آمدند وق
ست که چه پیراهنی بود؟ بعضی می گویند همان پیراهنی بود که حضرت وارش، حاال آن هم اختالفبزرگ

یعقوب بازوبندي قرار داد به بازویش، که در اخبار می نویسند این پیراهن بود که موقعی که حضرت ابراهیم 
انداختند، جبرئیل آن پیراهن را براي حضرت آورد و ابراهیم پوشید و بعد از ابراهیم به جانشین را در آتش 

آن حضرت، یعنی اسحاق رسید، از حضرت اسحاق به حضرت یعقوب و یعقوب همان پیراهن را بازوبند قرار 
را درآوردند، پیراهنش  داد و به بازوي یوسف بست که  موقعی که خواستند او را در چاه بیاندارند، لباسهایش 

را خواستند درآورند، اصرار کرد که این پیراهن را براي من بگذارید که اگر زنده باشم تن پوش من باشد، اگر 
هم بمیرم کفن من باشد، این پیراهن را از تن من در نیاورید، ولی برادرها قبول نکردند و آن پیراهن را هم از 

ت بود، جبرئیل به صورت پدر بزرگوارش بر او ظهور کرد و بعد اظهار کرد تنش درآوردند و تا وارد چاه شد لخ
او هم پیراهن را پوشید و در اخبار رسیده است که . و پیراهنی که در آن است بپوش! این بازوبند را باز کن

 :     آن پیراهنی که. همین پیراهن را یوسف براي یعقوب فرستاد
مصرش بوي پیراهن شنیدي   !زِ

ی بود، آن پیراهنی بود که ابراهیم پوشیده بود، همان را فرستاد براي ن والیتی بود، آن پیراهن نبوتّآن پیراه
  . یعقوب، یعقوب هم وقتی خبر یوسف را شنید بینا شد

پیراهن تنش را فرستاد، به ) کند می باألخره آن بوي محبوب اثر(همان پیراهن تنش بود، اند  بعضی هم گفته
د و معلوم شد که حضرت یوسف زنده است، اینها آمدند به دست و پاي یعقوب افتادند و هر حال وقتی آوردن

، زود است که مکُلَرغفستا وفس: دفرمای می درخواست عفو کردند، عذرخواهی کردند، آن وقت حضرت یعقوب
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 یا خداوند عفوکنم  می استغفار کنم براي شما از خداي خودم، یعنی طلب عفو کنم از خدا، نفرمود که عفو
خواست  می براي چه؟ به واسطه اینکه حقّ یوسف بود، تعدي و ظلم بر یوسف کرده بودند و یعقوب. کند می

این . فرماید نمی بفهماند که چون شما نسبت به او تعدي کرده اید، تا یوسف راضی نشود، خداوند هم عفو
خدمت حضرت یوسف و عرض کردند که تو از ما عفو  وقتی همانها آمدند. مکُلَرغفستا وفس:است که فرمود
 هتمحت رقَبسخداست و عفوش به مصداق  ةندیوسف نمای(و از خداوند براي ما طلب مغفرت کن ! کن، ببخش

کند، اگر رو به سوي او بروند و  می فرماید، نماینده خدا هم زود عفو می ، همانطور که خداوند عفو)است ةبضغَ
، امروز هیچ مکُلَ اُهللا رغفي وميم الکُيلَع بيترال ت: وسف هم فرموداین است که ی. کند می ، او عفودرخواست کنند

آمرزد، براي اینکه حقّ  می آمرزد شما را، نفرمود بعد خداوند می بر شما سرزنشی نیست و همین حاال خداوند
نکه حقُّ النّاس بود، تا یوسف عفو نکند یعقوب او بود، همین که او عفو کرد خداوند نیز عفو فرمود، براي ای

باید کامالً . کند، پس حقُّ النّاس بیشتر مورد توجه خداست نمی کند، تا یعقوب عفو نکند خداوند عفو نمی عفو
  . در این قسمت مخصوصاً مؤمن مراقبت کند

فسردگی داشته باشد در اخبار رسیده است که در روز قیامت هم همین طور است، یعنی اگر کسی از کسی ا
ولی گاهی هست که خداوند وقتی اراده . کند نمی تا او عفو نکند، هرچه هم ایمانش کامل باشد، خداوند عفو

فرماید که میل داریم  می فرماید یا خطاب می کند به آن شخص، اشاره می خواهد تعلّق بگیرد، اشاره می اش
کنم آنوقت در اخبار رسیده است خداوند  نمی گفت عفو اگر عفو کرد که چه بهتر، اگر باز هم. تو عفو کنی

 کند و می دهد که این شخص نگاه می دهد، جاهاي بسیار خوب نشان می بهشتهاي خیلی خوب نشان
گوید این چیست؟ مال کیست؟ ندا میرسد این مال اشخاصی است که از گنهکار عفو کنند، اشخاصی که  می

کند من عفو کردم و  می ز او عفو و گذشت کنند، آن وقت عرضحقّی به گردن دیگري داشته باشند و ا
  . برد می خداوند هر دو را به بهشت

    م استاین اندازه حقُّ النّاس مه .تی کسی که بر دیگري حقّی دارد، چه این به او صدمه اي زده و اذی
یا باید (ندهد یا او گذشت کند  اگر طلبی دارد تا پولش را. شود نمی خداوند راضی کرده، تا او را راضی نکند،

شود و عالوه بر آنکه در آخرت براي او صدمه  نمی خداوند از او راضی واالّ) د پولش را بدهدگذشت کند، یا بای
  . در اینجا هم بی برکتی دارداي دارد، 

ی از دیگري کسی طلب. شود نمی ت به این چیزها دادهه طوري شده که اصالً اهمیمتأسفانه امروز هم البتّ    
این است که همین طور که فرمودند، ربا و فرع گرفتن معمول شده، یک . دارد، اصالً به فکر دادن نیست

مجبور است این ! الحسنه بدهد او به فکر دادن نیستند هر چه، اگر قرض بی می تش این است که طرفعلّ
بسیاري از اوقات شده است که یک  هم سند رسمی بگیرد یا فرع مطالبه کند تا مجبور بشود که بدهد، که

 نفر بدهی دارد به شخصی که به عنوان قرض الحسنه به او داده، دیگري فرعی به او داده آنوقت او را جلوتر
پرسد  می دهد، این می تش جلوتر است، ولی به آن یکیاندازد، با اینکه این مثالً موقعش جلوتر است و مد می

 گوید آخر او طلب فرعی بود، او را جلوتر انداختم، این طرف هم مجبور می آخر چرا مال ما را ندادي؟ او
شود که او در گناه  می هم ندادنش خالف شرع است و هم سبب. شود که بعداً همینطور خالف شرع کند می

ت طلب است، یعنی باید در حتّی در اخبار رسیده است که اگر فرض کنیم اولِ ظهر موقع انقضاي مد. بیفتد
روز اول ظهر بعد از دو ماه، مثالً دو ماهه است، سر دو ماه بدهی را بدهد و موجود هم دارد و اول ظهر ام
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رسیده، با اینکه در اخبار رسیده است به اینکه نماز اول ظهر فضیلت دارد، حاال به عقیده ما که نماز مغرب 
و باید اول وقت نماز خواند، معذلک اگر  مهم تر است، باز با اینکه فضیلت نماز اول مغرب خیلی زیاد است

م است، برود قرضش را بدهد و بعد نماز بخواند، این اندازه اهمیت داده شده است که با بتواند دادن قرض مقد
 ل وقت باعث خشنوديیعنی نماز در او ،اِهللا فرانُغُ قتالو رآخ و اِهللا ضوانُرِ قتالو لُاو: دفرمای می اینکه

 بخشد و عفو می باعث بخشش خداست، یعنی به دلیل اینکه وقتش تأخیر شده او و در آخر وقت خداست
! کند، ولی معذلک اگر در آن موقع باید بدهی خودش را بدهد، آن دادن بدهی مقدم است برخواندن نماز می

کنیم و باز هم در  نمی یتولی ما نه در حقُّ النّاس و نه حقُّ اهللا، هیچ کدام را آن طوري که باید و شاید رعا
هللا فقرا و در حقُّ الناس هم بسیاري از فقرا از دیگران مقیمد کنند، ولی  می دترند و بهتر مراقبتحقُّ اهللا، اَلح

پیغمبر صلّی اهللاُ . باید روش بزرگان دین را سرمشق خودمان قرار بدهیم. باز هم بیشتر از این باید رعایت کرد
یه و آله در آ خواهم که  نمی دانیم و شنیده ایم، فرمود که من رفتنی هستم و می ن مرض آخر که همهعلَ

روم کسی حقّی به گردن من داشته باشد، اگر کسی نسبت به من حقّی بر گردن من دارد،  می وقتی از دنیا
مشوق کسی بلند شد و حرکت کرد، عرض کرد یا رسول اهللا من فالن روز که عصاي م. بگوید تا جبران کنم

  . خواهم قصاص بکنم می را در دستت داشتی، خواستی به شتر بزنی، خورد به من، به شانه من خورد و من
مشوق خانه فاطمه است، بگیرید آمدند خدمت حضرت فاطمه . حضرت فرمودند بسیار خوب، بروید عصاي م

ن ه ایرد؟ عرض کردند که قضیب می زهرا عرض کردند، فرمود براي چه؟ این عصا را پدرم در مسافرت به همراه
نین  است که فالن شخص سدرخواست قصاص کرده به اینطور، فاطمه زهرا شروع کرد به گریه کردن و به ح

. جد ما مریض است و طاقت ندارد که تو به او عصا بزنی: فرمود بروید به دست و پاي او بیفتید و اظهار کنید
مردم به گریه درآمدند، همه آمدند به  ههم! قبول نکرد. لتماس کردنداینها آمدند به دست و پاي او افتادند، ا

عصا هم در دستش و . کنم نمی گذشت! او التماس کردند که دست بردار، گذشت کن، گفت ممکن نیست
 آمد جلو خدمت حضرت، بعد عرض کرد که آن موقعی که شما عصا را زدید، شانه من برهنه بود و من

اینجا دیگر . رهنه باشد، حضرت پیراهن را بیرون آوردند و شانه را برهنه کردندخواهم شانه شما هم ب می
یا رسول اهللا : صداي گریه و فریاد همه مردم بلند شد، یکدفعه به دست و پاي حضرت افتاد و عرض کرد

م، شانه را بوسید و گفت من مقصودم این بود که شانه مبارك را ببوس! دستم خشک باد که این کار را بکنم
  . جات پیدا کنمن براي اینکه وقتی دهانم به شانه مبارك تو بخورد امید هست که از عذاب خدایی

حاال ما باید مقایسه کنیم ببینیم که کدام رفتار ما مطابق دستور . مقصود اینکه عمل پیغمبر اینطور بود
وي از آن حضرت هستیم، بزرگان پیغمبر است، این قسمت ها را در نظر داشته باشیم، اگر ما واقعاً مدعی پیر

دین ما رفتارشان این جور بوده پس ما هم باید همینطور رفتار کنیم، ما هم باید حتی االمکان گذشت کنیم،  
نه آنکه برخالف، بخواهیم اگر هم خالفی نسبت به ما بکنند، اگر صدمه اي به ما بزنند ما بخواهیم ده برابر 

فرماید که عفو کن  می ، امر به پیغمبررفالعر بِام و فوالع دخده دارد، د پسندیبلکه عفو را خداون! انتقام بکشیم
رف بکن رو ام از این جهت حقُّ النّاس را ما باید خیلی مراقبت بکنیم، کسی از ما . به نیکی کن و امر به ع

زنیم که در همین دنیا ناراضی نشود، حقّ دیگري را غصب نکنیم، تعدي به دیگري نکنیم و صدمه به دیگري ن
  ! هم نتایج بدي دارد تا چه رسد به آخرت

لاُهللا الع قدصی ظيمالع   
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  در بیان سؤال و اعتراض مغرضین درباره وحدت وجود و پاسخ آن  -16
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
دارند، باید مراجعه به کتب عرفا کنند، ببینند از فحواي مطالبی  بعضی ها راجع به عرفان سؤاالتی  

شود؟ تا درك کنند و از جمله مرحوم آقاي مجذوب علیشاه رساله اي  می چه چیزي مفهوماند  که نوشته
مرحوم آقاي . فرمایند می دارند به نام اعتقادات، که عقاید و اعتقادات سلسله خودشان را هم کامالً مرقوم

  . فرمایند می ل تفسیر، در ضمن خطبه و حمد خدا، عقاید خودشان را هم مرقوماو شهید در
در سؤاالتی هم که شده است به اختالف، یکی همانطور که گفتیم جنبه اعتراض دارد، بعضی ها هم جنبه 

ئمه و ا) ص(گوییم آنچه داریم از پیغمبر  می سؤال و استفهام دارد، ولی خالصه عقاید ما این است که ما
الم داریم الس یهِم گوییم دخالت در امور دینی به  می به واسطه اینکه ما. ما از خودمان هیچ نداریم. طاهرین علَ

گوییم نماز  می یی بدون اجازه از شخص مجاز تا به امام برسد به هیچ وجه جایز نیست، که حتّطور کلّ
اجازه نباید باشد، پس ما چطور از خودمان چیزي  جماعت باید با اجازه باشد و سایر امور هم همینطور، بدون

توانیم،  نمی د هستیم که امور دینی را باید با اجازه عمل کنیم و بدون اجازهدرمی آوریم؟ ما که این جور مقی
گویند ما بدعت در دین گذاشتیم و  می شود که از خودمان مطلبی دربیاوریم؟ اینهایی که بعضی می چطور

هر : مرحوم آقاي شیخ عبداهللا حائري فرموده بودند. ور نیست و ما هر چه داریم از ائمه داریمامثال اینها، اینط
گیرند ما مدرك آن را در خود آیات و اخبار داریم، یعنی مدرك عقیده خودمان را از  می چیزي که به ما ایراد

 اینها. قیده وحدت وجود استمثالً یکی ع. آوریم که بدانند که ما از خودمان هیچ نداریم می آیات و اخبار
آن وقت . گویند صوفی ها معتقدند، با یک دسته اي به قول خودشان از صوفیه معتقدند به وحدت وجود می

یاذُ اند  و گفته! که معنی وحدت وجود چیستاند  نفهمیده به اینکه اینها معتقدند به وحدت وجود، یعنی اَلع
اهللا همه موجودات خدا هستند، همه خداین د، یعنی وجود یکی است پس همه خدا هستند، خدا وجود دارد بِ

ما هم وجود داریم، این درخت هم وجود دارد، این دیوار هم وجود دارد پس همه وجود دارند پس همه خدا 
اهللا یاذُ بِ که ! که این کثرت وجود است نه وحدت وجوداند  و نفهمیدهاند  در صورتی که درك نکرده! هستند، اَلع

  ! خدایان متعدد شرك است این قدر
یکی از علماي بزرگ ! گویند، بلکه این کثرت وجود است می شود که آنها نمی به عقیده آنها این وحدت وجود

یعنی آنچه که حقیقتش بسیط است و  اِءيشاالَ لُّکُ ةُقَيقاحلَ طُيسبد گوی می آنها مثالً مانند آخوند ملّا صدرا
 آنوقت او خیال کرده بود که . بسیط هست، همه اشیاستترکیبی در آن نیست و وجود بسطلُّکُ ةُقَيقاحلَ طُيسب 

این است که عصا به فضله سگ زده بود و گفته بود ! است قةَيقاحلَ طُيسهم ب اِءيشاالَ لُّکُپس بنابراین  اِءيشاالَ
که به عقیده خود  در صورتی! این قدر عدم درك داشت و درکش درست نبود، که برعکس» بسيطُ احلَقيقَة«

 اِءيشاالَ لُّکُ ةُقَيقاحلَ طُيسبیه موجبۀ جزئیه است آن وقت در معنا آنها از نظر علمی و منطقی، عکس موجبۀ کلّ
است بسیط الحقیقه هم که یکی است و حق  ايشاالَ لُّکُه ای قيقاحلَ طُيسب کُلُّ االَشياِء، هر ةَقَيقاحلَ طُيسب لُّکُیعنی 

درست  ةقَيقاحلَ طُيسب کُلُّ اِءيشاالَ لُّکُدرست است ولی  اِءيشاالَ لُّکُ ةُقَيقاحلَ طُيسب کُلُّپس  تعالی شأنه است
صوفیه معتقدند اند  آن وقت خیال کرده» چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند«فهمند،  نمی ولی چون. نیست
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اهللا  به اینکه همۀ یاذُبِ گوییم اصالً  می ما. در صورتی که این جور نیستعالم و همه موجودات خدا هستند، اَلع
حقیقت هستی یکی است، یک حقیقت بیشتر نیست و آن چیزي که هستی از خودش باشد و از غیر نگرفته 

د ذات حق است تعالی شأنه، واال بقیه همه از او گرفته اند، یعنی خودشان وجود ندارند، خودشان از شبا
موجودات و اشیاء از خودشان وجود دارند؟ همه از حق است تعالی شأنه،  خودشان وجود ندارند، کدام یکی از

نفَک شود ذات حق است تعالی  نمی آن که حقیقت هستی است و عین هستی است که دیگر هستی از او م
و آن شعاع نور حق است اند  موجودات همه از او بهره گرفته. شأنه، این را هم اگر یکی نگوییم این شرك است

لّی کرده و اینها را ایجاد کرده و ظهور داده و چون تجلّی حق تعالی و افاضه حق تعالی شد آن وقت که تج
گوییم شعاع یکی است، شعاع یا خورشید یکی است، نورخورشید  می اینها ظهور پیدا کرده اند، مثل اینکه ما

اینجا در این اتاق رنگ نور  به واسطه اینکه شما در! یکی است، آنوقت یکی بیاید بگوید که این دروغ است
شود  می پس این چطور. خورشید قرمز است، در آن اتاق رنگ نورش زرد است، در آن اتاقِ دیگر سفید است

کنند این حجاب ها، این پرده ها، اینها که برداشته بشود  نمی که نور خورشید یکی است؟ در صورتی که فکر
  : فرماید می ه کههمانگون. همه یکی است و همه نور خورشید است

  ون بودـه هاي گوناگــعالم همه شیش
  هر شیشه که سرخ بود یا زرد و کبود

  ـد وجودو خورشیـــتابید در او پرت  
  خورشید در او هر آنچه او بود نمود

 پس این استعداد و ماهیات خود افراد است که تغییر! این شیشه است که حائل است بین ما و خورشید
ی می مختلفه پیداکند و تَع جائَشود،  می ناتالکَ تکَ ةُثرم شت نور یکی قحقیقت هستی یکیست، حقی و االّ ئت

اگر ما بگوییم حقیقت هستی مختلف است یعنی هستی ما غیر . ت قائل شدشود در او اثنینی نمی است و هیچ
ان استقالل داریم که این شرك از آن است که خدا داده و هستی را او به ما داده، آن وقت ما بگوییم از خودم

  : گوید می کنیم که می پس این طوري که ما معنی! است
و ظاللٌ کـوس فی مـرایا اَ و ع و خیالٌ                     اَ هم اَ ونِ و لُّ ما فی الکَ   کُ

هم (ا وهم است هر چه در عالمِ وجود هست ی سازد و می واهمه آن است که خودش از خودش ا قوةیو 
کنیم، انسان  می یا خیاالت است یعنی اینها مانند همان خیاالتیست که ما مثالً انسان دو سر خیال) تراشد یم

این عالم هم همینطور، این . تراشیم می کنیم، اینها خیاالت موهومی است که خودمان می صد زرعی خیال
، خیال یعنی . ستعالم از خودش هستی اي ندارد، از خودش حقیقتی ندارد، بلکه افاضه حق ا و خیالٌ اَ

شود از خارج در ذهن انسان، خیال هم یعنی همان انعکاس نور حق است تعالی شأنه که اینطور  می منعکس
رایا، یا اینکه مثل آینه، تصویرهایی که در آینه هست، آیا این صورت هایی  فی م وس کُ و ع اختالف پیدا شده، اَ

هیچکدام از خودشان وجود ندارند، بلکه همان شاخص که ! نه که در آینه هست از خودشان وجود دارند؟
شود، پس این پرتوي آن صورتی یا شاخصی است که آنجا ایستاده  می ایستاده آن وقت در آینه صورت ایجاد

است واالّ عکسی که در آینه هست، صورتی که در آینه هست، هیچ استقامتی ندارد هیچ از خودش 
، . شخصیتی ندارد وظاللٌ شود گفت که سایه هم از خودش شخصیتی دارد؟  می یا سایه ها هستند، هیچ وقتاَ

کند، اگر از آن طرف رفت  می سایه به محض اینکه شاخص از اینجا رفت، ذي ظلّ حرکت کرد آن هم حرکت
 کبلی را رم تلَاَ. شأنه رود، سایه که از خودش چیزي ندارد، این عالم سایه حق است تعالی می به آن طرف

ات در یعنی افاضه نور اوست که ماهی. ، اینها همه سایه حق تعالی هستندناًساک هلَعجلَ و شاَءلَ و لَّالظ دم فيکَ
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  . شود می کنند، سایه اي پیدا می جلو حکم حجابی پیدا
وجود  یعنی باید بگوییم. ما هر کسی معتقد به وحدت وجود نباشد، مشرك است دةپس بنابراین به عقی

 : حقیقی مخصوص ذات حق است تعالی شأنه و اوست که یکی است
الّ هــــــوال وحـــده     ست جز اوکه یکی هست و هیچ نی ا لــــها  

غیر اویی  ارالد هريار غَی الدف سيلَ: یا آن دیگري. یعنی همان وحدت وجود است» هیچ نیست جز او«این 
گوییم بفهمید و معنی اش  می !گیرند، که ما وحدت وجودي هستیم می ما ایراد فهمند، بر نمی آنوقت. نیست

ل، نفهمیده و درك نکرد اعتراض کنیدرا درك کنید و بعد ایراد و اعتراض کنید، نه اینکه از همان او !  
د و ه از دشمنان دین، خدمت مرحوم آخوند ملّا کاظم خراسانی رفته بودندر زمان مرحوم آقاي شهید یک عد

استشهادي کرده بودند از علما به اینکه ایشان کافر هستند، چند نفري هم فتوي داده بودند، بعد آورده بودند 
این را آقاي صوفی از قول پدرشان که از شاگردان مخصوص و خواص مرحوم آخوند خراسانی بوده (در نجف، 

فر ایشان و دیگر اگر کاغذ را آورده بودند که شما هم ف) کردند می و بعد مشرف شده نقل توي بدهید به کُ
دانستند، ایشان نگاه کرده بودند و جواب نداده بودند،  می یعنی کافی. دادند دیگر کافی بود می ایشان فتوي

باز مجدد آمده بودند چند نفر دیگر به اصرار، ایشان گفته بودند آخر من که نه حاجی مال سلطان را دیده ام، 
من چطور بنویسم که این کافر است؟ شخصی . کرده ام و نه از اعتقاداتش خبر دارم نه تألیفاتش را مطالعه

گویند که ما کتاب تفسیرش را  می که من اصالً آشنایی ندارم به اعتقاداتش وارد نیستم چطور بنویسم؟ اینها
  . آوریم که مطالعه کنید می براي شما

ه را عادیانُ الس برند پیش آخوند، چون می تفسیر ب ل همینطور که گفتم اعتقاداتش را در اول تفسیر مفص
 و همینطور همه اینها را مرقوم قح ربالقَ و قح وتاملَ نَّاَ دشهاَنکه نوشته اند، هم اثنی عشري بودن و هم ای

  .. .و قح ريٍکن و رٍنکَمند و سؤال فرمای می
 آیند می اینها. دهند می عد از سی، چهل روز کتاب را پسل تفسیر، بکند از او می آخوند هم با دقت مطالعه

دهند  می ایشان جواب! ت کردید دیگر حکم کفرش را بنویسیدگویند حاال که کتاب را مطالعه کردید و دقّ می
که اگر من تکفیر بکنم نویسنده این کتاب را، بعد او بنویسد فالنی کافر است یعنی من کافر هستم حق با 

؟ به واسطه اینکه کسی که همه عقایدش عقاید اسالمی است و تمامی دستوراتی که در اینجا براي چه! اوست
ع است، آن وقت من چطور او را تکفیر کنم؟ کسی که مسلمی را تا چه داده شده دستورات اسالمی و تشی

دارد که مرا  کسی که مسلمی را تکفیر کند او کافر است، پس من اگر او را تکفیر کنم، او حق! رسد به مؤمن
  . و حرف او درست است! تکفیر کند

ت نکرده از روي اغراض، بعضی ها روي غرض شخصی حاال اینطور است، این اشخاصی که اینها نفهمیده و دقّ
گویند فالن کس خیلی آدم زاهدیست، آدم  می !بعضی ها هم روي سادگی و نفهمی) قصد دین ندارند(و عناد 

کنند،  می باور! کند از ما، پس این درست است می جماعت است و بدگوییمقدسیست یا عالمیست، امام 
 بعضی ها این جوري و بعضی ها هم واقعاً از راه خداجویی است، آنهایی که از روي غرض است و روي حب

کنند، مثل اینکه هر چه هم ما ثابت کنیم  نمی دنیا و حسد است آنها اگر هر چه به آنها اثبات بشود، قبول
بینیم و امثال  می حاال روز است، به واسطه اینکه روشن است، همدیگر را! گوید نخیر می  شب است، اوحاال

کنند و  می روند تحقیق می آن اشخاصی که روي سادگی هست، اگر واقعاً خداجو باشند. کند می اینها، مغالطه
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مرحوم  قضیۀ. کنند می شوند، عذرخواهی می بعد وقتی بفهمند که اشتباه است به اشتباهشان واقف
مالمحسن فیض و مالطاهر اردستانی، مرحوم فیض درویش شده بود، از علماي بسیار بزرگ بود، جلیل القدر 
و از عرفا و صوفیه بود، آن وقت مرحوم مالطاهر اردستانی از علماي بسیار بزرگ بوده، مالطاهر از اردستان 

دستان و کاشان، وقتی شنیده بود که مالمحسن رفته بوده، مال محسن فیض از کاشان، نزدیک هم بوده ار
گفته مال مسیئِ فیض، تا بعداً عقاید فیض را دیده و نوشته هایش را مطالعه  می صوفی شده از آن به بعد

ع است و بسیار شخص بزرگی است، این عقاید همان عقاید حقیقه تشی! کرده، دقت کرده و دیده که نخیر
آید به کاشان،  می کند و می این است که حرکت. کفرش را ثابت کند، نیست چیز دیگري نیست، چیزي که

زند، اتفاقاً خود  می رود درِ منزل مال محسن فیض، در می کنم پاي پیاده هم آمده بوده و مستقیم می گمان
  . دهند می مالمحسن جواب

محسن، شخص بدکاري پیش تو  ، ايیءيساملُ تاکد اَقَ نحِسا ميد که گوی می می گویند کیست؟ بعد جواب
کند و نهایت  می کنند و عذرخواهی می آن وقت در را باز) خوانیم براي خدا می همان دعایی که ما(آمده است 

یا بسیاري از مشایخ ما، مرحوم آقاي معطّر ! چون روي غرض نبوده این گونه بوده. کند می عالقه مندي اظهار
 ل بوده، ایشان مخالف با درویشی بودند و بدگویی همعلیشاه اوعلیشاه که از مأذونین زمان حضرت نور 

ر علیشاه معاشرت کردند کرده اند، ولی بعداً کم کم با مرحوم آقاي مظفّ می کرده اند، در همان جا بدگویی می
این است که برمی . روند صحیح است می اشتباه است و راهی که اینها! و آنوقت درك کردند به اینکه نخیر

شوند، به نام  می شوند، از مجازین می شوند و بعد از مأذونین می شوند، مشرّف می آیند درویش می دگردن
ین مدفون هستندمعطّر علیشاه که در تهران در مزار سید ناصرالد .  

یا خود حضرت مظفّر علیشاه، مظفّر علیشاه هم از علماي مرجع تقلید بودند و مخالف بودند با تصوف، یک 
شوند، یعنی  می شوند، مجذوب می شوند، مفتون می بینند و ربوده مشتاق می شتاق علیشاه رامرتبه م

گویند مشتاق مجاز هم نبوده، از مشایخ نبوده ولی  می شوند، با اینکه بعضی می مذاکراتی میشود که مجذوب
کنند، فقط این یک  دهند که مظفر علیشاه را دستگیري می ل به او اجازهدر آنجا فقط حضرت نور علیشاه او

می دتقی اسمشان بوده، بعداً هم که مشرّفنفر را، آنوقت میرزا محم رسند و  می لشوند خدمت نور علیشاه او
یا مرحوم آقاي حاج شیخ عبداهللا حائري، رحمت علیشاه، ایشان پسر کوچک مرحوم شیخ . شوند می مجاز

ه برمی گردند، در عتبات لطان علیشاه از سفر مکّوقتی که مرحوم آقاي س. زین العابدین مازندرانی بودند
روند براي مالقات، از جمله مرحوم حاج شیخ زین العابدین  می کنند، بعضی ها را ایشان می آقایان علما دیدن

  . کنند می کنند و بعد ایشان بازدید می که بسیار فقیه و بزرگوار زاهدي بوده از مرحوم آقاي شهید دیدن
 آن سه نفر دیگر. خواهند بیایند و شماها هم بیایید می گویند که فالن کسی می نشانآن وقت به فرزندا

اصالً ! آیم نمی من براي چه بیایم؟! گویند یک درویش صوفی اي است می روند ولی آقاي حاج شیخ عبداهللا می
حاج شیخ عبداهللا آیند، اتفاقاً آقاي  می روم، طبقه باال بوده، وقتی مرحوم آقاي شهید پایین نمی مجلسشان

 نمایند و می کنند و احوالپرسی می تکنند، ایشان هم نهایت لطف و محب می ایستاده بودند، مجبوراً سالم
 شود آقاي حاج شیخ عبداهللا مجذوب می و امثال اینها، همین سبب! فرمایند نیامدید؟ شما را ندیدم می
براي چه؟ به واسطه اینکه آن مخالفتی هم . شوند یم آید دنبال ایشان و باالخره به فقر مشرّف می شود و می

شوند،  می که بود روي هوي و غرض نبود، بلکه براي خدا بود و براي خدا وقتی باشد به اشتباهشان بعداً واقف
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که مرحوم آقاي نورعلیشاه ثانی فرموده بودند که ما کسی را که از ما بدگویی کند اگر براي خدا باشد ما او را 
کنیم، او هم براي خداست، پس ما  می ما به خدا دعوت! م، چون ما که از خودمان چیزي نداریمدوست داری

  . دوستش داریم، اگر کسی از ما بدگویی کند براي خدا دوستش داریم
ه پس این عدشوند، یا اگر  می اي که قصدشان فهمیدن باشد، آنها باالخره به اشتباهشان واقفه، یعنی عد

ولی آنهایی که روي عناد است و براي خدا . شوند و رأي شان برمی گردد می همتوج قصدشان خدا باشد
، آنها ایمان نمی ه آنها فرقینیست، خداخواهی نیست، البتّ نونَ ایرادات دیگري هم . آورند نمی کند، که ال یؤم
روي مبانی آیات و  کنند درباره اعمال ما، درباره عقاید ما، همه اش را ما می که هست و بعضی ها سؤاالتی

  ! گوییم و االّ از خودمان هیچ چیز نداریم می اخبار
لاُهللا الع قدیص ظيمالع   
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  شرح آیه سی ام سوره بقره در مورد آفرینش انسان -17
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
فرماید می ماید که خداوند خطاب به مالئکهفر می ل سوره حکایت خلقت آدم رادر او :  

ن، یعنی همیشه در نه یک موقع معی) قرار دهنده هستم(دهم  می من در روي زمین خلیفه براي خودم قرار
ن ها ميف لُجعتاَ: آن وقت مالئکه گفتندة فَيلخ رضِی االَف لٌی جاعنا. د باشدروي زمین خلیفه براي خودم بای

فِسيهايف د و سفيک دانستند که ظاهر بشر چگونه است، این است که عرض کردند می ، چون ظاهرش راماَءالد :
فساد و خونریزي می آیا در روي زمین کسی را قرار باشد؟ دهدي که کارش ا ن مفِسييف دها و سفيک ؟ و ماَءالد

کنیم تو را، یعنی همیشه کارمان عبادت  می کنیم و تقدیس می حال آنکه ما هستیم، ما تسبیح به حمد تو
 من: فرماید می ، خداوندونَمعلَما ال ت مِعلَی اَنا ، قالَکمدحبِ حبسن حنن واست و تسبیح و تقدیس توست 

چون مالئکه یک طبیعت بیشتر ندارند، . دانید، یعنی من بهتر از شما آگاه هستم نمی دانم آنچه را که شما می
که دو اند  ن فقط یک جنبه علّیینی دارند، عالم علوي و مجرّدات، دیگر تحت تأثیر مادیات واقع نشدهیعنی چو

رف و ) ت، هر دوقوه مادیت و روحانی. (قوه منافی هم و مخالف هم در مبارزه باشند براي اینکه آنها روحانی ص
رف هستند و مادیتی در آنها نیست، این است که آن عالق مجرّد صه را ندارند و همیشه کارشان ه به عالم ماد

توجه به آن عالم است و فقط عبادت خدا را در نظر دارند، امیت دارد و وجهه ا بشر دو وجهه دارد، وجهه ماد
از نظر روح چون از آن عالم است، مجرّد است و میل دارد که رو به عالم باال برود. تروحانی .ه بدن از نظر ماد

ه است و مطابق آن ه این عالم دارد، این است که میل دارد چیزهایی که مطابق مقتضیات ماداو عالقه ب
عالیق جسمانی خودش است، آنها را ایجاد و به آنها برسد، آن لذت هایی که در عالم مادیات ه و براي ماد

ه ه و شهویقوه غضبیاست به آنها برسد و آنچه که مخالف منظور اوست از آنها جلوگیري کند، این است که 
آن وقت هم اسیر تن شده است، گاهی آن روح غلبه ) هم قوه غضب و هم قوه شهوت(در او ایجاد شده است 

ات کند و کمال در این است که مجاهده و مبارزه کند، با آن مقتضی می کند و گاهی هم تن غلبه پیدا می پیدا
نفسانی و مقتضیط روح قرار بگیرد، نه اینکه ط کند، یعنی تن تحت تسلّلّي ستیز کند و روح را مسات ماد

روح تحت تأثیر تن واقع شود، روح تحت تأثیر تن واقع نشود مثل اینکه همانطور که مثال زدیم، روح در 
قفس که باشد واقعاً باید جوري باشد که عالقه به آن قفس نداشته باشد، یعنی میل داشته باشد و همیشه 

رش باز شود و بیرون بیاید، کهمایل باشد به اینک ه آن قفس د :  
  زنمــر و بالی بــرکویش پـبه هواي س    اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست

منتها نه تحت تأثیر آن قفس واقع ! ولی چون مأمور است به این که در این قفس باشد، بسازد با آن قفس
این قفس است، یعنی دیگر در خارج زندگانی ندارد  شود، خیال کند به اینکه فقط هر چه هست و نیست در

و آن حیات او به این قفس بسته است که بگوییم ما اگر از این دنیا رفتیم و بدنمان زیر خاك رفت دیگر از 
تواند  می بین رفته ایم، روح دیگر عالم دیگري ندارد، مثل این است که بگوییم این مرغ فقط در این قفس

د بشود دیگر از بین رفته، در صورتی که اینطور نیست، آن عالمی که آزادیست به مراتب زندگی کند، اگر آزا
  . باالتر از این عالم است، به مراتب باالتر از این قفس است

ندگانی کند و دائماً زحاال اگر مشغول بشود و آن مرغ فقط عالقه داشته باشد به اینکه فقط در آن قفس 
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د، مثالً صاحبش قفس را رنگ و روغن بزند، صاحبش یک ظرف آبی بگذارد، فریب رنگ و روي قفس را بخور
ظرف دانه بگذارد ظرف خیلی زیباي قشنگی و آن مرغ هم خیال کند که اینها خیلی خوب است، رنگ و 

ل از او بر ندارد، آن د! چه ظرف زیباي قشنگی استاند  قفس را، این ظرفی که براي آبش آوردهاند  روغن داده
گذارند به آن عالقه پیدا کند، در واقع از مقصد اصلیش باز مانده است و به آنجا  می ه دانه در آنظرفی ک

چسبیده، این است که گاهی هم ممکن است درِ قفس را هم باز کنند ولی مایل نباشد که برود، عالقه داشته 
 هست که مجبوراً بیرونش این است که گاهی. باشد به اینکه حتماً در آن قفس بماند، این نقص خودش است

  . تی دیگر گنجایش ندارداندازه اي این قفس براي او گنجایش دارد، بعد از مدکنند، براي اینکه معموالً تا  می
پس بهتر این است که تا موقعی که در آن قفس هست باز هم فکرش این باشد که آزاد بشود، منتها خودش 

منتظر باشد که هر وقت در را باز کردند و ! ن باشد که فرار کند، نهرا زیاد ناراحت نکند که همیشه در فکر ای
ت خودش بگذرد، عالقه به قفس که منتظر باشد و آزادانه برود، این است که از خودی! گفتند بیا، فوري برود

بیهاتی ه هر کدام یک تناینها البتّ! قضیه آن طوطی. پیدا نکند و به فکر این باشد که رو به سوي آن عالم برود
 شود، مولوي حکایت آن طوطی را ذکر می است، یک یادداشت هایی است، تذکراتی است که براي ما داده

خواست مسافرتی به  می تاجري طوطی اي داشت در قفس، خیلی هم به او عالقه مند بود،: کند در مثنوي می
خواهم به  می که منخواست مسافرت کند، آمد پیش آن طوطی و گفت  می هندوستان کند، آن وقت که

ما باغ ! آوردند، طوطی در هندوستان خیلی زیاد است، خیلی می چون طوطی را از هندوستان. وطن تو بروم
کردیم، این درخت هاي  می کردیم و تماشا می رفتیم در آنجا گردش می رفتیم، آثار باستانی که می هایی که

ر طوطی  بود، در و دیوار همانطور ساختمان ها، اینها روي بزرگ کهنی که بود یا روي ساختمان ها تمام پ
همین اندازه که در اینجا گنجشک هست، در آنجا طوطی هست و عالقه . کردند می ساختمان ها حرکت

ن هستند وطِّ تُ مندند، یعنی اصالً مثل اینکه در آنجا م .  
تو پیغامی داري؟ پیغامی اگر خواهم بروم براي هندوستان، براي وطن تو و آیا  می این بازرگان گفت که من

آن طوطی گفت که فقط سالم مرا به دوستان من . داري و کاري در آنجا داري بگو، تا من پیغام تو را ببرم
برسان و به آنها بگو که من در این قفس گرفتار هستم، راه آزادي از این قفس چیست؟ شما به من نشان 

  . گفت بسیار خوب بدهید که چطور خودم را از این قفس آزاد کنم؟
ل البتّ(وقتی آمد به هندوستان و در روي درخت طوطیهاي بسیاري را دید، خطاب کرد به آنها  ه اینها مثَ

است، اینها رمز است، مقصود معانیش است و االّ با طوطی اینطور صحبت بکنند و پیغام بدهد و بعد به آنها 
رد براي آن طوطیها و گفت که من در آنجا یک پیغام طوطی ر) بگوید، اینطور نیست، مقصود معانیست ا ب

این طور گفت و به شما سالم رساند و اظهار عالقه به آمدن پیش . طوطی اي دارم و وقتی که خواستم بیایم
ولو آنکه مال خودم است ولی  !شما کرد و گفت که راه آزاد شدن از این قفس چیست؟ که من آزاد بشوم

به محض اینکه این را گفت یکی از آن طوطی ها از آن . گویم می پیغام او را چون پیغامی داده، من به شما
رد معلوم. آوردم نمی این یک مرتبه ناراحت شد و گفت اي کاش این پیغام را. باال افتاد روي زمین و م 

شود که این طوطی یکی از بستگان  آن طوطیست، به محض اینکه اسم او را بردم حالش به هم خورد و  می
رد، او خیلی متأثّر شد، وقتی برگشت، آن طوطی خودش پرسیدا که پیغام مرا بردي؟ گفت بله پیغام : فتاد و م

ل مالحظه کرد، گفت این طوطی شاید ناراحت بشود از آن قضیه، چه جوابی دادند؟ این او: گفت. تو را بردم
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ضوع را به طوطیها گفتم، یکی از گفت نه، بگو ببینم آخر چه جوابی دادند؟ گفت واقعش به محض اینکه مو
رد به محض اینکه این را گفت این طوطی هم روي ! آن طوطیها از کمال ناراحتی از باالي درخت افتاد و م

همان پایه اي که وسط قفس بود، ایستاده بود، یک مرتبه دید که حالش به هم خورد و افتاد، در قفس افتاد 
رد، آن بازرگان خیلی ناراحت شد، م کاش ! مرد نمی گفتم که آن طوطی نمی کاش در آنجا: ر شد گفتتأثّو م

طوطی اي که بمیرد چه فایده : و خیلی متأثّر شد گفت! مرد نمی کردم که این طوطی نمی در اینجا باز اظهار
طی یک مرتبه طو. اي دارد؟ و باید او را از قفس بیرون بیاندازم، درِ قفس را باز کرد و طوطی را بیرون انداخت

چطور شد؟ گفت براي اینکه ! عجب، تو مرا فریب دادي: پرید به طرف دیوار، روي دیوار نشست، بازرگان گفت
بمیر که از قفس آزاد بشوي، ! خواهی که از قفس آزاد بشوي بمیر می او به من نشان داد، یاد داد گفت اگر

ردم، این است که او به من دستور داد، من هم . کنند می وقتی مردي آزادت افتادم، تو خیال کردي که من م
  . در را باز کردي و من آزاد شدم

ل ، بمیرید پیش واوتمن تاَ قَبلَوتوا م: دفرمای می زند به اینکه همانطور که در حدیث می این است که مولوي مثَ
ان، از هستی ت خودتاز انانی) یعنی مرگ اختیاري داشته باشید(از آنکه مرگ طبیعی براي شما پیدا بشود 

یعنی این قفس مطیع شما باشد نه . خودتان و از خودیت خودتان بمیرید تا از این قفس زودتر آزاد بشوید
شما مطیع قفس باشید، این قفسِ تن در اختیار شما باشد که هر وقت که بخواهند آزاد کنند، در را باز کنند 

  . ت اختیاري که اصطالح عرفا هست، این استمو ،املَوت بلَوتوا قَم :د کهفوري بتوانید پرواز کنی
غمبر فرمایش پی. ت کند که روح را مطیع تن قرار ندهد، بلکه تن را مطیع روح قرار دهدپس انسان باید جدی

شیطان من بر دست من اسالم آورد، یعنی آن . هم معنیش این است دیيلی ع مسلَاَ یطانيش: است که) ص(
کند، او تسلیم من شده است، یعنی هر چه  می دهد و از خدا دور می را فریبنفس سرکش که همیشه انسان 

من تسلیم او نیستم او تسلیم من شده است و کمال در این است که اینطور مطیع . کند می من بگویم اطاعت
خداوند اینطور . مطیع و تسلیم جان خودش باشد، تسلیم روح و عقل و ایمان خودش باشد. و تسلیم باشد

خواهد جانشین او و خلیفه او در روي زمین بشود، یعنی بتواند مبارزه کند، بتواند دیگران را  می ودي راموج
هم راهنمایی کند و بتواند در این عالم که عالم ماده به همه موجودات ه است احاطه داشته باشد و توج

ه ه و قوه غضبیآنها که قوه شهوی توانند، یعنی نمی داشته باشد، ولی مالئکه کارشان عبادت است و غیر آن
  . ندارند که بگوییم تحت تأثیر واقع بشوند

ل تا آخر هیچ ناراحتی نداشته است، هیچ دشمنی براي او پیدا فرض کنیم یک مؤمنی هست که از همان او
قیده کند، نشده، هیچ گرفتاري براي او پیدا نشده، آن وقت او خیلی اظهار عالقه و ایمان کند، خیلی اظهار ع

کمال در این است که هم دشمن براي او باشد، هم گرفتاري باشد، مرض هم داشته ! این که کمالی نیست
باشد، همه گونه ناراحتی هم داشته باشد، معذلک بتواند ایمان او غلبه پیدا بکند، معذلک بتواند ایمان 

هیچ گرفتاري پیدا نشود، آن کس بر  و االّ کسی که هیچ ناراحتی براي او پیدا نشود،. خودش را حفظ کند
فرض هم بگوید ایمان دارد، عقیده دارد، هر چه هم بخواهد خدا به او بدهد و هر چه آرزویش باشد برآورده 

کمال در این است که هر چه گرفتاري پیدا بشود، هر چه ناراحتی ! ه کمال نیست براي اوبشود، این که البتّ
هر چه دشمن پیدا بشود که مانع ایمان او باشند و بخواهند او را از ایمانش برایش پیدا بشود، باز شکر کند، 

فسش کند، هم جهاد با  جلوگیري کنند، باز هم مقاومت کند، در راه خدا جهاد کند، یعنی هم جهاد با نَ
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این است . پس اینطور شخصی لیاقت دارد که خلیفه خدا بشود. دشمنان دین کند و هم مقاومت داشته باشد
خداوند آدم را خلق کرد که جامع بین دو جهت است، هم جنبه صوري و هم جنبه معنوي، یعنی داراي  که

  : روح است که هم وجهه مالئکه باشد و هم وجهه مادیت
رفـــــآدمی   ستونیـــه معجــــزاد طُ

ن   ناین شود پــس از د میل ایـــگر کُ
  وانـــته و از حیـــته سرشــاز فرش  

نـــد ر   وبه آن شـــود ِبـه از آنور کُ

یات و دنیا باشد و به دنبال انجام امیال نفسانی هش فقط به این عالم و به ماداگر توج. باید این طوري باشد
خودش باشد، این پست تر از حیوان است، به واسطه اینکه اگر قوه غضبیه بر او غلبه داشته باشد از سگ هم 

ه شهویاو غلبه داشته باشد از خوك هم پست تر است، ولی اگر بتواند اینها را تحت ه بر پست تر است، اگر قو
عمال کند و از قوه خدایی را جلو بیاندازد و  تأثیر خودش قرار بدهد و مهار کند، رام کند، که در موقعش ا

یم انبیاء و گوی می این است که ما. همه چیز را تحت تأثیر ایمان قرار بدهد آن وقت از فرشته هم باالتر است
اولیاء، مخصوصاً بزرگان دین ما، پیغمبران خدا، ائمه هدي علیهم السالم  از مالئکه هم باالتر هستند، که 

نبان  می به است، یا جبرئیل آنطور کهطی ب کسا است، خادم خمسۀجبرئیل، خادمِ اصحا گویند گهواره ج
  . یعنی چه؟ یعنی مقامش باالتر رسید. حسین بن علی است

در معراج به جایی رفت که دیگر جبرئیل در آنجا کاري نتواست بکند، جبرئیل ایستاد، حضرت ) ص(یغمبر پ
گذاري؟ عرض کرد دیگر از اینجا به باال من راه  می فرمودند چرا در این راه پر خوف و خطر و طوالنی مرا تنها

  : ندارم که
  رم ـی بسوزد پـــفروغ تجلّ    برتر پرم اگر یک سر موي

بتدا وقتی جبرئیل بر حضرت ظهور کرد بزرگ بود و نزدیک شد، نزدیک شد تا مطابق با خود حضرت شد و ا
  شت کرد و چند روز تب و لرز کرد وسبب شد که حضرت از دیدن جبرئیل وح

خودش  اینکه پیغمبر هنوز به آن مقام نرسیده بود، به آن مقام واقعی چه؟ به واسطۀ مریض شد، براي
  : ولی در آخر به جایی رسید که جبرئیل فرو ماند و پیغمبر رفت کهرسیده بود، ن

  لتا ابد مدهوش ماند جبرئی    احمد اَر بگشاید آن پر جلیل

  . رسد نمی آن موقع جبرئیل دیگر به مقام آنها
دصیلاُهللا الع ق ظيمالع  
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شرح آیاتی از قرآن کریم در مورد تغییر قبله از مسجداالقصی به  -18
  جدالحراممس

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم
  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ

دهیم به  می دیگریست، ما هم روي تو را قرار ه قبلۀبینیم که روي تو در آسمان متوج می که ما دمی فرمای
د روي خواهی، پس روي خودت را به طرف مسجد الحرام کن و هر جا باشی می آن قبله اي که خودت

دانند  می )که یهود و نصارا باشند(آنهایی که کتاب به آنها داده شده . خودتان را به طرف مسجدالحرام کنید
، خداوند غافل نیست از نويعملا مع لٍغافبِ ما اُهللا وکنند،  می که این حق است از طرف خداي آنها، ولی کتمان

 بیاوري براي آنها، براي اهل کتاب، براي یهود، قبله تو را پیروي تو اگر هر آیه اي. کنند می آنچه که آنها عمل
بعضی  ، حتی بعضی از آنها هم تابع قبلۀحتي بعضهم، )کنی نمی یا(آنها را پیروي نکن  کنند، تو هم قبلۀ نمی

ظلم کرده  دیگر نیستند و اگر تو بخواهی پیروي هواهاي آنها کنی، بعد از آنکه علم براي تو پیدا شده، تو هم
  . اي یعنی تو هم پیروي هواهاي آنها را مکن

ه بشویم و رو ه خداوند در همه جا هست و هر جا و به هر طرف که متوجاین آیات درباره قبله نازل شد، البتّ
ه او باشد، چون اصل این است که روي دل را به سوي او کنیم و دل متوج. کند نمی به سوي او کنیم، فرقی

هر جا رو بکنید،  اِهللا جهو مثَّفَ ولّوما تنياَفَ: دفرمای می کند، که آن آیه دیگر نمی هر طرف باشیم فرقیبه ظاهر به 
منتها وجهه امر را هم باید در نظر داشت، با آنکه در همه جا هست و از . وجه خدا، روي خدا در آنجا هست

  . هر طرف که رو بکنیم رو به سوي اوست
  »بینم می دم سیما تودر هر چه نظر کر«

شما  ن، رو به مسجد الحرام کنید و قبلۀمعذلک وقتی که امر بشود که در عبادت خودتان و در نماز خودتا
اوست، یعنی رو به او کنید و او در جلو روي شما باشد، ما باید اطاعت امر بکنیم، یعنی خودش ایجاد شرف و 

یعنی اگر . کند که باید اطاعت بکنیم می اد شرافت براي اوامر ایج کند و همان وجهۀ می ت براي آن طرفمزی
مسجدالحرام براي چه معتبر . نماز بخوانیم پشت به قبله، آن نماز باطل است، براي اینکه مالك، امر است

  : شد؟ براي اینکه مورد عنایت حقّ است و او فرمود و ابراهیم فرمود که
  ــم بودات ابراهیــالصآن زِ اخ    فزود می کعبه را که هر زمان عزّ

آن براي اینکه دست ساخت ابراهیم بود و اسماعیل کمک کرد و طبق آنچه که رسیده است، اولین معبدي 
که ساخته شد، آنجا بود و مورد عنایت خداوند واقع شد و به امر او ساخته شد، از این جهت او را قبله قرار 

که (لین خانه اي که براي مردم ساخته شد او 1نيملعالَل دیه کاً وبارم ةَکَّبذی بِلَّلَ اسِلنل عضو تيب لَواَ نَّا.داد
ل اواند  و بعضی هم گفته) ل ساختمانی که در عالم شد، به توسط آدم در آنجا بودیعنی اواند  بعضی گفته

خانه عبادتگاه، اور دو درست است و آنجا که ه. ل معبدي که در دنیا ساخته شد، آنجا بودل مسجد و او
پس وقتی بفرماید در موقع نماز رو به سوي او کنید، اگر ما بر خالف آن رفتار کنیم این نماز . محترم شد
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  . امر را در نظر بگیریم تماً رو به آنجا کنیم و همان وجهۀباطل است و ما باید ح
گویند به  می خواند؟ بعضی می نمازه بود، اختالف است که چه جور پیغبر در مکّ) ص(در ابتدا که پیغمبر 

خواند، در مسجد الحرام که بود، رو به خانه کعبه و در خارج از  می کعبه نماز اینکه حضرت رو به خانۀ
گویند که در آنجا  می بعضی. فرمود و آن طرف قبله حضرت بود می کعبه مسجدالحرام هم که بود، رو به خانۀ

ی یعنی مسجدي که دورتر است، مسجد دورتر یعنی آن مسجد و مسجد االقص. هم اصل مسجد االقصی بود
معبدي که در بیت المقدس بود که توسط حضرت داوود و حضرت سلیمان ساخته شده بود که بعداً معبد 

بیت الَّلحم حدود پنج شش فرسخ است تا بیت (چون حضرت موسی بیت اللّحم را ساخت . یهود قرار داده شد
بعداً توجه یهود به آن . حضرت داوود و حضرت سلیمان بیت المقدس ساخته شد و بعداً توسط) المقدس

جلب شد، چون حضرت داوود و سلیمان هر دو پیغمبر بودند و جانشین حضرت موسی در زمان خودشان 
آن را عربها مسجد اقصی. ه واقع شدبودند، آن مسجدي که آنها ساختند معبد قرار داده شد و مورد توج 

یعنی مسجد دورتر، مسجدالحرام مسجد نزدیک بود و آن مسجد دورتر بود، این است که آن را  گفتند، می
شد هر دو را مقابل قرار  می شد و طوري بود که می گویند که اگر ممکن می بعضی. گفتند می مسجد االقصی

او واقع بشود،  قبلۀ ه در جایی که ممکن بود هر دواین است ک. بدهد، باید طوري بخواند که رو به هر دو باشد
ا جایی که میسر نبود که رو به هر دو باشد، وجه و سمت ام. هر دو مالك بود و رو به هر دو نماز باید بخواند

منوره  ا وقتی که وارد مدینۀه بود امم بود، این در مکّکند، مناط مسجداقصی بود، مسجد اقصی مقد می فرق
در ابتدا موقعی که حضرت وارد شهر مدینه . خواند می اقصی نماز شد، اختالفی نیست به اینکه رو به مسجد

 ه در جنوب و نقطه جنوب، دو سهشد، نماز به طرف مسجد اقصی بود و وضع طوري است در مدینه که مکّ
 و مسجد االقصی در طرف مغرب مدینه واقع) جنوب مدینه(جنوب  درجه تفاوت، انحراف دارد از نقطۀ

کنند، که اگر بخواهند  می ی در واقع یک ربع دایره اي با هم اختالف پیداست که به کلّشود، تقریباً این ا می
خواند، که رو به طرف  می در ابتدا به مسجد اقصی نماز. ت کنند، در حدود ربع دایره اي استتفاوتش را دقّ

توانند  نمی واقعییعنی آنهایی که مغرض هستند، ایراد (کردند  می مغرب باشد، یهود که همیشه بهانه گیري
یهود که کارشان مخالفت با پیغمبر بود و ) گیرند می بگیرند، این است که همیشه ایرادهاي بی سر و ته

قبله ! له اي نداریدمرکزشان هم مدینه بود، شروع کردند به مالمت کردن مسلمین، که شما که از خودتان قب
خوانید، پس شما در واقع  می ه بیت المقدس نمازخوانید، ب می ماست، به مسجد اقصی نماز شما همان قبلۀ

حضرت میل داشتند . این صحبت ها زیاد شد تا به گوش حضرت هم رسید. تابع ما هستید و پیرو ما هستید
ه که طوري بشود که قبله مسلمین، غیر از قبله یهود واقع بشود، براي جواب گفتن به آنها و فرق کند، البتّ

میل داشتندتی بود حضرت اینطور مد .  
یکی از زنهاي دن تا روزي تشریف بردند به دی. خواندند می هفده ماه تمام در مدینه به مسجد اقصی نماز

مروبنِ انصار در خارج از مدینه و از قبیل ه عوف، تشریف بردند به آنجا و عد ه اي هم در خدمت حضرت ع
واندن به سوي مسجد اقصی در وسط نماز ظهر شد، موقع نماز شد، حضرت شروع کردند به نماز خ. بودند

، یعنی ما در آسمان دیدیم که میل تو راماحلَ دسجِاملَ طرش کجهو بلُّقَری تد نقَ: فهوحی نازل شد، این آیه شری
و روي دل تو به مسجدالحرام است، بنابراین روهاتان را به طرف مسجد الحرام قرار بدهید و هر جا باشید در 

این است که دستور ). هکه خانه کعبه در وسط مسجدالحرام است در مکّ(رو به مسجدالحرام بکنید موقع نماز 
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داده شد و در وسط نماز امر شد که همین نماز را هم آنچه هم باقی مانده باید رو به مسجدالحرام باشد، آن 
را برگرداندند، اینها ه این طرفتر بودند، حضرت وقتی رو وقت این صفی که پشت سر حضرت بودند، یک عد

این اندازه تفاوت داشت، که دستور داده . جلو واقع شدند و جلوتر شدند، براي اینکه ابتدا در پشت سر بودند
این است که در آنجا بعداً . دیدند که در بین نماز، حضرت رو را برگرداندند به طرف مسجدالحرام. شد

بلَ مسجدي ساخته شد و نامش گذاشته شد مسجد ین، یعنییا مسجد ذو  َتینالق تَ بلَ مسجدي که داراي دو  الق
آن محل که خانه آن زن بود، که اآلن هم مسجدش هست در مدینه، (قبله است، قبل اول مسجدالحرام بود 

یناو قبله دوم مسجد االقصی بود، که مسجد ذو) روند می در خارج مدینه که براي زیارت به آنجا تَ  لقبلَ
و قبله هست، یک قدري از نماز را به مسجداالقصی خواند و بقیه را هم به گویند که صاحب د می

مسجدالحرام و از آن به بعد دستور داده شد به اینکه نماز را باید به طرف مسجدالحرام بخوانید، قبله از این 
  . به بعد مسجدالحرام است

کعبه در وسط  چون خانۀ. استجدالحرام، خود کعبه از این جهت رسیده است به اینکه قبله در داخل مس
یعنی اگر یک قدري . مسجد واقع شده است، باید حتماً در تمام داخل مسجدالحرام رو به کعبه باشیم

) خارج مسجدالحرام(ه در داخل مکّ. منحرف بشویم از خانه کعبه، ولو در مسجدالحرام باشیم، نماز باطل است
اگر فرض کنیم رو به مسجد باشد . تماً رو به کعبه باشدشود و الزم نیست ح می رو به مسجد، نماز خوانده

ولی خطی که بکشند به خود کعبه نخورد و یک مختصري این طرفتر یا آنطرفتر باشد، در خارج مسجدالحرام 
نماز باطل نیست و رو به مسجدالحرام نماز بخوانند کافی است و در خود حرم، یعنی اطراف و حدودي که 

است که در آنجا صید حرام است و آن زمین محترم است، رو به مکه باید نماز  خداوند حرم قرار داده
رسد به  می در خارج آنجا، رو به طرف مسجدالحرام، یعنی الزم نیست حتماً عین خطی باشد که. بخوانند

از بعد از آنکه این حکم نازل شد، همان ها ب. مسجدالحرام، بلکه به همان طرف مسجدالحرام باشد، کافی است
از خودتان قبله  گفتند شما می کردند و می شروع کردند به مسخره کردن، همان یهودي ها که قبالً مالمت

اگر قبله شما پیش از این درست بوده و نماز شما آن ! گفتند عجب. ماست اي ندارید و قبلۀ شما همان قبلۀ
گر مسجداالقصی بوده، حاال رو به موقع درست بوده پس حاال نمازتان باطل است، به واسطه این که قبله ا

. حاالتان درست است، پس نمازهاي پیشتان باطل بوده بلۀاگر ق. خوانید و نماز باطل است می مسجد الحرام
فاء االیمان بودند همین حالت برایشان پیدا شد شروع کردند به ایراد گرفتن که . مستضعفین و آنهایی که ضُع

دهید؟ اگر حاال درست است، چرا پیش از این رو به  می ال تغییرچرا؟ اگر پیش درست بوده، چرا حا
فرماید اصل و مالك، اطاعت امر است، به هر طرف  می خواندیم؟ این است که خداوند می مسجداالقصی نماز

که او فرمود باید نماز بخوانیم، هر طرف که او فرمود، تا موقعی که امر بود که مسجداالقصی قبله باشد، هر 
وقتی امر شد به اینکه مسجدالحرام را قبله قرار بدهید، . خواند، نمازش باطل بود می مسجدالحرام نمازکه به 

امر را در نظر  این باید همیشه و در همه حال وجهۀپس بنابر. آن وقت رو به مسجداالقصی نماز باطل است
  . بگیریم

لیاُهللا الع قدص ظيمالع  
  



90 

در شب ) ع(فداکاري حضرت علی  ۀو قضی شرح آیاتی از قرآن کریم -19
  )ص(هجرت پیامبر 

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم
  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ

خرند جانشان  می فروشند جانشان را براي طلب کردن رضاي خدا، یا می می فرماید بعضی از مردم هستند که
را براي هر دو معنی استعمال شده،(را،  گویند،  می هم به معنی خرید و هم به معنی فروش که بیع و شرا شَ

به هر حال به هر دو معنا استعمال ) فروش وخرید، همانطور اشترا، به معنی قبول شرا، که معنی خریدن دارد
 فروشند به جهت طلب کردن رضاي خدا، یا جانشان را می شده است که بعضی از مردم هستند که جانشان را

  . ه جهت طلب کردن رضاي خدا، و خدا بسیار مهربان است و خرده دانخرند ب می
نازل ) ع(حضرت علی  فاق است که دربارةکه این آیه طبق آنچه که در تفاسیر شیعه رسیده است، قریب به اتّ

بعضی . نازل شد) ع(علی  گویند که این آیه دربارة می کنند، می اکثر اهل سنّت هم همین را ذکر. شده است
 ه کمتري بازکنند که درباره عمار یاسر نازل شده و عد می آنها و جمع قلیلی از مفسرین شیعه ذکراز 
قضیه اش این بود که چند نفري را حضرت به درخواست یکی از قبایل براي . گویند درباره زبیر نازل شد می

دبنِ اُبی و چند نفر دیگر بودند، رس که حضرت فرستادند و در بین راه وقتی  تعلیم احکام فرستادند، از جمله م
یکی از قبایل نزدیک به آنها شناختند که اینها از مسلمین هستند و از طرف حضرت مأمورند به فالن قبیله 

یکی دو نفر از آنها فرار کردند و آمدند به . بروند، چون از دشمنان اسالم بودند، حمله کردند و اینها را کشتند
ها همینطور جسد اینها را گذاشتند، بعد حضرت فرمود کیست که برود و این اجساد را مدینه خبر دادند، این

بیاورد و دفن کند؟ زبیر داوطلب شد با چند نفر دیگر و اینها محرمانه و شبانه حرکت کردند و رفتند و به هر 
نها را بگیرند و بکشند، خبر شدند آنها، آمدند پشت سر، خواستند ای. طور بود اجساد را برداشتند و برگرداندند

  . جنگ مختصري واقع شد و باالخره متصرف شدندو آنها برگشتند
اینجا در واقع زبیر خودش را فروخت براي اینکه اطاعت امر پیغمبر را بکند، یعنی جانش را در راه خدا داد، 

معذلک حرکت کرد  شود، می براي اینکه یقین و احتمال کشته شدن، بلکه ظنّ نزدیک به یقین بود که کشته
گویند این آیه درباره او نازل شده است و در زمان پیغمبر، زبیر شخص بسیار با ایمان  می این است که. و رفت

و ثابت قدم و با اعتقادي بود، متأسفانه در اواخر عمر خودش، موقعی که در واقع پیر شده بود، آن موقع 
ل را او و طلحه ایجاد کردند و اُم المؤمنین، قضی. جنگید) ع(شیطان بر او غلبه کرد و با علی  م ه جنگ ج

عایشه را هم فریب دادند در این قسمت، ولی در آن زمان خیلی خدمات کرد، خیلی زحمت ها کشید که 
حد همه فرار کردند، براي حضرت رسول فقط علی ماند و ابودجانه و زبیر که اینها دفاع ی در غزوةحتّ  اُ
ت جنگ، زبیر هم در وسط افتاد، یعنی طوري کردند که بر اثر شد. بقیه همه فرار کردندکردند از حضرت،  می

فاصله قرار دادند مشرکین، مشغول جنگ بود که فاصله قرار دادند و زبیر را از حضرت دور کردند که او را در 
یار حساس این است نکته بس. براي حضرت باقی ماند، علی و ابودجانهدو نفر . گرفتند و محاصره کردند وسط

رشه اسمش است(که حضرت رسول ابودجانه را  او را خواستند و فرمودند که اینها قصد ) که سماك بنِ خَ
که جانت در خطر نباشد ! کشتن مرا دارند و با تو کاري ندارند و بیعتم را از گردن تو برداشتم، تو فرار کن برو
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ه بروم که آنها هم باالخره خواهند برگردم، براي زن و بچعرض کرد که من بروم به مدینه و . و سالم بماند
رد رد، دارائیم هم از دست من خواهد رفت! م براي ! براي مال خودم بروم، براي دارائیم، آخرش که خواهم م

! و من تو را دارم، من غیر از تو دیگري ندارم! پس کجا بروم؟. منزلم بروم که منزلم باالخره خراب خواهد شد
مر دارم نمی هرگز مقصود فرمودند تو برو، بیعتم را از گردن تو برداشتم، ولی علی باید . روم نمی روم و تا ع

  . باشد پیش من، که او این جواب را داد
کرد، چون حمله  می مشغول جنگ شد و دفاع. حضرت دعایش کردند، مورد لطفش قرار دادند و دعا کردند

 کرد و از یک طرف ابودجانه و وقتی حمله می طرف علی جنگ و دفاع کرده بودند مشرکین به پیغمبر، از یک
فوراً ) ع(علی . کرد در قسمت خودش، تا باالخره افتاد و از پا درآمد می کردند به پیغمبر، این هم دفاع می

دوید و او را حرکت داد و خدمت پیغمبر رساند، عرض کرد آیا به بیعت خودم وفا کردم؟ آیا راضی هستی از 
. حضرت فرمود بله، تو به بیعت خودت وفا کردي و من از تو راضی هستم و خدا هم از تو راضی باشد! ؟من

  . این را گفت و در همان حال از دنیا رفت و شهید شد
این است که . زبیر هم در این قسمت بود، در این حاالت بود ولی بعدها حالش عوض شد و امر دیگري است

زبیر نازل شده است و در آن قضیه که جزئیاتش یادم نیست، براي اینکه  ربارةگویند این آیه د می بعضی
تها قبل دیده ام اسامی اشخاص را، اینکه به کدام قبیله مأمور شد، به خاطر ندارم ولی مطلب این بودمد .

