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  1: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  خبش معصومني و زمزم اليزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتالطم امروز، آيات پرشور اهلى و كالم روح
ديىن و عارفان حقيقى غواصان اين عاملان . هاى نفس است سرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از ظلمت

السالم را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  بيت عليهم اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .منايند عرضه مى

ديىن و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف  در اين ميان، كرسى منرب و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخالقى را ميان عاملان و متعلمان فراهم كرده است و عاملان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و حتقيق 

، با كالم نغز »ادع اىل سبيل ربك باحلكمه و املوعظه احلسنه«اند، عباد الّله را به مصداق كرميانه  در آثار علمى شيعه منوده
  .اند سعادت دعوت كرده و لطيف خود به راه

در جملدات خمتلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سريى در معارف اسالمى«جمموعه حاضر، كه با عنوان 
گريد، جمموعه مباحث عاملانه و ارزمشند حمقق ارمجند حضرت استاد حسني انصاريان، مدظله العاىل، است كه  حمرتم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كالم و لطافت بيان نافذشان بر اهل  رياثيكى از عاملان برجسته و م
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزمشند حاصل نيم قرن جماهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر  
ديىن در جامعه و استفاده بيشرت طالب حمرتم علوم  باشد كه به منظور پربارتر ساخنت حمتواى تبليغ كرسى حبث ونظر مى

  .شود ديىن به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين جمموعه گرانقدر، تالش شده است با تكيه بر ويرايشى رومشند و دقيق
نشرفرهنگ انسان ساز آل الّله  ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بني نرود، تا ضمن -است
  .السالم شيوه منحصر به فرد استاد در تبيني معارف ديىن نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد عليهم
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گفتار در باب   29شود سى و دومني اثر از اين جمموعه سرتگ و دربردارنده  جمّلدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
ران و دهه آخر  1385هاى استاد در ماه رمضان  شد كه مربوط به سخنراىنبا صرب از ديدگاه اسالم مى در مسجد امري 

  .در حسينيه كامشريهاى مشهد است 1362ذى القعده 

سازد، از فوايد زير خاىل  اين مكتوب، عالوه بر در برداشنت منت سخنراىن كه الجرم سبك و سياق منت را نيز گفتارى مى
  :نيست

  2: م، صصرب از ديدگاه اسال

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر جملد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر حبث  -
  )كامل موضوع و حمتوا

  ...ها و  ع فهرستجمموعه متنو  -

السالم و مقبول نظر  در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم
مبلغان ديىن قرار گريد، الزم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى مناييم

   قيقاتى دارالعرفانمركز علمى حت

   پيش گفتار مؤلف

  »احلَْمُد لِّلِه َو الصَّاله على َرُسوِل الّله َو َعلى آِلِه آل اللّه«

ارزش تبليغ . وآله بود عليه اهللا پايه گذار منرب و جلسات سخنراىن براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامرب اسالم صلى
وآله تا روز پايان عمرشان با كمال اخالص به  عليه اهللا كه خود رسول اكرم صلىدين از طريق منرب و جلسات تا جاىي بود  

پس از پيامرب، وجود مقدس امريمؤمنان . بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زمحات سنگيىن را متحمل شدند
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ج البالغه  اب ىبهاى آن حضرت در كت السالم اداى اين تكليف اهلى به عهده گرفتند كه خبشى از سخنراىن عليه نظري 
  .موجود است

امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسالم نيز تا جاىي كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف اهلى و رشته مزامحىت از جانب حكمرانان بىن اميه و بىن

به صورتى كه حجت تا قيامت بر مهگان متام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و خمتلف علوم 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عاملان خملص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف اهليه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
   هجرى مشسى است اين 1387امروز كه سال 

  3: صرب از ديدگاه اسالم، ص

هاىي چون شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسى، عالمه حممدباقر جملسى، شيخ  جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت
جعفر شوشرتى و در قرن معاصر بزرگاىن چون آيت الّله العظمى بروجردى، آيت الّله سيدعلى جنف آبادى، آيت الّله حاج 

  ...اى، آيت الّله حاج مريزا على فلسفى تنكابىن و  زا على شريازى، آيت الّله حاج مريزا على هستهمري 

رفتند و از اين طريق ِدين خود را  با داشنت مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار باال در ماه رمضان و حمرم و صفر به منرب مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

يان كه سالياىن از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگاىن از مراجع و اساتيد اين جانب حسني انصار 
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول حتصيل بوده

 در نزديك به پانصد موضوع خمتلف بر پايه قرآن و در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنراىن. توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا حلظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى اهلى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

السالم كارهاى مهمى را در  رآىن و فرهنگ اهل بيت عليهممؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف ق
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طالب حوزه دهد، بنا گذاشت منت اين سخنراىن سطح جهاىن اجنام مى

 دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماًال حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى
دامن به خاطر حتقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق الزم مى. مبلغان شيعه قرار گريد
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حال، اين مشا و اين اثر اسالمى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا منامي
  .فقط لطف و رمحت حق سبب ظهورش شد

   انصاريانحسني : فقري

  1صرب و استقامت حقيقت صرب 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  4: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

اى واجب و الزم در زندگى انسان  مسأله خداوند در قرآن، نزديك به يكصد و سه مرتبه در موارد گوناگون صرب را به عنوان
  .مطرح كرده است

داشنت در حرمي دين پروردگار،  خود نگاه. است »كّف نفس« يا» داشنت خود نگاه«در لغت عرب، كلمه صرب به معناى 
و به  باقى ماندن در حرمي اهلى بايد آزادانه. براى اين است كه انسان دچار خسارت، زيان و ضرر در دنيا و آخرت نشود

ها  ماند؛ زيرا هجوم خسارت ها در امان مى ها و خسارت در اين صورت است كه انسان از زيان. اختيار خود انسان باشد
  .گريد ها در فضاى بريون از حرمي حق صورت مى و زيان

هيچ شود، چون  انسان در حرمي حق، در سايه قدرت، لطف، نظر، حمبت و رمحت خدا است، پس دچار زيان و ضرر منى
  .اين حرمي، اىل االبد مصون و حمفوظ از هر خطر و خسارتى است. خطرى توان ورود به حرمي حق را ندارد
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از آجنا كه صرب به معناى حفظ خود در حرمي حق است، روايات و معارف اهلى، بعد از آيات قرآن كرمي، از روزه ماه 
، چون حاالت روزه، در حقيقت خوددارى از بسيارى از چرا؟ علت آن واضح است. اند مبارك رمضان به صرب تعبري كرده

  .هاى خدا به امر پروردگار است حالل

ها از ارزش بسيار باالىي برخوردار است؛ زيرا طبيعت بدن اقتضا دارد كه خبورد، بياشامد و راه شهوات  خوددارى از حالل
اده منايد، وىل پروردگار عامل از بندگان مؤمن حالل بر او باز باشد و در مواقع خمتلفى در آب فرو رود و از آن استف

  .اين خوددارى، صرب است. ها خوددارى كنند خويش خواسته است كه در ماه مبارك رمضان از اين حالل

ها نيز  ها، مهيشه، هر حلظه و مهه جا از حرام مهچنني از بندگان خود خواسته است كه در كنار خوددارى از اين حالل
شود و اين  ها زياد مى در ماه مبارك رمضان، از جانب پروردگار، توان انسان براى خوددارى از حرام چون. خوددارى كنند

  :فرمايد شده است، لذا در سوره مباركه بقره پروردگار مى» صرب«به مهني خاطر از روزه تعبري به . صرب، بسيار مهّم است

  5: صرب از ديدگاه اسالم، ص

روايات، كلمات اهل حتقيق و سلوك و مفسرين بزرگ، صرب را در اين آيه به معناى  »1« » َو الصََّلوهِ  َو اْسَتِعيُنواْ بِالصَّْربِ «
رتين و زيباترين كالس روزه گرفته هاى پروردگار مهربان عامل است كه انسان به اختيار خودش، زير  اند؛ زيرا روزه يكى از 

ها، به آن  ها و حرام در برابر بسيارى از حاللكند كه شايد تا پايان ماه مبارك رمضان،  نظر پروردگار، صرب را مترين مى
  »2« .تقواىي كه مورد نظر پروردگار عامل است، كه كليد گشايش مهه مشكالت است، برسد

   صرب، راه رسيدن به رستگارى

ر اند كه د اى به كار گرفته هاى خمتلف بيان شده است؛ در اين زمينه اهل دل، آيه مسأله صرب، خوددارى و تقوا به صورت
مطرح است، كه اگر كسى به آن نزديك شود، در حقيقت خودش را به انبيا، ائمه طاهرين » فالح«پايان اين آيه، مسأله 

كند، انسان به يكى از اولياى  چه بسا با طّى مسريى كه اين آيه شريفه بيان مى. السالم و اولياى اهلى رسانده است عليهم
  :اهلى تبديل شود

كه اگر كسى در اين مسري حركت كند، صد   »3« » ءَاَمُنواْ اْصِربُواْ َوَصاِبُرواْ َورَاِبُطواْ َواتـَُّقواْ اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  يَأَيـَُّها الَِّذينَ «
اميد واقعى و صد در صد را به بندگانش »  َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ «: فرمايد در صد به فالح خواهد رسيد، يعىن وقىت پروردگار مى

  .دهد يد مىنو 
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فالح به اين معنا است كه انسان مهه موانع رسيدن به مقصود اعلى را برطرف كند و جاده را از موانع، سّدها و بندها پاك  
   اى از آن به وسيله روزه كند كه مرحله

______________________________  
ها و رسيدن به رمحت حق كمك  آلودگىاز صرب و مناز براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از «؛ 2: 45بقره  -)1(

  ».خبواهيد

السالم ِىف قـَْوِل اللَِّه عز و جل َو  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«، باب ما جاء ىف فضل الصوم و الصائم؛ 63/ 4: الكاىف -)2(
نَّازَِلُه َو الشَِّديَدُه فـَْلَيُصْم َفِإنَّ اللََّه عز و جل يـَُقوُل َو اْسَتِعيُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْربِ قَاَل الصَّبـُْر الصَِّياُم َو َقاَل ِإَذا نـََزَلْت بِالرَُّجِل ال

  ».ِبالصَّْربِ يـَْعِىن الصَِّيامَ 

شكيباىي كنيد، و ديگران را هم به شكيباىي واداريد، و با ]  در برابر حوادث! [اى اهل اميان«؛ 3: 200آل عمران  -)3(
  ».پيوند و ارتباط برقرار كنيد و از خدا پروا مناييد تا رستگار شويد]  ر بال و گرفتارىچه در حال آسايش چه د[يكديگر 

  

  6: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .امكان دارد و در اين صورت به مقام فالح خواهد رسيد

  مراحل سه گانه صرب

  شود كه صرب داراى سه مرحله است؛ در اين آيه، با كمك روايات، اين گونه تفسري مى

  :فرمايند السالم در دعاى كميل مى ها كه امرياملؤمنني عليه ها و ناگوارى صرب در مقابل تلخى: خنست

  »1« »َقليٌل َمْكثُه َو َيسٌري بَقائُه«

دهد  ها براى انسان كوتاه و قابل حتمل است و انسان اين مدت كوتاه را خيلى زود از دست مى ها و ناگوارى مدت تلخى
  .استو خوىب آن به مهني 
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مثًال در ماه مبارك رمضان، مدت تلخِى گرسنگى، تشنگى، خوددارى از شهوات حالل و فرو رفنت در آب، بسيار كم 
ها بايد صرب كند؛ يعىن خود را در حرمي خدا حفظ منايد كه حرمي خدا  ها و ناگوارى انسان سى روز در برابر تلخى. است

  .در اين ماه، روزه گرفنت است

يك . ها مرتكب عمل حرام شود و صرب خود را بشكند فرار از گرسنگى، تشنگى، شهوت و ديگر لذتشخص نبايد براى 
ها، شرييِىن رضايت و رمحت خدا و ساخته شدن سپر در مقابل عذاب  ماه صرب كند كه به دنبال اين صرب در برابر تلخى

  :جهنم را كسب كرده باشد كه فرمود

  »2« »الصوم ُجّنه«

داران مؤمن به عذاب قيامت مبتال شوند، چون پوششى  سپر تعبري شده است؛ يعىن حمال است كه روزه روزه در روايات به
  دارند كه عذاب قيامت، قدرت ورود

______________________________  
  .708: اقبال االعمال -)1(

  .5، باب دعائم االسالم، حديث 18/ 2: الكاىف -)2(

  

  7: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اين سپر، به امر و ساخت پروردگار است كه . شود و زمخى كردنش را ندارد و با هجوم عذاب جهنم نيز شكسته منىبه آن 
  عليه آتش دوزخ ساخته شده است، لذا

شود كه انسان از غضب خدا و عذاب  صرب موجب مى. تواند اين سپر را بشكند دوزخ، با مهه قدرت و تواىن كه دارد، منى
   و اگر در اين حرمي دوزخ در امان باشد

  »1« .مباند، در امان خواهد ماند

  »2«  گناه بزرگ بدبيىن
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گويند تا او  بدبيىن در اسالم حرام بوده، عامل اصلى آن، خياالت انسان و سخنان دروغ ديگران است كه عليه ديگرى مى
  :فرمايد خدا در قرآن جميد مى. بدبني شود

  :، چون اگر مهه جا به گوش باشيم، دچار بيمارىبه حرف ديگران در مرحله خنست گوش ندهيد

  »3« » َمسَُّعوَن ِلْلَكِذبِ «

______________________________  
 وآله نِْعَم َوزِيُر اْالِءميَاِن اْلِعْلُم َو ِنْعَم َوزِيُر اْلِعْلِم احلِْْلُم وَ  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«، باب النوادر؛ 48/ 1: الكاىف -)1(

  ».ِنْعَم َوزِيُر احلِْْلِم الرِّْفُق َو نِْعَم َوزِيُر الرِّْفِق الصَّبـْرُ 

السالم قَاَل اْلَكَماُل ُكلُّ اْلَكَماِل التـََّفقُُّه ِىف  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«، باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء؛ 32/ 1: الكاىف
يِن َو الصَّبـُْر َعَلى النَّائَِبِه َو    ».تـَْقِديُر اْلَمِعيَشهِ الدِّ

السالم قَاَل الصَّبـُْر ِمَن اْالِءميَاِن ِمبَْنزَِلِه الرَّْأِس ِمَن اجلََْسِد فَِإَذا َذَهَب الرَّْأُس  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«، باب الصرب؛ 87/ 2: الكاىف
  ».َذَهَب اجلََْسُد َكَذِلَك ِإَذا َذَهَب الصَّبـُْر َذَهَب اْالِءميَانُ 

السالم َقاَل َرْأُس طَاَعِه اللَِّه الصَّبـُْر َو الرَِّضا َعِن اللَِّه ِفيَما َأَحبَّ  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«، باب الرضا بالقضاء؛ 60/ 2: الكاىف
  ».اً َلُه ِفيَما اَحبَّ َأْو َكرِهَ اْلَعْبُد َأْو َكرَِه َو َال يـَْرَضى َعْبٌد َعِن اللَِّه ِفيَما َأَحبَّ َأْو َكرَِه ِإالَّ َكاَن َخريْ 

السالم يَا َعِلىُّ َال ُتَشاِوَرنَّ َجَباناً َفِإنَّهُ  وآله ِلَعِلىٍّ عليه عليه اهللا قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 5889، حديث 409/ 4: الفقيه -)2(
ُر ِبَك َعْن َغايَِتك َو َال ُتَشاِوَرنَّ َحرِيصاً َفِإنَُّه يـُزَيُِّن َلَك َشرََّها َو اْعَلْم َأنَّ ُيَضيُِّق َعَلْيَك اْلَمْخرََج َو َال ُتَشاِوَرنَّ خبَِيًال َفِإنَُّه يـَْقصُ 
  ».اجلُْْنبَ َو اْلُبْخَل َو احلِْْرَص َغرِيَزٌه َجيَْمُعَها ُسوءُ الظَّنِّ 

السالم ُجمَاَلَسُه اْألَْشرَاِر ُتوِجُب ُسوَء  عليهقَاَل َأِمُري اْلُموِمِنَني «؛ 21524، حديث 38، باب 264/ 16: وسائل الشيعه
  ».الظَّنِّ بِاْألَْخَيار

  ».دانند دروغ است اند با آنكه مى آنان فوق العاده ِشنواى دروغ«؛ 5: 41مائده  -)3(

  

  8: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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شومي و هر دروغى را  خود بدبني مىكنيم و نسبت به اطرافيان، مهسايگان و علماى  خواهيم شد و هر دروغى را باور مى
  .كنيم باور مى

  .برد رسد، از بني مى اين بدبيىن فيوضاتى كه از طريق مردم و خدا به مشا مى

. گوش دادن به حرف مردم بدون حتقيق و حقيقت مسأله را به دست نياوردن، موجب بدبيىن است كه آن نيز حرام است
  :فرمايد خداوند مى

  اى مشا نقل كردند، قبول نكنيد، چون نبايد بدبني شويد،اگر ديگران مطالىب بر 

عالوه بر اين، اگرچه مطلب صحيح باشد، . انسان، گوش، عقل و درايت دارد و بايد حتقيق كند »1« »فـََتبَـيـَُّنواْ «بلكه 
شتباه شده او نيز مانند بقيه مردم دچار ا: به خود بگويد. بايد گذشت داشت، چون انسان مهيشه در معرض اشتباه است

  .و شايد توبه و استغفار كرده و خدا خواسته است كه آبروى او را حفظ كند، پس ما نيز خبشش داشته باشيم

داشته است كه شخصيت باسواد، حكيم  -معروف به شيخ اشراق -»2«  سعدى استادى به نام شهاب الدين سهروردى
در كشىت نيز شاگرد خويش را تربيت و نصيحت . ه بودندروزگارى با هم به سفر درياىي رفت. و متخّلق به اخالق بود

  .كرده است مى

  امكان ندارد عمر خود. هاى اهلى كالس درس است مهه جاى عامل براى انسان

______________________________  
  ».خربش را بررسى و حتقيق كنيد«؛ 49: 6حجرات  -)1(

ق ملقب به شيخ االسالم در . -ه 632 -539و حمدث  حكيم، صوىف، فقيه، شافعى: سهروردى ابوحفص عمر -)2(
وى نزد عمويش ابوجنيب سهروردى فقه و وعظ و تصوف آموخت و در بصره با شيخ ابوحممد . سهرورد زجنان به دنيا آمد

وى . به صحبت عبدالقادر گيالىن رسيد. سپس به بغداد مسافرت كرد و در آجنا سرسلسله عرفا شد. بن عبد مصاحب بود
او . رفت و بيشرت عمويش را به وعظ اشتغال داشت فرقه عرفاىن سهرورديه بود و هر سال به سفر مكه و مدينه مى مؤسس

در آداب سري و » عوارف املعارف«از آثار مشهور وى . در بغداد درگذشت و در ورديه آن شهر به خاك سپرده شده
ريعت درآميخته و با آيات و روايات و اخبار و اقوال سلوك عارفان است كه مشارب ذوقى اهل طريقت را با رسوم اهل ش

رتين كتاب. بزرگان از عرفان مزين ساخته است هاى درسى خانقاهى  اين كتاب شهرت و اعتبار بسيارى كسب كرد و از 
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ه و وى كتاب را در سفر مكه نوشت. اند اند و احاديث آن را استخراج كرده ها نوشته بر اين كتاب تعليقه و حاشيه. شد
از ديگر آثار وى رشف النصايح االميانيه،  . اند امساعيل بن عبد مؤمن و ظهري الدين بزغش آن را را به فارسى ترمجه كرده

جه االسرار ىف مناقب الغوثيه، خنبه البيان ىف تفسري القرآن، جذب القلوب  كشف الفايح اليونانيه، رساله السري و الطري، 
  )830/ 5: فرهنگ فارسى معني. (عالم اهلدى و عقيده ارباب التقى؛ ديوان اشعار استاىل مواصله احملبوب؛ رساله ا

  

  9: صرب از ديدگاه اسالم، ص

هاى معموىل هستند، در  حىت كساىن كه انسان. را ضايع كنند، بلكه يا در حال درس گرفنت هستند، يا در حال درس دادن
  .حد ظرفيت خود، در حال درس گرفنت و درس دادن هستند

  مقامات مردى ز مردى شنو: آمده است» گلستان«ترين شعرهاى سعدى، اين شعر است كه در كتاب  يكى از پرقيمت

   نه از سعدى، از سهروردى شنومرا شيخ داناى مرشد شهاب

   دو اندرز فرمود بر روى آبيكى آن كه در نفس خودبني مباش

. اى تو فقري و نيازمند آفريده شده! منّيت نداشته باش! هاى خود را باال نيانداز شانه »1«  يكى آن كه بر خلق بدبني مباش
براى زندگى به خيلى چيزها نياز دارى؛ گداى هوا، آب، برف، باران، آب دريا، زمني و . خداوند متعال شاهد تو است

شومي، گداى شفاعت و  وارد قيامت مىاز زماىن كه در رحم مادر بودى، اين گداىي شروع شد و وقىت كه . آمسان هسىت
  .شت هستيم، پس گدا بايد سر خود را پايني بياندازد

ا ثابت شود، كه  انسان نسبت به مهه بايد حسن ظّن داشته باشد و مهه را خوب و پاك بداند، مگر اين كه گناهى از آ
كند  و روزه است، حتما توبه كرده يا مى اين شخص خطاكار اهل مناز: بعد از ثابت شدن گناه نيز در درون خود بگويد

  خبشد، پس چرا من خبشش نداشته باشم و آبروى او را در بني مردم بربم؟ و خدا او را مى

  بدبيىن انوشريوان به بوذرمجهر

   به. كه مردى عامل و بزرگوار بود، بدبني شد  »3« به بوذرمجهر »2«  انوشريوان
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______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

خسرو اول كه در تاريخ به لقب انوشروان معروف است او عادت و آيني و مشايل نيكوئى داشت، دوران او  -)2(
رت شد و فرقه ى مزدكى سركوب شدند و در داخل  درخشانرتين دوره عهد ساساىن است چون عدل و داد در آن دوره 

ادگسرتى و جوامنردى ورمحت است و مولفان عرب و ايراىن حكايات در روايات شرقى خسرو اول منونه د. صلح برقرار شد
  »انوشريوان«، كلمه 464/ 6: لغت نامه دهخدا. اند بسيارى در وصف جد و جهد او براى حفظ عدالت نقل كرده

و  بزرگمهر كه معرب آن بزرمجهر است، حكيم بزرگوارى است كه ساهلا وزارت انوشريوان ساساىن را بر عهده داشت -)3(
اى زيادى در خردمندى وى گفته. حبكمت وتدبري مشهور بود وقىت پادشاه هند شطرنج را : گويند از مجله مى: اند داستا

نزد پادشاه ايران فرستاد او توانست رموز آن را كشف كند و در برابر آن بازى نرد را كشف كرد رساله پند نامه بزرگمهر 
  )»بزرگمهر«، كلمه 1036/ 8: ه دهخدالغت نام. (پسر خبتگان به او منسوب است

  

  10: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اى به او بپوشانند و در اتاق تنگ و  مأمورين خود دستور داد تا بوذرمجهر را دستگري كنند، لباس پشمينه زبر و آزاردهنده
  .اى آب به او بدهند كوزهبه دست و پايش زجنري ببندند و در شبانه روز، مقدارى نان و منك و  . تاريكى زنداىن كنند

او را . هر عكس العملى نشان داد، به من گزارش دهيد: ها گفت به زندانبان. مهچنني اجازه ندارد با كسى مالقات كند
مت، . تقصري زنداىن كردند ىب چون سه گونه زنداىن وجود دارد؛ اول اين كه كسى جرمى كرده باشد، دوم اين كه به خاطر 

السالم و سوم اين كه كسى دچار زندان هواى نفس خود  دان افتاده باشد، مانند حضرت يوسف عليهدر عني پاكى به زن
  .شده باشد

كسى كه گزارش . شود گناه را زنداىن كند، مرتكب گناه بزرگى مى كسى كه شخص ىب. گناه بود بوذرمجهر جزء زندانيان ىب
  .شود مى دهد، او نيز گناه بزرگى مرتكب گناه مى غلط در حق شخص ىب

گناهى را  گناه و كسى كه شخص ىب گزارش دهنده دروغ گو، دستگري كننده شخص ىب: فرمايد وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى
ا قطع مى زنداىن مى آزردن ياران خدا گناه بسيار  »1« .كند كند، هر سه ملعون هستند؛ يعىن خداوند رمحتش را از آ
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ها كه براى مظلوميت او  ها كه به خاطر او غمگني شده و اشك  شود، چه دلگناهى زنداىن اگر شخص ىب. بزرگى است
  .شود جارى مى

اندازد،  گناه را به زندان مى ها گناهاىن است كه به حساب گزارش دهنده و دستگري كننده و كسى كه ظامل است و ىب اين
  .شود نوشته مى

: به مأمورين زندان گفت. لعملى از بوذرمجهر گزارش نشدمدتى گذشت، انوشريوان هر چه منتظر ماند، هيچ گونه عكس ا
  .نه: زند؟ گفتند حرىف منى

   معروف است كه چند ماه در غل و زجنري، با قرص نان و منك سپرى كرد و عكس

______________________________  
وآله أَنَّهُ  عليه اهللا َجاِمُع اْألَْخَباِر، َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى«؛ 10335، حديث 125، باب 99/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

يِل َو الزَّبُوِر َو اْلُفْرَقاِن رَاِه َو اْال َقاَل َمْن آَذى ُموِمناً فـََقْد آَذاِىن َو َمْن آَذاِىن فـََقْد آَذى اللََّه َو َمْن آَذى اللََّه فـَُهَو َمْلُعوٌن ِىف التـَّوْ  ِءجنِْ
  ».َو ِىف َخَربٍ آَخَر فـََعَلْيِه َلْعَنُه اللَِّه َو اْلَمَالِئَكِه َو النَّاِس َأْمجَِعنيَ 

  

  11: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .العملى نشان نداد

گونه آرام است و چرا تقاضاى عفو و انوشريوان چند نفر را مأمور كرد كه نزد بوذرمجهر بروند و ببينند به چه علت اين  
ا به زندان آمدند و به بوذرمجهر گفتند. كند؟ تا بعد از اين كه با او گفتگو كردند، به او گزارش دهند ختفيف منى رنگ : آ

  دهد كه امنيت خاطر دارى، آيا تقاضاىي دارى؟ رخسار و شاداىب چهره تو با گذشته فرقى نكرده و نشان مى

ا اثر نامطلوب مى ر مىكساىن كه گرفتا در اين زندان تنگ و تاريك اذيت : گذارد، گفتند شوند، گرفتارى بر عقل و خرد آ
  :شويد؟ بوذرمجهر گفت منى

ام كه اين دوا از چند جزء تركيب شده  براى خودم در اين زندان دواىي درست كرده. دانيد كه من حكيم و طبيب هستم مى
  ، لذا بسياركنم و هر روز از آن استفاده مى



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

 

  .خوش و راحت هستم و امنيت خاطر دارم

كنم، تشكيل شده  بله، تركيبات اين داروىي كه من استفاده مى: گوىي؟ گفت آيا تركيبات اين دارو را براى ما نيز مى: گفتند
  :از اين عناصر است

   توكل - 1

كسى  . طن خود، با پروردگار مأنوس هستمدر با. اعتماد و تكيه دروىن من به پروردگارى است كه كرمي است. توكل: اول
وقىت كشىت پر باشد، از موج دريا در امان است، اما وقىت خاىل باشد، . كه با او انس بگريد، اضطراب و نگراىن ندارد

  .كند امواج آن را واژگون مى

  :فرمايند وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى

  »1« »اّىن تارٌِك ِفيُكْم الثـََّقَلْنيِ «

  :ام سنگ در ميان مشا به امانت گذاشته ء گران شىمن دو 

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 355/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  

  12: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »كتاب اهللا و عرتتى«

طوفاىن در عامل بوزد، او از السالم مأنوس باشد، بر كشىت پربارى سوار شده است كه هر  بيت عليهم هر كس با قرآن و اهل
ا سامل رد مى   .هاشم شود، مانند ميثم، ُرشيد، مسلم، حبيب، زهري و قمر بىن آ

در ماه مبارك رمضان با توكل كردن، گرسنگى و تشنگى . توكل بر پروردگار كارساز بوده، كليد حل مهه مشكالت است
  .شود آسان مى

  :فرمايند وآله مى عليه اهللا حضرت صلى
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كند، خداوند   دارد و افطار مى دار در وقت افطار لقمه را برمى دارد و زماىن كه روزه دار را دوست مى د بوى دهان روزهخداون
   اين كليد حل. خبشد گناهانش را مى

  »1« .مشكل است

  رضايت به قضاى پروردگار - 2

  .جزء دوم اين دارو، رضايت به قضاى پروردگار است. اين جزء اول دارو بود

مدتى كه آزادانه زندگى . ما اين گونه شد كه شصت سال آزاد بودمي، مدتى نيز در زندان، عمر خود را سپرى كنيمقسمت 
قسمت من . دادم، اهل جهنم بودم ترين خطاىي اجنام مى هاى عظيمى بر گردن من بود، كه اگر كوچك كردم، مسئوليت مى

است، چون مسئوليىت ندارم و بار مسئوليت بسيار سنگني  اين بود كه مدتى در زندان راحت باشم، اينجا مكان خوىب
  .است، پس به قضاى پروردگار راضى هستم

   حكايت على بن يقطني وابراهيم مجّال

______________________________  
ِمْن ُمَناَجاِتى فـََقاَل يَا َربِّ السالم َما َميْنَـُعَك  َقاَل َأْوَحى اللَُّه عز و جل ِإَىل ُموَسى عليه«؛ 13، حديث 64/ 4: الكاىف -)1(

 َأْطَيُب ِعْنِدى ِمْن رِيِح ُأِجلَُّك َعِن اْلُمَناَجاِه ِخلُُلوِف َفِم الصَّاِئِم َفَأْوَحى اللَُّه عز و جل ِإلَْيِه يَا ُموَسى َخلُُلوُف َفِم الصَّاِئمِ 
  ».اْلِمْسكِ 

  

  13: صرب از ديدگاه اسالم، ص

كرد، روزى  كه خمفيانه شيعه شده بود و با وجود خنست وزيرى هارون، تقيه مى  -»1«  قطنيعلى بن ي -خنست وزيِر هارون
  .امام موسى بن جعفر عليهماالسالم او را به حرم راه نداد. وآله آمد عليه اهللا به كنار حرم پيغمرب صلى

وزير سرازير شد و به حضرت پيغام  هاى اين خنست اشك. كردند السالم تا سه روز از ورود او به حرم ممانعت مى امام عليه
  :دهيد؟ حضرت فرمودند چرا مرا به حرم راه منى: داد
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خدا براى حل مشكالت مردم اين . در بغداد مشكلى به وجود آمد و او به مسند حكومت آمد »2«  براى ابراهيم مجّال
بايد مانع . دهد دهيم؛ يعىن خدا تو را راه منى ىمسند را به تو داده است، اما تو به او اجازه ورود ندادى، ما نيز تو را راه من

  را

  .وآله نصيب تو شود عليه اهللا برطرف كىن، تا توفيق زيارت پيامرب صلى

   به بغداد برو و رضايت ابراهيم: السالم فرمودند چه بايد بكنم؟ امام عليه! آقا: گفت

  .دهيم، چون قلب ما به قلب مهه شيعيان وصل است مجّال را جلب كن، اگر او راضى شود، ما نيز تو را به حرم راه مى

در نيمه شب، كنار قربستان بقيع، شرتى آماده است، سوار : چگونه از مدينه به بغداد بروم؟ حضرت فرمودند: گفت
  .گرداند وقىت رضايت او را گرفىت، مهني امشب، دوباره تو را به مدينه برمى. برد شوى، او تو را به بغداد مى مى

است، مركب بعد از چند ثانيه به درب خانه ابراهيم  »اراده اهللا«  ، به اراده موسى بن جعفر عليهماالسالم كهنيمه شب
  خنست وزير از مركب پايني آمد، درب را. مجّال رسيد

______________________________  
السالم واز دستياران حكومت  عليهعلى بن يقطني بن موسى كوىف بغدادى اسدى از صحابه جليل القدر امام كاظم  -)1(

ق در كوفه متولد شد و در بغداد سكىن گزيد و در دوران هارون الرشيد به مقام وزارت رسيد و  124عباسى بود كه در 
كرد و امام رضايت خويش را از او ابراز كرد و  دائما با امام در رابطه بود و طبق دستور امام به امور شيعيان رسيدگى مى

خداوند اوليائى دارد و ظاملان هم اوليائى دارند و خداوند بوسيله اولياء : براى او ضامن شد و در حديثى فرمودشت را 
دائره املعارف . (ق در زماىن كه امام در زندان بود اتفاق افتاد 182وفات وى در سال . كند خود ظلم و ستم را دفع مى

  )437/ 11: تشيع

السالم بود و چون ساربان بود و على بن يقطني وزير بود،  ان امام موسى بن جعفر عليهابراهيم مجال از شيعيان زم -)2(
او را نپذيرفت اتفاقا در مهان سال به حج مشرف شد و چون خواست به حمضر امام كاظم عليه السالم شرفياب شود امام 

: حتفه األحباب. ن يقطني اگاه شده بوداو را نپذيرفت، چون امام به علم امامت خود از عدم پذيرش ابراهيم توسط على ب
343  
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  14: صرب از ديدگاه اسالم، ص

من . شوم به خاطر تو دارم بدخبت مى. من على بن يقطني، خنست وزير مملكت هستم: زد، ابراهيم درب را باز كرد، گفت
گذارم، پاى  صورمت را روى خاك مىمن . به مكه و از آجنا به مدينه رفتم، اما موسى بن جعفر عليهماالسالم مرا راه نداد

  :كند خود را با كفش روى صورت من بگذار تا اين باد رياست از سر من بريون رود كه اين باد مرا بيچاره مى

ن از تو گذشتم و پاى م! على بن يقطني: ابراهيم گفت »1« »يَأَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآءُ ِإَىل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو اْلَغِىنُّ احلَِْميدُ «
  .گذارم، چون تو انسان با شخصيت، بزرگوار و شيعه هسىت خود را روى صورت تو منى

با . خنست وزير، با اصرار او را وادار به اين كار كرد. روم تا تو پا بر صورت من نگذارى، از در اين خانه منى! واهللا: گفت
ار قربستان بقيع پياده شد ونيمه شب به در خانه موسى بن جعفر مهان صورت و لباس خاك آلود سوار برشرت شد و در كن

وظيفه خود را خوب اجنام : السالم در را باز كرد، او را در آغوش گرفت و بوسيد، فرمود امام عليه. عليهماالسالم آمد
  .دادى

  هاى پرودگار شكرگزارى نعمت - 3

   دارد؛ چوناين زندان از هر جهت جاى شكر . جزء سوم داروى من، شكر است

  فهمند و خودم نيز كنند و قدر مرا مى بريون از زندان جاى خاىل من را احساس مى

  .گومي وقىت به وضع خودم توجه كنم، خدا را سپاس مى. فهمم قدر آزادى را مى

  داروى صرب - 4

  .بعد از هر تلخىي، شرييىن وجود دارد. اما چهارمني جزء داروى من، صرب است

______________________________  
  ».نياز و ستوده است مشاييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا ىب! اى مردم«؛ 35: 15فاطر  -)1(

  

  15: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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هاى بعدازتلخى خنواهم  اگردر حرمي بال، ناگوارى، گرسنگى، تشنگى وممنوعيت از شهوات صربنداشته باشم، هرگزبه شرييىن
  .رسيد

   استقامت - 5

زندان بد است، چون تنگ، حمدود، داراى كمبود و حمروميت از ديدن خانواده . پنجمني جزء داروى من، استقامت است
تواند به دين من  كنم، چون منى من زندان را حتمل مى. ديىن، فساد و اشرار شود است، وىل بدتر اين است كه آدم گرفتار ىب

  .آسيىب برساند

  اميد - 6

. به واسطه اين دارو، در زندان هيچ گونه ناراحتىي ندارم. جزء داروى من، اميد است؛ اميد به گشايش و آزادىششمني 
  .انوشريوان فورا دستور آزادى بوذرمجهر را صادر كرد. مأمورين مطالب را به انوشريوان گزارش دادند

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  2پروردگار ارزش صرب راه رسيدن به الطاف 

  

  16: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني وصّل على حممد و آله الطاهرين

   خداوند مهربان از باب مهر، حمبت و لطفى كه به بندگانش دارد، خريات

دنيا و آخرت براى بندگانش قرار داده است كه براى رسيدن به آن، فقط به واسطه  و درجاتى را به طور كامل و جامع در
  .راهى كه خود او ترسيم كرده، ميّسر است
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شود و وقىت كه  اى مانع، حجاب و سّدى از جانب پروردگار در مسري راه او قرار داده منى براى هيچ سالك و حركت كننده
  .شود آوردن خريات و درجات، از جانب خداوند خبلى ورزيده منى كند، در به دست سالك اين راه را طى مى