دینه، عمار یاسر نازل شده این آیه، که بعد از آنکه حضرت مهاجرت فرمودند به م گویند دربارة می بعضی
ت مسلمین مکّشروع کردند مشرکین به آزار و اذیار که یاسر نامش بود و مادرش که ه، از جمله به پدر عم

سمیه بود و عمار را آوردند بیرون شهر و شروع کردند به صدمه زدن و اذیت هاي فجیعی ت کردن، واقعاً اذی
ی به سمیه گفتند که تو عاشق حتّ. حش بدهندکردند، که برگردند از دین اسالم و به محمد سب کنند و ف

محمار راد شده اي و از این حرفها، خواستند شاید از این راه منصرفش کنند مادر عم .ار که به پدر و مادر عم
هیچ وجه حاضر نشدند که برگردند و منصرف بشوند از اسالم و با صدمه و زجر زیادي که به آنها دادند، آنها 

پدر و (ه بودند، ل شهدایی که در راه اسالم کشته شدند، یاسر و سمیکه در واقع او. کردند را کشتند و شهید
  ) مادر عمار

ه شب محرمانه حرکت کرد از مکّ. ار دید که فایده اي ندارد و او گفت من برمی گردم و او را آزاد گذاشتندعم
منین و مسلمین بدگویی از او کردن، خبر به شروع کردند، مؤ. ار از اسالم برگشتهخبر رسید به مدینه که عم

او هم شبانه حرکت کرد ولی . ار اهل برگشت نیستعم! ار برنمی گرددعم! حضرت رسید، حضرت فرمودند نه
مدینه نشده بود که گویند هنوز وارد  می لرزید که مبادا در این کار خطا کرده باشد، این است بعضی می دلش

را کرده، می از مردم کسی است که: فرماید می که او نازل شد این آیه دربارة  خرد جانش را، اینجا معنی شَ
خرد جانش را، یعنی خودش را خرید، جانش را خرید، از کشته شدن آزاد کرد براي رضاي خدا، یعنی  می

 سالمِالل هدرح صشرين م و: دفرمای می واالّ او برنگشته، آن آیه دیگر هم که! براي اینکه خدمت حضرت برسد
الّا کرِن اُمه قَ ولب همطممياالبِ نکه مقصود عبارت  انالّا کرِن اُمه قَ ولب همطممياالبِ نکسی که مجبور شده باشد  ،ان

شهرت پیدا . این آیه به طور قطع درباره عمار نازل شده. به اینکه برگردد ولی دلش به ایمان مطمئن است
کردند خدمت حضرت که آمدند، حضرت این را فرمود، بعد  می عمار برگشته، مؤمنین بدگویی کرد، به اینکه

فرمود این درباره عمار است، عمار وقتی وارد مدینه شد،  ،انمياالبِ نطممه لبقَ و هکرِن اُم الّا :آیه نازل شد که
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  . بر واقع بشودلرزید که مبادا مورد کم لطفی پیغم می خیلی مضطرب بود و دلش
ولی هنوز پیش از اینکه به زیارت حضرت نائل بشود، دیگران که او را دیدند، خوش خبري بهش دادند که آیه 

عمار از کسانی بود که تا آخر . و آمد به زیارت حضرت) انمياالبِ نطممه لبقَ و هکرِن اُم الّا(درباره تو نازل شده 
 ، اي عمار تو راهيالباغ ةُئَالف کلُقتار تما عي: فرماید می ار کرد که پیغمبر درباره اوهم با ثبات قدم و استقامت ک

. کنند، این را خبر داد می من ن بر اسالم و ایمان و دین و خلیفۀکشند گروهی که سرکش هستند و طغیا می
ا کشتید، شما او را کشتید، این است که در جنگ صفّین کشته شد، خبر آوردند براي شامی ها که عمار ر

شود که ما بر باطل  می پس معلوم! سروصدا راه افتاد، چون همه این خبر را شنیده بودند، گفتند عجب
معاویه، عمروعاص را خواست و . هستیم و فئه باغیه هستیم که پیغمبر خبر داده و هیاهو و اختالف پیدا شد

آن رؤسا را صدا کرد و گفت ما که نکشتیم او ! وابش با منگفت چه بکنیم؟ اینطور چیزي پیش آمده، گفت ج
براي چه؟ به واسطه اینکه کسی که پیرمرد نود ساله را براي جنگ بفرستد در واقع سبب قتل ! را، علی کشته
تواند جنگ بکند به جنگ فرستاد و باعث قتل او  نمی علی این پیرمرد نود ساله را که. شود می او آن شخص

  . مقصود علی است هيالباغ ةُئَفبنابراین علی بود، پس 
به این ترتیب آنها هم این قدر کم فکر و بی عقل بودند که فوري باور کردند و گفتند علی باعث قتلش شده، 

 پس اینها کشتند، آن اشخاصی که سرکشی کردند، ،هيالباغ ةُئَالف کلُقتت: فرماید می در صورتی که صریح
فرماید  می و به اضافه، قتل غیر از سبب قتل است و! کشد یک نفر، که بگوییم علی باشد می افرماید تو ر نمی

یه تو را الباغ ئَهار نازل شده استاند  مقصود، این آیه را بعضی گفته. کشند می که فولی آنچه که . درباره عم
  . نازل شده است) ع(علی  است بین شیعه، این است که دربارة فاققریب به اتّ

ه در آن مجلس مشورتی خودشان نشستند و تصمیم گرفتند به این فکر مشرکین مکّ ه موقعی که در دارالنَّدو
شناختند کی بود؟ که  نمی د را بردارند، یک پیرمردي هم به صورت گمنام در مجلس آنها نشست کهکه محم

جدي در آنجا ظاهر شد گفتند، با هم  می هر کدام چیزي .در اخبار ما رسیده است شیطان به صورت پیرمرد نَ
گفت او را حبس کنیم در یک جایی و روز به روز نانی و آبی  می کردند که چه کنیم؟ یکی مثالً می مشورت

یک مرتبه آن پیرمرد گفت این . برایش ببریم و اجازه ندهیم که اصالً بیاید بیرون یا کسی او را مالقات بکند
شکنند و او را  می کنند و در را می کنند، یا مسلمان ها حمله می فوري بنی هاشم حمله! که چیزي نیست

ه بیرونش کنیم، باز این پیرمرد گفت که اگر گفتند اصالً از مکّ می یک عده. آورند، فایده اي ندارد می بیرون
ام کند، این ممکن است که برعکس، به نفع او تم می رود این فتنه ها را جاي دیگر ایجاد می بیرونش کنیم،

ه ن کنیم، پیدا کنیم و از قبایل مختلفی که در مکّابوجهل گفت که از هر قبیله اي یکی دو نفر معی. بشود
و را بکشند، دیگر بنی هاشم با همۀد و اهستند و آنها را مأمور کنیم که یک مرتبه حمله کنند به خانه محم 

اهند کرد و انتقام خواهند کشید، آن وقت که بگوییم خواهند جنگید و قصاص خو! توانند بجنگند نمی ما که
کنیم و  می شویم، پولی جمع آوري می همه جمع! شوند که دیه بگیرند، خونبها بگیرند و حاضریم می مجبور

  . دهیم می دیه او را
تصمیم گرفتند شب . این فکر از همه بهتر است، همین ترتیب را باید انجام بدهیم! پیرمرد نجدي گفت بله

ه(د و محرمانه هم باشد، یعنی از آن مجلس، محم ار را بکنند و حمله بکنند به خانۀک که شد همین النَّدو دار (
ی گفتند از خود بنی به خارج سرایت نکند و از هر قبیله اي چند نفر را بخواهند، یک نفر یا بیشتر و حتّ
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اب کردند و قرار شد که آخرهاي کنیم که عموي پیغمبر باشد، او را هم انتخ می هاشم هم ابولهب را انتخاب
  . شب حمله کنند به خانه پیغمبر و پیغمبر را در رختخواب بکشند

النَّدوه اینطور تصمیم گرفته شده که تو را امشب  در این بین جبرئیل نازل شد به پیغمبر و عرض کرد در دار
حضرت فرمود آخر امانتهاي . ینهفرماید که باید حتماً همین امروز حرکت بکنی براي مد می بکشند و خدا امر

 عرض کرد که خدا! شود که همین امشب؟ می ب کنم و چطورمردم پیش من است، وضع زندگی را باید مرتّ
ل این است که حضرت او. امانتها را به علی بسپار که به صاحبانش بدهد! فرماید هرطور که هست می

که قریش و مشرکین تصمیم دارند که امشب مرا  ، علی را احضار کردند، فرمودند)ع(فرستادند پیش علی 
بکشند، جبرئیل به من خبر داد و خدا امر فرمود که من به مدینه مهاجرت کنم، آیا تو حاضر هستی که در 

رود؟ و دیگر  می عرض کرد اگر من در جاي تو خوابیدم آیا جان تو سالم بیرون) ع(جاي من بخوابی؟ علی 
. رود می روم و جان من سالم بیرون می حضرت فرمود بله، اگر تو بخوابی من یابند؟ نمی دشمنان به تو دست

 هعرض کرد بنابراین هزار جان من فداي تو، جان من در مقابل تو چه ارزش دارد که من فکر جان بکنم؟ البتّ
م را بیاور با واطتها را به صاحبانش رد کن، بعد فَحضرت دستوراتی به او فرمودند و فرمودند که امان! خوابم می

خواهر (ه حضرت بود خودت، یعنی فاطمه ها را، فاطمه دختر پیغمبر و فاطمه مادر علی و فاطمه دختر عم
اینها را با خودت بیاور، حرکت بده و بیا به مدینه، علی اطاعت کرد، بعد ابوبکر را خواستند، حضرت ) زبیر

 تو حاضري با من بیایی؟ عرض کرد بله، اطاعتفرمودند این طور به من دستور داده شده که حرکت کنم، 
پولی به او مرحمت کردند و فرمودند بفرست دو شتر بخرند، یکی براي من، یکی براي خودت و . کنم می

چون اطمینان به خود (دهی به غالمت که پس فردا این دو شتر را در فالن جا رها کند و برود  می دستور
  . م و با شتر برویمتا ما بعد حرکت کنی) غالم هم نبود

چون من گفته ام، باید پول را بگیري، این ! فرمودند، نه. خرم می ابوبکر پول را قبول نکرد، عرض کرد خودم
شتر سرخ موي، شترهاي بسیار قیمتی و بسیار تند رو و راهوار را . (است که رفت و دو شتر سرخ موي خرید

راي خودش و بعد آمد خدمت حضرت، عرض کرد یکی براي حضرت، یکی هم ب) گفتند می شتر سرخ موي
که خریدم، بعد همان پول را تقدیم کرد، عرض کرد این نیاز است، پول را مرحمت کردید، خریدم ولی از 

ابوبکر در خدمت حضرت . حضرت قبول فرمود و دو نفري حرکت کردند. خودم نیازي است که تقدیم کنم
نویسند که ابوذر حضرت را  می ی بعضیآنها را نبیند که حتّبود، محرمانه حرکت کردند به طوري که کسی 
مشرکین رسیدند و گفتند که ابوذر این چه است که بغلت . در جوال کرد و پشتش کول گرفت و برد بیرون

محمد ! کنی؟ می بعد آنها گفتند که ما را مسخره. محمد است: گفت! کول گرفته اي؟ اینقدر سنگین و بزرگ
این است (کند  و رد شدند  می اینها هم خیال کردند مسخره! محمد است! ؟ گفت بله!اي را در جوال کرده

و پیغمبر را برد ) فرماید خداوند در زیر آسمان کسی را راستگوتر از ابوذر نیافرید می که پیغمبر در حدیثی
غار ثور تقریباً شش . (بیرون و ابوبکر هم از جاي دیگر رفت، تا رفتند به غار ثور و شب را در آنجا ماندند

ه است، ما هم تا دامنه کوه رفتیم، ولی چون خیلی بلند بود، کیلومتري یا بیشتر، هفت هشت کیلومتري مکّ
شب بعد هم . و حضرت در آنجا استراحت فرمودند، شب را در آنجا خوابیدند) دیگر نرفتیم باالي غار ثور

 فرق بین علی و ابوبکر این بود که علی با اینکه یقینرفت با کمال راحتی خوابید، که ) ع(همینطور، علی 
دانستند  می اینکه شب بنا بود حمله کنند، آن هم شب تاریک از کجا داشت که کشته خواهد شد، به واسطۀ
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حمله کنند و قطعه قطعه کنند، معذلک علی با نهایت آرامش و راحتی و شاید بهتر ! که علی است یا محمد؟
 داند و خیالش راحت است که محمد سالم می وابید، چون یک کار بزرگی انجام داده واز شبهاي دیگر هم خ

ولی در غار ابوبکر وقتی که مشرکین آمدند و صداي . ماند، این است که با نهایت آرامش و راحتی خوابید می
، حضرت فرمود که کشند می آیند به غار و ما را می گفت اآلن. آنها را در پشت غار شنید، ناراحت شد و ترسید

 مقصود، فرق علی و ابوبکر در این بود که علی با اینکه یقین. خدا با ماست، باز هم اضطرابش رفع نشد! نترس
شود، هیچ خم به ابرویش وارد نیامد، ولی ابوبکر با آنکه در خدمت حضرت بود و حضرت  می دانست کشته می

ترسید، وحشت داشت با این  می دا با ماست، معذلکه نخور و ناراحت نباش که خهم صریح فرمودند که غص
این است که یک مرتبه پرده در جلو برداشته شد، آن طرف غار را حضرت . که خدمت حضرت هم بود

 نشینیم و می فرمودند ببین، این دریاست و این هم کشتی، اگر اینها از این طرف آمدند، ما فوري در کشتی
  . رویم که آن وقت خیالش راحت شد می

نزدیکی . آنها نیمه هاي شب دور خانه را گرفتند که مبادا کسی بیرون برود. با این ترتیب خوابید) ع(علی 
من راضی نیستم  در این موقع، به واسطه ! هاي صبح و طلوع فجر خواستند حمله کنند، ابولهب گفت نخیر

اطمه هم هست، آنها چه تقصیري اینکه در این خانه به غیر از محمد، دیگران هم هستند بچه هم هست، ف
صبر کنید هوا ! دارند؟ که در این موقع شب شما حمله کنید و آنها را هم به زحمت بیندازید و ناراحت کنید

این است که وقتی وارد خانه شدند یک مرتبه علی از رختخواب بلند شد، گفت چه کسی . روشن بشود
گفت مگر شما ! هتشان گرفت، گفتند محمد کجاست؟ب. هستید؟ چه کار دارید؟ یک مرتبه علی را دیدند

یکی گفت ! دانم کجا رفته؟ نمی من که! دانم که محمد کجاست؟ می محمد را به من سپردید؟ من از کجا
کنیم، علی را بکشیم، باز هم یک انتقامی کشیده ایم، این علی خیلی  نمی حاال به محمد که دست پیدا

محمد ! فتند بر فرض علی را بکشیم، باالخره فایده اي ندارد، اصل محمد استیک عده گ. طرفدار محمد است
این است که اختالف پیدا شد، باالخره منصرف شدند از قتل علی، که در اخبار رسیده است به ! را پیدا کنید

وت و برادري بین شماها بسته ام، آیا خُ شما طوري  اینکه خداوند به جبرئیل و میکائیل فرمود که من عقد اُ
هستید که هر کدام از شماها حاضر باشید که یک مقداري از عمرتان را به دیگري ببخشید؟ عرض کردند، 

پس من دو بنده در روي زمین آفریده ام و بین : افتخار کرد خداوند و فرمود. ما که این حال را نداریم! نخیر
عرض . دیگري کرد و عمرش را به او بخشیدآنها عقد اُخوت بسته ام و یکی از آنها جان خودش را فداي 

کردند چه کسانی هستند؟ ندا رسید او محمد است و علی، که علی جانش را بخشید و خودش را فداي 
این . الهی حفظ کرد ه در واقع قواي الهی و قدرتالبتّ! محمد کرد در جاي او خوابید، بروید و او را حفظ کنید

علی » فروشند در مقابل رضاي خدا می مردم هستند که جان خودشان را از بعض«است که این آیه نازل شد 
براي رضاي خدا این کار را کرد و خداوند هم بسیار مهربان است نسبت به بندگان خودش، این است که ) ع(

  . عنایت او هم شامل شد و علی را حفظ کرد
یلاُهللا الع قدص ظيمالع  
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  سوره مائده 48الی  46، آیات ةدشرح کتاب تفسیر بیان السعا -20
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
فرماید، بعد از آنکه دستور داد به اینکه باید حکم خدا را در نظر داشته باشند و  می خداوند خطاب به پیغمبر

فرماید ما هم همانطور که به آنها کتاب نازل  می به آنچه خداوند امر فرموده و نازل کرده حکم کنند، اینجا
 نم هيدي نيما بقاً لدصم ميرم ی ابنِسيعم بِهثارِينا علی آفَّقَو: فرمود هعدن بنا ميفَّقَو ل کهکردیم، کتاب تورات و انجی

دفرمای می بعدش ةيوراالت :اَ ونزيلَلنا اک الکاحلَبِ تابقِّ زل کردیم به سويما نا ق الح  تو کتاب را به حقّ، که بِ
، قاحلَساً بِبلَتما انیتی که هست، به واسطه آن، کتاب را نازل کردیم ییعنی به سبب حقّ، که به واسطه آن حقّ

ق، که با حقّ بر تو نازل کردیم و حقّ واقعی  الح ع س است به حق یا میعنی خودش به حقّ است و متلب
حقّ مضاف، . ون حقّ مضاف داریم و حقّ مطلق، حق مطلق همان ذات خداوند است، تعالی شأنهچ(چیست؟ 

متّحد است با مقام والیت، مقام والیت اند  ت آن طوري که عرفا گفتهعبارت است از مقام مشیت، مقام مشی
 قاحلَبِ تابالک کيلَلنا انزاَ پس بنابراین حق در) حد است با محمدیت محمد و علویت علی علیه السالمهم متّ

یعنی با والیت بر تو کتاب . چون حقّ مطلق در اینجا مراد نیست، پس مراد همان والیت است، والیت کبري
. کند می یعنی آنچه که جلویش هست از کتاب، تصدیق آنها هم ،کتابِال نم هيدي نيما بقاً لدصمرا نازل کردیم، 

کند، پیغمبر ما هم  می کند، انجیل او تصدیق تورات را می تصدیق) ع(ی بن مریم همانطور، حضرت عیس
مهیمن ( هيلَناً عميهم وکند،  می فرماید، آن کتابها را تصدیق می تصدیق تورات و انجیل و نبوات گذشته را

یل به مهیمن گویند مئیمن است، با همزه، که مئیمن تبد می مهیمن را اصلش. مراقب اوست) یعنی رقیب
قَه شده و بعد احراق، ریختن خون، احراقَ الدم، احراق خودش یک فعلی شده،  رَ قَه که بعد ح رَ شده، مثل ع

ل(حاال مهیمن هم . فعل بر غیر قیاس در واقع یع فَ ط، اسم فاعل است از همینه، یعنی جبروت، قدرت، تسلّ) م
گویند،  می ینان بودن، حافظ بودن، اینها را همه مهیمنمراقبت و محافظت، اعتماد، امین بودن و مورد اطم

این کتاب مهیمن بر اوست، یعنی مراقب است که اصلش را حفظ کند، کسی . که یکی از اسم هاي خداست
  . گیرند می همه از یک معنی لغوي سرچشمه. ط بر اوستهم که حافظ بر چیزي است پس مسلّ

نی در همان دو موقع که مراجعه کردند به پیغمبر، یکی براي آن براي اینکه اگر پیغمبر در همان موقع، یع
بنِ سوریا را از فدك خواستند که قضیۀزناي محصنه که حضرت، ا اختالف  ۀخیبر واقع شد، یکی همه قضی

کردند،  نمی اگر این دو موضوع را مراجعه به پیغمبر. بین بنی قریظه و بنی نظیر درباره قتلی که واقع شد
 گفتند و به میل خودشان تصمیم نمی کردند و می آنها و رؤساي آنها حقیقت حکیم تورات را پنهاناحبارِ 

کردند، ولی به پیغمبر که مراجعه کردند، حضرت  می گرفتند، به قراردادي که بین خودشان بستند عمل می
، یعنی مهيمناً علَيهس پ. فرمود در تورات اینطور است و حکم تورات این است و باید مطابق همان عمل بکنید

، پس تو حکم کن بین آنها به آنچه که خداوند نازل فَاحکُم بينهممراقب است که حکم تورات تغییر نکند، 
کرده، ظاهر عبارت این است، یعنی آنچه که نازل کرده خدا همان حکم اسالم است و حکم اخیري که نازل 

  . کند بر اینکه به حکم اسالم باید بین آنها حکم کرد می پس ظاهر آیه داللت. کرده، حکم اسالم است
ی خَ شرع به اینکه به حکم اسالم با آنها حکم  ر است قاضی یا حاکمچون قبالً ذکر کردیم که بعضی گفتند م
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کند  می ولی بعضی آیات داللت. و یا اینکه اعراض کند و به خودشان واگذار کند نبکند و یا به حکم خودشا
 لَنزما اَبِ لِياجنال هلَم اَحکُيلو: که فرمود قبلی ۀباید مطابق حکم خودشان قضاوت کرد، مثل همان آیبه اینکه 

، اهل انجیل اگر به قاضی خودشان مراجعه کنند، حکم انجیل است، پس بنابراین بین آنها باید به حکم هفي اُهللا
آنها به آنچه که خداوند نازل کرده است که  فرماید حکم کن بین می اینجا. انجیل عمل کرد و محاکمه کرد

این  بار است، چون در همۀیعنی در اینجا به طور کلّی آن هم باز مبتنی بر اخ. این تعریض به امت هم هست
 موضوع ها اخبار رسیده است، مخصوصاً از حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السالم که بیشتر آیات را

 اینجا هم. نافقین امت، دشمنان علی و مخالفین علی و دوستان علیفرمایند که تعریض است به م می
فرماید حکم کن بین آنها، یعنی بین آن امت خودت و اهل کتاب به آنچه که خداوند درباره علی نازل  می

یعنی همان حکم والیت را به آنها بگو و اگر هم ادعایی داشتند و مخالفتی کردند، تو بگو حکم . کرده است
  !است این
و ال تهوائَع اَبِتهم ماحلَ نخواهش هاي آنها را پیروي نکن از آنچه که براي تو آمده است از حقّ، حق ق ،

تو به . چیست؟ حق همان است که درباره علی نازل شده است یا حق، حکمی است که در اسالم آمده است
  . ن کنوده، همان حکم را معیتو همان حکم واقعی را که خداوند فرم! میل آنها رفتار مکن

ِّلکُل جعنکُلنا مم شةًرع و براي هر یک از شما قرار دادیم شرعه اي را و منهاجی را، که باز این ظاهر آیه نهاجاًم ،
کند بر اینکه بنابراین براي هر کدام از اینها باید مطابق خودشان حکم کنند، براي اهل تورات، به  می داللت

  . ان و براي اهل انجیل به انجیل، براي مسلمین به حکم اسالمتورات خودش
اگر امر خالفت بر من راست بشود و ثابت و پا برجا بشود که دیگر خیالم از این  فرماید می )ع(حضرت امیر 

ماند  می شد، و ثابت نمی گرفتاري ها راحت بشود، آنوقت اگر از همان اول این گرفتاري ها و ناراحتی ها پیدا
کردم که باز آن  می ر خالفت بر من، بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجیل به انجیلشان حکمام

فرماید به اینکه براي هر یک از  می اینجا هم. کند که باید بین آنها به کتاب خودشان حکم کرد می داللت
نکُم یعنی از شما اهل کتاب و یهود و نصارا، یا براي هر یک از شما و آنها(شما  که مثل اینکه براي تقریب، م ،

شریعت و شرعه، آن محلی را . ن کرده ایمبراي هر یک از شما شریعتی را و منهاج و روشی را معی) گفته شده
ه  می روند آب برمی دارند، آنجا را شریعه می که عموماً جلوي رودها جاي معینی است که رع گویند یا ش

گویند شریعت اسالم، براي این است که  می عمومی است و شریعت هم، کهگویند که براي آبگاه  می )شریعه(
دستور عمومی است، چون حکم عمومی است و همه باید از آن استفاده کنند، از این جهت شریعت نامیده 

  . شده است
راه چیست؟ آن مراتب قلبی و معنوي، آن راه روحی، که طریق باشد، . ن شده استو منهاج، یعنی راه معی

کنیم، به واسطه اینکه شریعت، عمومیت دارد و  می طریق واضح به حسب قلب که ما به طریقت، اصطالح
 توانند از یک طریق معین و باریکی که راه تنگ است، همه بروند و نمی ولی طریق، همه. نسبت به همه است

راي هر کدام از شماها شریعت و فرماید ب می .این است که طریقت نامیده شده، یعنی طریق الی اهللا. روند نمی
هم دستور عمومی داده ایم و هم دستورات معنوي و روحی و قلبی داده شده است . ن کرده ایممنهاجی معی

یعنی این ! داد می خواست همه شما را یک دسته قرار می که هر دو را ما دستور داده ایم و خدا هم اگر
فات براي این است که آزمایش کند شما را و امتحان کند در شد ولی همین اختال نمی اختالفات نبود و پیدا
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  آنچه که به شما داده که آیا حاضر هستید که بپذیرید احکام را یا نه؟ 
خواستند برگردند، این  می ه اي بودند و عادت داشتند به احکام دیانت مسیح، آن وقت اگرچون یک عد

ه عامل بودند به دیانت موسی، آن ا یک عدی. تن حفظ کردن خودش مشکل اسای! خودش ترك عادت است
فرماید این تغییرات  می وقت وقتی که برگردند و اسالم بیاورند، خودش نگهداریش مشکل است، پس خداوند

که داده شده است براي این است که امتحان کند شما را، آزمایش کند شما را و ببیند آیا نسبت به این حکم 
یا اینکه همان عادت را در ! پایبند و پابرجا هستید؟ ثابت و مستقیم هستید یا نه؟جدید که آورده شده است، 

، که باید روي عقل و تدبیر و تدبر کار کرد، نه وندقتم مهلی آثارِا عنا اي، ةَملی اُدنا آبائنا عجا وناد؟ که نظر داری
دانید که این اختالف نظر، اختالف حکم و منهاج و  می ا، پس بنابراین وقتی شماتريا اخلَقوبِاحتفَ. دروي تقلی

ت کنید و سبقت بگیرید به خیرات، در کارهاي خیر شرکت کنید، در شرعه براي آزمایش شماست، جدی
ت چیزهایی که خداوند به شما امر کرده است بر زبان پیغمبرش، بر آنها سبقت بگیرید و کوشش کنید و جدی

ت کنید هر کدام جلوتر از دیگران یعنی جدی. بی که از اسالفتان به شما رسیده استکنید، نه در عادات و آدا
، خدایا ما ماماًا نيقتلملنا لعج وت کند که جلوتر باشد که، هر کسی که جدی. باشید و سبقت بگیرید بر دیگران

 ت پیداقرار بده، به این معنا عمومیجلورو ) امام یعنی جلورو. (را پیش قدم قرار بده، ثابت در خیرات قرار بده
، ولی در کارهاي آخرت برعکس، طانيالش نم ةُلَجلعاَل الزم است، ا صبر و تحمه در کارهاي دنیکند، که البتّ می

سرعت بکنید و بشتابید، که شیخ ابوبکر واسطی است از  مکُبن رم ةرغفلی ما اعوسارِر، باید مبادرت کرد به خی
ل وقت که هر چه زودتر گوید تأنّی در هر چیزي پسندیده است جز در سه چیز، یکی در نماز او می رفا،ع

گناهکار هر چه زودتر از گناه توبه . یکی توبه، و در توبه تأخیر نکند. ل وقت بهتر استبخوانند نماز را در او
آن وقت حال توبه ! کن است امشب بمیردتوبه را از امروز به فردا نیافکند، براي اینکه مم. کند بهتر است

ت، در اخبار یکی تجهیز می. نداشته باشد و بدون توبه از دنیا برود، پس بنابراین در توبه هم باید تعجیل بکند
رسیده است کسی که مرده است را باید هر چه زودتر حرکت بدهند و در تشییع و غسل و کفن و دفنش 

رد، آنجایی که سکته اي باشد که احتمال حیات آن برود ولو به ظاهر هم ه استثنا هم داالبتّ. تسریع کنند
رود و ممکن است ظاهراً  نمی حیات نباشد و احتمال حیات برود، چون اگر سکته مغزي باشد، زود از بین

قلب اگر از حرکت ایستاد، دیگر ! سکته قلبی نه. رود نمی هیچ حس و حواس نداشته باشد، ولی زود از بین
. ده، ولی طبیب باید معین کند و بفهمد و گاهی از اوقات هست که سکته هست، ولی هنوز مرگی نیستایستا

به اینکه یک شبانه روز باید نگاه بدارند که شاید اند  این است که در اخبار هم رسیده است و اطباء هم گفته
  . آثار حیات در آن پیدا بشود

ع یا صااند  ه اي که به اختالف ذکر کردهقضیجم یان(حب م الب عجم که شیخ طبرسی باشد و بعضی هم به )م
نهج الصادقین که ملّا فتح اهللا کاشی است نسبت داده اند، که هر دو از علماي بسیار بزرگ شیعه  صاحب م

د جنازه را حرکت دادن. که از دنیا رفته استاند  نویسند به این که سکته کرد و گفتند خیال کرده می .اند بوده
فن و دفن کردند و برگشتند روم و کفن این  می اتّفاقاً یک کفن دزدي بود و او شب گفت. و غسل و نماز و کَ

 رود شروع می .دزدم، براي این که او از علماي بزرگ بوده و البد کفن قیمتی اي داشته است می شخص را
ن کردند و روي قبر را پوشاندند، در این بین یعنی در همان موقع بعد از اینکه دف. کند به کنلگ زدن می

حاال اگر شخص دیگري باشد، غالباً در . آید در قبر می که سکته کرده بوده به هوش! آید می ایشان به هوش
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بیند در وسط قبر است و  می براي اینکه! رود می کند و از بین می این قبیل مواقع باز یک مرتبه سکته دیگري
کند که اگر دو مرتبه  می آید پیش خودش نذر می در همان موقع که هوشولی ایشان ! هیچ راه امیدي نیست

آید  می فاقاً در این موقع آن کفن دزداتّ. بیرون آمد و زندگی از سر گرفت، تفسیري براي قرآن مجید بنویسد
شود، اولش که سوراخ  می یک سوراخی پیدا. خواهد باز کند می کند به کلنگ زدن و درِ قبر را می و شروع

 هبیند و متوج می او. خورند می آید، یک مرتبه تکانی می شود، راه نفسکش براي ایشان به وجود می پیدا
د می کند و می شود، وحشت می و نترس که من زنده هستم، ولی دیگر او وحشتش را ! زنند که نه می صدا. د

آید درِ  می وضع و با همان کفن شب آید، با آن می کند و بیرون می هر طوري بوده درِ قبر را باز. کرده بوده
رده آمده، همه وحشت می کنند، می آیند در را باز می زند، می منزل، در کنند و ناراحت می بینند این م 

 ناراحت نشوید من خودم هستم و سکته کرده بودم و شما اشتباه کردید و بر! گویند نه می ایشان. شوند می
کند به نوشتن تفسیر و بیست سال بعدش هم  می پوشانند و بعد شروع یم گردانند او را به منزل و لباس می

و االّ در کار خیر به طور کلی . حاال در این قبیل مواقع تجهیز خوب نیست، یعنی تسریع در عمل. زنده بوده
پس هر که سبقت به خیر . براي چه؟ به واسطه اینکه برگشت شما همه به طرف اوست. باید سبقت گرفت

  . ده است، به واسطه اینکه جلوتر رفته استبگیرد بر
  کسی نیارد زِ پس، تو پیش فرست    برگ عیشی به گور خویش فرست

فهمید که چرا اختالف پیدا کردید، چرا دین موسی پیدا شد، دین  می ، پس آنجاونَفُلختت هيم فنتما کُم بِکُباُنيفَ
از همان اول دین اسالم ظهور نکرد و این مراتب مختلف پیدا چرا یک مرتبه ! عیسی پیدا شد، بعداً دین اسالم

بود که همه، آدم هاي خوبی بودند،  نمی اگر باطلی. شد، یا حق و باطل پیدا شد، براي اینکه امتحان کنند
. پس باید باطلی باشد که قدر حق دانسته بشود. مثالً مالئکه و همه اهل بهشت بودند و کارشان عبادت بود

تی و شرافتی بر دیگري نداشتند، بود همه مردمان بسیار منزّه و خوب بودند، هیچکدام مزی نمی اگر شیطان
پس خداوند این امور را . پیغمبر، امام، امثال اینها، شرافت نداشتند و به اضافه باز هم حکم مالئکه را داشتند

  . معین کرد براي اینکه حقِ خوب دانسته شود
  عظيم صدق اُهللا العلي ال
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  شرح آیاتی از سوره مبارکه لقمان -21
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
فرماید  می .این سوره را سوره لقمان نامیده اند، چون مختصري از وصایاي لقمان حکیم در آن ذکر شده است

حقیقت اشیاء را و گفتیم شکر خدا کن و هر کسی که  ت درما به لقمان حکمت دادیم و خرده بینی و دقّ
شکر خدا را بکند براي خودش شکر کرده، یعنی شکر بکند یا نکند براي خدا فرقی ندارد، ضرري و زیانی 
ندارد، شکر به نفع خودش است و هر کسی هم که کافر بشود، چه کفران نعمت بکند و چه کافر به خدا 

یعنی خداوند بی نیاز است و پسندیده است، یعنی ما چه شکر بکنیم و چه  نِيغَ. بشود، خدا از او بیزار است
  . نکنیم، چه عبادت بکنیم و چه نکنیم، براي او فرقی ندارد، او در مقام خودش هست

  »بر دامن کبریاش ننشیند گرد«
وش به گوید گ می کند، می رسد، مثل پدري که فرزندش را نصیحت می ولی هر چه هست نفعش به خودمان

اگر اطاعت بکند و اگر مدرسه . دهد می ی جایزه به اوحرف من بده، اطاعت من را بکن، درس بخوان و حتّ
کند، پس  نمی زند، براي پدر فرقی می کند و می کند، توبیخش می دهد، اگر نرود تنبیهش می برود به او انعام
اي او چه خوب باشد و چه بد باشد، به باطن او دهد واالّ بر می خواهد که این دستورات را می او خیر فرزند را

ولی اینطور است. فرقی ندارد خداوند هیچ نیازي به بشر ندارد و . دیگر در مرتبه خدایی و خَلقی که به طریق اُ
  . فرماید براي نفع بشر است می آنچه هم دستور

ورز به به خاطر بیاور زمانی را که لقمان به فرزند خودش گفت و نصیحت کرد که اي پ سرك من، شرك نَ
ی دستور دادیم که نسبت به ت کردیم و به طور کلّما به انسان وصی. خدا، که شرك ظلم بسیار بزرگی است

ت بکندپدر و مادر محب .کرده است و دو  می ت هایی با سختی او را نگاهداريمادر او، او را حامله بوده و مد
پدر (یم تو جزا بده، شکر من را هم بکن، شکر والدینت را هم بکن گوی می به او. سال هم او را شیر داده است

ولی اگر ) بینی می اعمال را جۀیعنی در آنجا باالخره نتی(و بدان که برگشت تو به سوي من است ) و مادر را
پدر و مادر کوشش کردند که تو براي خدا شریک بیاوري، یعنی وادارت بخواهند بکنند که برخالف امر خدا 

ر کنی، مثالً بگویند تو باید بت پرست باشی، تو باید دین غیر حق و فالن دین را بگیري یا بگویند نماز رفتا
در امور مربوط به دین، چه . ه نباید بروي، اگر اینها را بگویند آن وقت نباید اطاعت کنینباید بخوانی و یا مکّ

دینی، اگر برخالف، دستوري بدهند، نباید ات باشد و چه واجبات دین باشد، یعنی آن شعائر اصل اعتقادی
رزي به من و آنچه را که علم به او نداري واگر مجاهده کردند و کوشش کردند که تو شریک بِ. اطاعت بکنی

شریک ورزیدن در مقابل، یعنی خلفاي خدا را وسیله قرار دادن شرعاً مانعی ندارد، ولی اند  که بعضی گفته(
  . نباید اطاعتشان کرد) این درست نیست اِهللا ندنا ععاعفَش الِءهؤند تها را بگویولو ب دیگران را شریک قرار دادن،

و مصاحبها فينی الدا مولی در عین حال به نیکی با آنها مصاحبت کن، همان هایی هم که به تو امرفاًعرو ، 
ورزي، به آنها تندي نکن و جواب به نی می کویی بده، بگو من در آن چیزها اطاعت کنند که حتماً باید شرك بِ

کنند، برگشت  می پیروي کن راه کسانی را که به من برگشت. کنم ولی در این امر حاضر نیستم می شما را
اي فرزند اگر به . کنید می دهم به آنچه که شما عمل می شماها همه به من است، من شماها را بعداً خبر

کند در حساب و اگر در  می نیکی یا بدي بکنی، بدان که خداوند ضبط ه اي تو کاراندازه یک خردلی، یک ذر
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توانی آن را از خداوند پنهان کنی، خداوند  نمی روي سنگی هم باشد و یا در آسمان باشد یا در زمین باشد،
آورد، به درستی که خداوند لطیف است، یعنی خداوند لطف دارد و موجوداتی را که  می کند و می آن را ثبت

لطیف یعنی لطف و مرحمت دارد، (بیند و نهایت لطافت را دارد  می یار ریز هستند و کوچک هستند،بس
  ). عنایت دارد و آگاه هم هست

اي پسرك من نماز را به پا دار، امر به نیکی کن، نهی از بدي کن و بر گرفتاریها و مصیبت ها صبر کن، که 
ت استوار باشد باید اینطور باشد، باید صابر باشد ه داراي نییعنی شخصی ک(این از امرهاي ثابت و پایدار است 

خیلی تملّق پیش مردم نکن، خیلی به تکبر هم رفتار نکن و راه نرو، که ) و خونسرد باشد در گرفتاریها
نیک و حد وسط را رعایت کن، حد  در روش خودت رویۀ. را دوست ندارد خداوند هیچ متکبر خودخواهی

الغ است که خیلی بلند صدااعتدال را، صدا کند، پس  می یت را خیلی بلند نکن که بدترین صوتها صداي اُ
  . صدا باید به اندازه باشد

لقمان معروف است به لقمان . دهد می اینها مختصر نصایح و دستوراتی است که لقمان به فرزند خودش
ر و متدبر بود، تمام کارهاي خیلی متفکّحکیم، یعنی بسیار دانشمند بود، بسیار خرده بین و خرده دان بود و 

کردند، در رأي و تدبیر خودش هیچ  می خواستند و مشورت می او روي تدبیر بود و در جزئیات آنچه که از او
حضرت  نویسند پسر خالۀ می نویسند خواهرزاده حضرت ایوب پیغمبر بود و بعضی می بعضی. کرد نمی خطا

بود و حضرت لقمان باز تا زمان داوود زندگانی ) ع(با حضرت موسی  وب، معاصربود، به هر حال حضرت ای
  . شود که لقمان خیلی زندگی طویلی داشت می داوود تقریباً پنج قرن بعد از حضرت موسی بود، معلوم. کرد

ی(او غالم سیاهی بود و بد ترکیب هم بود  تُع م کرد و غال می خدمت او را) نینغالم براي یک نفر از اعیان و م
روزي آن صاحبش به او گفت . کند می او بود، مقصود اینها نکاتی است که داللت بر حکمت و عقل و تدبیر او

لقمان رفت و گوسفندي را . که برو گوسفندي را بکش و براي من بهترین عضو او را بیاور که بپزیم و بخوریم
باز مجدد گفت برو یک گوسفندي  چند روز گذشت،. کشت و قلب او را، دل او را آورد پیش ارباب خودش

بکش و براي من بدترین و پست ترین عضو او را بیاور که ببینم چیست؟ لقمان رفت و باز گوسفندي کشت و 
ارباب به او گفت چطور شد چند روز پیش من به تو گفتم بهترین عضو را بیاور، دل را . باز دلش را آورد

گفت بله، به واسطه ! ی ترین عضو او را بیاور، باز دل را آورديآوردي و امروز برعکس، گفتم پست ترین و دن
اینکه اگر دل پاك و بی آالیش باشد، بهترین اعضاي بدن است و زندگی و حیات انسان به اوست و اگر دل، 

  . ناپاك باشد و چرکینی داشته باشد، کینه و کدورت داشته باشد، یا مریض باشد، بدترین اعضاست
ت، حلَذا صا ةٌضغمم لَآد بنِ ندفی ب نَّا: دفرمای می که) ص(است منسوب به حضرت رسول همانطور که حدیث 

لَصح البدن و ذا فَاسفَ ،تدسد البدر دل فرزند آدم پاره گوشتی است که وقتی او خوب باشد، همه بدن ند ،
قلب اگر مریض بشود و اگر ناراحتی . شود و آن قلب است می خوبست، وقتی او فاسد باشد، همه بدن مریض

شوند، دست ممکن است درد بگیرد، ولی درد او دیگر به این یکی  می براي قلب بشود همه اعضاء مریض
ا قلب اگر مریض شد، ام. کند نمی کند، به مفاصل و اعضاء سرایت نمی کند، به چشم سرایت نمی دست سرایت

حکما، به اینکه آیا بهترین  یک اختالفی است بین متقدمینِ این است که. کند می به تمام اعضاء سرایت
در وجود انسان قلب  نیه اي معتقدند به اینکه مرکز روح حیوااعضاي بدن انسان دل است یا دماغ؟ یک عد

است و اگر یک رخنه اي در او پیدا بشود و یک مرضی براي او پیدا بشود، یا مثالً در یک لحظه آن خونی که 
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گویند  می رود، این است که می ی سکته است و از بینهست وارد قلب نشود، دیگر به طور کلّدر جریان 
ه اي معتقدند به اینکه اشرف اعضاء دماغ است، به واسطه اینکه مرکز روح یک عد. اشرف اعضاء قلب است

رکب روح انسانی است(بخاري دماغ است،  شرف اعضاء بنابراین دماغ ا) که باز همان روح بخاري خودش م
هم قلب و هم دماغ جزء اعضاي . بدن است سۀاین اختالف هست، ولی به هر حال قلب جزء اعضاي رئی. است

  . رئیسه بدن هستند
یا یک مرتبه دیگر ارباب او در حالت مستی . مقصود اینکه لقمان اینگونه پاسخ به او گفت که او ساکت شد

که هر کدام ببازند تمام آب ) جلو رودخانه اي بودند(ه اینکه شرط بندي کرد، قمار بازي کرد و قرار گذاشت ب
اتّفاقاً ارباب او باخت و وقتی به خودش آمد یک . این رودخانه را بخورند، او هم در حالت مستی قبول کرد

شود آب این رودخانه را خورد؟ لقمان را صدا  می چه طور این کار را بکنم؟ چطور تمرتبه ناراحت شد، گف
ه از این قرار است ی لقمان دید که او خیلی ناراحت است، سؤال کرد که موضوع چیست؟ گفت قضیکرد، یعن

لقمان گفت جواب به عهده من، با آنها مالقات بکن و . که من اینطور باختی داشتم و اینطور قراري گذاشته ام
ه من حاضرم، ولی من طرف را مالقات کردند، جلوي رودخانه، گفت ک. گفت بسیار خوب. من هم باید باشم

آیند جلویش را بگیر که من همان آبی که همان وقت  می آبهایی که تازه. گفته ام که جلوي آن آب را بگیرد
شود  نمی جلوي قنات را! توانیم جلوي رودخانه را بگیریم نمی آنها گفتند ما که. قرار گذاشتم، آن آب را بخورم

این هم گفته بود پس من هم که نگفتم . جلوي رودخانه را بگیریمتوانیم  نمی ما که! تا چه رسد به رودخانه
تا من ... شما جلوي او را بگیرید! خورم می بلکه گفتم همان آبی که موجود است! آید می همه آبی که از بعدها

ها این است که اربابش لقمان را آزاد کرد، ولی همیشه در کار. آنها درماندند، نتوانستند جواب بگویند. بخورم
نَسک بود. کرد می با او مشورت تُ د و مه ُتزَ د بود، مهمیشه در بندگی و عبادت خدا بود. بسیار متعب .  

کنند ولی آنها را  می یک مرتبه در حالت مکاشفه و مشاهده صدایی شنید، مثل اینکه چند نفر با او صحبت
ینَ النّاس را، یعنی ه و حاریم خالفت الهیآنها گفتند که ما از طرف خدا آمده ایم که بر تو عرضه بد. ندید کم ب

به اصطالح نبوت را و قضاوت بین مردم بکنی و آیا حاضر هستی یا نه؟ لقمان اظهار کرد به اینکه اگر امر 
 خدائیست که من باید اطاعت کنم، ولی اگر به اختیار خودم واگذار کرده خداوند، من عافیت و راحتی را بهتر

گفت براي اینکه هدایت مردم  پرسیدند براي چه؟. انه باشم و هیچ این قسمت را قبول نکنمخواهم، در خ می
ه بسیار اگر اطاعت بکنم و درست حکم بکنم و راهنمایی بکنم، البتّ! و حکومت بین مردم خیلی مشکل است

 شت دورخوبست، ولی اگر خطا کنم، آن باعث عقب ماندگی من است در آخرت و گناه است و من را از به
  . بنابراین عافیت بهتر است، پسندیدم! کند، دنیا را من حاضر نیستم براي اینکه از بهشت دور بشوم بپذیرم می

این است که خداوند به او حکمت را عنایت فرمود، یعنی بعد از آنکه او نپذیرفت، حکمت را به او عنایت 
 اًريخ یتد اوقَفَ ةَکمی احلؤتين م و: فرماید می ر کههمانطو عبارة اُخريرد به فرمود، حکمت یعنی در تمامی موا

، خدایا یما هکَ اَءيشی االَنرِاَ مهلّاَ، حکمت یعنی مرتبه والیت و مقام باطنی را به او عنایت فرمودند که اًريکث
 هه بااللبشت ةُکمحلاَحکمت است که  حقیقت اشیاء را به ما بنمایان آنطوري که حقیقتشان است، این معنی

اند را در تعریف حکمت و فلسفه ذکر کرده لماًع.   
. این است که خداوند حکمت را، یعنی آن مراتب معنوي، مراتب والیت باطنی و معنوي را به او عنایت فرمود

همان شب، همان دسته رفتند پیش حضرت داوود و اظهار کردند همین درخواست را که به لقمان کرده 
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ه را، فوري حضرت داوود قبول کرد و هیچ آن درخواست را ، که خداوند واگذار بکند به او خالفت الهیبودند
این . اال که امر فرمودي، مرا حفظ بکن و نگاهداري بکنحنکرد که خدایا پس تو خودت مرا حفظ کن، خدایا 

مین زنی که حض ۀاست که چندین دفعه گرفتاري هایی پیدا شد، مثل آن قضی دآن دو  ۀرت گرفت، یا قضیص
ود و نُه گوسفند و یک گوسفند آمدند پیش حضرت و مذاکره کردند و طرح دعوا کردند، که  نفري براي نَ

ل فوري قبول کرد و از خداوند اینطور جاها حضرت به گرفتاري و زحمت افتاد، براي اینکه همان او
  . درخواست اینکه او را حفظ کند نکرد

رفتند، حتی بعضی اخبار رسیده است که روزها لقمان به محضر  می یش حضرت داوودحضرت لقمان خیلی پ
 بارها داوود به لقمان. کرد، اینطور رسیده است می آمد و شبها داوود از لقمان کسب فیض می حضرت داوود

  . کردم که واقعاً در زحمت هستم نمی کردم و قبول می گفت کاش من هم مثل تو می
قمان است که معروفست در تمام دنیا، امروز لقمان حکیم معروفست به حکمت، اینجا این مقام معنوي ل

فرماید شرکت براي خداوند نیاور، در  می کند این است که می لین نصیحتی کهاو. کند می فرزندش را نصیحت
الم وجود غیر از کنی را در عاگر ما کار. صفات و نه در افعال ت و عبادت و نه درهیچ مرحله اي، نه در وحدانی

 ه اي بودند که خدا را یکیهمانطور که بت پرستها عد. خدا بدانیم ولو او را عبادت هم نکنیم، این شرك است
گفتند،  می دانستند خداي زمین می ولی دیگران را هم باز داراي نفوذ و قدرتی) خداي آسمان(دانستند  می

براي هر کدام از اینها هم نفوذ و قدرتی قائل بودند، این  خداي باد، خداي باران، خداي کوهها، خداي دریاها،
یا در مرحله صفات براي غیر خدا صفت . شرك است، ولو اینکه عبادت هم نکنند آنها را، معذلک شرك است

  . پسندیده اي قائل بشویم، این خودش شرك است
تعالی شأنه، همانطور که حضرت  یعنی همه خوبیها و همه پسندیدگی ها مال حق است اَحلَمدهللاتیم فوقتی گ

ین در یکی از شهرهاي حیره که مال ایران بود در واقع، که برد به جنگ صفّ می امیر هنگامی که تشریف
گفتند،  می اعیان شهر را دهقان) دهگان یعنی دهقان، یعنی اعیان ده(دهقانان آمده بودند براي استقبال 

همانطور که در زمان سالطین سابقشان همین کار (آوردند ی هدایایی خدمت حضرت اعیان همه آمدند، حتّ
هدایاي زیادي ) کردند، چون وقتی نگذشته بود از آن زمان، عادت داشتند و هنوز فراموش نکرده بودند می را

خدمت حضرت آوردند و تقدیمهایی، بعد حضرت فرمودند به اینکه اینها چیست؟ عرض کردند که اینها 
 کنم وگرنه من تقدیمی می ان، فرمود اگر مال بیت المال است بسیار خوب قبولحضور خودت! تقدیمی است

حضرت پس دادند ! عرض کردند تقدیمی است! خواهم چه بکنم؟ نخیر مال خودتان باشد می خواهم، نمی
رفتند به جایی، هدایایی و پیش کش هایی برده می ت اینکه مانند سالطین که هر وقتچون آنها به نی 

ل و غرّایی فرمود و مقصود اینکه بعداً تشویق کرد، خطبه مفص. ت خیال کردنداینها هم به آن نیشد،  می
که در نهج البالغه ذکر شده است، تشویق فرمود ... ةناجلَ بوابِن اَم باب هاداجل نَّا عدا بماَق کرد، مردم را تشوی

! وانی حرکت کرد و عرض کرد که یا امیرالمؤمنینفرمایش حضرت که تمام شد، یک ج. براي جنگ با معاویه
چه ! چگونه ما به جهاد نیاییم در حالی که در رکاب شخصی مثل تو هستیم که جانشین پیغمبر هستی

هستی، چه هستی، ما حاضریم همه خودمان را فداي تو بکنیم و اظهار اشتیاق به فداکاري در رکاب حضرت 
از اینکه اشتیاق و اظهار عالقه به جهاد کردي خوشم : فرمودند نمود، وقتی که صحبتش تمام شد، حضرت

ب هللا، چطور تعریف  می کسی که! کنم می آمد و پسندیدم، ولی از اینکه تعریف مرا کردي من تعجمد گوید اَلح
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کنی؟ یعنی از وجهه  می پس چطور تو تعریف مرا. کند؟ یعنی همه پسندیدگی ها براي خداست می دیگري را
این توحید صفات است که نباید شرك . ه درست بوداز طرف او البتّ) نماینده خدا(گفت  می ی اگرنمایندگ

افعال ما کار کنی در عالم وجود غیر او بدانیم، همانطور که  ن تر در مرحلۀباز پایی. ورزید در مرحله صفات
وي ها گفته نَ لَک(یکی فرشتگان . نکه در عالم وجود دو کار کن هست، یکی یزدان و یکی اهریماند  ثَ یکی ) م

اگر ما اینها را . شیطان، به عبارت اسالمی و دینی ما ملَک و شیطان و به عبارت فارس قدیم، یزدان و اهریمن
ویاند  که بعضی ها گفته(کارکن بدانیم  نَ گفت که در این عالم دو کارکن هست،  می ت را ایجاد کرد ومانی، ثَ

ن در عالم وجود این دو تا هستند، یزدان فاعل خیر است و اهریمن فاعل شرّ کارک. یکی یزدان و یکی اهریمن
  : فرماید می این خودش شرك است، شرك در افعال است که مرحوم حاجی مالّ هادي) است

ن« م هرِ الیزدانِ ثُم االَ ولُ بِ قُ ن               ی لَّ م د ضَ کَم قَ رُ اعدام فَ   »اَلشَّ
فرماید در هیچ مرحله اي شرك نورز به خدا، که شرك ظلم بسیار  می است، پسکه اینها خودش گمراهی 

مثل اینکه کسی اصالً دور از خورشید بشود و برود توي . بزرگی است و انسان بر خودش ظلم کرده است
به خودش ! رسد نمی صندوق خانه و اصالً نخواهد بیاید بیرون، این بر خودش ظلم کرده، به خورشید که ضرر

ت بکنیم، کمال مهربانی دهد به اینکه نسبت به پدر و مادر کامالً محب می کرده است، آن وقت دستور ظلم
والدین را به والدین حقیقی که محمد و علی علیهم اند  بکنیم و اطاعت بکنیم اوامر آنها را، بعضی تفسیر کرده

اگر کسی غاصبانه خودش را . هر چه گفتند باید اطاعت کرد هآنها البتّ» ةموا االُباَ یلع ا وناَ«ه السالم هستند ک
 جاي علی گذاشت، این والد ظالمانه است، او والدي است که خودش را والد حساب کرده، ولی امر به شرك

فرماید اگر کسی مدعی است که والد معنوي توست و پدر معنوي توست و امر کرده  می کند، این است که می
آن کسی که مقابل علی ! کند نمی واالّ پدر حقیقی معنوي که امر به شرك! ي قبول نکنبه اینکه شرك بورز

ین با ا داند ولی می داند، او خودش را پدر معنوي می کند در مقابل علی و خودش را خلیفه می است و قد علَم
ابل علی به دیگري کند که دوست نداشته باش علی را و در مق می کند، یعنی امر به این می حال امر به شرك

  . شرك بورز، این خودش شرك است و نباید اطاعت کرد
لَّداك، یعنی تو را به دنیا آورده اند، باعث وجود تو  والدین ظاهري هم که معلوم است، پدري و مادري که و

ز با اگر خالفی گفتند باز هم که اطاعت نکنی ولی با. ت و مهربانی رفتار کنشده اند، به اینها هم با محب
والدین معنوي همان . این والدین، والدین صوري هستند. مهربانی و با معروف و با مالیمت با آنها رفتار کن

الم هستند که نبوالس نکه نسبت به همانطور که تأکید شده است به ای. ت و والیت باشدپیغمبر و علی علیهم
وین معنوي بیشتر بای پدر و مادر و نسبت به آنها ادب را رعایت کرد اطاعت کردد محبت و معنوي یعنی اَب .

یعنی هر چه نسبت به پدر و مادر صوري دستور داده شده است، به مراتب بیشتر از آن نسبت به پدر و مادر 
وین معنوي دستور داده شده، که چون معمول این بوده است که یکی هادي بوده است و  معنوي، یعنی اَب

وین نامیده) ه استدلیل بود(یکی هم واسطه بوده  ت و . شود می این است که اَبت، نبویا از جنبه والیت و نبو
وینی ت و اَبو اَ «دارند که  والیت جنبه اُبنا و علاَ یوا االُبةم  «)یعنی تا ) ت هستیممن و علی دو پدر این ام

  . یا رحلت فرمود، علی پدر امت استزمانی که پیغمبر حیات دارد، پیغمبر پدر امت است، وقتی پیغمبر از دن
خدمت حضرت عرض  داعو قَاَ مامان قاما نيِساحلُ و نسحلَاَهمانطور که درباره امام حسن و امام حسین فرمود، 

فرماید یکی قائم بوده و یکی قاعده، یعنی در  می شود که در یک زمان دو امام باشد؟ می کردند که چطور
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م حسن قائم بود، یعنی قائم به امر خدا بود، حسین قاعده بود، یعنی نشسته بود و اما) ع(زمان امام حسن 
هنوز قیام نکرده بود، وقتی امام حسن رحلت فرمود، آن وقت امام حسین قائم شد، که قائم یعنی قائم به امر 

اهد کنند که قائم شما کی ظهور خو می خدمت حضرت صادق یا حضرت کاظم علیهِم السالم عرض. خدا
مر کی  کنند که صاحب می همینطور عرض. ، یعنی همه ما قائم هستیمکُلُّنا قائم: فرمایند می کرد؟ حضرت االَ

مر هستیم می کند؟ باز هم می ظهور ت مقصود، این کلمات القابی است که عمومی. فرماید همه ما صاحب االَ
 ازدهم است، این است که قائمی که مطلقاً ذکردارد، ولی امروز چون که حجت عصر و قائم به امر خدا امام دو

مر متبادر همان حضرت است می واالّ اینها القابی است که . شود، متبادر همان حضرت است، یا صاحب االَ
از این جهت پیغمبر هم وقتی که در زمان خودش پدر معنوي، آن . است) ع(ت دارد و براي همه ائمه عمومی

من و علی ) ةماالُ هوا هذباَ یلع ا وناَ(شد که  ت فرمود، علی پدر معنويحضرت بود، وقتی آن حضرت رحل
وین این امت هستیم اَب .همینطور . کند نمی فانه بشر طوري است که در هیچ موردي به وظایف رفتارولی متأس

ایمان به حضرت آورده دانستند و  می با اینکه امر پیغمبر را امر خدا. ه پیغمبر را چقدر صدمه زدندکه البتّ
ر انص و ن عاداهم عاد و ن واالهم الِو همللّاَ والهم یلهذا عفَ والهم نتن کُم «بودند و معذلک حضرت فرمود که 

من نصره اخذُ ول ملَذَن خمعذلک با این که به پیغمبر ایمان داشتند و اینکه فرمایش او خدایی است، »  ه
رفتند دشمنی با علی کردند، رفتند حضرت را خانه نشین کردند، بعد از آن هم که باز حضرت راضی معذلک 

ی گفتند اگر قبول نکنی، ممکن است نبود که در مرحله چهارم با او بیعت کنند، به اصرار زیاد آمدند و حتّ
بول کردند خالفت را، ی رسیده است که وقتی حضرت قیعنی این طور مردم فشار آوردند و حتّ! کشته بشوي

و مجبور ! هجوم آوردند به طوري که انگشت پاي حضرت امام حسن فشار آمد و صدمه دید، این طوري بود
واالّ حضرت راضی نبود قبول بفرماید، ولی مجبور شد ) خالفت ظاهري را(شد که خالفت را قبول بفرماید 

این گرفتاریها  نها و همۀای ا بودند، که همۀدنی ل گرفتار همان اشخاصی شد که اهلقبول بکند و از همان او
  . به واسطه این بود که هیچکدام مطیع امر حضرت نبودند

دیگر ! ه در زمان خلفا، عده اي را جلو انداختند و دارایی هایی پیدا کردند، اینها در زمان علی دیدند که نهالبتّ
ارشان چه مقدار گذاشته بشود، این است که کنار آن اعتنا به آنها نیست که پول زیاد داده بشود، در اختی

، که ةئَيطخ لِّکُ اسا رينالد بح: طور که هست رفتند و شروع کردند به مخالفت، که اساس مخالفت هم همان
مخالفت با علی کردند و باز هم به ) که هر دو درست است( ةئَيطخ لِّکُ اسر ينارالد بحاند  بعضی خوانده

ین و نهروان، فقط در واقع کوفه مانده بود و هیچ جاي دیگر نمانده صفّ ۀبعد از قضی) ع(وري که براي علی ط
بود براي حضرت، یعنی آن حکومت پهناور اسالمی که همه جا را فراگرفته بود، همه از دست حضرت خارج 

  . شده بود
ه فرستاد، جاهاي دیگر همین طور، به تدریج مکّمصر را گرفتند و معاویه، والی براي مدینه فرستاد، والی براي 

یسِ بنِ سعد بنِ . کرد نمی فرمود فایده اي می هر چه حضرت نصیحت. از دست حضرت گرفتند تا باالخره ق
عوانِ خودش گفت که بیایید و یاري کنید علی را، علی خیلی دلش از دست ما  باده تصمیم گرفت و به اَ ع

پنج هزار نفر ) سر تراشیدن، عالمت قسم خوردن و پیمان بستن بود(راشیدند خون است و آمدند سرها را ت
آمدند خدمت حضرت و گفتند سرمان را تراشیده ایم و پیمان بسته ایم به اینکه تا زنده ایم و جان در بدن 

نکه صدهزار نفر در آخر پیدا شد براي ای. آن وقت دیگران را هم تشویق کردند. داریم دست از تو برنداریم



105 

یله که پادگان قشونی اي بود در خارج از کوفه . براي جنگ در رکاب حضرت حرکت کنند خَ حضرت به نُ
ماه مبارك رمضان بود، . ت را دیدندتشریف آوردند، فرمودند که آنها هم باشند، تشریف آوردند و جمعی

ولی باز . ر فرموده استخداوند امر دیگري را مقد! افسوس که وقت گذشته است: فرمودند! افسوس خوردند
 هم امر فرمود که شماها به شهر نیایید، شما صد هزار نفر در پادگان قشونی باشید و به شهر نیایید، من

شب نوزدهم، بنا به بعضی اقوال شب هفدهم هم شب قدر است، (گذرانم  می روم و شبهاي قدر را در آنجا می
گذرانم و در آخر ماه  می فرمود شبهاي قدر را در کوفه) مشب نوزدهم، شب بیست و یکم  و شب بیست و سو

این است که آنها در آنجا بودند و حضرت تشریف آوردند . برمی گردم که حرکت کنیم براي جنگ با معاویه
هر چه ! فضیلت، مال خودش بود! در صورتی که خودش شب قدر بود. به کوفه براي درك فضیلت شب قدر

خواست که به مردم نشان بدهد که اعتکاف کنند  می ولی! و بود، شب قدر بودهر جا ا! بود، مال خودش بود
یسِ ) آمدند براي اعتکاف می اعتکاف هم معمول بود، مخصوصاً شبهاي قدر( بنِ ق ثشع از جمله معتکفین، اَ

طامه بود، آن زن بدکاره ا بد الرَّحمنِ بنِ ملجم بود، دیگري قُ ندي بود، از جمله معتکفین ع ي که فریب داد، ک
هیچ مهري به اندازه مهر قطامه بزرگ نبود، نه در عرب و نه در عجم، چه؟ سه هزار دینار طال یعنی سه هزار 

سه هزار اشرفی و یک بنده اي و ! پهلوي به اصطالح امروز، چون دینار مطابق همین پول بود، تقریباً اشرفی
آنوقت او ابنِ . ن و کشتن او، این جزء مهرش بودیک کنیزي و در آخر هم کشتن علی، شمشیر بر علی زد

براي اینکه . ملجم را فریب داد که آن کاري را کرد که عالم اسالم را متزلزل کرد، عالم اسالم را زیر و رو کرد
توان گفت بزرگترین مصیبت  می این است که. ه باز شدعلی وقتی کشته شد، دیگر راه براي معاویه و بنی امی

  . بود) ع(هادت علی اسالم، ش
ظيمالع يلاُهللا الع قدص  
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  شرح آیاتی از سوره مبارکه فتح در مورد فتح مکه -22
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
تو  خدا بیامرزد براي فتح نمایانی کردیم، تاتو  درستیکه ما برايب ،مهربان ندةبه نام خداوند بخشای: می فرماید

به راه راست هدایت کند  اتو را و نعمت خودش را بر تو تمام کند و تو ر ندةتو را و گناهان آی گناهان گذشتۀ
دلهاي مؤمنین نازل در ینه و آرامش را کبسیار عزیز و بزرگ و ارجمندي، اوست که س اريِکند، ی و تو را یاري

ها و نها و زمیخداست قشون آسمان که دارند زیاد بشود و براي یآن ایمان اد بشود وکرده تا ایمانشان زی
  . خداوند داناست و حکیمست و خرده دان است

ه است که منجر مراد، فتح حدیبیاند  فتح اختالف شده، مفسرین به اختالف ذکر کرده اند، بعضی گفته دربارة
فَتحاً ه است، مراد فتح مکّاند  و بعضی هم گفته و رؤسا و مشرکین قریش) ص(شدن بین پیغمبر به مصالحه 

   .مبيناً
از نظر تأویل و از نظر معنا هم مراد این است که ما براي تو فتح نمایانی کردیم، یعنی درِ دل را بر تو 

که ! گشودیم و درِ آن عالم را به سوي تو باز کردیم که حقایق بر تو مکشوف شد و آنچه که باید ببینی، دیدي
جم که بعداً خوانده ، در سورةهینتملُاَ ةدرس ندخری عاُ ةًزلَن آهد رقَلَ و أیما ر ادؤالفُ بذَما کَ شود، آن درِ  می والنَّ

دل را باز کردند براي آن حضرت و حقایق آن عالم بر او مکشوف شد، مخصوصاً در معراج، که تمام جزئیات 
ات عوامل وجود، نفوس پیدا کرده و در همه بروز و ظهور اعماق ذرعالم وجود بر او مکشوف گردید، بلکه در 

داشت، این بزرگترین فتح بود که به آن حضرت اختصاص داشت و براي هیچ کدام از انبیاء و اولیاء این چنین 
  . فتح بزرگی دست نداد، که معراج جسمانی باشد، این مخصوص آن حضرت بود

ه البتّ. شوند می عفو و آمرزیده ندةدر باز شد، گناهان گذشته و آی فرماید وقتی این می این فتح است که
دانست،  می پیغمبر گناه نداشت، پیغمبر به عقیده ما معصوم بود و گناهی نداشت، ولی او خودش را گناهکار

ت مولوی م د هم بنده اوست، این است که خداوند هم نسبت به او چون ست داشت و او مولی است و محم
گوید  می کند، می مولی هم به او امر و نهی. اید همیشه خودش را پیش موالي خودش خطاکار بداندبنده ب

 ما همه! گذریم، این دلیل این نیست که دیگران هم بگویند تو کوتاهی کردي، نه می اگر کوتاهی کردي ما
ست، براي چه گناه سر گوییم او معصوم از خطاست و هیچ گناهی براي او نیست و از او گناهی سر نزده ا می

ت ه به انانیآن توجه به خودش و توج). معصوم یعنی نگه داشته شده(نزده؟ براي اینکه خدا او را نگه داشته 
 رغفستی الَتلبی حلی قَع انَيغی لَنا: دفرمای می خودش و توجه به هستی خودش، براي آنها گناه است که حضرت

شود که روزي  می شود، گاهی تیرگی در دلم پیدا می یعنی من چرکینی در دلم پیدا ةًرم نيبعس ومٍي لِّفی کُ اَهللا
  . کنم خدا را می هفتاد مرتبه استغفار

در واقع . یماین فتحی که براي تو کرد! فرماید نه می دانست، این است که خداوند می او خودش را گناهکار
ن م مدقَما ت اُهللا کلَ رغفيلاند  ر کردهی بعضی تفسیگذریم، که حتّ می تو را عفو کردیم و گناهان گذشته و آیندة

را، که  ندة امتتت و گناهان آیت تو را، گناهان گذشته ام، تا خداوند بیامرزد براي تو گناهان امکتماُ نبِذَ
  . ید بودت بات، ولی امرساند و بشارت کاملی است براي ام می این نهایت عظمت آن حضرت را
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نَّا يبراهااُ کانَ متاًقانِ تاًم ت وقتی شدیم، آن وقت دنبال حضرتهلّلرود به آن باال  می رویم، یعنی وقتی او می ، ام
ولی اگر خداي ناکرده امت نباشیم و فقط اسممان . برد می شود، ما را هم دنبال خودش می و در براي او باز

ه این امیدي نیست، امت وقتی است که واقعاً امت او ا اکتفا کنیم، البتّامت باشد، یعنی فقط به اسم تنه
، یعنی براي شماست در پیغمبر خدا ةٌنسح ةٌسواُ اِهللا ولِسم فی رکُلَ وم، باشیم، واقعاً قدم روي قدم او بگذاری

گذاشتید، همانطور که  اقتداي نیکویی، یعنی یاد گیرید و قدم روي قدم او بگذارید، وقتی قدم روي قدم او
 پذیرد و رد می کند اگر پشت سرش طفیلی هم بیاید می اگر شخص بزرگی که وقتی میهمانی و دعوتی

پذیرد، ولی  می کند و می ی دنباله اش هم از راه برسند و دیگران هم بیایند، هر که برود، او قبولکند، حتّ نمی
  . دنبال او باید برویم

ولی به هر حال همه اش » کتماُ نبٍن ذَم«یعنی اند  ، بعضی تفسیر کردهکنبِن ذَم اُهللا کلَ رغفيلن است که ای
م تا از فرماید ما این فتح را کردی می داند پیش خداوند، خدا می درست است، که چون او خودش را گنهکار

این در مرتبه معنا . فسیرش استگویی بگذریم و عفو کنیم، یا گناه امتت را، که این ت می گناهانی که تو همۀ
یبیاند  و در مرتبه باطن است و در مرتبه ظاهر هم تفسیرش همانطور که گفتیم بعضی گفته ده مراد فتح ح

یبی می ه است، آنچه که بهتر به نظرمراد فتح مکّاند  است و بعضی هم گفته ده رسد این است که درباره فتح ح
  . نازل شده است

یبی ده و مدینه بود، حضرت در مدینه که تشریف داشتند در ه، از منازل بین مکّزلی بود نزدیک مکّه یک منح
ه رفته ایم و عمل حج را انجام داده ایم، به خوبی و سال ششم هجرت، فرمودند به اینکه خواب دیدم که مکّ

اشتند، جنگ گذ نمی همه خوشحال شدند، چون دیگر چندین سال بود که محروم بودند و مشرکین. خوشی
حضرت بعد . گذاشتند که مسلمین بروند، این است که همه خوشحال شدند نمی بود بین آنها و به هیچ وجه

 خواهیم حرکت کنیم به طرف مکّه و جار زدند در کوچه ها که هر کسی می از چند روزي دستور فرمودند که
  . ت زیادي حرکت کردندمعیهمه با نهایت شوق حرکت کردند، ج. خواهد عازم باشد، حرکت کند می

ه یک سالحی است البتّ. رویم نمی جنگ با خودتان نیاورید که بدانند ما براي جنگ اسلحۀ: حضرت فرمودند
کنند یک چیزي با خودشان دارند، مثل چوپانی که چوب دستی  می که آنهایی که همیشه در بیابان حرکت

کردند، کشکول براي  می معموالً دراویش که مسافرت یا سابقاً کشکول و طبرزین که معمول هست،. اي دارد
خوراکشان بود یا آب یا خوراکی که داشتند مثالً طبرزین هم براي دفاع از دشمن یا درنده، حتی وسایل 

عربها هم معمول داشتند . نتشاء و امثال اینهادیگري هم که داشتند براي همین قسمت بود، مثل بوق و م
شد، شمشیر  نمی شمشیر همراهشان داشتند، شمشیر جزء اسلحه جنگی محسوب رفتند می وقتی به جایی

جزء زینتی بود که همیشه همراه باید داشته باشند، این است که شمشیر را همراه داشتند، ولی سایر اسلحه 
  . ها مثل تیر و نیزه و امثال اینطور چیزها یا خود یا زره که مربوط به جنگ بود فرمودند برندارید

خبر رسید به مشرکین قریش که چه نشسته اید که محمد . ه رسیدندت کردند، آمدند تا به حدیبیحرک
یبی! (نزدیک آمده ده منزلی بود نزدیک مکّهح (اینها یک . ه براي حجخواهد بیاید مکّ می د آمده کهو محم

هتشان گرفت که چطور ه اي گفتند شود؟ نشستند دور هم تا مشورت کنند که چه ک می مرتبه بنند، یک عد
شویم محمد بیاید ولو براي زیارت باشد، ولو براي حج باشد، به  نمی ما که به هیچ وجه راضی! به اینکه نخیر

شویم، این ننگ است براي ما که دشمنی که با او در جنگ هستیم بیاید آزادانه وارد  نمی هیچ وجه حاضر
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آیند مانع بشوید و  می شوید اشخاصی که براي زیارت می اضریک عده گفتند آخر شما چطور ح. شهر ما بشود
یبیجمعی. این است که اختالف پیدا شد بین آنها! جلوگیري بکنید ده در ت از شهر بیرون آمدند و نزدیک ح

مرو در رأس مشرکین بود و  یلِ بنِ ع هِ همانجا منزل کردند و چند نفري فرستادند پیش پیغمبر، از جمله س
خدمت حضرت و پرسیدند که تو به چه مقصود آمدي؟ و چه خیال داري؟  ددیگري، اینها آمدن هیک عد

ما حاضر نیستیم و راضی : گفتند. ما به قصد جنگ نیامده ایم، آمده ایم که حج انجام بدهیم: حضرت فرمودند
ستید که بسیار کنید و راضی ه می فرمود ما آمده ایم براي حج، اگر موافقت تنیستیم که تو بیایی، حضر

ر به همراه یک عد می خوب، اگر نه بر م ما حاضر نیستیم ! ه گفتند نخیرگردیم، ما قصد جنگ نداریم، ع
مشرکین پیغام . ه بشویمبرگردیم، ما حاضر نیستیم برگردیم، ولو به جنگ هم باشد باید برویم وارد مکّ

و جلسه اي تشکیل دادند و مشغول مشورت حضرت را رساندند و همان اختالفی که بوده، باالخره نشستند 
نظر کن و براي سال  کردن شدند و تصمیم گرفتند که پیغام بفرستند براي حضرت، که تو امسال صرف

  . دهیم می گذاریم و سال آینده این عمل را انجام می گذاریم، قرارداد مصالحه اي می آینده قرار
ر مخالفت کرد، گفت ما . ، مانعی نداردآمدند خدمت حضرت عرض کردند، فرمودند بسیار خوب م باز ع

حضرت ! حاضرنیستیم، بسیار ننگ است براي ما که تا اینجا بیاییم و حج نکرده برگردیم و ما حاضر نیستیم
ر با حدود دویست نفر همراه، حمله کردند به طرف ! فرمودند هر طور میلتان است، بروید و جنگ کنید م ع

ن طرف هم خواستند جبران بکنند و براي دفاع جلو آمدند، به محض اینکه آنها مشرکین، که یک دفعه از آ
ر و همراهان فرار کردند، با اینکه جمعی م تشان زیادتر بود و از دشمن چند نفري بیشتر نیامدند جلو آمدند ع

کردند که  می حضرت رسول نشسته بودند در خیمه، دیدند همان قشونی که اینقدر ادعا. ولی اینها فرار کردند
کنند و  می دیدند همانطور فرار می ما حاضر نیستیم حج نکرده برگردیم، همان ها که رفتند جلو جنگ کنند،

هی به پیغمبر ندارندتوج !می کردند و فرمودند به علی، برو با مشرکین صحبت کن حضرت خندیدند، تبس
اینها بعد . تنها، همه مشرکین برگشتند گویند؟ به محض اینک علی بیرون تشریف آورد تک و می ببین چه

ر م گوید از مواردي که براي من شک و تردید پیدا شد در آن  می اظهار خجلت و عذرخواهی کردند، که ع
حضرت فرمود بله من ! موقع بود، آمدم خدمت پیغمبر، عرض کردم که آیا تو راستی پیغمبر هستی یا نه

ر خدا هستی خواب پیغمبر نباید دروغ باشد، تو خودت گفتی پیغمبر خدا هستم، عرض کرد که اگر پیغمب
پس چطور حاال حاضر هستی که ترك کنیم و . من خواب دیدم که رفته ایم مکّه و حج انجام داده ایم

رویم و اعمال حج را  می خواب دیدم که مکّه! برگردیم؟ حضرت فرمودند به اینکه من که نگفتم همین امسال
گویم، عمل حج را انجام خواهیم  می رویم، و حاال هم همینطور می گفتم همین امسالدهیم، ولی ن می انجام

ر که حاضر نشد و رفت به جنگ، وقتی که برگشت و همه فرار . قیتداد با نهایت خوشی و با نهایت موفّ م ع
ر و آنه. کردند و علی رفت و جلوي آنها را گرفت، باز محیط، محیط آرامی شد، آرامش برگشت م ایی که ع

پیروي او را کرده بودند و بدون اجازه رفته بودند جلو، آمدند مجدد خدمت حضرت، درخواست عفو کردند و 
  . توبه کردند

فرمودند که زیر سایه این درخت بنشینید و ) که درخت خیلی بزرگی بود(این است که حضرت در آنجا 
توانید و براي من زحمت است  نمی د است و همهت شما زیادوباره بیایید با من بیعت کنید، ولی چون جمعی

که همه مصافحه کنید با من، این یکی با دست آن یکی مصافحه کند، همینطور همین دوره تکرار شود، که 
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وقتی من دست به دست کسی دادم و او به دیگري داد، مانند یک زنجیري است که وقتی که یک طرف را 
که دست به دست کسی داد که او هم دست به دست پیغمبر داده، حاال آن کسی . شود می گرفتند، کشیده

 اُهللا یضد رقَلَ: دفرمای می این است که به این ترتیب بیعت کردند، در این سوره. ه دست به دست او دادهالبتّ
املؤ نِعنمقَلَ، خداوند راضی شد از مؤمنین موقعی که زیر درخت با تو بیعت کردند، نيد رضاُهللا ی املؤ نِعنمني ذ ا
يِبايعونک تحت الشجة فَرعلکه در همین سوره است، که این سوره مربوط به همین قضیه است مهِبِولُما فی قُ م .