   دقت در آيات و روايات

كند كه خداوند متعال، رسيدن به خبشى از اين خريات و درجات را در گرو صرب قرار داده  انسان را با اين واقعيت آشنا مى
  .است؛ يعىن راه رسيدن به خريات و درجات، صرب است

ا به درسىت طى كند و سالك اين مسلك باشد، به آن خريات و درجاتى كه در رابطه با صرب است اگر كسى جاده صرب ر 
   خواهد رسيد و اين معنا را، جتربه

  17: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .تاريخ، حيات پاكان و صابران عامل ثابت كرده است

ژه و خاصى براى صرب دارند، به معناى اين لغت صرب كه در قرآن و روايات بسيار آمده است، حىت در روايات، باب وي
است كه انسان حتت هر شرايطى و هر خبشى از زمان و در هر موقعيىت خود را در حرمي حمبت و قوانني حق نگاه بدارد و 
خود را تسليم فضاهاى بريون از حرمي حق نكند، گرچه اين صرب براى او تلخ، سنگني و ناگوار باشد، اما بعد از صرب در 

ها را  اى كه پروردگار مهربان عامل داده است، در آخرت با درجات و خريات آن تلخى هاى دنيا، بنا به وعده تلخى مهه
  .كند جربان مى

  »1« مراحل سه گانه صرب

  :اند در روايات براى صرب سه مرحله بيان كرده

   خنست، صرب بر گناهان است كه انسان، خود را در حرمي حق نگهدارد و از اين

  . به جانب حرمي شيطان قدم برنداردحرمي

صرب در عبادت است كه تا آخر عمر، به طور پيوسته، در حرمي واجبات اهلى قرار بگريد، كه اگر از اين حرمي بريون : دوم
  .برود، وارد حرمي گناه خواهد شد
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ز شهواتى كه خدا بر انسان ها، گرسنگى، تشنگى و خوددارى ا از مجله تلخى. ها ها و تلخى صرب در برابر ناگوارى: سوم
  .باشد كه به مهني خاطر، از روزه ماه مبارك رمضان به صرب تعبري شده است حالل كرده است مى

دارى به خريات  كشد تا مشا اين جاده را طى كنيد، اما بعد از طى كردن جاده صرب و خويشنت يعىن يك ماه طول مى
اه مبارك رمضان است، خواهيد رسيد، كه خبشى از آن، مادى است؛ ودرجاتى كه در ارتباط با صرب خاص؛ يعىن روزه م

  .يعىن خري آن مادى است

______________________________  
ُر َثَالَثٌه َصبـٌْر ِعْنَد اْلُمِصيَبِه َو َصبـٌْر َعَلى الطَّاَعِه  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 15، حديث 91/ 2: الكاىف -)1( وآله الصَّبـْ

َرَجِه ِإَىل الدََّرَجِه  َو َصبـٌْر َعِن اْلَمْعِصَيِه َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلُمِصيَبِه َحىتَّ يـَُردََّها ِحبُْسِن َعزَاِئَها َكَتَب اللَُّه َلُه َثَال  َمثِاَئِه َدَرَجٍه َما بـَْنيَ الدَّ
َرَجِه َكَما بـَْنيَ ُختُوِم   َكَما بـَْنيَ السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض َو َمْن َصبـََر َعَلى الطَّاَعهِ  َرَجِه ِإَىل الدَّ َكَتَب اللَّهُ َلهُ ِستَِّماَئِه َدَرَجٍه َما بـَْنيَ الدَّ

َرَجهِ  َرَجِه َكَما بَـ  اْألَْرِض ِإَىل اْلَعْرِش َو َمْن َصبَـَر َعِن اْلَمْعِصَيِه َكَتَب اللَّهُ َلهُ ِتْسَعِماَئِه َدَرَجٍه َما بـَْنيَ الدَّ ْنيَ ُختُوِم اْألَْرِض ِإَىل ِإَىل الدَّ
  ».ُمْنتَـَهى اْلَعْرشِ 

  

  18: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اگر روزه داران در ماه مبارك رمضان، براى افطار كردن و سّد جوع، نه براى سري شدن و در سحر ماه رمضان، نه به 
كند و به  شكمى كه صاحبش آن را پر منىاندازه سري شدن خبورند، چون كه خداوند متعال، شكم پر را دوست ندارد؛ اما 

  .كند، چنني شكمى نزد پروردگار حمبوب است معده فشار مضاعفى وارد منى

دار تا پايان ماه مبارك رمضان، غذا خوردن خود را تنظيم كند، بسيارى از اختالالت خوىن و عصىب او برطرف  اگر روزه
  :فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى. خواهد شد

  »1« »صوموا تصّحوا«

  .ها در امان باشيد و به صحت بدىن برسيد كه اين موارد از بركات اين صرب خاص است روزه بگرييد تا از بيمارى

   ارزش صرب در آيات قرآن
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: طاهرينوآله و ائمه  عليه اهللا كنم كه خداوند متعال، پيغمرب صلى براى بيان اين موضوع، آيات و رواياتى براى مشا مطرح مى
   به خريات و درجاتى كه از طريق صرب نصيب

  .اند شود اشاره فرموده انسان مى

   انسان وقىت در اين. تركيب اين آيات و مطالب آن با يكديگر بسيار مهم است

  .هاى اخالقى، چيزى به اندازه صرب داراى ارزش نيست كند كه در ارزش كند، فكر مى آيات و روايات دقت مى

ا مقام پيشواىي دادمي كه  »2« » ا ِمنـُْهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُرواْ َو َكانُواْ بِايَِتَنا يُوِقُنونَ َو َجَعْلنَ « ما به بعضى از انسا
  براى جامعه بشرى سرمشق باشند

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 7/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

صرب كردند ]  هاى تلخ و شريين ها و حادثه در برابر مشكالت، سخىت[و برخى از آنان را چون «؛ 32: 24سجده  -)2(
  ».كردند هدايت مى] مردم را[و مهواره به آيات ما يقني داشتند، پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 

  

  19: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا، به كماالت  و انسان   :فرمايد چگونه اينان به درجه پيشواىي و امامت رسيدند؟ قرآن جميد مى. برسندها با اقتدا به آ

ا به خاطر صرب و يقني به آيات خدا به چنني درجه اند و عجيب است كه خداوند، يقني به آيات را بعد از  اى رسيده آ
  .ساز يقني به آيات خدا است كند؛ يعىن صرب، زمينه صرب مطرح مى

كند، پروردگار او  كند و ترك عبادت منى ايستد و در كنار عبادات صرب مى روردگار، در برابر گناهان مىعبد وقىت به خاطر پ
  .كند كه به آيات خدا باور صد در صد پيدا كند را كمك مى

رساند كه در باطن خود،  اى مى ممكن است در بعضى از مواقع ترديد و شك داشته باشد، وىل اين صرب او را به نقطه
  .به متام قرآن و مطالب آن احساس يقني كندنسبت 



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

 

ا را قطعه قطعه كنند، دست از : در روايات ما فرمودند »1« چه كساىن داراى يقني هستند؟ اگر زنده زنده گوشت بدن آ
  .اند ندارند؛ زيرا معناى حقيقى دين را فهميده باورهاى خود برمنى

  » ْمرِنَا َلمَّا َصبَـُرواْ َو َكانُواْ بِايَِتَنا يُوِقُنونَ َو َجَعْلَنا ِمنـُْهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بِأَ «

  اند؛ زيرا اند كه نشان دهنده راه من به بندگان شده اى رسيده اين افراد به مرتبه

  .اند صرب و يقني به آيات را سرلوحه خود قرار داده

شود و در روز  به خدا، هادى و پيشوا مى كسى كه در برابر اين سه واقعيت مهم، استقامت و صرب داشته باشد، با اعتماد
اى ىب ا را به عذاب دوزخ حمكوم مى دين متام مى قيامت، حجت را بر متام انسا   .كند كند و به اذن پروردگار، آ

يد، توانستيد با اقتداى به او، در راه من قرار بگري  چنني راهنما و پيشواىي را براى مشا فرستادم كه مشا مى: فرمايد خداوند مى
  وىل آن فرصت بسيار مهم را از

______________________________  
َو الَِّذيَن يُوِمُنوَن ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َو  -قال اهللا تعاىل«؛ 124/ 1: إرشاد القلوب إىل الصواب -)1(

م قد شاهدوا ِباْآلِخَرِه ُهْم يُوِقُنوَن فمدح املوقنني باآلخره يعىن امل طمئنني مبا وعد اهللا فيها من ثواب و توعد من عقاب كأ
  ».-ذلك

  

  20: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ايد و اين بدن جز اين كه در آتش بسوزد، شايستگى ديگرى ندارد دست داده

رتين عامل رسيدن به كمال    صرب، 

در روز قيامت، درجات و خرياتى كه به . يقني، صرب استساز  رتين عامل رسيدن به مقام هدايت و پيشواىي و زمينه
  .دهند، فقط خداوند بر آن واقف است خاطر صرب و يقني به انسان مى
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شود، اولني  گذارند و روح انسان وارد عامل برزخ مى وقىت ميت را در قرب مى: نوشته شده است» كاىف«در كتاب شريف 
شود اين است كه دو فرشته اهلى براى سؤال و جواب بر روح انسان وارد  اجنام مى اى كه در ابتداى ورود به عامل برزخ برنامه

مگر خداوند بر احواالت و كارهاى خوب و بد انسان علم ندارد كه دو فرشته را براى سؤال و جواب  »1« .شوند مى
شده در عامل برزخ است، يا  باشد، بلكه براى امتام حجت بر مسافر وارد كند؟ اين سؤاالت براى رفع جهل منى مأمور مى

  بعد: فرمايند دهد، به اوج شرف و كرامت برساند كه حضرت مى هاىي كه مى خواهد او را با پاسخ مى

اسرتاحت كن، تا در روز : گويند كنند و به او مى ترين بسرت راحت را به او هديه مى از پاسخ دادن، مأموران خدا عاىل
  .قيامت تو را صدا كنيم

او . هزار سال در برزخ اسرتاحت كرده باشد كنند، روز برپا شدن قيامت است، ممكن است پنج و را صدا مىهنگامى كه ا
   شود كه به نقطه بيند قيامت برپا شده است، بسيار خوشحال و شادمان مى شود، مى كنند، بيدار مى را صدا مى

______________________________  
ءُ اْلَمَلَكاِن ُمْنَكٌر َو َنِكٌري ِإَىل  السالم َقاَل جيَِى ْن َبِشٍري الدَّهَّاِن َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليهعَ «؛ 7، حديث 236/ 3: الكاىف -)1(

ا َو َيَطَئاِن ِىف ُشُعورِِمهَا بِأَنـَْياِِمَ  اْلَميِِّت ِحَني يُْدَفُن َأْصَواتـُُهَما َكالرَّْعِد اْلَقاِصِف َو أَْبَصاُرمهَُا َكاْلبَـْرِق اْخلَاِطِف َخيُطَّاِن اْألَْرضَ 
ُم فـَيَـُقوَالِن َلُه َما تـَُقوُل ِىف َهَذا الرَُّجِل فـََيْسَأَالِن اْلَميَِّت َمْن َربَُّك َو َما ِديُنَك َقاَل َفِإَذا َكاَن ُموِمناً َقاَل اللَّهُ َرىبِّ َو ِديِىنَ اْالِءْسَال 

وآله َتْسَأَالِىن فـَيَـُقوَالِن َلُه َتْشَهُد أَنَُّه َرُسوُل اللَِّه فـَيَـُقوُل  عليه اهللا أَ َعْن ُحمَمٍَّد َرُسوِل اللَِّه صلى الَِّذى َخرََج بـَْنيَ َظْهرَانـَْيُكْم فـَيَـُقولُ 
ٍع َو يـُْفَتُح َلهُ بَاٌب ِإَىل اْجلَنَِّه َو يـََرى َمْقَعَدُه ُر َأْشَهُد أَنَُّه َرُسوُل اللَِّه فـَيَـُقوَالِن َلهُ َمنْ نـَْوَمًه َال ُحُلَم ِفيَها َو يـُْفَسُح لَهُ ِىف قـَْربِِه ِتْسَعَه أَذْ 

َناُه ِمْن ُحنَاٍس فـَيَـ  ُقوَالِن َلُه َمْن َربَُّك َو َما ِديُنَك َو َما تـَُقوُل ِفيَها َو ِإَذا َكاَن الرَُّجُل َكاِفراً َدَخَال َعَلْيِه َو أُِقيَم الشَّْيطَاُن بـَْنيَ َيَدْيِه َعيـْ
َنُه َو بـَْنيَ الشَّْيطَانِ ِىف َهَذا   فـَُيَسلُِّط َعَلْيِه ِىف قـَْربِِه ِتْسَعًه َو الرَُّجِل الَِّذى َقْد َخرََج ِمْن بـَْنيَ َظْهرَانـَْيُكْم فـَيَـُقوُل َال أَْدِرى فـَُيَخلَِّياِن بـَيـْ

  ».أَنـَْبَتْت َشَجراً أََبداً َو يـُْفَتُح َلهُ بَاٌب ِإَىل النَّاِر َو يـََرى َمْقَعَدُه ِفيَهاِتْسِعَني تِنِّيناً َلْو َأنَّ تِنِّيناً َواِحداً ِمنـَْها نـََفَخ ِىف اْألَْرِض َما 

  

  21: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .وصال كامل نايل شده است

: گويد چه مدت در عامل برزخ بودمي؟ او مى: كند طبق آيات قرآن، انسان از كسى كه در كنار او ايستاده است سؤال مى
ا هيچ گونه اثر نامطلوىب ندارد؛ يعىن انسان در آجنا  برزخ را براى صابران قرار داده. ا دو روزيك ي اند كه اين برزخ در آ
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كند، چون اسرتاحىت كه به او  فراق مهسر، پسر، دخرت، مال، مغازه، خانه، دوستان، عروس و داماد را احساس منى
  .تدهند، اسرتاحت مطلق فكرى، عصىب و باطىن اس مى

  :كنند از انسان سؤال مى

  »1« »َمْن رَبَُّك و َمْن نَبيَُّك َو َمْن اماُمَك َو ما ِقبـَْلُتَك؟«

قبل از اين كه در برزخ اين سؤاالت شروع شود، مناز، روزه، زكات، حج، صدقه و خريات او يك : فرمايند حضرت مى
  .گريد طرف و صرب در جانب ديگر او قرار مى

طاعت و ناگوارى، هر سه در روزه قرار دارد و به مهني خاطر است كه در قرآن و روايات، پروردگار صرب در برابر گناه، 
اما ارزش و منزلت روزه از مهه عبادات باالتر است، زيرا خداوند روزه را  »الزكوه ىل« ،»احلج ىل« ،»الصلوه ىل« :فرمايد منى

روزه خمصوص من است؛ گنجى است كه  »الصوم ىل« :فرمايد ىبلكه م »الصوم لكم« :به ما واگذار نكرده است كه بگويد
  »2« .»و انا أجزى به« :دهم گذارم و در روز قيامت، خودم به آن پاداش مى از باب حمبت در اختيار مشا مى

   پاداش روزه در ارتباط با وجود مقدس حضرت حق است، چون اگر متام غيب

  .اه رمضان را به مشا بدهندتوانند پاداش يك روز م و شهود مجع شوند، منى

  :فرمايد پروردگار مى. يكى از زيباترين آيات قرآن را براى مشا مطرح كنم

______________________________  
  .1، حديث 7، باب 175/ 6: حبار األنوار -)1(

  .7، حديث 1، باب 498/ 7: مستدرك الوسائل -)2(

  

  22: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  » نَفُدَو َما ِعنَد اللَِّه بَاقٍ َما ِعنَدُكْم يَ «
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لباس، مال، ثروت، زمني، ملك، عمر، مقام، صندىل، رياست، وكالت و وزارت و هر چه در ارتباط با مشا است از دست 
شت، ابدى است و هرگز از : رفتىن است، اما آنچه در ارتباط با من است، مانند احسان، رمحت، مغفرت، رضوان و 

  .دست رفتىن نيست

  :فرمايد بعد مى

اند و براى رسيدن به هدف  پاداش كساىن كه صرب كرده »1« » َو لََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُرواْ َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ «
رتين عملى كه مهواره اجنام مى خود كوشش كرده ا مى داده اند را بر پايه    .ستدهيم؛ زيرا صرب، جاده ا اند، به آ

شت، درجات و خريات ىب چيست؟ سرمايه »ما عنداهللا« اما   براى رسيدن به. ايت است ها، رمحت، لطف، رضوان، 
هاى خدا بريون نرومي و حرام  اين جاده را بايد طى كرد؛ در برابر گناهان خود را حفظ مناييم، از حرمي حرمت »ما عنداهللا«

ها صبور باشيم و با ديدن مصايب، زبان به كفرگوىي  ا، مصايب و گرفتارىها، باله را حالل نكنيم و در برابر سخىت
  .نگشاييم

   خويشنت دارى در عبادت

ها فرارى نشدند و آن را  كساىن كه در كنار عبادات، خويشنت دارى كردند و در حرمي عبادات ماندند و در برابر ناگوارى
   هاى صابر، نزد من حتمل كردند، اين انسان

  :را دارنداين پاداش 

______________________________  
نزد خداست، ]  از پاداش و ثواب[شود و آنچه  نزد مشاست، فاىن مى]  از ثروت و مال[آنچه «؛ 16: 96حنل  -)1(

رتين عملى كه مهواره اجنام ]  براى دينشان[ماند، و قطعاً آنان كه  باقى مى شكيباىي ورزيدند، پاداششان را بر پايه 
  ».دهيم اند، مى دهدا مى

  

  23: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  » َو لََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُرواْ َأْجَرُهم«



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

 

ا  ا خواهم داد، يقينا و قطعا از صربى كه آ صرب اين افراد، فوق العاده با ارزش است، وىل پاداشى كه من در قيامت به آ
رت است اجنام داده   .اند، احسن و 

كند كه حوصله، بردبارى، استقامت و  خداوند متعال سه مسأله را در آن مطرح مى. غرايب آيات قرآن استاين آيه از 
ا الزم است   :صرب براى به دست آوردن آ

  » أُْولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهم مَّرَّتـَْنيِ «

ا عنايت مى شت است. شود اينان بندگاىن هستند كه دو پاداش به آ ، امنيت خاطر، آرامش و ابدى رضوان. پاداش اول 
شت است   .ها يك پاداش است مهه اين. شدن در 