آن وقت بنا شد که قرار داد متارکه جنگ نوشته شود، قرارداد مصالحه به اصطالح، صلحی ده ساله و متارکه 
  . پیغمبر و مشرکین قریش بسته شد موادي هم قرار داده شدجنگ، قرارداد ده ساله بین 

اود صرفنظر بکند از عمل حج و سال آینده بیاید آزادانه به مکه، سه روز بیشتر هم ل اینکه امسال محم
 ترسیدند و هم اینها از آنها می نمانند، در آن سه روز تمام قریش از شهر بیرون بروند، چون هم آنها از اینها

. گفتند ممکن است ما مشغول حج باشیم و یک مرتبه آنها حمله بکنند و یورش بیاورند می اینها. یدندترس می
گفتند ممکن است که اینها به اسم حج بیایند و بعد حمله  می ترسیدند، براي اینکه می از طرفی آنها هم

انه آنها عمل حج را انجام بدهند، این است که قرار داد شد به اینکه سه روز آزاد. ف بکنندبکنند و شهر را تصرّ
در آن سه روز بروند به بیرون، به ) یعنی مشرکین(توقف ندارند و بعد هم اینکه آنها حقّ زیادتر از سه روز 

یکی دیگر اینکه تا ده سال جنگ به صورت متارکه . خارج از شهر بروند و شهر را به مسلمین واگذار نمایند
یکی دیگر اینکه در میان عرب چون قبایل هم قسم شده . محمد جنگی نباشده با پیروان است و بین اهل مکّ

رفت با مشرکین قریش، با  می گفتند، هم پیمان بودند، این قبیله مثالً می بودند، معمول بود در عرب، حلیف
ل با ه اي از قباییک عد. شد می رفت با اهل طائف هم پیمان می شد، آن قبیله دیگر می اهل مکّه هم پیمان

ه، قرار داد شد به اینکه هر کسی که هم پیمان ه با مشرکین مکّپیغمبر هم پیمان شده بودند و یک عد
هر کس نیز هم پیمان محمد است آنها . مشرکین باشد، آزاد است و محمد حقّ جنگ کردن با آنها را ندارد

د و آنها درخواست کردند اگر کسی از طرف مشرکین آمد پناهنده ش. ت کردن او را ندارندحقّ اذید به محم
که او را پس بدهد، محمد کسی رفت به آن طرف، اصالً د باید پناهنده را پس بدهد، ولی اگر از طرف محم

این مورد ایراد مسلمین واقع . خواهد باشد می محمد او را مطالبه نکند، هیچ پناهنده اي، هر کسی هم که
د پس یند به این طرف پناهنده بشوند، اگر مطالبه کنند باید محمگفتند چطور شد که آنها وقتی بیا. شد

بدهد او را، ولی اگر از این طرف کسی پناهنده شد، پس ندهند؟ و الزم نیست، این خودش توهین است براي 
همینطور باید باشد و صالح هم در همین است، که بعداً فهمیدند، براي اینکه ! حضرت فرمودند نه. مسلمین

 خورد، دیگر نمی مودند اگر مسلمانی واقعاً برود به طرف آنها و برگردد از دین، او به درد ماحضرت فر
 چون یکی از مواد قرار داد این بود که مشرکین حقّ(اگر هم اینطور نباشد و با ایمان برود، ! خواهیمش نمی

چون . جام بدهد و حرفش را بزندسختگیري به مسلمین را ندارند، ولو در مکّه باشد باید آزادانه اعمالش را ان
این اگر واقعاً مسلمانی باشد که از طرف ) ه اعمال اسالمی را انجام بدهندقبالً جرأت نداشتند مسلمین در مکّ

 کرد، دعوت می داد و دیگران را هم تبلیغ می ه، این آزاد بود و اعمالش را هم انجاممسلمین برود به مکّ
 آمد اسالم می شد و اگر می ا اگر از آنجا و از طرف کسی پناهندهام. نداشتندکرد، آنها هم هیچ حقّ گفتگو  می
پس از نظر سیاسی . شد می آمدند او را برمی گرداندند، باز این هم جزء مبلّغین اسالمی واقع می آورد و می

د متارکه آزاد از آن طرف، پیغمبر در این قرار دا. بسیار تدبیر بزرگی بود که حضرت این کار را انجام دادند
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تبوك و  ل غزوةاین است که جنگ خیبر و جنگ موته و امثال اینها واقع شد، مث. شد که به هر جا برود
  .. .جنگ کردن با خارج و جنگ کردن با مملکت روم و شام و

یبی ده سبب شد که دست حضرت باز گذارده شود که نسبت به سایر شهرها هم آزادانه این است که صلح ح
حرمانه خُلق کردند، . و فتوحاتی کردندرفتند  چون خیالشان از دست مشرکین راحت بود و به اضافه، آنها م

یعنی کمک کردند به هم پیمان خودشان، یک قبیله از هم پیمانان مسلمین با هم اختالف داشتند، جنگ و 
م پیمانِ خودشان، ولی نزاع بین آنها درگرفت، مطابق قرارداد، مشرکین حق نداشتند که کمک کنند به آن ه

حضرت  .اند خبر به پیغمبر رسید که مشرکین به هم پیمانانشان کمک کرده. معذلک محرمانه کمک کردند
  . خیلی ناراحت شدند

چون مطابق یکی از مواد، قرار بوده که آنها کمک نکنند و کمک کردند ! حضرت فرمودند که قرارداد ملغی
خبر رسید به آنها، ابوسفیان را . کنیم می این عهدنامه را ما ملغی اعالم و از این به بعد! پس قرار داد ملغی

م  يیکی از زن ها(فرستادند، به عنوان اینکه تو دخترت زن پیغمبر است  پیغمبر دختر ابوسفیان بود، اُ
بیبه، که بسیار زن بزرگوار و محترمه و مؤمنه اي بود ت این است که گفتند تو برو که به وسیله دختر) ح

وقتی آمد وارد منزل دخترش شد و . شاید راضی کنی پیغمبر را، که گذشت بکند و قرار داد ملغی نشود
دخترش وقتی او را دید و ابوسفیان خواست بنشیند، آن فرشی که آنجا بود برداشت، گفت چرا براي پدرت 

 پیغمبر روي اینبه جاي اینکه بیشتر پذیرایی بکنی، آن فرش را برداشتی؟ گفت این فرشی است که 
این دختر، ! ابوسفیان دید نه! نشیند و تو نجس هستی، تو چطور روي فرش پیغمبر بنشینی؟ نخیر می

توانم در مقابل امر پیغمبر چیزي  نمی دختري نیست که کمک به او بکند، موضوع را گفت، دخترِ او گفت من
ل بشويبگویم، مگر بروي به علی متوس .  

مت علی، به توسط علی آمد خدمت پیغمبر، فقط کاري که کرد این است که توسط ابوسفیان را آوردند خد
حضرت قبول نکردند، فرمودند به اینکه قرار داد ملغی است و به . علی آمد خدمت پیغمبر و عذرخواهی کرد

  . این است که مأیوسانه برگشت، کسی هم اعتنایی به او نکرد و برگشت! هیچ وجه
فاق افتاد، بدون آنکه آنها خبردار ه هم به دنباله آن اتّه را چیدند و فتح مکّفتح مکّحضرت محرمانه مقدمات 

 دانستند که آنها به کجا نمی دانست، حضرت فرمودند که همه حرکت کنند، اما نمی هیچ کس. بشوند
مثالً  ه وه تا یک کوهی که فاصله است بین مکّاین است که حرکت کردند، تا نزدیک مکّ! خواهند بروند می
این است . ه در پشتش واقع شده است، که تا آنجا مشرکین خبر نشدند، که یک مرتبه حضرت وارد شدندمکّ

که در واقع از مقدیبی دفَن جهت، از ای. ه بودمات فتوحات اسالمی همین فتح ححنا لَتتحاًفَ ک مناسب  ناًيبم
یبی تهمین اس ده استکه بگوییم همان فتح ح .  

 قدصظيمالع يلاُهللا الع  
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  )ع(شرح آیاتی از سوره اعراف راجع به حضرت موسی  -23
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
و بعد هم او را به ده روز ) یکماه(ت سی شب می فرماید ما وعده دادیم به موسی و قرار گذاشتیم با او به مد

موسی به برادرش هارون گفت، که . دیم که میقات و وعده گاه خدایش جمعاً چهل شب شداطعام کر
جانشین من در میان قوم تویی و اصالح کن آنها را و راه فساد کاران را پیروي نکن و چون موسی به میقات و 

تو نظر کنم،  خدایا خودت را به من بنمایان که من به: وعده گاه ما آمد و خدا با او سخن گفت، عرض کرد
لیکن نظر کن به کوه، اگر کوه در سر . ندا رسید مرا هرگز نخواهی دید. خودت را ارائه بده که من تو را ببینم

چون خداوند تجلّی کرد بر کوه، کوه از هم پاشید و ! جاي خودش باقی ماند، آنوقت تو ممکن است مرا ببینی
  . پاك و پاکیزه اي تو، من توبه کردم و ایمان آوردم: موسی بیهوش افتاد، چون به هوش آمد عرض کرد خدایا

ر و هم مفصل در چندین جا هم به طور مختص. حکایت حضرت موسی در قرآن مجید زیاد ذکر شده است
ل ذکر شده شعرا که مفص گر مانند سورةدی سورة) سورة اعراف(ن سوره بقره، یا ای ذکر شده، مانند سورة

ر دیگري هم هست ک. است و براي این است . ی در سوره هاي کوچک هم آمده استه مختصر ذکر شده، حتّس
که حکایت حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل از همه جهت براي ما هم سرمشق است عمل حضرت موسی و 

به است و توجه به عمل بنی اسرائیل، عظمت حضرت موسی را نَ حضرت موسی بعد . رساند می هم عبرت و تَ
از بزرگترین پیغمبران بود، از پیغمبران اولوالعزم بود، مقامش از حضرت عیسی هم ) ع(م از حضرت ابراهی

یت که داشت، این بود که قدرت و قوایش زیاد بود و آن افرادي ه به این دنیا و جنبه مادچون توج. باالتر بود
قوا دارند دیرتر به مقام کمالکه خیلی قو ند، بیشتر زحمت بکشند تا رسند و باید بیشتر ریاضت بکش می ت

حکم شاهزاده داشت، براي اینکه در دامن فرعون تربیت و بزرگ شده بود، ) ع(حضرت موسی . تصفیه بشوند
خیلی در ناز و نعمت و آسایش بود، آنوقت یک شخص این طوري یکمرتبه مجبور بشود فرار کند از آنجا و 

از ) د و بکشندرنخواستند او را بگی می براي اینکه(ند الع پیدا کپاي پیاده و محرمانه بدون اینکه کسی اطّ
دانست که حضرت  نمی مصر محرمانه از بیراهه فرار کرد و آمد به طرف مدین، به طرف حضرت شعیب، یعنی

شعیب آنجاست، فرار کرد که از آنجا دور بشود و مصون بماند، آنوقت کسی که هیچ وقت این طور زحماتی 
بعداً هم باز . ه خیلی مشکل استپیاده، تشنه و گرسنه، بدون وسیله حرکت کند البتّندیده، چندین روز پاي 

نویسند، ولی آنچه که معروفست ده سال است و  می ده سال خدمت شعیب را کرد، که بعضی هفت سال
وقتی که آمد آنجا، حضرت شعیب فرمودند تو خیالت راحت باشد، دیگر . اشاره در قرآن مجید هم شده است

خواهم دختر خودم را  می آنوقت حضرت فرمودند که. آن مملکت دور شده اي و کسی به تو دسترسی ندارداز 
یک نفر شاهزاده . به تو بدهم و تو باید در اینجا باشی به شرط آنکه چند سال چوپانی گوسفندان مرا بکنی

باید ترتیب بشود ام را بچشد، یعنیباشد و بعد در بیابان دنبال گوسفند برود و سرد و گرم ای .  
  که چند سال به جان خدمت شعیب کند    رسد به مراد شبانِ وادي ایمن گهی

نویسند روزي عرض کرد به درگاه خداوند، خدایا من چه  می با نهایت صدق و عالقه خدمت شعیب کرد که
راي دعوت قوم و مرا از طرف خودت فرستادي ب! لیاقت داشتم؟ چه قابلیت داشتم که مرا مأمور دعوت کردي؟

تی از صبح دویدي این طرف، آن یک روزي گوسفندي از گوسفندان تو فرار کرد، مد و هدایت آنها؟ ندا رسید
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رفتی و او هم از این طرف به آن  می کرد و تو دنبال او می طرف، در کوهها و در پستی و بلندي، این هم فرار
تو عوض اینکه . د و گوسفند هم از خستگی افتادطرف و تو را خیلی خسته کرد، تا باالخره خودش خسته ش

شود ممکن است بزند به  می چون در آن موقع با آن حال، عصبانی(عصبانی بشوي و تشدد با او بکنی 
تو عوض اینکه عصبانی بشوي و با او ) ت کردهگوسفند و او را بزند یا به اسبش مثالً تازیانه بزند که چرا اذی

کنی هم خودت را به زحمت انداختی و  نمی آخر فکر! اي گوسفند: ل گرفتی و گفتیتشدد بکنی او را در بغ
که آن موقع ندا رسید و من به ! هم مرا به زحمت انداختی؟ هم خودت را خسته کردي، هم مرا خسته کردي

. ندک می آن وقت بعد از چند سال حرکت. مالئکه گفتم این شخص لیاقت دارد براي اینکه هدایت بکند قوم را
 فرماید حاال برو به طرف مصر و آن قوم را هدایت کن که مجاز از طرف حضرت شعیب می حضرت شعیب

ه خود حضرت گوسفندان البتّ. کند می با خانواده حرکت) ع(موسی . حضرت شعیب پیغمبر زمان بود. شود می
  . زیادي پیدا کرده بود

دهند، ده یک گوسفندانی  می عالوه بر اینکه مزد حاال هم در همان طرفهاي ما معمول این است که چوپان را
آن زمان هم معمول همین بوده، سال آخر هم . آورند، ده یک مال اوست می که هر سال بچه هایی به دنیا

ولو زیادتر از اندازه ! د بشود مال تومتولّ) ابلغ(حضرت شعیب فرمودند به اینکه هر چه گوسفند سیاه و سفید 
یاد گرفته بود، در آن موقعی که گوسفندان نر و ماده را با هم رها کرده بود، یک پرچم موسی هم . ات باشد

گوسفندها که دیدند، بعد همه ) که سفید و سیاه بود(داد  می سفید و سیاهی بلند کرد و دائم حرکت
د گوسفندان ابلغ شدند، همانطور شد که حضرت شعیب گوسفندان آن سال را بخشیدند به موسی و گوسفن

 زیادي پیدا کرده بود، چوپان هم که داشت، گوسفندان را حرکت داد، عده اي هم مستخدم داشت که جلوتر
فرستاد، براي اینکه خیلی غیور بود، راضی نبود که چشم دیگران به عیال او بیافتد، ولو با چادر، اینقدر  می

رفتند و  می جلوتر از آنها مستخدمین بردند و می آن وقت حضرت خودشان با عیالشان تنها تشریف! غیور بود
. بردند می کردند و حضرت تشریف می زدند و وسایل استراحت را فراهم می رسیدند چادر می در هر منزلی که

و حضرت با عیال ) مستخدمین جلوتر رفته بودند(اتفاقاً شب شد، حضرت و عیالشان هنوز نرسیده بودند 
آمد،  می همه جا تاریک بود، عیالشان حامله هم بود و باد و برف همخودشان تنها ماندند، شب هم شده بود، 

المق چون کوههاي بیتس برف داردد .مصر برف ندارد، ولی کوههاي بیت س و فلسطین برف داشت، المقد
هم  آمد و حال وضع حمل هم براي عیالشان پیدا شده بود و هیچ وسیله اي می شب بود و باد و برف هم

 حالت اضطرار که! (ر بودندحضرت متحی. ر هم بودند از همان مستخدمین و چادر و غیرهدونداشتند و 
آن وقت به ) حالت درماندگی، که دیگر دید چاره اي ندارد، دیگر راه به هیچ جا ندارد! گویند، همین است می

آنجا هستند، گفت این آتش دلیل این است که یک عده اي در . وجهه غیبی متوسل شد، از دور آتشی دید
رسد، دید که ممکنست عیالش  نمی دید باز به آتش هر چه رفت! بکنم بروم از اینها آتشی بگیرم و اقّالً کمکی

رسد، پشیمان شد و برگشت، یعنی  نمی رفت، دید می پیش! را هم گم بکند در وسط بیابان و در تاریکی
آتشی در پشت سر نزدیک است، باز  یک مدتی که رفت، پشت سر نگاه کرد، دید. مأیوس شد و برگشت

  : رسد، مقصود اینکه نمی رود می دور است، هر چهد که باز هم آتش مجدد رفت، دی
  پاي ما لنگ است و منزل بر صراط          ا بر نخیلــدست ما کوتاه و خرم

ا، از رفتار و از تواند، این است که از همه ج نمی تفهمید که با پاي بشری! دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
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آن وقت دید که این نور همه جا را فرار گرفت، چون از داخل قلب او . مأیوس شد! خسته شد. گفتار افتاد
 ا اُهللانی اَناد که درختی هم در آنجا بود، از درخت ندا رسی. ظهور کرد همه جا را گرفت، اطراف را احاطه کرد
که این است که مات و مبهوت شد، ولی باز هم هنوز به  منم خداوندي که پرورش دهنده عالمیان هستم،

که ندا رسید این ! کنم رحمانی نباشد می دهم که این هنوز شیطانی باشد و خیال می خود بود، گفت احتمال
این  خریاُ آربها ميف یل می ونلی غَا عِ شحاَ ا وِ ؤکَّوتاَ صایع یه قالَ: چه است و در دست تو؟ عرض کرد

 ه وسانل طالَ فلعارِاَاز بس لذّت مکالمه در او اثر کرده بود دائماً میل داشت حرف بزند، که (عصاي من است، 
من عرطالَ ف لسانل مرحله اینطور بود ،هوقتی ندا . کرد این عصاي من است می بعد همان طور عرض) در او

کنم بر  می عرض کرد این عصاي من است که تکیه! این عصا استرسید این چه است؟ اکتفا نکرد به این که 
 آورم، یعنی اگر درنده اي آمد، دفاع می چرانم، حوائج دیگر خودم را بر می او در راه رفتن، گوسفندان خود را

عصا را انداخت که ! ندا رسید که عصا را بیانداز ببینیم) که مفصل صحبت کرد(کنم و امثال اینها،  می
دهد اگر در جایی مرده زنده  می اینکه اژدها شد یعنی نشان. به اژدهایی شد و حضرت وحشت کردیکمرت

این . ولی اگر زنده مرده بشود، مشاهدات شیطانی است ،بشود، این دلیل اینست که مشاهدات رحمانیست،
ان مرده را هم دهیم و ج می کنیم و حیات می ما مرده را زنده. اشاره بود که بدان مشاهدات رحمانی است

 ماهی بود، موسی و یوشع، که در دریا وقتی به طلب خضر ۀهمانطور که در قضی. دهیم می حیات ابدي
رفتند، مقداري که گذشتند حضرت فرمودند آن غذایی که براي خودمان در بین راه آوردیم، بیاور که  می

این ماهی پخته را خواستم ! جبیک مرتبه یوشع یادش آمد که ع. گرسنه و خسته شده ایم، غذا بخوریم
حضرت فرمود چرا همانجا . بشویم، تمیز کنم، کنار دریا، یک مرتبه زنده شد و فرار کرد و از دست من رفت

برگردیم به همانجا و به همان . مقصد ما آنجایی است که مرده زنده بشود! نگفتی؟ مقصد ما همانجاست
  . زیارت کردند و خضر را در آن جا دیدنداین است که رفتند و خضر را در همانجا . مقصد

مقصود، دیگر نرسیده است به اینکه آیا موسی به یاد عیالش افتاد یا . اینجا هم مرده زنده شد، عصا اژدها شد
ولی همین اندازه است که بعد از . هیچ چیز در اینجا ذکر نشده است! نه؟ رفت عیالش را برداشت یا نه

سرائیل  از مصر آمد به فلسطین، حضرت شعیب تشریف آوردند و عیال موسی چندین سال که موسی با بنی ا
شود مثالً مستخدمین دیدند خبري نشد از موسی و آمدند و دیدند عیال  می را تسلیم او کردند، که معلوم

و الّا هیچ نرسیده است به اینکه حضرت . موسی تنهاست و آنوقت برگرداندند او را به شعیب تسلیم کردند
منظور هم همین بود که ! ل بکند عیال من کجاست؟ اصالً مثل اینکه بکلّی از همه چیز غافل شده بودسؤا

ب براي او بود بعد هم که با فرعون و قوم . فقط متوجه یک مقام بشود و این است که مرحله ریاضت مرتّ
چقدر صدمات به  ت کردند، بعد هم خود بنی اسرائیل در بین راهفرعون چه صدماتی کشید، چقدر اذی

شد، بال  می کرد، عصبانی هم می ولی در عین حال غضب هم. حضرت وارد آوردند، چقدر نافرمانیها کردند
  . کرد می کردند، یک بالیی نازل می کرد، خداوند هم اختیارات تام به او داده بود براي هم نافرمانی که می نازل

، که هیچ وقت مٍيظع قٍلُی خعلَلَ هان. ِاست نيملعالَل ةٌمحر. هربانستار رئوف و مولی ما قدر بدانیم که پیغمبر ما بسی
خدایا قوم مرا هدایت  ونَمعلَيم ال هناومی فَقَ اهد ملهلّاَ: کرد می درباره قومش نفرین نکرد و حتّی همیشه عرض

 و مقام مرا آگاه بودند که نافرمانیدانستند  می شناختند و قدر مرا می اینها اگر مرا! دانند نمی کن، اینها
با اینکه دندان مبارکش  را . این است که هیچ وقت نفرین نفرمود. پس این از جهالت آنهاست! کردند نمی
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 یشِجِ آنهایی را که در آخر، در مرض وفات، تخلّف کردند از! فقط البتّه چرا. شکستند، معذلک نفرین نفرمود
خواستند از جیش اسامه تخلف کنند، براي این بود که مقدمه  می آنهایی کهبراي اینکه . سامه، لعنت کرداُ

یعنی هر که را دشمن علی باشد لعنت . مخالفت با علی را بچینند، از این جهت حضرت آنها را لعنت فرمود
نیم و مقصود، در تمام این موارد اینها براي این است که ما توجه داشته باشیم و قدر خودمان را بدا. فرمود

  . قدر بزرگان خودمان را بدانیم، قدر پیغمبر خودمان را بدانیم و دست از دامن آنها برنداریم
ظيمالع لياُهللا الع قدص  
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  شرح آیاتی از سوره مبارکه جمعه -24
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
هم  جمعةه هم ذکر شده، مع، ج)چون حکم جمعه در آن بیان شده است(نامند  می جمعه این سوره را سورة
رّاءذکر شده بیشتر،  ه هم درست است می قرائت، جمعة قُ مع رّوبه بوده و بعداً . کنند ولی ج بعد (قبالً اسمش ع

  . جمعه نامیده شد به مناسبت اینکه دستور اجتماع و نماز در آن روز داده شد این است که روز) از اسالم
اي مؤمنین وقتی نداي نماز روز جمعه بلند شد، بشتابید براي یاد خدا و خرید و فروش را ترك : می فرماید

، رضی االَف اروشانتفَکنید، که این بهتر است براي شما اگر دانا باشید و اگر بفهمید، وقتی نماز تمام شد، 
آن وقت طلب کنید از فضل خدا و  اِهللا ضلِن فَا مغوابت وق شوید، آنوقت در روي زمین پهن شوید، یعنی متفرّ

  .  از رحمت خدا و همیشه خدا را یاد کنید، که شاید شما رستگار شوید
. مراد نماز جمعه است ةعماجلُ ومِين م لوةلصلاند  ر کردهالبتّه بعضی تفسی. این آیه درباره نماز روز جمعه است

به جاي دو رکعت دو خطبه است و بعد هم . ول ظهر است دو رکعت است و دو تا خطبه داردنماز جمعه که ا
دو رکعت نماز جمعه است که در نماز جمعه خطبه پیش از نماز است و در نماز عید دو خطبه بعد از نماز 

اهاي موضوع وجوب نماز جمعه در زمان غیبت هم امریست مورد اختالف بین علما، درباره آن فتو. است
اسالمیست، که در اوایل اسالم براي حضور در  ار مهمۀزیادي داده شده، چون نماز جمعه یکی از احکام بسی

ضر اي چه حاد از او که برش می شد، سؤال نمی شد و کسی که حاضر می نماز جمعه خیلی سخت گیري
 شد، بعداً حتّی تأدیب می شد، سرزنش می شد و عذر موجهی نداشت، توبیخ نمی نشدي؟ دفعه دوم اگر حاضر

در روز جمعه خطیب . ه روز عید خطبه ها بعد از نماز استالبتّ. شد می شد، همینطور سختگیري زیاد می
نشیند، مجدد  می خواند و حمد خدا و ثناي رسول و دستوراتی و بعد می رود و خطبه اي می باالي منبر

  . شود می خواند و بعد نماز شروع می کند خطبه دیگري می حرکت
گویند این امر  می که مراد از نماز روز جمعه منظور همان نماز جمعه است، این است کهاند  بعضی گفته

داللت ندارد بر اینکه تمام روز را تعطیل بکنند، بلکه فقط همان نزدیک ظهر باید هر کسی کاري که دارد  
اشد اختصاص به روز جمعه ندارد، سایر اوقات در صورتی که اگر این طور ب. کارهایش را بگذارد و تعطیل بکند

هم وقتی موقع نماز هست باید تعطیل بکنند و بروند دنبال نماز، مخصوصاً آن اشخاصی که به ممالک 
که به محض این که اذان ظهر گفته شد، بلکه اند  اسالمی سنّی مخصوصاً عربستان سعودي رفته اند، دیده

گفته شد، اگر کسی مشغول معامله و خرید و فروش است حتّی ممکن است بلکه اذان نماز ! اذان ظهر تنها نه
خیلی هم استفاده در آن معامله داشته باشد، در بین یک مرتبه همین که دید صداي اذان بلند شد فوري 

حاال وقت نماز است باید برویم براي ! گوید نه می !گویند معامله را تمام کن می کند، هر چه می معامله را رها
روند براي  می در مغازه باز است،! نماز، حتّی غالباً اینها طوري هستند که همانطور جلوي مغازه اش باز است

کلمه یوم را در لغت به . دهند، این امر اختصاص به روز جمعه ندارد می تنماز و برمی گردند، اینقدر اهمی
گویند و روز را به  می شب را به تنها لیلگویند و اختصاص به روز ندارد، چون عربها  می معناي شبانه روز

هار هار(گویند،  می تنهایی نَ یلُ و النَّ از وقتی : فرماید می گویند، پس می آن وقت یوم را به معنی شبانه روز) لَ
نداي شبانه روز جمعه بلند شد، آن چه موقع است؟ اول غروب روز پنج شنبه، یعنی روز پنج شنبه که تمام 
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همانطور که ما (دانند، مثالً امشب،  می مقدم) شب را(معمول عرب که اول شب را  شد و غروب شد طبق
شود که شب را مقدم داشته ایم، یعنی اول در  می گوییم امشب شب شنبه است، معلوم می )معمول داریم
  . همین طور اول شب است در جمعه و بعد روز است. آید می شنبه، شب

شود، بنابراین طبق این آیه شریفه از اول غروب پنجشنبه که شب  می سابپس از اول غروب جزء جمعه ح
مگر چند جا، چهار اند  شود، نباید کار دنیا کرد، که مرحوم آقاي شهید فتواي فقهی نداده می جمعه شروع

 فرمایند طبق می شریفه است که ۀپنج جا بیشتر نیست که در تفسیر خودشان فتوي داده اند، از جمله این آی
این . این آیه شریفه خرید و فروش و معامله در روز جمعه حرام است، قبل از ظهر جمعه معامله حرام است

شود ولی در معامالت فقط حرمت  می هم یک موضوعیست در علم اصول که نهی در عبادات موجب بطالن
نباید بعد از سوره حمد  یعنی مثالً فرض کنیم در نماز براي ما رسیده است که. کند نمی دارد، بطالن ایجاد

در نماز اند  آمین بگوییم بر خالف اهل سنّت، اهل سنّت بعد از سوره حمد همه آنهایی که بوده اند، دیده
گویند، در آن  می را گفت، همه یک ردیف و با یک آهنگ آمین نيالّالض الَو امامجماعت به محض اینکه 

رام به آن عظمت یک مرتبه صداي همه الح سجِدبلند است به آمین، ولی در شیعه گفتن آمین حرام است،  م
خوانید به عنوان اینکه کالم  می براي چه؟ به واسطه این که در شیعه رسیده است که شما سوره حمد را که

خوانید، عبارتیست از قرآن مجید، پس در آنجا اگر هم قصد دعا  می خوانید، فرمان خدایی را می خداست
 ، قصد دعا در ضمن است ولی به عنوان آیه قرآنمهِيلَع متنعاَ نيذالَّ راطَم صيقستاملُ راطَا الصنهداداریم 

خوانیم، نظر دعا در آن نیست، اینست که  می بنابراین، آمین بعد از دعاست، ما چون آیه قرآن را. خوانیم می
گویند  می ، این است که آمین دنبالشخوانند می ولی اهل سنّت به عنوان دعا. اگر هم باشد آمین نباید گفت

الم فرموده الس یهِم از این ) در زمان پیغمبر آمینی نبود(اند  که چون آنها از خودشان در آوردهاند  و ائمه ما علَ
  . جهت گفتن آمین حرام است، چون در زمان پیغمبر نبوده است

باطل شده و نماز درست نیست، که اصطالح حمد آمین بگوییم، این نماز  پس اگر ما در نماز، بعد از سورة
اما نهی در معامالت حرام است ولی موجب . علم اصول این است که نهی در عبادات موجب بطالن است

که اگر کسی صبح جمعه معامله اي بکند، خرید و فروشی بکند، ) مثل همینجا(بطالن نیست که در معامله 
پس اگر . شود آن معامله، مثل بطالن نهی در عبادات نیست نمی کار حرام مرتکب شده، گناه کرده ولی باطل

خورد، اما کار حرامی مرتکب شده، نتیجه اش چیست؟  نمی کسی صبح جمعه معامله اي بکند، معامله به هم
فرماید شما روز جمعه کار دنیا را ترك  می همانطور که خداوند .نتیجه اش این است که برکت برایش ندارد

 ذکر خدا و عبادت خدا بروید که البتّه این اجر دارد، یعنی اجر اخروي که دارد، برکت هم بکنید و براي
  . دهد می دهد، خداوند در امور دیگر بعداً برکت می

ولی بعد از نماز روز جمعه که تمام شد، یعنی بعد از ظهر که نماز تمام شد آن وقت معامله کردن مانعی 
معامله بعد از ظهر جمعه  اِهللا ضلِن فَا مغوابت وه که است مطابق همین آیندارد، حتّی در بعض اخبار رسیده 

 شود، جزء شبانه روز بعد حساب می این دلیل این است که بعد از ظهر، جزء شب بعد حساب. مستحب است
 ولی متأسفانه در میان ما یک عده اي اصالً. شود و مانعی ندارد، بروند معامله و خرید و فروش کنند می

دهند  می کنند صبح جمعه را باز هستند و کارهاشان را انجام می کنند، آن عده اي هم که تعطیل نمی تعطیل
فرماید باید قبل از ظهر  می کنند، بر خالف آنچه که در قرآن مجید است، که می و بعد از ظهر جمعه تعطیل
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 کنند، اینجا می آن وقت تعطیل هم که. اردجمعه را تعطیل کنید و ترك کار دنیا کنید و بعد از ظهر مانعی ند
براي یاد خدا بروید و معامله را ترك کنید، ولی متأسفانه ما،  عيالب روذَ و اِهللا کرِلی ذوا ااسعفَ: فرماید که می

 کنند، چه آنهایی که از صبح تعطیل می کنند و تعطیل می یعنی بیشتر مسلمین روز جمعه را که ترك
کنند؟ براي تفریح،  می کنند، به چه منظور کار را تعطیل می نهایی که بعد از ظهر تعطیلکنند و چه آ می

براي لهو و لعب، که اگر آن طور باشد قطعاً آن کار دنیا به مراتب بهتر از آن لهو و لعب ! براي خالف شرع
ست، ولی اشتغال به یعنی معامله اي ا) خودش نفساً حرام نیست(است، براي این که اقالً کار حرامی نیست 

لهو و لعب که همیشه حرام است، آنوقت در روزي که براي عبادت اختصاص داده شده است بروند به لهو و 
مانند آن اشخاصی که . لعب و تفریح و تفرّج، این به طریق اولی باطل است، یعنی به طریق اولی حرام است

 ضان، نوزدهم رمضان که تعطیل است، تعطیلمثالً تاسوعا و عاشورا که تعطیل است یا بیست و یکم رم
براي چه؟ براي تفریح، عوض این که در آن روزها به بندگی خدا، ! روند کنار دریا می کنند به اصطالح، می

ی السالم بپردازند و شعائر مذهبی را رعایت کنند، براي تفریح، یا مسافرتهاي هم توسل به ائمه هدي علَ
عالوه بر آنکه اصالً خودش حرام است، در آن . روند می ی گناهش چند برابر استتفریحی که آن به طریق اول

  . روز توهین به شعائر مذهبی و مقدسات مذهبی شده است، که آن به طریق اولی حرام است
بینیم که مسیحیها در روز مصلوب شدن حضرت مسیح علیه السالم که جمعه بوده، چهاردهم ماه هم  می ما

بدر کامل بوده، در سه ساعت بعد از نصف شب آمدند و حضرت را گرفتند و بردند و آن روز بوده که ماه 
گوییم مطابق آنچه که در  می ولی ما. حضرت را به اصطالح امروز اعدام کردند، و به عقیده خودشان دار زدند

گویند که  می و بعد آنها مهلَ ههبن شلک و وهبلَما ص و هلوتما قَقرآن مجید است حضرت را نکشتند، به دار نزدند، 
گویند که حضرت را  می روز یکشنبه اش که سومین روز باشد حضرت زنده شد، از قبر بیرون آمد، حتّی آنها

به دار زدند و بعد چون حضرت فرموده بود من بعد زنده خواهم شد و پیش شما خواهم آمد، دشمنان یک 
  : البته. ذاشتند براي این که نتواند این سنگ را حرکت بدهدسنگ بسیار بزرگی روي قبر حضرت گ

  ب ودوداف آن رـــبود از الط                آن قوت جبرئیل از مطبخ نبود
ولی حضرت روز . کنند که آن قدرتی که عیسی داشت به این قدرت ظاهري و دست ظاهري بود می خیال

ها سنگ را برداشت، حرکت کرد و از قبر بیرون آمد و چهل یکشنبه که سومین روز باشد، مطابق عقیده آن
فرمود، روز چهلم عروج به آسمان کرد که آن روز عروج به آسمان  می روز هم در میان مسیحیان بود و دعوت

ت می گیرند و می گویند که باز آن روز را عید می را روز اَسانسیون گویند که  می نویسند روز پنجاهم را پانککُ
د و پطرس را جانشین خودش قرار داد و فرمود که برو از این به بعد گوسفندان مرا چوپانی کن، آن ظهور کر

سه تا جشن دارند  .رندگی می گیرند، مقصود اینکه روز زنده شدن حضرت را هم جشن می روز را باز جشن
است که آن معمول مسیحیها تا حاال هم همین ) آن جمعه اي که حضرت مصلوب شد(ولی روز جمعه را 

جمعه اي که اول سال باشد، اول بهار، چون آن موقع هم اول بهار بوده، آن جمعه اي که اول بهار و 
نزدیکترین جمعه باشد به روز چهارده ماه، روز بدر کامل، آن جمعه را که جمعه مصلوب شدن مسیح است 

 کند، گاهی می هر سال فرقگویند، اینست که  می گویند و جمعه مصلوب شدن مسیح می جمعه مقدس
بینیم که اواسط فروردین  می بینیم که اوایل فروردین است مطابق با نزدیک شدن به چهاردهم، گاهی می

  . گیرند می است، در ضمن در ماه اول بهار که فروردین باشد
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شد که به روند، ممکن نیست که مسیحی اي با می مقصود اینکه در آن روز، همه با یک حالت حزن و اندوهی
) آنهم خیلی کم است(مگر مسیحی بسیار بی دینی که اصالً عقیده نداشته باشد به این چیزها ! کلیسا نرود

الّ مقید هستند با نهایت ادب و آرامش و متانت بروند به کلیسا و در آن روز به عبادت بپردازند آن وقت روز . وا
وز یکشنبه که روز زنده شدن حضرت است، ولی ما گویند ر می گیرند، عید پاك که می یکشنبه اش را عید

یا روز ! رویم براي تفریح می کنیم  آن وقت روز عاشورا مثالًَ می کنیم، ادعاي تشیع می متأسفانه ادعاي اسالمی
عید تولّد ! کنیم می رویم براي تفریح، آن وقت در عید کریسمس با آنها شرکت می بیست و یکم ماه مبارك

که لهو و لعب است و هرزگی و امثال اینها، ولی در آن  چه؟ به واسطۀ این کنیم براي می رکتمسیح با آنها ش
کنیم، مانند همین روز جمعه، در صورتی که این روزها  می ی رهاقسمتها شعائر مذهبی خودمان را بکلّ

ن شده استروزهائیست که براي عبادت معی .  
کنند  می عبادت خدا بپردازند، کارهایی را هم که اجتماعی جمعه باید به عبادت پرداخت، مسلمین باید به

باید کارهاي عبادي باشد، مثل عیادت از مؤمن، تشییع جنازه مؤمن، رفتن دنبال کار و رفع گرفتاري مؤمن و 
ش و به تفرّج بپردازیم، از این جهت عینه آنکه برویم به تَ. شود می امثال اینها که خودش عبادت حساب

مرحوم . به اینکه روز جمعه کار دنیا حرام استاند  ي شهید تأکید فرموده اند، یعنی فتوي دادهمرحوم آقا
به طور صریح که فقرا نباید صبحهاي جمعه تا اند  آقاي نور علیشاه هم که در آن فرمان نُه ماده مرقوم فرموده

وري بود که اگر فرض کنیم ظهر کار دنیایی بکنند، حضرت آقا هم همین رویه را معمول داشتند، حتّی ط
فرستادند این طرف و آن طرف و از او طلبشان  می گشتند و می شخصی بود که بِدهی داشت و مدتها عقبش

 داد خدمت ایشان، قبول می آمد طلبش را می داد اگر صبح جمعه همان شخص نمی کردند و می را مطالبه
 داد می آمد پول را اگر می کردند ولی صبح جمعه می گشتند و مطالبه می با اینکه مدتها عقبش! کردند نمی
  ! کنیم، براي چه؟ به واسطه اینکه کار دنیاست نمی فرمودند ما قبول می

 ظيمالع لياُهللا الع قدص  
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  شرح آیاتی از سوره اعراف در مورد مراتب عفو و بخشش -25
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

حيمِبِسمِ اهللا الرمحنِ الر  
و  رفالعر بِامَو، یعنی تو عفو را بگیر در همه مراتب، فوالعذخ: فرماید می در این آیه خداوند خطاب به پیغمبر

از اشخاص نادان اعراض کن، پشت کن به  نيلَاجلاه نِض ععرِاَوامر کن به معروف، یعنی به کار نیک امر کن، 
از طرف شیطان چرکینی اي و وسوسه اي پیدا شد براي تو و شیطان تو را  آنها و از آنها دوري کن، اگر

به . خواست وسوسه کند و چرکینی اي در دل تو پیدا شد، پناه ببر به خدا که خداوند شنوا و دانا است
ست به شما د کنند، وقتی از طرف شیطان کسی می خود شۀدرستی که آن کسانی پرهیزگارند، پرهیز را پی

و از شیطان به ) یعنی نزدیک پرهیزگاران، آنهایی که پرهیزگاري پیشه شان است(زدیک شما شد رساند و ن
 شوند و به یاد خدا می آنها چیزي رسید یا چیزي آنها را وسوسه کرد و دست به آنها رساند، یک مرتبه متذکر

ها که برادران آن شیطان و طائف ولی برادران آن. رود می شوند، یعنی آن تیرگی از بین می افتند و ناگاه بینا می
ر کنند آنها را در گمراهی، یعنی وسوسه ها زیاد است و مانع است از اینکه او متذکّ می کمک و آنهاست،

کنند و تا جایی که بتوانند  می شیاطین تا جایی که بتوانند وسوسه. ت بکند که غافل نباشدباید جدی. بشود
یعنی انسان هایی که برادران (ران شیطان که همان برادران انسی باشند همان براد. شوند می مانع بندگی آنها

وقتی آیه اي و عالمتی براي آنها نیاوردي و آنها درخواست کنند آیه ) کنند می شیطان هستند و کمک به او
 گویند چرا درخواست ما را قبول نکردي؟ و اگر راست می اي بیاید که دلیل بر صدق باشد و تو نیاوردي،

کنم  می من پیروي. گویی چرا معجزه نیاوردي؟ چرا آیتی به ما نشان ندادي؟ بگو من از خودم هیچ ندارم یم
کنم و از خودم  می شود به سوي من، یعنی هر چه از طرف خدا باشد همان را اظهار می آنچه را که وحی

ي آن اشخاصی که ایمان چیزي ندارم، اینها باعث بینائیست از طرف خداي شما و هدایت است و رحمت برا
شود، شما گوش بدهید و ساکت باشید که شاید مورد رحم  می شود و خوانده می وقتی قرآن قرائت. آوردند

یاد خدا را خودت بکن در درون خودت، در نفس خودت، در داخل جان خودت، با نهایت . خدایی واقع شوید
 وبلند ذکر خدا را نگو،  مانی هاي خودت و خیلیتضرّع و زاري و ترسناك باش از خودت، ترسان باش از نافر

یعنی آن ذکري که همیشه مأمور هستیم، باید آن در جان ما و در دل ما باشد، در صبح و شام هرِاجلَ نَدو ،
ال  و) گویند صبح و شام به یادت هستم، یعنی همیشه به یادت هستم می صبح و شام یعنی همیشه، وقتی(
کُتن من لالغافغافل نباش، غفلت از خدا نکنني ، !رآن اشخاصی که نزد خداي تو هستند هیچ وقت تکب 

 کنند و براي او سجده می کنند و تسبیح او نمی ورزند از عبادت و از بندگی او، از عبادت کردن او استکبار نمی
  . کنند می

ر همه موارد عفو کن، گذشت کن، فرماید پیغمبر را به اینکه تو عفو را بگیر، یعنی همیشه و د می اینجا امر
رف یعنی امر کن به معروف، یعنی به کار نیک امر کن مردم را و از آن اشخاصی که ایراد بر تو الع گیرند  می بِ

اگر ! کنند و نادان هستند، از آنها اعراض کن، یعنی گوش به حرف آنها نده می از آن اشخاصی که اعتراض
که در حدیث . کنند تو گوش نده به حرف آنها می حرمت تو را هم کنند، اگر هتک می توهین هم به تو

فرماید به  می اول: فرماید به اینکه سه چیز از سه شخص یاد بگیرید می )ع(رسیده است که حضرت رضا 
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د داناي غیب و ، خداونداًحاَ هبِيلی غَع رظهِيال  و بِيالغ معالد فرمای می اینکه کتمان سرّ را از خدا یاد بگیرید، که
که این . کند نمی کند، یعنی احدي را آگاه نمی پنهان است و بر پنهان خودش و غیب خودش احدي را ظاهر

کند و آن مقام غیب که سرّ است و از همه کس پنهان است،  نمی پوشاند و اظهار می یعنی آنچه که سرّ است
سرّ داشته باشید، که یکی از لوازم ایمان دارد، پس شما هم کتمان  نمی هیچ وقت براي دیگران پرده بر

سوم اینکه صبر را از امام یاد  .خذالعفوفرماید  می عفو را از پیغمبر یاد بگیرید، که: دوم اینکه. کتمان سرّ است
 یعنی آن اشخاصی که در گرفتاریها، سختیها و ناراحتی ها، صبر راِءالض و اساِءی البف نيرابِالص وبگیرید، 

فرماید در عین حال تو کوتاهی نکن و عفو کن  می ی است،این دستور کلّ. کنند تفسیر به امام شده است می
کنند  می کنند، هتک حرمت تو را می کنند، نسبت به تو توهین می در همه موارد، با اینکه نسبت به تو بدي

ر نیک و دوري کن از اینکه بخواهی نکه همیشه وادار کن آنها را به کاآدیگر . و اغماض کن! ولی تو عفو کن
 کنند یا بدگویی می آنهایی که نادان هستند و به تو توهین نيلَاجلاه نِض ععرِاَوترك امر به آنها را بکنی، 

ه نداشته باش و اگر یعنی پشت کن به حرف آنها و توج. کنند، از آنها اعراض کن نمی کنند، یا اطاعت تو می
شود، گاهی در اثر گرفتاریهاي دنیوي و بر اثر ناگواري ها و ناراحتی ها،  می پیداچرکینی اي گاهی در دل 

داند  می شنود و هم داناست، یعنی می یکمرتبه پناه ببر به خدا که خداوند، هم شنواست، یعنی صداي تو را
  . کند می که صالح تو چیست و تو که پناه ببري، او تو را در پناه خودش حفظ

ت است، براي اینکه آن حضرت به عقیده ما طاب به پیغمبر است ولی منظور دستور به اماینها ظاهراً خ
فرماید  می شد، هر چند خودش نمی معصوم از خطا بود، معصوم از گناه بود و چرکینی هم در دل برایش پیدا

شود،  می ، هر گاه چرکینی در دلم پیداومٍي لِّفی کُ اَهللا رغفستاَی لَنا لبی ولی قَع انَيعی لَنا به اینکه من گاهگاهی
. کنم می کنم، طلب عفو می کنم خدا را، طلب مغفرت می شود که روزي هفتاد مرتبه استغفار می به طوري

دیگران، امت، هر . داند، ولی ما وظیفه مان این است که این طور بگوییم می ه حضرت، خودش را مقصرالبتّ
شد یا کدورتی، یکمرتبه باید پناه به خدا ببرد، که غالب ما بلکه همه ما  کدام چرکینی اي در دلشان پیدا

در دل هم گاهی شک و تردیدي، خیاالتی، ایراداتی و ) دارد زیاد چون بشر غالباً خطاکار است و کم و(تقریباً 
 را رفع کنیم بر خدا که گرفتاریهاي ما می گیریم بر خدا، اعتراض می شود، که ایراد می اعتراضاتی پیدا

 آن وقت شک پیدا! شود دعاها نمی اجابت! گوییم فایده اي ندارد می هر چه! پذیرد نمی دعاي ما را! کند نمی
اللّه، مثالً خداوند اجابت می یاذُبِ پذیرد،  نمی کنیم، می کند و این قدر ما درخواست نمی شود براي ما، که اَلع

و امثال اینها، که زیاد  مکُب لَجِستونی اَدعاُکنم دعا را،  یم پس آن وعده هایی که در قرآن فرموده، که اجابت
آن اخباري که رسیده است به اینکه . شود نمی کنیم و هیچ اجابت می است در قرآن اینها چه است؟ ما دعا

شود؟ و یا اینکه در خود  نمی خوانیم اجابت می شود، چه طور ما هر چه می شما اگر خدا را بخوانید اجابت
اهللا یا در عدالت او خدشه اي پیدا بشود، شک و تردیدي، یا در تفضّل او، عنایت و فضل او خداون یاذُبِ د اَلع

شود که ما را گمراه کند، که  می شکی پیدا شود، اینها همه وسوسه هایی است که از طرف شیطان پیدا
خواهیم  می ر مادي داریم،یا وقتی ما همه اش انتظار و توقع امو.محملی براي کارهاي خالفمان پیدا شود

کنیم، در صورتی که اگر  می شود، آن وقت اعتراض بر خدا نمی وقتی ببینیم رفع. گرفتاریهاي ما رفع بشود
 ه است و آنچه که صالح ما است به ماداند و بهتر صالح ما را متوج می واقعاً تسلیم امر او باشیم، او بهتر

براي دیگري کاري بکند، یک چیزي ببرد، اگر بگوید قیمتش همانطور که اگر فرض کنیم کسی . دهد می
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ولی اگر به تعارف . چانه بزند که قیمت را کم بکند تن بکند، آن طرف ممکن اسچقدر است؟ و قیمت را معی
 او مالحظه) هر چه بگویند بدهید(بگذارند، بگوید من تسلیمم، اصالً این چیزي نیست و هر چه بدهید 

حاال ما هم . دهد، شاید بیشتر از قیمتش را هم بدهد، شاید چند برابر قیمت هم بدهد می کند و بیشتر می
کند، آن وقت طرف هم  می نکنیم، مثل آن کسی که قیمت را معی می کنیم، التماس می یکمرتبه درخواست

 وییم هر چه اواما وقتی ما تسلیم امر او باشیم، بگ. خواهم نمی گوید می زند، وقتی که این طور باشد، می چانه
ل کَّوتين م وم، دهی می دهد درست است، هر چه از او به ما برسد صحیح است، ما او را وکیل خودمان قرار می
فَ ی اِهللالَعهو حسبیعنی چه؟ یعنی وکیل قرار بدهد او را، . ل بر خدا بکند، خدا براي او کافی است، هر که توکّه

دهد و به  می داند، او می هر چه صالح ما! هد، بگوییم صاحب اختیار ما اوستاو را صاحب اختیار خود قرار د
پذیرد، ولی به شرط اینکه به او واگذار  می کنیم، بهتر است و زودتر هم درخواست هاي ما را می او واگذار

  . کنیم
است کردن از غیر ه به غیر او و درخوفرماید که شک و تردید و توسل به غیر خدا و توج می باز در آن حدیث

به اند  واالّ واسطه قرار دادن هیچ اشکالی ندارد، بلکه فرموده(او، که آنها را مؤثر واقعی بدانیم این شرکست 
ولی اگر آن طور نباشد، ) اینکه کار بکنید، اینها اسباب و وسیله است، باید به توسط اینها به مقصودتان برسید

 )ص(پیغمبر . ر بدانیمدش یک نوع شرکیست، که غیر از خدا را مؤثّر بدانیم، این خویعنی دیگران را مؤثّ
اخفا و ) یعنی شرك ورزیدن به خدا و شریک قرار دادن به خدا(فرماید راه یافتن شرك در میان امت من،  می

مخفی تر و پنهان تر است از حرکت مورچه سیاه روي سنگ سیاه در شب تاریک، که مورچه سیاهی روي 
شود، نه  می فهمد؟ نه صدایی از حرکت او شنیده می شب تاریکی راه برود، این را چه کسی سنگ سیاهی در

حاال شرك هم در قلوب ما . کند می شود، معذلک حرکت می بیند، نه توجه و نه اثري دیده می چشم او را
ا غالب باشد د بدانیم، به ظاهر حاالت سلوکی در مهمینطور است، یعنی ممکن است به ظاهر خودمان را موح
ممکن است هیچ کس هم نفهمد، ولی آن خدشه . ولی گاهی هم اگر خدشه اي پیدا بشود، همان شرك است

همانطور که مولوي در مرحله پایین، درباره شرك به پیشوا و شرك به . شرك در قلب شخص پیدا بشود
  : گوید می والیت

بــص س این زِ من باور کنیداز که، از شم         ریدم امیدــــد هزاران بار ب  
رید، ائمه، آنهایی که در مقام باال هستند، اینگونه  نمی یعنی علی علیه السالم هیچ وقت امید از پیغمبر ب

شود، منتها فرقش این است که  می ولی براي عرفا هم، براي صاحبان معرفت هم، گاهی خدشه پیدا. هستند
مان رفتار نشود و خداوند کار به میلمان نکند، ما هم آن را براي ما وقتی خدشه اي پیدا بشود، اگر به میل

ولی آنهایی که در مقام . شود می کنیم، یعنی آن ناراحتی و آن نگرانی و آن شک و تردید در ما زیاد می زیاد
یعنی شیطان . کنند می شوند و جلوگیري می هو قدم هایی برداشته اند، فوري متوجاند  سلوك به جایی رسیده

کنند و مجدداً  می شوند، یعنی استغفار می رشوند و متذکّ می و مانع! گذارند نمی بخواهد وسوسه بکند، وقتی
  . روند می رو به سوي او
فرماید وقتی از طرف شیطان چرکینی اي در دل تو پیدا شد، تو فوري پناه ببر به خدا، براي  می این است که

م باید با او مبارزه کرد و باید از آن طرف هم کمک اینکه شیطان دشمن قوي است و دشمن قوي را ه
شود  می کند، فوري پناهنده می کند از جایی و از دشمنی فرار می راروقتی یکی ف. است، یعنی پناهنده شدخو
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حاال تو هم وقتی . تواند به او لطمه اي بزند نمی به شخص قوي دیگر، به یک شخصی که قوي است و دشمن
پناه به خدا به چه چیز است؟ به . د و خواست با تو مبارزه بکند، فوري پناه به خدا ببرشیطان به تو حمله کر

ل به اولیاء او باشیم، آن وقت به او که پناه بردیم، دیگر متوس. ر به او باشیماینکه به یاد او بیافتیم، یعنی متذکّ
داند که  می شنود و مصالح تو را هم می ر تو را، پناه ببر به خدا که خدا گفتافَاستعذُباِهللا. شیطان دسترسی ندارد

این است که آن اشخاصی که در راه هستند و آن افرادي که قدم برمی دارند به سوي . چه صالح توست
خودشان کرده اند، وقتی که از طرف  شۀکنند، و تقوي پی می خداوند، از آنچه که خالف سلوك هست پرهیز

از طرف شیطان به آنها رسید و ) یعنی دور زننده اي(ا و یک طائفی، شیطان وسوسه اي پیدا شد در دل آنه
شوند که این دشمن به آنها  می هطبق همین دستور، متوج! فهمند می خواست آنها را فریب دهد، یکمرتبه

شوند و  می ر او و نعمت هاي اوبرند به خدا، متذکّ می شوند، یعنی فوري پناه می رحمله کرده، فوري متذکّ
  . شوند می رود و بینا می تبه آن غفلت از بینیکمر

بینیم که در این  می کند، به دلیل اینکه ما می ب وسوسهشیطان هم مرتّ! ولی شیطان هم دست بردار نیست
شویم به خدا، ولی  می لدنیا اگر گرفتاري پیدا شد یا ناراحتی یا ناگواري پیدا شد، از یک طرف ما فوري متوس

شود از اینکه رو به  می باز یک وسوسه دیگري، که مانع! آید می از یک خیاالت دیگريب! گذارد نمی شیطان
 دانم چه نمی کند به اینکه می اد در دعاي خودش عرضی حضرت سجهمانطور که حتّ. سوي خدا برویم

 او و مهیخواهم نماز بخوانم و نماز بگذارم در مقابل عظمت ت می آیم و می خدایا وقتی به سوي تو! شود مرا می
 شود که پاي مرا می شوم براي بندگی تو، یک مرتبه براي من گرفتاري روحی و گرفتاري قلبی پیدا می
کند،  می که حضرت در دعاي خودش این طور عرض! دانم چرا؟ نمی شود، می و بین من و تو مانع! لرزاند می

ن است که هر گاه غفلتی عارض شد، هر راهش ای!! البته وقتی او اینطور بگوید، ما که معلوم است چه هستیم
پیدا بکند،  اماینکه هر چه آن قسمت دو دا بکند، به واسطۀوقت چرکینی اي در دل پیدا شد، نگذاریم دوام پی

شود، آن وقت رد کردن و برطرف شدنش هم مشکل  می شود، ایراد و اعتراض زیادتر می چرکینی هم زیادتر
به همین جهت است که به مؤمنین دستور داده . ري به یاد او بیافتیمپس فوري استغفار کنیم، فو. تر است

به واسطه اینکه یاد خدا، خودش . ی االمکان از یاد خدا غافل نباشند و متذکّر باشندشده است که حتّ
واقعاً و حقیقتاً به یاد (آن کسی که با یاد خدا باشد . شمشیري است براي مبارزه با دشمن، که شیطان باشد

  . متوجه است به اینکه نباید بر خالف امر او رفتاري بکند، پس مراقب است در اطاعت امر خداوند) باشدخدا 
 ظيمالع لياُهللا الع قدص  
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  در بیان چگونگی علم غیب -26
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ
یهِم السالم دربارة ائمۀ بعضیم غیب که مذاکره بود راجع به عل غمبر و پی(گویند آن بزرگواران  می هدي علَ

صورت . گویند علم غیب نداشتند و اختالف در این باره هست می علم غیب داشتند و بعضی هم) هدي ائمۀ
قُ: غمبر فرمودت، خود پیظاهر، از نظر بشریل اما اَننا بشر م کُثلُميلَوحی امن فقط بشري هستم مانند ، یعنی ی

شود به من، یعنی به ظاهر فرقی بین من و شما نیست، یعنی همان قوا و اعضاء و جوارحی  می شما که وحی
که شما دارید من هم دارم، همان عقل را من هم دارم، همان که شما دارید منتها فرقش این است که من او 

ه کردم و عقل خودم را تربیت کردم و روح خودم را کامل را تربیت کردم، عقل خودم را و فکر خودم را تصفی
  . کند که آن وحی خدائیست می کردم، قلب من روشن شده است که حقایق از آن عالم ریزش

مؤمنین فراست ایمانی وجود  بت به همۀلش که فراست باشد که نسچون ریزش حقایق هم مراتبی دارد، از او
به معنی (، یعنی شما بپرهیزید از فراست مؤمن اِهللا ورِنبِ رنظُي هنافَ نِوماملُ ةراسن فو مقُتا: دفرمای می دارد که

ارتباط با عالم باال  هست که مؤمن به واسطۀ گاهی. کند می که او نظر به نور خدا) ظاهرش به معنی زیرکی
ض کنیم در دبستان است و مثالً آن کسی که فر. شود به اندازه استعداد خودش می حقایقی بر او مشکوف

توانیم بگوییم به اندازه آن کسی است که در دبیرستان است یا در دانشگاه است یا  نمی کند می مطلبی درك
ه هم به کنند، ولی آن بچ می آنکه فارغ التحصیل شده، اینها هر کدام به اندازه همان استعداد خودشان درك

  . کند می اندازه خودش چیزي درك
شود و شهودي  می ل وقتی واقعاً از وجهه ایمان مراقب باشد، براي او درکهایی پیدار درجات اومؤمن هم د

ه به وقتی که استعدادش کاملتر شد و مراقبت در یاد خدا کرد و در توج. ل مرحله استکند که او می پیدا
ایقی از عالم باال بر دل او کشف است و مکاشفه، یعنی حق رود که مرحلۀ می خدا مراقبت کرد، به مرتبه باالتر

دهند یا  می شود بعضی امور و بعض مطالب و آن چیزهایی که دیگران انجام می کند که مشهود می ریزش
شود و االّ به امور مادي سروکاري ندارد و بیشتر حقایقی از عالم باال و  می حقایق عالم باال بر او مکشوف
واتی از عالم باال بر او کشف باالتر از آن، مقام شهود است یا مقام الهام . نامند می ه این را مکاشفهشود ک می جلَ

به اعتباري و آن مقام الهی این است که قلبش روشنتر و کاملتر بشود، گوش باطنش شنواتر بشود که 
شنوند و هیچ  می شنوند، صداي غیبی می گویند نداي غیبی می مثالً بعضی. حقایقی از عالم غیب را بشنود

ه هر کسی در مراتب باال هست آن کنند و البتّ نمی فهمند و درك نمی ه اش به ظاهر مشهود نیست وگویند
  . مراتب مادون را هم دارد

دثه بود، یعنی تحدیث ن جهت فاطمۀبه همی ح شد، که در  می زهرا که در آخرین مراتب عرفان و کمال بود م
دید که  می آورد به منزل و می گاهی تشریف) ع(ی گفتند که عل می اخبار رسیده است مالئکه با او سخن

 شنید و گوش دیگري می )ع(ه  گوش علی البتّ. شنود می زند و جواب می کند، حرف می فاطمه صحبت
  . رسد می شود یا به گوش او می گویند که از عالم باال بر او حقایقی ظاهر می شنید که این را الهام نمی

شود و یک  می عالوه بر اینکه گوش باطنش شنوا شده، چشم باطنش هم بینا باالتر از آن، شهود است، یعنی
  . شود، این مشاهده است می چیزهایی در مقام معرفت و در مقام آن مراقبه اي که دارد بر او ظاهر
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بیند و هم گوش  می باالتر از این، مرحله وحی است که اختصاص به انبیا دارد، که هم چشم باطنشان
ک را می نود و ارتباط با عالم باال پیداش می باطنشان لَ شود می بینند و انبیا وحی بر آنها نازل می کنند و م .  
توانید و  می شود، یعنی شما هم می من فقط بشري هستم که به من وحی. یلَوحی ايم کُثلُم رشا بناَ :دمی فرمای

د و کوشش بکند از راه دل، دل را روشن بکند، تواند به اندازه خودش زحمت بکش می راه باز است و هر کسی
صفا پیدا بکند، صیقلی بدهد تا یک قدري از حقایق به اندازه زحمت خودش و کوشش خودش بر او ریزش 
بکند و دل من صاف شده است و به جایی رسیده است که ارتباط با عالم باال پیدا کرده است و االّ من از 

کنند براي  می آن اشخاصی است که ادعاي علم غیب دةظاهر هم رد عقی حاال این صورت. خودم چیزي ندارم
ولی دل من روشن شده و ! فرمایند از خودم چیزي ندارم می حضرت و هم اثبات علم غیب است، براي اینکه

شنوند،  نمی آنکه دیگران! بینم می بینند من نمی یعنی چه؟ یعنی آنچه که دیگران. کند می حقایق بر او ریزش
 ینِسما م و ريِاخلَ نم وتکثَست الَ بِيالغ معلَاَ نتو کُلَح، فرماید به طور صری می و در آیه دیگر باز! شنوم می من
کردم و  می دانستم من کار خیر، زیاد می بگو اگر من علم غیب) گفتند پیغمبر علم غیب دارد می آخر( وءالس

 من اگر علم غیب. رسید نمی کردم، هیچ بدي به من می ودم پیداکردم یا دارائی براي خ می خیلی کار خوب
 خریدم به ارزانی و فردا می کند، امروز می دانستم به صورت ظاهر، فردا فالن جنس ترقی می دانستم و می
  . فروختم که فردا ارزان نشود می کند، امروز به گرانی می دانستم جنسی که دارم فردا تنزّل می یا! فروختم می
ر تفسیر به مال دنیا گر هم هست که کلمه خیکه در آیات دیاند  لی ها خیر را تفسیر به مال دنیا کردهخی

دادم  می دانستم که کار خیر چه است و کار خیر را انجام می یا مقصود، نیکی است، یعنی من. شده است
دانستم هیچ بدي  می انستم و علم غیبد می اگر ،وءالس ینِسما مو ) ر شده استولی به مال دنیا بیشتر تفسی(

دانستم فردا مثالً فالن صدمه اي خواهد رسید،  می کردم اگر می رسید براي اینکه جلوگیري نمی اي به من
 کردم که مانع آن بشوم و آن صدمه را جلوگیري می کردم و یک طوري می من از همان اول جلوگیري

مستخدمشان را چند مرتبه بلند صدا ) ع(یا حضرت صادق  .دانم نمی پس بنابراین من علم غیب .کردم می
دهند علم غیب  می زدند و بعد مستخدم که پشت در بود آمد جلو، حضرت خندیدند، فرمودند که به ما نسبت

ه نشدیم که صدا بلند زدیم به خیال داشتیم مستخدم ما پشت در بود از کجا متوج می را، ما اگر علم غیب
  ! اینکه دور است

دانند، ولی از طرفی همانطور که گفتیم چون ارتباط با عالم باال  نمی اینها دلیل بر این است که علم غیب پس
دانید یا  می کنند آیا شما علم غیب می باز از معصوم سؤال. کند می ه حقایق بر دلشان ریزشاند، البتّ پیدا کرده

یعنی از خودمان . کند می بخواهیم، خدا ما را آگاهدانیم ولی اگر از خداوند  نمی فرماید ما علم غیب می !نه؟
داند غیب را مگر خدا،  نمی ،وه الّا بيالغ معلَيما ال : دفرمای می دیگر ۀکند و آن آی می نداریم، خداوند ما را آگاه

هان، به اضافه، معنی غیب چه است؟ غیب یعنی پن. دانند نمی داند غیب را، آنها علم غیب را نمی یعنی دیگري
بنابراین از . دانیم ولی در مقابل چشم آنها واضح و روشن است و پنهان نیست نمی اگر چیزي پنهان باشد ما

اگر چه خود غیب یعنی پنهان بودن، لذا پنهان چیزي است که توجهی . ما غیب است و براي آنها غیب نیست
و بعضی ها ایراد گرفتند، خواستند بگویند  ولی از ما پنهان است. پس از آنها پنهان نیست. انسان به او ندارد
شود چرا  می دانست کشته می اگر! دانست؟ نمی شود یا می دانست کشته می آیا) ع(دالشهدا مثالً حضرت سی

، خودتان را با دست خودتان به ةکَهلُی التلَم اکُيدياَوا بِلقُال ت و ن خودش القاء در تهلکه است،رفت کربال؟ ای
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دانست که در سحر  می اگر) ع(دانست چرا اینکار را کرد؟ یا علی  می ندازید، پس چطور شد اگرهالکت نیا
رود باید احتیاط  می از مواردي که احتمال خطر! شود، چرا رفت؟ انسان باید احتیاط کند می نوزدهم شهید

دانست  نمی نطور و اگر همدانست پس چرا ای می گیرند که اگر می ایرادکند چرا علی رفت؟ بنابراین این افراد 
 البياين خطبةُآن ) ع(یا خود حضرت امیر . گوییم که آنها همه عالمِ ما کانَ و ما یکُون هستند می پس چطور ما

، منم که خالق آسمان ها و زمین هستم، منم تيمی و اَيحذی اُا الَّن، اَرضِاالَ و مواتالس قا خالناَ: دفرمای می که
روید بر درخت، منم که بدون اذن من برگی  نمی میرانم، منم که برگی بدون اجازه من می کنم و یم که زنده

رساند که مافوق همه  می فرماید، اینها باز خودش تمام کماالتی را می ریزد و امثال اینها را نمی از درخت
ونَ هستم، یا خبر می اینهاست، یا الحم را در کتب حدیث، اگر ده می فرماید من عالمِ ما کانَ و ما یکُ د باب م

خبر به وقوع سیل و خرابی شهر ) ع(دهند، خود حضرت امیر  می بینیم چه اخباري از آینده می نگاه کنیم
 دهد به اینکه شما یک موقعی زیر و رو می تا آخر، خبر... ةلَربغَ نلُر بِغتلَ ة ولَلبب نلُلبِبتلَ ِهللا و: دهد که می بصره

آن (رود  می رود پایین، دائم یک قسمت زیر می هی رود باال می شوید، غربال هی می شوید، غربال می
خورید، تا باالها  می شوید، هی به هم می فرماید هی غربال می آید، می و قسمت درشتهایش رو) ریزهایش

 ک کشتی روي آب و خبری نۀبینم مثل سی می روند و مسجد شما را من می آیند و پایین ها باال می پایین
و در قرن چهارم هجري این سیل پیدا شده و یکی هم ! دهد به سیل در بصره، کی؟ در قرن چهارم هجري می

در قرن پنجم، که همینطور فقط مسجد بصره پیدا بود، باقی اش همه زیر آب رفت، این خبرهایست که از 
مان و ) ع(رت صادق حض! دهد می دهد، یا خود حضرت رسول خبر از آینده می غیب رالزَّ اخباري از آینده و آخَ

مان رالزَّ همین فسادهایی که امروز در میان ! یعنی همین حاالتی که ما داریم. دهد می حاالت امت در آخَ
دهد، هم حضرت  می خبر) ع(دهد، هم حضرت صادق  می اینها را خبر دا شده است، همۀجامعه مسلمین پی

، )هاشراطُم اَت هذا جاَءا(د فرمای می که عالمتهاي قیامت را) ص(دمحم سورةر و هم حضرت رسول که در امی
دهد که نزدیک  می خبر) ع(اینها خودش علم غیب است و به اضافه، باز هم خبر داریم که خود حضرت امیر 

دهد به شهادت خودش، یا حضرت  می خبر) ع(یا حسین . است به اینکه ریش من از خون سرم خضاب شود
چون معمول این بود فرمانی که (والیت عهدي خودش را امضاء بفرماید  خواهد عهدنامۀ می وقتی که) ع( رضا

آن وقت ) کرد می کردند و طرف هم امضا می ءامضاود خلیفه و بعد فرماندهان و رؤسا ل خشد او می صادر
که : فرمودند به این عبارت والیت عهدي را، مرقوم نخواستند امضاء بفرمایند آن فرما می که) ع(حضرت رضا 
فرِ جا) و قدر قضا(المؤمنین مأمون را قبول کردم ولی من امیرُ یعنی من ! کند می ع به غیر از این حکممج

فرمایند که من بعد از مأمون زنده نخواهم بود و من زودتر از دنیا خواهم  می زنده نخواهم ماند، حضرت صریح
  . رفت

جواب این است که ! شود؟ می به غیب است، پس چطور این دو با هم جمعاینها خبر به آینده است، خبر 
آشامند،  می خورند، هم می بزرگان دو مقام دارند، یکی مقام ظاهري، که بشري هستند مانند سایر بشر، هم

گفتند او سبک  می خیلی مّزاج بود که بعضی) ع(حتّی علی (کنند،  می کنند، هم شوخی و خنده می هم نکاح
در . ت است داشتندپس آنچه که الزمه بشری) گفتند براي خلیفه بودن خوب نیست می از این جهت است،

ه ممکن بود چیزهایی هم بفرمایند که برخالف واقع بشود، همانطور که حضرت رسول تشریف این موقع البتّ
اینطور نکنید و این کنند، حضرت فرمود،  می کنند، یعنی لقاح خرما می بردند به نخلستانی و دیدند تلقیح
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صورت ظاهر بشر ! پس ایراد نباید گرفت! طور بکنید و آنها هم آنطور کردند، اتفاقاً آن سال هیچ چیز نداد
مقامی دارند، مقام (ولی در مقام عالی . ت یک چیزي فرمود و صورت ظاهر هم واقع نشدبودند و از نظر بشری

فرمایند، که در آن مقام ممکن است  می مقام حقایق راکه محیط بر همه موجودات هستند و در آن ) عالی
خبر داده باشند، گاهی حالت جذبه اي براي آنها پیدا بشود، گاهی حالت توجهی پیدا بشود که غافل از این 

حتی حضرت رسول به معراج . عالم باشند و به حقایقی خبر بدهند و به کشته شدن خودشان خبر بدهند
فرماید به اینکه کاروان هایی که در بین راه بودند  می یحتّ! ذشته و آینده فرمودتشریف برد و اخباري از گ

ی در معراج فرمود زمین سفید نورانی را دیدم و از جبرئیل پرسیدم که همه را مشاهده فرمود و خبر داد، حتّ
ز گویند که یکی ا می جبرئیل عرض کرد که این زمینی است که آن را عرض طوس! این زمین چیست؟

خبر از دویست و ده ! دهد؟ می این اخبار را براي چه موقعی. فرزندان تو در آنجا شهید و مدفون خواهد شد
! دهد این چیست؟ می دهد یا همان اخباري که از غیب می دهد، اخبار دیگري هم می سال بعد از قضیه معراج

حضرت عیسی  ۀبلکه باالتر، قضی. دانستند نمی در عین حال در مقام ظاهر هیچ چیز. این در مقام عالیست
دانست چه کند، خود حضرت در گهواره  نمی ر بود ونویسند حضرت عیسی مریض شد، مادرش متحی می ،)ع(

وا را براي من بگیرید و بجوشانید و به من بدهید  وا و فالن د اندند و جوش) این از نظر معنا بود(فرمود فالن د
خورد، براي  نمی کردند می هر چه به او اصرار!! خورد نمی )داد می ست انجامگی ابچ هر چه الزمۀ(آوردند، بعد 

گی و آن در مقام عالی بود که هر دو را با هم داشتاینکه این در مقام بچ .  
ا در این مقام نیست و این حالت براي مؤمنین هم ممکن است پیدا حاال در مقام عالی، علم غیب هست ام

ن اینجا تاریک باشد و برقی م االي پیدا بشود، یک نمایشی، مانند فرض کنیبشود، گاهی حالت جذبه ا
شناختیم، آن  نمی جستن بکند، رعد و برق بشود و ما یک نفر را ببینیم و بشناسیم، در صورتی که در تاریکی

حاال گاهی ممکن است یک لمعه اي، یک . یک شناختنی بود و تمام شد، همیشگی نیست! هم تمام شد
! اي، فیضی، پیدا بشود و قلب انسان نورانی بشود، یک چیزي بر او مکشوف بشود ولی دیگر همان استافاضه 

  . و همیشگی نیست
  سر و دست از همه عالم فشاندي                  اگر درویش بر یک حال ماندي

. دا بشودی مؤمنین کامل هم ممکن است در حالت جذبه و شهود پیاین حالت براي خیلی از اشخاص، حتّ
ق السلطان در مشهد  می یادم کردند، هفته اي یک  می چون معموالً عریضه اي عرض(آید مرحوم آقاي مصد

 در عرض یک روز. آورد می کردند و اداره پست هم خیلی زود می عریضه خدمت حضرت آقا عرض
آمد به بیدخت و  می صرکرد، ع می انداختند و از مشهد حرکت می انداختند، مثالً عصر پنج شنبه در پست می

ف به فقر شدم عصر پنج ). رسید می کاغذ عصر پنج شنبه، عصر جمعه به دست ایشان روزي که من مشرّ
، عصر )آقاي حاج شیخ عبداهللا حائري(شنبه بود، به داللت آقاي حاجی صدر و حضور آقاي رحمت علیشاه 

ق  ایشان هم معمول. السلطان براي ایشان بودپنج شنبه کاغذهاي پستی را آوردند، عریضه اي از آقاي مصد 
آمد مثل جمله معترضه،  می داشتند غالباً چون فراموشی بودند این بود که معموالً یک مطلبی که یادشان می

رفتند، عریضه اي رسید حضور حضرت آقا،  می گفتند و باز سر مطلب سابقشان می آن مطلب را در بین کاغذ
ق السلطان در بین نامه اي که به من ارسال کرده یک مرتبه در این بین فرمودند این طور اند  که آقاي مصد

اآلن بر من اینطور مکشوف شد که فالنی با داللت آقاي حاجی صدر و حضور آقاي رحمت علیشاه : نوشته اند
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ر یعنی در همان حالت بود و بعد دیگ. این چه است؟ مشاهده اي بود ولی تمام شد. اآلن مشرّف به فقر شد
را اجازه ) مرحوم آقاي ایزد گشسب(آن حالت براي همیشگی نبود یا موقعی که مرحوم آقاي ناصرعلی 

نماز دادند، روز بعد عریضه اي از ایشان باز خدمت حضرت آقا  و آقاي حاج شیخ علی اصغر را اجازةفرمودند 
سداهللا ایزد گشسب رسید که در سحر این طور بر من مکشوف شد که اجازه اي براي آقاي حاج شیخ ا

این یک روز بعد از این . گلپایگانی مرقوم فرموده اید و اظهار لطفی هم به آقاي حاج شیخ علی اصغر کرده اید
  !ماجرا بود

حاال این طور چیزها ممکن است براي فقیري و شخص راه رفته اي گاهی مشهود بشود، ولی نه این که 
حاال اولیاء و آنهایی که مراتب باالتري دارند، ! داند می همه رابگوییم علم غیب دارد و همه چیزها و حاالت 

نباید فقیر ! بینند، ولی همیشگی نیست می شود و چیزهایی می آنها هم گاهی هست مشاهداتی بر ایشان
ون هستند و اسرار  خیال کند و ادعاهایی و دعویهایی براي بزرگان خودش بکند که عالمِ به ما کانَ و ما یکُ

الع بر قلوب همه دارند، البته این در مقام عالی درست است ولی در دانند و علم غیب دارند و اطّ می راهمه 
مقام ظاهر درست نیست و این طور چیزها را نسبت دادن، خودش باعث ایراد و اعتراض است و االّ گاهی 

 یزید بسطامیهمانطور که با. تندداش ه بسیاري از اولیاء بودند و بسیاري از بزرگان بودند که مشاهداتیالبتّ
قان  می رَ قان به بسطام(آمد به زیارت خَ رَ گفت در اینجا شخص بزرگی ظهور  می و هر روز) دو فرسخ است از خَ

  : حاال این چه زمانی ظهور خواهد کرد؟ دویست سال بعد، که. خواهد کرد
  پودت در روندـــا از دور نامــــت بشنوند             تا به قعر تــار و اولی

  ن حالهادیده باشندت به چندی             الهاـــش از زادن تو ســبلکه پی
در آن مقام درست . دانند می کنند به اینکه بزرگان علم غیب می ام هست، بعضی فقرا خیالپس بعضی ای

که این طور نمایش  خواستند نمی .دانند، علم غیب براي انبیاء و اولیاء نبوده است نمی است، ولی صورت ظاهر
ت من چه بوده؟ و ایشان هم فوري بدهند که مثالً شخصی از بیرون بیاید و بگوید شما بگویید که نی

گاهی براي ! مقصود که نمایش نبوده است و هر که بیاید و هر چه بخواهد فوري به او بگویند، نه. بفرمایند
و امثال اینها ممکن بود مطالبی بفرمایند، ولی  اتمام حجت و گاهی براي هدایت طرف یا اتمام حجت طرف

  . درت بوده استنُب این همیشگی نبوده است بلکه خیلی
از این جهت باید در این قبیل مواقع به حاالت خود شخص دقّت بشود، در مقام سلوك راه بروند تا چیزي 

اعث ایراد و اعتراض دیگران و نسبت هایی بدهند که بعد ب! مکشوف آنها بشود، نه به حرف و به خیال تنها
به ظاهر ! علم غیب براي اولیاء نیست. از این جهت باید کامالً مراقبت بر بعض خیالها داشته باشند. بشود

ممکن است که خیلی چیزها مکشوف شود ولی مأمور به ! نیست، ولی در مرتبه باال همانطور که گفتیم چرا
همانطور که گفتیم بسیاري از اوقات هست که حافظه اصالً از گفتن هم نباشند و بلکه به ظاهر هم ندانند، 

شود، تمرکز  می اینکه بسیاري از اولیاء هستند که حافظه شان نسبت به یک چیز پیدا رود، به واسطۀ می بین
شود که  می گاهی اصالً هست که حافظه شان کم. کنند می فکر در همان جا دارند و دیگران را فراموش

براي چه؟ براي اینکه توجه به یک مبدأ و به . ر را چندین مرتبه ببینند و باز هم نشناسندممکن است یک نف
الً چیزي او. در این قبیل مواقع در گفتن این مطالب باید طوري باشیم که باعث ایراد نشود. یک مقصد دارند

در کتب اخبار و در کتب  ت کنیمدانیم، برویم دقّ می ت در گفتن ها دخالت نکنیم و اگرهدانیم بی ج نمی که
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گویند همان را بگوییم و از خودمان چیزي درست نکنیم که باعث  می بزرگان یا در کتب عرفا و آنچه آنها
  . اعتراض و ایراد دیگران بشود

ظيمي العلاُهللا الع قدص  
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شرح آیاتی از قرآن کریم در مورد رعایت حقوق والدین روحانی و  -27
  جسمانی

 اِهللا من الشيطان الرجيماَعوذُ بِ
  بِسمِ اهللا الرمحنِ الرحيمِ

ست که شرك الین مرحله اش این می فرماید آنچه که خداوند بر شما حرام کرده را براي شما بگویم، او
دیگر آنکه به والدین یعنی پدر و مادر . نورزید به خداوند هیچ چیزي را، یعنی براي خداوند شریک نیاورید

دهیم و از کارهاي زشت و  می و نیکویی کنید و فرزندانتان را از ناداري نکُشید که ما آنها را روزي احسان
اعمال ناپسند چه ظاهر باشد، چه باطن، دوري کنید، یعنی چه محرمانه و چه علنی باشد و نکُشید آن جانی 

 تا را وصیمکه خداوند ش را که خداوند حرام کرده است کشتنش را، نکُشید او را مگر به حق، این است
. کند به اینکه شاید شما تعقل کنید، شاید شما عقلتان را به کار ببرید و ببینید که غیر از این راهی نیست می

به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن طوري که براي او بهتر باشد و آنطوري که صالح مال او باشد، و االّ 
یتیم نشوید، تا زمانی که به حد رشد برسد که بتواند خودش را اداره  تصرّف در مال یتیم نکنید و نزدیک مال

کنید،  می کنید، کیلی که می و آن وزنی که سطالق زان ويامل و لُيو الکَوفُاَ. دکند، آن وقت مال را به او بدهی
 و زیاددهند  می بعضی ها کم. کنید، درست بدهید، یعنی کم ندهید می معامله اي یا خرید و فروشی که

دهیم مگر به اندازه وسع و توانایی  نمی کنیم و دستور نمی ما به هیچ کس تکلیف). یعنی در وزن(گیرند،  می
کنیم اینها چیزهایی است که توانایی آن را دارند که  نمی زیادتر از توانایی و زیادتر از طاقت، تکلیفی. خودش

نید، به تعدي و بی انصافی حرفی نزنید و شهادت زنید، به عدالت صحبت ک می و وقتی حرفی. گوییم می ما
 د، ولو آنخالفی ندهید ولو از نزدیکان خودتان باشند و ببینند به ضرر اوست ولی شهادت خالف ندهی

و به عهد خدایی وفا کنید، آن عهدي که . شهادت به ضرر او باشد حرف حساب را بزنید و شهادت بدهید
کند  می تاینهاست که خداوند شما را وصی. خدا بسته اید، به آن وفا کنید خداوند با شما بسته است و شما با

ن کرده ام و مستقیم است، آن راهی که من معی. ر نیکی هاي او بشویدکه شاید به یاد بیاورید او را و متذکّ
کند و  می نحرفاز این راه بروید و راههاي متفرقه دیگر را نروید و پیروي نکنید که شما را از راه م. این است

کند خدا شما را به آن که شاید شما پرهیزگاري پیشه  می تاینهاست که وصی. کند می شما را از راه گمراه
  . کنید، یعنی تقوي داشته باشید از اینکه راه خالف بروید

لین او). دستورات عملی و اعتقادي(فرماید،  می اینجا چندین دستور است که راجع به آنها توضیحاتی
فرماید این است که شرك نورزید که همانطور که چند روز پیش گفتیم یکی از بزرگترین  می ستوري کهد

آمرزم و  نمی فرماید اگر کسی با حال شرك از دنیا برود او را می گناهان کبیره شرك به خداست، که خداوند
الّ مشرك همه مشرك بودند و توبه  نمیهمانطور که در صدر اسالم، مسل. آمرزد می اگر توبه کند، خداوند ا

بت نرسید  ن دو نفر سرشان به سجدةکه ای) ع(و علی ) ص(کردند، آمدند اسالم آوردند، غیر از خود پیغمبر 
ل در او(بت کردند  ن، همه بت پرست بودند و سجدةباقی اصحاب، مسلمی. بت نکردند چ وجه سجدةو به هی

ن بود و معلوم السالم و امثال اینها که والدتشان در زمان مسلمی ه افرادي مانند فاطمه زهرا علیهالبتّ) اسالم
مر، حمزه، ای. بت نکردند است که سجدة بت کردند و بت پرست  نها همه سجدةولی سابقین، مانند ابوبکر، ع



130 

شاند و از پو می خودش را ، اسالم، گذشتۀهبلَما قَ بجي سالما. د و آمدند اسالم آوردندبودند و بعد توبه کردن
اگر (پس همانطور که پریروز شرح دادیم، گناهان دیگر را ممکن است خداوند بیامرزد و عفو کند . برد می بین

آمرزد، بلکه باید به  می شود اطمینان پیدا کرد به اینکه خداوند نمی ولی همانطور که گفتیم) توبه هم نکنند
واالّ ممکن است خداوند گناهان ما را نیامرزد، پس . یدفرما می فکر توبه باشیم که مطمئن بشویم خداوند عفو

مین است و همه  می اگر ما مغرور شویم و گمان کنیم خداوند الرّاح مرح آمرزد و خداوند کریم است، خداوند اَ
ه خداوند کریم هست و البتّ. گناهان را مرتکب بشویم و در عوض بگوییم خداوند کریم است، این اشتباه است

کسی که در اتاقِ آخر ! رسد، ولی براي کسی که رو به سوي او برود می ید روشن است و نورشمثل خورش
ه هیچ وقت آید، البتّ نمی ببندد و داخل اتاق تاریک برود و بگوید من از خورشید خوشم ند و در رابنشی

کسی را دارد  تاباند و تابش ندارد نسبت به او، چنین شخصی حکم مشرك و حکم آن نمی خورشید به او نور
  . فرماید می پس باید توبه کنیم که مطمئن باشیم به اینکه خداوند عفو. که توبه نکرده باشد

این . فرماید نمی گذرد و از شرك عفو نمی ا شرك، به هیچ وجه قابل عفو نیست، به هیچ وجه خداوند از اوام
ی شخص عاقل نباید شرك به خدا ل چیزي که خداوند حرام کرده است شرك ورزیدن است، یعناست که او
فرماید یا باید اسالم بیاورند، یا قبول  می ی در حکم اسالم براي آنهایی که مشرك هستند، خداوندبورزد، حتّ

، بکشید مشرکین را در هر وهمد تجو ثُيح نيکشرِم وهلُاقتفَ: دفرمای می .نها از بین بروندآ جنگ کنند تا باالخره
ل و دیانات، ام. یعنی یا باید بیایند اسالم بیاورند و یا اینکه در جنگ کشته بشوندجا که بیابید،  ا صاحبان ملَ

آنهایی که اهل کتاب هستند و کتابِ حقّی داشته اند، مانند یهود و نسارا و مجوس، اینها یا باید اسالم بیاورند 
این قسمت، دیگر براي مشرك . وند، یعنی تسلیم دولت اسالمی بش)خراج(یا جنگ کنند، یا جزیه بدهند 

با حال شرك (نیست، مشرك بر فرض هم اگر تسلیم دولت اسالمی بشود، یا باید اسالم بیاورد یا کشته بشود 
مه به اصطالح باشند، آنها ) نباید زنده باشد اما یهود و نسارا و مجوس اگر تسلیم دولت اسالمی بشوند و اهل ذ

کنند و  می کنند، احکامشان را هم اجرا می کنند و عبادتشان را هم می یتحت حکومت اسالم آزادانه زندگ
  . همان دیانت یهود را هم دارند یا دیانت مسیح را هم دارند، به شرط اینکه مطیع حکومت اسالمی باشند

پس اینجا یک فرق بسیار بزرگی است، براي اینکه شخص عاقل نباید آنچیزي را که مانند خودش هست، 
پس اگر این . دیگري را بپرستد، یا آن چیزي که پست تر از خودش باشد، مانند بت، نباید بپرستدمثل بشر 

تام پیدام شده باشد که اگر به بدن  طور باشد، عاقل نیست، چون عقل و شعور ندارد و مانند عضوي است که فُ
 عضو را قطع کند و خطر هالکت براي آن شخص هست، این است که آن می بماند تمام بدن را فاسد

همینطور مشرك حکم آن عضو را دارد، که باید از بین . کنند، که دیگر مرض به جاهاي دیگر سرایت نکند می
  . برود که سرایت نکند به جاهاي دیگر

فرماید که به والدین احسان  می بعد از آن. فرماید این است که شرك نورزید به خدا می لین حکمی کهپس او
د شده است و باعث وجود جسمانی شخص و مادر صوري هستند که انسان از آنها متولّ کنید، که آنها پدر

آن پدر و مادر روحانی که . »ةماالُ هوا هذبلی اََع ا وناَ«، که هستند، همچنین پدر و مادر معنوي و روحانی
ی به راه راست هدایت محمد و علی علیهم السالم باشند، آن کسی که راهنماي شخص است و او را از گمراه

کرده است، حکم پدر را دارد و باید رعایت او کرد، پدر و مادر صوري هم همینطور، باید انسان ادب، احترام، 
به آنها اُف ) فما اُهل لَقُال ت و: دفرمای می حتی در آن آیه. (اطاعت و رعایت آنها را همیشه در نظر داشته باشد
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با آنها به مهربانی رفتار کن، بگو خدایا تو بر .. .ا،ميرکَ والًما قَهل لَقُ و! هشان نگوب ، یک کلمه توهین آمیزي!نگو
آنها رحم کن همانطور که وقتی من کوچک بودم آنها نسبت به من محبت و مهربانی داشتند، تو هم بر آنها 

 داکن جاها و: نکن که فرماید در یک جا از آنها پیروي می فقط. فرماید اطاعت کند آنها را می و. رحم کن
لی اَعللّک بِشرِن ته فَ ئاًيشال تطماعه .ت کردند به این که شرك بورزي به خدا شیئی اگر کوشش کردند و جدی

مثالً بگویند . یعنی اگر بخواهند مجبورش بکنند به این که شرك بورزد، نباید اطاعت کند! را، اطاعت نکن
نه این که روزه بر او ضرر داشته باشد و بگویند ) تبدون علّ(یا روزه بگیري، ! خوانیحتماً تو نباید مثالً نماز ب

ولی اگر بگویند ما راضی نیستیم تو بروي این احکام را به جا بیاوري، در اینجا اطاعت کردن آنها ! نگیر، آن نه
پدر و مادري که مانع باشند الزم نیست، یا اینکه بگویند تو باید ترك دین اسالم کنی، یا ترك راه خدا کنی، 

از اینکه شخص برود رو به سوي خدا و در راه خدا وارد بشود و جستجو کند و در طلب راه خدا باشد، اگر پدر 
ت ادب نسبت به آنها و مادر این طور چیزي گفتند، نباید اطاعت کرد ولی در غیر آن مورد باید اطاعت و نهای

، این منکُم مرِاالَ یِلاو و لَسوا الرعويطاَ و ا اَهللاعويطاَ. ا اطاعت امر خداستآنه نها امر خداست، اطاعتکرد، امر آ
آیه راجع به پدر و مادر معنوي است، بلکه ابوت معنوي کامل تر است از ابوت صوري، ابوت معنوي خیلی 

 ک ماده، این نسبت پیداباالتر است از ابوت ظاهري، به واسطه این که در ابوت صوري به خاطر انفصال ی
پس بنابراین این فرزند بودن بر اثر انفصال . شود می بر اثر انفصال نطفه و انعقاد در رحم، اوالد پیدا. شود می

دهد به دست آن هادي و  می صال است، یعنی دستاما فرزند معنوي و ابوت و بنوت معنوي بر اثر اتّ. است
زنند، اینجا هم در  می گیرد، مانند پیوند که می ود به او و دستوراتیش می راهنما و به توسط او تلقینی اخذ

شود که این ابوت و بنوت بر اثر اتصال است و آن یکی  می صال پیداشود و اتّ می دلِ او آن تلقیحِ والیت پیدا
وي کاملتر است از پس بنابراین ابوت و بنوت معن. صال کاملتر و مهمتر است از انفصالبر اثر انفصال و البته اتّ

پس نسبت به پدر معنوي و پدر روحانی که راهنماي شخص باشد و هادي باشد، بیشتر باید . ابوت صوري
  . رعایت ادب و احترام و اطاعت کرد

»و ال توا اَلُقتکُوالدم مدهیم و شما را هم  می نکُشید فرزندانتان را از ناداري، که ما آنها را روزي» مالقن ا
کشتند، بعضی ها  می ه زیاد داشتند، آنها راچون در میان عرب اشخاصی بودند که وقتی بچ. دهیم می روزي

ی این امر جلوگیري به طور کلّ. کشتند می شدند، می ددانستند و دخترها را در ابتدا که متولّ می دختر را ننگ
د و نتوانید آنها را روزي بدهید و فرماید به هیچ وجه، شما از ترس اینکه اوالد زیاد داشته باشی می شده،

قه آنها را بدهید آنها را نکشید، شما که نفقه آنها را فَ و بنابراین شما ! دهد می دهید، بلکه خدا نمی نتوانید نَ
این  و به او جان داده است، شما واسطۀ حقّ کشتن آنها را ندارید، او هم جانی دارد و جانبخش، دیگري است

در امر جان و حیات او دخالت ندارید و به هیچ وجه نباید . وانید جان او را از بین ببریدت نمی امر بوده اید و
ت روي زمین زیاد است و بعدها گویند چون جمعی می ی اینکه امروز بعضی هاحتّ. این عمل را انجام دهید

ودشان را ممکن است در مضیقه روزي واقع بشوند، از این جهت در بعضی ممالک براي آن اشخاصی که خ
کنند، که اینها بروند خودشان را عقیم کنند که اوالد نداشته باشند ولی این  می نعقیم کنند، جایزه معی

دهیم، شما که آنها  می فرماید ما آنها را روزي می ل است، براي اینکه خداخالف شرع اسالم است و خالف توکّ
توانند آنها را آباد  می ت هر چه باشدهست که جمعی بیابان هاي بی آب و آبادياین قدر ! دهید نمی را روزي

 بینیم که مرگ هست یا انواع بیماري ها که انسان ها در اثر آن فوت می کنند، به اضافه از آن طرف ما
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سقط جنین یک نفسی است و یک جانی که از بین برده اند، این . شود می کنند که اینها باعث نقصان می
م سقط جنین، هم کشتنش در خارج، همه اش یک حکم دارد و خالف شرع است است که در دیانت اسالم ه

  . و قتل نفس است
و ال تقرا الفَبوواحهش ت و دیانت است مشغول به کارهاي زشت، عملهاي فاسد و عملهایی که خالف انسانی

نی که گناهش بیشتر ه علچه محرمانه باشد و چه علنی باشد، البتّ. نشوید و مرتکب این طور اعمال نشوید
و نکشید آن جانی را که خداوند حرام کرده است، . است، ولی محرمانه هم که پنهان باشد، باز مرتکب نشوید

شود استنباط کرد به اینکه سقط جنین جایز  می که این هم باز همینطور که گفتیم از آن. مگر به حق
جان را نباید از بین برد، همینطور اشخاص دیگر  این که خداوند به ما اجازه نداده است و ست، به واسطۀنی

 نبه حق یعنی چه؟ یعنی از راهی که حاکم شرع معی! را، هیچ شخصی را ما حق نداریم بکشیم، مگر به حق
رتّد باشد یا جنگی باشد، یعنی جنگ با مسلمین . کند می یا قتل عمدي باشد که باید قصاص بشود، یا م

ه آنها را بکشند مانعی ندارد، ولی بدون جهت این یکی برود فرض کنیم داشته باشد و در جنگ باشد ک
دیگري را بکشد، آن وقت این برود او را بکشد، یا اینکه روي خیاالت، روي خیاالت نفسانی، که این خالف 

 هر کسی هم! ن کندحاکم شرع باید معی! کرده و این باید از بین برود، آن وقت برود او را بکشد، حق ندارد
ن کند، بر طبق ادلّه شرعیه، اگر هر فردي بخواهد خودش که قتلش واجب باشد حاکم شرع و قاضی باید معی

اگر هر کسی با . شود و به هیچ وجه و براي هیچ کس اطمینانی نیست می او را بکشد، هرج و مرج ایجاد
باشد، آنوقت برود او را بکشد دیگري گفتگویی داشته باشد، یا نزاعی داشته باشد، یا غرض و کینه اي داشته 

فرماید هر  می که آن آیه دیگر. این عالوه بر آنکه برخالف دیانت است، برخالف نظام اجتماعی هم هست
 م است، قصاص هم باید بشود و او را قصاصم است و همیشه در جهنّکسی که دیگري را بکشد، جزایش جهنّ

  . کنند می
، اسالم آورد ولی هنوز همه خبر از اسالم آوردن او نداشتند، او با می نویسند یکی از مشرکین خدمت پیغمبر

برادر ) که حاال به خاطرم نیست(یکی از مسلمین قبل، کینه و عداوتی داشتند با هم، که یکی از بستگان او 
را کشته  این شخصی که بعداً اسالم آورده بود، برادر آن مسلم را یا پدر آن مسلم(او را یا پدر او را کشته بود، 

برد، این است  می ، گذشته را از بینهبلَما قَ بجي سالماد آی می وقتی اسالم). بود و اینها با هم کینه اي داشتند
اما آن شخص به طور محرمانه، یعنی به عنوان اینکه هنوز خبر ندارد، ! که وقتی اسالم آورد، دیگر عفو شد

بر حضرت . عرض کردند و حضرت ناراحت و متأثّر شدآمدند خدمت حضرت رسول . رفت و او را کشت
حضرت او را احضار . مکشوف شد که قاتل او، همان شخصی بوده که قبالً با هم کینه و عداوتی داشته است

به او فرمودند که چرا او را ) دانست که او کشته است، چون مسلمان شده بود نمی هیچ کس هم(فرمودند 
دانم و بر من کشف شده است و خداوند  می من! ، ولی حضرت فرمودند که نهل خواست انکار کندکشتی؟ او

عذرخواهی و . باالخره نتوانست در مقابل پیغمبر انکار کند و اقرار کرد. به من فرموده است که تو کشته اي
هر چه دیگران واسطه شدند، . حضرت فرمود تو قتل عمد کرده اي و باید کشته بشوي. درخواست عفو کرد

) خودشان هم تشریف بردند(فرمود ببرید او را . چه خودش التماس و اصرار کرد، حضرت قبول نفرمودند هر
این اندازه سختگیري شده است در !! در همانجایی که آن شخص را کشته بود، در همانجا او را قصاص کردند

دهد،  می رهایی انجامآنوقت همه چیز ما بی ترتیب است، هر کسی روي غرض و عداوت شخصی کا. قتل عمد
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  . در صورتی که قتل نفس باید روي قوانین مقرره باشد
می فرماید مراعات مال یتیم را کنید، آن کسی که قیت کند و حتّی االمکان در مال م یتیم هست، باید جدی

ران از مال یتیم بخورد و کوتاهی کند،غافل نشود از مال یتیم، حتّ. یتیم کوتاهی نکند جایش در  ی اگر یک ق
اگر از مال خودش آن طرف برود بهتر از آن است . یکی از گناهان کبیره خوردن مال یتیم است. م استجهنّ

که از آن طرف کم بشود و اگر یتیمی باشد که ثروتمند باشد و این شخص هم مجبور است که رسیدگی به 
رفاً معی) حقُ الزّحمه(ش، تواند به عنوان حقوق براي خود می گیرد، می کار او کند و وقت او را ن مقداري که ع

باید کامالً مراعات کند، تا موقعی که آن یتیم خودش به ! تواند بردارد نمی شده، آن اندازه را بردارد ولی زیادتر
ري. حد رشد برسد ه کند این است که در همان موقع باید دارایی او را به او تسلیم کند و خودش را هم بم ذ .

مخصوصاً قوم (ت کنند به اینکه کم ندهند، چون بعضی ها بودند کنند، جدی می عامالتی کههمچنین م
گیرید؟ مثل این  می دهید و زیاد می ایرادي که حضرت شعیب بر آن قوم گرفت این بود که چرا کم) شعیب

ل(که دو سنگ داشتند که به جاي چهل سیر، چهل و دو سیر بود  خواست  یم آن وقت وقتی) گوییم می مثَ
خواستند چیزي بخرند، آن  می وقتی) هر دو سنگ شبیه به یکدیگر بود(فهمید،  نمی چیزي بخرد، طرف هم

 خواستند چیزي بفروشند، آن سنگ سی و هشت سیري را می آوردند، وقتی می سنگ چهل و دو سیري را
  . ه بد استآوردند، و این البتّ می
و ذا قُام فََلتن هیچ وقت خالف حق و انصاف رفتار نکنید، بلکه همیشه منصفانه قضاوت ، در گفتارماوالُاعد

یکی از برادرانتان با دیگري  ناگر فرض کنیم بین یکی از اقوامتان، بی. کنید، ولو از نزدیکانتان باشند
گفتگویی و اختالفی است، اگر شما بدانید حق با آن طرف است، اگر منصفانه قضاوت نکنید و طرف برادرتان 

ت کنید که عدل و انصاف را در همه موارد را بگیرید، خالف شرع کرده اید، خالف انصاف کرده اید، باید جدی
 وقتی دو نفر با هم گفتگو). هر گفتاري باشد(رعایت کنید، چه در شهادت دادن باشد و چه در گفتار باشد، 

برادر، حق : بگویید) ت دادن هم نباشدولو شهاد(کنند، یکی برادر است و یکی غریبه و حق با غریبه است  می
  . یا محرمانه او را نصیحت کنید! کنی؟ می با اوست، چرا تو اینطوري

و آخرین مرحله اش هم این است که به عهد خدایی وفا کنید، آن عهدي که با خدا بسته اید و پیمانی که با 
داده است مراقبت کنید، که اگر شما وفا  او بسته اید، به دستور او عمل و رفتار کنید و دستوراتی که به شما

فرماید شما به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد  می .مکُهدعبِ وفاُ هدیعوا بِوفُاَ کند، می کنید، او هم وفا
پس ما باید ! اگر شما به عهد من وفا نکنید، چه انتظار دارید که من هم به عهد شما وفا کنم؟. شما وفا کنم
، خدا چه کار دارد که شما را عذاب منتام م ورتکَن شاهللا ا لُفعيما  وم، ه با او بسته ایم کوتاهی نکنیبه پیمانی ک

  کند اگر شکر کنید و ایمان بیاورید؟ 
نعم به چه چیز است؟ به اینکه دستورات او را اطاعت کنیم، اگر همین اندازه بگوییم تشکّ آیا ! کنم می رشکر م

ی بر خالف باشد، این کلّرفتارمان ب ، ولیاَحلَمدهللا !یا بگوییم شکر خدا!! تنها کافیست؟آن تشکر کردنِ 
این که کافی نیست، عمالً باید شکر کرد، شکر خدا این است که عملمان مطابق دستور او باشد، ! کافیست؟

هم هیچ وقت ما را  پس اگر ما عملمان مطابق دستور او باشد و شکر خدا را کنیم و ایمان بیاوریم، خداوند
 ما چون عملمان خوب نیست همان به ما بر. عمل خودمان است جۀپس این عذاب نتی. کند نمی عذاب

  : گردد، که می
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  »داــداها را صـــوي ما آید نــس             این جهان کوه است و فعل ما، ندا«
 شود و به طرف ما می ی منعکسوقتی که در یک ساختمان کهنه بی سکنه اي صدایی بزنیم، از آنجا صدای

این . آید، او صدا و آواز ندارد، همین آواز خود ماست که پیچیده است در آنجا و برگشته است به طرف ما می
آید، اینها همه نتیجه عمل  می شود، این بالهایی هم که براي ما پیش می گرفتاریهایی هم که براي ما پیدا

فرماید که اینها همان عملهاي خودتان است که  می )ع(، امام علی عمالاالَ درت مکُعمالُاَ یما ه نَّاخود ماست، 
. بینیم می اگر ما عملمان خوب باشد، نتیجه خوب هم. عمل خودتان است جۀبه سوي شما برمی گردد و نتی

نکر از آن شود و اگر آواز منکر باشد، آواز م می اگر صداي ما فرض کنیم آواز خوشی باشد، آواي خوش شنیده
  . ت کنیم که به عهد خدایی وفا کنیم و به دستور او عمل کنیمپس جدی. شود می شنیده

ظيمالع يلاُهللا الع قدص  
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شرح آیاتی از سوره کهف در مورد قضیه حضرت موسی و خضر علیهم  -28
  السالم

 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ
محنِ الرحيمِبِسمِ اهللا الر  

 من ترك: می فرماید به خاطر بیاور زمانی را که موسی به آن کسی که مریدش بود و همراهش بود، فرمود
ین، یعنی آنجایی که دو دریا به همدیگر وصل نمی حرَ الب ع جم شوند،  می کنم این سفر را تا برسم به م یاَو اَمض
ین  وقتی که. یا سالهاي سال عمر خودم را بگذرانم 1حقُباً حرَ الب عجم به آنجایی که دو دریا به هم وصل(به م 
وقتی که از آنجا . رسیدند، ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی راه دریا را گرفت و رفت در دریا)شود می

رد شدند، به آن جوانش، به همراهش فرمود که غذاي ما را بیاور که خیلی خسته شده ایم، یک مرتبه آن 
مد و گفت که ما وقتی که در روي آن سنگ جا گرفتیم، ماهی را فراموش کردیم و شیطان به جوان یادش آ

موسی گفت . من فراموشی انداخت و ماهی را در آنجا گذاشتیم و در دریا رفت و من فراموش کردم بگویم
، بنده اي از وقتی که برگشتند. مقصود ما همانجا بود و برگردیم! چرا نگفتی به ما؟! همانجا مقصود ما بود

بندگان ما را دیدند، که رحمت خودمان را به او داده بودیم و عنایت ما شامل حال او شده بود و از علم 
  . خودمان مقداري به او عنایت کرده بودیم

نجران  اینجا حکایت موسی و خضر است که یکی از چهار سؤالی است که مشرکین رفتند پیش نصاراي
د بپرسیم که نتواند جواب از نظر تاریخی و علمی سؤاالتی بگویید که ما از محمو گفتند ) نجران اَساقفۀ(

آنها گفتند که سه سؤال است، یکی از این سه سؤال را بپرسید از محمد، اگر جواب کافی گفت و . بگوید
کرد، و اگر سؤال چهارم را به اجمال برگزار . گوید می مطابق آنچه که به ما رسیده است جواب داد، درست

  . درست است
کدام افراد بودند که از شهرشان بیرون آمدند و در غاري جاي گرفتند و سالهاي سال : سه سؤال این بود که

گمنامی از بندگان  بندةدر آنجا خوابیدند؟ سؤال دیگر این بود که کدام پیغمبرِ بزرگ بود که مأمور خدمت 
م را گرفت و شرق و غرب را مالک شد؟ اگر این سه کدام پادشاه بود که همه عال: خدا گردید؟ سؤال سوم

سؤال چهارم . گوید، و االّ نه می سؤال را به خوبی و به آنچه که مطابق کتب ما هست جواب گفت، او درست
این است که درباره روح از او بپرسید، که روح چیست؟ اگر شروع کرد به شرح دادن و گفتن اینکه مثالً روح 

گوید، ولی اگر به اجمال برگزار  می بدانید که دروغ... چیز ساخته شده و امثال اینها یک ماده ایست، از چه
  . گوید می کرد و خیلی مشروحاً بیان نکرد بدانید که راست

ن شاء اهللا«این است که سؤال کردند همان قضیه  یکی از آن سؤاالت  ....و اینکه چهل روز به تأخیر افتاد و» ا
ر بود، که سؤال کردند کدام پیغمبر بزرگ بود که مأمور خدمت یکی از بندگان حضرت موسی و خض ۀقضی

 این سه قسمت را جواب) یعنی این سوره که نازل شد(گمنام خدا گردید؟ حضرت هم این حکایت را 
ین، که : فرمایند می رنَ والقَ یکی اصحاب کهف را و یکی هم حکایت حضرت موسی و خضر و یکی هم حکایت ذُ

این حکایت حضرت موسی و خضر را . را مالک شد، که هر کدام باز اسراري در سلوك دارد شرق و غرب
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گمنامی از بندگان خدا بشود  ک بندةشود یک پیغمبر اولوالعزمی مأمور خدمت ی می که چطوراند  بعضی گفته
است، یعنی این اي که مأمور خدمت خضر شد، غیر از موسی پیغمبر اولوالعزم بوده  نه، این موسیاند  و گفته

ه موسی البتّ. موسی غیر از آن موسی اي است که از پیغمبران مرسل بوده و ناسخ دیانتهاي سابق بوده است
زیاد بودند، اسم موسی زیاد است و در میان پیغمبران بنی اسرائیل هم افرادي بودند که موسی نام داشتند و 

اند  بعضی گفته. است که مؤسس دیانت یهود بوداین موسی اي که مأمور خدمت خضر شد، غیر از آن موسی 
خواست به او بنمایاند و بفهماند که نباید غرور  می نه، این موسی همان موسی است و از نظر معنی خداوند

و به اضافه ممکن است که این حالت و این حکایت در زمان . پیدا بکند، براي اینکه اینها استدراج است
تا شعیب زنده بود، پیغمبر زمان و خلیفه خدا در آن  نواقع شده باشد، چومقتداي او یعنی حضرت شعیب 

بود و بعد از سالهایی که موسی در سرزمین تیه با بنی اسرائیل بود، حضرت شعیب ) ع(زمان حضرت شعیب 
ت را به او دادند وه موسی را هم تسلیم او کردند و تشریف آوردند و زن و بچء آنچه که از انبیا(دایع نبو

الهی شد، یعنی  فۀبه موسی دادند و از دنیا رحلت کردند، آن وقت موسی خلی) گذشته در دست حضرت بود
طاع کلّ شد، و چه اشکالی دارد که این حکایت  در زمان حضرت شعیب بوده باشد؟ یعنی » موسی و خضر«م

طاع کامل نبوده است و علّ ي بنی اسرائیل فرمایشگویند حضرت موسی روزي برا می تش این بود کههنوز م 
این باز خودش (پیش خودش خیال کرد به اینکه امروز از من داناتري نیست، ) فرمود می وعظ(فرمود،  می

طاع کلّ نبود می بر این داللت منظور اینکه براي حضرت غروري پیدا شد) کند که در آن موقعی بوده که م .
الدین بغد می همانطوري که جد ین کبري بود حال غروري نویسند براي شیخ مالد جم ادي که از مشایخ شیخ نَ

الدین یا به زبان آورد یا در دل خیال کرد . پیدا شد جد گویند  می که(شبی در مجلسی صحبتی شد، و شیخ م
یعنی شیخ نجم الدین (فرمود من حکم تخم مرغ آبی را دارم که زیر مرغ خانگی زنده شده ) به زبان آورد

) رود و هم در خشکی می خانگی و من حکم مرغ آبی را دارم که زنده شده و هم در آب راهکبري حکم مرغ 
را شب گفت و صبح  ۀاین قضی). که شیخ نجم الدین کبري باشد(یعنی مقام من باالتر از مقام پیر من است 

جم الدین کبري رسید، شیخ نجم الدین فرمود که بودي، ولی  بسیار خوب، خیالی کرده: که خدمت شیخ نَ
بهه براي سلطان محم). چون گفته بودي مرغ آبی! (خشکی مال ما و آب مال تو! خیلی خوب د بعداً همان شُ

خوارزمشاه که از مریدان شیخ نجم الدین کبري بود پیدا شد و دستور داد که شبانه در حال مستی شیخ 
الدین را کشتند و جسدش را در آب رودخانه انداختند، که آ جد ین کبري مالد جم ن وقت، فرمایش شیخ نَ

  . صدق کرد
هم که از پیغمبران بزرگ ) ع(به هر حال براي حضرت موسی . شود می منظور اینکه گاهی هست حاالتی پیدا

می در جهان نیست، یا کاملتري  است، این حالت پیدا شد و خیال براي حضرت پیدا شد که امروز از من اَعلَ
می به ظاهر در آن موقع نبوده باشد، ولی اکمل چراحاال ممکن . وجود ندارد این است که ندا . است از او اَعلَ

فرماید حاال که این طور خیال کردي، باید بروي پیش یک بنده اي  می رسید و جبرئیل آمد و عرض کرد خدا
همانطور که  که ممکن است بندگان گمنامی باشند که. شناسد نمی از بندگان گمنام ما، که اصالً کسی او را

  :گوید می حافظ
  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی     خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي

نـــــبر درِ میک تانند و دهند افس      در باشندـــده رندان قَلَ ر شاهنشاهیــــکه س!  
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  گمنام ما را پیدا کن،  دهند که برو بندة می به حضرت دستور
  ان و روانان دیگرندــسوخته جان                  دیگرندان ــــموسیا آداب دان

کنی، ولی آن سوخته جانان دیگرند، آنهایی که  می دهی و وعظ و نصیحت می تو آداب ظاهري را دستور
فرماید برو می .ت ما سوخته است و در بندگی ما سوخته اند، آنها دیگرنددلشان در محب !تی به او که باید مد
  . سلوك را کامل کرده باشی خدمت کنی تا

) رفت به دریا می شد و می ه به دریا وصلرود نیل هم البتّ(گویند که حضرت در کنار رود نیل بود،  می بعضی
شود کانالی هم در آن موقع  می شاید معلوم(بین بحرِ احمر و دریاي مدیترانه : و یا اینکه به اختالف نوشته اند

و دریاي ) دریاي بقا(ت د بین دو دریا، از نظر باطن و معنی هم بین بحرِ اَحدیفرمای می به هر حال). بوده است
که انسان را از این عالم باید برساند به آن عالم، دریاي شور و ) دریاي مادیت و دریاي ملکوت و تجرّد(فنا 

شد، ولی به آن عالم ت بادریاي شیرین، این عالم مانند دریاي شور است و بلکه تلخ است، که همان عالم مادی
وقتی که به مجمع البحرین رسیدي آنجاست که خضرِ وقت راهنماست و اوست  رسی، شیرین است و می که

  . رساند می کند و به کمال می رساند و از دریاي شور وارد دریاي شیرین می که هر کس را بخواهد به مقصد
ع البحرین رسیدي، بی! ندا رسید که برو جم ن مجمع دریاي شور و دریاي شیرین که این دو به وقتی که به م

در . رسند، در آنجا بنده اي از بندگان ما هست، برو پیدا کن او را و چند وقتی خدمت او را بکن می همدیگر
حضرت، یوشَع را که بعداً . آورد می شود به عنوان مسافرت بیرون تشریف می اینجا حضرت مأمور به این کار

یوشَع را با ) براي اینکه او هم باید تربیت و تکمیل بشود(برند  می این سفر با خود جانشین ایشان شد در
شوند، بعد از  می روند، از کنار دریا هم رد می مقداري راه. برد، که او هم مراتب سلوك را یاد بگیرد می خودش
رفع خستگی کنیم و فرمایند که آن غذاي ما را بیاور که خسته شده ایم، بنشینیم و  می ت حضرتیک مد

به هر ) براي بین راهاند  ل بوده، یا غذا زیادتر داشتهحاال این چه طور بوده همان روز او. (غذایمان را بخوریم
: این است که عرض کرد. حال یک مرتبه یوشَع یادش آمد که این غذا را جا گذاشته است و چیزي ندارند

یرین رسیدیم و خواستیم رد بشویم و من کنار دریا نشستم آید موقعی که بین دریاي شور و ش می حاال یادم
که این ماهی را بشویم و تمیز کنم ولی به محض اینکه در دریا انداختم که بشویم، ماهی زنده شد و در آب 

همانجایی که ! مقصد ما همانجاست! حضرت فرمودند که چرا نگفتی؟. رفت و فراموش کردم که عرض کنم
رده زنده آب حیات در اختیار خضر (شود و آبِ حیات است و  می آنجایی که ماهی مرده زندهشود،  می م

. این است که حضرت برگشتند تا به همانجا رسیدند. مقصود ما همانجاست و برگردیم برویم همانجا). است
 یک مردي را دیدند مثل چوپان، لباس چوپانی پوشیده، لباس ژنده کهنه مندرسی پوشیده و در آنجا راه

. یک مرتبه حضرت موسی آمد دست به دامنش زد، گفت آمده ام به من تعلیم مراتب معنی کنی. رود می
و من چه کاره هستم که تو را تربیت ! او اظهار کرد که تو را چه به من. آمده ام خدمت تو که مرا تربیت کنی

م : ص گفتیک مرتبه آن شخ. دارم نمی باز مجدد حضرت اصرار کرد، که نه، دست بر! کنم موسی تو عال
علم گویی من اَعلمِ همه هستم و از من داناتري نیست، تو باید  می دانی، نمی هستی و تو از خودت کسی را اَ

 از کجا من را! موسی عرض کرد که چه کسی اسم من را به تو گفت؟! بروي بنی اسرائیل را وعظ کنی
حاال . دانم می ، همان، اسم تو را هم به من گفت وجواب داد همان کسی که اسم مرا به تو گفت! شناسی؟ می

که. کند می کنند و موسی اصرار می دائم حضرت خضر رد :  
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  »چو یار ناز نماید شما نیاز کنید«
  یا جان رسد به جانان یا جان ز تن بر آید              دست از طلب ندارم تا کام من برآید

این است که هر چه . شود نمی یم، یا اینکه عمرمان را بگذرانیم و االّفرماید یا باید به مقصود برس می که اینجا
توانی و طاقت مسافرت و سختی ها را نداري، باز  نمی و تو!  حضرت خضر اظهار کرد به اینکه تو را چه به من

کند که نه، دست بردار نیستم و من مأمورم که بیایم خدمت تو، این است که حضرت خضر  می موسی اصرار
در اینجا، هر قسمتی از این جزئیاتش، . کنند به این که هر چه دیدي ایراد نگیري و اعتراض نکنی می طشر

رّي از اسرار سلوك را الً در سلوك انسان نباید غرور پیدا کند. رساند می هر کدام یک ساو .تی هر چه هم نورانی
د، یا علمی و معرفتی پیدا کند، نباید ببیند، هر چه هم کمالی ببیند، هر چه مشاهدات و مکاشفاتی ببین

براي (مغرور بشود، همانطور که براي موسی پیدا شد و آن وقت مأمور شد به اینکه برود دنبال شخصی کامل 
  ). این که هنوز ناقص است و کامل نیست

د راه این ولی وقتی فهمی. در ابتدا باید انسان جستجو کند، تحقیق کند، راه را پیدا کند، تا به مقصد برسد
تواند  می و یقین پیدا کرد، دیگر حقّ ایراد و اعتراض ندارد، براي این که او در جواب ، راهنما این استاست

چرا ! دانی پس چرا آمدي دنبال من؟ نمی دانی، اگر راستگو نمی دانی یا راستگو می تو یا من را راستگو: بگوید
 کنی؟ هر کاري که من می دانی چرا اعتراض می راستگوتحقیق نکردي و تحقیق نکرده آمدي دنبال من؟ اگر 

ه البتّ. این است که نباید سالک الی اهللا زبان ایراد و اعتراض داشته باشد. کنم حقّ است و درست است می
باید قبل از وصول و قبل از آن، کامالً تحقیق کند، ایراد بگیرد و اعتراض کند یا بر رفتار آن شخص ایراد 

اگر شبهه . فتارش اعتراض کند و بلکه در تمام جزئیات اعتراض کند تا شاید شبهه رفع بشودبگیرد یا بر گ
هاي او رفع شد و یقین کرد به اینکه، این حقّ است، دیگر بعداً نباید ایراد بگیرد و اعتراضی کند، براي این 

نیاً ممکن است این چیزهایی که ممکن است اوالً چشم او اشتباه دیده باشد، گوش او اشتباه شنیده باشد، و ثا
  . بیند براي امتحان او باشد، پس نباید اعتراض کند می که

بینی ایراد و  می کنم که با من بیایی، به شرط این که هر چه می من قبول: این است که حضرت خضر فرمود
ینکه برویم در کنار دریا بودند و وارد کشتی شدند، حضرت خضر فرمود به ا. اعتراض نکنی و موسی قبول کرد
بین راه یک مرتبه حضرت موسی دید که خضر رفت آن گوشه کشتی و . کشتی بنشینیم و مسافرت کنیم

آمد اعتراض کرد به خضر، گفت آخر . شروع کرد به میخ زدن و سوراخ کردن کشتی که کشتی را سوراخ کند
شد  می اخل کشتی، کشتی غرقآید داخل کشتی، و اگر آب بیاید د می کنی، آب می این کشتی را که سوراخ

خضر اظهار کرد مگر من به تو نگفتم که ایراد و ! کنی؟ می این چه کاریست که. رویم می و همه ما از بین
 دانی، چرا ایراد و اعتراض می اعتراض نکنی؟ اگر واقعاً آمده اي براي این که چیزي یاد بگیري و مرا درست

  . خواهم، ببخشید، عفو کنید می کنم، عذر نمی اعتراضی موسی خجالت کشید و گفت که دیگر! کنی؟ می
ه با هم گذشتند، دیدند که چند تا بچ می از کشتی بیرون آمدند و وارد شهري شدند، در آن شهر از کوچه اي

کنند و یکی از آنها هم خیلی خوش صورت و وجیه و خوش اخالق و خوش لباس  می بازي و شوخی و خنده
فتند، گفتند بیا با هم برویم، موسی و یوشع هم به دنبال آنها، و دست او را هم بود، حضرت دستش را گر

! یک مرتبه موسی اعتراض کرد که این چه کاري است. گرفتند، بردند بیرون شهر او را انداختند و کشتندش
اگر االن  اوالً خالفست، آدم کشی جنایت است و ثانیاً!! کنی؟ می تو چرا این کار را! جنایت است، آدم کشی؟
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تو ! باز خضر فرمود مگر به تو نگفتم که اعتراض نکنی؟. کنی؟ که ما قاتل هستیم می بیایند و ما را بگیرند چه
 اینجا باز بیشتر موسی خجالت کشید، از طرفی هم موسی. اگر بخواهی با من باشی نباید اعتراض کنی

خضر، این است که خیلی خجالت کشید، به  ت کردندانست خداوند او را مأمور کرده است براي خدم می
خضر قبول . دیگر مرا همراه خودت نبرگر من را ترك کن گفت اگر از این به بعد ایراد و اعتراضی کردم دی

  . کرد
 که) یا دیگري از معصومین) ع(حضرت صادق (کنم  می در اینجا خبري است از حضرت صادق گمان

فت که اگر من مجدد اعتراض کردم، من را از خودت دور کن، گ نمی اي کاش موسی در اینجا هم: فرماید می
 براي اینکه بعد هم همینطور، بر فرض هم اعتراض. گذرانید می اي کاش به همان عذرخواهی و تقاضاي عفو،

کند و  می کرد، هر وقت بنده گناهکار رو به خدا برود، یا رو به موالي خودش برود و تقاضا عفو کند، او عفو می
این حرف ! توبه مرا قبول نکن گرزم نیست بگوید که اگر دو مرتبه گناه کردم مرا ترك کن و دیال گردی

گفت تا اسرار بسیاري از سلوك  نمی فرماید به اینکه کاش موسی این طور می بزرگیست و به اضافه، حضرت
  . رسید می شد و بعد از او به ما هم می براي او کشف

اینکه اگر مجدد باز ایرادي گرفتم، دیگر من را از خودت دور کن و حضرت به هر حال موسی اظهار کرد به 
از آنجا رفتند، در خالل مسافرت به شهر دیگري رسیدند، آذوقه شان تمام شد و به هر کجا . خضر قبول کرد

ول رفتند و خوراکی خواستند که به عنوان مهمانی یا پذیرائی چیزي به آنها بدهند کسی آنها را نپذیرفت، پ
پشت شهر دیواري دیدند کج . هم داشتند ولی کسی به آنها نان نداد و گرسنه همینطور از شهر بیرون آمدند

خضر فرمود که خوب است با هم کمک کنیم و پایه اي بگذاریم و این دیوار را . خواهد بیافتد می شده و
دند و این دیوار را راست ز صبح تا غروب، مشغول شابا هم سه نفري . محکم کنیم که روي کسی نیافتد

کردیم که این دیوار مال کیست؟  می خواستند رد بشوند، موسی گفت که کاش اینجا سؤال می کردند و
تو قول دادي که اگر دو : خضر یک مرتبه گفت. خوردیم می گرفتیم و غذایی می گرفتیم، نانی می اُجرتی از او
. کنِيب و ینيب راقهذا فم، شد، دیگر همدیگر را ترك کنیبکنی از من و جنبه ایرادي داشته با یمرتبه سؤال

ت به علّ. اینجا موسی هم خجالت کشید که دیگر چیزي عرض کند. دیگر موقع جدایی بین من و بین توست
این . اینکه تا حاال چندین دفعه اعتراض کرده بود و باالخره قول داد که مجدداً اعتراض نکند و االّ دور بشود

ولی براي اینکه بفهمی موضوع چه . کنِيب و ینيب راقهذا ف: خضر فرمود. اینجا دیگر موقع مفارقت شد است که
  . گویم می است، سرّ این موضوع ها را به تو

ا آن اویتت این بود که در آن حدودي که آن کشخواستم سوراخ کنم، علّ می لی که کشتی باشد، کهام 
کرد و  می دید مصادره می داشت با پادشاه دیگري و هر کشتی خوبی کهرفت، پادشاهی بود که جنگ  می

 کرد و این کشتی مال چند نفر نادارِ بی نوایی بود که از همین کشتی ارتزاق می براي قشون کشی تصرّف
شد و من دیدم که اگر آن را سوراخ نکنم ممکن است که آن پادشاه مصادره  می کردند و زندگیشان اداره می

  . این است که من سوراخ کردم که از دست او در امان باشد. ف بکند و از دست اینها برودرّو تص
اما آن بچه اي را که کشتم، این بچه بسیار خبیث ه فرزند دو نفر پدر و مادر صالح و نیکنامی بود، ولی این بچ

ر می و بدذات بود، اگر او کرد و ایمان را از آنها می ا را گمراهکرد و آنه می ماند، پدر و مادرش را از راه به د 
من او را کشتم، عوضش خداوند یک فرزند صالح دیگري به آنها عنایت خواهد کرد که آن فرزند . گرفت می
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  . باعث کمک آنها در راه ایمان خواهد شد
ه بود که بزرگ ه یتیم بود، که پدر آنها زیر این دیوار گنجی براي آنها گذاشتاما این دیوار، دیوار مال دو بچ

شد و  می افتاد، آن گنج زیرش پیدا می ه بودند و اگر این دیواربشوند و اینها هنوز رشدي پیدا نکرده بودند، بچ
  . من این دیوار را راست کردم براي اینکه این باقی بماند تا آنها بزرگ بشوند. گرفتند می دیگران
 از نظر باطن و معنی هم آن کسی که وارد راه. ایدفرم می ه صورت ظاهرش است که خضر به موسیاین البتّ

شود، آن کسی که جویاي راه است و در طلبست، وقتی که دست به دامن خضرِ راه زد و به شرف ایمان،  می
ل مرحله باید یک قدري تن را ریاضت بدهد، کشتی تن را بشکند و سوراخ کند، آن موقع در او. مشرّف شد

الت دنیوي نباشد و یک باشد، به فکر خوراك ظاهر نباشد، به فکر خوراك و تجمیعنی همه اش به فکر بدن ن
قدري به فکر روح باشد تا آن عقل و روح که صاحب این بدن هستند بتوانند ایمان را و کشتی واقعی را حفظ 

از تن  هتوج دهد به اینکه باید یک قدري می دستور) پیر راهنما(این است که خضر وقت . و نگهداري کنند
که روزه یکی از . و به ذکر و فکر و ریاضت و مراقبه بپردازند، تا اینکه همه اش به فکر تن نباشند کاسته بشود

این چیزهایی است که براي شکستن کشتی بدن و براي سوراخ کردن کشتی تن است که باعث ضعف و زوال 
  . شود تا روح تقویت بشود می بدن

ینجا یک قدري بدن را تضعیف کرد و باعث تکمیل روح شد در اینجا پدر و مادر ا در مرحله باالتر، وقتی اام
فس سبب فس که اگر زنده بشود و اگر بزرگ بشود، این نَ  که همان روح و عقل هستند، فرزندي دارند به نام نَ

شان پس این فرزند. شود آن روح و عقل انسان از جنبه ایمانی عقب برود و رو به شهوات دنیایی برود می
فس را کشت تا ایمان . شود می باعث گمراهی آنها لَف یعنی نَ باید با آن پیرِ راهنما و به کمک او، این فرزند ناخَ

عقالنی رشد پیدا کند  مان، زنده بشود و قوةشود به نام ای می زنده بشود، تا آن فرزند دیگري که از اینها پیدا
عاقله بشود و انسان را به مقصد برساند ةکه باعث کمال ایمان و روح او و باعث کمال قو .  

امهمین بدن، گنجی پنهان است که آن گنجِ معنوی آن . ت و گنج ایمان باشدا در مرحله باالتر از این، در خود
اینها باید رشد پیدا کنند تا گنج ایمان از اینجا ظاهر بشود و ) یعنی دو طفل عقل و روح(وقت این دو طفل 

اهند این بدن را ریاضت بدهند که این دیوار بدن بیافتد و ضعف پیدا بکند و نتواند استفاده از اگر به کلّی بخو
پس باید بدن را هم . کنند می رسد و دیگران تصرّف نمی این بدن بکند، آن وقت آن گنج به کمال خودش

هر چند روزي مثالً کشند که در  می )هندیها(نگاه داشت، نه اینکه مثل ریاضات شاقّه اي که بضی هندوان 
بلکه در مرحله باالتر که به مقام مکاشفه و به مقام کمال . یک خرمایی، یا بادامی بخورند، آن طوري نباشد

 و ةبادن عم جخرتی اَالَّ اِهللازينةَ  مرن حل مقُ: ت که در آن مقام است کهاین اس. رسید، باید تن را هم حفظ کند
ِيالطَّ منبات مفرمود که براي چه ) ع(به علی ) ص(فرماید از همه خوبیها بخورید که حضرت رسول  می زقالرِ ن

ا نه، بخواب، راحت باش، ام! تو نذر کرده اي و عهد کرده اي که تمام شبها را بیدار باشی و هیچ نخوابی؟
گاه داشت و بدن را هم حفظ اینها براي این است که باز در مرحله باال باید بدن را هم ن. سحرها را بیدار باش

  . کرد تا اینکه روح تقویت بشود و روح کمال پیدا کند
فَاَردت : دفرمای می ل یعنی در مرحله کشتی که هنوز بدن را باید تضعیف کند، خضراو ن است که در مرحلۀای

  . دم که کشتی را بشکنمفرماید من قصد کر می )ت باقی استت و انانینفسانی هنوز جنبۀ که یعنی(، بهاياَن اَع
ت که عالوه بر آنکه مشاهده و ، یعنی به مقامی رسیده اسفَاَردنا :فرماید می در مقام باالتر که آن طفل را کُشت
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، یعنی ما اراده کردیم، من و ماهلَ بدين دنا اَراَفَد فرمای می .ت هم هنوز باقیستغیبی وجود دارد، ولی انانی جلوة
دلش بشودخدا اراده کردیم  که او را بکشیم و دیگري به جاي او ب .  

رفست، این است کهدر مرحله سوم که دیگر انانی رف و فانی ص فرماید می تی باقی نیست و فناي ص : فَاَراد
کبیعنی خداي تو اراده کردر ، .ت او نیست، این است که فرموددیگر آنجا اراده اي براي شخصی :کبر فَاَراد .