  :فرمايد شود؟ مى پاداش دوم چيست و چرا به آنان داده مى

 اهلى بريون به خاطر اين كه اهل صرب بودند، از حرمي »1« » ِمبَا َصبَـُرواْ َو َيْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِه السَّيَّئَه َو ِممَّا َرَزقْـنَـُهْم يُنِفُقونَ «
ا را با خوىب نرفتند و در مقابل بدى ا روا داشتند، آ   .هاى خود برطرف كردند هاىي كه ديگران به آ

  »2«  صرب و شكيباىي سيد ابراهيم قزويىن

______________________________  
را با نيكى و خوىب ]  دممر [كردند و بدى ]  بر اميان و عمل به قرآن[اينان به علت صربى كه «؛ 28: 54قصص  -)1(

  ».دهند منايند، دوبار پاداششان مى امي، انفاق مى كنند و از آنچه به آنان روزى كرده خود دفع مى

  .السيد إبراهيم القزويىن، و قال السيد حممد إبراهيم«؛ 199/ 2: أعيان الشيعه -)2(

الشيخ على احلزين ىف سوانح عمره عند ذكر  و ىف النجوم عن. و بضع كما ىف جنوم السماء عن الشذور 1150توىف سنه 
و من األفاضل سيد العلماء األمري حممد إبراهيم القزويىن جامع املعقول و املنقول من األتقياء : من رآهم ىف أثناء سفره قال
ىف إبراهيم بن و هو غري السيد حممد إبراهيم بن حممد معصوم احلسيىن القزويىن اآلتى » انتهى«رايته ىف دار السلطنه قزوين 
  .1145معصوم ألن ذلك توىف سنه 

  

  24: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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  .مرحوم آيت اهللا العظمى سيد ابراهيم قزويىن از بزرگرتين عاملان شيعه است

هاى مهم جنف به صد  زماىن كه تعداد شاگردان درس. اى است شخصيت بسيار فوق العاده. ايشان در جنف متولد شد
  .است، بيشرتين علماى بزرگ شيعه را به عنوان شاگرد، در جلسه درس خود داشترسيده  عدد منى

وظيفه مشا اين است كه به  . بايد مقيم كربال شويد: فرمايند بيند كه به او مى السالم را در خواب مى ايشان امرياملؤمنني عليه
  :گويد مى. شود از خواب بيدار مى. كربال برويد

در دين اسالم، قرآن، فرهنگ . الم حجت نيست، دليلى ندارد كه به خواب خود عمل مناميمن عامل هستم و خواب در اس
السالم حجت بوده، اما براى ما  السالم و عقل سامل حجت است و خواب فقط براى انبيا و ائمه عليهم بيت عليهم اهل

  .حجت نيست

سيد . كنم كه به كربال بروى من به تو امر مى: فرمايد بيند كه مى السالم را در خواب مى شب دوم امام عليه: گويد مى
بيند،  السالم را در خواب مى براى بار سوم امرياملؤمنني عليه. خواب كه حجت نيست: گويد شود و باز مى دوباره بيدار مى

  :فرمايد مى. چهره حضرت نگران بود

آيد و منشأ آثار عجيىب  ايشان به كربال مى. به تو امر كردم كه از اين شهر بريون برو و مقيم كربال شو! سيد ابراهيم
سواد پول  كنند و به افراد شيّاد و ىب تقواىي را در برابر ايشان علم مى در كربال اشرار، اهل دنيا و مفسد، عامل ىب. شود مى
يشان از  خواستند حوزه با عظمت سيد ابراهيم را از بني بربند تا ا با اين عمل مى. دهند كه در درس او شركت كنند مى

شد و دست اشرار از قدرت كوتاه  كربال بريون برود؛ زيراماندن ايشان در كربال باعث تقويت دين و توبه بدكاران مى
  .گشت مى

  .مشا از فردا بايد در درس اين آقا شركت كنيد: گويند اشرار به خدمت سيد مى

خواست در آن درس شركت كند، جلسه   اگر مىچون . من درس، حبث و مطالعه دارم، مرا معاف كنيد: فرمايد ايشان مى
  .كنند كرد و اولياى خدا در اين گونه جلسات شركت منى گناه راتأييد مى

  25: صرب از ديدگاه اسالم، ص

آن فرد و اشخاص مهراه او كه از اشرار كربال و يزيدى مسلك بودند، آن قدر زندگى را بر . توامن شركت كنم من منى: گفت
  گرفتند كه سيدسيد ابراهيم سخت  
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  .جمبور شد مهه چيز را رها كند و از كربال به حرم مبارك موسى بن جعفر عليهماالسالم در كاظمني پناهنده شود

ا، لشكرى را به سوى كربال روانه كرد و قصد داشت مهه اشرار را دستگري و به بغداد  حاكم بغداد به خاطر شرارت آ
ا را اعدام و يا تبعيد ك پرست بود كه  تقوا، منافق و مادى اشرار دستگري شدند، حمور اسرا، آن عامل ىب. ندبياورد تا آ

  .دستگري شد

ا را به  سيد ابراهيم قزويىن در مسري رفنت به شهر كاظمني مشاهده مى كند كه متام اشرار كربال در غل و زجنري اسريند و آ
من به مشا بد كردم، : گويد كند و مى يد ابراهيم سالم مىاين عامل دنياپرست از ميان اشرار به س. برند طرف بغداد مى

  .خواستم آبروى مشا را بربم و من باعث شدم كه مشا را از كربال بريون كنند مى

تقاضاى خريد . كنم اين شخص را از مشا خريدارى مى: سيد ابراهيم از نظاميان، عفو آن عامل را خواستار شد و گفت
  :، او گفتاسرا به گوش حاكم بغداد رسيد

. طبق گزارشاتى كه به من دادند، اين آقا مزاحم سيد ابراهيم قزويىن شده است و بايد اعدام شود. اين آقا اعدامى است
كنم، وىل اين چه  من به احرتام سيد، ايشان را آزاد مى: گفت. خواهد ايشان را خبرد خود سيد پول فرستاده و مى: گفتند

  .بزرگوار دارنداى است كه اين سيد  اخالق حسنه

  :اين حكايت در آيه گنجانده شده است

  »ِمبَا َصبَـُرواْ  أُْولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهم مَّرَّتـَْنيِ «

دهم، چون هر سه مرحله صرب را دارا بودند، به خصوص در ماه مبارك رمضان، صرب در معصيت و  به اينان دو پاداش مى
  .شنگى و حمدوديت، ايستادگى كردندطاعت داشتند و در مقابل ناراحىت گرسنگى و ت

  » َو ِممَّا َرَزقْـنَـُهْم يُنِفُقونَ  َو َيْدَرُءوَن ِباحلََْسَنِه السَّيَّئهَ «

  26: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .منايند امي، انفاق مى هاى خود دفع كردند و از آنچه به آنان روزى كرده بدى ديگران را با خوىب

   دورى اهل صرب از خبل
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  .اين است كه اين صابران، اهل خبل نبودندآخرآيه 

   اى حمور دايره ملكوت

   سرگشته وادى ناسوتتا چند در اين قفس خاكى

   اى بلبل گلزار جربوتاى ماه افتاده در حماق

   يادى كن از افق ملكوتدر خطّه دين بزن قدمى

   تا چند به پريوى طاغوتاز باده عشق خالصى يافت

كلمه حوت در قرآن جميد به معناى آن ماهى بزرگى است كه حضرت يونس   »1«  از حوت طبيعت صاحب حوت
  :ترمجه آيه» باده عشق«شعر . السالم را در دريا بلعيد و ايشان با توسل به پروردگار، از شكم ماهى جنات پيدا كرد عليه

  .باشد مى »2« » ُسْبَحَنَك ِإّىن ُكنُت ِمَن الظَِّلِمنيَ «

اما آيا امكان دارد كه بر اين ارزش، ارزشى ديگر اضافه كرد؟ بله، . زد پروردگار معلوم استارزش روزه ماه رمضان فقط ن
اگر عمل، حال، بدن، جان و دل آميخته با اشك بر حضرت اىب عبداهللا . اند مهان طورى كه روايات ما بيان كرده

  .شود مى »ى نُورٍ نُوٌر َعلَ «  آن وقت. السالم شود، اضافه كردِن ارزشى ديگر، امكان دارد عليه

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

______________________________  
  .شيخ حممد حسني اصفهاىن معروف به كمپاىن -)1(

  ».تو از هر عيب و نقصى منّزهى، مهانا من از ستمكارامن«؛ 21: 87انبيا  -)2(

  

  27: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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  3وآله صابرترين انسان  عليه اهللا صلىمقام صرب رسول خدا 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

   ها نقل شده است، بسيارى بر اساس آيات قرآن و رواياتى كه در معتربترين كتاب

  28: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  تر؛ خبشى از آيد و به عبارت روشن از خريات و درجات به وسيله صرب به دست مى

  .شود خريات و درجات، بعد از حتمل صرب نصيب انسان مى

در حقيقت بني انسان و آن خريات و درجات، جاده و طريقى مهانند صرب قرار دارد كه اگر كسى اين راه را بپيمايد و 
  .پروردگار مهربان عامل، در دنيا و آخرت به آن خريات و درجات خواهد رسيد سالك اين طريق باشد، طبق وعده

صرب را در سه  -كه خود ايشان در اين عامل، صابرترين انسان روزگار بودند  -وآله عليه اهللا وجود مبارك رسول خدا صلى
نبوت براى حضرت وجود  ها كه در مدت بيست و سه سال رسالت و ها و ناگوارى مرحله تقسيم كردند؛ صرب بر تلخى

ها، از حرمي حق قدم بريون نگذاشتند و در برابر مسئوليىت   وآله براى ختفيف اين ناگوارى عليه اهللا داشت، اما رسول خدا صلى
ها، پيشنهادهاىي به حضرت  ها و ناگوارى دمشنان و به وجود آورندگان تلخى. كه بر عهده داشتند، موفق و پريوز شدند

ها را قبول نكردند؛ زيرا براى ايشان واضح بود كه آن خريات و  ن را از اين راه باز دارند، اما ايشان اين وعدهدادند، تا ايشا
طلىب،  آيد، لذا به سراغ راحت درجاتى كه خدا براى آن حضرت و امت او قرار داده است، فقط با صرب به دست مى

  .ها نرفتند اسرتاحت و فرار از ناگوارى
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اگر قبول كنيد، : وآله پيشنهاد بيشرتين پول و زيباترين دخرتان عرب را داده بودند، به او گفتند عليه اهللا  صلىدمشنان به پيغمرب
رتين دخرتان عرب را به تو مى دهيم، اما دست از دعوت، رسالت، نبوت و هدايت  رياست سيصد و شصت قبيله و 

  .بردار

من راه خود را ادامه خواهم داد، حىت اگر ادامه : ه سردمداران مكه بگوب: فرمودند - ابوطالب - ايشان به عموى بزرگوارشان
  .اين راه به كشته شدن من بياجنامد

حضرت . آورى رسيدند هاى بسيارى را حتمل كردند و به خريات شگفت وآله در راه تبليغ اسالم سخىت عليه اهللا پيامرب صلى
كنند تا مشاهده كنيد كه ميوه شريين درخِت تلخ  وآله را بيان مى عليه هللا هاى پيامرب صلى اى از سخىت السالم گوشه على عليه

  .صرب چقدر مهم است

   ُمبلِّغ سرزمني مين

وآله  عليه اهللا اى را به حمضر مبارك رسول خدا صلى اند كه مردم مين نامه السالم نقل كرده شيعه و سىن روايىت از امرياملؤمنني عليه
  .بّلغ دين كردندنوشته، از حضرت درخواست مُ 

ا   مردم آن سرزمني استقبال بسيارى از آن ُمبّلغ كردند و آن چه را كه او براى آ

  29: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   هاى پذيرفتند و نتيجه آن تبليغ، تربيت شخصيت كرد، با جان و دل مى بيان مى

ها، به بركت اين ُمبّلغ در  باشد و مهه اين مى »2«  و عابس بن شبيب شاكرى »1«  عظيمى مهانند؛ كميل بن زياد خنعى
  .مين بود

است كه  »3«  هاى واالىي كه حتت تأثري اين تبليغات قرار گرفت، وجود مبارك مالك اشرت خنعى يكى از شخصيت
  .يا بياوردتواند مانند مالك را به دن هيچ مادرى منى: السالم بعد از شهادت مالك در مسجد كوفه فرمودند امرياملؤمنني عليه

السالم درآخر عمر  شاكر، به واسطه تبليغ اين مبلِّغ تربيت شدند كه امرياملؤمنني عليه اى به نام بىن به خصوص در مين، قبيله
شاكر هزار نفر بود، من با كمك آن هزار نفر، پرچم توحيد را در كل كره  اگر تعداد نفرات قبيله بىن: مبارك خود فرمودند
  .كردم زمني برافراشته مى
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السالم را به عنوان مبلِّغ انتخاب كردند و  وآله نامه اهل مين را مشاهده منودند، امرياملؤمنني عليه عليه اهللا وقىت پيغمرب صلى
حضرت بايد خانه، زندگى، مهسر و دو فرزندش را . مشا بايد براى تبليغ دين اسالم به كشور مين برويد! على جان: فرمودند

هاى راه اين سفر و فراق خانواده را به تنهاىي حتمل كند و  يغ به مين برود؛ يعىن بايد تلخى و ناگوارىرها كند و براى تبل
  .ها باشد اى از خريات و درجات براى انسان بايد با صرب، افق طلوع خبش عمده. صرب به خرج دهد

______________________________  
امرياملومنني كه در جنگ صفني با حضرت بود ودر كوفه سكونت گزيد  كميل بن زياد خنعى ميىن، از خواص اصحاب  -)1(

ودر حمبت امرياملومنني سرسخت بود كه مورد تعقيب حجاج بن يوسف واقع شد و چندى متوارى بود وچون كميل شنيد 
ه حجاج حقوق قبيله او را قطع كرده است خودش را تسليم كرد و به دست حجاج كشته شد، دعاى شريف كميل را ك

  212/ 30: لغت نامه دهخدا. منسوب به اوست از امرياملومنني فراگرفت

عابس بن شبيب شاكرى از رجال نامدار كوفه و از خملصني امرياملؤمنني از قبيله بىن شاكر كه به شجاعت معروف  -)2(
فراوان در كربال به  هاى السالم پيوست و پس از رشادت فردى سخنور و شجاع كه از مكه به امام حسني عليه. اند بوده

  1/ 11: دائره املعارف تشيع. مهراه غالمش شوذب به شهادت رسيد

مالك بن حارث بن عبد يغوث خنعى معروف به اشرت، يكى از امراى بزرگ و شجاع بوده است كه شعر نيز مى  -)3(
السالم بود، حضرت  يهسروده و در جنگ يرموك يك چشم خود را ازدست داد و در جنگهاى صفني و مجل مهراه على عل

خداى رمحت كند مالك : على اورا براى حكومت مصر تعيني كرد وىل در راه كشته شد آنگاه امرياملومنني در باره او فرمود
لغت نامه . (ق رخ داد 37وآله بودم، وفاتش به سال  عليه اهللا را، او براى من آنچنان بود كه من براى پيامرب خدا صلى

  )2630/ 5: دهخدا

  

  30: رب از ديدگاه اسالم، صص

   وآله به خاطر اين كه ارزش و منزلت عليه اهللا پيغمرب صلى. السالم اعالم آمادگى كردند حضرت على عليه

  السالم را در آن گرماى پنجاه درجه، از مبلِّغ را براى ديگران بيان كنند، امرياملؤمنني عليه

  .مسجد تا بريون شهر مدينه پياده بدرقه كردند
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دين و گرفتار فساد  خور، ىب اى، حرام ىن كه در طول تاريخ، با روحاىن واجد شرايط سر و كار داشتند؛ منافق، تودهكسا
و در اين زمان، به اصل  - به خصوص در اواخر دوران قاجاريه و بعد از آن -اى اگر در هر دوره. زمان خود نشدند
د تربيت شدگان روحاِىن معنوى و واجد شرايط، محّال او خنواهند دان شود، به اين علت است كه دمشن مى روحانيت محله مى

  .شد

خورها، زناكارها و  اگر مهه تربيت شوند و در كنار روحاىن واجد شرايط زندگى كنند، مشروب فروشان، قماربازها، حرام
مت و افرتا ترويج پيدا من. توانند زمينه فساد را به وجود بياورند مفسدين منى كند، چون مهه اين موارد از  ىدروغ، غيبت، 

  .ابزار دمشن است

   ارزش مبّلغ دين اسالم

وآله و بزرگرتين خملوق پروردگار، كه  عليه اهللا گر واجد شرايط آن قدر با ارزش است كه خامت پيامربان صلى انسان هدايت
بعد او را در آغوش گرفته، . آيند مىالسالم  است، با پاى پياده به بدرقه امرياملؤمنني عليه» مجع اجلمعى«داراى مقام 

  :فرمايد مى

  »1« »َالْن يـَْهِدَى الّلُه ِبَك َرُجًال واحداً َخيـٌْر َلَك ِممّا طََلَعْت َعَليِه الشَّْمسُ «

وقىت مردم را با حالل و حرام دين آشنا كىن، اگر در اين سفر به واسطه تبليغ تو يك نفر هدايت شود، در ! على جان
  .تر است كند، با ارزش آنچه كه آفتاب بر او طلوع و غروب مى پيشگاه خدا از

   وآله جهان را با صرب كردن عليه اهللا رسول خدا صلى. آيد بسيارى از خريات با صرب به دست مى

______________________________  
  .394، حديث 12، باب 447/ 32: حبار األنوار -)1(

  

  31: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ها در  اند و هدايت انسان وآله هدايت شده عليه اهللا ميلياردها نفر به بركت پيغمرب صلى. اند ها هدايت كرده ر ناگوارىدر براب
رت است از آنچه كه آفتاب بر آن مى عليه اهللا پرونده پيغمرب صلى   .كند تابد و از آن غروب مى وآله 
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ا اگر تعداد افراد : اند كه هاى خود اين روايت را آورده نيز در رساله روايىت كه اغلب فقهاى شيعه قبول دارند و بعضى از آ
   مناز مجاعت از ده نفر بگذرد، جّن و انس

وآله مناز مجاعت را اقامه كردند، تا زمان  عليه اهللا از زماىن كه پيغمرب صلى »1« .توانند ثواب و پاداش آن را بنويسند منى
وآله به تنهاىي در ثواب كل منازهاى مجاعت هزار و  عليه اهللا پيغمرب صلى حال، چقدر مناز مجاعت خوانده شده است؟

  .پانصد ساله شريك است

پول، رياست بر سيصد و شصت قبيله و ازدواج با دخرتان زيبا را . وآله است عليه اهللا متام اين موارد، حمصول صرب پيامرب صلى
كرد تا خورشيد با صرب ايشان به شكلى طلوع كند كه ديگر غروب ها را قبول   ها و تلخى قبول نكرد، اما صرب بر ناگوارى

  .خنواهد كرد

  »2« » ُهَو الَِّذى َأْرَسَل َرُسوَلهُ ِباْهلَُدى َوِديِن احلَّْق لُِيْظِهَرُه َعَلى الّديِن ُكلّهِ «

   صرب در ترويج دين

______________________________  
ا ىف الفرائض، حديث 1، باب 444/ 6: مستدرك الوسائل -)1( قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا «؛ 7184، تاكد استحبا

َرئِيُل َمَع َسْبِعَني أَْلَف َمَلٍك بـَْعَد َصَالِه الظُّْهِر فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد ِإنَّ رَبَِّك يُـ  َدى ِإلَْيَك ْقرِوَك السََّالَم َو َأهْ عليه و آله أَ تَاِىن َجبـْ
َرئِيُل َو َما َهِديـَّتَـْنيِ َملْ يـُْهِدِمهَا ِإَىل َنِىبٍّ قـَبـَْلَك قـُْلُت َما اْهلَِديـََّتاِن َقاَل اْلَوتْـُر َثَالُث رََكَعاٍت َو الصََّال  ُه اخلَْْمُس ِىف َمجَاَعٍه قـُْلُت يَا َجبـْ

لَّهُ ا اثـْنَـْنيِ َكَتَب اللَُّه ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُكلِّ رَْكَعٍه ِماَئًه َو َمخِْسَني َصَالًه َو ِإَذا َكانُوا َثَالَثًه َكَتَب الِألُمَِّىت ِىف اجلََْماَعِه َقاَل يَا ُحمَمَُّد ِإَذا َكانَ 
َعٍه أَْلفاً َو ِمائـََىتْ َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا َمخَْسًه  ِلُكلٍّ ِمنـُْهْم ِبُكلِّ رَْكَعٍه ِستَِّماَئِه َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا أَْربـََعًه َكَتَب اللَُّه ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُكلِّ رَكْ 
ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـُْهْم ِبُكلِّ رَْكَعٍه َأْربـََعَه آَالٍف َو  َكَتَب اللَُّه ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُكلِّ رَْكَعٍه أَْلَفْنيِ َو َأْربـََعِماَئِه َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا ِستًَّه َكَتَب اللَّهُ 

َعًه َكَتَب اللَُّه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـُْهْم ِبُكلِّ رَْكَعٍه ِتْسَعَه آَالٍف َو ِستَّمِ َمثَامنَِ  اَئِه َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا َمثَانَِيًه َكَتَب اللَّهُ اَئِه َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا َسبـْ
َالٍه َو ِإَذا َكانُوا ِتْسَعًه َكَتَب اللَُّه تـََعاَىل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـُْهْم ِبُكلِّ رَْكَعٍه ِستًَّه َو تـََعاَىل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـُْهْم ِتْسَعَه َعَشَر أَْلفاً َو ِمائـََىتْ صَ 

َو أَْلَفْنيِ َو َمثَاَمنِاَئِه َصَالٍه َفِإْن  ٍه َسْبِعَني أَْلفاً َثَالِثَني أَْلفاً َو َأْربـََعِماَئِه َصَالٍه َو ِإَذا َكانُوا َعَشَرًه َكَتَب اللَُّه تـََعاَىل ِلُكلِّ َواِحٍد ِبُكلِّ رَْكعَ 
لثـََّقَالِن َمَع اْلَمَالِئَكِه ُكتَّاباً َملْ يـَْقِدُروا زَاُدوا َعَلى اْلَعَشَرِه فـََلْو َصاَرْت ِحبَاُر السََّماَواِت َو اْألَْرِض ُكلَُّها ِمَداداً َو اْألَْشَجاُر أَْقَالماً َو ا

ٌر َلُه ِمْن ِستَِّني أَْلَف َحجٍَّه وَ َأْن َيْكُتُبوا ثـََواَب َر   ُعْمَرٍه َو َخيـٌْر ِمَن ْكَعٍه َواِحَدٍه يَا ُحمَمَُّد َتْكِبريٌَه يُْدرُِكَها اْلُموِمُن َمَع اْالِءَماِم َخيـْ
نـَْيا َو َما ِفيَها َسْبِعَني أَْلَف َمرٍَّه َو رَْكَعٌه ُيَصلِّيَها اْلُموِمُن َمَع اْالِءَماِم خَ  َا َعَلى اْلَمَساِكِني َو الدُّ ُق ِ يـٌْر ِمْن ِماَئِه أَْلِف ِديَناٍر يـََتَصدَّ
  ».َسْجَدٌه َيْسُجُدَها اْلُموِمُن َمَع اْالِءَماِم ِىف َمجَاَعٍه َخيـٌْر ِمْن ِعْتِق ِماَئِه َرقـََبهٍ 
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  ».ديان پريوز گردانداوست كه پيامربش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر مهه ا«؛ 9: 33توبه  -)2(

  

  32: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .وآله طلوع كند، ديگر غروب خنواهد كرد عليه اهللا وقىت خورشيد با صرب پيغمرب صلى

اگر اخالق، صرب، كرامت و آقاىي تو نبود، مردم دور ! رسول من »1« » َوَلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ «
   مجع تو

اخالق، صرب، : فرمايد مجع شدن مردم دور پرچم اسالم به واسطه من بوده است، بلكه مى: فرمايد پروردگار منى. شدند منى
البته در اين امت، تعدادى نيز ريزش . حتمل، نرمى، آقاىي، كرامت و بزرگوارى تو، امىت به نام امت اسالم اجياد كرده است

وآله در روز  عليه اهللا اگر پيغمرب اكرم صلى. شوند اى مى خرب از حقايق و توده مسيحيان ىب ها و كنند و هم پياله يهودى مى
مرا به نبوت برگزيدى، من اين انسان آتش پرست و زرتشىت را هدايت  : قيامت، فقط سلمان را به خدا ارائه دهد و بفرمايد

رت است از آنچه كه آفتا عليه اهللا كردم، براى پيغمرب صلى كند، تا چه رسد به اين   تابد و از آن غروب مى ب بر او مىوآله 
  .ها عامل، حكيم، فقيه، عابد، زاهد، خّري، متدين و مطيع خدا به وسيله ايشان به وجود آمده است كه ميليون

، پول. هاى ايستادگى منايد امت من بايد در حرمي حق، در مقابل مهه ناگوارى: فرمايند حضرت با صرب خويش به ما مى
  .مقام، رياست و دخرتان زيبا، مشا را از حرمي حق بريون نربند؛ زيرا ضرر خواهيد كرد

ايشان در عبادت صربى داشتند كه . اند هاى تاريخ بوده وآله در بال، طاعت و عبادت از صابرترين انسان عليه اهللا پيامرب صلى
ائمه . هيچ پيغمرب و امامى از جانب خدا ندارميما چنني گفتگوىي را با . اى را در قرآن نازل كرد عاقبت خدا آيه

ج البالغه مى امرياملؤمنني عليه. السالم از طريق قلب با پروردگار رابطه داشتند عليهم   :فرمايند السالم در 

ا مناجات مى   :اما چنني پيشنهاد و حرىف را خدا به هيچ پيغمرب و امامى نزده است. كند خدا از طريق باطن با آ

  »2« » َمآ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن لَِتْشَقى* طه«

______________________________  
  ».شدند و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پريامونت پراكنده مى«؛ 3: 159آل عمران  -)1(
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  ».ما قرآن را بر تو نازل نكردمي تا به مشقت و زمحت افىت* طه«؛ 2 -20: 1طه  -)2(

  

  33: ه اسالم، صصرب از ديدگا

ما قرآن را بر تو نازل كردمي كه در عبادت، خود را به مشقت بياندازى؟ خدا به چه كسى گفت كه عبادات خود را كم  
  :كن؟ چه كار كرد كه خدا خودش گفت

  ختفيف بده؟ آن هم چه نوع عبادتى؟

  :حافظ زيبا فرموده

  صرب و ظفر هر دو دوستان قدميند

انسان بايد قله صرب را فتح و . رسد شود و به درجات و خريات مى با صرب آدم پريوز مى »1« بر اثر صرب نوبت ظفر آيد
  :وآله امر كرد عليه اهللا خداوند به پيامرب صلى. اين جاده را طى كند

  .از حرمي حق بريون نرو و خودت را تسليم غري نكن »2« » َفاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُْولُواْ اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ «

اين آيه مرا پري كرد؛ يعىن به قدرى بار صرب آن سنگني است كه مرا پري كرد : فرمودند اى در سوره هود مى مهيشه در مورد آيه
  :و آن آيه اين است كه خدا به من اعالم كرد

از اين حرمي بريون نرو، چنان كه به تو دستور داده شده است و اين صرب مرا به پريى  »3« » َفاْسَتِقْم َكَمآ أُِمْرتَ «
  .كشاند، اما ارزش دارد مى

   از مجله. كند زند بيان مى قرآن جميد خبشى از خرياتى كه از درخت صرب سر مى

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  ».ان گونه كه پيامربان اولوالعزم صرب كردندپس صرب كن مه«؛ 46: 35احقاف  -)2(
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  ».اى ايستادگى كن پس مهان گونه كه فرمان يافته«؛ 11: 112هود  -)3(

  

  34: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .صرب كنيد؛ يعىن خود را در حرمي حق نگهداريد و از اين دايره بريون نرويد! مؤمنان »1« »َفاْصِربوا«

ا كه در اين حرمي راه ندارند، اما بريون از اين حرمي، مهه منتظرند كه مشا . طني خواهيد شداگر بريون برويد، تسليم شيا آ
  از حرمي حق بريون برويد -به خيال خود -ها ها و رسيدن به لذت صرب خود را از دست بدهيد و براى عالج ناگوارى

ا مشا را به اسارت بگريند و به هالكت برسانند   را نگهداريد در اين حرمي خود. و آ

  .خداوند مهراه صابران است. كه خدا با صابران است

وقىت پروردگار عامل هر . مريد اگر تنها باشد، بعد از چند ساعت مى. آيد، با سه نفر مهراه است اى به دنيا مى وقىت بچه
ا را مهنشني او قرار دهد و مهرباىن و حمب كند، پدر و مادر را مهراه او قرار مى اى از نر و ماده را خلق مى بچه ت آ
  .دهد مى

  .رسد يعىن تنها زندگى نكنيد؛ زيرا توان مشا به هيچ كس و هيچ چيزى منى »2« » ِإنَّ اللََّه َمَع الصَِّربِينَ «

  ها و در چه عملى را بايد اجنام بدهيم كه پروردگار مهراه ما باشد؟ در برابر گناه، ناگوارى. كارى كنيد كه من مهراه مشا باشم
اكنون كه ماه مبارك رمضان است، پروردگار با مهه مشا مهراه است، چون كه مشا در حال صرب . كنار عبادات صابر باشيد

به . ايد ايد و در حرمي صرب از گناهان مانده هاى منع شده نگهداشته هستيد؛ يعىن خود را از خوردن و آشاميدن و لذت
  .زه نيز صرب است و خدا با مشا صابران استرو . ايد جاى گناه، در كنار ثواب قرار گرفته

دادمي اما او  آمد، دنيا و آخرت را از دست مى شود كه در بسيارى از بالها كه بر سر ما مى معّيت پرودگار موجب مى
  مشا را در اين چند سال عمر، از. نگذاشت

______________________________  
  ».ورزيدپس مشا مؤمنان شكيباىي «؛ 7: 87اعراف  -)1(



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

 

  ».زيرا خدا با شكيبايان است«؛ 8: 46انفال  -)2(

  

  35: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ها حفظ كرده است ها و چاه افتادن در خيلى از لغزش

ها را نگهداشتم كه نيافتند؛ ميلياردها  آمسان »1« :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى. خدا حفيظ است: خوانيم در قرآن مى
اين . ريزد ها به وسيله خدا حفظ شده و فرو منى ياردها ستاره، ماه، خورشيد، سحاىب و كهكشانسال است كه ميل

حفاظِت حافظ صابران است و براى صابران كارگشا است، چنان چه براى طفل به دنيا آمده، كانون مهرى مانند مادر و 
  .پدر خودش را قرار داده است

. شدمي و او نگذاشته است و به ما نشان دهند كه ما هزاران بار بايد جهنمى مىها را بردارند  بگذاريد قيامت شود و پرده
   شدمي هزاران بار بايد دچار فساد مى

  :اين به بركت معّيت خداوند است. و نگذاشت

  .كنم از درون و برون صابران را حفظ مى »2« » َواْصِربُواْ ِإنَّ اللََّه َمَع الصَِّربِينَ «

   السالم صرب و حتمل على عليه

  :فرمايد اما صرب بسيار ناگوار است كه مى. السالم است دين و فرهنگى كه ما دارمي، حمصول صرب امرياملؤمنني عليه

  »3« »فصربُت و ىف العني َقَذى َو ىف احلَْلِق َشَجاً «

   توانست بريون من صرب كردم، اما مانند كسى كه تيغ تيز در چشمش بود و منى

______________________________  
َر ُكلٌّ َجيِْرى اللَُّه الَِّذى َرَفَع السََّمَو ِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها ُمثَّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقمَ «؛ 13: 2رعد  -)1(

  »م بِِلَقآِء َرّبُكْم ُتوِقُنونَ ِألََجٍل مَُّسمى يَُدبـُّر اْألَْمَر يـَُفّصُل اْألََيِت َلَعلَّكُ 

  ».و شكيباىي ورزيد؛ زيرا خدا با شكيبايان است«؛ 8: 46انفال  -)2(
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  .3خطبه : ج البالغه -)3(

  

  36: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .آيد رود و نه بريون مى بياورد و كسى كه استخوان تيزى در گلويش فرو رفته است، نه پايني مى

بيند كه مهه اموال حكومىت و بيت املال را  گردد، مى ىت كه فاطمه زهرا عليهاالسالم از مسجد برمىكجا صرب كرد؟ آن وق
بيند  اشك ريزان درب اتاق را باز كرد، مى. اند وآله را در معرض خطر قرار داده عليه اهللا اند، زمحات پيغمرب صلى غارت كرده

در متام اين نُه سال . ار داده است و در گوشه اتاق نشسته استالسالم دستش را روى زانوى خود قر  امرياملؤمنني عليه
مهيشه به . كرد اى بود كه با ايشان با صداى بلند صحبت مى السالم اولني و آخرين مرتبه زندگى با حضرت على عليه

  :زند اما در اينجا صدا مى! يا امرياملؤمنني: فرمود السالم مى حضرت عليه

  »1« »الم اْشَتَمْلَت َمشَْلَه اَجلنَني َو قـََعْدَت ُحْجَرَه الظننيطاِلب عليك الس يابَن اىب«

مت خورده   اى؟ ها گوشه اتاق پنهان شده مانند جنني در شكم مادر، خود را بسىت و مانند 

  .هاى رزم ايام جنگ احد و خندق را پوشيدند لباس. السالم بلند شدند حضرت عليه

دو سه قدم بيشرت دور نشده بود كه مؤذن داشت . راحت باش! دخرت پيغمرب: رمودندذوالفقار را از نيام بريون كشيده، ف
من آمادگى كامل دارم كه به جنگ دمشن بروم، اما : ، دخرت پيغمرب را صدا زد، فرمود»اشهد ان ال اله اال اهللا« :گفت مى

  .بود جنگ اتفاق بيافتد، نتيجه آن، خاموش شدن چراغ خدا براى ابد در كره زمني خواهد

فقط به خاطر اين كه اين چراغ باقى مباند؛ از اين حرمي بريون . كنم من نيز مانند تو صرب و حتمل مى! على جان: صدا زد
  .آمي منى

______________________________  
  .208/ 2: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب4، حديث 6، باب 148/ 43: حبار األنوار -)1(
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  37: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اگر از اين حرمي بريون برويد و صرب خود را از دست بدهيد، آلوده، فاسد و گنهكار شده، هم رديف يهود و نصارى،  
  .شويد، پس ايستادگى و صرب كنيد گنهكار و مشرك مى

  » َواْصِربُواْ ِإنَّ اللََّه َمَع الصَِّربِينَ «

وآخرت خداوند را مهراه خود قرار دهد، در زندگى كمبودى  هر كس در دنيا. من مهراه مشا هستم. يعىن تنها زندگى نكنيد
  .خنواهد داشت

   ثروت با خدا بودن

داستان آخر آن اين است كه در مسري كوه طور، جواىن با ادب، . اين روايت داراى سه خبش است و سه داستان دارد
تو : روى، به پروردگار عامل بگو كوه طور مى  وقىت براى مناجات به: السالم گفت آراسته و بزرگوار، به موسى بن عمران عليه

كار نيستم، اما كارى كه در اين عامل نصيب من شده است، خرج روزمره مرا جواب  آيد و من ىب كار خوشت منى از ىب
در كل اين خزانه مال و ثروت : به پروردگار عامل بگو. من به يك پرياهن نياز دارم. چرخد دهد و چرخ زندگى من منى منى
   ، اقًال يك پرياهنتو

من از خداوند درخواست : السالم گفت موسى عليه »1« .اى به وجود بياور كه پرياهىن به ما برسد زمينه. رسد كه به ما مى
السالم داستان جوان  موسى عليه. كند اگر انسان معرفت داشته باشد، مهيشه خدا با اوست و احساس كمبود منى. كنم مى

  ز ادب، وقار، وبزرگوارى اين جوان معلوم است كه دوست توا! خدايا: را بيان كرد

______________________________  
السالم به مناجات  در خرب است كه يك روز موسى عليه«؛ 235/ 18: روض اجلنان و روح اجلنان ىف تفسريالقرآن -)1(

ا ديد برهنه بر سر خاك خفته خشىت زير سر  در آن جا رفت مردى ر . آمد اى مى اى بگزشت از آن جا ناله رفت به خرابه مى
اهلى ترى غربىت و : گفت موسى بنزديك او شد مى. گفت ناليد و در آن ناله چيزى مى گرفته بر او عورت پوشى بود مى