این جهت یکی از حکایاتی که در قرآن مجید هست که بسیاري از اسرار سلوك در آن گنجانده شده است،  از
یهِم السالم است   . حکایت حضرت خضر و موسی علَ

ظيمالع يلاُهللا الع قدص  
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  سوره نساء 52و  51شرح کتاب تفسیر بیان السعاده، آیات  -29
 ن الرجيمِاَعوذُ بِاِهللا من الشيطا

  الرمحنِ الرحيمِ بِسمِ اِهللا
رلَ اَلَم تصيالَّذ یاتوا ناو تابِ ينالک نباً مالطّاغُي و بتنَ بِاجلنووموت و يقونَلو يذلَّليهداَ ِءالروا هؤفَکَ ن ميذالَّ نن 

امنوالًيبا س اولئيذالَّ کلَ نعنهاُهللا م و ن ميلَفَ اُهللا نِلعجِن تلَ ده اًريصن  
 کنند؟ یعنی خودشان را پاك نشان می کنی به آن اشخاصی که خودشان را تزکیه نمی پیش از این فرمود نظر

دهند، مثل بزرگان یهود  می دهند یا در صدد پاکی هستند؟ که هر دواش تفسیر شده است، یا پاك نشان می
ه هاي گان یهود، اَحبار و علماي یهود خدمت حضرت رسول آمدند، بچکه همانطور که گفتیم دو نفر از بزر

 ۀبودند، این دو نفر آمدند و چند تا بچ ويفع بنِ عمانن يگريو د مروع بنِحرِببودند، دو نفر کوچکی را آورده 
نه اینها کوچک را هم آوردند خدمت حضرت و پرسیدند به اینکه آیا اینها گناه دارند یا نه؟ حضرت فرمود 

 عرض کردند ما هم مثل اینها هستیم، گناهی نداریم اگر هم شب گناهی بکنیم خداوند روز. گناه ندارند
آمرزد، ما مقرّبان پیش خدا هستیم و نزدیکان او هستیم و  می روز گناهی بکنیم همان شب خداوند. آمرزد می

این است . ثل این است که گناهی نداریمکند، پس م می خداوند گناه ما را فوري اگر گناهی هم بکنیم عفو
 کنی به آن اشخاصی که خودشان را پاك نشان نمی نگاه مهسنفُاَ نَوزکّي نيذالَّ يلَا رم تلَاَد فرمای می که اینجا

کنند که  می که آنها خیال) که همین چند نفر و علماي یهود باشند(گویند ما گناهی نداریم؟  می دهند و می
خداوند است که هر کس را بخواهد هستند، در صورتی که اینطور نیست،  ٰکند، خودشان مزکّیخودشان پا

ما فرزندان و دوستان خدا  نحن اَبناُء اهللا و اَحبائُهکند و به اختیار و اراده آنها نیست، که آنها گفتند  می پاك
داخل  ،نصارا ن کانَم الَّا ةَجنالَ لَدخين لَ :، نصارا گفتندهوداً ن کانَم الَّا ةَجنالَ لَدخين لَ: هود گفتندهستیم، یا ی

فرماید مربوط به شما  می کند، می و خداوند رداند  این طوري گفته. شوند مگر کسی که نصارا باشد نمی بهشت
. کند می اکیزهکند و پاك و پ می این اختیار به شما داده نشده است و خداوند هر که را بخواهد تزکیه! نیست

این را هم بدانید که باز کسی خیال نکند به اینکه بنابراین اگر ما عمل نیک هم بکنیم و خدا اگر نخواهد 
اینطور نیست که شما کار نیکی بکنید و خداوند رد کند و قبول ! فرماید نه می تزکیه بکند چه فایده دارد؟

  . یک فتیل به اندازة ییچ کس حتّشود، به ه نمی نکند، بلکه به هیچ وجه ظلمی بر شما
خرما و نقیر آن نقطه اي است که در وسط هسته  ل عبارت است از آن وسط هستۀهمانطور که گفتیم فتی

 گویند و فتیل آن شکاف هسته خرما را می شود او را نقیر می پوسد و او سبز می کارند می هست که وقتی
یا بعضی ها هم . گویند می خرما هست آن را قطمیرگویند و قطمیر آن پوست نازکی که روي پوست  می

آید، او را  می دهد یک مختصر چرکی، چیزي می فتیل آن است که آدم وقتی دستش را فشار! نهاند  گفته
یعنی اگر . شود نمی فرماید به همان اندازه هم بر هیچ کس ظلم می خداوند). کمی زةیک ری(گویند،  می فتیل

. شود نمی و ظلم الًمع نحسن اَم جراَ عيضيال  اَهللا نَّا. دهد می یکش را خداوند اجرکسی عمل نیکی بکند عمل ن
کنند که بنابراین تزکیه از خداست، هر که را او بخواهد  می این در مقابل قول آنهاست، یعنی بعضی که گمان

ولی . عمل شما هم مفید است فرماید نه اینطور نیست، می کند و عمل ما چه فایده دارد، خداوند می تزکیه
ما، عبادات و نماز و  ر است، یعنی همین عبادات ظاهرياگر شما خیال کنید به این که تنها عمل شما مؤثّ
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مه است، به شرط این که خودمان برایش اثري قائل اینها مقد!  رساند، نه می ظاهري ما، ما را به جایی روزة
گویند ما هم گناهی بکنیم خدا ما را می حاال آن اشخاصی که. یاوریمامر به جا ب نشویم، فقط از نظر اطاعت 

که خداوند فرق بگذارد، بگوید اَحبار یهود، علماي یهود هر چه ! آمرزد، این بزرگترین تهمت است به خدا می
ا طور نباشد، ی کند ولی براي دیگران این می نند خدا از آنها عفوکنامربوطی هم بکنند، هر چه گناهی هم ب

کند ولی دیگران این طور نیستند، اینها افترا است،  می ها را عفوبکنند خداوند آن بگویند که یهود هر کاري
 ، نظر کن که چگونه بر خداوند دروغبذالکَ اِهللا يلَع رونَفتي فير کَنظُاُها تهمت زدن است به خدا که این

، نايبم مثاًا هبِ يفکَ و! ردپذی نمی پذیرد و از دیگران می د وکن می گویند خداوند فقط از ما قبول می بندند، که می
گوییم طریق اصلی  می براي اینکه درست است ما هم. این گناه بسیار بزرگی است که تهمت به خداوند بزنند

  . منحصر است به والیت
، )ع(جانشین موسی  والیت، اطاعت امر موسی بود، اطاعت! در زمان موسی والیت چه بود؟ اطاعت امر موسی

پس در واقع درست است که هر کس دست به دامن او بزند او ناجی است و آن فرد نجات . که یوشع باشد
کند ولی بعد از آن که حضرت عیسی آمد و دیانت موسی نسخ شد، اطاعت عیسی همان اطاعت  می پیدا

  . گویند، بنابراین از راه منحرف شدند می موسی است، پس یهود بیخود
پس . ظهور کرد و شروع به دعوت کرد، اطاعت عیسی همان اطاعت محمد است) ص(بعد از آنکه پیغمبر ما 

 والهم یلهذا عفَ والهم نتن کُم: غمبر فرمودوقتی که پی. یگانه راه رسیدن به عیسی اطاعت امر محمد است
شود،  می مهِِسنفُاَ ونَکُّزين همان ، ایهيبِن ةَنس و اِهللا تابفانا ککَن حرف غلط است که ای دیگر در مقابلش گفتنِ

یعنی ما خودمان علم داریم، ما خودمان اطّالع داریم، ما خودمان واقف بر احکام هستیم و دیگر محتاج 
ن کند و علی باشد، نهنیستیم که پیغمبر جانشینی معی !پیغمبر کافی است، باید  همان کتاب خدا و سنّت

این همان افتراست، این همان تهمت زدن به خداست که . خدا و احکام سنّت پیغمبر باشیم مجري کتاب
  . شود، این خودش افتراست می دانیم و هر چه ما بگوییم امر خدا همان است و اطاعت می بگویند ما خودمان

فرموده اند، که  واند  پس در همه موارد اینطور است و یگانه راه منحصر به فرد همانی است که نشان داده
، حقّ همین است که هر کس اطاعت امر او بکند، او اگر گناه )ع(خداوند در زمان موسی  ندةاطاعت امر نمای

پذیرد، اگر متوجه بشود که اطاعت موسی حقّ است و اطاعت خدا منحصر  می هم بکند و توبه بکند خداوند
گفتند، که باعث  می ه و نه بطوري که آنهااست به اطاعت موسی، در آن زمان درست است، ولی نه همیش

این خودش تجرّي است، جسارت ورزیدن و » بخشد می ما هر گناهی بکنیم خداوند«تجرّي بشود، بگویند 
  . تجرّي است

مگر  شود از مکر خدا نمی ، ایمنونَقُالفاس موالقَ الَّا اِهللا کرم نميأال : گناهان بزرگ است که تجرّي خودش از
 گویند به اینکه هر چه ما گناه کنیم خداوند می شوند و می زیانکار، آنها هستند که به خودشان مغرور تۀدس
ر و همان شعري که بارها نقل کرده ایم که مرحوم آقاي حاج شیخ عبداهللا متغی! آمرزد، اینطور نیست می

  : شدند که آن شعر را در مجلس خواندند
  »!باكکنم ندارم  می گُنهندرانه لََق«

ر کردند، فرمودنداین شعر را شب جمعه در مجلسی خواندند، در حضور ایشان خودم بودم، شروع به تغی :
قلندرانه ! خوانید؟ می هر چیزي را از هر شاعري، هر کسی هر چه بگوید فوراً در مجلس فقري! مزخرف نگو
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باید عمل کنید، باید که مراقب  کنم ندارم باك یعنی چه؟ باید عمل کنید، شما بیشتر از دیگران می گنه
کنم ندارم باك، در این قسمت  می دستورات باشید، مراقب اطاعت اوامر باشید، نه اینکه بگویید قلندرانه گنه

لی فرمودند و واقعاً هم همینطور است، این چیزهاست که باعث تجرّي است و خودتجرّي از  شرح مفص
که دو سه روز ... رغفيال  اَهللا نَّاه اوند بیامرزد؟ همانطور که باز در آیگناهان کبیره است و از کجا معلوم که خد

آمرزد،  می همه گناهان را) غیر از شرك(فرماید همه گناهان  نمی ،شاءين مل کذل نَما دو رغفي وم قبل گفتی
خواهد که آن کسی  می وندیعنی هر که توبه کند، خدا) بعضی گفته اند(فرماید براي هر که بخواهد  می بلکه

 «نکه ای یک علّتاند  بعضی هم گفته. که توبه کند، گناهش را عفو کند و بیامرزد، نه آنکسی که توبه نکند
لن مبراي هر که بخواهد«فرمود  »شاءي «براي اینکه هر کسی ! آمرزد می ن نفرمود که گناه چه کسی رامعی

شود، پس هر کس باید احتیاط کند، بگوید من ممکن  می ريشتر جد، بینآمرز می اگر بداند که گناه او را
یعنی براي  ،شاءين مليغفر  :دفرمای می است از آن اشخاص نباشم که خداوند گناه مرا بیامرزد، به واسطه آنکه

  .هر که بخواهد، پس ممکن است من از آنها نباشم، بکوشم و توبه کنم تا مورد عفو الهی واقع بشوم
کند یا رسول اهللا  می شود و عرض می طور که در آن حدیث مفصل هست که جبرئیل در آخر نازلهمان

 ريغَ نيبذنِاملُ ذابع و نيرضطَاملُ ةعود ةُجابا و نيوفلهاملَ ةُغاثَا الثم ثَاکُينن دم رتختاَ ینا: دفرمای می خداوند هم
التبائمن از دنیاي شما سه چیز را : فرماید می رساند و می  خدا به تو سالمکند یا رسول اهللا می ، عرضني

انتخاب کردم، یکی به فریاد رسیدن درماندگان، که آنکسی که واقعاً درمانده باشد، در هر حالی که هست 
 او نۀدرمانده باشد و راه چاره منحصر شده باشد براي او به اینکه رو به سوي من بیاورد، من دست رد به سی

. دیگري آنکه پذیرفتن دعاي مضطرّین، آنهایی که حال اضطرار و بیچارگی براي آنها پیدا شده باشد. زنم نمی
حاال این . سوم چیست؟ عذاب آن گناهکارانی که توبه نکنند، من این سه چیز را از دنیا انتخاب کرده ام

اینکه ممکن است خداوند در همان  خودش دلیل بر این است که نباید متجرّي بود، نباید جري شد، براي
  :حالت ما را ببیند و مورد عذاب و عقاب او واقع بشویم، که

ه پی ها بریده اندــدر سنگالخ بادی                رکب مردان مرد راغافل مشو که م  
جب و غرور برایشان پیدا شد و یک  چه بسیار بزرگانی، اشخاصی که به خیال خودشان به مقامی رسیده اند، ع

آنهایی که در زمان . اولین آنها شیطان بود، یکی بلعمِ باعورا، بسیاري بودند که برگشتند. مرتبه برگشتند
آنها نازل شد، معذلک  ه دربارةپیغمبر مقرّب بودند و نزدیک بودند مورد لطف حضرت بودند، بلکه آی

  . پس نباید مغرور شد. برگشتند
دروغ بستن به خدا است که خدا  ،بذالکَ ی اِهللالَع رونَفتيتن به خدا است، بس آنوقت این مغرور شدن و دروغ

کند، این  می آمرزد و خداوند عفو می این قدر به ما قدرت داده و اختیارات داده که ما هر کاري کنیم خداوند
  . خودش افترا است، این خودش تهمت زدن به خدا است و گناه بسیار بزرگیست

تاب یعنی اگر همه کتاب  ینم آیا تو نظر کنی به آن اشخاصی که بهره اي از کتاب به آنها داده شده است؟ اَلک
تاب یعنی همان ظاهري از کتاب یا مختصر معنویتی  می به آنها داده نَ الک شد که اینطوري نبودند، نصیباً م

منافقین  ليالقَ الّا اَهللا رونَذکُال ي قنينافاملُ نَّاگر هست براي آنها پیدا شد، براي اینکه همانطور که در آیه اي دی
تواند مشغول باشد و  می کنند مگر قلیل، ذکر کثیر به ذکر خفی تفسیر شده که چون همیشه نمی ذکر خدا

بنابراین ممکن است تفسیر کرد مختصري از کتاب، یعنی از ظاهر  تابالک نم باًيصن، و ذکر قلیل به ذکر لسانی
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است ولی کتاب  تابالک نم باًيصني ببرند، ظاهر قرآن را درك کنند و معانیش را درك کنند، این کتاب بهره ا
تی براي آنها پیدا بشود و به حقیقت کتاب پی ببرند نه به ظاهر کتاب، که آن عمل آن است که نورانی واقعی

  . ایده داردگویند و عمل باطن است که اصل است و مفید است و ف می ظاهري را عمل قلیل
جب و غرور که بعضی هم بودند که عالوه بر ظاهر شاید معنوی تی هم پیدا کردند ومعذلک برگشتند، همان ع

کنند،  می پیدا شد برگشتند، همانطور که واقعاً عجیب است که باز در همین حدیثی که اهل سنّت نقل
ن م رتختی اَناغمبر فرمود کرد وقتی که پیکنند که ابوبکر عرض  می فرماید، نقل می همین که گفتیم، که خدا

م ثَاکُينديلطّاَ الثب و النقُ ساء وةُر يعنی فا رسول اهللابوبکر وقتی شنید، عرض کرد ی لوةی الص ای اَنخترت ن م
ثَيا ندلُجلُاَ الثلَ وسيدک و ظَالنر يلَعک و انفاق يلَمالی عشود  می معلوم! کالمی است عارفانه یعنی واقعاً ،ک

کند یا رسول اهللا من از دنیاي شما سه چیز را  می ت پیدا کرده بود، عرضبصیرت پیدا کرده بود، معنوی
  : انتخاب کردم، یکی اینکه در حضور تو بنشینم، یکی اینکه نظر به تو کنم که

  ان ساله طاعتهمی ارزد هزار                   نظر کردن به رویش نیم ساعت
بنشینم در حضور تو و نظر به تو بکنم و هر چه دارم در راه تو خرج بکنم، من از دنیا این را انتخاب کردم و 

تی برایش پیدا شده بود که شود که روحانی می ابوبکر همانطور بود و این حالت معلوم! واقعاً هم همانطور بود
  . د فریب بدهد آن وقت بر عکس، برگشتاین طور عرض کرد، ولی دیگر وقتی شیطان بخواه

امت، دیگران، مانند سعد  کنی به آنهایی که بهره اي از کتاب به آنها داده شده؟ مثل منافقینِ نمی آیا نظر
قّاص، ابوع وف، اینها همه اشخاصی بودند که سران مسلمین بودند و خدماتی بیده جرّاح، عبدالرحمنِ بنِ عو

چطور «واقعاً جانفشانیهایی کردند، ولی به واسطه عناد و حسدي که با علی ورزیدند که کردند در راه خدا و 
  . آنوقت رفتند و آن قضایا و اختالفات را ایجاد کردند» شد علی از ما جلو افتاد

پس به ظاهر، آیه هر چند مربوط به اهل کتاب است، یعنی بهره اي از کتاب تورات و انجیل به آنها داده 
آورند به  می وجود اینکه مربوط به آنهاست، ولی در واقع کنایه به منافقین امت هم هست، که ایمانشده، با 

بت و طاغوت بت و طاغوت به اختالف معنی شده است، بعضی گفته. جِ تی است، جبت هم اند  جِ طاغوت اسم ب
ماي یهود بود، با اینکه آنان اسم بتی است و درباره عده اي از یهود که به ریاست کَعبِ بنِ اَشرف که از عل

مخالف با شرك بودند و موحد و معتقد به خدا بودند، معذلک کَعبِ بنِ اَشرف با هفتاد نفر از یهود حرکت 
، )ص(کرد و به مکّه آمد براي اینکه عهد و پیمان ببندد با مشرکین در مخالفت و دشمنی و جنگ با محمد 

بود، محمد قبول داشت تورات و انجیل را، محمد هم دعوت به  در صورتیکه حضرت رسول به آنها نزدیکتر
و مشرکین اصالً بت پرست بودند، معذلک آمدند با دشمنان ! کرد و آنها هم معتقد به خدا بودند می توحید

  . خودشان متّحد بشوند براي اینکه محمد را از بین ببرند
ند گفتند آمده ایم با شما عهد و پیمان ببندیم که وارد منزل ابوسفیان شدند، مهمان ابوسفیان بودند، آمد
ابوسفیان گفت شما اهل کتاب هستید، شما تورات . جنگ کنید ما هم کمکتان کنیم و محمد را از بین ببریم

شما معتقد به خداي غیبی هستید او هم که ! کند کتاب شما را می را معتقد هستید، محمد هم که تصدیق
  و ما که اینطور نیستیم از کجا اطمینان پیدا کنیم؟ معتقد به خداي غیبی است

. ما آمده ایم پیش شما با شما قرارداد بگذاریم! گفتند نخیر... خواهید می انه با او قرار دارید ود شما محرمشای
ما موافق نیستید، گفتند مذهب شما چیست؟ ابوسفیان گفت ما از حاجی  ابوسفیان گفت آخر شما با مذهب
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کنیم،  می رحم م، صلۀدهی می کنیم، آب به آنها می کُشیم، مهمانشان می کنیم، شتر براي آنها می ها پذیرایی
گفتند . کنیم می ت و مهربانینسبت به همدیگر محب) مانده باشندکه در آنهایی(کنیم  می درماندگان را کمک

ابوسفیان(د رویه اش چیست؟ محم (د است و دگفت دین ما قدیمی تر از دین محمد ین او تازه است، محم
آمده و قطع رحم کرده، او آمده تفرقه انداخته بین ما، پدر از پسر، برادر از برادر، اینها را از هم جدا کرده و 

گیرد و دین او هم تازه تر  می ما را، رفتار ما را همیشه ایراد ۀو این روی هدشمن همدیگر کرده و به هم انداخت
 همین! ت که در اینجا هست، کَعبِ بنِ اَشرف گفت پس دین شما بهتر استاز دین ماست، دین ما سالهاس

گفت معذلک من ) ابوسفیان. (طور هر چه او گفت، کَعبِ بنِ اَشرف تصدیق کرد و گفت دین شما بهتر است
گویید  می پرستیم و شما بت پرست نیستید، اگر راست می اطمینان ندارم که شما کمک ما کنید، ما بت

  . گفتند حاضریم بیاییم. هاي ما را سجده کنیددر خانۀ کعبه بتد و بیایی
بت بود و یکی بت کردند، آن اشخاصی  اسمش طاغوت، سجدة آمدند جلوي دو بت بزرگ که یکی اسمش جِ

 آمدند سجدة) ص(د دانستند و معتقد به خداي یگانه بودند براي دشمنی با محم می که خودشان را موحد
بت بود و یکی اسمش طاغوت، این است کنویس می بت کردند که  فرماید نظر می هند یکی از بتها اسمش جِ

کنی به آنهایی که بهره اي از کتاب به آنها داده شده بود؟ و براي پیشرفت مقاصد سوء خودشان و اغراض  نمی
اند گفتهۀ خودشان آمدند اظهار به ایمان به جبت و طاغوت کردند، این را یک معنی جبت و طاغوت نفسانی.   

جبت مقصود بت است و طاغوت هم شیطان، اصلش هم طَغیوت یعنی خیلی سرکش و اند  بعضی گفته
   .و آن شیطان است! سرکشی کننده

 مراد از جبت، ساحر است و مراد از طاغوت، کاهن است، علماي بزرگ یهود را کاهناند  بعضی گفته
نه علماي به اصطالح آنها دو دسته بودند، یکی اَحبار، یکی کَ. گفتند می ه نه، احبار علماي ظاهر بودند و کَ ه

گفتند که دو دسته بودند و وقتی که اسالم ظاهر شد، کاهنِ آنها هم  می عارف مشرب و زاهد، آنها را کاهن
شدند که دست به دست  می اینکه وقتی عارف تلقّی خود بود، به واسطۀکرد آن هم بی می که ادعاي عرفان

د باشندبده) ص(د محمپس بنابراین ایمان به جبت و طاغوت هر دوشان خالف است، هم . ند و پیرو محم
ل و گویند و در اخبار ما رسیده است مراد از جبت و طاغوت او می جبت که ساحر باشد و هم کاهن و بعضی

  . ثانی است، یعنی هر که مخالف با علی باشد، هر که دشمن علی باشد او جبت است و طاغوت
 کنی به آنهایی که بهره اي از کتاب الهی به آنها داده شده؟ ظاهري از قرآن نمی فرماید به اینکه نظرمی 
 کنند و امثال اینها، ولی پیروي مخالفین علی می الع بر تفسیرکنند و اظهار اطّ می بینند، قرائتی از قرآن می
به آنهایی که کافر (گویند به آن کفّار  می کنند و می کنند و از آنها اطاعت می کنند، پیروي دشمنان علی می

گویند شما بهترید و راه شما روشن تر و بهتر است از  می به آنها) به پیغمبر شدند یا کافر جانشین پیغمبر
پیروي علی یک عدة معدودي کردند، و پیروي آن دیگران را همۀ اکثریت ! کنند می آنهایی که پیروي علی

  . کردند
ذاکرات مولوي عبدالعزیز، در زاهدان که بودیم مولوي عبدالعزیز عالم سنّی از اهل سنّت آمد باز یادم آمد به م

براي دیدن، گفت که من خدمت آقایانِ علما همه رسیده ام، در نجف و کربال مشرّف شده ام براي زیارت، 
م آقاي حکیم نجف مشرف شده ام، قم رفته ام براي زیارت، خدمت آقایانِ علما رسیده ام، خدمت مرحو

ت رسیده ام، خدمت آیت اهللا خوئی رسیده ام، خدمت آیت اهللا شیرازي رسیده ام، و همه به من لطف و محب
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  . گفت که مذاکراتی هم با آقایان کرده ام می دارند و
هستند عده اي، آقاي ! گفت به خدمت آیت اهللا خوئی عرض کردم که شما طلّاب زیاد دارید یا نه؟ گفتند بله

دارند، از طالّبتان راضی هستید؟ از رفتارشان، آنها را که تربیتی کردید مؤثّر واقع شده ! م چطور؟ بلهحکی
آقاي حکیم چطور؟ آقاي . صدي هشتادشان مورد رضایت ما هستند! است؟ مفید واقع شده است؟ گفتند بله

، شما خودتان را از حکیم هم همینطور، ایشان گفت که به آقایان گفتم که شما خودتان انصاف بدهید
کنید که این قدر قوي هستید که تربیت شدگان شما صدي  می عادانید و اد می )ص(شاگردان مکتب محمد 

ت زیاد فقط چهار پنج نفرشان آن وقت تربیت شدگان مکتب محمدي از میان آن جمعی! هشتادشان خوبند
رتد شدند؟ بقیه همه برگشتند؟! خوب بودند؟ شود شما خودتان را قوي تر و کاملتر از  می وممعل! بقیه همه م

که محمد نتوانست عده اي را تربیت کند و فقط پنج شش نفر تربیت شده ماندند و بقیه ! دانید می محمد
رتد شدند گفت آقایان هم خندیدند، ولی این البته یک نوع مغالطه اي است، به واسطه اینکه آقایان . م

فرمودند به  می شد خودشان می شتاد خوبند، ولی اگر از همان آقایان سؤالصورت ظاهري صدي هاند  گفته
معلوم نیست صدي ) و براي دیانت باشد آنکه براي خدا باشد(اینکه واقعش معلوم نیست یک نفر از میان آنها 

  ! هر کدام یک اغراضی دارند! یکشان هم براي دیانت باشند
ه باشد و فداکار باشد، و قصدش فقط خدا باشد در تحصیل علم، آن پس آنکه واقعاً از همه چیز، از دنیا گذشت

  !! معلوم نیست
  »ندزی می ــو اوی در پرتــمابق             از هزاران تن یکی زان صوفیند«

بینیم که مکتب  می اگر مقایسه کنیم ما! معلوم نیست که از هزاران نفرشان هم یک نفر واقعاً اینطور باشد
دور  ه اي را براي معنا تربیت کرد، عدة دیگري هم که از معنیت داشت که عداین اندازه قو باز) ص(محمدي 

  . به ظاهر هر کدام یک رفتاري داشتند که واقعاً کمک به اسالم کرد بازاند  افتاده
ت چون اخیراً فتوحا(توانیم بگوییم  می که! م در ظرف ده سال هزار شهر را فتح کرددو فۀمی نویسند خلی

مر با نبودن وسایل امروزي، هزار شهر را در ظرف ده  می )گفتند می هیتلر را برق آسا ع توان گفت فتوحات
  . است) ص(این چه است؟ این همان مکتب محمد ! سال فتح کردن به مراتب برق آساتر بود از فتوحات هیتلر

دبنِ ولید با اینکه از دشمنان جدي علی بود، ولی چون ع لی حاضر شد و گفت من براي اسالم از همان خال
گذرم خالدبن ولید وقتی رفت به پیش قیصر براي دعوت او با چند نفر از مؤمنین قیصر روم به  می حقّ خودم

اگر خداي تو و ! گویی این زهر را بخور می گویی درست است و اگر راست می او گفت اگر این راهی که تو
 نویسند کاسۀ زهري آورند، زهري که می !گفت بسیار خوب حاضریم. دده می دین تو درست باشد تو را نجات

آن خالدي که دشمن . گویند براي هزار نفر کافی بود که آنها را از بین ببرد، آوردند و اینها سرکشیدند می
ندازه عقیده به خود اسالم و پیغمبر داشت، سرکشید، دیگران هم چند نفري که با او بودند اعلی بود این 

باهللا الَّا لهال ادند و شروع کردند به گفتن شیسرک ، گفتند و عرق کردند، اهللا الَّا لهال اگفتند  می ، همینطور مرتّ
. اینطور شاگردانی در مکتب بودند. نویسند می دیگر این را در تواریخِ! عرق کردند و بعد هم حالشان خوب شد

مربنِ خطاب، ابوبکر چون اسالم چند مکتب داشت، یک مکتب ظاهري داشت  که این شاگردان را داشت، ع
یک شاگردانی داشت در مکتب باالتر، علی بن . بن ابی قحافه، سعد بن وقاص، خالدبن ولید و امثال اینها

لیه که عمومی بود در واقع دو مکتب بود، در آن مکتب او. ابیطالب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار و امثال اینها
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قدرت داشت و به اضافه سیصد و سیزده نفر در جنگ بدر بودند که اینها همه از خود گذشته آن طور قوت و 
رفتند، به طور قطع از اهل بهشت بودند،  می و فانی بودند و اگر در آن جنگ یا در زمان پیغمبر اینها از دنیا

  ! ولی براي همه اینطور نبود
فس محمدي  است، از قوت ارادة محمدي است، اینها هم که چیزي پس بنابراین ما هر چه داریم از قدرت نَ

  . کنند نمی دارند همه پرتویی از اشعۀ اوست و از خودشان هیچ ادعایی
گویند، اینها هستند که مورد لعن  می آورند و به جبت و طاغوت و اینطور می ایمان ،يؤمنونَ بِاجلبت و الطّاغُوت

بر دیگران گم کنند مورد لعن خدا هستند و خداوند آنها را طرد کرده  خواهند می خدا هستند، چون که راه را
صرت. و هر کسی را که خدا ترك کند نصیر و یاري کننده اي ندارد صیر چیست؟ نُ یعنی یاري . مراد از نَ

کردنِ آن شخصی که باید یاري بشود، یعنی چه؟ یعنی آنچه منفعت اوست به او برسانند، آنچه ضرر اوست از 
در واقع یاري می  کنند می ع کنند، این معنی نصیر است، حاال اینهایی هم که دشمنان دین را یارياو دف

کند  می معاویه را و یاري کنند به جلب مضّرت و  دفع منفعت، به واسطۀ اینکه آن کسی که یاري می کند
ت و دفع منفعت است، پس این در جلب مضرّ! کند رو به جهنّم رفتن را می یزید را، یعنی چه؟ یعنی یاري

بینند همان هایی که دوستان نزدیکشان هستند همانها دشمنان نزدیکشان هستند و  می پس در روز قیامت
کردند  می بینند همان دوستانی که خیال می کنند، پس نمی باالترین دشمنانشان هستند، پس نصیري پیدا

   .اند نصیر هستند همانها دشمن
بندند در  می بندند بر خداوند دروغ را، تهمت می ، نظر کن که چگونه افترابذالکَ اِهللا لیع نَروفتي فير کَنظُاُ

بندند به این که ما خودمان طاهر هستیم و ما وقتی خودمان خوب  می نسبت طهارت به خودشان، تهمت
واسطه کار  هستیم خداوند مجبور است گناهان ما را بیامرزد، این تهمت است، یا در تحصیل طهارت، به

در فعل خودشان رضایت خداست و اذن او و چون که افترا بستن بر خدا که  کنند می خودشان که گمان
کی، افترا بستن که ظاهر نیست بر کسی که ببیند این  ۀمندرج است در تزکی آنها، ظاهر نیست بر هر مدرِ

، نظر اُنظُرزد، این است که فرمود به لفظ آمر می گوید ما خوبیم و خدا گناهان ما را می بندد، می چگونه افترا
گویند ما هر کاري  می خوب دقّت کن، ببین این افترا است که) نظر به این چشم، مقصود نیست(کن، یعنی 

  . آمرزد می بکنیم خداوند گناهان ما را
که پیروي اول و  بهره اي و نصیبی از کتاب، مثل منافقین امت تواند  کنی به آنهایی که داده شده نمی آیا نظر
اهل کتاب است ولی کنایه است به آنهایی که منافقین  نجا هر چند که نزولش دربارةدر ای. کنند می ثانی را

می است و بعد  می تو را و ایمان کنند وصیِ می امت باشند که ترك نَ آورند به جبت و طاغوت، جبت اسم ص
ل است که در مقابل ثانی مقصود همان او. از خدا استعمال شده است در هر چیزي که عبادت بشود به غیر

باشد، مقصود از اوقرار داد) ع( مخالفت کرد، خودش را در مقابل علی) ع(ل کسی است که با علی ل همان او .
الطّ ويطُ ، طاغوت مغلوبِتاغوو تغو علُ طاغی، که نامیده شده است به در ت است، مبالغۀ است، وزنش فُ

ه مبالغه در طغیان کند و مقصود هم همان ثانی است، به واسطه اینکه ابلغ در طغیان از شیطان و هر کسی ک
  . او دیگر کسی نیست و سرکش تر از او در اسالم نیست

و يقونَلو يذلَّلفَکَ ندر حقّ آنهایی که کافر (گویند براي آنهایی که کافر شدند، یعنی در حقّ آنها  می و ،ارو
قران آنهاشدند مثل اول و  هدي هستند از آنهایی که  می )ثانی و ثالث و اَ گویند راه اینها بهتر است، اینها اَ
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. ، که همانطور که گفتیم کَعبِ بنِ اَشرف گفت به ابوسفیان که شما بهترید)راه(ایمان آوردند از حیث سبیل 
ن الم عرض کردند که یکی را معیدر کوفه خدمت علی علیه الس. بعداً هم گفتند راه آنها بهتر است از راه علی

چون یک شب عمر آمد وارد . کن براي ما نماز تراویح بخواند، امام جماعت براي نماز تراویح، نماز نافلۀ شب
خواند، تک و تنها، و هر  می مسجد شد، قبل از سحر، قبل از اذان صبح، دید که هر یکی در گوشه اي نماز

نافله، نماز مستحبی است و باید . اسالم نماز نافله را باید تنها خواند چون در شیعه و. کدام به تنهایی است
رادا باشد(بین خودش و خدایش باشد، دیگر جماعتی ندارد، تک و تنها باشد،  بلکه نماز نافله را به جماعت ) فُ

که خوب ر نطوعمر گفت ای. این است که نماز نافله را باید به تنهایی بخوانند. خواندن بدعت است و حرامست
ق باشد و خوب است که از این به بعد نماز نافله را به جماعت بخوانیم و یکی را هم  نیست که هر یکی متفرّ

نافله باشدمعی ن کرد براي اینکه امام جماعت .  
و یک نفر اقامۀ اند  ت جمع شدهسحر آمد دید که جمعی) یا شب بعدش یا چند شب بعدش(بعدش شبی آمد 
ا خوب ، بدعت است امةُدعالبِ عمنِ و ةٌدعبِ: آنها، خوشش آمد و گفت خواند براي می ماز تراویحجماعت کرده و ن

  ! بدعتی است، این اجتماع با هم باشند خوب بدعتی است
ر حضرت متغی. ن کنعرض کردند درکوفه که براي ما امام جماعتی براي نماز تراویح معی) ع(خدمت علی 

شب بعد . ن نفرمود و جماعت نداردخودتان بخوانید، پیغمبر معی! اویح جماعت نداردشدند، فرمودند نماز تر
را، و در منزل بود، منزل حضرت هم نزدیک مسجد بود، دید هیاهویی م دینا و امثال  سالما، واا ابلند است، واع

 دند مردم هیاهواینها، حضرت به امام حسن فرمودند برو ببین چه خبر است؟ امام حسن تشریف آوردند و دی
را می م دا، ما امام جماعت! کنند که واعمی اي دین، اي اسالم، وا محم ن خواستیم براي تراویح و علی معی

 هر غلطی: ر شدند و فرمودندحضرت هم متغی. امام حسن خبر آورد و خدمت حضرت عرض کرد! نکرد
  . خواهند بکنند بروند بکنند می

گفتند آن راه بهتر است و آن  می چون همه. هم آن طور ناراحت بودند حاال اینطوري شده بود که حضرت
، اصل آنها علی است و بعد اليبو سنام نيذالَّ من هدیاَ هؤالِء. دگوی می جماعت بدعت بهتر از این است که علی

 آنها. منین، آنها هستنداو مؤ عۀکیست؟ علی و بعد او ائمه و جانشینان او و بعد هم شی ونام نيذالَّ من. ائمه
، اینها هستند که خداوند آنها را لعن کرده و از اُهللا مهنعلَ نيذالَّ کؤلئاُ. ن راه استگفتند آن راه بهتر از ای می

خودش هست دور کرده  که به منزلۀ خودش طرد کرده و آنها را از والیت منصرف کرده و از متابعت کسی
رِ والیت لعن کند، یاري کننده اي براي او پیداهر کسی که خداوند او ر. است کنی نمی ا از باب والیت و از د ،

  . بینی براي او نمی اینکه نصیري به واسطۀ
ولی . نصرت یعنی اعانت، یاري کننده، یاري کردن یعنی او را کمک کنند در جلب منفعت و دفع مضرّت

اینها کمک کار نیستند اینها دشمن هستند اگر،  کنند می اینهایی که در دشمنی با خدا و اولیاء خدا کمک
  . پس در واقع آنها نصیر نیستند! مرا کمک کنند به اینکه از راه خدا منحرف بشوم و دشمنی اولیاء خدا کنم

این که  پس کسی که اعانت کند مردي را بر کشتن محبوبش و کمک کند به اینکه او دوستش را بکشد،
رب سمی و ترحم . این که دشمنی است با او! نیستاین که نصرت ! کمک کردن نیست یا کمک کند به شُ

عی بگوید که من ترحاین ! نه! خواست او را بکشد کمکش کردم می م کردم و کمکش کردم، اینکند بر مد
این نصرت و یاري کردن نیست و . دشمنی با او کرده، براي اینکه کمکش کرده که دوستش را بکشد
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ط است و آنهایی که عارف به حقایق اشیاء هستند انبیاء و اولیاء ترحمش هم ترحم نیست خَ بلکه عداوت و س ،
هستند و کسی که از آنها طرد بشود براي او ناصري نیست، نه در زمین و نه در آسمان، به واسطه چه؟ به 

مضرّت طرد واسطه اینکه این افراد در واقع خودشان را طرد کرده اند، پس خودشان از جلب منفعت و دفع 
دفع منفعت و جلب مضرّت کمکشان کرده است و  کند در واقع در می شده اند، آن کسی هم که کمکشان

  . این دیگر ناصر نیست
لاُهللا الع قدصظيم یالع  
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  سوره نساء 54و  53، آیات ةشرح کتاب تفسیر بیان السعاد -30
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيم

   الرمحنِ الرحيمِبِسمِ اهللا
  اًريؤتونَ الناس نقيب من املُلک فَاذاً ال ياَم لَهم نص

  ماًيظع لکاًم مناهيات و ةَکمم الکتاب و احلينا الَ ابراهيهم اُهللا من فَضله اتيحسدونَ الناس علی ما اتياَم 
کنی به آنهایی که بهره اي از کتاب به آنها داده شده؟  نمی ظرهمانطور که دیروز گفتیم، فرمود به اینکه ن

 لم همانطور که گفتیم بهره اي از کتاب یعنی ظاهري از کتاب به آنها داده شده، اما وقتی که بگویند ع
تاب، یعنی تمامش را شامل اند  شود، یا اینکه اگر مراد باطن هم باشد، بهره کوچکی از باطنِ کتاب برده می الک

و برگشتند که باز آن خطرش بیشتر است و اند  معرفتی براي آنها پیدا شده است و بعد منحرف شده و
همان . تی براي آنها پیدا شود و معرفتی به کتاب پیدا شود و بعد برگردندبرگشتش سخت تر است که نورانی

ده و دور کرده، لعن یعنی طرد این است که خداوند آنها را لعن کر. قضیۀ کَعبِ بنِ اَشرف را که دیروز گفتیم
ر خودش که والیت باشد دور کرده و آن کسی که خداوند او را از رحمت خودش  کرد، از باب خودش، از د

شود، اگر او دور کند، کس دیگري نیست که به او کمک و یاري  نمی دور کند، یاري کننده اي براي او پیدا
  . کند

 یعنی آنهایی که از آنها پیروي(متبوعینشان  نکنند که ای می اینها خیالو بلکه شاید : فرماید می در ادامه آیه
کنند که بهره  می خیال) کنند، یعنی یهود که پیروي اَحبارِ خودشان را کردند و با پیغمبر مخالفت کردند می

ر گفتند به اینکه در آخرالزّمان از میان ما کسی ظهو می اي از ملک و سلطنت دارند، چون علماي یهود
خواهد کرد که سلطنت عالم به او داده خواهد شد و ما به سلطنت خواهیم رسید و دین یهود تجدید خواهد 

 اینهایی که پیروي اَحبار را(کنند  می کنند و باور می فرماید شاید این خیال را می شد، آن وقت قرآن
ره از ملک و سلطنت به آنها داده کنند که به راستی سلطنت به اینها داده خواهد شد و به می خیال) کنند می

اوالً که اینطور نیست، ثانیاً بر فرض هم که اینطور باشد یک ذره اي به شما نخواهد داد، اگر ! خواهد شد
نها منظورشان چون ای. سلطنت به آنها برسد هیچ چیز به شما نخواهند داد و نفعی به شما نخواهد رسید

چ کمک نخواهند کرد برند و به شما هی می از شما هم همان بهره راخودشان است،  ماديِ خوردن و استفادة
اند  انسان از انس است، بعضی گفتهاند  چون بعضی گفته) از انسان باشند(ناس یعنی  ،اًريؤتونَ الناس نقيال : که

هیچ از این جهت ناس همان انسان است، پس به انسان هاي حقیقی ) ناسی یعنی فراموشکار(از ناسی است 
چیز نخواهند داد و اگر سلطنت به اینها برسد آن وقت به آن صاحبانش هیچ حقّی نخواهند داد که حدیثی 

فرماید  می است یا دیگري از ائمه که) ع(که به خاطرم نیست که از حضرت صادق ) ع(است از امام معصوم 
س ناس هستند، که در آ ه این فرماید که ناس ماییم، البتّ می نجاماییم ناس و شیعیان ما اَشباه النّاس و بقیه نَ

  . شود می هم به موارد مختلف بیان
) ع(هدي  ن و ائمۀ، مراد بزرگان دیدگوین می بعضی جاها ذکر شده است ناس یعنی عوام و لفظ انسان که

یعنی آنهایی که متحقق به (ناس . »دهند نمی به مردم هیچ«فرماید به اینکه  می هستند، ولی در اینجا
دهند  نمی ند تا چه رسد به دیگران، به آنهاده نمی به اینها هیچ) ت هستند که علی و اوالد علی باشندنسانیا

س ناس هستید دهند که همانطور که دیروز گفتیم فتیل آن  نمی نقیري هم. تا چه رسد به شماها که نَ
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انه اي یک چیزي در چون در هر د. شکافی است که در هسته خرماست و نقیر آن مرکز هسته خرماست
مرکز آن هسته و دانه اوست، در گندم یا غیر گندم، آنچه که در وسط . شود می وسطش است که او سبز

 شود و آن را نقیر می پوسد و خرما از وسطش سبز می خرما هست که اگر زیر خاك کنند، هسته خرما
  . گویند و قطمیر آن پوست نازکی است که روي هستۀ خرماست می

اید به اندازه نقیري که آن نقطه اي است که در وسط هسته خرما هست، به آن اندازه هم چیزي به می فرم
 بياَم لَهم نصاند  گفتهچون بعضی ) اگر استفهام باشد(استفهام انکاري است  بياَم لَهم نص. دهند نمی شما

و بهره اي از ملک نیست و ! یستیعنی اینطور ن» بلکه آیا براي آنها هست نصیبی، اگر نصیبی باشد«یعنی 
مان سلطنت به ما خواهد  می کنند که می سلطنتی به آنها نخواهد رسید، اینها شما را تطمیع گویند در آخرالزَّ

  . رسید و ما غلبه خواهیم کرد
آخر، بزرگان دین، انبیاء و اولیاء همه به ظهور بعدي خبر داده اند، حضرت موسی هم به ظهور بعدي که هم 

به پیروان ما حکومت و «فرماید  می خبر داد و منظور او که) ص(ت عیسی باشد و هم پیغمبر ما حضر
) ص(مقصودشان جانشینان واقعی او بودند که عیسی و محمد » سلطنت دنیا و سلطنت عالم خواهد رسید

ر همۀ ازمنه بوده و ه انتظار ظهور دالبتّ. دهند می باشند، نه اَحباري که بی جهت خودشان را جانشین او قرار
در همه ملل حقّه از یهود و از نصارا و از اسالم و بلکه در دین زرتشت، آنها هم منتظر ظهور کیخسرو هستند 

اینها . گویند کیسخرو ظهور خواهد کرد و دین حق را تجدید و احیا خواهد کرد، آنها هم منتظر هستند می و
گفتند که ما منتظر آن شخص هستیم و سلطنت به ما  می ودادند  می هم طبق همان وعده یهودیان را فریب

رسد و او ظهور خواهد کرد، او در این  می خواهد رسید، در حالی که حکومت حقّه به جانشینان واقعی موسی
که منتظر اند  دور کیست؟ همان که پیغمبر ما وعده ظهور او را داد، همان کسی است که به ما دستور داده

قیام دارد به امر الهی و ) یعنی آنکه اآلن قیام به امر خدا دارد(ه به عنوان قائم آل محمد ظهور او باشیم، ک
است، اوست که سلطنت حقّه به او خواهد ) ع(صاحب زمان هست که حجت عصر و یازدهمین فرزند علی 

اینطور ! ید که نهفرما می در صورتی که در این آیه. رسید، ولی اینها مغالطه و سفسطه کردند و گفتند ماییم
ب است نیست، پس بنابراین این استفهام انکاري است یا استفهام هم که نباشد به عنوان تعج .  

خل را. ورزند به مردم می ، و بلکه شاید حسدهم اُهللا من فَضلهيحسدونَ الناس علی ما اتياَم  رساند، بخل  می آنجا ب
که بخل عبارت است از اینکه آنچه باید بدهد آن را ندهد، این و حسد دو صفت مضموم است براي انسان، 

بخل است، شحیح باالتر از آن است، بخل آن است که راضی نشود که بدهد به دیگران و خرج کند در 
حیح حیح آن کسی است که نه براي خودش حاضر باشد خرج کند و نه براي دیگران، این را شَ  محلش و شَ

، آن است که نه براي خودش حاضر باشد خرج کند و نه براي دیگران و حالش سنفُاالَ ترحضاُ وند، گوی می
بخیل آن است که نخواهد خیر دیگران را ببیند، حسود آنست که میل داشته باشد همیشه آنها در بدي به 

داشته سر برند، در رنج و زحمت بسر ببرند، که باز فرق است بین حسد و غبطه، غبطه آن است که میل 
باشد وقتی که خوبی اي را ببیند و شخصی را داراي نعمتی ببیند، آن وقت میل داشته باشد که خودش هم 
به آنجا برسد، و به آن مقام برسد این غبطه است و این خوب است و پسندیده است مخصوصاً در راه خدا و 

که آنها هم مثل ما بشر بودند و ) ع(ه از اصحاب ائماند  در راه سلوك، وقتی ببینندکه اشخاصی، بزرگانی بوده
به چه مقامی رسیده اند، ما غبطه بخوریم بر آنها و بگوییم ما هم که مثل آنها هستیم، به ظاهر بشر هستیم، 
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داریم؟ کوشش کنیم و رو به خدا برویم مثل آنها، تا ما هم مثل  نمی کنیم؟ چرا قدم بر می پس چرا کوتاهی
نتوانیم کسی را باالتر از خودمان ببینیم و او را ! اما حسد این است که نه .آنها باشیم، این غبطه است

ا غبطه این است که بخواهیم خودمان را مثل او کنیم و خودمان را به مقام بخواهیم مثل خودمان کنیم، ام
  . باالتر برسانیم، در صورتی که حسد این است که بخواهیم او را مثل خودمان پست کنیم

باعشان حسد می فرماید شاید بر مردم حسد می هاین است ک ورزند، هم  می ورزند، یعنی همین اَتباع در اتِّ
 هم آن منافقین امت محمد و هم پیروان آنها که تابع آنها هستند حسد اَحبارِ یهود و هم پیروان آنها،

ستند که تفسیر شده است به ورزند بر مردم، یعنی چه؟ اینجا هم مراد از مردم، همان علی و اوالد علی ه می
  . علی و اوالد علی و خلفاء و جانشینان آن حضرت

نویسند  می ورزند و درست هم هست، اصالً اساس، همان حسد بود که همانطور که می می فرماید، آنها حسد
طان شیل غرور و کبر است که از لین گناهی بود که صادر شد، اوگناه کبیره سه تاست و آن اواند  بعضی گفته
نهی. گفت نهم رينا خاَصادر شد،  م حرص، که از آدم صادر شد و فریب شیطان را خورد و از آن شجرة مه بر دو

سوم حسد، که از قابیل پیدا شد، قابیل به واسطه اینکه مقام هابیل را از خودش باالتر . اثر حرص تناول کرد
گترین گناهان است که از اول هم مورد غضب خداوند بوده این سه گناه از بزر. دید، حسد ورزید و او را کشت
کات جهنّم می است و حسد انسان را به پایین ررساند می اندازد و به د .  

کنند از چه  می کنند و آنهایی که پیروي اینها را می عاي مقام و ریاستمی فرماید اینهایی که خودشان اد
، به شعیب گفتند که آن یأالر نا بادیلُراذم اََه نيذالَّ الَّا کعبتا راکما نست؟ از نظر حسد است، که جهت ا

ت ما کنند، همین اشخاص طبقه پست ما هستند، اشخاص رذل پست بی شخصی می اشخاصی که پیروي تو
که چرا از بزرگان ما هیچ وقت کسی پیروي تو را نکرد؟ یا به عیسی گفتند . کنند می هستند که پیروي تو را

و از حکماي ما کسی پیروي تو را نکرد؟ حضرت فرمود براي ) یعنی از علما(چرا از صدیقان، از فریسیان 
خواهند بیایند و توبه و استغفار  می دانند می دانند، آنهایی که گناهکار نمی اینکه آنها خودشان را گنهکار

  . آیند می کنند، آنها پیش من
و از روي حسد حاضر نیستند، پیروي کنند، این است که نسبت به علی و ورزند  می فرماید آنها حسد می پس

بدورزیدند که قضی می اوالد علی هم حسد ک در مکّه در مسجدالحرام است که مشغول ه هشام بن علالم
هی نداشتند به او، خلیفه باشد یا غیر خلیفه در آنجا فرقیطواف بود، از بس جمعیت زیاد بود هیچ توج 

ت بود، در این بین که آنجا ایستاده کرد، هیچ به او جا ندادند، یعنی همانطور در جمعی می ، طوافکند نمی
تی  می حاال جوان که. بود، دید که یک جوانی وارد شد تی یعنی جوانمرد، بزرگوار(گوییم اصطالح فَ ، حاال )فَ

حضرت هم در آن موقع، سنّ الزم نیست که جوانی باشد مثالً بیست و پنج شش ساله، ممکن بود که سنّ 
نویسند فتایی وارد شد، همین که وارد شد، مردم جا باز  می .حضرت سجاد هم زیاد بود، مثالً پنجاه سال بوده

این یک مرتبه ناراحت شد، . کردند، راه باز کردند و آن جوان با نهایت متانت و نهایت راحتی طوافش را کرد
! نشدکنند؟ و من که خلیفه هستم اینطور  می اه را برایش بازعصبانی شد، گفت این کیست که اینطور ر

رَزدقِ بعد معلوم شد که آن جوان، . گوید می شاعر است که قصیده اي در مدح حضرت سجاد در آنجا آنوقت فَ
  . حضرت زین العابدین علی بن الحسین است

رَزدق را حبس کرد که چرا اینطور شعري گفته ، که آبروي او را برده و علی بن هشام حسد ورزید و فوري فَ
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آن وقت . کردند بی اختیار می کند و مردم هم آنقدر احترام می الحسین را اینطور در مأل عام تعریف و تمجید
حضرت سجاد برایش هدیه مفصلی مرحمت کردند و خلعتی برایش فرستادند، رد کرد و عرض کرد من براي 

حضرت برگرداند و فرمود ما ! آن عالم دارم و به این دنیا توجه ندارم من انتظار. دنیا این شعر را نگفته ام
ن طور حاال اینها از روي حسد بوده که نسبت به حضرت ای. گیریم نمی چیزي که بدهیم برنمی گردانیم، پس

فضل  ورزند بر مردم براي آنچه که خداوند به آنها داده است از می ، حسداسالن ونَدحسيم اَ. رفتار کردند
دانند که ما به آل ابراهیم همه  نمی در صورتیکه آنها). از امامت و خالفت(خودش، از فضل و عنایت خودش، 

دانستند،  می آل ابراهیم چه از اسحاق و چه از اسماعیل، البتّه خودشان را هم از اوالد اسحاق. چیز داده ایم
ب باشد، ولی منظور خلفاي ابراهیم بودند که در یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل، که یعقو! بله

اینجا منظور محمد و علی و جانشینان آنها هستند که آل ابراهیم باشند، به آنها هم کتاب الهی را دادیم که 
. که منظور از ملک بزرگان همان رسالت است ماًيظع لکاًم مناهيات وت باشد، نبوت باشد، حکمت دادیم که والی

مراد از کتاب، همان قرآن است و مراد از حکمت، همان نبوت است و مراد از ملکاً عظیماً اند  گفته بعضی هم
فرمایند که مراد از کتاب، نبوت و  می همان والیت است، اینطور تفسیر شده است و مرحوم آقاي شهید تفسیر

لک عظیم همان رسالت است، به واسطه اینکه چون رسالت مستلزم والیت هست  مراد از حکمت، والیت و م
پس رسالت همان مقام ! کند نمی پس رسالت باالتر است، چون تا والیت کامل نباشد رسالت تحقق پیدا

. فرمایند می والیت را دارد با یک مقام باالتر، با یک درجه باالتر، پس ملک عظیم اوست، ایشان اینطور تفسیر
ماند کالم آن چیزي است که از  می شود و ثابت می ه نوشتهو مراد از کتاب هم، چون کتاب یعنی آن چیزي ک

شود و صورت ظاهر دوام و ثبات و بقایی براي او نیست و کتاب آن است که ثبات و  می گوینده صادر
  . استمراري دارد

 کالم وجودش بستگی به متکلّم دارد، یعنی به محض اینکه ترك کالم کرد و باز ایستاد، دیگر آن کالم تمام
کند، اگر همان گفته ها را بنویسیم، این همیشه هست،  می شود، ولی کتاب خودش وجود مستقلی پیدا می

هر چند امروز بر اثر ضبط صوت و . گویند می سالها و قرنها خواهد بود و ممکن  است باشد، پس این را کتاب
 رود که نمی ي دارد و از بینرود، بلکه وجود نمی ماند، کالم هم از بین می امثال اینها خود کالم هم باقی

وجات و این امواج در فضا هم وجود دارند و از بین می م  روند، امواجی که بر اثر کالم پیدا نمی گویند این تَ
شود، وجود دارد و قرآن، کالم الهی است، از نظر اینکه وجودش بستگی دارد به گوینده اش که خداوند  می

م است و از نظر اینکه خودش وجودي دارد، وجود استقاللی ظاهراً دارد تبارك و تعالی باشد، از آن نظر کال
موجودات . شود که فرق بین کالم و کتاب این است می کتاب نامیده) براي اینکه نوشته شده و باقی مانده(

این عالم از نظر اینکه وجود استقاللی ندارند و وجودشان وجود ربطی است، وجودشان وجود حرفی است و 
رَض و استقاللی پیدا کرده اند، یعنی . الل ندارند، همه عالم کالم الهی هستنداستق الع و از نظر اینکه وجودي بِ

شوند  می موجودات این عالم هر کدام براي خودشان باز یک وجودي دارند، این است که کتاب الهی حساب
  : که

  تعالی است قـــهمه عالم کتاب حاست        یــش در تجلّـــبه نزد آنکه جان
رَض،اعراب  وف استـــمعانی همچو آیات و وقچون حروف است        و جوهرع  

چون باز . فرماید، مراد از کتاب، نبوت است می شوند و یا کتاب که در اینجا می اینها کتاب الهی حساب      
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بعه ذکر ح، عرفا و سالّیعنی معانی اي دارد که در اصطال. مراتب مختلفه هم تفسیر شده است ك مراتب س
بعه ذکر رّ و خفی و اَخفی، اینها را مراتب س فس و قلب و روح و س کنند کتاب الهی در  می کرده اند، صدر و نَ

صدر باشد، یا باالتر، مرحله قلب باشد، یا مرتبه روح، اینها کتاب الهی اند، همینطور  ن عالم است که مرحلۀای
د، به اعتباري کتاب الهی هستند، وجود انبیاء و اولیاء کتاب الهی هستند، مراتب مختلفه عوالم باال، عوالم مجرّ

  باز به اعتباري دیگر وجود انسان کتاب الهیست، 
  رـضمملُاَ رـظهت هرفـ الَّذی         بِاَحنيو اَنت الکتاب املُب

و طبٍالر سٍابِيال و الّا تابٍفی ک حقایق  ، که آن کتاب مبینی که همۀ)ع(علی ه که تفسیر شده است ب 1نيٍبم
خودش کتاب الهی است، انجیل کتاب  تورات در مرحلۀ. است) ع(وجود علی عالم وجود در آن جمع است 

» راسخون در علم«الهی است، قرآن مجید کتاب الهی است، که اینها را خداوند به آنها داده است، که 
سی داده شده است؟ به آل ابراهیم، آن که حقیقتاً آل ابراهیم است حاال این به چه ک. دانند می حقیقتش را

ه و جانشیان او، علی  یه و آل ی اهللا علَ . و یازده نفر فرزندان او، اینها آل ابراهیم هستند) ع(کیست؟ محمد صلَ
» راسخون در علم«به محمد داده شده است و در خانه آنها کتاب نازل شده است، پس جانشینان او هم 

توانند درك  نمی هستند و به کتاب الهی واقف هستند، وقتی که دیگران ببینند، هیچ چیز از کتاب الهی
این است ) یعنی صاحبان کتاب، که اهل بیت باشند(بکنند و مجبورند که مراجعه کنند به صاحبان خودش، 

  . روند نمی ورزند و زیر بار می آورند و حسد نمی که طاقت
باسی دزدي آوردند پیش او که این دزدي کرده، از علما پرسید که حدش چیست؟ گفتند در زمان متوکّل ع

قطع ید، دستش را قطع کنید، گفت از کجا؟ یک عده اي گفتند از بازو، یک عده اي از آرنج، یک عده اي هم 
یدیکُگی می گفتند از مچ، هر کدام استداللی از قرآن کردند، یکی گفت مثالً چون وضو فرماید  می که مرند اَ

 یعنی منظور از آرنج است، آن یکی دیگر گفت مثالً تیمم از مچ است، آن یکی دیگر از بازو) در قرآن(
گوید، اختالف شد، این مردد ماند که قضیه چیست؟ و از کجا باید قطع کرد، گفت بفرستید علی النّقی  می

بود، گفت » هادي«لسالم، که لقب امامتی حضرت، یعنی حضرت امام علی النّقی علیه ا) علی بن محمد(بیاید 
حضرت را احضار کردند و پرسید حکم قطع ید براي سارق از کجاست؟ . بفرستید علی بن محمد بیاید

همه ایراد گرفتند، شروع کردند به ایراد و اعتراض کردن، همه علمایی که . حضرت فرمودند این چهار انگشت
ا عوقطَاَفَ«د فرمای می شود؟ خدا نمی دست که اطالق به انگشت! ه چه دلیل؟نشسته بودند ایراد گرفتند که ب

فرماید به  می گویی این چهار انگشت؟ حضرت می قطع کنید دست آنها را، تو از کجا و به چه دلیل »ماهيدياَ
مساجد مال خداست، با خدا هیچ کس را  ،اًدحاَ اِهللا عا مدعوال تفَ هلّل دساجِاملَ نَّاَ: فرماید می واسطه اینکه خداوند

نخوانید، یعنی شریک قرار ندهید، در نماز هفت موضع است که باید در سجده به زمین برسد، پیشانی است و 
فرماید به  می پا، پس اینها جزء مساجد است، یعنی محل سجده، خدادو کف دست و زانو و دو انگشت شصت 

ن است که ای. کار نداشته باشید، پس باید از اینجا قطع کرد آنجایی که مال خداست و محل سجده است
داند که کجا بار رسالتش را فرود بیاورد، دستور داد که از  می خدا بهتر هتسالَرِ لَجعي ثُيح معلَاَ ُهللاَ: گفتند

یشتر ب! همانجا قطع کنند، ولی حسدش به جوش آمد که براي چه خداوند این علم را به اینها داده است
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فرماید حکم خداست، ولی  می دانست حکمی که حضرت می به ظاهر اطاعت کرد، چون. باعث دشمنی او شد
ت کردن حضرت را گرفتدر باطن حسد پیدا کرد، حسدش زیادتر شد و تصمیم اذی .  

ۀیا قضی عیه شد، ادهمان  کرد که من دختر فاطمه زهرا هستم، می عاآن زینب کّذابه، که زینب کّذابه، مد
آن وقت آمدند پیش . ه هم مریدش شدند، آمدند پیروي اش کردندزینبی هستم که در کربال بودم، یک عد

گویی؟ گفت من  می عا داري؟ و تو چهخلیفه و گفتند که این طوري است، او را خواست و گفت که تو چه اد
نشانی هایی داد، خلیفه نتوانست  و خواهر حسین هستم که در کربال هم بوده ام، مثالً) ع(زینب دختر علی 

بکند این اتّ ردکه بعضی ) ع(یا زمان امام حسن عسگري ) حضرت هادي(د بود فاق یا در زمان علی بن محم
  . قیدهند و بعضی به امام علی النّ می به امام حسن عسگري نسبت

عایی دارند طور ادو عرض کرد که تکلیف این چیست؟ این زن این ) از طرف خلیفه(حضرت را خواستند 
حضرت فرمودند بسیار خوب، فرزند بالفصل علی یا جانشینان او گوشت آنها بر درندگان حرام است و تو اگر 

د، رد نمی خورد و تو را نمی نده اي گوشت تو راگان حرام است و هیچ درگوشت تو بر درند دختر علی هستی
ش شیرها، اگر دیدید که شیرها به او کار ندارند، بدانید که باغ وحش جلوي شیرها، این را بیاندازید پی برویم
آوردنش پیش شیرها، یک . گوید، دختر علی است و اگر دروغ بگوید شیرها او را خواهند درید می راست

 دروغ! خواهند او را پیش شیرها بیاندازد، برگشت از حرفش، گفت می مرتبه دید که واقعاً راست است،
تم از این راه استفاده اي بکنم و مردم را دور خودم جمع کنم، این جا یک عده اي به خواس می گویم، من می

قی یا به امام به خود علی بن محمد امام النّ(خلیفه گفتند حاال که این طور است، به خود همین شخص 
م است، پس عاي جانشینی آنها را داري پس بنابراین گوشت تو هم بر آنها حراکه تو اد! بگو) حسن عسگري

شود؟ حضرت فرمودند  می این است که خلیفه گفت خودت برو ببینم چه! کنی؟ می تو خودت برو ببینم چه
شی کردند آمدند جلو به رّدر قفس شیرها را باز کردند و حضرت تشریف بردند، اول که شیرها غُ. بسیار خوب

ا به پاي مبارك حضرت گذاشتند و محض اینکه نزدیک حضرت رسیدند شروع کردند به دم جنباندن و سر ر
تی حضرت ایستادند و دست بر یالشان زدند و اظهار عنایت فرمودند و آنها هم اظهار اخالص کردند، مد

  . همین طور، دمی جنباندند و اظهار اخالص کردند و بعد حضرت بیرون تشریف آوردند
واقعی پیغمبر است، در  فۀخلیاو : گفت نزدیکان به خلیفه گفتند که حاال براي تو خیلی بد است و خواهند

رسول اهللا هستی، امیرالمؤمنین هستی، خلیفه خدا هستی، پس خوب است که تو هم  فۀصورتیکه تو خلی
 توانید بدهید، من نمی شروع کرد به خندیدن و گفت شما از این راه مرا فریب. بروي مردم یقین پیدا کنند

  . روم آنجا و قبول نکرد نمی
دیدند، البته آنها  می دیدند، همین کرامات را که می شد، همین چیزها را که می ها باعث حسدشولی همین 

در موقع اتمام حجت بود، نه اینکه همیشه کارشان این باشد که مثل مرتاضین هند نمایش بدهند که هر که 
فوري ! د، توت بیاوردمثالً چلّۀ زمستان بگویند این درخت توت فوري سبز بشو. هر چه بگوید انجام بدهند

براي اتمام حجت موقعی که خطر براي دیانت باشد آن وقت آنها ! اینطور نیست! ایشان هم اطاعت بکنند، نه
  . کنند می ابراز اعجاز

 اگر! دشمن بشوند؟ الّ اگر آن طور باشد که چرا مقهورکنند، و ا می معجزه و کرامت را در آن موقع ظاهر
 دشمن بشوند؟ براي اینکه در موقعش اعجاز کرامت کار کنند چرا به ظاهر مقهورو خواستند که به معجزه  می



157 

 شد، حسد می حاال این امور باعث حسادت دشمنان. کردند، ولی در غیر موقع البتّه به ظاهر بشر بودند می
حکمت و  ورزیدند در صورتی که ما به آل ابراهیم کتاب و می نها حسدد آفرمای می ورزیدند، این است که می

هم، بلکه براي متبوعین، یعنی آنهایی که اینها پیروي آنها را. ملک عظیم بخشیدیم کنند، که همان  می اَم لَ
براي آنها نصیبی از ملک هست؟ بهره اي از ملک ) آیا(احبار یهود باشند یا همان رئوس منافقین امت باشند، 
باع پی دا بکنند؟ و اگر هم فرض شود به این که براي آنها و سلطنت هست؟ تا به واسطه این، استحقاق اتِّ

 ح ما نَم پسالدهند، یعنی به اصط نمی نصیبی از ملک هست در این موقع به هیچ کس از مردم نقیري هم
ت دهند به مردم، به آنهایی که متحقق به انسانی نمی .کنند نمی دهند، به هیچ کدام از شماها کمک نمی

تا چه رسد به  دهند نمی به آنها. یه السالم هستند که اصل آنها علی است علیه السالمهستند و آنها اولیاء علَ
که  س ناسم نهريغَ اس والن شباهنا اَتعيش اس والن حنن: دفرمای می اَشباه النّاس، که همانطور که گفتیم حضرت

س ناس ه  ، حسدتيهم اُهللا من فَضلهی ما آعل. ستندناس ما هستیم و شیعیان ما اَشباه ناس هستند و بقیه نَ
از فضل خودش داده است که عبارت از امامت و خالفت باشد، ) به آن ناس(ورزند بر آنچه خداوند بر آنها  می

  . ورزند در صورتی که ما همه چیز را به آنها دادیم می حسد
) به اصطالح ما(لی رغم شما و به کوري چشم شما الم ع، ما دادیم به آل ابراهیم علیه السميبراها نا الَيتا دقَفَ

یعنی به کوري چشم منافقین، به کوري چشم دشمنان دین ما همه چیز را به آنها دادیم، به آل ابراهیم، به 
حاال . آل ابراهیم، محمد است و علی و خلفاي آنها علیه السالم. محمد و علی و اوالد آنها همه چیز را دادیم

گفتند بنی اسرائیل و اوالد  می راهیم چرا فرمود؟ براي اشاره به منقبت دیگري براي آنها، براي اینکه آنهاآل اب
و زن واقعی و زن اصلی ابراهیم ساره ) هاجر(گفتند اسماعیل از کنیز بود  می آخر آنها. حقیقی ابراهیم، ماییم

م بود، اسماعیل که در زمان خود حضرت بود، از ساره هم اسحاق متولّد شد و اسحاق هم جانشین ابراهی
فرماید به اینکه شما  می اینجا! ابراهیم از دنیا رفت، اسحاق جانشین ابراهیم بود، پس آل واقعی ابراهیم ماییم

! ورزید به آنها، ولی ما به آل ابراهیم این طور دادیم، یعنی آل ابراهیمِ حقیقی آنها هستند نه شما می حسد
نبوت از جهت اینکه قابل نقوش احکام  نکه مرتبۀیم کتاب را، یعنی نبوت را، به واسطه ایدادیم به آل ابراه

شود، در مرتبه نبوت  می شود و صادر می از مرتبه والیت نازلو نقوش که  الهی هست، یعنی آن احکام الهی
رسالت ایضاً همینطور بندد، این است که مرحله نبوت حکم کتاب را دارد، همانطور که مرتبه  می در دل نقش

ل، ولی م کم و . ، مراد رسالت استماًيظع لکاًم مناهيآت ونجا ذکر شده، لک عظیمی که ایاست، منتها به نحو اَ
فرمایند مراد از کتاب، نبوت است، و مراد از حکمت که آن حقیقت  می فرمایند، می اینطور که ایشان تفسیر

  . عظیم، رسالت است که هم شامل نبوت است و هم شامل والیت علم و معرفت باشد، والیت است و ملک
  ظيمي العلاُهللا الع قدص  
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31- تشرح فتح خیبر، قضیه باغ فدك و حدیث رای  
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم
فال آن اموال و عقاراتیست که بدون جنگ کردن، فال می ط مسلمین در آمد، که آنبه تسلّ اَنْ . گویند ها را اَنْ

فال می آن فال مانند . گویند هایی که تسلیم شده باشند و همین طوري به مسلمین رسیده باشد این را اَنْ اَنْ
آنچه در جنگ، . است) ص(آن چه انفال است مربوط به خود پیغمبر ). که تسلیم شدند امر پیغمبر را(فَدك 

ربی و مشرکین بود، وقتی آنآمد و مربوط به کفّ غنیمت به دست می به صورت شدند یا  ها اسیر می ارِ ح
المال  مسلمین بود، یعنی یا به حساب بیت که داشتند، هر چه داشتند مال همۀ خوردند، اموالی شکست می

ولی آن اموالی . شد می تقسیم شد و بین آنها د مسلمینی که در جنگ بودند، به آنها داده میرفت یا به خو می
فال می شد، آنها ف میکه بدون جنگ، تصرّ   . نامیدند مال خود پیغمبر بود، که آن را اَنْ

اي  خیبر طول کشید، خیبر یک قلعه تی محاصرةخیبر تشریف بردند، مد موقعی که حضرت رسول به غزوة
خیلی نزدیک نبود ولی در . ده بودهاي مدینه واقع ش یهودي بودند و نزدیکی نشین که همۀ آنها بود یهودي

کردند ولی  هایی می گاهی هم جنگ ها محاصره آن طول کشید و گاه تاینها درِ قلعه را بستند و مد. یثرب بود
نویسند وقتی که محاصره طول کشید، روزي حضرت  که می. را فرستادند) ع(تمام نشد، تا روزي که علی 

به (وقتی آمدند . رماندهی قشون و براي فتح قلعه خیبر حرکت کندخسته شدند و فرمودند که ابوبکر براي ف
وقتی حرکت کردند به طرف خیبر، خود ابوبکر هم ناراحت ) نویسند ت هم میی بعضی اهل سنّطوري که حتّ

مردان جنگی بسیار  ز هستند و عدةاي که از همه جهت مجه هگفت چطور ما با این عد بود، ترسان بود و می
ه کنند براي سالح، ما با این عد خواهند خرج می رند و ثروتشان هم بسیار زیاد است، که هر چه میاي دا قوي

و ) یا بلکه شکست خوردند(فاقاً رفتند و مأیوس ها بجنگیم؟ و ما نخواهیم توانست و اتّ کم، چگونه با آن
روز . انست کاري از پیش ببردعمر هم نتو. مر را فرستادنویسند حضرت، ع روز بعد به طوري که می. برگشتند

مأیوس  وقتی که اینها. ور مأیوس برگشتندهم همینط دیگري را فرستاد و آنها) اختالف به(م یا چهارم سو
و يحبه اُهللا و  هسولَر و اَهللا بحيالً جر ةَياالر نيعطالُ اِهللاوحضرت فرمودند ) م تمام شدوقتی که روز سو(برگشتند 

رولُهدهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و  به خدا قسم که فردا من پرچم را به دست کسی می ،س
  ). گردد فاتح برمی! (گردد مگر فاتحانه رسولش هم او را دوست دارند و از میدان برنمی

توانست  یهم مریض بود و درد چشم داشت و خیلی ناراحت بود از درد چشم و نم) ع(ابیطالب  بن چون علی
این بود . ولی نتوانست در جنگ شرکت کند) ه در آنجا حضور داشتالبتّ(بیرون بیاید و در جنگ شرکت کند 

شب  اینست اینها. ن علی درد چشم داشتکرد به اینکه پرچم را به علی بدهند، چو کس خیال نمی که هیچ
 که شد، اینها فردا صبح. واقع بشوند کردند که مصداق این فرمایش ع و زاري میبیدار بودند و به خدا تضرّ

فرماندهی را به کدام  نند وک االن حضرت چه کسی را احضار می آمدند خدمت حضرت، همه منتظر بودند که
وقتی همه جمع شدند، حضرت فرمود علی . سپارد؟ که مصداق این حدیث شریف واقع بشود می یک از آنها
رفتند و . فرمودند بیاوریدش! تواند بیرون بیاید د و نمیکن عرض کردند که علی چشمش درد می!! کجاست؟

نویسند که حضرت آب دهان مبارکشان را به  با همان حال درد، دست علی را گرفتند و آوردند و اینطور می
فرماید از آن به بعد من اصالً درد  می) ع(که علی . چشم علی گذاشتند و مالشی دادند، که چشم بهبود یافت
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ی این هم هست که اگر چشم، ناراحتی داشته باشد، سحر وقتی آدم از خواب بیدار ه حتّک! چشم ندیدم
ر کند و به دور چشم یا بیرون چشم بمالد،  می شود، پیش از آنکه دهان را بشوید، از لعابِ دهان انگشتش را تَ

نیست که حضرت که از این نظر بعید هم ) گویند اطباي طب قدیم اینطور می(کند  این خودش تقویت می
ولی باالخره منظور، آن جنبه معنوي بود نه . این طور چیزي صورت ظاهر انجام داده باشد) ص(رسول 
  . دادند) ع(این است که پرچم را به علی . ظاهري

خیلی قد کوتاه و پاهاي الغري داشتند، سینه باال آمده و شکم هم جلو آمده بود ولی پاها الغر بود و ) ع(علی 
نویسند، که چند  ه همان قضایایی که میتشریف آوردند براي فتح خیبر و البتّ. هم خیلی کوتاه بودقد حضرت 

رهب آمد که او یکی از شجاعان معروف عرب بود و  نفر آمدند بیرون و با حضرت مبارزه کردند، تا اینکه م
یبر خندق کنده بودند و آنوقت دورِ خ. ها خیلی ضعیف شدند حضرت او را هم کشتند و بعد از این، یهودي

حضرت جلو آمدند . دورش گودال بود و یک راهی بود که همه باید از آنجا عبور کنند تا بتوانند در را باز کنند
درِ آهنی بسیار ! درِ قلعه معروف است، درِ کوچکی که نبوده(و با دست مبارکشان درِ آهنی بسیار بزرگ 

 به! ملکوتی ةجز بر اعجاز و قو شود ر نمیه شد، که این امر میسیک تکانی دادند که از جا کند) بزرگی بوده
د وقّاص است که می. خیبر را فتح کردند این ترتیب همه عبور کردند و قلعۀ عگوید یکی از افتخارات  که س

شد،  به من داده می افتخار داشت، که اگر یکی از آنهاگوید علی سه  ابیطالب حدیث رایت است و می بن علی
ها را به مسجد بست و  یکی اینکه پیغمبر همه درهاي خانه. یک حدیث رایت است. کردم بر همه فخر می من

ن موسی م هارونَ لةَرتِمی بِنم نتاَهم حدیث منزلت، یکی . فقط درِ خانه خودش و علی را به مسجد بازگذاشت
یلّا...  