  .وحدتى و تعرف فقرى و فاقىت

يا موسى پيغام آن درويش : موسى برفت و مناجات بكرد بگفت و بشنيد چون خواست تا برگردد حق تعاىل گفت
گفت برو او . گفت كرد و شكايت فقر و فاقه مى بار خدايا تو عاملرتى حكايت وحدت و وحشت مى: بنگزاردى گفت
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 كه من انيس تومي و تو غريب نئى كه من تو تنها نيسىت: گويد كند و مى را از من سالم كن و بگو خدايت سالم مى
درويش  . جليس تومي و تو درويش نئى كه من و كيل تومي موسى بيامد و بر بالني آن درويش بنشست و آن پيغام بگزارد

اى بزد و جان  آنگه نعره. مرا اين مايه است كه خداى تعاىل، حديث من بشنود و آن را جواب دهد! يا كليم الّله: گفت
  ».بداد

  

  38: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .خواهد از تو يك پرياهن مى. شناسد باشد و تو را مى مى

خواهى؟  خجالت نكشيدى كه از من پرياهن مى. تو انسان پرتوقعى هسىت: فرمايد به او بگو كه خدا مى: خطاب رسيد
 كه خواستم حمبت و عشق زماىن: به او بگو: مگر چه شده است؟ خطاب رسيد! خدايا: السالم عرض كرد موسى عليه

  ها تقسيم كنم، دل تو را از عشق خودم پر كردم، آيا باز تو نيازمند هسىت؟ خودم را در دل

گويند، اما قارون در فرهنگ من بسيار گدا و بدخبت است، تو در فرهنگ من بسيار  مردم به قارون انسان نيازمند منى
  .داردهر كه خدا را دارد، مهه چيز . ثرومتند هسىت

غري از . شويد رسند وتك و تنها مى شويد، خانه، زمني، كارخانه و زن و فرزند به فرياد انسان منى وقىت وارد عامل آخرت مى
  .خدا حىت يك نفر هم نيست كه دست ما را بگريد

اب پروردگار را به السالم جو  حضرت موسى عليه. امي با صرب، مرا مهراه خود كنيد و ما نتيجه اين معّيت را در زندگى ديده
اگر تا آخر عامل، . اشتباه كردم! موسى: وقىت جوان آن جواب را شنيد، شروع به گريه كردن كرد و گفت. آن جوان گفت

حمبوب : گومي بلكه مى. دائماً بدن مرا زنده زنده قيچى كنند، گوشت بدمن را به خورد خودم بدهند، ديگر آه خنواهم كشيد
   من كه خدا را دارم، پول .من، من كه مهه چيز دارم

  خواهم چه كنم؟ قارون را مى

 گذارمي و اى پيشاىن را روى خاك مى شومي، مهه خواب هستند، در گوشه ما خرب ندارمي كه نزديك به اذان صبح كه بيدار مى
ه ماه رمضان را از گوييم، مهني معّيت چه ارزش باالىي دارد؟ متام جهان را به مشا بدهند امايك روز روز  مى »يا رب العفو«

  .ايد مشا بگريند، واهللا ضرر كرده
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  .هاى مردم، اگر انسان صرب كند، بسيار زيبا است ها، حوادث و ظلم در ناگوارى

  .صرب كنيد كه خدا مهراه، وكيل و رئيس مشا باشد

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  39: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  

  4السالم به ياران  ني عليهصرب جهت دار سفارش امام حس

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

صرب به معناى حفظ كردن . بنابر قرآن كرمي و روايات، راه رسيدن به خبشى از خريات، درجات و كماالت صرب است
   رمي حضرت حق، دين و حاللخويش در ح

  40: صرب از ديدگاه اسالم، ص

هاى اهل اميان دو بار در قرآن جميد  مسأله صرب آن قدر با ارزش است كه پروردگار مهربان در بيان ويژگى. و حرام است
  :فرمايد مى

ا اين است كه يكديگر را به ماندن در حرمي حق و ماندن در كنار از ويژگى »1« »َو تـََواَصْواْ ِبالصَّْربِ «   هاى آ

  .كنند هاى اهلى و مقررات پروردگار سفارش مى برنامه
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السالم در ميان مهه مسائل اهلى، هفتاد و دو نفر يار خود را به صرب  در روز عاشورا، وجود مبارك حضرت سيد الشهدا عليه
  :سفارش كردند

  »بىن الكرامصرباً «

يعىن در اين حادثه بسيار تلخ و . كنم اى فرزندان آقاىي، بزرگوارى، شرف، اصالت و كرامت، من مشا را به صرب سفارش مى
ا جهاد است و امروز بر عهده مشا قرار گرفته است،  ناگوار، خود را در حرمي اهلى، دين و مقررات پروردگار كه يكى از آ

كشته شدن مشا به منزله پل عبور است كه از اين خانه حمدود و حمل تنگنا و پرمضيقه مشا را عبور نگاه بداريد و بدانيد كه  
  .دهد و به جهان لقا و قرب وصال حضرت حمبوب خواهيد رسيد مى

السالم به شهادت رسيدند، خود را جانانانه و  انصافا اين بزرگواران از طلوع آفتاب، تا بعد از ظهر كه امام حسني عليه
حقيقت صرب را از صرب خود : گويند اشقانه در حرمي اهلى حفظ كردند و صربى از خود نشان دادند كه بعضى از عرفا مىع

به خصوص به زنان، دخرتان و خواهران خود سفارش به صرب كردند كه بعد از شهادت ما، خود را در . شرمنده كردند
  .ت، مبادا به دمشن متوسل شويدحرمي خدا نگهداريد و براى كاسنت از تلخى و بالى اسار 

______________________________  
  ».اند يكديگر را به صرب و مهرباىن سفارش كرده«؛ 3): 103(، عصر 90: 17بلد  -)1(

  

  41: صرب از ديدگاه اسالم، ص

. نه رعايت كردنداين سفارش را خواهران، دخرتان و زنان اصحاب در طول اسارت ايشان از كربال به شام و از شام به مدي
ها به اوج رسيد، براى يك بار از دمشن تقاضاىي نكردند و اخالق باالتر اين   ها و روزهاىي كه سخىت تا جاىي كه در شب

  .كه، از دوست نيز تقاضاىي نكردند

  با درد بسازيد كه مردان ره يار

  »1« با درد بسازند خنواهند دوا را

شت    مقام خالده بنت اوس در 
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برو و از طرف پروردگار به اين » خالده بنت اوس«به خانه  »2« :السالم خطاب رسيد مبارك حضرت داود عليهبه وجود 
شت، در هر مقامى كه قرار دارى، اين زن مهنشني تو خواهد بود؛ يعىن اين زن  زن با كرامت و بزرگوار بشارت بده كه در 

  .هلى بوده استمقامى را به دست آورده بود كه قريب به مقام انبياى ا

پروردگار عامل به تو : گويد آيد و به او مى السالم به دنبال مأموريىت كه به او دادند، به خانه اين خامن مى حضرت داود عليه
شت را داده و فرموده شت، قرين، مهنشني و جليس من هسىت: بشارت    .تو در 

ت امسى پيش نيامده است؟ مشا درست : م عرض كردالسال اى؟ اين خامن به حضرت داود عليه مگر تو چه كار كرده مشا
شت و مهنشيىن با تو را ندارم   .درب اين خانه آمديد؟ من لياقت 

   چقدر خوب است كه انسان كارهاى نيك خود را نبيند و چقدر خوب است كه

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

السالم َقاَل َأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَىل َداُوَد  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 42، حديث 62، باب 89/ 68: حبار األنوار -)2(
َع اْلَباَب َعَليـَْها َفَخَرَجْت نَِّه َفاْنَطَلَق ِإلَيـَْها فـََقرَ َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َأنَّ َخَالَدَه بِْنَت َأْوٍس َبشِّْرَها بِاْجلَنَِّه َو َأْعِلْمَها أَنـََّها َقرِيَنُتَك ِىف اجلَْ 

َو َأْن أَُبشَِّرِك بِاْجلَنَِّه ءٌ َقاَل نـََعْم َقاَلْت َما ُهَو َقاَل ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َأْوَحى ِإَىلَّ َو َأْخبَـَرِىن أَنَِّك َقرِيِىن ِىف اْجلَنَِّه  َو َقاَلْت َهْل نـََزَل ِىفَّ َشىْ 
ِسى َما َوَصْفَتِىن اَفَق امسِْى َقاَل ِإنَِّك َألَْنِت ِهَى َقاَلْت يَا َنِىبَّ اللَِّه َما ُأَكذُِّبَك َو َال َو اللَِّه َما َأْعِرُف ِمْن نـَفْ َقاَلْت أَ َو َيُكوُن اْسٌم وَ 

ِربَُك ِبِه ُأْخِربَُك أَنَُّه َملْ ُيِصْبِىن َوَجٌع َقطُّ نـََزَل السالم َأْخِربِيِىن َعْن َضِمِريِك َو َسرِيَرِتِك َما ُهَو قَاَلْت َأمَّا َهَذا َفَسُأخْ  ِبِه َقاَل َداُوُد عليه
ِل اللََّه َكْشَفُه َعىنِّ َحىتَّ ُحيَوَِّلُه اللَّهُ ِىب َكائِناً َما َكاَن َو َال نـََزَل ُضرٌّ ِىب َو َحاَجٌه َو ُجوٌع َكائِناً َما َكاَن ِإالَّ َصبَـْرُت َعَلْيِه َو َملْ َأْسأَ 

ْدُتُه فـََقاَل َداُوُد َصَلوَ َعىنِّ ِإَىل  َا َبَدًال َو َشَكْرُت اللََّه َعَليـَْها َو محَِ اُت اللَِّه َعَلْيِه َفِبَهَذا بـََلْغِت َما  اْلَعاِفَيِه َو السََّعِه َو َملْ َأْطُلْب ِ
  ».ْرَتَضاُه ِللصَّاحلِِنيَ السالم َو َهَذا ِديُن اللَِّه الَِّذى ا بـََلْغِت ُمثَّ قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه

  

  42: صرب از ديدگاه اسالم، ص

يعىن در طول عمر، غصه و رنج داشته، حمزون باشد كه چرا در گذشته من اين كمبودها را . هاى خود را ببيند انسان بدى
  .پيدا كردم و چرا براى جربان اين كمبودها اقدام نكردم؟ اين نگاه معقوىل است
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  :فرمايد آورد، تا جاىي كه خدا در قرآن جميد مى ال مثبت خود، غرور، كرب و منّيت مىچون نگاه به خود و اعم

ما مسلمان و متدين هستيم، كار : گويند گذارند و با مّنت به پروردگار مى دارى به خدا مّنت مى اى به خاطر دين عده
  .امي خوب اجنام داده

  :ها بگو ند كه به اينك وآله خطاب مى عليه اهللا خدا در قرآن به پيغمرب صلى

توانيد مّنت داشته  گذاريد؟ در هيچ امرى به پروردگار عامل منى چه مّنىت بر سر خدا مى »1« » الَّ َمتُنُّواْ َعَلىَّ ِإْسَلَمُكم«
  .باشيد

  :گفت ديد و مى اين خامن معرفت باالىي داشت؛ زيرا اعمال مثبت خود را منى

شت و مهنشيىن با تو كند چيسترسد، چيزى كه  من اصًال به نظرم منى   .مرا اليق 

ت امسى بوده است   .اين مشا

ت امسى نبوده است، مرا درست فرستاده: السالم فرمودند حضرت داود عليه خالده بن «اند و تو مهان  هيچ گونه مشا
رى از اعمال و باطن خود مقدا: اما من سؤاىل از تو دارم و آن اين است كه. مورد نظر پروردگار مهربان عامل هسىت» أوس

  .را براى من بگو، تا بدامن كه در درون مشا چه خرب است

بالهاى بسيارى به سر من آمده كه بسيار سنگني . من درومن نسبت به پروردگار آرام است! السالم اى داود عليه: گفت
عامل درخواست برداشنت بال را  است، در معرض رنج، غّصه و آتش انواع بالها و مصايب قرار گرفتم، اما از پروردگار

تغيري برنامه را از خدا در خواست نكردم و صرب  . در مقابل خدا ساكت بودم. اى نكردم نكردم و به پروردگار عامل گاليه
  به خاطر مهني خداوند: السالم فرمود حضرت داود عليه. كردم

______________________________  
  ».م آوردن خود منت نگذاريدبر من از اسال«؛ 49: 17حجرات  -)1(
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شت را مقرر كرده است شت و مهنشيىن با من در    .متعال براى تو 

اش رقم  اى است كه خدا براى بندگان شايسته اين مرحله: فرمايند كنند و مى السالم اين مجله را اضافه مى امام صادق عليه
خواهند و خود را تسليم حضرت حق  نالند و دوا نيز منى ت كه از درد نزد خدا منىاين اخالق صاحلني اس. زده است

  .كنند مى

   السالم هاى قيام امام حسني عليه ارزش

! خدايا: توانستند دست مبارك خود را بلند كنند و بفرمايند السالم در شب عاشورا مى وجود مبارك أىب عبداهللا احلسني عليه
  بودن، از تو بعد از اين مهه سال حسني

  متام دمشنان مرا از بني بربى تا بقيه عمر خود را با: تقاضاىي دارم و آن اين است كه

  .كرد گرداند و مستجاب مى خدا نيز دعاى او را برمنى. ام زندگى كنم و راحت مبريم خانواده

جميد در سى جزء، يكصد و  قرآن. كنند هاى مؤمن، صرب است و به مهديگر نيز صرب را سفارش مى هاى انسان از ويژگى
چهارده سوره و بيش از شش هزار آيه، باالترين مقام را براى صابران قرار داده است؛ يعىن آن چه خدا به صابران عطا  

  :بارها اين آيه در قرآن تكرار شده است. كند اى در عامل عطا منى كرده است، به هيچ طايفه

. دارند، بشارتى است كنندگان؛ كساىن كه خود را در حرمي اهلى و دين نگه مى  بني من و صرب »1« » َوَبّشِر الصَِّربِينَ «
آن كسى  . شوند، چون گناه خروج از حرمي حق و مربوط به حرمي شيطان است ها با نگهداشنت خود، به گناه آلوده منى اين

حرمي حق و رفيق حضرت كسى كه در فرار كردن و خوددارى از گناه است، در . كه اهل گناه است، حزب شيطان است
  .اين معناى صرب است. شود عبد، آشنا و حمرم حضرت حق مى. حق است

______________________________  
  ».و صرب كنندگان را بشارت ده«؛ 2: 155بقره  -)1(
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حرمي حق از عبادت . به گناه استكساىن كه خود را در حرمي حق نگهدارند، سود اين نگهداشنت خود، آلوده نشدن 
كارى و سسىت از عبادت وجود ندارد، بلكه انسان در عبادت فّعال است، يعىن خود را در   در حرمي حق، ىب. زند موج مى

  .شود دهد و از عبادت جدا منى كنار مهه عبادات قرار مى

كسى كه در حرمي حق . قايق، ارتباط عملى داردباشد؛ يعىن با مهه ح مهيشه مناز، روزه، جهاد، زكات و اخالق مهراه او مى
  .كار نيست است، عاشقانه اهل عبادت است و ىب

ها چه كساىن هستند؟   اين: السالم وارد مسجد شدند و فرمودند امرياملؤمنني عليه. مجعيىت در كنار مسجد كوفه نشسته بودند
  .ها اهل حق هستند اين! يا على: گفتند

  ها ها هيچ كارى در اين عامل ندارند، شب اين: گفتند  اهل حق يعىن چه؟: فرمودند

  .كنند و روزها اهل فكر، ذكر و ورد هستند در خانه اسرتاحت مى

ا از كجا اداره مى: حضرت فرمودند اى از مردم با عالقه زياد اينها را از نظر مادى اداره  عده: شود؟ گفتند زندگى آ
ا هم كارى ندارند و مردم نيز به سگها با سگا پس اين: حضرت فرمودند. كنند مى ها حمبت  ن كوفه چه فرقى دارند؟ آ

ا مى دارند و استخوان   »1« .ريزند ها را جلوى آ

   مراحل سه گانه صرب در روزه

  :اين آيه را مالحظه كنيد. حركت در حرمي حق حتمى است و مركب اين حركت، عمل صاحل است

  »2« » َو اْلَعَمُل الصَِّلُح يـَْرفـَُعهُ «

______________________________  
الشَّْيُخ «؛ 12798، باب وجوب التوكل على اهللا، حديث 220/ 11: اصل روايت پيدا نشد؛ مستدرك الوسائل -)1(

َرآُهْم َأِصحَّاَء َجاِلِسَني ِىف زَاِوَيِه اْلَمْسِجِد السالم أَنَّهُ َمرَّ يـَْوماً َعَلى قـَْوٍم فَـ  أَبُو اْلُفُتوِح الرَّاِزىُّ ِىف تـَْفِسريِِه، َعْن أَِمِري اْلُموِمِنَني عليه
السالم َال َبْل أَنـُْتُم اْلُمَتَأكَِّلُه فَِإْن ُكْنُتْم ُمتَـوَكِِّلَني َفَما بـََلَغ ِبُكْم تـَوَكُُّلُكْم  السالم َمْن أَنـُْتْم قَاُلوا َحنُْن اْلُمتَـوَكُِّلوَن قَاَل عليه فـََقاَل عليه
السالم َهَكَذا تـَْفَعُل اْلِكَالُب ِعْنَدنَا قَاُلوا َفَما نـَْفَعُل َقاَل َكَما نـَْفَعُل َقاُلوا َكْيَف  َوَجْدنَا َأَكْلَنا َو ِإَذا فـََقْدنَا َصبَـْرنَا قَاَل عليهَقاُلوا ِإَذا 

  ».السالم ِإَذا َوَجْدنَا َبَذْلَنا َو ِإَذا فـََقْدنَا َشَكْرنَا تـَْفَعُل قَاَل عليه
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  ».برد و عمل شايسته آن را باال مى«؛ 35: 10ر فاط -)2(

  

  45: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اين سه مرحله . كنند ها با كمال ميل، حوصله مى آيند، اين ها به وجود مى وقىت كه ناگوارى. اين صرب، عمل صاحل است
خداوند متعال عملى را بر مشا  ريزى شده است؛ يعىن ها، در روزه ماه رمضان طرح صرب؛ صرب در گناه، طاعت و ناگوارى

اين كه گرسنگى و تشنگى را حتمل . ها وجود دارد واجب كرده است كه در اين عمل، صرب بر معصيت، طاعت و ناگوارى
كنيد، صرب بر طاعت است و اين كه در  كنيد، صرب در بال است، اين كه در شب رمضان و روزه رمضان عبادت مى مى

  .داريد، صرب بر معصيت است خوريد و روزه نگه مى گرسنگى و تشنگى غذا منى  خلوت و جلوت، با وجود فشار