را به من  رافت داشت، که اگر یکی از آنهاش گوید به اینکه علی سه دوم است که می همچنین عمر خلیفۀ
تیزرو و شتران سرخ موي، شتران تندرو و . (کردم دادند به همه شترهاي سرخ موي عربستان معامله نمی می

گوید که  وقت عمر می آن) هم که همه شتردار بودند و خیلی از این شترها زیاد بود بسیار قیمتی بودند، آنها
ها مال من بود، به تمام شترهاي سرخ موي عربستان معامله  اگر یکی از آن سه فضیلت براي علی هست که

چون عمر رفت براي خواستگاري، ابوبکر رفت . یکی اینکه پیغمبر، دخترش فاطمه را به علی داد. کردم نمی
ه تو خواهم دخترم را ب بعد پیغمبر، علی را احضار کردند، گفتند بیا که می. براي خواستگاري و حضرت ندادند

به او یکی هم همین حدیث رایت، که پیغمبر رایت را . گفت یکی اینکه پیغمبر فاطمه را به علی داد. بدهم
که  ...یلّن موسی ام هارونَ لةَرتِمی بِنم نتاَ :یا همان، اهللا رضاتم غاَءابت هفسری نيشن م اسِالن نم ویکی هم،. داد

  . حدیث منزلت باشد
تی در محاصره بود، حضرت در موقعی که هنوز خیبر فتح نشده بود و مد .که خیبر را فتح کردندمقصود این

هی  هرسول فرمودند برویم و دهات اطراف را هم فتح کنیم و یک عد اي را فرستادند به فدك، فدك هم یک د
جنگ  ةیرون و گفتند ما که قواي را فرستادند آنجا، اینها آمدند ب هوقتی عد. نشین و از توابع خیبر بود یهودي

بر فرض (توانید نگاهداري کنید  کردن با شما را نداریم ولی شما اگر خیبر را فتح نکردید که اینجا را هم نمی
  . توانید حفظ کنید ولی اگر خیبر را فتح نکردید اینجا را هم نمی) اینجا را هم گرفتید

خود براي چه خودتان را به زحمت بیاندازید و  شویم، پس بی ا اگر خیبر را فتح کردید ما هم تسلیم شما میام
آمدند . شود ن میکنید؟ آنوقت تکلیف ما هم معی با ما بیایید جنگ کنید؟ صبر کنید و ببینید با خیبر چه می
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ه بعد این است ک! خواهد بروید اند و حاال نمی درست گفته حضرت فرمودند آنها. رت عرض کردندخدمت حض
ها جزء  تسلیم شدند، ملک آن شدند و چون بدون جنگ کردن، آنها هم تسلیم ر فتح شد، آنهااز آنکه خیب

. آمد ف خود پیغمبر درمی، همه به تصرّشدند، زمین آنها یا ملک آنها ایی که تسلیم مییعنی هر ج. انفال بود
شان مال مسلمین زگرفتند، مثل خیبر که به جنگ گرفتند، منازلشان، اموالشان و همه چی اگر به جنگ می

دادند و باید  خواستند اسالم بیاورند یا جزیه بدهند، باید به اصطالح کرایه منزل می می شد و اگر هم آنها
مه بودند خرج می دادند، چون اهل ذ .  

در اینجا هم اهل فدك تسلیم شدند و حضرت فرمودند که این مال خودم است و باید یک نفر مباشر و 
، هقَّربی حی القُذَ آت ووقت آیه نازل شد که  آن. دگی به این ملک یا مزرعه تعیین کنیمسرپرستار براي رسی

فاطمه است و مراد خداوند از  ذَی القُربیوقت جبرئیل عرض کرد مراد از  آن! شان را بدهیعنی به نزدیکان حقّ
  . زهرا طمۀم فدك را واگذار فرمودند به فاحضرت ه. فدك را به فاطمه بده. حق، فدك است

مسلمین در همانجا ایراد گرفتند و اعتراض کردند که این جزء انفال نیست و اینجا تسلیم نشده است، بلکه 
ست که حکم جنگ را به تبعِ فتح خیبر گرفته شد و چون خیبر فتح شد آنجا هم گرفته شد، پس مانند این

فتیم و اینها باالخره تسلیم شدند و چون ما خیبر را گر! حضرت فرمودند نه. مسلمین است داشته و مال همۀ
 ه دستور خدا واگذار کردم به فاطمۀتسلیم شدند مال عموم مسلمین نیست و مال خود من است و من هم ب

به محض اینکه . این شد که این قسمت و این کینه در دل مسلمین بود تا این که پیغمبر رحلت فرمود. زهرا
لین فرمانی که صادر شد این است که مباشرِ ملکی فاطمه را افتاد، او رحلت فرمود و خالفت در دست دیگران

 هر چه فاطمۀ. ینجا مال مسلمین استاز فدك بیرون کنند و شخص دیگري را خودشان گذاشتند و گفتند ا
دم از پیغمبر ابوبکر گفت من خو! زهرا تشریف آوردند و مذاکره فرمودند که آخر این را پیغمبر به من داده

یعنی ما گروه انبیاء ! ، چنین عبارتیلمالع وه ثناهرما و اً وناريال د اً ومرهد ثُروالن اِءينبِعاشاً االَم حنن: م کهشنید
می و نه دیناري دهیم و کسی از ما به ارث نمی هیچ ارثی نمی ه ررسد  چه که از ما به ارث می آن! برند نه د

ات روحانیمقام(ت است علم و روحانی .(الً ما این حدیث را قبول نداریم و ثانیاً بر فرضِ حضرت فرمود او
ت، این حدیث داللت میصح ت، مال نیستکند بر این که ارث نبو .پس . ت، آن مراتب معنوي استارث نبو
باشد آن ه هر ک! چه اوالد او باشد و چه دیگري. ارث او جانشین اوستراین پیغمبر وقتی از دنیا برود وبناب

یعنی این که بگوییم ! رسد ت به ارث نمیا مالش از نظر نبوام. ارث معنوي اوستکسی که جانشین اوست، و
پس . رسد مال پیغمبر به اوالد ظاهري او می! نه!! رسد؟ هر که جانشینش باشد، مالش هم به او به ارث می

و بنابراین ...) و امثال اینها،...دداووو مانُيلَس ثَرو و. رسد ه اوالد ظاهري او میبنابراین دارایی پیغمبر هم ب
مگر اوالد پیغمبر یا اوالد ائمه هدي تقصیري ! کند؟ الً ارث هم در پیغمبر هست، مثل سایرین، چه فرقی میاو

مبر در پیغ!! و ثانیاً این که ارث نبود و این که مال پیغمبر نبود! برسد؟ اند که نباید هیچ دارایی به آنها کرده
  . ف کندزهرا، پس مال پیغمبر نبود که تصرّ ر فرمود به فاطمۀزمان خودش واگذا

زهرا تنهایی به خانه ابوبکر رفتند و مذاکره  نویسند در دفعۀ آخر حضرت فاطمۀ اي نکرد، حتّی می هولی فاید
ن که فدك را واگذار کردند و باالخره او متقاعد شد و قبول کرد و گفت کاغذي آوردند و فرمانی نوشت به ای

حاال از نظر معنوي نه، ولی (اند  اً یک کاري پیش بردهحضرت خوشحال شدند که اقلّ. زهرا به فاطمۀکنید 
صورت ظاهر باالخره خرج داشتند، فدك که از دستشان گرفته شده بود، هیچ وسیله و منبع درآمدي 
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!! براي حضرتاین توهین است !  ك دق کردفد ۀگویند حضرت از غص ولی نه این طور که بعضی می) نداشتند
این !! فدك دق کرد؟ ۀوقت از غص او اعتنا به عالم ندارد، آن! بخشد زهرا تمام عالم هم از او باشد، می فاطمۀ

این که زحمات  ۀاز غص! ت گمراه شدند دق کرداین که ام ۀحضرت از غص! نهایت توهین است به حضرت
اي نکرد و  تی که پیغمبر متحمل شد و فایدهها رنج و زحمت و مشقّ و سالپیغمبر در واقع به هدر رفت 

پس این که . به اختالف ذکر شده است هالثَثَ الّا اِهللا سولِر عدب اسالن درتا. راه شدند، دق کردباالخره گم
هر کسی ! ش بودولی صورت ظاهر، این قسمت هم حقّ. ی برگشتندحضرت دق کرد از آن نظر بود که بکلّ

وقتی . این است که مذاکره کردند و باالخره فرمان فدك را گرفت. ش را مطالبه کند و کوتاهی نکندباید حقّ
مر به حضرت رسید و پرسید از کجا می حضرت از خانه آیی؟ حضرت هم از  اش بیرون تشریف آوردند، ع
حضرت ! سید که براي چه رفته بودي؟پر. آیم ابوبکر می ند، واقعیت را فرمودند که از خانۀصدقی که داشت

گفتند فرمانش را ! گفت باالخره چه شد؟. فرمودند براي مذاکره راجع به فدك، که فدك را مطالبه کنم
مر گفت ببینم چه نوشته است؟. گرفتم ها  نگاه کرد و به محض این که خواند، پاره کرد و گفت این حرف! ع

د ر و تشدو پاره کرد و بعد هم رفت همان موقع تغی! خود کرده مال مسلمین است و او بی! زنی؟ چه است می
گذارند کسی بیاید از این  اینها اگر پول داشته باشند اصالً نمی! با ابوبکر که این چه کاري بود که تو کردي؟

  . نرود اید نادار باشند تا کسی دور آنهاپول باشند، ب باید بی! طرف
ه با امام زمان خودشان مخالف البتّ(معتقد بود به اوالد رسول  خیلی معناً شید چون کهالرّ این است که هارون

 زهرا را شتند، حسین را دوست داشتند، فاطمۀولی با سایرین مخالف نبودند، حسن را دوست دا) بودند
) ع(جعفر  بن این است که خدمت حضرت موسی. ورزیدند ارادت می) ع(ابیطالب بن دوست داشتند، به علی

حضرت ! خواهم فدك را به شما واگذار کنم ن کنید که من مید که شما حدود فدك را معیعرض کر
خواهم واگذار کنم و تصمیم دارم این  گفت و تأکید کرد که می. خندیدند و فرمودند نه، واگذار نخواهی کرد

دك یکی رود حضرت فرمودند که حدود فباالخره به اصرار، . بول نفرمودندباز هم ق. کار را انجام بدهم
ن و تمام حدود ممالک اسالمی را معی) مدیترانه(الطارق  جیحون است، یکی رود نیل، یکی مثالً جبلُ

این است که وقتی این طور فرمودند، ساکت شد، ! اي یعنی همه اینها مال ماست و تو غصب کرده. فرمودند
جعفر را محدود کرد، همین بود،  بن یک مرتبه اَخمش در هم رفت و ناراحت شد و یکی از علل این که موسی

 این است که به مدینۀ. گویند که آنها غاصب هستند اصالً می که دید نه، اینها ادعاي خیلی زیادي دارند و
خواهم کاري  می! اهللا ف شد و قبر حضرت رسول را زیارت کرد و بوسید و بعد عرض کرد یا رسولره مشرّمنو

قِّ عصاي مسلمین نشود، مجبورم این کار را ولی براي اینکه شَ. ی هستیدانم تو خودت هم ناراض کنم که می
مقصود . خواهم توقیف کنم و دستور داد که حضرت را توقیف کردند جعفر را می بن فرزندت موسی. انجام دهم

  . آمد ف درمیهایی بود که بدون جنگ به تصرّ شد و انفال آن قسمت اینکه فدك جزء انفال حساب می
م اسالمی بود که واقع شد و در بدر نخستین جنگ مه. بدر است اش راجع به غزوة شریفه قسمتی این سورة

که مشرکین نهصد و پنجاه نفر بودند و . ت اسالمی و تقویت اسالم، جنگ بدر بوداصل بنیان و اساس قو
حاال ببینید ! رپنجاه شتر براي نهصد و پنجاه نف! (کشند براي خوراکشان نویسند روزي پنجاه شتر می می

ز بودند، بهترین اسلحه آن زمان را داشتند، و چقدر مجه!) خوردند شاید هر بیست نفري یک شتر می! چقدر؟
یش و تفریحشان را (ش و تفریح عیهمه نوع تَ. بهترین لوازم آسایش را داشتند در همان جنگ هم که بود تَع
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خبر دادند به . با این ترتیب آمدند براي جنگ با پیغمبراینها ) کردند و فسق و فجورشان را هم داشتند می
ه مسلمین در این جنگ سیصد و عد. اند، حضرت هم فرمودند همه حرکت کنید پیغمبر که اینها حرکت کرده

آن وقت از این سیصد و سیزده نفر فقط دو نفر اسب داشتند و هفت هشت نفر شتر . سیزده نفر بودند
و پیاده، ) چماق به اصطالح! (دستی ه همه چوبتند، چند نفر شمشیر داشتند، بقیچند نفر نیزه داش. داشتند

را دیدند،  رماید در ابتدا مسلمین وقتی آنهاف با همین ترتیب رفتند و جنگ را فتح کردند، که در اینجا می
ل را و خودرا دید، آن قشون مجه خود پیغمبر هم آنها. نگران شدند خیلی ناراحت و م طور،  شان اینز و مکَ

این . را دید، خیلی ناراحت شد ندارند، وسایل آسایش ندارند و آنهاه کم، سالح ندارند و نان خوردنشان را عد
اند، هالك کنی دیگر عبادت نخواهی  است که عرض کرد خدایا اگر این چند نفر الت و لوت را هم که آمده

برداشتند و  رت به الهام خدایی، به وحی الهی، خاکیاین است که حض) رود یعنی دیگر اسالم از بین می! (شد
آیند و تعظیم  ها به زمین می روح ، یعنی همۀوميالقَ یلحل وهجالو تشاهو فرمودند  پاشیدند به طرف آنها

دند که رو وقت اینها در یک طرفی بو آن) که خداوند است تبارك و تعالی شأنه(، حی قیومکنند در مقابل  می
ا مسلمین در جایی واقع شده بودند نها جایی بودند که آب داشتند ام آ. پشت به آفتاب آفتاب بودند و آنهابه 

آب پیدا شد  در این بین، بارانی آمد و! که آب نداشتند و عرض کرد خدایا خودت وسایل فتح ما را فراهم کن
نگ شروع شد و بعد هم باد شروع کرد رو به آفتاب و ج و عصر هم شد که آنها پشت به آفتاب شدند و اینها

مشان وزیدن گرفت که چش گرد و خاك به طرف آنها. شروع شد به خشک کردن زمین و گرد و خاك
همین مسلمینی که چوب به دست داشتند حمله کردند و مثل . هم حمله کردند دید و از این طرف اینها نمی

به ابرویشان وارد نیامد، و با نهایت قدرت حمله اینکه خوابند و مثل اینکه آسایشی دارند و اصالً خم 
تبه، شیب ی رسیده است به این کهکردند و حتّ می تبه، این سه نفر بزرگان مشرکین هم مثل ع ه و ولید پسر ع

که بعد هم شهید شد و (بن عبدالمطلب کشت، یکی حمزه کشت، یکی هم حارص ) ع(را یکی علی 
و در آن جنگ هم مسلمین و هم  م بودند و اینها کشته شدندکه سران قو) پسرعموي حضرت رسول بود

ین و هر کدام از کنند به مشرک د و حمله میان ه سفیدپوشانی هستند که آمدهدیدند که یک عد ین میمشرک
 این است که کینۀ علی بیشتر به دل آنها! کشت ها را می آندیدند علی  شدند می مشرکین هم که کشته می

) ع(ولی این سبب شد که بیشتر به علی ) صورت ظاهر هم دیدند(ار علی است قاتل کفّ هجاي گرفت، البتّ
ها شکست  فرماید مالئکه کمکشان کردند و آن طور که اینجا تصریح می از طرفی همین. کینه ورزیدند

ین است ا. بودند بنیانگذار تقویت اسالم و قدرت اسالمی اینها. یادي به دست مسلمین افتادغنایم ز. خوردند
اهل بدر(ین که بدری (ی داشتند، مقام بسیار بزرگی، خیلی محترم بودند که در کربال هم چند نفر از مقام مهم

ند نفري هنوز مانده بودند که بنی بعد هم چ. ین حضور داشتندبدریرا کشتند و اصالً اعتنا نکردند ه آنهاامی .  
عبدالمطلب   بن استاد نفر هم اسیر شدند، از جمله عبدر این جنگ هفتاد نفر از مشرکین کشته شدند، هف

او (او هم هنوز اسالم نیاورده بود ولی با جنگ کردن با پیغمبر مخالف بود، ولی مجبور بود ). عموي پیغمبر(
و  اي بودند از فامیل خود آنها ههمچنین یک عد. عقیل برادر علی هم جزء این اُسرا بود) را مجبور کرده بودند

 ته بودند که پیغمبر از جلوي آنهابند گذاش و اسیر شده بودند و به پاي آنها هاشم که جزء اینها بودند یاز بن
نازي که ما را  عباس گفت بله، حاال به قدرت خودت می. می فرمودوقتی عباس و عقیل را دید، تبس. رد شد

! نازم رت فرمود نه، به قدرت نمیحض. اي خندي؟ ولی فامیل خودت را اسیر کرده و حاال می! اي اسیر کرده
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خواهم به بهشت بکشانم و شما  خندم، که شما را به زور و به زنجیر و به بند می کنم و می م میبلکه تبس
  . م کردمکنید، از این جهت است که تبس ر نمیکنید، تدب ر نمیتفکّ!!! حاضر نیستید

قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع  
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  قرآن کریم در مورد حریص بودن انسان شرح آیاتی از -32
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
ي و امور دنیوي عالقه دارد، چون فرماید به درستی که انسان خیلی حریص خلق شده و خیلی به امور ماد می

ه و جسم هم از این عالم است و از عالم ماد. ی شدهروح مأنوس به این بدن شده و مأنوس به این جسم خاک
طبیعت است، پس آنچه که مناسب و مورد میل او باشد، به او عالقه دارد، روح هم که با او مأنوس شده و 

کند که دیگر زندگانی حقیقی او در این  وقت خیال می آن) که قرار داده شده براي او(محبسی است براي او 
مثالً فرض کنیم . که حریص است به همانچه که براي این محبس مناسب باشدمحبس است، این است 

او را هر چه هم زینت کنند، هر چه هم ! محبسش را زینت کنند، در صورتی که قفسی است براي این پرنده
ولی چونکه از حقیقتش ! کند، باالخره محبس است این واقعش فرقی نمی.. .رنگ و روغن بدهند و امثال اینها

اند به این عالم و به این محبس، این است که  فل شده و فراموش کرده که از آن عالم باالئی او را آوردهغا
زیاد به این است که عالقۀ . را رعایت کند ظاهر براي این محبس زیباست، آنهاعالقه دارد آنچه که به صورت 

وقتی . شود ر بشود، زود ناراحت میبه طوري که اگر چیزي برخالف میلش رفتا. این دنیا دارد و حریص است
شود و به  ل میکند و به سوي خدا متوس که به او بدي برسد خیلی جزع و فزع و ناله و زاري و التماس می

براي اینکه فالن سختی براي او پیش آمده .. .ند و امثال اینهاک شود و نذر و نیاز می ل میبزرگان دین متوس
یعنی . کند کند دیگران را، یعنی آنچه که باید انجام بدهد عمل نمی د، منع میا وقتی خوبی به او رسیام. است

وقتی که گشایش پیدا بشود براي او در کار دنیا و در زندگانی دنیوي و راحتی و آسایشی براي او پیدا بشود، 
 .ت که خدمت حضرت رسول آمد و شکایت کردسمثال آن شخصی. کند ی گذشته را فراموش میبه طور کلّ

شد، مرتب در مسجد حاضر  شخصی بود که شب و روز هیچ نمازي و بلکه هیچ نماز جماعتی از او ترك نمی
حضرت فرمودند که همین حال و همین وضعی که . شکایت کرد خدمت حضرت از گرفتاري و ناداري. بود

ف خودم را هم دهم اگر وضع دنیایم خوب بشود، آن وظای گفت نخیر، من قول می. داري براي تو بهتر است
تی این است که حضرت چیزي به او مرحمت فرمودند و این رفت و گوسفندي خرید و بعد از مد. عمل کنم

چند مرتبه مثالً !) خواهد برکتی عنایت کند وقتی خداوند می(گوسفندانش زائیدند و بتدریج زیادتر شدند 
یک و نیم برابر و بعد دو برابر ) کنیم فرض(خرد به یک قیمتی که بخرد  فرض کنید همان گوسفندانی که می

دار شد  بعداً گوسفند زیادتر خرید و گوسفند! ت خیلی کمی همان زیاد بشوداین ممکن است در مد! بفروشد
رفت، تا به طوري شد که گرفتاریش زیاد شد، که گاهی  دائم رو به زیادتی می. و مراقب گوسفندانش بود

بعداً زیادتر شد که مجبور شد بیرون . شد هگاهی نماز جماعت او ترك میشد براي نماز جماعت برود و گا نمی
ی و جایی براي مراقبت از مدینه چادر بزند و بیرون رفت و در همانجا مشغول بود چون در مدینه محلّ

ندان خودش تهیه کرد و مراقب ی براي گوسفگوسفندانش پیدا نکرد، این بود که در خارج شهر مدینه محلّ
تا ). پس باز هم آمدنش براي نماز جماعت کمتر شد. (توانست به شهر بیاید این است که کمتر می. بود آنها

آمد،  گاهی روزهاي جمعه براي نماز جمعه می. اینکه گوسفندان زیادتر شدند که دیگر اصالً ترك مدینه کرد
حضرت فرستادند دنبال او براي . ی نماز جمعه و جماعت را ترك کردتا اینکه به کلّ. رسید که بیاید نمی واالّ

آن درآمدي و عایدي که از گوسفند پیدا . اینکه از او زکات گوسفندانش را بگیرند، چون زکاتش زیاد شده بود
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ل که گفت او. اهللا را بگیرند حضرت فرستادند که از او مالُ. بشود، آنچه که از خرج زیادتر باشد آن خمس دارد
که بیاید به زور از ما !! باالخره گفت محمد را با مال مردم چکار؟. فرستم کنم و می بسیار خوب، تهیه می

وقتی که به حضرت خبر آوردند، ایشان ! اهللا و به اسم زکات و خمس بگیرد مال ما را به اسم مالُ! بگیرد؟
به . میدبعداً شروع کرد به نقصان، گوسفندانش دائم کم شدند، کم شدند، در اینجا موضوع را فه. ر شدندمتغی

او خواست برگردد به مدینه و در . مدینه آمد که توبه کند، متأسفانه حضرت در همان روزها رحلت فرمودند
هم اجازه ندادند و  ، آنهاآنجا سکونت کند، ابوبکر و بعد هم عمر چون دیدند مورد غضب پیغمبر واقع شده بود

ربِده یعنی مانع آن امر خدایی شد و آنچ. سید منع کردخیر که به او ر براي چه؟ به واسطه اینکۀ. ر هم شدد
  . را منع کرد ف کرده است، آنهارا خداوند موظّ

شویم، نذر و  ل میخوانیم، متوس شویم، دعا می یا غیر از آن، فرض کنیم در موقع گرفتاري مشغول عبادت می
ا وقتی گرفتاري رفع کنیم، ام یشویم، التماس م ی بیدار میخوانیم، سحرها حتّ ی روضه میکنیم، حتّ نیاز می

خوانی را انجام  نه آن سحرخیزي را داریم، نه مثالً آن روضه. کنیم شد، دیگر همه چیز را فراموش می
فرماید طبیعت انسان، حریص است،  این است که می. براي اینکه دیگر منظور ما برآورده شده است. دهیم می

کند دیگران را و مانع  است و وقتی خوبی به او برسد منع میکه وقتی سختی به او برسد کارش جزع و فزع 
مگر آن نمازگزارانی که بر نمازشان دائم هستند، آن نمازگزارانی که  نيلّصاملُ الّاخیرات است، جز این دسته  از

ی وقت. یعنی غفلت از نماز حقیقی ندارند، آن نمازي که همیشه دل به یاد خدا باشد. همیشه در نماز هستند
چون نماز مراحلی دارد، یکی مرحله ظاهر است که همین نماز ظاهري . دل با خدا باشد، او در نماز است

راتی که ذکر شده است به جا آورد، باشد، که باید براي حفظ ظاهر شریعت، این نماز را طبق دستور و مقرّ
آن اشخاصی که بر نمازشان  ونَظُحافيم هِالتلی صم عه نيذلَّاَفرماید،  یه بعدي میاین است که در آن آ

لین صفتی که براي و این جا او). ه و غیر آنیعنی نمازهاي واجب، شامل نمازهاي یومی(کنند،  محافظت می
فرماید بشر حریص است مگر اینها، یعنی مگر آن نمازگزارانی که همیشه در نمازند،  کند، می مصلّین ذکر می

همیشه  تواند با خدا باشد و االّ آن فقط دل است که همیشه می. غافل نیستند همیشه دلشان با ماست و از ما
ایست که  م مرحلهل نماز ظاهرست و مرحله دواین است که این مرحله او. شود که نماز خواند به ظاهر نمی

ین نماز ا. انسان مؤمن خودش را به زحمت وادار کند که به یاد خدا باشد و دل را به یاد خدا مشغول بدارد
یعنی نتواند ! نماز قلب این است که اصالً حرکت دل با یاد خدا باشد. باالتر از آن نماز قلب است. صدر است

ه آن هم هر کدام البتّ. نماز است خدا باشد، این آخرین مرحلۀ ا دل باغافل بشود، ولو او در خواب باشد ام
رّ و خفی و اَخفی که در . مراتبی دارد نمازگزارانی . کند هر کدام نماز مطابق همان ظهور میقلب و روح و س

آن  ومعلُم قم حهِموالفی اَ نيذالَّ و. یاد خدا نیستند که بر نمازشان دائم هستند و همیشه در نمازند و غافل از
کننده است و براي  کند و سؤال معلوم، براي آن کسی که درخواست می ست حقّر اموال آنهااشخاصی که د

یعنی زکات که مال  ،ومعلُم قم حهِموالفی اَکه براي این اشخاص . سی که از دارائی محروم استآن ک
که فرق بین خمس و زکات در این است . خمس است که مال خاندان رسالت است. مستحقینِ عمومی است

رم شود، یعنی زیادتی که در زکات آن فضولِ مال داده می نشین  د و تهمان میهایی که  هاي مال، مثل این جِ
براي اینکه این . واقع این دادن زکات براي تصفیه کردن مال خودمان است که در شود و امثال آنها می

از این جهت زکات چون فضولِ مال است، بر اهل بیت رسالت . ها داده بشود و به دیگران کمک بشود  زیادتی
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) ع(که امام  .ن شده استخمس معی ولی براي آنها. شود زکات را به آنها داد است و نمی و اوالد رسول حرام
یعنی نه خیال کنید که این هم مثل زکات، زیادي و اضافی . ، براي ماست برگزیده مالاملاللَنا صفوفرماید  می

اش زیادتر است،  مال است، بلکه در واقع آن چیزي است که براي شما بهتر است و برکتش بیشتر و خوبی
: شود شود، که آنهم شش قسمت می دهید، همین است که به اوالد رسول داده می ا میهمین است که به م

ويِیکی مال خدا، یکی رسول، یکی امام ربی که به آنها ، یکی ذ قُ ويِ. شود داده می الْ ربی یعنی نزدیکان  ذَ قُ الْ
بیل که به اینها داده می پیغمبر از یتاما و مساکین و ابنُ که مال خداست به پیغمبر  ه آنچهالبتّ. شود الس

خمس که سه قسمتش مال مستحقین است، یتیم و مسکین و : شود رسد، پس بنابراین شش قسمت می می
بیل و دیگري آنچه که مال خداست که به پیغمبر داده می ابن شود، بنابراین یک ثلث از خمس به پیغمبر  الس
که (بنابراین نصف خمس . رسد مبر است به امام میوقتی پیغمبر رحلت فرمود، آنچه مال خدا و پیغ. رسد می

د با شود، که بای ین میده یک دیگر مال مستحقّ. رسد شود، به امام می شر نامیده میو ع) ده بر یک باشد
ه اگر خودشان مطالبه کنند، این توهین است به اوالد رسول و خالف البتّ. کرد نهایت احترام تقدیم به آنها

و . خودشان مطالبه کنند که آنها طالبه کنند و ما موظّفیم به آنها بدهیم، نه ایندارند که می نحقّ و آنهااست 
آن حقّ خودش را که نصف خمس باشد، به شیعه ) ع(در زمان غیبت بعض اخبار رسیده است که امام 

ده ( شود این است که عشرِ دیگر که مال مستحقین است، عشر می). که مال خودشان است(بخشیده است 
به علما ) گویند که به اصطالح امروز سهم امام می(اند سهم امام را  ه گفتهو بعضی هم البتّ) شود یک می

بعضی از فقها معتقد بودند که چون در روز ظهورِ حضرت، . دهند که در مصارف دینی و علمی خرج کنند می
نی اگر گنجی هم در او باشد، همه را اندازد، یع در اخبار رسیده است هر چه در زمین پنهان است بیرون می

ها مال امام و سهم امام را مقید بودند در یک جایی که پنهان باشد دفن  ریزد، این است که بعضی بیرون می
شود ممکن است بر اثر  هایی هم که دیده می کنند که ذخیره باشد براي زمان ظهور، که بسیاري از این گنج

د بودند که دفن کنند و تا زمان ظهور که امام ظاهر بشود، اینها هم بیرون اي معتق هکه یک عد. همان باشد
گوید این  طور می کنم مرحوم فیض کاشانی هم همین اند که گمان می ولی آنچه که علما ذکر کرده. آید می

است که امام قسمت خودش را که نصف خمس باشد در زمان غیبت به شیعه بخشیده و بنابراین آن نصف 
  ). یعنی یک دهم(ماند که عشر باشد  یدیگر م

گویند زکات فطره یعنی منظور  ت داده شده است، بعضی میحاال یکی هم زکات فطره است که بیشتر اهمی
فطرت ایمان است که باید سالیانه هر کسی به اندازه خوراك یک نفر از قوت غالب بر مستحقّین بدهد، براي 

یده است که براي فطرت و طبیعت و سالمت خودش مفید است، حفظ فطرت ایمان و در بعض اخبار رس
یعنی اگر ندهد قطعاً براي او ناگواري جسمی پیش . یعنی اگر بخواهد سالمت باشد این را باید حتماً بدهد

مرض الزمه انسان است و باید باشد، ولی ! شود، نه آید، نه اینکه بگوییم هر که فطر بدهد دیگر مریض نمی می
تعبیر دیگري از زکات . شود دهد در اخبار رسیده است که به طور قطع یک پیشامدي برایش میاگر کسی ن

فطره این است که منظور زکات فطرت و ایمان باشد، یعنی اگر زکات فطره را ندهد، به ایمان او خلل 
م السالم(ائمۀ هدي این است که در زمان. رسد می یهِ دادند و در زمان  می تهم به این قسمت بیشتر اهمی )علَ

از آن . ریختند آوردند به مسجد خدمت خود حضرت و همینطور روي هم می حضرت رسول زکات فطره را می
  . فرمود که به مستحقّین داده بشود طرف هم دستور می



167 

که به روز جزا هایی  یکی آن ،نِيالد ومِيبِ ونَقُدصي نيذالَّو. زکات و خمس و زکات فطره یعنی» حقِّ معلوم«پس 
بینیم و  و پاداش تصدیق دارند، یعنی معتقد هستند که ما هر کاري بکنیم در اینجا باالخره نتیجه عمل را می

بر فرض که در این دنیا نتیجه عمل زشت خودمان را نبینیم، ولی باالخره یک جایی هست که جزایش را 
را به او  دهد، باالخره خداوند نتیجه همین طور است عمل خوب و کسی که عمل نیک انجام. بینیم می
یعنی هیچ کس . ، آن اشخاصی که از عذاب خداوند ترسان هستندونَقُشفم مهِبر ذابِعبِ نيذالَّو. نمایاند می

براي این که . عذاب خدا طوري نیست که ما ایمن بشویم) باید ایمن بشود از عذاب خدا نمی(شود  ایمن نمی
صبراي هر کسی خطر در  خْلَ باب ال ون، یعنی آنراه است، جز م هی هستند و هایی که واقعاً در زیر قُ

الّ شیطانشان بر دست آنها براي همه این خطر وجود دارد که اسالم آورده است و ا :  
کب مردان مرد را  رْ اند ها بریده یــدر سنگالخ بادیه پِ    غافل مشو که م  

اش این است که کاري کنیم که از  ایمن بودن چه است؟ الزمه مۀالز. بنابراین نباید از عذاب خدا ایمن بود
  . عذاب دور باشیم و رفتارمان طوري باشد که گرفتار عذاب الهی نشویم

شوند  مالمت نمی کنند مگر بر کسانی که بر آنها حالل هستند، اینها میو آن اشخاصی که خودشان را حفظ 
ها و عهد خودشان را  خودش تجاوز کرده و آن کسانی که امانت و هر کسی که غیر این را طلب کند، از حقِّ

کنند و اگر عهد و پیمانی  داده بشود، خیانت در امانت نمی آن کسانی که اگر امانتی به آنها کنند و مراعات می
و مخصوصاً عهد و پیمان الهی، . کنند، اینها ایمن هستند کنند و خُلف وعده نمی با کسی ببندند، خیانت نمی

آن امانت خدایی که به ما سپرده شده است، ایمانی که به ما سپرده شده است، اگر بر خالف رفتار کنیم، 
  . ایم ه خیانت و خُلف وعده کردهطور اگر رعایت ایمان نکنیم، البتّ و همین. ایم خیانت کرده

ر نمازشان محافظت ه بیی ککنند، آنها ند و کتمان شهادت نمیگوی یی که شهادتشان را به موقع میو آنها
  . ها مورد اکرام و عنایت الهی هستند هستند که در بهشت کنند، اینها می

قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع 
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خطاب به پیغمبر در مورد تعیین ... شرح آیه یا ایها الرسول بلغ  -33
  )1(جانشین و شرایط خلیفه الهی 

  يمِاَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرج
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

بود که یک قدري از آن را در شب گذشته گفتیم  کبن رم کيلَا لَنزِغ ما اُلِّب ولُسا الرهيا اَيموضوع، آیۀ شریفۀ 
 تواند خلیفۀ گفتیم هر کسی نمی. ستنازل شده ا) ع(افراد شیعه، درباره خالفت علی فاق همۀ که آیه، به اتّ

خداست که داراي  بلکه آن شخصی نمایندة. تواند نمایندة خدا و خلیفۀ الهی باشد ر باشد، هر کسی نمیپیغمب
گوییم  چون که ما می. باشداو  بر وجود دارد، این آینۀتمام صفات حمیده و مستجمع جمیع آنچه که در پیغم

پس همانطور که او مستجمع . است تاست، آینه و مظهر تام ذات احدی تمام نماي حقّ نمایندة خدا آینۀ
نقص (ه است، باید نماینده او هم همینطور داراي صفات کمال باشد و آنچه نقص است، جمیع صفات کمالی

الّ) کمالی از حیث بدن و از حیث ظاهر،  و نقصی که براي سالک و مراتب کمال هست در او نباشد و ا
ام این نواقصی که براي بدن و سایر افراد هست، در او هم شود و تم شود، پیر می ت دارد و مریض میجسمانی

هدایت باید داشته باشد آن را باید جامع باشد و  وط به روح اوست و آنچه که از جنبۀولی آنچه که مرب. هست
ههر صفات کمالی  است و اگر نص اي که خدا دارد، در او باید وجود داشته باشد و شرط اساسی همان نص

حقیقی خدا را با  هیم بفهمیم و مقایسه کنیم نمایندةولی آنچه که ما بخوا. آید بعد از نص میباشد، بقیه 
در وجود هر کس که باشد باید دست به دامن او  وقت اینها کند و دعوي تنهاست، آن عا میآنکسی که اد

  . بزنیم
د که آن شخصی که فرمای ز جمله میا. فرماید که قبًال یک مقدار از آن آثار را ذکر کردیم صفاتی در اینجا می

خواهد دیگران را  خدا باشد، باید همه مراتب عوالم وجودي را سیر کند، به علت آنکه می خواهد نمایندة می
اي که نرفته باشد مشهد، ولو تا  آن کسی که نداند، آن کسی که تا مشهد نرفته باشد و یا آن راننده. ببرد

واند دیگران را به مشهد راهنمایی کند؟ ممکن است که در راه اشتباه ت نزدیک مشهد رفته باشد، چطور می
پس باید بداند راه کجاست و همه مراتب عوالم را طی کرده باشد تا . کند و از راه فریمان برود و اشتباه کند

قصد چون وصال، م. صالهم قبل از وصال و هم بعد از اتّ. بفهماند به دیگران که راه کجاست و راهنمایی کند
است کهصال و وحدت ل وصال است یعنی رسیدن به مقام قرب، بعد اتّاست یعنی او :نَّا لّله راباً الَشيولائه ذا ا

شروا طَبربوا و ذا طَاربکَوا سروا و اکَذا سروا وجدوا و اذا وجدوا طابوا و اذا طابوا ذابوا و اذا ذابوا ووا لُصو ذا ا
ولُصوا اتبعد از . ،  این شراب را باید بخورد و مراتب عوالم را پیش از وصال طی کند، تا او به وصال برسدوالُص

آن کسی که در مقام فناست و آن کسی . صال هم باید برگردد، او را برگردانندصال است، بعد از اتّوصال، اتّ
حض است، او نم رف است و مجذوب م تواند هدایت کند، پس باید بعد از آن هم برگردد یکه مجذوب ص .

اند، یکی مجذوب سالک، یکی سالک محض و  اند، یکی سالک مجذوب گفته چون عرفا مراتب مختلف گفته
  : اینکه رسد بواسطۀ سالک محض که نمی. محض یکی مجذوب

  ق بیچاره به جایی نرسدـکوشش عاش      از جانب معشوق نباشد کششی تا که 
این است که آن کسی که دست ارادت داده باشد . اید در سلوك، جذب هم باشد، منتها کم و زیاد داردپس ب
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ولی حالت محبرسد، اصالً مثل این است  ت نبرده باشد این سالکی است که نمیت نداشته باشد، بویی از محب
وب محض است، مجذوب یکی هم مجذ. رسد کند و او به جایی نمی زند و در یک جا حرکت می که درجا می

اي و حالت  رسد، یعنی حالت جذبه رود و به آن مقام می می نيطَرفَةُ العمحض اوست که یک مرتبه در یک 
تواند  رسد، این هم نمی شود و به مقام وصال و به مقام قرب می براي او پیدا می) درواقع جنون الهی(جنونی 

اند یا مثل کسی است که از اینجا یک  و در خواب او را برده براي اینکه مثل اینکه در خواب بوده. هدایت کند
داند در راه چه شد و به چه  ه و او خواب باشد، هر چه بشود او نمیاره او را برده باشند به مکّمرتبه با طی

اندازه طول کشیده و در کجا هست؟ در راه چه شهرهایی هست؟ پس آن کسی که بخواهد درست کامالً 
  . تواند کامل راهنمایی کند پس مجذوب محض هم نمی. باید وارد باشد راهنمایی کند،

تر است از سالک مجذوب  ه کاملسالک البتّ مجذوب، مجذوبِ یکی مجذوبِ سالک داریم و یکی هم سالک
حضرت عیسی  ۀشود و قضی ولی سالک مجذوب اگر قدم بگذارد و راه برود تا به آخر برسد آن وقت کاملتر می

در . مجذوب سالک بود ولی موسی سالک مجذوب بود) ع(است که حضرت عیسی ) ع(ت موسی و حضر) ع(
ابتدا عیسی زودتر به مقام رسید، زودتر به کمال رسید، براي اینکه ریاضت زیادي نکشید و آن حالتی که 

ک روز یعنی ی 40منظور، در ظرف . داشت بر او غلبه داشت و ریاضت زیادي نکشید و به آن کمال رسید
ا ام. بعداً هم جانشین حضرت یحیی شد و بعداً هم پیغمبر اولوالعزم شد. اربعین ریاضت کشید و کافی بود

ه به کثرت داشت، این است که زحمتش هم زیادتر بود، حضرت موسی سالک مجذوب بود و بیشتر توج
بود ولی در آخرِ کار  ت ریاضتش هم طوالنیدیرتر هم به مقصود رسید، دیرتر هم به مقام قرب رسید و مد

م مالحظه فرمود و به دلیل اینکه حضرت رسول در معراج، حضرت عیسی را در آسمان سو. مقامش باالتر بود
  . با یکدیگر فرق داشت در آنجا این اندازه، مراتب آنها حضرت موسی را در آسمان ششم که

ز ه نداشته باشد، قدم میولی مجذوب سالک در ابتدا ممکن است توجند ولی توجا به مقصود ه ندارد، ام
اره ولی بعد برندش به مشهد با طی یکی هست که از اینجا می. در برگشتن باید سیر در عوالم کند. رسد می
گویند برگرد و مردم را راهنمایی کن در برگشتن باید با اتومبیل بیاید در راه و راه را بداند، درست است  می

. ه پیدا کند تا بتواند راهنمایی کندهی پیدا نکرده و بایستی به راه هم توجنوز توجولی راه را ه! مشهد را دید
  : هم جامع ظاهر و باطن باشد، هم مجانست با خلق داشته باشد به ظاهر

  د گشادـی بایــــپس زبان کودک     با کودك سر و کارت فتاد  چون که
به زبان خود  اید با آنها معاشرت داشته باشد و با آنهاخواهد آنها را راهنمایی کند، ب چون با خلق است و می

قَلب باشد، یعنی خیلی به  حرف بزند، نه اینکه دوري کند و نه اینکه غلیظُ نها حرف بزند و از راه خود آنهاآ الْ
تواند با خلق زیاد تجانس داشته باشد، پس باید  وقت نمی مختصر چیزي، تند بشود و عصبانی بشود، آن

خلق داشته باشد و از طرفی دلش هم با حق باشد که دل با خدا و ظاهر با خلق باشد، در هر  مجانست با
. »گر استمن در میان جمع و دلم جاي دی«جایی که هست و در هر مقامی که هست به ظاهر با مردم است، 

ه به ه به دنیا داشت، توجتوجات را داشت و هم صورت ظاهر، هم مادی ه وآلهيصلَّی اُهللا علَهمانطور که پیغمبر 
فرمود  یا در موقعش می قُرةُ عينی فی الصلوة:  فرمود داشت که می ه به نماز همها داشت از آن طرف توج زن

این . یعنی دیگر اذان بگو، که دعوت به نماز باشد! یعنی راحت کن دل مرا، اي بالل راحت کن اَرِحنی يا بالل
جمع. ه به حق استتوجت ظاهري و باطنی به این معنی است که هم به ظاهر تشتّت نداشته باشد، هم در ی
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ه همچنین صفاي صوري و معنوي داشته باشد، یعنی کینه نداشته باشد، البتّ. ه یک رشته باشدباطن متوج
  . شود کینه شخصی و غرض شخصی از نظر دینی و مذهبی کینه حساب نمی

نضیر فرمود باید حرکت کنند از منزلشان و از وسایلشان، بعد از آنکه  یک مرتبه به بنی) ص(حضرت رسول 
حد آن اي با قریش بسته فهمید که معاهده وقت حضرت تشریف آوردند و فرمودند که یا  اند و بعد از قضیه اُ

ها و  مال. توانید با خودتان ببرید اي و هر چه می هباید جنگ کنید یا باید حرکت کنید و فرمودند هر چه اثاثی
ی . هایمان را ببریم ارائیدارایی شما مال شما، گفتند بسیار خوب حاضریم که حرکت کنیم و د ب اهللاِ بنِ اُ بد ع

! اید، شماها بگویید ما حاضر نیستیم حرکت کنیم و جنگ کنید که بیخود شما حرکت کرده پیغام داد به آنها
این است که اینها پشیمان شدند و ماندند و منصرف . یمکن آییم کمکتان می من هم با دوستانم و پیروانم می

نویسند که همه  نضیر و می رویم براي جنگ با بنی حضرت فرمودند بسیار خوب می. شدند و حرکت نکردند
الغی شدند و ا چون قلعه. اصحاب پیاده حرکت کردند صحاب همه اي بود وصل به مدینه و خود حضرت سوار اُ

بی. ردند و مدتی در محاصره بودنضیر و آنجا را محاصره ک بنی ۀپیاده آمدند تا دمِ قلع اهللاِ بنِ اُ بد هم ترسید  ع
تی، بعد از چند روزي پیغام دادند که ما حاضریم بعد از مد. و نرفت که کمک کند و آنها را در زحمت انداخت

آن روز بود که گفتم ! ت فرمودند نهحضر. به اینکه اثاثیه و دارائی خودمان را برداریم و از اینجا مهاجرت کنیم
قبول ! اش مال ماست توانید بردارید، بقیه هایتان را بردارید، امروز یک بار مال، یک بار شتر، هر چه می دارائی

باالخره گفتند که حاضریم با همان بار مال مهاجرت کنیم، فرمودند نه. تی در محاصره بودندنکردند و باز مد !
را از  اید دزدي است و آنها ولی برداشتهحتی اگر در جیبتان پ!! یچ چیز حق ندارید برداریدوقت بود، حاال ه آن

مجبور شدند که همین کار را انجام . گیریم و باید فقط خرج راهتان را بردارید و بقیه مال ماست شما می
که به همان ترتیب  کردند دیگر قتل و کشته شدن بود، این است براي اینکه اگر دو مرتبه قبول نمی. دهند

قریظه را  این عمل حضرت که براي خودش نبود، بلکه براي اسالم و براي دیانت بود یا بنی. را حرکت دادها آن
که کشت براي دیانت بوده و در عین حال آن صفاي ظاهر را هم داشت و با آن یتیمی که پدر و مادري 

د، حضرت او را آوردند منزل خودشان، خیلی هم نداشت و کسی هم حاضر نبود او را مراقبت و پرستاري کن
ه هر چه حضرت کرد و البتّ ت میبداخالق بود، خیلی هم فضول و شیطان بود و خیلی هم حضرت را اذی

ردباالخره مریض شد و بعد از مد. کرد ت میخواست تربیتش کند خیلی اذی می کردند  حضرت گریه می. تی م
کرد، شما باید خوشحال  ت میانداخت و اذی ما را در رنج و زحمت میآخر همیشه ش دبراي او، عرض کردن

این که رفته چه کسی مرا تربیت کند؟ مجبور شده بودم با او بسازم و ریاضتی بکشم و ! نه: فرمودند! باشید
حاال چه کسی مرا تربیت کند؟ مقصود اینکه این طوري بود و حضرت صفاي ظاهر هم داشت، صفاي باطن 

کرد و آنچه که باید در مواقع لزوم بفرماید،  صفاي باطن یعنی حقایق بر دل او ریزش می. وم استهم که معل
  . فرمود می

ظاهراً هم . باید قدرت شفاي ظاهر و باطن هم داشته باشد و در موقع لزوم، هم ظاهراً شفا بدهد و هم باطناً
براي اینکه همین یتیم ! یافت، نه یرفت فوري شفا م نه اینکه خیال کنیم پس هر مریضی خدمت حضرت می

مریض شد و رفت، ابراهیم پسر خود حضرت مریض شد و تب کرد و فوت کرد و هیچ شفا ندادند، پس آن در 
 ١وتیاملَ حیِاُ و صبراالَ و هکماالَ یُءبرِاُهمین بود که اش  هم معجزه) ع(در مواقع لزوم عیسی . موقع لزوم است
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الّولی این امر همیشگی نی باید که هیچ مریضی دیگر نباشد و همه بروند و دست به دامن او بزنند به  ست و ا
ت باشد یا وجود آن شخص الزم در مواقع لزوم و در مواقعی که هم براي اتمام حج! این که مرا شفا بده، نه

یدا بشود که اثر کند و ل واقعی و حال اضطرار براي خودش یا براي نزدیکانش پباشد در دنیا یا آنکه واقعاً توس
هاي باطنی را  ند، که مریضهست ه شفاي باطن آنهاالبتّ! در مورد باطن هم همینطور. در همه مواقع نیست االّ

اینکه اگر فرض کنیم یک . دهند شفا می ند و دلشان مریض معصیت است، آنهایی که مریض قلب هستو آنها
نفر مدآن کسی که . داب شریعت نباشد، اصالً نباید دنبالش برویمعی مقامی باشد و مفید به آعی باشد، مد

م از علی می می زند، باید همه اعمالش مطابق دستور علی باشد گوید باید پیرو علی بود و د .لَعلی عیه الم الس
د بود تا چه رسد به واجبات ات را حتیمستحبتوانند چنین ادعایی کنند این اشخاص نمی. االمکان مقی .  

شریعت را دارا باشد و اگر برخالف شریعت رفتار کند، نباید دنبالش . ر آنکه باید جامع ظاهر و باطن باشددیگ
پس . رفت یا کاري که برخالف طریقت و مراتب طریقت و برخالف رضاي خداست، او نباید انجام دهد

ا داشته باشد، باید ر جانشینی پیغمبر یا نمایندگی آنهاعی مقام است و شخصی که بخواهد شخصی که مد
ت کردن دیگران، او هم پس کسی که بخواهد در مقابل صدمه زدنِ دیگران یا اذی. این صفات را دارا باشد

تر است آن را داشته باشد  پس او باید آنچه که به تقوي نزدیک. انتقام بکشد، این شایستگی آن مقام را ندارد
  . ه است، این برخالف مراتب کمالیو نه اینکه بخواهد انتقام بکشد و امثال اینها

یعنی چه؟ یعنی ارتباط با صاحبش داشته باشد و دور . عالوه بر آن باید مراتب حقیقی را هم داشته باشد
باشند ولی آن نباشد، ممکن است اشخاصِ با ظاهر هم، داراي احکام شریعت باشند یا داراي طریقت هم 

باشند به حقیقت، آن  هرسیده باشند به حقیقت، وقتی نرسیدوجود نداشته باشد و هنوز ن حقیقت در آنها
  . توانند داشته باشند کمال را نمی

زند، مردمی  کند، حرف می گویند حضرت رسول تشریف آوردند، دیدند یک کسی ایستاده و صحبت می می
کند یا  الی میآید و نقّ الی میهمانطور که نقّ. (دهند کنند یا گوش می اند و تماشا می هم دورش ایستاده

کند؟  حضرت پرسیدند کیست و در چه مورد صحبت می) شوند خواند و مردم دورش جمع می اشعاري می
د علم به فرمودند چه علمی دارد؟ عرض کردن. امه است، یعنی خیلی شخص دانشمندي استعرض کردند علّ

کیست و جدش کیست و به کجا  داند که پدرش داند، فامیل هر کسی را می ها را میاَنساب عرب دارد و نسبت
حضرت فرمودند این که علم . داند رسد، این طایفه با آن طایفه چه خویشی دارد، تمام را به درستی می می

، ةٌمقائ ةٌنو ساَ ةٌلَعاد ةٌضيرو فَاَ ةٌمحکَم ةٌيآ :ةٌالثَثَ لما العمنااست، علم چیست؟  این فضل است، این زیادتی! نیست
آیه محکمه یعنی آن اعتقاد محکم، اعتقاد ثابت، اعتقاد به خدا، ایمان به خدا و : م واقعی سه چیز استعل

 ةٌضيرو فَاَ. محکمه است باید داشته باشد، این آیۀکمال  خدا و ایمان به آنچه که در مرتبۀ ایمان به صفات
اعتدال است ،ةٌلَعاد آن چیست؟ اخالق معتدله، اخالق  .یا آن چیزي که فرض است بر هر فردي و در حد

اَ .عادله گویند حمیده، اخالق پسندیده، دور از تفریط و افراط و در حد اعتدال، آن را فریضهو سةٌن قائیا  ةٌم
فرماید  می. داشتن اینها علم است. رجا باشد که احکام شریعت استباي که قیام داشته باشد و پا سنتی و رویه

علم واقعی این سه چیز است و این سه مرحله است . است، زیادتی است، فضل یعنی زیادتیغیر از اینها فضل 
که انسان ایمان کامل داشته باشد، صفات پسندیده داشته باشد، علمش هم درست باشد، هم با خدا و هم با 

ر آنکه از روي مهمت. خلق، حاال آن کسی که بخواهد خالفت الهیه داشته باشد، باید این صفات را دارا باشد
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  . هواي نفس هیچ کاري نکند
و انداخت بر روي علی او خَد  افتخار هر نبی و هر ولی  

  :گوید می تا اینکه
  مـــ، نه مملوك تنــمقّبندة ح                زنم می گفت من تیغ از پی حق

دو بد مروبنِ ع حضرت . را بکشدخواست حضرت او  آب دهان انداخت بر صورت حضرت، موقعی که می ،ع
حرکت کرد و ایستاد آن طرف تا مدرسید چرا آن موقع مرا رها کردي؟پد برگشت، او تی بود و مجد  

  مـــ، نه مملوك تنــمقّبندة ح                زنم می گفت من تیغ از پی حق
دا در آن کشتم، عمل من با هواي نفس و غضب مخلوط بود و رضاي خ فرمود اگر در آن موقع من تو را می

این اندازه مقید بود که . نبود، این است که من حرکت کردم، عصبانیتم فرو بنشیند و بعد بیایم تا تو را بکشم
  . خالی از هواي نفس باشد

و باید کثرت بین باشد، یعنی باید توجه به مردم و توجه به خلق داشته باشد، پس حق را در همه جا ببیند 
  :که

  بینم و میــماي تــسی             در هر چه نظر کردم
شان دنه اینکه اینها را دور از خلق و خلق را دور از حق بداند، بلکه باید با آنها بنشیند و با آنها از راه خو

همانطور که معلّم، وقتی که . معاشرت کند، هر کسی را از طریقی که مناسب خود او هست با او رفتار کند
زند و مطابق همان فردي که دانش آموز هست به  می طابق همان کالس حرفگوید در هر کالسی م می درس

وحدت . پس با همه باید بنشیند و خدا را در همه جا ببیند و براي خدا در همه جا کار کند. او تعلیم میدهد
یعنی همانطور که حضرت سجاد به آن . در کثرت یعنی در عین توجه به کثرت، وحدت هم داشته باشد

خواهی به تو نشان بدهم کسی را که در جاي خودش نشسته است و در همین حاال  می فرماید که می شخص
هجده هزار عالم را طی کرده است؟ یعنی وحدت در کثرت، یعنی در عین اینکه یکی است ولی همه جا را 

اند  سالک ذکر کردهچون همانطور که گفتیم، چهار سفر براي . دیگر آنکه اسفار اربعه را تمام کرده باشد. دارد
خواهیم  می باز مثالی که زدیم براي اسفار اربعه این بود که فرض کنیم ما. که این چهار سفر را باید دارا باشد

رویم به طرف  می از جده. کنیم از اینجا تا ورود به جده، این سفر اول است می به مکّه مشرف بشویم، حرکت
همان اماکن متبرکه است به اماکن  در فی احلَق الَی احلَق م، سفرروی می مکّه این سفر دوم است، رو به او

 که سفر فناست، آن وقتی که وارد مسجدالحرام فی احلَق الَی احلَق من احلَق ست؟سفر سوم چی. دیگر ۀمتبرک
آوریم و برمی  می به جا بندیم و حج می دهیم و احرام می کنیم و اعمال را انجام می شویم و شروع به طواف می

وقتی برمی گردیم به  ،ی اخلَلقِالَ من احلَقست؟ سفر چهارم چی. فی احلَق الَی احلَقگردیم این سفر سوم است که 
در کجا بود،  داست، مسجد الحرام چطور است، حجراالسو دهیم که آنجا چه خبر می منزلمان آن وقت خبر

دهیم که مدینۀ طیبه چه طور است، اگر دیگران هم از ما  می اینها، یا مثالً خبرچاه زمزم در کجاست و امثال 
خواهد دیگران را راهنمایی کند  می این سفر چهارم است، که باید شخصی که. کنیم می بپرسند، راهنمایی

  . این چهار سفر را داشته باشد
فس است و اند  به اصطالح عرفا و بعض سلّاك طریقت، مراتب را هفت عدد گفته که اولش صدر است، بعد نَ

رّ و خفّی و اَخفا، اینها مراتب سبعۀ سلوك است به ترتیب اطوار به جایی برسد که به . قلب است و روح و س
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کنند حضرت  می مرحلۀ اَخفا که آخرین مرتبۀ سلوك است نائل بشود که همانطور که باز در مراثی ذکر
ورود انوار و . ا کردند که مراتب سبعۀ سلوك را طی کنداو را هم مهی یعنی. سیدالشهداء هفت مرتبه وداع کرد
انواري که براي سالک هست مانند نور سفید، نور قرمز، نور سبز، تا آخرین . معروف به اسرار باید داشته باشد

  :نور که نور سیاه است که
  ستکه تاریکی در آن آب حیات ا                نور ذات است سیاهی گر بدانی

 شود ولی تاریک است و بعد سرخ می که تاریک است و یک روشنی دیدهاند  بعضی نور سیاه را اول گفته
شود و باز در یک مرحله به اعتباري نور سیاه در آخر است،  می شود و سبز و بعد سفید که همه جا روشن می

تقریباً تاریک کنند و سیاه کنند، چراغ در این اتاق اگر تمامش دیوارها را . چون نور سیاه، قابِض نور بصر است
پس نور سیاه این . هم که روشن باشد، گرفته است و توجه فقط به همان چراغ است و باقیها تاریک است

است که به جایی برسد که جز همان وجه باقیه و همان وجه واحده و همان نور حقیقی، چیز دیگري دیده 
  :و همۀ مراتب امکانی، سیاه باشد کهنشود و همه سیاه باشد، یعنی همۀ عالم 

  که تاریکی در آن آب حیات است                ذات استور ــسیاهی گر بدانی ن
خواهد بشود و اسرار عوالم را بداند و  می آن کسی که خلیفۀ خدا. اینها این مراتب را باید طی کرده باشند

امور داشته باشد، باید این مراحل را طی کرده مظهر خداوند بشود و تجلّی کردگار بر او شود و همت در 
اگر  ةرا و اآلخينالد نم ک لَريداً خواح کبِ اُهللا یهدين الَه السالم فرمود همانطور که پیغمبر به علی علی. باشد

ودش پس باید همت در کار خ. بواسطۀ تو خدا یک نفر را هدایت کند، بهتر است براي تو از دنیا و آخرت
دانیم؟  می اینها را چه کسی میداند؟آیا ما. این شرایط باید در خلیفۀ الهی و در نمایندة خدا باشد. داشته باشد

این شرایط بعضی هایش ممکن است ظاهر باشد و ما بدانیم، ولی از کجا بدانیم که آیا آن اطوار سبعه را طی 
دانیم که او مجذوب سالک است یا  می ست؟ از کجاکرده است؟ از کجا بدانیم که اسفار اربعه را طی کرده ا

 پس یکی را. دانیم نمی داند؟ اینها را ما هیچکدام می دانیم که او اسرار سلوك را می سالک مجذوب؟ از کجا
خواهد که مافوق او باشد و اینها را به او نشان بدهد و بعد به ما معرفی کند، که این شخص همۀ عوالم را  می

پس . خص همۀ اسفار را گذرانده است، این شخص مراتب سبعه را به کمال رسانیده استطی کرده، این ش
یعنی کسی (است،  مستخلَف عنهاست؟ او  آن چه کسی. آن کسی که همۀ اینها را دارا باشد باید به ما بگوید

مرجع، معین کنیم، ما  پس ما از کجا بنشینیم و براي خودمان. می داند اینها را او) که خلیفه را تعیین میکند
این که . ن کندباالخره آن کسی که اعلم است و آن کسی که باالتر هست باید او را معی !که نمی توانیم

ص . و عقد و یکی را تعیین کنند، درست نیست لّنند تحت عنوان اجماع حبنشی ص باشد، فقط نّ بلکه باید نّ
ص سابق ب .حقبر ال مستخلَف عنهو  غمبرپی ضربت ) ع(ر الحق این است که بعد از موقعی که حضرت امیر نّ

نویسند که یکی آمد خدمت حضرت و عرض کرد که بعد از تو با حسن بیعت کنیم؟  می خوردند، اهل سنّت
 با او بیعت کنید، ولی ما اینطور. دانید می کنم و نه نهی، هر که را خودتان می حضرت فرمود به شما نه امر

: غمبر که فرموده بودو هم از طرف پی) ع(امام بود، هم از طرف علی ) ع(گوییم حسن  یم گوییم، ما نمی
ص بود ،مامانا نيسحلُاَ و نسحلَاَ ص باشد و اجماع پس بای. بعداً خود حضرت فرموده بودند که به واسطۀ نّ د نّ

اوالً اجماع یعنی تمام آنهایی  نویسند اجماع بود، آخر کجا اجماع بود؟ می آنها. و عقد درست نیست لّاهل ح
ت اُخري بنشینند متّفقاً این امر را بگویند، این را اجماع بار که وارد به احکام هستند و تمام مسلمین به ع 
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 گوییم، ما به خُلفا توهین می اوالً ما حاال از نظر تاریخی! اما آن اجماع چه نوع اجماعی بود. گویند می
ب هم نمی عا درست است یا نه؟ مثل  نمی کنیم و سا از نظر ظاهري مقایسه کنیم بگوییم این ادکنیم، ام

الزمۀ قضاوت بین دو نفر یا الزمۀ دقّت و کنجکاوي در یک امر . اینکه بین دو نفر بخواهند قضاوت کنند
 او هم سر جاي خودش! دهند، فحش بدهند، نه نمی تاریخی دلیل این نیست که به آن شخصی که حق به او

گوییم از اصحاب پیغمبر بودند و خدماتی هم کردند ولی شایستگی این مقام را علی بیشتر  می هست و ما هم
ص معین شده و آنهایی که امور مسلمین به اختیار آنها بوده یعنی  داشت، براي چه؟ براي اینکه علی به نّ

حاال ما در . و این کار را انجام دادندبیشتر مشاور پیغمبر بودند و نزدیک تر به پیغمبر بودند، آنها نشستند 
خواهیم بگوییم کجا اجماع کردند؟ مگر علی جزو مشاورین پیغمبر نبود؟ پس علی هم  می همین قسمت

بینیم که علی در سقیفۀ بنی ساعده  می کرد، ولی معذالک می شد و مداخله می بایستی در آن اجماع دعوت
قداد نبود، اینها هیچ کدام نبود، عباس در سقیفۀ بنی ساعده نبود، عبد اهللا بن عباس نبود، سلمان نبود، م

اوالً وقتی که ! و عقد؟ و به اضافه در همانجا هم که اختالف شد لّند اجماع اهل حگوی می نبودند، پس چطور
ه اي گفتند علی قبالً از طرف پیغمبر معین شده است، آن وقت مهاجرین گفتند که آخر حاال علی عد

ن و دفن پیغمبر است و مشغول عزاداري پیغمبر است، پس یکنفر به عنوان فرماندهی و به عنوان مشغول کف
باده گفت اگر ای. ن کنیمریاست باید باشد که انجام بدهد، این است که مجبوریم معی بنِ ععد نطور است س

ِ»ما اَمنري مم اَنکُمنصار و یکی از مهاجرین، بعد گفتند این یک امیر از ما باشد و یک امیر از شما، یکی از ا »ري
بعد باالخره ابوبکر . کند می که کار خوبی نیست که دو تا باشد و اختالف بشود و این خودش ایجاد اختالف

تو بزرگتر هستی، تو پیشواتر ! عمر گفت نخیر. خلیفۀ اول به عمر گفت بیا دست بده که من با تو بیعت کنم
نّت بزرگتر است و ب دست داد و گفتند بیعت ! ا بودن تو من شایسته نیستم و نخیر، تو دست بدههستی، س

و عقد گفتند، در صورتی که اجماعی نبود و بعد هم در همانجا  لّب آنرا اجماع اهل حشد و به این ترتی
عت اختالف بود و وقتی که سر و صدا بلند شد، آن وقت عده اي آمدند و بیعت کردند و بعداً هم به تدریج بی

  .»و عقد لّماع اهل حتاج«توانیم بگوییم  می پس بنابراین. براي اینکه همان عده هم مخالف بودند. کردند
ل خوب که در بعضی چیزها هست، تی که حکومت را بر یک اقلی. تت و اقلیگویند اکثری می یک نوع مثَ

اکثریت کرد، حاکم بر اکثریت شد و اکثریبنابراین . هیچ اجماعی نبود االّشود و ت بت مجبور شد مطیع اقلی
ن کنند، نیستتنها این که بنشینند و خودشان معی .نآخر فرق بین خلیفۀ خدا و خلیفه اي که مردم معی 

ما فرض کنیم . ن کندکنند چیست؟ فرقش این است که هر کسی خودش باید براي خودش جانشین معی می
فهمد و این اندازه درك ندارد  نمی یگران بگویند فالنی که خودشرفتیم به مسافرت، آن وقت بعد که رفتیم د

ن کنیم و یکنفر که مراقب کارهایش باشد و که براي خودش جانشینی تعیین کند، پس ما باید برایش معی
فهمم یا می دانم؟ نمی دانم یا می من! گویم به شما چه می من. کنیم می نمراقب زندگانیش باشد در اینجا معی 

ن کنم، هر کسی در کار فهمم؟ به شما چه مربوط است که دخالت در کار من بکنید؟ من خودم باید معی نمی
آن وقت یک فامیل کوچکی و خانواده اي . تواند دخالت کند نمی ن کند و دیگريزندگانیش باید خودش معی

آن وقت براي یک امر ن کند، ن کنند و خود صاحبش باید معیدیگران حق ندارند معی وقتی و یک منزلی
ن کند؟ این است که تواند صاحب اختیار معی می جهانی و امري که دنیا و آخرت در او هست آن وقت دیگري

اهللا خالف عقل و نقل است کهاین بکلّی بر یاذُ بِ دانست چه کسی  نمی پیغمبر خودش اطالع نداشت و اَلع
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گوییم پیغمبر  می در صورتی که ما. ن کنیمو معی این است که ما بنشینیم! شایسته است براي جانشینی او
ل زمان بود، عقل کّل بود و آن کسی که قوانین را از طرف خدا کند، خدا او  می نآورد و خدا او را معی می اَعقَ

ل حم ر است، همانطور که قبالً ! گذارد نمی را م دیگران خیال کردند که وقتی پیغمبر رحلت فرمود، پیغمبر اَبتَ
ر است یعنی بی دنباله است و اوالد پسر ندارد، اوالد . ، ولی خوب اینها تکرارش مانعی نداردگفتیم پیغمبر اَبتَ

ا ناه نازل شد این است که آی. خورد می پسر که ندارد یعنی وقتی رفت، دیگر دینش هم رفت و به هم
آن وقت حتّی شاید علّت اینکه ابراهیم، پسر حضرت از . ربتالَا وه کئَشانِ نَّر ااحنَو کبرل لِّصر فَوثَالکَ ناکيعطَاَ

بخیال خودشان ) ع(دنیا رفت و زنده نماند براي این بود که مبادا بعدها که بزرگ بشود، دیگران براي علی 
براي اینکه علی پا برجا بشود و ! ، نه)ع(رقیبی بتراشند و بگویند او پسر پیغمبر است و مقدم است بر علی 

یچ کس خیالی و اشکالی نکند، ابراهیم هم رفت و حضرت فرزندي نداشت و علی را به جانشینی خودشان ه
ن کردند و این شکّی نیست به این که تنها کسی که پیغمبر به جانشینی خودش تعیین کرد و شایسته معی

بله در نماز آخر در روزهاي . دهن کربراي اینکه دیگران هیچ ادعایی ندارند که پیغمبر ما را معی. بود، علی بود
م المومنین آخر که حضرت مریض بودند، فرمودند که حالش را ندارم که بروم براي نماز، فوري عایشه  اُ

خبر . ند براي نماز، تو برو و نماز بخوانآور نمی فرستاد براي پدرش یعنی ابوبکر و گفت که پیغمبر تشریف
) حال اغمایی براي حضرت پیدا شده بود(خواند؟  می نماز رسید به حضرت رسول که پرسیدند چه کسی

فوري عصبانی شدند و فرمودند مرا حرکت بدهید، خانۀ حضرت دري . خواند می عرض کردند که ابوبکر نماز
ضلِ بنِ عباس یا قُثَم بن عباس و علی  هم به مسجد داشت و وصل بود به مسجد، حضرت حرکت کردند و فَ

، ابوبکر را کنار زدند و خودشان جاي او )ص(حضرت رسول . ا گرفتند و بردند به مسجدبازوهاي حضرت ر) ع(
گویند که حضرت وقتی تشریف آوردند، ابوبکر نماز را شروع  می هر چند اهل سنّت. را گرفتند و نماز خواندند

نکه شروع به نماز گوییم قبل از آ می ولی ما. کرده بود و حضرت پهلویش نشستند و نشسته به او اقتدا کردند
  .بشود، حضرت تشریف آوردند و نماز را خودشان خواندند

به هر حال غیر از . کنیم می این ماه هم ماه والیت است و افتخارش به والیت است و دربارة والیت صحبت
کسی دیگر شایستگی جانشینی پیغمبر را ندارد و به اضافه اگر هیچ چیز هم علی نداشته باشد ) ع(علی 

 لیم عکُيتقاَ یلم عکُمعلَاَ یلم عقضاکُاَاز همه بهتر شد که  علی. که پیغمبر او را اَعلم کرد، علی اَعلم شد همین
که پیغمبر فرمود خدایا آیا دیگر احکام را رساندم؟ مردم را تبلیغ کردم؟ آنچه باید بگویم گفتم؟ که چون  ...و

 غتلَّما بل فَفعم تن لَافَ کبن رم کيلَا لَنزِغ ما اُلِّب ولُسها الريا اَياب شده بود که خیلی تهدید شده بود و خط
اي پیغمبر برسان آنچه را که خدا بر تو نازل کرده است و اگر تو ابالغ نکنی رسالت او را کامل  ،هتسالَرِ

رفتاري شده باشد و تبلیغ ترسیدند که مبادا برخالف امر خدا  می این است که حضرت یک قدري! نرسانده اي
خدایا آیا  غتلَّل به ملهلّاَ: کرد می والیت علی نشده باشد، این است که بعد از هر چند جمله اي عرض

  .رساندم؟ یعنی طوري شد که دیگر باالترین مداحِ علی، پیغمبر شد
  ت دهد نقش نگینیچه خاصی              گر انگشت سلیمانی نباشد

انگشتر بواسطۀ صاحبش ! انگشتر باشد یا نباشد ت است و االّوالی اصل آن دست. انگشت استپس اصل، آن 
  تی دارد؟ خود انگشتر چه اهمی کند و االّ می است که شرف پیدا

  اَلعظيم يلاَلع صدق اُهللا
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خطاب به پیغمبر در مورد تعیین ... شرح آیه یا ایها الرسول بلغ  -34
  )2(لیفه الهی جانشین و شرایط خ

  اَعوذُ باهللا من الشيطان الرجيمِ
  بِسمِ اِهللا الرمحنِ الرحيمِ

نمایندة  و در آن کسی که یول موضوع راجع به خلیفه و جانشین و آثار و شرایطی بود که باید در شخصی
ات مذهب از ضروریخداست، ظاهر باشد و این حاالت در او ظهور کند و همانطور که پیش از این هم گفتیم، 

ت خدا بر خلق، خالی نیتشیاحلُ والَلَست که ع است که زمین در هیچ زمانی از خلیفۀ خدا و حجلَ ةُجساخت 
هر وقت که ! گویند نه، الزم نیست می دیگران. برد می اگر حجت نباشد، زمین اهل خودش را فرو رضاالَ

ات در احکام پیدا شد و مردم توجهشان از احکام دیانت اوضاع خیلی خراب شد و تحریف و تغییر و اختالف
فرستد براي اینکه هدایت کند و او دو مرتبه آن احکام را تجدید  می برداشته شد، آن وقت خدا یک نفر را