: فرمايد وآله مى عليه اهللا خدا به پيغمرب صلى. اند مهه صربها را در جرعه شريين آن رخيته. روزه عبادتى فوق العاده كامل است
   از طرف من به صابران بشارت! حبيب من

  كه خودم مستقيما با بندگان خوب، صابر،  بده، چون اراده من تعلق نگرفته است

  .زند البته خدا در روز قيامت با مشا حرف مى. و مؤمنم حرف بزمن

هاى  لذتش از مهه نعمت! واهللا. رسانند شنويد؛ يعىن آن صدا را كه به گوش مشا مى مشا در روز قيامت صداى پروردگار را مى
  .رساند ا لذت مىشت بيشرت است؛ چون آن صدا به روح، قلب و عقل مش

منت صحبت پروردگار اين . قبل از اين كه قيامت برپا شود، فرموده كه من چگونه در قيامت با مشا صحبت خواهم كرد
شت قرار مى: است   :شنويد دهند، اين صدا را مى وقىت مشا را در 

سالم معاىن متعددى دارد، اما در اينجا . كند دارد به تو سالم مى »رب رحيم« !بنده من »1« » َسَلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ «
   سالم قول، گفتار و صداىي است كه از طرف من »2« »َسَلٌم قـَْوًال «: فرمايد مى

______________________________  
  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم «؛ 36: 58يس  -)1(
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  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  خبش ى پرارزش و سالمت[با سالم «؛ 36: 58يس  -)2(

  

  46: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .خورد پروردگار به گوش مشا مى

   السالم جتلى مجال حمبوب بر حضرت موسى عليه

مدهوش حمبوب شد كه درخواست  السالم رسيده بود كه چنان در باطن خود مقدارى از اين لذت به موسى بن عمران عليه
او پيغمرب اولوالعزم بود كه حقايق . شود ديد دانست پروردگار عامل را با چشم سر منى او كه مى. جتلى مجال حمبوب را كرد

  .براى او روشن است، پس درخواست جلوه مجال حضرت حق را در باطن كرد

  .گر سر جايش ماند، تو نيز آماده آن جلوه باشكنم، ا  اى به كوه مى من جلوه. به كوه نگاه كن: خطاب رسيد

خدا جلوه نور مجال ازىل را به كوه زد، كوه . السالم صورت خود را به جانب كوه برگرداند حضرت موسى بن عمران عليه
  .السالم غش كرد حضرت موسى عليه. خاكسرت شد و به باد رفت

  :اين مطالب در سوره مباركه اعراف است

بعد كه به هوش . السالم بيهوش شد و مانند انسان مرده، در كوه طور افتاد حضرت موسى عليه »1« »َصِعًقاَخرَّ ُموَسى «
  :آمد، براى اين تقاضاىي كه كرده بود، طلب مغفرت كرد

وىل به نظر بزرگان دين، اين جلوه در روز قيامت بر اهل اميان خواهد  »2« » َقاَل ُسْبَحَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ «
شد، بدون اين كه بيهوشى و غش كردىن در كار باشد، بلكه شنيدن صدا و ديدن اين جلوه، دل انسان را اىل االبد مست 

  .كند مى

   روايىت براى مشا بيان. تر كرد اى كاش امكان داشت اين مطالب را به ذهن نزديك

______________________________  
  ».هوش شد موسى ىب«؛ 7: 143اعراف  -)1(
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در ميان مردم اين [به سويت بازگشتم، و من ] از اينكه مشاهده شوى،[تو منّزهى : گفت«؛ 7: 143اعراف  -)2(
  ».هستم]  شوى اين حقيقت كه هرگز ديده منى[خنستني باور كننده ] روزگار

  

  47: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شت برسند و مى متام اهل اميان، منهاى خمَلصني زمحت مى. كنم، شايد گره اين خبش را باز كند در . رسند كشند تا به 
  .دهد ها را كه فوق آن وجود ندارد، براى مشا قرار مى ترين نعمت روز قيامت، خداوند متعال زيباترين منظره و خومشزه

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

شت براى    :مشادر 

مشا در دنيا به گل، گلستان، مرغزار، كوهسار و چشمه سار  . لذت نگاه در آجنا، لذت كاملى است »1« » تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «
ها حمدود و از بني رفتىن هستند، وىل در روز  دهد، در حاىل كه اين كنيد، لذت روحى رواىن به مشا دست مى كه نگاه مى

شىت را مى   .وه حمبت و لطف پروردگار استنگريد كه جل قيامت، 

  .شود هيچ چيزى نيست كه بگويند منى. هر چه خبواهيد براى مشا فراهم است »2« » ِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفسُ «

السالم و متام  وآله و امرياملؤمنني عليه عليه اهللا شهداى كربال با استقبال مالئكه و طبق روايات، با استقبال پيغمرب صلى
خيزد، پيغمرب و  هر شهيدى كه از قرب برمى. آيند شوند و در كنار قرب اين هفتاد و دو نفر مى فرشتگاِن رمحت وارد حمشر مى

دهند كه ديگر باالتر از آن  مشا در آغوش حرام نرو، آغوشى به تو مى. گريند امرياملؤمنني عليهماالسالم او را در آغوش مى
  .حقايق بايد گذشت داشته باشد انسان براى رسيدن به. آغوش نيست

   اگر لذت ترك لذت بداىن

  »3«  دگر لذت نفس لذت خنواىن

______________________________  
  ».برد ها از آن لّذت مى چشم«؛ 43: 71زخرف  -)1(
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  ».خواهد ها مى و در آجنا آنچه دل«؛ 43: 71زخرف  -)2(

ائى -)3(   .شيخ 
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روند، آيا اين آغوش آلوده، پرميكرب، پليد، سازنده ايدز آغوش است، يا دوزخ  هاىي كه به طرف لذايذ دنيوى مى جوان
  دنياست؟

شت    مقام شهداى كربال در 

شهداى كربال به طور يقني در ميان اولني و : فرمايند السالم مى امرياملؤمنني عليه. شوند اين هفتاد و دو نفر وارد حمشر مى
  .كنند السالم را به دادگاه اهلى دعوت مى انبيا عليهم. آخرين، پرونده پرسش و پاسخ ندارند

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

السالم را  دادگاه حضرت عيسى عليه. كشاند السالم را به دادگاه مى خدا در قيامت انبيا عليهم »1« » َولََنْسَلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ «
اين : فرمايند مهه انبيا بايد حساب پس بدهند، اما حضرت على عليه السالم مى. كرده است  در آخر سوره مائده بيان

  .هفتاد و دو نفر هيچ گونه حساب و بازخواسىت ندارند

شت شويد: رسد خطاب مى خطاب . كنند شوند، اما حركت منى شنوند، غرق لذت مى صداى خدا را كه مى. وارد 
ش چرا حركت منى: رسد مى   .ت منتظر و مشتاق مشا استكنيد؟ 

  يك دو بيىت وقت مردن گفت افالطون و مرد

   حيف دانا مردن و صد حيف نادان زيسنت

شت به روى مشا باز است كنيد؟ متام درب چرا حركت منى ها،  ساختمان، قصر، كاخ، چشمه، رود و انواع نعمت. هاى 
  اما. جتلى مجال رمحت خدا است
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______________________________  
  ».به طور يقني پرسش خواهيم كرد]  درباره تبليغ دين[و از شخص پيامربان «؛ 7: 6اعراف  -)1(

  

  49: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شىت كه ما دارمي مى! خدايا: فرمايند اينان مى . ردالسالم براى ما لذتى ندا بينيم، بدون زيارت حضرت حسني عليه متام اين 
شت مى   .شود السالم نيز دارد وارد مى رومي، مشاهده كنيم كه سرور ما امام حسني عليه اجازه بدهيد وقىت كه ما به طرف 

وقىت زليخا در آن اتاق بزرگ كه . كند ها در اين دنيا وجود دارد كه متاشاى آن، متاشاگر را مدهوش خود مى بعضى مجال
زنان دربارى را دعوت كرده بود، برابر مهه ميوه و كارد  . درىب در جنوب سالندو درب داشت؛ درىب در مشال سالن و 

  .السالم را اجبار كرد كه از آن درب وارد شود و از درب ديگر بريون برود گذاشته بود، حضرت يوسف عليه

اجبار كرد كه از . رم خريه شودنشيند كه ناحمرم به او و او به ناحم مرد ناحمرم جاىي منى. نشيند مرد ناحمرم در جملس ناحمرم منى
اى بايست تا به خوىب تو را ببيند و ارزياىب كنند و زيباىي تو را به دست بياورند، تا اين گونه مرا  اين درب بريون بيا، حلظه

  .به خاطر عشق به تو مالمت و سرزنش نكنند

الن باز شد، به سرعت، بدون نگاه كردن درب مشال س. السالم حاضر نبود بايستد اما مهني مقدار نيز حضرت يوسف عليه
  :فرمايد خداوند در قرآن مى. ها، از درب جنوب بريون رفت به خامن

السالم را ديدند؛ يعىن به قدرى از ديدن اين قيافه غرق در لذت شده بودند كه به  اى كه حضرت يوسف عليه ها حلظه زن
  .جاى ميوه، دست خود را بريدند

شت، د   .تواند كيفيت آن را ارزياىب كند ر قلب مشا جتلى كند، چه خواهد شد؟ كسى منىاگر اين مجال در 

   گفتگوى غري مستقيم خدا با صابران

چون در اراده من نيست كه در دنيا مستقيم با بندگان، رفيقان، عباد و صابران حرف بزمن و آنان صداى مرا ! حبيب من
  .بشنوند، لذا تو بني من و آنان واسطه شو

  تر صداى سخن عشق نديدم خوشاز 
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  »1« يادگارى كه در اين گنبد دّوار مباند

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  

  50: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  صابرين چه كساىن هستند؟»  َبّشِر الصَِّربِينَ «

اين پيشامد گاهى . يعىن حادثه و پيشامد »مصيبه« »1« » نَّآ ِإلَْيِه َر ِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذآ َأَصَبتـُْهم مُِّصيَبٌه َقاُلواْ ِإنَّا لِلَِّه َو إِ «
باغبان ما گفته است كه يازده ماه به اين زمني آب و غذا . وجود ما از خداست. پيشامد بالىي، معصيىت و طاعىت است

خدا  . ما ملك خدا هستيم. ا ندهبه اين زميىن كه براى من است، يك ماه آب و غذ: بده، حال مهني باغبان گفته است
  .من، نوه، بچه، پول و مهه اموامل ملك خدا هستيم. در اين يك ماه، آب و نان خنور! ملك من: گفته است

اى  رسيم، پس غصه شومي، بلكه در پايان اين سفر به خدا مى ما گم و نابود منى. دهد ببينيد خدا چه آرامشى به ما مى
  .ندارمي

  :اين بشارت را به اينان بده كه من، اين حقايق را براى مشا قرار دادم! حبيب من. دها صابران هستن اين

ِّمْ «   » أُْولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو ٌت ّمن رَّ

  :فرمايد خدا در سوره احزاب به ما مى

ما مگر چقدر وزن دارمي؟ وزن عقلى، معرفىت، عملى، . مشا به پيغمربم درود بفرستيد »2« » يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َصلُّواْ َعَلْيهِ «
   روحى، رواىن و عقلى ما مگر چقدر است؟ ارزش صلوات ما براى

ارزش خدا و . فرستم من خودم به صابران صلوات مى: فرمايد اما خدا مى. وآله، هم وزن خودمان است عليه اهللا پيغمرب صلى
   در است؟ مهه براى صابرانوزن صلواتش چق
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______________________________  
ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او : مهان كساىن كه چون بال و آسيىب به آنان رسد گويند«؛ 2: 156بقره  -)1(

  ».گردمي بازمى

  ».بر او درود فرستيد! اى اهل اميان«؛ 33: 56احزاب  -)2(

  

  51: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ستا

. دانند چيست؟ نه دانيم چيست؟ مفسرين قرآن نيز منى منى. كرد خواست كه خودش معىن مى اين صلوات چيست؟ اگر مى
مانند جلوه خدا در كوه طور كه به . آيد كه براى ما بگويند السالم نيز براى ما نگفتند، چون به فهم ما منى ائمه عليهم

  دانيم يعىن چه؟ ما منى. ند، آن گاه توقع اين جلوه در قلبت را داشته باشاگر كوه ما: السالم فرمود حضرت موسى عليه

   درود خدا بر روزه داران

دانيم ارزش اين صلوات چه مقدارى  فرستد، چون هر سه مرحله صرب در آنان هست، وىل منى داران صلوات مى خدا به روزه
  :است

ِّْم َو «   » َرْمحَهٌ أُْولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو ٌت ّمن رَّ

اى كه قابل درك نيست، براى بندگان صابر  رمحت من، آن هم رمحت ويژه. است؛ حمدود نيست »رمحه« نيست،» الرمحه«
  .من است

 .يافتگان به حرمي من هستيد ها را به روى مشا باز كردم، مشا جزء ره من مهه درب: بگو »1« » َو أُْولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ «
يافتگان به حرمي من  از باب ديگرى است كه يعىن مشا ره »مهتدى« .كنند ، فرق مى»هدى«  شده، نه؛ هدايت »مهتدى«

  .هستيد

يافتگان به حرمي قدس او هستند و از طريق صرب كه مهني روزه باشد، به  السالم ره كجا هستيد؟ مالئكه و مهه انبيا عليهم
   قبل از ماه. يافته هستيد حرمي حضرت حق ره
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  .ها، در باطن و ظاهر ما بود كه تقصري خودمان بود ها، آلودگى ان، چركمبارك رمض

______________________________  
  ».اند آنانند كه درودها و رمحىت از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته«؛ 2: 157بقره  -)1(

  

  52: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ها خربى نيست ها و آلودگى پيدا كردمي، ديگر از آن چركاما در اين حرميى كه راه 

  .ها را پاك كرده است چون شب اول ماه رمضان كه براى سحر بلند شدمي، بدون اين كه لفظا توبه كنيم، خدا متام آن چرك

اين ايام ديگر نيازى در . البته گناهاىن كه بني ما و خود خداست. شود دليل قرآىن دارم كه انسان بدون توبه نيز آمرزيده مى
  .ندارد با الفاظ، عشق بازى كنيم

  .چون كه در اين حرمي قرار گرفتيم، خيلى چيزها در اين حرمي عاشقانه است، و لو موضوعى براى آن نباشد

د كه وآله گناه كرده بودن عليه اهللا مگر پيغمرب صلى. اگر چه هيچ گناهى نباشد، وىل خدا مهني گريه و استغفار را دوست دارد
  .كردند؟ خدا دوست دارد كه صداى مشا را بشنود و گريه و استغفار مشا را مشاهده كند روزى هفتاد بار استغفار مى

  »1« »َو َقْد اتـَْيُتَك يا اهلى بَعَد تـَْقِصِريى َو اسراىف«

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  5تقسيمات صرب منافع دنياىي و اخروى صرب 

  

______________________________  
  .دعاى كميل 706: إقبال األعمال -)1(
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  53: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

به دنبال . كتاب خدا به منافع دنياىي و آخرتى صرب اشاره كرده است  .صرب و استقامت، منافع دنياىي و آخرتى دارند
  .اند اى توضيح داده آيات، روايات نيز در حقيقت به عنوان تفسري آيات قرآن، مهني مسايل را به صورت گسرتده

شده،  حمال است كسى در فضاى صرب و نگهداشنت خود در حرمي خدا و دين خدا قرار بگريد و آن منافع وعده داده
افرتاق بني صرب و استقامت، و منافع آن . توانند جدا باشند صرب و استقامت از منافعى كه دارند، منى. نصيب او نشود

  .حمال و غريممكن است

چنانچه شعاع خورشيد از خورشيد جدا نيست و . صرب نسبت به منافعش، مانند خورشيد نسبت به شعاعش است
ر  منى   .تواند از صرب جدا باشند هاى صرب نيز منى هتواند جدا باشد، منافع و 

آوردند، به منافع واالىي از صرب اشاره  وآله وقىت براى مردم از صرب سخن به ميان مى عليه اهللا وجود مبارك رسول خدا صلى
  :هاى خود فرمودند در يكى از سخنراىن. فرمودند مى

  54: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »ى الشَّوِق و الشََّفق َو الزهد و التَـَرقُّبفالصُرب على أربع ُشَعب؛ عل«

  :شعاع دوم. اشتياق، شوق و رغبت: صرب چهار رشته و شعاع دارد؛ خنست

  .انتظار و اميد است: ميلى و شعاع چهارم رغبىت و ىب زهد، ىب: شعاع سوم. ترس، وامهه و بيم

  :بعد قسمت به قسمت اين تقسيمات را براى مستمعني توضيح دادند
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  »2« »َفَمن اْشتاَق اىل اجلَنَِّه َسال َعِن الشََّهواتِ «

شت پروردگار؛ يعىن پاداش نيكان و پاكان عامل  آن كسى كه اهل اميان، معرفت و اهل باور است و يكى از باورهايش، 
شت نبود، به متام پاكان و نيكان ظلم شده بود و البته پروردگار عامل اهل ظلم نيست   .است و اگر 

بينيد علنا پروردگار عامل حاضر نشده است كه  اگر به آيات قرآن كرمي دقت كنيد، مى. كشاند بندگان را به بيگارى منىخدا 
هاى  ها و پاكى تر از خوىب خوىب خوبان و پاكى پاكان را به صورت پاياپاى مزد بدهد، بلكه پاداش نيكان و پاكان، اضافه

   آنان

  .قرآن كم نيست منونه اين آيات نيز واقعا در. است

  :هاى بسيار آشكار و روشن آن، اين است يكى از منونه

اى از بندگان من خوىب و نيكى ارائه دهد، من ده برابر آن، خوىب و  اگر بنده »3« »َمن َجآَء بِاحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر أَْمَثاِهلَا«
پردازد و در  كند و گر نه، نقد به او منى ا جربان مىاگر مصلحت باشد كه ده برابر آن را در دني. كنم نيكى او را جربان مى
  گذارد كه من اين ده برابر را در علم خودش وعده مى

______________________________  
  .32، حديث 27، باب 383/ 65: حبار األنوار -)1(

  .32، حديث 27، باب 382/ 65: حبار األنوار -)2(

  ».بياورد، پاداشش ده برابر آن استهر كس كار نيك «؛ 6: 160انعام  -)3(

  

  55: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .گردامن قيامت به حتم به عبدم برمى

ها در رابطه با اين عبد، ده برابر پاداش دارد، عبد از زمان تكليف تا زمان مرگ، هفتاد سال،  ها و نيكى فرض كنيد خوىب
گفته   »ال حول و ال قوه اال باهللا« و »استغفر اهللا« ،» اله اال اهللاال« ها بار ها نيكى و خوىب اجنام داده، ميليون ميليون
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است، يا در ماه مبارك رمضان، چند مرتبه از اول تا آخر قرآن را قرائت كرده است، كه ثواب قرائت قرآن در اين ماه، غري 
  .هاى ديگر است از قرائت قرآن در ماه