گویند پیغمبر ما هم وقتی رحلت  می همانطور که انبیاء گذشته بودند و. کند یا اینکه تکمیل یا فسخ کند
. کتاب خدا که هست و سنّت پیغمبر هم که هست هيبِن ةنس و اِهللا تابفانا ککَا آورد بعدش د و احکام رفرمو

این . پس احتیاجی نداریم به اینکه شخصی حتماً الزم باشد که در هر زمان وجود داشته باشد و بیان کند
معتقد به دیانت حقّه هستند،  عقیدة ملّیین بطور کلّی یعنی اهل کتاب و آنهایی که. عقیدة اهل سنّت است

شخصی خواهد بود از اوالد رسول و از فرزندان پیغمبر، » مهدي منتظر«گویند که  می غالباً همینطورند و
ولی از اوالد . و شاید هم متولّد نشده باشد! هنوز هم معلوم نیست که متولّد شده باشد، شاید متولّد شده باشد

کنم هفتۀ گذشته هم همین مطلب را  می ة اهل سنّت است که گمانخواهد بود، این عقید) ص(رسول خدا 
  . گفتیم، چون این مطالب مربوط به همین موضوع است، این است که تکرار شد

بی! گویند نه می ولی شیعه ت خالی نیست و باید کتاب الهی، مباید . ن داشته باشدزمین هیچ زمانی از حج
هادي داشته باشد تا ما را راهنمایی کند و تنها ظاهر احکام نیست، رویم، همیشه  می راهی که به سوي خدا

تنها حکم دیانت و حدود و معامالت کافی نیست، بلکه آن وظیفه اي که بین خلق و خالق هست که مخلوق 
به دلیل اینکه پیغمبر . نسبت به خالق باید داشته باشد اینها هم باید باشد و آن هم احتیاج به هادي دارد

منتها پیغمبر به خداوند . پس بنابراین باید هادي باشد ميقستاملُ راطَا الصنهداکند  می در  نماز عرضخودش 
کنیم، ولی دیگران باید بوسیله باشد یعنی باید بواسطۀ نماینده  می کند و ما هم همینطور عرض می عرض

م گویی می پس اینکه. ند آنها را هدایت کندباشد، براي اینکه همه مستقیماً با خدا مرتبط نیستند که خدا بتوا
اهدناملُ راطَا الصيقستیعنی ما را برسان به آن کسی که نمایندة توست که هادي و ) ما را به هادي برسان( م

تَشابه است . هدایت کنندة خلق است جمل است یا م کتاب الهی بسیاري از احکام آن و بسیاري از آیات آن م
دانند،  نمی و متشابهات را که همه )هاتشابِتم رخاُ و ماتحکَم اتيآ نهم(م، همه که حکم نیست دانی نمی که ما

پس باید راسخون در علم وجود داشته باشند که آنها احکام را بفرمایند و آن دستورات را براي هر کسی 
بنابراین  .لمی العف ونَخاسالر حنن: هکنند، ک مطابق استعداد خودش بیان کنند و خالصه اینکه او را راهنمایی

گویند معلوم نیست که  می دربارة مهدي منتظر هم آنها. حجت الهی در هر زمانی باید وجود داشته باشد
طبق اخباري که حتّی . گوییم که متولّد شده است می ولی ما. اید هم متولّد نشده باشدمتولّد شده باشد و ش
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و کتابهاي دیگري  ةمهِاملُ ولُصلفُربی، اَالقُ ةُدوم آورده اند، جهت مثال کتابخودشان خودشان در بعضی از کتب 
کنند حدیث را به  می و امثال اینها، خود اهل سنّت نقل ع املودةينابيتباط نوشته شده است مثل که در این ار

فرمود که بعد از علی هم یازده نفر ن را هم اسمهایشان را معی) ع(اینکه خود پیغمبر حتّی ائمۀ بعد از علی 
فرزندان او هستند که اینها جانشینان من و خلفاي من هستند و دوازدهمی آنها که یازدهمین اوالد علی و 

کند و حجت منتظر هست، که به عقیدة ما شیعه  می یازدهمین جانشین علی باشد، آن قائم است و او غیبت
امام حسن عسگري است که غیبت کرده است و خداوند هر وقت که  آن موعود حجت منتظر، فرزند بالفصل

پس در هر زمانی یک نفر باید باشد، همانطور . اراده اش تعلّق بگیرد و مقدر فرموده باشد، او ظاهر خواهد شد
  :گوید می که مولوي

  ا قیامت دائم استـــآزمایش ت            پس به هر دوري ولیی قائم است
پس باید در هر زمان یکی . یکی از دالیل اینکه مولوي شیعه بوده است، همین شعر است گوییم می که ما

و او ممتحن باشد و  دباشد که او وسیلۀ آزمایش بندگان و وسیلۀ امتحان مؤمنین باشد که او راهنمایی کن
  .آزمایش کند

است  اهللا ةُخليفمایندة خدا و شرایطی دارد، یا خلیفۀ وقت یعنی امام، جانشین پیغمبر، او که ن یآن وقت ول
ص است، یعنی آن کسی که  می شرایطی دارد، که صورت ظاهر، شرایط تلّقی شود ولی در واقع اصلش همان نّ

ص او بود  می مافوق است و محیط بر این شخص است، او واقف بر حاالت اوست و او را الیق داند، وقتی نّ
 ایراد) ع(ر ایراد هم به او بگیریم، همانطور که بر علی دلیل بر لیاقت این شخص است، ولو آنکه ما هزا

ند و غیور است و مالحظۀ افراد را دگرفتن می چون علّت . کند نمی کند، مالحظۀ اشخاص را نمی که خیلی تُ
این بود که او نظر به دین داشت، نظر به حکم خدایی داشت، نظر به اینکه چه مقامی و چه شغلی دارد، نظر 

خیلی کشته است از مردم، خیلی کشته است از قبایل، همه نسبت به او کینه ! که نداشت به این چیزها
گوییم که همۀ این  می ما. گرفتند می کند و امثال این ایرادها را می دارند، خیلی مّزاح است و با همه مزاح

او موالي همه شد و از همه  ،والهم یلهذا عفَ والهم تنن کُم: غمبر فرمودایرادها هم که باشد ولی وقتی پی
اینها . تواند قد علَم کند نمی کاملتر شد، از همه باالتر شد و دیگر غیر از اویی نیست و در مقابل او هیچ کس

وجود دارد که اوالً احاطۀ باطنیه بر مراتب و بر تمام نفوس  اهللا ةُخليفشرایطی است که براي خلیفۀ زمان و 
در روي زمین باشد، یعنی   اهللا ةُخليف اهللا و لیوخواهد جانشین پیغمبر باشد،  می کهاین شخصی . داشته باشد

بخواهد این گمراهان را هدایت کند و آنهایی که وارد راه بشوند آنها را برساند، پس باید واقف بر راه باشد و 
یگران را از خطر دزد نجات مثالً بداند در کجا دزد است و د. بداند کجا خطرناك است و کجا جاده صاف است

  . دهد یا آنها را از مهالک و درندگان نجات بدهد
مـک و سیه، طوالنی و پر پیــباریک و تاری           راهیست سوي کوي تو، چون موي تو اي محتشم   چ و خَ

مهاـــها چون دامــبسیار در وي دام            ده ها، چون عقده هاي تو به توــبسیار در وي عق   ي خَم به خَ
رود، خطر وجود دارد، پس  می براي سالک در تمام راه، خطرهایی هست و براي آن کسی که رو به سوي خدا

باید یکنفر راهنما باشد، کسی که او را کمک کند و از مهالک نجات بدهد همیشه باید باشد، به همین جهت 
یعنی به هر جایی که بخواهیم برویم یا از  ميقستاملُ راطَا الصنهداگوییم  می است که همانطور که گفتیم باز

اینجا به مشهد که برویم این نیست که بگویند این جاده صاف و آسفالت است و دیگر خودت با اتومبیل برو، 
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در همه جا آن راهی است که در هر مسافتی و هر نقطه اي از راه احتیاج به راهنما داریم، یعنی اگر در ! نه
اهنما نباشد باز خطر سقوط هست، خطر مهالک و خطر دزد و درنده و همۀ اینها هست و یک نقطه ر

حاال آن کسی که بخواهد راهنمایی کند، باید خودش راه را بداند، باید  .اند شیاطین در بین راه کمین کرده
ناسب حال خودش محیط بر راه باشد و باید بداند که این راه تا کجاست و در هر مرتبه اي چه چیزي م

  .سالک است
شد، مخصوصاً در قدیم شبهاي بحرانی براي حصبه  می همانطور که اگر فرض کنیم کسی که مبتال به حصبه

دادند که مثالً در اولین مرحله باید  می قائل بودند و تبهاي بحرانی قائل بودند و در هر مرحله اي یک دوائی
  . ی باید یک نوع دوائی بدهند تا اینکه رو به بهبود بگذاردبه موقعش مسهل بدهند و هر مرحله اي و هر موقع

ه را از مرض جهل خواهد بقی می خواهد راهنمایی کند و آن کسی که می حاال اینجا هم همین طور، کسی که
و از مرض نادانی و غفلت نجات بدهد و به آنها صحت در روح و عقل عنایت کند که روح و عقل آنها را به 

برساند، باید برتمام جزئیات مراقب باشد و بداند که در هر موقعی چه چیز براي هر کسی خوب کمال منظور 
ه بر مراتب راه داشته باشد و هم احاطه بر نفوس و پس هم باید احاطۀ باطنی. است و چه چیز مناسب اوست

مناسب نیست، یا  بداند براي این شخص ریاضت الزم است و براي فرد دیگري ریاضت. بر حاالت داشته باشد
شود و برعکس، این  می مثالً آن شخص اگر ریاضت بکشد و حاالتی براي او پیدا بشود منجر به غرور او

ضّر است، فرض  شخص الزم است غرورش به ریاضت شکسته شود، یا آن شخص روزه گرفتن براي مزاج او م
دهد ولی براي این شخص  می وردهد و در عوض دواي دیگري و ریاضت دیگري دست نمی کنیم روزه دستور

. دهد می ند، پس بنابراین دستور روزهکش می ت او راانید است و از نظر باطن هم انهم از نظر ظاهر روزه مفی
بنابراین باید براي هر شخصی بداند چه دوائی مناسب اوست و چه دستور باید داده بشود، پس باید هم 

مثالً یک نفر است که حالش طوري . محیط بر حاالت باشدمحیط بر مراتب باشد، هم محیط بر نفوس و 
است که توجهش به دنیا بیشتر است، یعنی در واقع شراب کافوري خورده است، او را چه باید بدهد؟ شراب 
زنجبیلی باید بدهد، یعنی توجهش از دنیا کمتر بشود و عشق و محبت در او زیادتر بشود، شور و حالت جذبه 

شود، این است که دستوراتی که میدهد براي آنست که حالت تکّثر و کثرت بینی کمتر بشود و در او زیادتر ب
یکی هست برعکس، حالت جذبه اي دارد که اصالً توجهی به دنیا ندارد و این براي . رو به عالم وحدت برود

مانطور که مثالً ه. رسد، ولی این ناقص است می مجذوب زودتر به مقام! سالک نقص است، البتّه درست است
چهل روز بیشتر ریاضت نکشید ولی به مقام خودش رسید، ولی حضرت ) ع(فرض کنیم حضرت عیسی 

این دلیل این . سالها ریاضت کشید، سالها زحمت کشید، دوندگی کرد و چه ریاضتهایی کشید) ع(موسی 
. کاملتر بود) ع(رت موسی بلکه حض! کاملتر بود که به یک اربعین ریاضت کامل شد، نه) ع(نیست که عیسی 

حضرت عیسی مجذوب بود و موسی سالک، این سالک مجذوب بود بنابراین، موسی . براي اینکه او سالک بود
  .کاملتر بود

رف است او را طوري تربیت کند که توجه به دنیا پیدا بشود و  می پس باید آن شخصی را که بیند مجذوب ص
ت دهد تو کار کن، باید کار کنی، باید فعالی می دارد مثالً به او دستوراگر حال کار کردن ن. کثرتی پیدا کند

گوید یک  می جز توجه به دنیا چیزي ندارد، به او! کنی و دل را با خدا داشته باشی، ولی اگر کسی است که نه
قبی بروي و توجه به آن عالم داشته ! قدري کمتر هت به دنیا کمتر شود تا رو به عپس . باشییک قدري توج
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خواهد همه را هدایت کند، باید محیط بر حاالت هم باشد،  می و نمایندة خداست و اهللا ةُخليفاین شخصی که 
بلکه بر استعدادات و نفوس هر شخصی واقف باشد که چه استعدادي دارد و چه قدري گنجایش دارد به 

دهد، به اندازة  نمی ت خیلی بزرگبه آن کسی که مثالً مزاج او خیلی ضعیف است، ریاض. اینکه قبول کند
او که نظر به استعدادات ظاهري هم دارد، نظر به زمان و مکان در . دهد می استعداد مزاج ظاهري ریاضت

کند، یکی است مثالً در جایی است که در محیط کفرست  می ازمنه و امکنه هم فرق! ازمنه و امکنه هم دارد
دهد غیر از آن دستوري است که به  می ا نیست، پس دستوري که به اوکه اصالً بویی از دیانت و ایمان در آنج

به همین جهت است که غالباً به . کنند می دهد و آنها فرق می شخص سالکی که در محیط اسالم است
گویم اگر در اینجا هم  می روند می کنند و براي تحصیل به خارجه و ممالک اروپایی می افرادي که مسافرت

د ندارید تقیدر اینجا در منزلتان هستید و تنها . د باشیدکه آداب ظاهري را دیگران ببینند ولی در آنجا مقی
گیرید و مانعی ندارد و بلکه بهتر است، بواسطۀ اینکه اگر در  می شوید، روزه می دارخوانید، سحر بی می نماز

به انجام آداب شرع در میان آنجا بیرون باشد بیشتر اوقات ممکن است خیال بکنند ریا و تظاهر است، ولی در 
د باشید و براي اینکه بدانند ما مسلمان هستیم پس باید در مذهبتان، در دینتان، در ایمانتان، جمع مقی

ب به خرج بدهید، نه اینکه پنهان کنید، بلکه اظهار کنید و افتخار کنید به اینکه دیانت اسالم را دارید و  تعص
مکان دیگران هم ببینندتان مقیدر آداب شریعتتان و در نماز چون عالوه بر اینکه شما . د باشید که حتّی اال

پرسد یا از دیگران یا از شما، که این  می بیند و از خودش می خوانید آن کسی که کافر است شما را می نماز
م حجت رسد و همین اندازه قدري اتما می گویید آداب اسالمی، اسمی از اسالم به گوشش می چیست؟ شما

ه کند که دیانت اسالم چیست؟ و شاید از صد شود و ممکن است به فکر بیفتد و همین اندازه توج می بر او
ب . نفر مثالً یک نفر هدایت بشود ب به خرج داد آن شخص مسلمان، تعص پس بنابراین در آنجا باید تعص

ب دیانتی خودش را بیشتر ظاهر کند، اینست که زمان و م کند می کان فرقمذهبی و تعص .  
آخر . خدا باشد باید به مقام قرب الهی برسد ندةخواهد هادي باشد و نمای می همینطور خود آن شخصی که

گویند براي  می گوییم و عرفا می اسفار اربعهاند  همانطور که گفتیم براي سالک آنطوري که عرفا ذکر فرموده
، یعنی از خلق به سوي حقّ، که این اولین مرحله اي است قحلَی الَا لقِاخلَ نمسفر  یکی. سالک چهار سفر است

است، یعنی  قی احلَلَا فی احلَقگر یک سفر دی. رود می شود از عالم کثرت رو به عالم وحدت می که وارد سلوك
ین دنیا ه از اکند و توج می دیگر از کثرت یک قدري باالتر رفته و به عالم وحدت رسیده و در همان عالم سیر

مثل آن . یعنی در حق است از حق است به حق است قی احلَلَا فی احلَق من احلَقسفر بعدي . کم شده است
 نمش فناست، آن وقت بعدش سفر اینجا آخرین مرحله ا. کند می کسی که در داخل محل خودش گردش

به عنوان مثال فرض کنیم یک نفر . گردد می بر است، یعنی براي هدایت از حق به سوي خلق لقِی اخلَلَا قاحلَ
از خارج مسافرتی دارد تا مرز مملکت خودش، این یک سفر . کند رو به مملکت خودش می را که مسافرت

در شهر خودش . شود تا شهر خودش که این سفر دوم است می مرحله بعد وارد مرز مملکت خودش. است
 کند و دستوراتی می رسد و مذاکراتی می وقتی به حضور. فر سوم استرسد به دربار، این س می شود تا می وارد
  . کند و برمی گردد می گیرد و بر میگردد، این سفر چهارم است که مراجعت می

باشد باید این سفر چهارم را داشته باشد یعنی اگر هنوز به آن مقام  خليفةُ اهللاخواهد  می حاال آن شخصی که
فر دوم و سوم را طی نکرده باشد و هنوز عوالم و آن مراحل را طی نکرده باشد، نرسیده باشد، یعنی هنوز س
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بینیم بعضی از دانش آموزان که  می تواند بقیه را راهنمایی کند؟ مثل این است که حاال ما می پس چطور
م، گویند، از بابت نبودن معلّ می خودشان در کالس دوم و سوم متوسطه هستند معذلک در ابتدائی درس

او هنوز . کنند درس بگوید می رود در ابتدائی، او را وادار می مجبوراً او که در دوم و سوم دبیرستان است
تواند درس بگوید؟ پس مدرس و معلّم حقیقی این است که واقف باشد و  می خودش به کمال نرسیده چطور

رب برسد و به اندازه تمام راه را بداند و کامل باشد تا بتواند دیگران را آگاه کند، ا ین است که باید به مقام قُ
رسد، آن مقام اختصاص به  نمی ه هر کسی به این مقام، البتّدنی فَتدلّی: استعداد خودش به مقام دنو برسد که

 دارد ولی دیگران هم به اندازه استعداد خودشان به اندازه اي که استعداد وجودي خود آنهاست،) ص(پیغمبر 
  . راه را طی کنندتوانند  می

ه این هم در مواقع لزوم و اتمام حجت است و االّ شرط دیگر آن است که بر نفوس، تسلّط داشته باشد که البتّ
 همیشه که بزرگان این طور نیست که مثل مرتاضین بخواهند نمایش بدهند که هر چه بگویند که اگر

در موقعی که براي دیانت، اتمام ! ش بدهند، نهتوانی فالن کار را کنی، مثل مرتاضین هند، فوري نمای می
  . شود می حجت الزم باشد، آن مانعی ندارد و

د بحرالعلوم، ابتدا حضرت نور علیشاه اول را گویند و آنطور که به ما رسیده است مرحوم سی می همانطور که
که من (دادند  می یی بود و آبحضرت نور علیشاه اول در کربال در صحن مطهر کارشان سقّا. دانسته می کافر

شوم به کربال و حرم حضرت سید الشّهداء و حرم حضرت ابوالفضل، حتماً باید از این آب  می هر وقت مشرّف
 خورم و لّذت می کنم و به یاد آن حضرت آب می سقا بگیرم و بخورم، براي اینکه یاد مرحوم نور علیشاه اول

آیند پیش آخوند عبدالصمد همدانی که در کربال  می مخالفین ایشانبعداً عده اي از دشمنان و ). برم می
 از جمله. گویند که او کافر است می زنند به حضرت نور علیشاه اول و می و تهمتاند  مرجع تقلید بوده

کند، هیچ کس ندیده که داخل حرم مشرف بشود و زیارت  می گویند با اینکه او همیشه در صحن سقّایی می
گویند تا وقتی که بر خودم ثابت  می مرحوم آخوند. کنند که حکم کفر ایشان را بنویسند می هشکند و خوا

رسد، حاال یا شب  می گذرد تا یک شبی می مدتی. دهم نمی نشود و خالف شرعی از او نبینم حکم کفرش را
ف اند  و میل داشتهاند  جمعه اي بوده یا مثالً شب زیارتی بوده که مرحوم آخوند حالی داشته که به حرم مشرّ

ف  می دهند به کلید دار که من می شوند، ولی درها بسته بوده و ایشان پیغام خواهم نیمۀ شب به حرم مشرّ
شوند و بعد از آنکه درها  می به حرم مشرّفاند  و گفته) اینطوري است که به ما شفاهی رسیده است(شوم 
آیند و خُدام هم شمع  می لهایشان وکسی نیست، ایشانروند به منز می شود و همه می شود و خلوت می بسته

 کنند و وارد می وقتی درِ جلو را باز. تا ایشان مشرف شوند صحن آورند جلوي می کنند و می ها را روشن
آید، صداي زمزمۀ دو  می بینند از داخل صدایی می شوند و درِ دوم را هم به همین ترتیب، مرحوم آخوند می

ب) که به ما رسیده استاند  این طور نقل کرده(زنند،  می نفر که با هم حرف کنند که این دزدي  می تعج
است آمده داخل حرم شده شبانه، دو نفر هستند و چطور شده ما اطالّع پیدا نکردیم؟ در بسته است و اینها 

بینند نور  می جلو،روند  می شوند و می کنند، وقتی وارد می کنند؟ باالخره با شک و تردید در را باز می چه
. و مشغول زیارت است از استعلیشاه اول است باالي سر مطهر، یعنی کنار ضریح و در آنجا مشغول راز و نی

پرسند که براي چه  می خورد، بعد آخوند و خدام از ایشان می مرحوم آخوند و همراهان ایشان حالشان به هم
شب کارم همین است، شب در موقع خلوت که هیچ کس  فرمایند من هر می این وقت آمده اي اینجا؟ ایشان
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بعداً البته مرحوم آخوند و دیگران، آن شکّشان . آیم براي زیارت و در اینجا مشغول زیارت هستم می نیست،
زدید، این چطور  می گویند به اینکه خوب، شما دو نفر بودید که با هم حرف می در اینجا. شود می برطرف

کردم و از داخل  می من درخواستهایی! فرمایند نه، دیگري نبود می جاست؟ ایشانشد؟ آن یک نفر دیگر ک
کند، با اینکه مرجع  می خورد و اظهار طلب می شنیدم، این است که حال آخوند به هم می ضریح جوابهایی

المعارف نوشت می کند و مشرّف به فقر می تقلید بوده ولی با این وجود اظهار طلب حرُ ۀ مرحوم شود که کتاب ب
آخوند را کسی که نگاه کند واقعاً دریایی است از مراتب معرفت و عرفان و سلوك، همانطور که اسمش هم 

شود که بله، آخوند هم گمراه شده و فریب خورده و با اینکه مرجع  می بعد شایع. ا مسمی ایی استباسم 
ب د همسی. دهند می د بحرالعلومخبر به سی. تقلید است، فریب خورده کند چطور شده آخوند که این  می تعج

شبهاي زیارتی کربال معموالً یک شبهاي مخصوصی است و شبهایی هم هست که مخصوص ! طوري شده
شبهاي زیارتی مثل شب اربعین که شب زیارتی کربال است و یا مثالً شب اربعین، شب . زیارت نجف است

ج(تولّد حضرت سیدالشّهداء، شب تولّد حضرت حجت  عه رَج و امثال اینها، بلکه اهل نجف ) لَ اهللاُ تَعالی فَ
د هستند که شب شهادت حضرت امیر بیایند به کربال براي زیارت، یعنی به عنوان تسلیت حضرت مقی

العلوم حرکتبه هر جهت یک شب زیارتی اي بوده که سی. سیدالشّهداء کنند و براي زیارت به کربال  می د بحرُ
ف د هم شدند، چون ایشان هم مرجع تقلید بودند و سی می وند و معموالً وارد منزل آخوندش می و نجف مشرّ

کنند و بعد در  می آورند و استقبال می شوند و احترامات الزم را به جا می مرجع تقلید بوده، اینست وارد آنجا
ب خورده اید و با این و فری! جناب آخوند من شنیده ام که شما هم بله: گویند می دشوند، سی می خلوت که

ندر ارتباط پیدا کرده اید؟ گفته بودند بله بعداً . خواستم پیدا کردم و یافتم می باالخره من آنچه! درویش قَلَ
گوید به اینکه ممکن است که این آقا درویش را من هم ببینم که مالقاتی بکنیم؟ مرحوم آخوند می دسی 
ن کنم، من به توانم براي ایشان تکلیف معی نمی من! شاه استحضرت نور علی! فرمایند آقا درویش نیست می

د سی. کنم اگر اجازه فرمودند بسیار خوب و االّ کسی نیستند که من بخواهم احضارشان کنم می ایشان عرض
دانید  می گوید بسیار خوب هر طور که خودتان می هم چون عالقه مند بوده به این که مالقات کند اینست که

. فرمایند بسیار خوب مانعی ندارد می کنند و ایشان هم می ایشان به حضرت نور علیشاه اظهار. یدمذاکره کن
 آیند و صحبت هایی می شب بعد منزل آخوند. رویم آنجا می شب، محرمانه به طوري که کسی دیگر نباشد

اتمام حجت  مقصود من این قسمت است که چون اتمام حجت بوده و براي یک نفر مرجع تقلید. کنند می
 د از مرحوم نور علیشاه سؤاالتیاین است که در اینجا سی. شود می ه باعث هدایت عده زیاديبشود البتّ

مرحوم نور علیشاه هم با اینکه به ظاهر قلندري بوده ولی دریایی از علم بوده، دانشمند و مجتهد . کند می
گوید بسیار خوب حاال این اسم  می د تا باالخرهشنو می کند جواب می د سؤالبوده، حکیم بوده و هر چه سی

چیست؟ این لقب نور علیشاه چیست؟ نور، خیلی خوب، علی هم خیلی خوب، آخر شاه با این وضع قیافه و 
 فرمایند، می این هیکل و لباس، این لقب شاه یعنی چه؟ چه معنایی دارد؟ مقصود عباراتی است که ایشان

ارم نسبت به نفس خودم و نفوس سایرین و احاطه دارم، از این جهت شاه فرمایند براي اینکه سلطنت د می
گویی همین جا موقعش است و اگر بر نفس  می کند که بسیار خوب، پس اگر راست می د عرضسی. هستم

 خورد و بعد یک مرتبه توجهی می ایشان حالشان به هم. من احاطه داري، تحت تأثیر خودت قرار بده
کند  می افتد، بعد حرکت می زند و بی هوش می شود و صیحه اي می حرالعلوم حالش منقلبد بکنند و سی می
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د به آخوند بعداً سی. روند می شود و می این مجلس تمام. کند می افتد و عذرخواهی می و به دست و پاي ایشان
 هم به ایشان اظهارکند که ممکن است تقاضا کنی از ایشان که مجدداً هم مالقاتی کنیم؟ آخوند  می اظهار

گویند تا حاال نوبت ما بوده، حاال او باید دنبال ما بیاید و  می کنند و مرحوم نور علیشاه هم در پاسخ می
شود می د هم مشرّف به فقرباالخره سی .  

د بحرالعلوم مراتبی در سلوك داشتند و حتّی رساله اي دارند در سیر و سلوك که رسالۀ سیر این است که سی
ن شده است و مقام صاحب االمر، د معروف است و حتّی این مقاماتی هم که در وادي سالم معیوك سیو سل

د در آنجا مشغول ن کرده که به عقیدة ما سینویسند سید معی می ...مقام امام زین العابدین، حتّی مقام هود و
ایش رخ داده و امام را در آنجا ریاضت بوده، مشغول عبادت بوده، در حال مراقبه بوده و کشف و شهودي بر

زیارت کرده، این است که مقام حضرت حجت در آنجا ذکر شده یا مقام حضرت زین العابدین، اینها بر اثر 
ه الزمه اش پس داشتن خالفت الهی. کنند می پس در موقع اتمام حجت اینطوري. سیر و سلوك بوده است

محیط بر همۀ مملکت و افراد مملکت باشد و اگر کسی  سلطان باید. این است که بر نفوس مسلّط باشد
ه داشته باشد، خواهد سلطنت کند و سلطنت الهی می پس آن کسی که! مافوق او باشد که دیگر سلطان نیست

  . باید محیط باشد
از طرفی صفاي نفس هم داشته باشد، دل او صافی شده باشد و از غل و غش و کدورات و کثرت بینی و 

. نیه، از همه صافی شده باشد و دل او صافی و بی کینه شده باشد و شیطانِ او اسالم آورده باشدهواجس نفسا
یعنی مطیع او شده . شیطان من بر دست من اسالم آورده است. دیيلی ع مسلَطانی اَيش: دفرمای می پیغمبر

ة شهویه و غضبیاره تبدیل شده باشد به نفس مطمئنّه و قودو بال و دو دست شده باشد ه باشد و نفس ام
براي قوة ایمان و تحت اختیار او باشد، به طوري که هیچ وقت از احاطه او خارج نشود، از سیطرة او خارج 

هم او از خدا . نشود و به امر او باشد و در هر جا او امر کند او اطاعت کند و االّ برخالف امر او رفتار نکند
وقتی ما از خدا راضی باشیم خدا از ما راضی است، امتحان کنیم براي . راضی باشد و هم خدا از او راضی

کوه و  اینکه ببینیم خدا از ما راضی است یا نه، ببینیم آیا در دلمان راضی هستیم از خدا یا نه؟ اگر در دل ش
کوه داریم یا از ناراحتیها بِدهیها و گله داریم و از گرفتاریها اگر ناراضی هستیم و از وضع زندگی خودمان ش ،

پس ما ناراضی ! فرستد می فرستد؟ خدا می امثال اینها ناراضی هستیم، با خود بگوییم اینها را چه کسی
. پس وقتی ما ناراضی باشیم از خدا، خدا هم از ما ناراضی است. او که خدا باشد م از خدا و از فرستندةهستی

د تسلیم امر او باشیم، این دلیل است که خدا هم از موار م، اگر ما در همۀپس امتحان کنیم اگر ما شاکر باشی
   1.نهوا عضر م ونهع اُهللا یضراست،  ما راضی

ف کرد بر یوسف  می رضایت خدا بسته به رضایت ما به معنی این است که وقتی حضرت یعقوب بارها اظهار اَس
خواهی اسم یوسف را  می ف، ندا رسید که تا کیخورد بر یوس می و دائم تأسف، فوسيلی فا عسوا اَ:فرمود می و

من غم و  2ی اِهللالَزنی اح ی وثّا بشکوما اَانِ ببري؟ و از این به بعد حقّ نداري اسم یوسف را ببري؟ که عرض کرد
کنم،  می کنم، از دوست است که به خود او شکایت نمی کنم و به غیر او شکایت می غصه ام را به خدا شکایت

  . نيماحالر مرحاَ نتاَ و رالض ینِسی منا برگویم،  می هر چه گرفتاري هست به خودش یعنی
                                                

  8آیه / سوره بینه  - 1
  86آیه / سوره یوسف  - 2



183 

ایوب گرفتاریهایی که داشت هیچ وقت شکایت نکرد، هیچ وقت ناشکري نکرد، فقط در آخر عرض کرد خدایا 
، دیگر تو نيماحالر مرحاَ نتاَ، تیتو از همه رحم کننده تر هس! دانی می به من سختی رسیده، تو از همه بهتر

. آورم نمی شوم و جز تو به دیگري رو نمی این حال من است و به جز تو به دیگري متوسل! دانی می خودت
ل ه کنیم یا متوسولی اگر به غیر او توج. این است که خداوند هم استجابت کرد و همه چیز را به او برگرداند

ه غیر از خدا کنیم، این درست نیست و دلیل این است که بنده هنوز در بندگی شویم یا شکایت خدا را ب
لش حضرت پس باید رضایت حضرت یزدان باشد که آن هم مراتبی دارد که او. خودش کامل نیست

عرض کرد دالشهدا در همان موقعی که از اسب به زمین افتاد سیصرباً علی بقَبِ ضاًک، رِالئضائماً يسلک ت
، راضی هستم به قضاي کضائقَبِ ضاًرِ، یعنی خدایا صبر دارم بر بالي تو و آزمایش تو، نيثيغستاملُ اثَيا غي کمرِِالَ

ِ يسلتتو، یعنی آنچه که تو حکم کنی راضی هستم،  این سه مرتبه است، . ، تسلیم امر تو هستمکمرِالَماً
ل به ما نشان بدهدخواست او صرباً علی بهنوز هم ارادة عنی، یکالئ خودم هست و توجت خودم ه به انانی

 ارادة کنم یعنی می کنم و صبر می فرستی بالست، ولی خودم را نگاهداري می بینم که تو آنچه می دارم و
تو  رادة خودم را در مقابل ارادةفرستی و من ا می تو هم هست که بال ان هست و ارادةخودم هنوز در می

 لل ناگوار و خیلی سخت است و تحمیعنی در مرحله او ،کضائقَبِ ضاًرِ :دفرمای می عدب. کنم می نگاهداري
ِ يسلت کنم، بعد از آن می  این مرحله باالتر است، یک مرتبه که سالک باالتر رفت اراده اش گم ،کمرِالَماً
کوه نیست، اراده کضائقَبِ ضاًرِفقط ! شود، اولش نه می دانم  می اي از خودم دارم و بود ولی در این مرحله ش

ت من هم هست ولی آید همه از توست و هم از طرف توست و انانی می آنچه که تو فرستاده اي و آنچه که
م بودراضی هستم این مرحله دو .م مرحله اي است که انانیمرحله سوت از من رفته و ت بکلّی گم شده، انانی

ِ يسلت فانی در حق شده، میت بین دو دست  السالغ یدي نيب تيملَا اَکَنی دیگر در اینجا مانند یع کمرِالَماً
حاال . خورد نمی دهد این طرف و آن طرف افتاده است و هیچ تکانی می غَسال، دستش اینطوري است، حرکت

ال، این معنی هم در مقابل امر تو، مانند میت هستم در مقابل غَسيسلت ِ بنابراین وقتی  پس. است کمرِالَماً
ه را پیدا کند، باید این سه مرحله را طی کرده باشد و خواهد لیاقت خالفت الهی می رسد و می سالک به کمال

ن طور شد آن وقت اراده او، در مقام کمال اینها را داشته باشد تا اینکه از آن طرف لیاقت پیدا کند، وقتی ای
ن کٍُ يئشل ولُقُت نتاَ و ونَکُين فَکُيئٍ شل ولُقُا اَناَکند که  می حق بتوسط او ظهور شود و ارادة می حق ارادة

ل خودم و نمونه (که بنده من اطاعت من را بکن تا تو را مثل خودم قرار بدهم  ونَکُيفَ یا مثل خودم، یا مثَ
 ت ایجادخالقی کنم فوري می خودم قرار بدهم تا همانطور که من وقتی اراده ندةو نمای) خودم قرار بدهم

این معنی  ونَکُين فَکٍُ يئشل ولُقُت نتاَ: ت داشته باشد کهکنی اراده تو خالقی می کند، تو هم وقتی اراده می
 خواهد و می خواهد مگر آنچه خدا نمی ،شاَء اِهللايما تشائُونَ االّ ما نمایش خواست حقّ است در خواست ما، که 

خواهد، یعنی از خودشان هیچ خواستی ندارند، از خودشان هیچ اراده اي ندارند  می خواهد مگر آنکه خدا نمی
خداست بتوسط آنها، مانند  ارادة و هر وقت هم اراده اي کنند، هر وقت هم اظهار امري کنند، امر خداست و

مد  می گوید که از خودش هیچ ندارد که هر چه نایی یعنی آن کسی که می نی، همانطور که مولوي ی د در ن
و باقی به اند  پس آنها هم همینطورند و فانی از خودشان شده! نی که از خودش صدائی ندارد. صدا از اوست

  . حقّ است کنند ارادة می گویند امر حقّ است و آنچه اظهار می حق شده اند، آنچه
  اَلعظيم يلاَلع صدق اُهللا
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  راتب آندر بیان امر به معروف و نهی از منکر و م - 35
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
امر و نهی . همانطور که قبالً هم ذکر کردیم یکی از دستورات شرع مطهر امر به معروف و نهی از منکر است

من بر همه و مسلّ ی ه کم معنوي بر همه است وط و حاواقعی حقّ آن کسی است که م ه است  او حق تَعالی شَأنُ
عد هم آن کسی که نمایندة حق باشد که ر را فرموده است و در قرآن مجید آورده است، بکه احکام شرع مطه

رف الع ر بِ آم ر به معروف باشد که باید حتماً انجام بدهد پیغمبر است و خطاب به پیغمبر است و او باید آم .
ت دارد و اش عمومی هف و نهی از منکر مراتبی دارد و مراتب اولیچون همانطور که گفتیم امر به معرو

ف هستیم که همانطور که مثال هم زدیم مثالً همه ما هر کدام موظّ. ن ندارداختصاص به یک فرد معی
چند نفر . دیگري را اگر فراموش کند یا غفلت کند در کار خیر یا در امر عباديِ خودش، یادآوري کنیم

ایم از ظهر تا نزدیک غروب، چند نفر حرکت کردند نمازشان را  ی نشستهمنزلی، در یک محلّایم در  نشسته
اید،  اند، اینجا این وظیفه دیگران است که بگویند چطور فراموش کرده خواندند ولی یکی دو نفر نشسته

ه معروف که غیر از امر ب! این امر به معروف است. شود حرکت کنید که وقت نماز دیر می! نمازتان را بخوانید؟
اند و هم عالوه بر اینکه آن دو نفر نماز  کوتاهی کرده ید یادآوري کنند، اگر نکنند آنهاپس با! این نیست

اند و  هم کوتاهی کرده گویند اینها اند و هیچ چیز نمی هاند و گناهکار هستند، اینهایی هم که نشست نخوانده
اند و هر کسی تکلیف خودش را باید  به ما که نفرموده! ه ما چهگناهکارند، پس بنابراین اینکه ما بگوییم ب

: اشد و راهنمایی کند کهبلکه باید انسان خودش دالّ بر خیر ب! جاست این بی! خود است انجام بدهد، این بی
مثل ، آن کسی که داللت بر کار خوب کند مثل این است که خودش کار خوب کرده، لهعفاکَ ريِی اخلَلَع الٌلداَ

این است که کمک کرده به او و خودش شرکت داشته در آن کار خوب، پس نباید به هیچ وجه بگوییم که به 
. آورد ها به بار می جاست و در خیلی از موارد خرابی این به ما چه و به من چه، در بیشتر موارد بی! ما چه

د، بگوید آخر مگر تو مسلمان نیستی؟ کند، باید یک قدري بیشتر بگوی ی اگر دید که آن شخص اعتنا نمیحتّ
ی اگر حتّ! خوانی؟ ن شده است، چرا نماز نمیمگر تو پیرو پیغمبر نیستی؟ پیرو اسالم نیستی؟ خوب، نماز معی

کنم براي اینکه من  کنند، بگوید بنابراین من با تو همنشینی نمی باز هم کوتاهی می! بعد ببیند که نه
اینها هر کدام امر . کنم م و تو نماز را مقید نیستی، من هم با تو همنشینی نمیدان مسلمانم و نماز را واجب می

به معروف است، ولی اگر فرض کنیم بداند که در یک موقعیاي هم نماز  هتی قرار گرفته است و عد
ایراد خوانند، اگر او چیزي بگوید آنوقت باعث زحمتش بشوند، او را بزنند و زجر بدهند و یا مثالً اگر  نمی

بگیرد به این عدمر کردهه که نماز نخواندند و این عد رب خَ وقت  اند و باعث خطر براي خودش باشد آن ه، شُ
ه ولی اگر بتواند البتّ. براي اینکه ایجاد خطري براي خودش نشود! مجبور است که ساکت بشود از راه ناچاري

وقت آن امر حقیقی و نهی  آن. کند در همه مواردباید انجام بدهد، هم امر به معروف کند، هم نهی از منکر 
د سحقیقی براي آن ک ی د باشد، یعنی امر او بسطی والْ یست که اوالً خودش هم عامل باشد و عمل کند، ثانیاً ذُ

  . تواند دیگران را وادار کند د نباشد به آداب شرع، چطور میآن کسی که خودش مقی. داشته باشد
  کی تواند که شود هستی بخش          ش ذات نایافته از هستی بخ

شود یا آن کسی که مقید نیست که نمازش را در اول وقت  آن کسی که فرض کنیم خودش سحر بیدار نمی
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گویی  گویند اگر راست می دیگران می! ل وقت؟خوانی در او بخواند، آن وقت به دیگري بگوید که چرا نماز نمی
پس بنابراین آمر به معروف و ناهی از منکر، . خودت باید حرکت کنی لکنی؟ او پس چرا خودت حرکت نمی

ل باید خودش عمل کند تا بعد بتواند به دیگران بگوید، تا مورد ایراد و اعتراض دیگران نباشد و یکی دیگر او
ید باشد  والْ ر فرض ، یعنی اگ)بسط ید داشته باشد(امر به معروف مال موقعی است که قدرت داشته باشد و ذُ

اش  زنند و مسخره کند و اگر او بگوید، عالوه بر اینکه او را کتکش می کنیم ببینید کسی عمل زشتی می
ر به معروف حقیقی  کنند، خوب این چه فایده کنند و بدتر می کنند و اصالً اعتنا نمی می اي دارد؟ وقتی آن آم

اي با خدا دارد و مقید  اال پیدا کرده و رابطهصال به عالم بکند، روحش اتّ که عالوه بر آنکه خودش عمل می
اقش بزند، همانطور که شرع اش بزند، شلّ تواند که اگر او گوش ندهد، تازیانه است به عمل کردن، آن وقت می

باز اگر دو  .کنند زنند یا حبسش می اش می س فرموده که آن کسی که یک مرتبه نماز نخواند، تازیانهمقد
دهند، مرتبۀ چهارم حکمش قتل است، اگر  مه را برایش انجام میم همین جریسو بۀمرتبه تکرار شد مرت

چهارم ببینند باز هم کسی نماز نخواند، یا عمداً ترك روزه کرد و ترك این عمل واجب کرد و افطار  مرتبۀ
  . کرد در روز ماه مبارك، بدون اینکه عذري داشته باشد، این حکمش در مرحله چهارم قتل است

ل یا یا اینکه در مرحله او. ید یعنی اینکه بتواند در مرحله چهارم او را بکُشد یا حکم قتلش را صادر کند بسط
اش کند، همان جریمه م جریمهدو ن شده است که تازیانه باشد یا حبس باشد، در هر موردي یکی اي که معی

  . از اینها
ر حق را پیدا کرده باشد و خودیت خود را آن کسی که اعضایش اعضاي حق شده باشد و هیمنه و اقتدا

تی نداشته باشد درباخته و طرد نموده و آن خودیگوید،  گوید خدا می یعنی آنچه می(تش را باخته باشد و انانی
آن ) دهد و عمل او عمل خودش نیست و از طرف خداست کند یعنی خداوند به دست او انجام می آنچه می

ل خودش باید و نهی بنماید و دیگران را هم وادار به معروف و ترك منکر کند که او تواند واقعاً امر وقت او می
شود،  ت او میولی اگر این حاالت در او وجود نداشته باشد آن وقت باعث غرور و انانی. با این حاالت باشد

اعث افساد است، باعث شود که انانیت او زیادتر بشود، غرور او زیادتر بشود، ظهور خودیت بشود که ب باعث می
ظلمت وجود خودش است و آن کسی که بتواند امیال نفسانی خودش را بر حکم خدا و در امر خدا غلبه 

در موقع اجراي احکام هیچ مالحظه ) ع(همانطور که علی . تواند امر به معروف و نهی از منکر کند ندهد او می
دوم، که وقتی پسرش در شام، خالف شرع  یا خلیفۀ. کرد ردي حکم را جاري میکرد و در هر مو افراد را نمی

آن وقت معاویه گفت پسر . مرتکب شده بود، آمدند به او گفتند، او هم نوشت به معاویه که باید حدش بزنی
م شنید که او انجام نداده، فوري نوشت دو خلیفۀ. ؟ و این کار را انجام ندادخلیفه است من چطور حدش بزنم

با یک شترِ بسیار سخت و ناهمواري و با یک شخصی که بسیار بد اخالق و تندي باشد، که او که او را بفرست 
ه رسید، آمدند خبر وقتی وارد مدینه شدند، پشت شهر ک. را با عجله بیاورد به مدینه، که من حد جاري کنم

آنکه پیش من بیاورید، دهی؟ دستور داد تا پیش از  دوم که پسر تو را آوردند، چه دستور می دادند به خلیفۀ
نویسند تازیانه را زدند به چند  می. اي که باید بر او بزنید، بزنید و بعد بیاورید حدش را جاري کنید و تازیانه

دائم فریادش کم شد، کم شد تا به جایی که . کرد ل دائم گریه و ناله و فریاد میعدد تازیانه که رسید، او
حد شرعی را باید جاري کنید و تا آن ! گفت نه. یفه که این طور شدهخیلی ضعیف شد، آمدند گفتند به خل

تا به جایی رسید که هنوز تازیانه . اي که باید انجام بشود، انجام بدهید و تا آخرِ حدش، تازیانه را بزنید اندازه
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رد رد، آن . تمام نشده، فرزند او زیر تازیانه م وقت آمد براي تشییع اطالع دادند، وقتی آمدند خبر آوردند که م
اش و شروع کرد به گریه کردن و گفت که فرزندي را که در راه خدا براي اجراي حد از دنیا رفت، باید  جنازه

  . ها و حدود هم همینطور در سایر قسمت. کرد ت را نمیمقصود هیچ مالحظه شخصی. بر او گریه کرد
د باید عمل هم داشته باشد، که ما در اجتهاد، وجود داشته باش ة قدسیۀپس هم عالوه بر آنکه باید خودش قو

را ما  ة قدسیۀآن قو. اي که ارتباط با عالم باال داشته باشد هیعنی قو ة قدسیۀقو. دانیم قوه قدسیه را الزم می
پس مافوق باید ! دارد و چه کسی ندارد ة قدسیۀن کنند که چه کسی قوتوانند معی دانیم و افراد نمی نمی
نمعی ط باشد و همه احکام را بیان تواند بر احکام مسلّ را دارد و می ة قدسیۀکند که چه شخصی است که قو
م این که به آن احکام عمل داشته باشد، یعنی خودش لین شرطش این است و شرط دواین شخص او. کند

خواستند یکی را حد  یالم مالس لیهاین است که باز هم در آن حدي که حضرت علی ع. عمل به احکام کند
ن فرمودند که این ل معیپس یعنی او. بزنند، فرمودند کسی که تاکنون حد بر او واجب نشده بیاید و حد بزند

دارد و سپس معی ؟ حضرت فرمود یکی از !ن فرمود که براي تازیانه زدن چه کسی بیایدشخص جریمه و حد
. اي بر او تعلق نگرفته بیاید اي ندارد و جریمه واجب نشده و جریمهشما، هر کدام که واقعاً تا حاال حدي بر او 

هر کس پیش خودش فکر کرد ) خودي و همانطور به دروغ باشند ها هم که مثل مردم حاال نبودند که بی آن(
کس نرفت جلو، خود حضرت  هیچ. که نه، بر او هم یک موقعی حد واجب شده، یا اینکه حد خورده است

دیگران هیچ کدام در . د و حد زدند، یعنی فقط خود حضرت بود که عمل به احکام کرده بودتشریف آوردن
ل . وظیفه خودشان پابرجا نبودند و عمل نکرده بودند، این است که اختصاص به خود حضرت داشت که در مثَ

ره، اگر ما را اگر واقعاً ما را که سرا پا گناهان کبیره هستیم، نه صغی» ماند و حوضش علی می«است که 
شود که  ماند، بلکه باز هم کسی پیدا نمی بخواهند به گناهان صغیره بگیرند، در اینصورت هیچ کس باقی نمی

! اي نشده باشد، منتها فقط امید ما به این است که خداوند به ما توفیق توبه عنایت بفرماید مرتکب گناه کبیره
  : گوید صائب می اگر با این ترتیب که هستیم همانطور که و االّ

  امید ما به نمازِ نکرده بیشتر است         ر خاطر اگر در نماز معتبر است حضو
پس امید ما ! ایم ولی تا حاال ما نمازي که با حضور خاطر باشد و نماز که ارزش داشته باشد که به جا نیاورده

نداریم و امیدوار به  از خودمان هیچما  و االّ» مگر لطف شما پیش نهد گامی چند«به نمازِ نکرده بیشتر است 
  . هستیم عنایت آنها
  یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم               سعـــدي مگر از خرمن اقبال بزرگان     

کند، باید مراقب باشد و عمل به احکام داشته باشد و بعد هم قدرت داشته  پس آنکسی که امر به معروف می
، آن مواردي که در اواخر عمر شریفشان طاعين المل یأال ر: که حضرت امیر فرمود باشد که بتواند انجام بدهد

هایی  ر بودند از پیروان خودشان و آنها را چه سرزنشداد که خیلی حضرت ناراحت و متأث در کوفه رخ می
کنیم،  جا ذکر میمناسبت نیست در این بصره فرمود، که این هم بی کردند، یا اَشباه الرِّجال را که در خطبۀ

گویند که ناصبی بود، دشمن اهل بیت بود، او رفته بود به بصره و اتفاقاً از  ، چون می1عارف عبدالسالم ۀقضی
در مسجد بصره نطقی کرده . تعمیر کنند را همانجا هم خبر داده بود به شام براي اینکه از طرف او قبر معاویه

ر شما و به شما ي مردم یکی آمد به مسجد شما و باالي منبا: بود، مقصود این عبارت است که گفته بود
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که ) یعنی شما مرد نیستید، شبیه مرد هستید(یعنی اي صورت شبیه مردها  ا اَشباه الرجاليخطاب کرد 
ل در مسجد بص است در خطبه) ع(فرمایش علی  م جاليره خواند، که فرمود اي که بعد از جنگ جالر ا اَشباه  و

کنم  یعنی من رد می) تقریباً به این عبارت(گویم که اي مردان حقیقی،  گفت ولی من می. بِرِجالٍلَستم 
ه بعد از آنکه او از بصره البتّ. گویم اي مردان حقیقی و اي مردان واقعی و کاري را و می) ع(فرمایش علی 

رت در مقصود اینکه حض. رود یگیرد و از بین م کوپتر آتش می کوپتر در بین راه هلی کند با هلی حرکت می
فرماید که چقدر نسبت به من  هاي اهل کوفه را می ها و سرزنش مالمت ،ا اَشباه الرجاليفرمایند  آنجا می

وفایی کردید، کوتاهی کردید و در آن موقع است که خدمت حضرت گاهی مطلبی یا چیزي عرض  بی
دهند چه بگوید؟  ، یعنی آن کسی که گوش به حرفش نمیاعطين ال مل یأال رفرماید که  نند، حضرت میک می
أال رنظري نیست و حرفی ندارم ی .  

تواند  از نظر معنا هم همانطور که گفتیم هر کسی که قلبش، دلش از هواجس نفسانی خالی نشده باشد، نمی
نفس انسان پیدا هواجس آن خیاالت شیطانی است که در . امر به معروف و نهی از منکر حقیقی انجام دهد

به هر حال . چه به دست یا به پا یا غیر آنها کند به اعمال خالف، چه زبان وادار کند، شود و او را وادار می می
آن کسی . گویند را هواجس می کنند به اعمال خالف که آنها ر میآن خیاالت، آن اعضاء و جوارح، او را وادا

از آفات نفسانی دور نگشته باشد و صاف و صافی از  که از هواجس شیطانی خالص نشده باشد و قلبش
کدورات نشده باشد و از شیطان فرار نکرده باشد و در پناه امان خدایی واقع نشده باشد، اینطور شخصی 

ریح قاضی می آن وقت امرهاي خالف می. تواند امر به معروف و نهی از منکر کند نمی شود و  کند، آن وقت شُ
براي . هدر دادنی استف امیرالمؤمنین یزید کرده، از دین جدش خارج شده، خونش گوید که حسین مخال می

اش  اینکه هواجس نفسانی در او بود و تحت تأثیر واقع شد، این است که قلمش، زبانش، همه چه؟ به واسطۀ
نفس  ل خودش از شیطان دور شده باشد و تحت تأثیر شیطان وپس باید او. کند مطابق امر شیطان رفتار می

  .نباشد تا بتواند حکم صحیح بدهد
قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع  
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و ابودجانه در ) ع(شرح آیاتی از سوره احزاب و فداکاري حضرت علی  -36
  جنگ احد

  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

آن کسی که امید به خدا و روز قیامت دارد و یاد . او سرمشق بگیرید فرماید از خداوند راجع به پیغمبر می
 1،واهانتفَ نهم عکُيهما ن و هذوخفَ لُسوالر مکُيما آت و) از پیغمبر خدا(کند، باید از او سرمشق بگیرد  خدا بسیار می

آنچه نهی کرده شما را از آن، باز فرماید آنچه که پیغمبر براي شما آورده و دستور داده او را بگیرید و  می
و چونکه مؤمنون آن ) یعنی عمل پیغمبر و رفتار و روش آن حضرت را در نظر بگیرید. (بایستید و ترك کنید

کنند، خوشحال شدند و گفتند این است آنچه  هاي مختلف را دیدند که کمک به مؤمنین می احزاب و دسته
. را مگر ایمان و تسلیم اند و زیاد نکرد آنها راست گفته و رسول که وعده داده است به ما خدا و رسول، خدا

یک دسته از مؤمنین مردانی . یعنی وقتی آن مالئکه و فرشتگان را دیدند، ایمان و تسلیمشان زیاد شد
اند،  اند عمل کرده اند و به آن پیمانی که با خدا و رسول بسته هستند که عمل کردند به آنچه که پیمان بسته

وا لُدما ب وآرزوش خودشان برسند  اي که منتظرند به اند و یک دسته اي به آرزوي خودشان رسیده ستهیک د
رسند و  یی که در راه او بروند و مجاهده کنند باالخره به اجر خودشان میآنها. شود ، تغییر داده نمیاليبدت

  . کند آن امر خدایی تغییر نمی
چون این قضیه بعد از . حنین و هوازن نازل شد دربارة غزوة حزاباالَ نونَؤماملُ أیر املَ و ۀآیاینجا در آیه اولی، 

ه حضرت تشریف بردند به طرف طائف، که آن قبایلی که در اطراف، بین بعد از فتح مکّ. ه واقع شدفتح مکّ
ییالقی عربستان  طائف قسمت نسبتاً. را فتح کنند هایی که در بین هست، اینها آباديه و طائف هستند و مکّ

اي ما باشد، ییالقی است که در وسط زمستان درجه حرارت به ه ییالقی نیست که مثل ییالقهالبتّ. است
در . ه ییالق استولی البته نسبت به شهر مکّ. رسد بیست و پنج درجه و بیست و نه درجه و این حدود می

طائف مجو و سختی در آنجا بودند که حضرت سفري  قبایلِ خیلی جنگ. لین و ثروتمندان زیادي بودندتمو
ت کردند حضرت را، لذا حضرت به آنجا مهاجرت کردند، ه اذیقبالً به آنجا فرموده بودند و از بس مردم مکّ

شب هیچ جایی نداشت، یکی دو روز بعد که . ولی حضرت را در هیچ جا راه نداند و خیلی به زحمت بود
، غالمِ آن دو نفر یهودي که در آنجا باغی داشتند، آمد خدمت حضرت خواست برگردد و مراجعت بفرماید می

ت کردند که اي آورد و لطفی کرد و بعد صاحبان باغ که دو برادر بودند او را دیدند و او را خیلی اذی و میوه
اینست که تصمیم . این است که حضرت صدمات زیادي از طائف به خاطر داشت! چرا به پیغمبر کمک کرده

راهش هم . ه فاصله داردند که بروند طائف را فتح کنند، طائف در حدود صد و چهل کیلومتر با مکّگرفت
ه است، بسیار خوب اي دارد که خیلی پیچ و خم دارد و مخصوصاً حاال که جاد کوهستانی است و گردنه

شود که   احساس نمیاند، ولی به طوري است که اصالً اند، خیلی وسیع و آسفالت و پیچ و خم زیاد داده ساخته
از باالي گردنه تا پایین بیست و چهار کیلومتر، بیست و پنج . اند رویم، از بس خوب درست کرده سرباال می

در پشت آن گردنه چند فرسخی بعدش، شهر . شود طور گردنه است، ولی هیچ احساس نمی کیلومتر همین
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ه را فتح کردند، حرکت کردند براي عد از آنکه مکّحضرت ب. ه استتر از مکّ طائف است که خیلی باال و مرتفع
ها هم، مانند ابوسفیان و پیروان ابوسفیان و مشرکینی  اي از تازه مسلمین و تازه اسالم آورده هعد. فتح طائف

. آوري غنیمت در قشون حضرت بودند که تازه اسالم آورده بودند، اینها هم آمدند و به امید فتح و جمع
قبل از آن که به آنجا برسند، ) اي بود چون در وسط راه تنگه(ود از قبیله سقیف رد بشوند موقعی که قرار ب

و پیش ) مند و مؤمن بود، در آن موقع ایمان کاملی داشت چون واقعاً عالقه(ابوبکر خیلی خوشحال بود 
فر الت و لوت مان کم بود و سیصد و سیزده ن هخودش فکر کرد و شاید به دیگران هم گفت که وقتی ما عد

نویسند در حدود ده هزار  که می(ت زیاد حاال با این جمعی! بودیم که هیچ اسلحه هم نداشتیم، فتح کردیم
او مثل اینکه چشم کرد قشون را، ولی از . کنیم ت قطعاً فتح میبا این جمعی) نفر در رکاب حضرت بودند

! خواست نشان بدهد که نخیر که خداوند میاین است . نهایت عالقه و خوشحالی که داشت این حرف را زد
ر است و باعث فتح بلکه همان کمک خدایی و نصرت خدایی مؤثّ. ه اثر ندارد، ولو اینکه ده هزار نفر باشیدعد
یناین است که از آن تنگه که عبور کردند د. شود می ینُ الطُّلوع از آنجا . بود و هوا تاریک و روشن بود ر بِ

 ي کوه را بگیرد و از کوه به آنهار عبور کنند ولی دشمن قبالً فکر کرده بود که باالحرکت کردند که زودت
تنگه هم طوري نبود که همه مجتمعاً بتوانند حرکت کنند و به ترتیب اندك اندك . تیراندازي و حمله کند

 شروع کردند رفتند، به محض اینکه وارد تنگه شدند، دشمنان از باال طور که قشون می همان. رفتند جلو می
از این طرف فرار . به تیراندازي و مسلمین انتظار اینکه اینجا تیراندازي بشود را نداشتند و همه فرار کردند

هکردند، جلو رفتند، عد اي گفتند چطور خداوند به ما  هاي به عقب برگشتند، این هم سبب شد که یک عد
ین دین را غالب خواهد کرد و به ما فرمود که فتح خداوند که قبالً هم وعده داده که ا! وعده فتح داد؟

  ! کنیم، آن وقت چطور شد که اینطور شکست خوردیم؟ می
ت خودشان ننازند، خواست مسلمین بدانند که تنها به زورِ بازوي خودشان و به جمعی در صورتی که خدا می

خداوند نداشته باشند، این است که ل به خدا داشته باشند و از او بخواهند و اطمینان به خودشان بلکه توکّ
هاي قبل، باز چند نفري بیشتر در اطراف حضرت  طوري شد که مانند جنگب. این شکست را پیش آورد

حیا ! روید؟ صدایش بلند شد و به مردم گفت شما کجا می) عموي پیامبر(اس یک مرتبه عب. نبودند
کنید و  پیغمبر را رها می) ها تقریباً مین مضمونبا ه(کشید؟ شما چه مسلمی هستید  خجالت نمی! کنید؟ نمی

حضرت فرمودند این طرف کوه را . تک آمدند دور حضرت همین اثر کرد، فهمیدند و تک! روید؟ به کجا می
ل خدا که او(اي از مسلمین رفتند و از آن طرف حمله کردند و اینها شکست خوردند،  هیک عد. بگیرید

و بعد ) و بعداً اینها شکست دادند دشمن را ارد بشود و حمله کردند بر آنهازخمی به آنها و خواست چشم می
کردند و مانند جنگ  نشینی می هم عقب چه رفتند جلو شکست دادند و آنها طور هر هم پشت سر هم، همین

حد که دشمن مشاهده می من اند، اینجا هم دش کرد افراد سفیدپوشی را که به کمک سپاه اسالم آمده بدر یا اُ
این را دشمن (کشند  را می یکی آنها ب یکیکنند به آنها و مرتّ خاصی را که حمله میکرد اش مشاهده می

که بعضی جاها ! که فالن کسی کشته شد و یک نفر سفیدپوش او را کشت، در اینجا هم دیدند) دید می
جهت همه نسبت به علی از این . گر بود جلوه) ع(و به صورت علی ! است) ع(دیدند که علی  بیشترشان می

و هم  ند که فرشتگان آمدند به کمک آنهاهم مسلمین دید. گفتند که همه را علی کشت کینه داشتند و می
پیدا شده بود، دیدند که خودشان  حال اضطرار و درماندگی براي آنهاچون در آن موقع، . مشرکین دیدند
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ل بر بدون توکّ! د و مغرور بودند، ولی دیدند که نهنازیدن ل به دست و بازوي خودشان میاو. اي ندارند چاره
  . شد این است که باعث تقویت آنها. آید خدا از آن دست و بازو هیچ کاري برنمی

هاي فرشتگان را دیدند که به دشمن  فرماید چون که مؤمنین احزاب را دیدند و دسته بنابراین در اینجا می
ا ندعما وگفتند  چون قبالً بعضی از منافقین می. وشحال شدندکنند، خ کنند و کمک به مسلمین می حمله می

که منافقین وقتی این طور شد ) اي که قبالً در همین جا خواندیم طور آیه همین( 1راًروغُ الّا هولُسر و اُهللا
من دهیم دش شویم و شکست می گفتند که خدا و رسول ما را فریب دادند و بیخودي گفتند که ما غالب می

کردند و به  لقا میکردند و به دیگران هم ا و این منافقان دائم تحریک می! را و حاال این طور شکست خوردیم
فاُ االیمان(همین علت آنهایی هم که مستضعفین بودند  ان ضعیف بود، تحت تأثیر حرف و ایمانش) بودند ضُع

کنند خوشحال  ه کمک به مسلمین میهاي فرشتگان را دیدند ک ولی وقتی که دسته. شدند واقع می آنها
آن آیۀ دیگر . کنند اند، که کمک می دادهاي است که خدا و رسول به ما  شدند و گفتند این همان وعده

گر شما اوا  رفَکَ نيذالَّ نلفا موا اَبغلَي هاتم منکُن مکُين ا و نيِتاَوا مبغلَي رونَصابِ نيشرم عنکُن مکُين افرماید  می
شوید و اگر شما صد نفر باشید و صابر باشید بر  بیست نفر صابر باشید و صبر کنید، بر دویست نفر غالب می

اینجا هم دیدند که صبر و ثبات و استقامت به خرج ). فرماید که در آنجا می(کنید  هزار نفر غلبه پیدا می
  . اش را هم دیدند دادند و اثر و نتیجه

اند که به مختصر امر  مانند ما نبوده. مردانی هستند که به پیمانشان استوار هستندیک دسته از مؤمنین 
همه چیز را  یمان و همه چیز بزنیم، بلکه آنهاي که برخالف میل ما واقع بشود، پشت پا به ادنیایی یا امر ماد
ود و اسالم قدرت کردند براي اینکه پیغمبر حفظ بش و کوشش داشتند و مبارزه می! کردند فداي ایمان می

ه یی که مؤمن کامل بودند، البتّها هیچ کدام آنها طور که در جنگلهمان. پیدا کند و بسط و نفوذ اسالم بشود
مانند حمزه ! دادند هکوتاهی نکردند و فروگذار نکردند از خدمت و از فداکاري و جانشان را در آن را

دالشّهدا و عدفر که می. ه زیادي از امثال اینهاسیاند  اي از مؤمنین مردانی هستند که راست گفته هماید عد
  . اند و بر پیمان خودشان استوار ماندند اند و همان پیمان را عمل کرده آنچه را که پیمان با خدا بسته

رشه نیه) ایم که چند بار هم گفته(قضیۀ سماك بنِ خَ رْشه بود کُ در . اش ابودجانه و اسمش سماك پسر خَ
این سه نفر . موقعی که همه فرار کردند، براي حضرت رسول فقط علی ماند و سماك و زبیر جنگ اُحد

اند  دشمن دید که این دو سه نفر مانع. کردند چرخیدند و در برابر دشمن دفاع می ماندند، دورِ حضرت می
د، براي اینکه بعد بتوانند تصمیم گرفتند که اینها را دائماً جلو ببرن. براي اینکه دسترسی به پیغمبر پیدا کنند

یر حمله می بکرد، دشمنان  فاصله بیندازند و آنها را دور کنند از پیغمبر، این است که در همان طرفی که ز
یر هم جلو رفت، که از عقبش آمدند و فاصله انداختند بین او و پیغمبر و دور شده  نشینی می عقب بکردند، ز

کند، او  حضرت دیدند که ابودجانه خیلی فداکاري می. لی و ابودجانه ماندندبراي پیغمبر فقط ع! بود از پیغمبر
خواهند از بین ببرند، تو بیخود خودت را به  را صدا زدند و فرمودند اینها فقط با من کار دارند و مرا می

که (خواهی  دهم که بروي و بیعتم را از گردن تو برداشتم و برو هر جا که می اندازي، من اجازه می زحمت می
ل تا آخر، میان انبیاء و اولیاء این که بگویند فسخ بیعت از او) این امر فقط در دو مورد وارد شده است

  . کنیم فقط در دو مورد بوده است می
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کنیم، مثل  بیعت از گردن برداشتن یعنی فسخ می! فسخ یعنی از دو طرف گذشتن. بیع یعنی خرید و فروش
هدا که به دالشّه بود و یکی هم در شب عاشورا و حضرت سییکی این قضی! واقع نشدهاي  این که اصالً معامله

طور  خواهید بروید، آن حضرت هم همین اصحابش فرمود از گردن شما برداشتم و هر کدام به هر کجا می
رشه فرمود که اینها با من کار دارند، تو لین مرتبه، حضرت رسول به سماكولی او. فرمود نِ خَ آزادي که  ب

سماك عرض کرد براي منزلم بروم؟ منزل که خراب خواهد شد . راحت بروي و دیگر گرفتار این جنگ نباشی
براي ! روند میرند و از بین می زن و بچه هم که می!! براي خاطر زن و بچه بروم؟. و براي من نخواهد ماند

و غیر از تو کاري ندارم به  خواهم من تو را میپس ! ماند خاطر پول و دارایی بروم؟ پول و دارایی هم که نمی
د رفت مشغول اجازه گرفت و مجد. حضرت درباره او دعاي خیر فرمودند. دارم و دست از دامن تو برنمی! آنها

در این بین روي زمین افتاد، حضرت امیر مانند شیري دویدند و او را بغل کردند و آوردند خدمت . جنگ شد
آیا از ! بود و جان داشت، خدمت حضرت عرض کرد آیا به بیعت خودم وفا کردم؟ هنوز زنده. حضرت رسول

این را گفت و سر به . از تو راضی هستم، خداوند جزاي خیر بدهد!... حضرت فرمود بله! من راضی هستی؟
  . پاي مبارك حضرت گذاشت و از دنیا رفت و به آخرین درجه بهشت شتافت

اي به  هیک عد. ابیطالب هدا یا جعفربندالشّ، اینها به پیمانشان وفا کردند، یا حمزه سیهيصدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَ
اي منتظر ماندند که بعدًا به  هیک عد) اینها به مقصود خودشان رسیدند! یعنی اینها(مقصود خودشان رسیدند 

  هدا و جعفربندالشّبه حمزه سی راجعه، هبضی نن قَم منهم وکه در اخبار رسیده است مقصودشان برسند، 
  . ابیطالب و این چند نفري است که جانشان را در راه خدا دادند

»ن مينتچون . ابیطالب است بن اي هستند که منتظرند، که در اخبار رسیده است منظور علی آن دسته» رظ
د بع نویسند شصت و  ضی میحضرت علی در آن جنگها صدمات زیادي دید، به طوري که در همین غزوه اُح

که وقتی آن اشخاصی که . نویسند هفتاد زخم برداشت نویسند شصت زخم و بعضی می هشت زخم، بعضی می
خواستند ببندند آن دیگري باز  کردند، هر زخمی را که می ه میکردند و بخی به اصطالح امروز پانسمان می

توانیم  ما نمی: حضرت رسول و عرض کردند آمدند خدمت! توانستند شد، چون به هم نزدیک بود و نمی می
در اخبار . ها را دیدند حضرت تشریف آوردند باالي سر علی و زخم. هاي علی را التیام دهیم و ببندیم زخم
علی شروع کرد . هاي علی گذاشتند که بعداً التیام پیدا کرد نویسند پیغمبر از آب دهان مبارك روي زخم می

کنم که چرا من  گریه می! عرض کرد نخیر.. .نالی؟ ها می د چرا؟ از سوزش زخمحضرت فرمودن! به گریه کردن
نوبت تو ! ه نخورصحضرت فرمودند غ. کاب تو شهید بشومدر ر) مثل عمویم حمزه و سایرین(سعادت نداشتم 

ق تو فر) ها ترین شقی شقی( دم که در ماه مبارك رمضان اَشقَی االَشقیاءبینم با چشم خو من می! رسد هم می
رَت خضاب می می شود شکافد و ریش تو را به خون س .  

در این اواخر رنگ و حنا ) ع(حضرت امیر . بستند چون در زمان پیغمبر مستحب بود ریش را حنا می
ها هم بیشتر شده بود و در آخر که سن  ا و غصهش حضرت سفید شده بود و آن کدورتهبستند و ری نمی

ست که بیش از اندازه حضرت را پیر کرده بود و ریش حضرت سفید شده حضرت شصت و سه سال بود، این ا
بستند و رنگ  یکی ایراد گرفت و خدمت حضرت عرض کرد زمان پیغمبر معمول بود ریش را حنا می. بود
حضرت فرمودند براي آنکه در آن زمان بین مسلمین و یهود فرق !! کنید؟ کردند و شما چرا اینطوري می می

پیغمبر فرمودند براي اینکه عالمتی باشد مسلمین ریششان را ) بستند کردند و حنا نمی گ نمییهود رن(باشد 
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زیر دست مسلمین ) اگر هم باشد(ولی امروز اسالم توسعه پیدا کرده، دیگر یهودي . حنا ببندند و رنگ کنند
بستند و  میاین است که حضرت ریش مبارك را حنا ن! است، از این جهت در این حکم استحبابی نیست

  . سفید سفید شده بود
رَت خضاب می کند آیا در آن  عرض می) ع(علی . کنند این است که پیغمبر فرمودند ریش تو را به خون س

) ع(علی . شوي و در راه دین کشته می! بسیار سالم! حضرت فرمود بله!! ماند؟ موقع دیانت من سالم می
  . بشارت است که به من فرمودي خوشحال شد و خندید، عرض کرد که این بهترین

قداُهللا ص یلالْع ظيمالْع  
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  شرح آیه توبه از سوره مبارکه نساء - 37
  اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
کنند  میو بعد توبه کنند  انی کار زشتی میبه درستی که توبه براي کسانی است که از روي ناد: فرماید می

شوند و  کنند و بعد پشیمان می از روي جهالت و نادانی کار زشت می). کنند یعنی به زودي توبه می(نزدیک 
پذیرد  دهد بر آنها، یعنی می اینها هستند که خداوند توبه می. پذیرد را می کنند، خداوند هم توبۀ آنها به میتو

داند صالح هر کسی  دان است که می است بر اعمال آنها و حکیم و خردهتوبه و پشیمانی آنها را و خداوند دانا 
ولی توبه براي آن اشخاصی نیست که کار بد . آمرزد میکنند چیست و  الح آنان که توبه میچیست و ص

از دنیا بروند به کار زشت مشغول هستند و توبه در حیات ) یعنی تا مرگ بیاید(کنند تا موقع مرگ  می
که مشاهده کردند، آن وقت توبه کنند، آن توبه ) عذاب را(و مرگ که آمد و عالئم آن عالم را  خودشان نکنند

. اي ندارد آن توبه فایده! اي ندارد که یکی از آنها مرگ به او برسد، آنوقت بگوید من توبه کردم فایده
رند و توبه از فسق و می میرند در حالت کفر، دیگر آن اشخاصی که با فسق می طور آن اشخاصی که می همین

بعد از مرگ بخواهند توبه کنند . شان دیگر قبول نیست کنند و با این حال از دنیا بروند، اینها توبه فجور نمی
شریفه  که طبق این آیۀ. ایم ی مهیا کردهعذاب دردناک اینها هستند که براي آنها. ندارداي  آن توبه دیگر فایده

ر توبه رسیده است، هر گناهی را اگ سیده است و اخبار زیادي که دربارةه رو طبق آیات دیگري که در این بار
  : کند که و میپذیرد و عف کننده را می توبه کند و پشیمان بشود از کردة خودش، خداوند توبۀ توبه

  پرستی باز آ ر و گبر و بتــگر کاف          باز آ، هر آن چه هستی باز آباز آ، 
  شکستی باز آ ـهصـد بـار اگر توب          نیست گه ما درگه نومیدي این در

ها را قبول  پذیرد و همه توبه اي را می کننده هر توبه فرماید که خداوند توبۀ دربارة توبه می) ع(حضرت سجاد
تَلۀ پدر فرماید، خدمت حضرت عرض کردند ولو توب کند و هر کسی هر گناهی کند، خداوند عفو می می ه قَ

شان  را هم خداوند توبه اند، آنها شده) ع(هدادالشّل حضرت سیآنهایی را هم که مرتکب قتیعنی ! بزرگوارت را؟
سفیدي که در  یعنی دیگر آن نقطۀ... دهد خداوند اصالً حال توبه به آنها نمی: حضرت فرمود! پذیرد؟ را می

براي آنها پیش ی سیاه شده است و آن سفیدي از بین رفته است، که حال توبه اصالً دلشان هست به کلّ
آن  که قضیۀ!! آید کنند، ولی پیش نمی آید، یعنی اگر فرض کنیم حال توبه پیش بیاید، بزرگان عفو می نمی

یک شخصی از ! حاال اَسمعی است یا حسن بصري، یادم نیست(نویسند، یکی از بزرگان  کسی است که می
رَم بودم، در مسجدالحرام بودم و طواف  می) معاریف هاي گریه  کردم دور کعبه، دیدم یکی هاي میگوید در ح

هر چند ! عفو کن! کند خدایا مرا بیامرز کند و عرض می کند، دست به پرده کعبه گذاشته است و گریه می می
گفت من تکان خوردم و . توبه مرا بپذیر! ولی باز هم مرا عفو کن! دانم به طور قطع که مرا نخواهی آمرزید می

دانم که مرا نخواهی آمرزید  گوید می و می! ، که چطور اینقدر مأیوس است از رحمت خدارعشه بر اندامم افتاد
رفتم جلو و گفتم که تو چه کسی ) به واسطه اینکه مأیوس بودن از رحمت خدا یکی از گناهان کبیره است(

یست؟ آن کنی و مأیوس هستی از این که خداوند تو را بیامرزد چ ت اینکه اینطور دعایی میهستی؟ و علّ
به این مضمون، حاال کم و زیاد مختصري باشد، ولی تقریباً به : (وقت اظهار کرد و شرح حال خودش را گفت

علی بودیم، سرِ او را  بن ما چهل نفر بودیم در شام، از طرف یزید مأمور حفظ سرِ حسین: گفت) این مضمون
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ها هم بیدار بودیم و  شب. کسی نیاید ببردروي درختی آویزان کرده بودند و ما مأمور بودیم حفظ کنیم که 
آید و  جهایی از آسمان به زمین میها یک مرتبه حالم منقلب شد، دیدم که حود یکی از شب. مراقبت داشتیم

ها  هایی بیرون آمدند و یکمرتبه یکی از زن اي از مردان بزرگی بیرون آمدند از حودج، از حودجی دیگر زن هعد
چرا ! چادر سیاه به سر داشت، آمد دست به دامن یکی شد و عرض کرد پدر بزرگوارکه لباس سیاه داشت و 

آتشی آمد و   .حضرت نفرین کرد. اند مراقب او هستند گیري؟ اینها آمده را نمی» حسین«انتقام قتله فرزندم 
ه نفر دیگر بودند(همه این سی و نُه نفر را سوزاند  من . ستر کردسوزاند و همه را خاک) غیر از من سی و نُ

! وحشت کردم و فهمیدم پیغمبر است، رفتم دست به دامان آن حضرت زدم و التماس کردم، استدعا کردم
و تو نجات پیدا کردي از این آتش دنیا، ولی برو که خدا تو را نیامرزد و !! فرمودند برو که خدا تو را نیامرزد

این را اهل سنّت (اند  خاکستر شده دم همه آنهاصبح که نگاه کردم دی این است که من از. رویت سیاه باشد
گفت وقتی پیغمبر بفرماید برو که خدا . سیاه، مانند قیر ام و رویم سیاه فقط من مانده) نویسند هم بعضی می

  !! تو را نیامرزد باالخره چطور من امیدوار باشم؟
دي، او هم باالخره خودش مأیوس بود حاال مثل این چنین فر. شود پیدا نمی مقصود اینکه حال توبه براي آنها

از رحمت خدا، ولی کسی که مأیوس از رحمت خدا نباشد و حال توبه براي او پیش بیاید، هر چه هم گناه 
. تا همان دم مرگ، تا همان موقعی که در این دنیا هست و زنده است. فرماید کرده باشد، خداوند عفو می

توبه نازل شد، حضرت از جبرئیل سؤال  اخبار رسیده است وقتی آیۀ که در! وقتی از این دنیا برود دیگر نه
پذیرد؟ عرض کرد تا یک سال  کردند، که تا چه وقت قبل از مرگ اگر بنده توبه کند خداوند توبه او را می

حضرت فرمود خیلی زیاد است، براي اینکه ممکن . پذیرد پیش از مرگ اگر توبه کند خداوند توبه او را می
د گناه کند، آن وقت اگر یک سال پیش بخواهد توبه کند، سال پیش از مرگ توبه کند و بعد مجداست یک 

در اخبار رسیده است که جبرئیل عروج کرد و برگشت، عرض کرد خداوند . گناهان بعد آمرزیده نیست
. اش زیاد است باز هم حضرت فرمودند فاصله. پذیریم فرماید تا یک ماه پیش از مرگش هم توبه کند ما می می

فرماید تا یک  باز عروج کرد و برگشت و عرض کرد خداوند می! ممکن است مجدد در این یک ماه گناه کند
. باز هم حضرت فرمودند زیاد است، فاصله زیاد است. پذیرد هفته قبل از مرگش هم اگر توبه کند خداوند می

. پذیرد ش از مرگش هم توبه کند خداوند میفرماید تا یک روز پی عروج کرد و برگشت، عرض کرد خداوند می
اش را در آن روز نپذیرد باز  حضرت فرمودند ممکن است در همان یک روزِ آخر گناه کند و اگر خداوند توبه

به کجا رو بیاورد؟ این است که جبرئیل رفت و برگشت و عرض کرد تا یک ساعت پیش از مرگش اگر توبه 
براي اینکه ممکن است ! ر اخبار رسیده است حضرت فرمود باز هم زیاد استد. پذیرد کند از گناه، خداوند می

رفت عروج کرد و برگشت، عرض کرد ! در همان یک ساعت گناه کند و بعد توبه کند و باز مجدد گناه کند
و اگر یک آهی بکشد و افسوسی بخورد به اینکه من !!! فرماید تا همان نفسِ آخر اگر توبه کند خداوند می

 لُقبي اَهللا نَّاپذیرد که  خداوند می ام و رو به سوي او برود باز هم من گناه کرده! ام، من خطاکارم مانی کردهنافر
التةَوب  بدن اَ بلَقَالعقَيرققرقره این است که (پذیرد پیش از آنکه نفس به گلو برسد  بنده را می ، خداوند توبۀر

ر کند، آن نفسِ آخر ک رخ در همان موقع هم باز توبه ) تواند درست هم نفس بکشد ه دیگر نمیتوي گلو خ
  . وقت حضرت خوشحال و مسرور شدند آن. پذیرد فرماید و می کند، خداوند عفو می

ه اینها، البتّ. (پذیرد واقعاً بزرگترین مژده است براي گناهکاران که تا همان نفس آخر خداوند توبه را می
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ولی بزرگان که در ) ول نکنندمثالً قب.. .ال کنند و بگویند اینها چه است کهها خی صورت ظاهر شاید بعضی
  . اند، در مقام خودش درست است اند و اینها را بیان کرده کشف و شهود مشاهده فرموده مرحلۀ

! نویسند که فرزندان شیطان دیدند که شیطان نشسته است خیلی مأیوس و سر به زیر و متأثر و ناراحت می
چه خبر شده است؟ چطور شده که تو اینقدر افسرده و متأثر هستی؟ گفت مگر خبر ندارید؟ یک  پرسیدند

اي نازل شده است بر پیغمبر، که هر چه هم بنده گناه کند اگر آن نفسِ آخر توبه کند، خداوند گناهانش  آیه
بنده را وادار به گناه  کشیم، دائم در این دنیا زحمت می! هاي ما هدر رفته کند، پس دیگر زحمت را عفو می

هاي ما  اي داده است که زحمت گذاریم بندگی خدا کند، خداوند یک توسعه کنیم و نمی کنیم، وسوسه می می
! نه گفتند، که این کار را بکنیم، گفتنویسند هر یک از فرزندان او یک چیزي  می. هدر شده و فکري بردارید

گفت فکرم به اینجا ) کننده یعنی وسوسه(به نام وسواس  یکی از فرزندان او. اینها هیچکدام خوب نیست
گوید حاال معلوم نیست که چه زمانی بمیري،  گیریم، او هم می رویم در دل بندگان خدا جا می رسیده که می

عیش و شهوت! شاید زنده باشی، پس راحت گناه کن هایی که داري بکن،  رانی و نافرمانی در آسایش، هر تَ
گذاریم که حال توبه براي او پیش  در آخر و نفس آخر، توبه خواهی کرد، ولی ما تا آخر نمی خدا کریم است و
! گوییم هنوز که معلوم نیست کی بمیري اندازیم، می ب او را به امروز و فردا میشویم و مرتّ بیاید و مانع می

ن حرف را گفت، شیطان شروع نویسند وقتی که ای می. شویم براي چه از حاال توبه کنی؟ و مانع توبه او می
گان خدا جاي بگیري و گفت پس تو را مأمور کردم که بروي در دل بند. کرد به رقصیدن و خوشحالی کردن

  . توبه کنند نگذاري آنها
اند براي فرار از وسواس و براي فرار از شیطانی که در دل ما جاي  به همین جهت است که بزرگان فرموده

  : و کار امروز را به فردا نیاندازیم که» دم را غنیمت بشماریم«ز اینکه توبه کنیم گرفته است و مانع است ا
ما س ضی وم فَاَيأتيما فات يکةَ بالفُرص نِمن      قُم فَاغتنيمدني الع  

 یا یک دقیقه پیش، او دیگر گذشتهدیروز یا ساعت پیش یا ده دقیقه پیش ! یعنی آنچه که رفته، دیگر گذشته
آن هم که نیامده در اختیار ما نیست، فردا هم که در اختیار ما نیست، پس آنچه . اختیارش از دست ما رفته

م غنیمت یعنی مغتنم . که در اختیار ماست، همین دم است که در اختیار داریم، این دم غنیمت است د
می که داریم توبه کنیم و قدر بدانیم اند درویش که  اند، خیال کرده گرفته که بعضی ایراد. بشماریم و همین د

این همانی . و بعد خدا کریم است! گوید دم غنیمت است، یعنی مشغول عیاشی باشیم، دم غنیمت است می
گوید دم غنیمت است، یعنی فرض کنیم اگر فردا  گویند، ولی درویش می است که بندگان نافرمان خدا می

فکري برداریم که فردا وقتی رو به !  فکري براي فردایمان بکنیمنباشیم و مرگ براي ما پیش بیاید، پس حاال
نه آنکه ! !گوید این است رویم دست خالی نباشیم و توبه کنیم، که دم غنیمتی که درویش می سوي او می
همیشه وقت را مغتنم بشماریم باید هر چه زودتر توبه کنیم و رو به سوي او برویم و  باید. گویند دیگران می

فرماید کار  می. ور دنیا اگر تأخیر هم بکنیم مانعی ندارد و حاال حتماً الزم نیست کار دنیایی سریع باشددر ام
یعنی در امور دنیا به فکر فردا باشیم، زراعت ! دنیا را طوري انجام بده که مثل اینکه همیشه زنده خواهی بود

براي اینکه در امور دنیا اگر . داشت کنیمد تخم بکاریم که باز مجدد برکنیم که فردا برداشت کنیم، مجد
پس در امور دنیا باید ! کنیم کنیم، کار نمی کاریم و زراعت نمی که دیگر تخم نمی» شاید فردا بمیریم«بگوییم 

درخت گردو هم بکاریم، درخت پسته هم بکاریم، خرما که . هاي سال شاید زنده باشیم فکر کنیم که سال
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ه اگر ما نباشیم فرزندان ما البتّ!! بکاریم و نگوییم ممکن است نباشم و بهره نبرم دهد هم ها بعد میوه می سال
ولی در . این است که باید در امور دنیا این طور بود. خواهند بود، دیگران خواهند بود که از آن بهره ببرند

نیم که شاید فردا امور آخرت که مربوط به خود ما و روح ماست باید دم را غنیمت بشماریم و هیچ فکر نک
  . و دست خالی رو به سوي او برویم! بگوییم شاید فردا ما بمیریم! نه! زنده باشیم

یکی در نماز . گوید که تعجیل در هیچ کاري شایسته نیست مگر در سه چیز می) از عرفا(شیخ ابوبکر واسطی 
اَ: ث هم هستست که حدیل وقت که هر چه زودتر بخوانیم و به تأخیر نیاندازیم بهتر ااولُو الواِهللا ضوانُرِ قت 
و آخر الونماز در اول وقت باعث خشنودي خدا و در آخر وقت باعث آمرزش و بخشش است و اِهللا فرانُغُ قت ،

یکی دیگر در تجهیز میت، یعنی . بخشد ایم معذلک می یعنی اگر در اول وقت نماز نخوانده. بخشد خدا می
ن و دفن  برداشتن جسد و تغسیل و فْ فرماید پیش از  قبل از موت، که می یکی هم توبۀ. و نماز خواندن بر اوکَ

این لحظه توبه کنیم  مرگ چیزي که نباید کوتاهی کنیم و به تأخیر بیاندازیم توبه است که هر چه زودتر
) ع(صوم مع. بعدي است، این دقیقه توبه کنیم بهتر از دقیقه بعدي است و کوتاهی نکنیم بهتر از لحظۀ

اینکه اگر واقعاً بداند  به واسطۀ! روي جهالت و نادانی استکنیم از  فرماید که ما هر کار و نافرمانی که می می
. داند شود که نمی پس اگر یک مرتبه لب بزند، این معلوم می! خورد اي است هرگز نمی که این سم کُشنده

شود  کشاند و مانع از فیض خدایی می م میها او را به جهنّ ناهها و گ حاال اگر کسی واقعاً بداند که این نافرمانی
ط خداوند می خَ پس در واقع پرده غفلت جلوي او را ! کند ه نمیشود، البتّ شود و به زیان او تمام می و باعث س

حاال این شخص اگر توبه و اظهار پشیمانی کند و . کند گرفته است، از این جهت از روي جهالت کار زشت می
یی که تا دم آخر توبه نکنند و بعدش توبه اما آنها. فرماید اوند هم عفو میها، خد ها را به نیکی بران کند بديج

اي نداشت  مانند فرعون که بعد از غرق شدن توبه کرد، ولی فایده. اي ندارد کنند، بعد از مرگ دیگر توبه فایده
که آن شخص  1هالُقائ وه ةُملها کَنا الّکَ کترما تيحاً فصال لُعمی اَلّعلَ عونارجِ بر: فرماید یا آیه دیگر می

برند به  می رود و او را م میبیند که رو به جهنّ بیند و می رود و نتیجه اعمالش را می گناهکار وقتی از دنیا می
بران و تالفی گذشته را کند خدایا مرا به دنیا برگردان دو مرتبه، که شاید کار خوب کنم و ج  م، عرض میجهنّ

اینکه گندمی که  اوالً برگشت ندارد، به واسطۀ! وییگ فرماید نه، این چه حرفی است که تو می کنم، می
  . ل خواهی بودبر فرض هم برگردي باز مثل همان او. خشک شده ممکن نیست دوباره برگردد و سبز شود

این عالم مزرعه آخرت . عالم را بکنیم ریم، فکر آنپس بنابراین باید تا موقعی که در حیات هستیم و جان دا
آن کسی که کاشتی نکرده و تخمی نکاشته، آن عالم چه انتظار دارد که . دنیا کشتگاه آخرت است. است
  : گوید گوید، آن هم وقتی است که حال ایمانی هنوز باشد که می طور که سعدي می اي ببرد؟ مگر همان بهره

  یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم  ل بزرگان سعدي مگر از خرمــن اقبا
الّآن هم وقتی است که حال توج اگر حال بستگی هم از بین برود، دیگر  ه باشد و حال بستگی از بین نرود و ا

  . اي ندارد فایده
قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع  
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  شرح آیاتی از سوره واقعه در بیان مراتب قیامت -38
  اِهللا من الشيطان الرجيمِاَعوذُ بِ

  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ
شونده، آن امري که به طور قطع واقع  واقعه یعنی واقع. واقعه یکی از اسماء روز قیامت است این سوره، سورة

ها هست، اسامی هایی که در بعضی سوره این است که این اسم. اي در آن نیست و شبهه خواهد شد و شک 
، اینها اسامی واقعه، مثل قارعه و امثال اینها است که به مناسبت یک معنی براي روز قیامت ذکر شده، مثل

امیده شونده و قطعی است که این امر واقع خواهد شد، از این جهت واقعه ن است براي روز قیامت و چون واقع
. شود تکذیب کرد و براي وقوعش دروغی نیست ، هیچ نمیةبها کاذتقعول ةُ لَيسعالواق تعقَذا واشود، که  می

به این عالم این است که آخرش از اینجا به جاي باالتر و روح  باالخره الزمۀ تکامل بشري و الزمۀ یعنی
یعنی اینجا عالم جهل و نادانی است، عالم غفلت است، عالم . روشنتري تري برسد، یا مرحلۀ مرحله کامل

آن عالم، عالم . ا را ترك کنند و بروند به جایی که جهل و تاریکی و اینها از بین برودتاریکیست، باید اینج
قرّبین هستند، آنهایی که نزدیک به خدا هستند و  سه قسم می. قیامت است فرماید مردم را در آنجا، یکی م

حاب یمین یعنی اص. مورد عنایت او بیشتر هستند و تقرّب دارند و یکی اصحاب یمین و یکی اصحاب شمال
روند، اصحاب شمال آنهایی هستند که از طرف چپ  روند و از راه نیک می آنهایی که از طرف راست می

گویند، یعنی یارانی که به طرف چپ  شوند، اینها را اصحاب شمال می روند، یعنی از راه منحرف می می
  . شوند پس بنابراین سه دسته می. روند می

 کولئون اُقُابِالس ونَقُابِلساَ: فرماید شان باالتر است، آنها مقرّبین هستند، که میاز همه مقامآن کسانی که 
که باز در آیه دیگر هم صورت . اند، آنها سبقت دارند اند و قدم جلوتر گذاشته ، آنهایی که جلوتر رفتهنوبرقَاملُ

هایی که  مخصوصاً آن ن دعا کنند،ظاهر دستور داده شده است به اینکه مؤمنین به برادران ایمانی خودشا
یعنی خداوندا بیامرز . 1انمياالونا بِقُبس نيذا الَّنخوانِال نا ورلَا اغفنبراند، که  مشرّف به شرف ایمان شده قبل از آنها

لت یعنی همین سبقت ظاهريِ ایمان هم خودش داراي فضی. ما را و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند
احترام کنیم، ولو یک روز  م بداریم، باید به آنهاقدمان را باید مقد که پیش! قدمان به اصطالح ما پیش. است

که آنکه بعدًا ) مگر آنکه وجهه امري در بین باشد(زودتر به شرف ایمان مشرّف شده باشند، باید احترام کنیم 
رها احترام گذاشت، همان اندازه که جلوتر راهیابی باید که به جلوت و االّ. م شناخته بشودمشرّف شده، مقد

کند به  باز حضرت امیر همانطور که دیشب گفتیم افتخار می. اند اند، به همان اندازه جلوتر رفته شده
گویند  بیشترشان می!) همه نه(ت بیشترشان ت و شیعه، اهل سنّچون اختالف است بین اهل سنّ. قدمی پیش

براي اینکه علی در آن موقع ده یا سیزده . آورند دلیل می براي چه؟ آنها. الم آوردزودتر اسبه اینکه ابوبکر 
ل رسالت بوده و دعوت قبول کرده، ده ساله بوده، بعد از سه سال که حضرت پنهان ساله بود، چون اگر در او

ویند علی سیزده گ کرده بودند دعوتشان را و بعد علنی کردند، اگر در آن موقع بوده سیزده ساله بوده و می
ف پس مکلّ! شود ساله یا ده ساله بوده و این که تکلیف نیست و از پانزده سال کمتر که تکلیف حساب نمی

ل استنبوده که اسالمش قبول بشود، بنابراین ابوبکر او .  
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ثه که غالم حضرت رسول بود و در خانه حضرت بو د، چون باز یک اختالفی هم هست به اینکه آیا زیدبنِ حارِ
جلوتر اسالم ) ع(گوییم که علی  به هر حال می. دارند م میبعضی او را مقد! او جلوتر اسالم آورد یا ابوبکر؟

 و کربِابو نومين اَ بلَقَ نتم امعظَاالَ قوالفارو رکباالَ قيدنا الصاَفرمایند  هم می) ع(خود حضرت علی آورد و 
نماند و لقب  یق میت ابوبکر را صدچون اهل سنّ! فرماید منم صدیق بزرگ ح میصری. مسلين اَ بلَقَ متسلَاَ

اند درباره ابوبکر نازل شده و  ، گفتههبِ قدص و دقِالصبِ ذی جاَءالّویق یعنی بسیار راستگو، که اند به صد گذاشته
ر لقبش فاروق است،  م حضرت در مقابل این ) و باطلحق  گذارنده بین حق و باطل، جداکنندة یعنی فرق(ع

و من ایمان ! منم فاروق بزرگ معظَاالَ قالفارونا اَنه ابوبکر، ! ، صدیق بزرگ منمرکباالَ قيدنا الصاَ: فرماید می
فرماید  آوردم پیش از آنکه ایمان بیاورد ابوبکر و اسالم آوردم پیش از آنکه اسالم بیاورد ابوبکر، که صریح می

یا حدیثی است که حضرت رسول . تر بوده که وقتی خودش بفرماید که قولش درست تر استایمان من جلو
تو . اًلمم عهراکثَ و اًلمم حهمعظَو اَ سالماًم اهمقداناً، اَميم اهمقداَ کجتود زی قَنا ةُما فاطيفرماید که  ه میبه فاطم

من تو را تزویج کردم به مردي که از همه جلوتر اسالم آورده، براي اینکه ! افتخار کن! خیلی خوشحال باش
مردي که علمش از همه بیشتر است و مردي که حلمش از همه بیشتر است، این را حضرت رسول 

. بالطيباَ بنِا لیع سالماًم اهمقداَ وضاحلَ یلَدا عرِين م لَواَ: فرمایند هست که میباز آن حدیث دیگر : فرمایند می
شود آن کسی است که از همه جلوتر اسالم  ل کسی که در روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد مییعنی او

  . طالب استیاب بن آورد و آن علی
ب .ل مسلم استاو) ع(بنابراین از نظر ما به طور قطع و بدون شک علی  فرماید که یاق که مباز آن حدیث س :

 ،شِباحلَ قسابِ اللُب و ومالر قسابِ بيهص و بطالن قسابِ اببخ و رسِالفُ قسابِ لمانُس، وبِرالع قابِا سن،اَمسِاخلَ باقلساَ
قدم در عرب  و چون پیش(قدم در عرب هستم،  قدمان در میان مسلمین پنج نفر بودند، من پیش یعنی پیش
ل عرب بودند و بعد به ین ابتدا از مسلمینی که بودند، اوا ش قدم در همه موارد است، به واسطۀبود، پس پی

یعنی ایران ( قدم در فارس عرب هستم، سلمان پیشقدم در  فرماید من پیش می) جاهاي دیگر سرایت کرد
ط بود و خباب پیش) که او جلوتر از هر ایرانی اسالم آورد ب ها یعنی قبیله کولیها، قبلیه کولی قدم در نَ

ها بود که از همه جلوتر اسالم آورد  رفتند و خباب یکی از آن و از این طرف به آن طرف می چادرنشین بودند
نِ خباب که از طرف حضرت امیر والیِ نهروان شد و خوارج او را کشتند و  عبداهللا(و بعد هم پسرش عبداهللا  ب

س و که خودشان را مقدزنش حامله بود که شکمش را دریدند و بچه را از شکمش بیرون آوردند، اینهایی 
ط بود، یعنی قبیله کولیقد فرماید پیش مقصود خباب را می!) گفتند، این کار را کردند دیندار می ب ها و م در نَ
یب پیش ه قدم در حبشه، که اینها باز  و بالل هم پیش) گفتند شام و اطراف آن را روم می(قدم در روم  ص

  . قدمان هستند پیش
ترین افراد بعد از پیغمبر در اسالم،  قدم ی نداریم به این که پیشابراین ما شکّپس در این موضوع بن

اهل علم بود، اهل فضل و  یمأمون خیل. کند اي است که مأمون با علما می باز مباحثه. ابیطالب است بن علی
صحبت  با آنهاکرد و  کرد و مسئله علمی مطرح می دانش بود و هر چند روز یک مرتبه علما را جمع می

ت را خواست علماي اهل سنّ. داد که نظر من چه است خودش هم رأي می. پرسید ها را میکرد و نظریۀ آن می
اینکه اول کسی که اسالم آورد کیست؟ همه  ل بغداد را خواست و منجمله دربارةعلماي اه) طبقات از همۀ(

لی که پیغمبر دعوت کرد از قریش و گفت به چه دلیل؟ آیا قبول دارید که در آن مجلسِ او. گفتند ابوبکر
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ها را غذا داد، در آنجا علی اسالم آورد؟ گفتند بله، نفر بودند و بعد آنکه چهل ) عشیره خودش(قبیله خودش 
ش کم بود ف هم باشد، ه باشد و غیر مکلّکسی که بچ! ف نشده بودهنوز مکلّ! علی اسالم آورد در آنجا ولی سنّ

پس ! شود، یا نماز بخواند، آن نماز بر او واجب نیست اسالم، اسالم حساب نمی برفرض اسالم هم بیاورد، آن
آن موقع هم . ف شدف نبود، هنوز مورد قبول نبود، تا وقتی که مکلّبنابراین علی اسالمی که آورد، چون مکلّ

م استکه ابوبکر قبالً اسالم آورده بود، پس بنابراین ابوبکر مقد .  
یعنی علی را هم دعوت ! (لس حضرت وقتی دعوت کرد، آیا همه را دعوت کرد؟مأمون گفت که آیا در مج

ها همه را دعوت به اسالم علی و غیر آن. همه را دعوت کرد! گفتند نخیر) کرد یا علی را دعوت به اسالم نکرد؟
م آورد و همین ه علی اسالگفتند بله، البتّ!! گفت آیا علی اسالم را قبول کرد و اسالم آورد به ظاهر یا نه؟. کرد

گفت که آیا پیغمبر، اسالم آوردن علی را . که حضرت این را فرمودند، فوري علی دعوت حضرت را پذیرفت
) به قول شما(گفت بنابراین . پذیرد هر چه که پیغمبر بپذیرد خدا هم می! هگفتند بله، البتّ! پذیرفت یا نه؟

رد و خدا هم قبول کرد، پس شما چه مزخرَف پیغمبر دعوت کرد، علی اسالم آورد، پیغمبر هم قبول ک
ف گویید او مکلّ که می! کنید براي خدا و پیغمبر؟ ن میشما تکلیف معی!! ف نبودگویید مکلّ که می!! گویید؟ می

یا ! بنشین! گفت هنوز براي تو زود است بود که پیغمبر می اگر قبول نمی! نبود پس اسالمش قبول نیست
در اینجا مأمون گفت اگر از ! کرد به اینکه از علی چرا پذیرفتی؟ و حاال زود بود میاینکه خدا در وحی نازل 

ین به ا!! زنم است و گردنش را می این به بعد شنیدم کسی بگوید که ابوبکر جلوتر از علی اسالم آورده، او مرتد
  . ها ثابت کردترتیب این قسمت را در میان آن

کنند فقط براي اطاعت  ا دیگري را در نظر ندارند و عملی هم که میحاال مقرّبین کسانی هستند که جز خد
کنند،  کنند یا ترك معصیت که می کنند، عبادتی که می کنند، رفتاري که دارند و بندگی که می امر او می

همه فقط براي رضاي اوست و براي اینست که او راضی باشد و هیچ چیز دیگر در نظر ندارند، نه بهشت 
خواهند،  هاي بهشتی می خواند، نه میوه خواهند، نه حور و غلمان می هاي بهشت می نه نعمت خواهند، می

، یعنی من تو را از ترس کدتبعفَ ةبادلعل هالًاَ کدتجل وب: کند عرض می) ع(علی  بلکه همانطور که! هیچکدام
دانم، اصالً غیر از تو به کجا روي  یکنم، بلکه تو را شایسته عبادت م دوزخ یا به امید بهشت عبادت نمی

ام، من تو را  بیاورم؟ این است که غیر از این راهی نیست که رو به سوي تو بیاورم، من این طور فهمیده
کنم،  و من براي رضا تو این کار را می! کنم و همانست دوست دارم، هر چه تو بفرمائی من همان را اطاعت می

  . انمد براي اینکه تو را شایسته می
بلکه توجه به . ي صوري ندارندها اینها مقرّبین هستند، اینها کسانی هستند که نظر به بهشت صوري و نعمت

ها راضی است، بهشت رضایت خدا، که خداوند از آندارند، یعنی بهشت مالقات خدا،  ضوانالر ةُنجو  لقاءالِّ جنةُ
برایشان هست، نه اینکه مقام باال هستند، مرحله پایین هم  ه اینهایی که درالبتّ. این جنّات مقرّبین است

همه در اختیار ! هاي بهشت پایین متنعم نیستند، نه هایی که مقرّبین هستند دیگر از این نعمتبگوییم آن
 ضوانالر ةُنجو  لقاءالِّ جنةُ. آنهاست و هر چه باالتر بروند، این پایین بیشتر در اختیار آنهاست و همه را دارند

مؤمنین همه : بار رسیده استآخرین مراتب بهشت است که مراتب معنویست، مراتب روحیست که در اخ
ولی بعضی از مؤمنینِ طبقه پایین که مثالً در این . اند ها نشستههمسایۀ محمد و علی هستند و در حضور آن

خوانند براي این  یا نماز که می) هشتیشراب ب(خورند تا در آنجا شراب به ایشان داده بشود  دنیا شراب نمی
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ها داده بشود، اینها همان چیزها را به ایشان صري از طال و نقره و جواهر به آناي، ق است که در آنجا خانه
گویند ما هیچ  ولی آنهایی که موال را دوست دارند و فقط رضاي او را در نظر دارند، در آنجا هم می. دهند می

به نعمت حور و قصر و میوه و اینها ! را رها کنیم و بیاییم به نعمت ظاهر بپردازیم حاضر نیستیم حضور موال
  . باشد لقاءالِّ جنةُباالتر است که  این مرتبۀ. د و علی هستیمیمان محمما در حضور موال! بپردازیم

رت یارب، شع به جنت می     ! خواهد، قصورش بین الهی زاهد از تو حور می ورش بینگریزد از د!  
هایی که در طرف راست هستند، اصحاب یمین یعنی آن) عنی مقرّبینسابقین ی. (سابقین است این مرتبۀ

کنند و عملشان براي خداست و آداب شرع  روند و به دستورات عمل می یعنی آنهایی که راهشان را راست می
ولی هنوز . روند ن کرده، میی را که معیرا مراقب هستند و به یاد خدا هم هستند، غفلت ندارند از او و آن راه

ها آن مرحله هستند، بهشتی ظاهري به اینهایی که در این . اند که فقط او را بخواهند اي نرسیده به آن مرحله
ها و قصرهایی از طال و نقره، درهایی از  ها و اشجار و میوه باغ. هاست هایی که پر از نعمت شود، بهشت داده می

فرماید که در  آن شرابی که خداوند چهار قسم می. اند ل به این امید بودهینها، چون از همان اوجواهر و امثال ا
ر است ه یکی نهر آب، یکی نهر شراب، یکی نهر عسل و یکی نهر شیر، که : هر بهشتی، براي هر مؤمنی چهار نَ

شیر، علم است و شراب به . تاین چهار نهر تعبیر شده است به اینکه آب به معناي حیات و زندگی جاوید اس
شود، اینها  ها داده میکه این چهار چیز به آن! عرفت خدات، آن وقت عسل، معرفت است، یعنی ممعناي محب

  ). ها یعنی مقرّبین هم هست ه اینها براي باالییالبتّ. (اصحاب یمین هستند
اند، اینها  اند و گمراه شده که بیراهه رفتهآنهایی ) اند آنهایی که از راه، کج شده! (ا اصحاب شمال چه دارند؟ام

ی در بعضی موارد هاي گوناگون، حتّ م هست، عذابها در جهنّ روند، تمام سختی م میروند؟ به جهنّ به کجا می
توانند بمانند و  برند که از سرما نمی ها را به جایی میقتی به آتش عادت کردند، آنآتش تنها نیست، بلکه و

ها اصحاب شمال پس آن) ز نظر معنا، مفاهیمی داردکه اینها ا(و از آن جهت متأّذي هستند  لرزند از سرما، می
  . واقعه است این خالصۀ آیات سورة. اند طرف چپ منحرف شده هستند، یعنی اصحابی که به

قداُهللا  ص   یلالْع ظيمالْع  
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و شرایط  شرح آیاتی از قرآن کریم در مورد احکام روزه، حکمتهاي آن -39
  روزه گرفتن

 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ
  الرمحنِ الرحيمِ بِسمِ اِهللا

طور که براي گذشتگان شما فرض و  همان. ناي مؤمنین نوشته شده است بر شما روزه گرفت: فرماید می
ایامی است . ز کنیدواجب شده، که شاید شما پرهیزگاري کنید، یعنی از آنچه که خدا نهی فرموده پرهی

اگر کسی از شما مریض باشد یا در ) نی است براي روزهن و روزهاي معیام معیای(معدوده، یعنی شمرده شده 
ه از ، یعنی یک عدرخاُ امٍيفی ا ةٌدعفَسفر باشد، آن روزها را روزه نگیرد، به جاي آن عوضش روزهاي دیگري، 

یعنی سلب  هونقُيطياند  ارند زیاد، بعضی گفته، طاقت دهونقُيطيصی که زه بگیرید و آن اشخاروزهاي دیگر رو
فْعال گاهی به معنی سلب هم می توانند  هایی که نمی آن) یعنی طاقت ندارند(آید  طاقت است، چون باب ا

ه هاي  پیرمرد هشتاد نود ساله، یا پیرزنی که به این سن طاقت نداشته باشد، یا زن) شیخ و شیخه(مثل  ع رض م
طاش، یعنی آن ه شیر میکه بچ هایی که مرض تشنگی دارند و استسقاء  دهند و ضرر دارد براي ایشان، یا ع

اره بدهند، به اندازه غذاي یک شخص توانند خودشان را نگاهداري کنند، اینها به جاي آن، کفّ دارند یعنی نمی
از آن غذاي ) کمتر است، ولی بهتر است یک کیلو باشد مد(نادار که تقریباً در حدود یک کیلو، مدي از طعام 

اند به اینکه در ابتدا و  یعنی آنهایی که طاقت دارند آنرا، چون بعضی گفته هونقُيطيمتداول و معمول و یا اینکه 
توانند و  آن اشخاصی که می. اول که روزه حکمش رسید، مخیر بودند به اینکه روزه بگیرند یا کفّاره بدهند

ضان، ماه . بدهند، ولی در عین حال اگر روزه بگیرد براي او بهتر است) اي کفّاره(طاقت دارند یک فدیه  م هرُر شَ
ها است از  رمضان، ماهی که قرآن در آن نازل شده است، براي مردم ماه هدایت و راهنمایی است و عالمت

رقان بین حقّ و باطل د و مسافر نباشد، روزه بگیرد و هر کسی هر کسی که در آن ماه حاضر باش. هدایت و فُ
. خواهد براي شما آسانی را مریض باشد یا در سفر باشد چند روزي دیگر به جاي آن روزه بگیرد، خداوند می

کردند، تهیه  هاي گذشته، که با مال حرکت می مخصوصاً مسافرت. (آن کسی که در مسافرت است روزه نگیرد
این است که در سفر روزه واجب نیست بلکه ). نبود  خیلی مشکل بودوسایل خوراك و مهمانخانه هم که 

دانند بین اینکه کسی بخواهد روزه بگیرد یا  چون اهل سنّت، مخیر می) به عقیده ما حرام است(حرام است 
دانیم که در مسافرت روزه بگیریم، اگر کسی در  نگیرد و عوضش روزهاي دیگر را روزه بگیرد ولی ما حرام می

پس اگر هم در سفر بودید چند . ، روزه واجب بگیرد درست نیست و باید به جاي آن بعد هم روزه بگیردسفر
ه را کامل کنید، براي اینکه تکبیر خدا را بگویید یا بزرگ روز دیگر به جاي آن روزه بگیرید، براي اینکه عد

هاي او را به جا  کنید و شکر نعمت بشمارید خدا را بر آنچه که هدایت کرده است شما را، شاید که شما شکر
  . بیاورید
گیرند، نصارا هم  اي می روزه رسیده است که خدمت حضرت عرض کردند، یهود معمول دارند روزه دربارة

این است ) که خود مسلمین تقاضا کردند. (ن کنیداي معی اي دارند و خوب است شما هم براي ما روزه روزه
ابتدا دستور . ین رمضانی که در مدینه تشریف داشتند، حکم روزه نازل شدکه در سال دوم هجرت، یعنی دوم

چون دوازده ماه ) سیزده و چهارده و پانزده(روزه بگیرند، یعنی روزهاي نیمه ماه ایام البیض  داده شد که
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فت روز که سی و ه) ایام البیضعاشورا و (شود، عاشورا هم بود  است، که سه تا دوازده تا سی و شش روز می
یکی به مناسبت این است که ) روزهاي سفید(گویند  هم که می ایام البیض. واجب شده بود براي روزه گرفتن

براي اینکه شبها هم، از اول شب هوا روشن است، زیرا ماه تمام . در آن اوقات شب و روز، همه روشن است
شن است و در تمام شب، ماه طالع است و همه شب رو) سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم، ماه تمام است(است 

کند،  کند و دیرتر از خورشید غروب می در شبِ سیزدهم، ماه زودتر از خورشید طلوع می) یعنی غروب ندارد(
وقت طلوع آفتاب هم ماه هست، پس تمام این مدت شب ماه در آسمان است و ! پس وقت غروب، ماه هست

کند و طلوع و  در این سه شب، ماه هیچ غروب نمی. ینطوردر چهاردهم و پانزدهم هم هم. شود رؤیت می
این ) کند کند و بعد از طلوع آفتاب غروب می پیش از غروب آفتاب طلوع می(شود  غروبش در روز واقع می

  . نامیده شده است ایام البیضاست که 
آدم از بهشت بیرون آمد، موقعی که حضرت ایام البیض  از نظر معنی هم در اخبار رسیده است به این که در

به . اي نداشت و به این جهت همیشه در آفتاب بود و تمام صورتش سیاه شده بود خانه! جا و مسکنی نداشت
. خدا عرض کرد که خدایا تمام صورت من سیاه است و دستور داده شد که روز سیزدهم ماه را روزه بگیر

روز چهاردهم روزه گرفت، ) ه روز را روزه بگیرفرمود این س(روزه گرفت، یک قدري رنگ بدن روشن شد، 
ایام ی برگشت و روشن شد و به این جهت روز پانزدهم که روزه گرفت و تمام شد، رنگش به کلّ. تر شد روشن
  . اند گفته البیض

ه اند این است که او متوسل شد و عرض کرد ب و باز از نظر معنا و باالتر از آن، آنچه که بعض بزرگان فرموده
وقتی خداوند او را از بهشت ! (اینکه خدایا من صورتم از گناه سیاه شده است و رویم سیاه است در درگاه تو

آدم ! ندا رسید که این سه روز را روزه بگیر. کرد و گریه و ناله می) بیرون راند، عرض کرد رویم سیاه است
یعنی خداوند عفو فرمود از او و آن  گفته شده، ایام البیضاز این جهت . روزه گرفت و صورتش برگشت

  . روسیاهیش تبدیل به روسفیدي شد
واجب است در هر ماه، سه روز و در روز . روزه بگیرندایام البیض در ابتدا در اسالم هم دستور داده شد که 

عدودات را بعضی تفسیر ک. شود و هفت روز در سال می  طور، که جمعاً سی عاشورا هم همین اند  ردهکه ایام م
شد به اینکه  د از آن حکم عوض شد و دستور دادهو بع) یعنی چند روزِ معین و شمرده شده(به این قسمت 

ترتیب نباشد که در هر ماهی سه روز باشد که انسان  روزه واجب را در ماه رمضان بگیرید، براي اینکه دیگر بی
هی ممکن است فراموش کند، این است افتد و هم خستگی و زحمتش زیاد است و هم گا هم از عادتش می

  . که همه برگشت به یک ماه و در ماه مبارك رمضان دستور روزه داده شد
ها غالباً قبل از اسالم بود و در زمان  چون این اسم. وجه تسمیه رمضان هم به اختالف ذکر شده است

گذاشتند، نگاه کردند و  ها اسم می یعنی همان سالی که براي ماه. ها را به مناسبت گذاشتند اسم. ت بودجاهلی
او اسم گذاشتند، مثالً ربیع یعنی او ل بهاردیدند که هر ماهی در چه موقعی واقع شده است و به مناسبت !

ماه اول گفته ل بهار بود این است که آن را ربیع اند االو .آن وقت در . اند الثّانی گفته م بهار را ربیعماه دو
شود به خشک شدن، این است که گفتند  ها شروع می س داغ است، از ماه سوم دیگر برفعربستان هوا از ب

اول (ل پاییز آن وقت رمضان مصادف شده است با او. و یک هم ثانوي) یعنی خشکی اولی(االولی  جمادي
شوید  ن را میآید، باران البته آن گردهاي درختا ل پاییز میوقتی باران در او. ل شروع باران استکه او) خریف
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مض هم به معنی ریختن باران ) کند ل، یک تلطیفی میمخصوصاً بارانِ او(کند  و تلطیفی می ض یا رم و ر
لِ شروع باران، پاییز بود و شوینده گرد و خاك هوا و درختان بود، است و چون او) ریختن باران پاییز(خریف 

لت اینکه در آن سالی که این ماده را رمضان نامیدند، اند به ع بعضی همه گفته. این است که رمضان گفتند
چون نهایت شدت گرما بود و همه چیز را ) زندگی استچون یک معنی دیگرِ رمض، سو! (بودشدت گرما زیاد 

اینکه رمضان معنی . در اسالم هم از نظر معنا هر دو درست است. سوزاند، از این جهت رمضان نامیده شد می
اي را که بر او فرض  مؤمن وقتی اعمال عبادي این ماه شریف را به جا بیاورد و روزهسو زندگی است یعنی 

! برد، از این جهت رمضان یعنی سوزنده گناه سوزاند و از بین می شده است بجا بیاورد، خداوند گناهش را می
همانطور که ) ول پاییزا(سوزاند و یا رمضان اگر به معنی باران اول خریف باشد  برد و می گناهان را از بین می

کند  برد و هوا را صاف می هاي تابستان را که روي اشجار بوده است از بین می ل پاییز، آن گرد و خاكباران او
ها و  شود که آن گرد و خاك معصیت و آن تیرگی دهد، روزه هم سبب می ها را رنگ و رویی می و آن

پس از هر دو جهت . شوید ها را می پیدا شده است، آن غبارهایی که از معصیت بر درخت وجود انسان و مؤمن
  . شود گفت رمضان صحیح است می

چون روزه یعنی نگاه . هاي بسیار بزرگ است روزه یکی از عبادت. اند براي روزه خیلی شرافت ذکر کرده
نگاه  پس باید نفس را. هاي نفسانی، یعنی مهار کردن نفس از آنچه که میل او هست داشتن خود از وسوسه

تواند بر نفس  بدارد، یعنی قدرت اراده خودش را نشان بدهد که تا چه اندازه همت دارد و تا چه اندازه می
یعنی نفس  ،تکلَغلها ششغم تن لَا ةٌلَشاغ فسلناَخودش غلبه پیدا کند؟ براي اینکه اگر نفس را آزاد کنیم 

کند و اگر ما مطیع او بشویم و او را مشغول  تو را مشغول میکننده است، اگر تو او را مشغول نکنی، او  مشغول
ی آزاد است و اختیار را از دست عقل و شود و در امور شهوانی به طور کلّ به امور معنوي نکنیم او آزاد می

نیه ایمانی، . برد اراده و ایمان می پس خداوند دستور فرموده است که در این ماه براي تقویت اراده و تقویت ب
قدري جلوي هواهاي نفسانی را بگیرند و آنچه که مشتهیات نفسانیست کم کنند و از آنها امساك کنند که 

  . این معنی روزه گرفتن است
مثالً . آنچه خداوند در روزه حرام فرموده براي این است که نفس مهار بشود و او را یک قدري تربیت کنند

.. .راي اینکه چاق نشوند، براي اینکه الغر بشوند و امثال اینهاب! گیرند ها هستند که رژیم می امروزه بعضی
روزه هم ! رژیم آن رژیمیست که هم براي وجود انسان و بدن خوب باشد و هم براي عقل انسان و روح اول

براي اینکه همان وجهه امر و همان وجهه اطاعت امر که دستور داده شده است، خودش (براي روح خوبست 
نیه خوب است، براي اینکه در روزه یک قدري، ) شود نی میباعث قرب انسا هم از نظر ظاهر براي تقویت ب

ها و سبب  ها و امثال این کند از مشتهیات نفسانی، از حیث خوراك و آشامیدنی انسان خودش را نگاهداري می
نیه،  خودش تقویتی می. شود که یک قدري معده شستشو داده بشود و مواد زائد بیرون برود می شود براي ب

شود، ولی در روزهاي آخر دیگر آن ضعف و سستی  کند و الغر می ابتدا در روزهاي اول حالت ضعفی پیدا می
شود براي پذیرش آنچه که  ا میبواسطه اینکه بدن مهی! شوند بلکه گاهی هم هست که چاق می. رود از بین می

شود از او، وقتی کم بشود، بدن تقویت  د کم مییا سایر مواد زائدي که وجود دار. براي بدن الزم است
پس به صورت ظاهر، روزه هم براي بدن مفید است و هم براي روح مفید است و فایده دارد و از این . شود می

راهللا است . جهت هم هست که در اخبار رسیده است ماه مبارك رمضان ماه خداست ه رُ (شَ ه م اهللاِشَ ) المعظَّ
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  . ه بزرگ خدائیستیعنی ماه خدا و ما
اند، که در ماه مبارك دو حرمت است، یعنی دو  هاي زیادي براي ماه مبارك ذکر کردهبعضی از عرفا فضیلت

ه و عنایت خدائیست پس احترامست، یکی احترام خود ماه، چون ماه رمضان، ماه روزه است و مورد توج
. شده است که باز این هم یک فضیلت استیکی هم حرمت قرآن، چون قرآن در آن ماه نازل . احترام دارد

اینجا تصریح . چون در اخبار رسیده است که سایر کتب آسمانی هم در این ماه شریف نازل شده است
م بر فرماید به اینکه قرآن در این ماه نازل شده، در اخبار رسیده است در بیست و چهارم یا بیست و سو می

ر آن حضرت نازل شده است، که اول شروع آن مطه تدریجاً بر سینۀازل شده و بعد هم قلب مبارك پیغمبر ن
م ماه مبارك ولی انزال بر قلب، در بیست و چهارم یا بیست و سو. است) عید مبعث(بیست و هفتم رجب 

حف ابراهیم هم حتّ. رمضان بوده است در روز ) یعنی کتاب مقدس حضرت ابراهیم(ی رسیده است به اینکه ص
انجیل . ماه بر آن حضرت نازل شد و تورات در روز ششم ماه رمضان بر حضرت موسی نازل شد مبیست و سو

فرماید سیزدهم ماه  رسد که می در اخبار اینطور به نظرم می. هم در این ماه بر حضرت عیسی نازل شد
در ) ع(سه قدیم هست بر حضرت داوود زبور هم که از کتب مقد. رمضان، انجیل بر حضرت عیسی نازل شد

سه سماویه پس کتاب مقد. قرآن هم در بیست و چهارم یا بیست و سوم نازل شده است. هیجدهم نازل شد
این است که فرمود براي ماه مبارك رمضان دو . هم تمامی در این ماه نازل شده است، پس حرمت دارد

ید دو عصمت است فرما و در ماه مبارك رمضان می! یکی حرمت رمضان و یکی حرمت قرآن: حرمت است
ه آن کسی که به فکر ماه البتّ. (یکی عصمت از نیران و یکی عصمت از شیطان!) عصمت یعنی نگاهداري(

ه در ماه مبارك کند، او البتّ رود و سلوك به سوي خدا می رمضان باشد، آن کسی که روز به سوي خدا می
شود و هم از  ت که هم از شیطان نگاهداري میاین اس) داند برد و قدر ماه مبارك را بیشتر می بیشتر بهره می

م به واسطه اینکه وقتی کسی خودش را از شیطان حفظ کند و مطیع امر او نباشد، از آتش جهنّ. مآتش جهنّ
  . پس هم عصمت از نیران و هم عصمت از شیطان. شود هم دور می

وح: و در او دو نعمت است نان، یکی ر نان یکی فتح جِ ج تح. (باز شدن درِ بهشت یعنی یکی! الْ نان، یعنی  فَ جِ الْ
وح) باز شدن درِ بهشت اینها هم دو نعمت بزرگ خدائی است که . الجنان یعنی آسایش  گشادگی دل و ر

ه البتّ. شود کند و درِ بهشت هم باز می کند، که درِ دل را باز می خداوند به بنده خودش در ماه مبارك اعطا می
وقتی سالک بکوبد در دل را و در باز بشود، آن وقت درِ ! شود درِ بهشت هم باز می در اثر باز شدن درِ دل،

باالترین امرها این است که خودش ! باز شدن درِ دل هم به اطاعت امر است. بهشت هم براي او باز شده است
این همان . کند ه نگاهداري کند، از هوا و هوس و شهوت و آنچه که خالف امر است نگهداريرا از امور نفسانی

! ، روزه مال من است و من خودم جزاي او هستمهجزی بِا اُنلی و اَ وملصاَ: فرماید جایی دیگر میدر ! روزه است
ولی آنچه که مشهور . دهم یعنی من خودم جزا می) که حدیث قدسی است(، هجزی بِا اُناَاند  و بعضی گفته

چون روزه . وزه مال من است و من خودم جزاي او هستمرسد این است که ر است و بیشتر به نظر می
عبارتست از کشتن نفس و کشتن هواهاي نفسانی، وقتی انسان خودش نفس خودش را بکشد و روزه بگیرد و 

ات نفسانیه خود او هم جزایش استه، البتّنگاه بدارد خودش را از مشتهی .  
  !مــــو منـبده که خونبهاي ت رانهــق ما کشته شوي         شکـــگر بر سر کوي عش

شود، وقتی  برکت نور یعنی قلب او نورانی می. دو برکت در این ماه است، یکی برکت نور و یکی برکت سحور
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ت هم براي او زودتر پیدا از هواهاي نفسانی، خودش را دور نگاه داشت و خودش را حفظ کرد آنوقت نورانی
خبار رسیده است سحري خوردن هم خودش خوب است و یکی دیگر هم برکت سحور که در ا. شود می

خود بیداري ! کند که سحر بیدار باشد تش این است که انسان را مجبور میولی واقع یک علّ. فضیلت دارد
براي اینکه مؤمن را مجبور . پس خوردن سحور هم که سحري باشد، خودش فضیلت دارد. سحر فضیلت دارد
خواهد روزه  ت اینکه میخورد به نی مه است براي روزه و سحري میه این مقدکند و به اضاف به بیدار شدن می

مه آن است و فضیلت داردبگیرد، پس مقد .  
عبادت دار  فرماید خواب روزه که می) یعنی دو بخشش(ماه مبارك رمضان دو هدیه هم از طرف خداوند دارد، 

دار اگر خواب هم باشد، حکم  ، یعنی روزهحيسبت همتص و ةُبادع مِائالص ومن! است و سکوت او تسبیح است
براي ! ی خواب مؤمن عبادت است، یعنی به طور کلّةُبادع نوماملُ ومن: ه حدیث دیگر هستلبتّا. عبادت را دارد

ا خواهد بخوابد به یاد خد کند در موقعی که می جدیت می! خوابد خوابد با یاد خدا می اینکه مؤمن وقتی می
. از دنیا برود، پس بهتار است با یاد خدا رفته باشد) در موقع خواب(براي اینکه ممکن است در بین . بخوابد

ه البتّ. این است که بیشتر تأکید شده است به اینکه در موقع خواب حتماً با یاد خدا بخوابد و خوابش ببرد
دار هم که باشد یک عبادت بزرگی را  ی روزهمخصوصاً صائم، یعن. مؤمن در همه مواقع باید به یاد خدا باشد

سکوتش هم تسبیح است، یعنی ساکت هم که باشد . مشغول است، البته وقتی هم بخوابد این بیشتر اثر دارد
  : کند که مثل اینکه تسبیح خدا می. حکم عبادت را دارد و حکم تسبیح دارد

  اــــان بسته باشد از دعــکه دهانْش             اء ــشناسم زِ اولی ی میــمن گروه
انـــت یارشــد تا پیش تخــرس می             ان ـــتکرارش ةرـاند و نع شـــخام  

دار دو  ، براي روزهارِباجلَ کلاملَ قاِءل ندع ةٌرحفَ و فطارِاال ندع ةٌرحفَ تان،رحفَ مِائصل. و ماه مبارك دو خوشحالی دارد
خوشحالیش موقع افطار است، یک خوشحالی وقتی است که خدا را مالقات  خوشحالی وجود دارد، یک

مان تمام شده و  اند این خوشحالی افطار، یعنی روزه بعضی گفته) بینیم حاال ما چون فقط ظاهر را می(کند  می
من  بلکه خوشحالی موقع افطار به این معنی است که!! خوریم، ولی منظور این نیست ت و اشتها غذا میبا لذّ

و از ! به آخر برسانم) روزه امروز را(ام وظیفه امروز را  شوم که توانسته شود خوشحال می نزدیک غروب که می
. پس خوشحالی واقعی از این جهت است! اینکه توفیقی خداوند به من عنایت فرموده است، خوشحالم

ایم یک ماه تمام این وظیفه  وانستهبراي اینکه ت! این عید براي چیست؟. گیرند همانطور که عید فطر، عید می
حاال . گیریم ن شده است انجام بدهیم، این است که عید میبزرگ را و این عبادت بزرگی را که براي ما معی

الّ خوشحالیِ خوردن که مهم نیست، که بگوییم خوشحالیم به اینکه  این خوشحالی هم آن خوشحالیست و ا
این خوشحالی اهمیتی ندارد، پس خوشحالی، آن ! نه، این معنی ندارد. یمکن روز به پایان رسید و ما افطار می

  . خوشحالیست که براي انجام وظیفه است
کند آنجا روسفید است،  وقتی خدا را مالقات می ،ارِباجلَ کلاملَ قاِءل ندع ةٌرحفَ! آن خوشحالیِ دیگر چه است؟

  . کند خدا را م و خوشحال مالقات میپس خرّ
کنیم، بیشتر  یفه مؤمن این است که در انجام این عبادت کوشا باشد و اینکه ما ادعاي فقر و ایمان میپس وظ

اگر تنها اسمش باشد و  ت کنیم، و االّباید به انجام وظیفه کوشا باشیم و جدی! از دیگران باید مراقب باشیم
بلکه باید در همه حال مراقب  !توجه روحی و قلبی نداشته باشیم، که پس این چه فقر و درویشی است؟
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عاي بزرگی داریم، بدانیم که ما اد. ت کنیم و کوتاهی نکنیماین است که ظاهر آداب شرع را هم جدی. باشیم
ها و  در انجام فرائض، عبادت. عاي بستگی و ایمان داریم، پس باید رفتارمان را مطابق دستور بزرگان کنیماد

  . لیتمان زیادتر از دیگران است و مؤاخذه ما بیشتر از دیگران خواهد بودها اگر کوتاهی کنیم مسئو غیر آن
قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع  



207 

  توصیه و تاکید در مورد تهجد و بیداري سحرها -40
 اَعوذُ بِاِهللا من الشيطان الرجيمِ

  الرمحنِ الرحيمِ بِسمِ اِهللا
است در اخبار هم ذکر شده است بیداري سحر ) سنّت مؤکّده(است  یکی از مواردي که در دین تأکید شده

کنند، در سحر به یاد خدا  یعنی مؤمنین در سحرها استغفار می رونَغفستيم ه سحارِاالَبِ و: فرماید که می
براي خود پیغمبر صلَّی اهللاُ  بیداري ثلث آخر شب. کنند هستند و براي گناهان خودشان طلب آمرزش می

ه علَ آل و ت از نظر تسهیل، واجب نیست ولی مستحب استیهسنّت مؤکّد است که . واجب بود ولی براي ام
 کثَبعين اَ یصع کلَ فَتهجد بِه نافلَةً: فرماید پیغمبر می دربارة. و به یاد خدا مشغول باشندسحرها را بیدار باشند 

ربک قاماًم د و بندگحمودا مهاي شب، در  کنی در نیمه ه میهایی ک ی خدا کن اضافه بر آن بندگییعنی تهج
 مقواَ و طاًو دشاَ یه لَياللَّ ةَئَناش نَّا الًيرتت رانَالقُ لِتر و هيلَد عوزِاَ نهص مانقُ وِاَ هصفَنِ الًيلقَ الّا لِياللَّ مِقُشب که  نیمۀ

شبها را به بندگی تو  حمودام قاماًم کبر کثَبعين اَ یصع کلَ تهجد بِه نافلَةًو د فرمای هم که میو در اینجا  ًاليلقَ
اي برگزیند و  و خواندن نماز مشغول باش که شاید، امید است خداوند تو را به مقام محمود و پسندیده

د ثلث آخر شب را حتماً بیدار ش از این جهت پیغمبر مقید بود که نیمه آخر شب را و اگر نمی. مبعوث کند
الّ الماز نصف شب به ب بود و االس یهِم المهم همینطور، بلکه علی  عد غالباً بیدار بود و ائمۀ هدي علَ الس یه  علَ

بیشتر شب را بیدار و به بندگی خدا مشغول بود و چون معمولشان این بود که یک اتاق بیشتر نداشتند علی 
افتادند،  ها از خواب می هافتادند، بچ ب را بیدار باشد در آن اتاق، دیگران از خواب میخواست ش اگر می) ع(

برد به پشت شهر، به نخلستان، وسط نخلستان در آن تاریکی  آمد، تشریف می این است که حضرت بیرون می
مالقات  د که قضیۀو نیاز و عبادت مشغول بوکه خیلی آرام و هیچ صدایی نبود، در آنجا به بندگی خدا و راز 

  . اَبودردا مشهور است
ها وب است و انسان را باز به یاد آنر است و خاینها گفته شده و همه هم شاید بدانند ولی خودش تذکّ

آید، گفتم این  اي می از نخلستان مدینه رد شدم، پشت مدینه، دیدم صداي ناله: گوید اَبودردا می. آورد می
کند یک قدري ایستادم، تا یک مرتبه دیدم  ر اینجا از وسط نخلستان ناله میکیست که در این نصف شب د

ناراحت شدم، به وسط نخلستان رو به همان صدا رفتم، از همانجا . اي زد و صدا خاموش شد، تمام شد صیحه
ب است ابیطال بن شنیدم، رفتم تا باالخره به جایی رسیدم، دیدم یکی افتاده، نگاه کردم دیدم علی که صدا می

یدم که هوش افتاده، حال اغما برایش دست داده، گفت در آنجا که بودم شن که مثل چوب خشکی بی
 لُيلواَ می ثُل لُيلوعامی، اَطَ ومقُالز ن کانَی ال لُيالو می ثُل لُيلوقامی، اَم ميجح ن کانَلی ا لُيالو می ثُّل لُيلواَ: گفت می

لن کانَی ا يمحم جاي من باشد،   مکند، واي بر من واي بر من اگر جهنّ کند، گریه می همینطور ناله می رابی،ش
واي بر من واي بر من اگر آن خوراك تلخ جهنم غذاي من باشد، واي بر من واي بر من اگر آن آب گندیده و 

گفت تا بیهوش  همینطور گفت و) شراب من یعنی آب من باشد(هاي اهل جهنم آب من باشد  متعفّن چرك
اده است و مرده است، خیلی اي است، افت ، دیدم مثل آدم مردهافتاد و حال اغما برایش پیدا شد وقتی رفتم

فاطمه خودش آمد دمِ در و گفت کیست که حاال . ناراحت شدم، مستقیم آمدم به درِ خانه فاطمه و در زدم
ردا هستم آمدم به شم در می حضرت فرمودند تسلیت براي . ا تسلیت عرض کنمزند؟ عرض کردم که من اَبود
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چه؟ عرض کردم که رفتم نخلستان و قضیه را عرض کرد و بعد دیدم علی افتاده و از دنیا رفته، فاطمه گفت 
کند و شبها بیشتر همینطور بود و به همین  علی از دنیا نرفته، علی شبی هفتاد بار از خوف خدا غش می

ت زدند سحر نوزدهم، چون اختالفست به اینکه آیا در نماز نافله بود یا در جهت بود که وقتی حضرت را ضرب
گویند امام  گویند که نماز نافله بود، چون می اگر بنابراین باشد که نماز نافله بود چون بیشتر می! نماز فریضه

سن و امام حسن و امام حسین نبودند و در خانه خوابیده بودند، آخر اگر نماز فریضه بوده چطور امام ح
د که امام حسن و گوین حسین به مسجد نیامدند؟ مگر بنابراین باشد که نماز نافله بوده باشد، چون بعضی می

یله یعنی پادگان قشون در چهار فرسخی بودند، حضرت فرمودند که شما بمانید که قشون امام حسین در نُ خَ
آیم که حرکت کنیم به سوي شام و امام  می هاي قدر، من خودم هم امِ شبمتفرق نشوند که بعد از این ای

حسن و امام حسین در آنجا بودند و در آنجا صداي جبرئیل را شنیدند، فریادي بین آسمان و زمین شنیدند 
که گفتند علی را کشتند، از آنجا به عجله آمدند که هنوز آفتاب نزده بود بنابراین اشکالی ندارد که بگوییم 

ها را بیدار کرد که که در خانه بودند و زینب آمد آن گویند ولی بعضی می. ودندامام حسن و امام حسین نب
حرکت کنید ببینید چه خبر است؟ آخر اگر نماز فریضه بوده امام حسن و امام حسین در خانه بودند چطور 

گویند که  بنابراین بعضی می. رسد که اینطور باشد شود که موقع نماز واجب بخوابند؟ این محال به نظر می می
ها روشن بوده چطور ممکن است  ت زیادي که بودند و چراغنماز نافله بوده و به اضافه در نماز فریضه جمعی

  ! ابن ملجم بتواند برود به آن نزدیکی و با آن شمشیرش کاري را که زمین و آسمان را تکان داد انجام بدهد؟
نماز فریضه بوده و خود ! گویند که نه ه بعضی هم میالبتّ .گویند که در نماز نافله بوده این است که غالباً می

یاح، هر شب او اذان . باالي مأذنه و اذان گفتند. حضرت هم تشریف بردند نِ طَ بهر شب مؤذنی داشتند به نام ا
نِ . گفت ولی آن شب خود حضرت تشریف بردند باالي مأذنه و اذان گفتند می ب هر شب مؤذنی داشتند به نام ا
ی گفت ولی آن شب خود حضرت تشریف بردن باالي مأذنه و صدایشان به اذان بلند  اح، هر شب او اذان میطَ

به هر حال . ی تمام شهر کوفه صداي حضرت را شنیدند و فهمیدند که اذان حضرت استشد که حتّ
نافله بوده آن وقت آمد  اختالفست که آیا در نماز فریضه بوده یا در نماز نافله و اگر بنابراین باشد که در نماز

نین دویدند و از منزل بیرون آمدند، چون موقع نماز نافله بود و نماز  سو ضربت زد و صدا بلند شد که ح
آوردند، حضرت دید که فجر طالع  فریضه نبود، هنوز به مسجد نیامده بودند و وقتی که حضرت را به خانه می

صادق طالع شده، حضرت فرمودند شاهد باش که تا حاال یعنی موقع نماز رسیده، فجر ) طلوع فجر(شده 
گویند که چون در نماز  بعضی می. تش بیشتر استاین اهمی! نشده که تو طلوع کنی و من خوابیده باشم

فریضه بوده تا حضرت را در آنجا به اصطالح پانسمان مختصري که کردند و پشم سوزاندند و در آنجا در محل 
لِ طلوع آفتاب شد و آفتاب طلوع کرد حضرت به و تا حضرت را حرکت دادند اوضربت گذاشتند و بستند 
این اختالف هست ! که تا حاال نشده که تو طلوع کرده باشی و من خواب باشم! آفتاب فرمودند شاهد باش

چه فجر صادق باشد و چه آفتاب (فرمایند که شاهد باش که نشده تو طلوع کنی  ولی به هر حال حضرت می
وقت آن حضرت در سحر خواب نبود و  و من خواب باشم، که این خودش دلیل بر این است که هیچ) باشد

به . سحرها را به بندگی خدا مشغول بود سایر ائمه هم همینطور، همه به بندگی مشغول بودند. بیدار بود
بعداً هم دستور  همین جهت به پیروانشان، به افراد شیعه هم دستور فرمودند و همان زمان هم همینطور و

هاي جمعه که دو  فرمودند که باید سحرها را بیدار باشند و به یاد خدا مشغول باشند و مخصوصاً شب می
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ن است و مخصوص است براي عبادت و یکی هم فضیلت دارد، یکی خود شب جمعه فضیلت دارد که معی
فضیلت دارد و باز سحر سحرش، سحرش که در هر سحري چه شب جمعه باشد و چه غیر جمعه، بیداري 

تش بیشتر است که احیا بدارند و زنده بدارند شب جمعه را تا سحر، یعنی بیدار باشند و به یاد جمعه اهمی
چون احیا یعنی زنده داشتن، زنده داشتن این نیست که . خدا مشغول باشند و تمام شب را احیا بدارند

احیا یعنی دل ! و شوخی و خنده، این احیا نیست بنشینند و مشغول چایی خوردن و شیرینی خوردن باشند
را زنده بدارند و آن این است که به یاد خدا مشغول باشند، دل را به یاد خدا مشغول بدارند و به ذکر و فکر او 

  . شود احیا بدارند، آن وقت این احیا حساب می
ها زیاد است که  به اضافه گرفتاريه فضیلت دارد ولی چون ما کمتر توفیق داریم و شب جمعه براي فقرا البتّ

ثلث آخر شب را بیدار بمانیم و سحر بیدار باشیم و  توفیق اینکه بتوانیم شب را تمام بیدار باشیم نداریم، اقالً
اي بین زمین و آسمان صدا  به یاد خدا مشغول باشیم و غفلت نکنیم که حدیثی هست که در سحرها فرشته

کاري هست که در این موقع بیدار باشد و استغفار بکند و به یاد خدا باشد و گوید آیا هیچ گناه زند و می می
رو به درگاه خدا برود و بار سنگین گناهی را که روز پیش برداشته پشتش را خالی بکند و خودش را از گناه 

  سبک کند؟ 
و به یاد خدا گوید و آن کسی که بیدار بشود  این ندائیست که همیشه سحرها آن ملَک مشغول است و می

پس مؤمن باید این قسمت را کامالً دقت کند، مخصوصاً . مشغول باشد در واقع اجابت نداي او را کرده است
داشتند و به یاد خدا مشغول بودند اي احیا می دادند فقرا، عده ت میسحرهاي جمعه که سابقاً بیشتر اهمی .  

قداُهللا ص يلالْع ظيمالْع  