اى كه بر زبان قارى قرآن جارى  ماه مبارك رمضان، هر حرىف از كلمات آيهدر : فرمايند وآله مى عليه اهللا حضرت رسول صلى
كند كه  نوزده حرف است، انسان قرآن را باز مى »بسم اهللا الرمحن الرحيم« مثًال  »1« .شود، ثواب يك ختم قرآن را دارد

ثواب آن نوزده حسنه بايد باشد، هر . است »بسم اهللا الرمحن الرحيم«  از اول سوره مباركه فاحته را خبواند، اولني آيه مهني
حال هفتاد سال حسنه عبد را در قيامت . ها را ده برابر كنيد اى نيز مطابق كل قرآن ارزش دارد، اما مهه اين حسنه

  خواهد ده برابر پاداش ابدى بدهد، فكر كنيد چه خواهد شد؟ مى

  خرج علم و عمل در راه رضاى خدا

  گاهى قرآن جميد ده برابر حسنه را. پاياپاى ندارميما در قرآن و روايات، حسنه 

  اين ديگر بستگى به ظرفيت وجودى آن عبد. به هفتصد برابر تبديل كرده است

  :از آيات روشن قرآن است. دارد

  »2« » نبـَُلٍه ّماَْئُه َحبَّهٍ الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَو َهلُْم ِىف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّه أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِىف ُكّل سُ «

______________________________  
و من تال فيه آيه من القرآن كان له «، جملس ىف ذكر فضل شهر رمضان، خطبه شعبانيه؛ 345/ 2: روضه الواعظني -)1(

  ».مثل أجر من ختم القرآن ىف غريه من الشهور

اى است كه هفت خوشه بروياند،  كنند، مانند دانه راه خدا انفاق مىَمَثل آنان كه اموالشان را در «؛ 2: 261بقره  -)2(
  ».در هر خوشه صد دانه باشد

  

  56: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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گاهى علم خود را . آبرو تعداد ندارد، بلكه يك كيفيت است. كند در بعضى از مواقع انسان آبروى خود را خرج خدا مى
شود،  ثواب هزينه كردن آبرو يا علم براى خدا، با عدد نشان داده منى. است كند، باز هم علم يك كيفيت خرج خدا مى

  .در مال عدد مطرح است. اما در اينجا مسأله مال است. چون عددى نيست

ماند كه  كسى كه يك درهم مال خود را در راه خدا هزينه كند، داستان اين يك درهم مانند داستان يك عدد دانه نباتى مى
  .كند د و اين دانه نباتى را به هفتصد دانه تبديل مىكار  كشاورز مى

مشا در طبيعت عامل ببينيد كه يك دانه، هفتصد دانه شد، پس باور كنيد كه من يك درهم مشا را هفتصد برابر : فرمايد مى
قيامىت كنند، چون اميان به قيامت و پروردگار ندارند، پاداش  كساىن كه دين ندارند و كار خوب مى. دهم پاداش مى

  .پردازد كند و مى دينان را در دنيا حساب مى ندارند، اما از عجايب پروردگار اين است كه پاداش نيكى ىب

   السالم با كافر رياضت كشيده حكايت امام كاظم عليه

بودند، از كساىن كه با او در ارتباط . توامن خربهاىي از زندگى مشا بدهم من مى: كسى به مدينه آمد و به مردم مدينه گفت
اين موضوع را به خدمت مبارك موسى بن جعفر عليهما السالم . گفت داد و درست مى خواستند و او خرب مى او خرب مى

  .دهد دين و غري مسلماىن به مدينه آمده و از امور ما خرب مى شخص ىب: اطالع دادند كه

اى كه به پنهان راه پيدا   كه به اين حال رسيدهاى   چه كار كرده: حضرت با او مالقات كردند و در حضور مردم فرمودند
  اى؟ كرده

   هامي خمالفت خواستم، با خواسته خيلى چيزها را مى: به حضرت عرض كرد

  .ها را دنبال نكردم، اگر چه تلخ و سخت بود هاى خودم، صرب كردم و آن خواسته كردم و در مقابل خواسته

ها نصيب تو شده  هاى نفسى و خمالفت با خواهش وده رياضتدرست است كه چنني دانشى در حمد: حضرت فرمودند
كند، و لو با خدا  اين مسأله درسىت است؛ چون خداى مهربان در اين عامل نيز اجر خوىب احدى را ضايع منى. است

  .نبوده، خمالف خدا باشند و خدا را قبول نداشته باشند
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   پاداش عمل صاحل دمشنان
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  .روى زمني افتاد. اى، از يك خان عرب اهل سنت سيلى ناىب خورد شيعه

رسد، اما ما موالىي به  من كه زورم به تو منى: به او گفت. صورتش از سيلى خوردن درد آمده بود و بدنش از زمني خوردن
كىن  مهني االن برو، خيال مى: گفت. گريد كنم و او انتقام مرا از تو مى السالم دارمي، به او شكايت مى نام امرياملؤمنني عليه

  گريد؟ ترسم؟ او چهارصد سال است كه از دنيا رفته است، چگونه از من انتقام مى من از او مى

تا انتقام مرا نگريى، من : السالم دعا كرد و گفت اين بنده شيعه با دل صاف و پاك آمد، سه شب در حرم امرياملؤمنني عليه
  .كرد گريه مى  .روم از حرمي تو بريون منى

بيند كه دعاى او مستجاب نشد و حرف خان ظامل  سه روز گذشت، شيعه مى. كرد آن خان در اطراف كوفه زندگى مى
  .آيد شود و گويا از دست حضرت كارى برمنى اهل سنت دارد ثابت مى

حضرت عرض كرد، حضرت السالم را درك كرد، به  حمضر مبارك امرياملؤمنني عليه. كنار ضريح گريه كرد تا خوابش برد
اى در اين دنيا خنواهم زد، چون  خداوند متعال به ما قدرت هر كارى را داده است، وىل من به اين خان سّىن ضربه: فرمود

روزى اين : طلب طلبكار را بايد بدهند و آن اين است كه. او حق خيلى خمتصرى به گردن من دارد و از من طلبكار است
ى بريون جنف در حال عبور بود، چشم او به گنبد من افتاد، دستش را روى سينه گذاشت و  ها خان از كنار خنلستان

  .يك كار خوب اجنام داد، مزدش اين است كه او را ببخشى »السالم عليك يا على بن أىب طالب« :گفت

  :خان سوار اسب بود، گفت. با گرفنت جواب خود از حرم بريون رفت. بيدار شد

   من رفتم شكايت: آيا على توانست مرا بزند؟ گفتچه شد؟ شكايت كردى؟ 

زمن كه به گردن من حق دارد و آن اين است كه روزى  من اين شخص را به اين علت منى: السالم فرمودند كردم، على عليه
  .گذشت، با ديدن گنبد من، به من احرتام كرده است ها مى از كنار خنلستان

   خواهم روى؟ من مى كجا مى: گفتروى خاك نشست،  . خان از اسب پايني آمد
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  .خواهم شيعه و علوى شوم السالم برب، من مى گريه كنم، دست مرا بگري و به حرم امرياملؤمنني عليه

  .مشاهده كنيد كه يك حسنه چه پاسخى دارد
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   السالم دنباله حكايت امام كاظم عليه

ها و صربى كه كردى، حق است كه چنني  در مقابل رياضت: ص پيشگو فرمودموسى بن جعفر عليهماالسالم به آن شخ
با : اى به مسلمان شدن ندارم، فرمود نه، هيچ عالقه: آيا عالقه دارى مسلمان شوى؟ گفت. پاداشى را به تو بدهند

مان نشو، با گويد مسل خواهش نفس خمالفت كن و مسلمان شو، تو كه مترين خمالفت با هواى نفس دارى، باطن تو مى
  .اين باطن جهاد كن و مسلمان شو

چند روزى كه آداب اسالم را ياد گرفت، كسى آمد . به دست موسى بن جعفر عليهماالسالم مسلمان شد. چشم: گفت
به درب خانه . هر چه فكر كرد، ديد هيچ خربى نزد او نيست. يكى از آن خربها را از زندگى من به من بده: به او گفت

توانستم خرب از آينده  دين بودم، مى آن زماىن كه ىب! يابن رسول اهللا: فر عليهماالسالم آمد و در زد، گفتموسى بن جع
  توامن بدهم، پس مزد اين ديندارى ما چه شد؟ ام، خربى منى بدهم، اما اكنون كه ديندار شده

توان به تو  به تو بدهند، در اين دنيا منىخواهند  دنيا گنجايش مزد مسلمان شدن تو را ندارد، پاداشى كه مى: حضرت فرمود
  .كنم تا در قيامت، پاداش مسلمان شدمن را از پروردگار عامل بگريم صرب مى: گفت. داد

   السالم ارزش خرج كردن در راه اىب عبداهللا عليه

اما اگر كنند،  اگر مصلحت باشد، در دنيا عطا مى. پس ممكن است كه يك حسنه، هفتصد برابر پاداش داشته باشد
بر : السالم فرمود كنند، اال يك حسنه را كه پروردگار به موسى بن عمران عليه مصلحت نباشد، پاداش آخرتى عطا مى

  ام است، عهده

برم تا در مهني دنيا چند برابر به او پاداش بدهم و آن اين است كه اگر كسى يك دينار براى حسني  ام را از دنيا منى بنده
  .كند، تا از دنيا نرفته است، پاداش او را هفتاد برابر خواهم داد  السالم خرج من عليه
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بينيد پوىل را در راه حضرت سيد الشهدا و براى  گاهى مى. توقع نداشته باشيد كه اين هفتاد برابر، در مال انسان باشد
اى  كند؛ مثًال عمره ا خداوند متعال طور ديگرى جربان مىالسالم و جلسات ايشان خرج كرديد، ام فرهنگ اىب عبداهللا عليه

  .كند كه اين عمره را با اخالص و حال اجنام دهيد آمده و مشا را كمك مى كند كه در ذهن مشا منى نصيب مشا مى
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مني را از اين عمره وقىت اجنام گرفت، پاداش آن مطابق اين است كه ده بار سطح كره ز : فرمايند السالم مى امام صادق عليه
گاهى نيز آيات قرآن جميد براى حسنه، عدد   »1« .اين لطف حضرت حق است. طال بچينيد و در راه خدا صدقه بدهيد

  مشا اين كار خوب را اجنام بده، پاداش آن،: فرمايد مى. كنند معلوم منى

  »3« .كنم نامعلوم است؛ آنچه خودم خبواهم، اضافه مى »2« »َواللَُّه ُيَضِعُف ِلَمن َيَشآءُ «

______________________________  
باإلسناد مرفوعا «السالم؛  ، الباب السادس و األربعون من كالم أمرياملومنني واالئمه عليهم145/ 1: إرشاد القلوب -)1(

ينفق ىف ء الدنيا ذهبا و فضه  و احلجه عند اهللا خري من بيت مملوء ذهبا ال بل خري من مل: ... السالم عن الصادق عليه
  ».سبيل اهللا

َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه ع َقاَل َقاَل َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ «؛ 1، بَاُب َفْضِل احلَْجِّ َو اْلُعْمَرِه َو ثـََواَِِما، حديث 252/ 4: الكاىف
ْوَن َمُئونَاِت ِعَياِلُكْم َو َقاَل اْحلَاجُّ َمْغُفوٌر َلُه َو َمْوُجوٌب َلهُ السالم ُحجُّوا َو اْعَتِمُروا َتِصحَّ أَْبَداُنُكْم َو تـَتَِّسْع َأْرزَاُقُكْم َو ُتْكفَ  عليه

  ».اجلَْنَُّه َو ُمْسَتْأَنٌف َلُه اْلَعَمُل َو َحمُْفوٌظ ِىف أَْهِلِه َو َماِلهِ 

السالم  السالم َعْن آبَاِئِه عليهم َعْبِد اللَِّه عليهَعْن َأِىب «؛ 4، بَاُب َفْضِل احلَْجِّ َو اْلُعْمَرِه َو ثـََواَِِما، حديث 253/ 4: الكاىف
  ».وآله احلَْجَُّه ثـََوابـَُها اْجلَنَُّه َو اْلُعْمَرهُ َكفَّاَرهٌ ِلُكلِّ َذْنبٍ  عليه اهللا َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى

  ».كند و خدا براى هر كه خبواهد چند برابر مى«؛ 2: 261بقره  -)2(

السالم َقاَل قـُْلُت َلُه أَ  َعْن ُمحْرَاَن َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه]  تفسري العياشى[« ؛ 39، حديث 283/ 65: حبار األنوار -)3(
ا َيُكوُن ِلْلُمْسِلِم ٍء ِمَن اْلَمَوارِيِث َو اْلَقَضايَا َو اْألَْحَكاِم َحىتَّ َيُكوَن ِلْلُموِمِن َأْكثـَُر ِممَّ  َرأَْيَت اْلُموِمَن َلُه َفْضٌل َعَلى اْلُمْسِلِم ِىف َشىْ 

َما َو َلِكنَّ ِلْلُموِمِن َفْضًال َعَلى ِىف اْلَمَوارِيِث َأْو َغْريِ َذِلَك َقاَل َال مهَُا َجيْرِيَاِن ِىف َذِلَك َجمًْرى َواِحداً ِإَذا َحَكَم اْالِءَماُم َعَلْيهِ 
 اللَِّه َقاَل فـَُقْلُت أَ لَْيَس اللَُّه يـَُقوُل َمْن جاءَ ِباحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلا َو َزَعْمُت أَنـَُّهْم اْلُمْسِلِم ِىف َأْعَماهلَِِما َو َما يـَتَـَقرَّبَاِن ِبِه ِإَىل 

ّلهُ ُيضاِعُف ِلَمْن َيشاءُ َأْضَعافاً  اَل َو الُجمَْتِمُعوَن َعَلى الصََّالِه َو الزََّكاِه َو الصَّْوِم َو احلَْجِّ َمَع اْلُموِمِن قَاَل فـََقاَل أَ لَْيَس اللَُّه َقْد قَ 
 َفْضِلِهْم َو َيزِيُد اللَُّه اْلُموِمَن ِىف َكِثريًَه فَاْلُموِمُنوَن ُهُم الَِّذيَن ُيَضاِعُف اللَُّه َهلُُم احلََْسَناِت ِلُكلِّ َحَسَنٍه َسْبِعَني ِضْعفاً فـََهَذا ِمنْ 

  ».ْضَعافاً ُمَضاَعَفًه َكِثريًَه َو يـَْفَعُل اللَّهُ ِباْلُموِمِنَني َما َيَشاءُ َحَسَناِتِه َعَلى َقْدِر ِصحَِّه ِإميَانِِه أَ 
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   برابرى جرميه گناه با گناه

  .جرميه گناه پاياپاى است: فرمايد اما در جرميه گناه چگونه است؟ خداوند مى

د، با ناحمرمى زنا كند، عمرى شراب خبورد و يا مناز خنواند، پاداش آيا مهه گناهان پاياپاى است؟ اگر كسى مؤمىن را بكش
  .كند اين گناه، مطابق با وزن خود گناه است؟ بله، حىت به اندازه يك ارزن نيز كيفر او را اضافه منى

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  .استاگر بدى كرديد، كيفر بدى مشا مطابق با بدى مش »1« »َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها«

بيند اين حمل نياز به  شود، مى ممكن است كسى كه از حملى رد مى: مسأله ديگرى كه الزم است بدانيد اين است كه
مسجد، بيمارستان و يا مدرسه دارد، خمارج خانواده خود را ندارد، اما به قدرى باطن درسىت دارد كه در درون خودش 

  :گويد مى

آوردم، وىل افسوس كه  جد، پل، درمانگاه، مدرسه و يا كانون ديىن به وجود مىاگر پول داشتم، در اينجا يك مس! اهلى
  .پوىل ندارم

موالى : گويد مى. باشد ها در نامه اعمال او موجود مى بيند كه ثواب مهه اين دهند، مى اش را به او مى در قيامت كه پرونده
به ياد دارى كه فالن روز، از فالن حمل رد شدى،  نه، آيا: رسد پرونده من با ديگرى اشتباه شده است؟ خطاب مى! من

ساختم، من به نيت مثبت تو نيز پاداش  اگر پول داشتم، مى: ديدى كه آجنا نياز به مراكز خرييه دارد، به خود گفىت
  .دهم مى

رباىن است و چه خداى مه. دهد اما اگر كسى نيت گناه كند و از نيت بريون نيايد، پروردگار عامل نيت گناه را كيفر منى
  .چه برخوردهاى زيباىي با عباد خويش دارد

  .حىت خنواسته است كه بدان عامل نيز در اين عامل بدون اجر و مزد مبانند

______________________________  
  ».ايد و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده«؛ 17: 7اسراء  -)1(
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  شوق؛ مرحله اّول صرب

شت؛ يعىن پاداش بندگان . صرب ميوه و منفعت دارد. ش اّول صرب، شوق استخب در فضاى اميان است كه انسان مشتاق 
  :كشد خدا كسى را به بيگارى منى. شود مى

  »َفَمِن اْشتاَق اىل اجلَنَِّه َسال َعِن الشََّهواتِ «

شت است، بايد از خواسته هاى ناجبا، نامعقول و غريمنطقىي كه مهگى  آن كسى كه در فضاى معرفت و اميان، مشتاق 
فته است، دست بكشد   .در لغت شهوت 

شت است، بايد در برابر متام خواسته. اشتها از شهوت است. شهوت يعىن ميل هاى نامعقول و  كسى كه مشتاق 
  .افتد، در حرمي خدا مباند ها مى زماىن كه در دامن اين خواسته. غريمنطقى صرب كند

گرفتارى سخىت براى من به وجود آمده است، مرا ! يابن رسول اهللا: السالم آمد، عرض كرد خانه امام صادق عليهمردى به 
  .راهنماىي كنيد

مهسايه ديوار به ديوار ما كنيزى دارد كه كنيز بسيار ! يابن رسول اهللا: مشكل مشا چيست؟ عرض كرد: حضرت فرمودند
  .اخودآگاه چشمم به اين كنيز افتاد، دمل را برده است و عاشق او شدمزيباىي است، من اهل چشم چراىن نيستم، ن

  تكليف من چيست؟

آوردند و  اى از زمان، اسرا را مى بردگى بود، اما اسالم قوانيىن را وضع كرد كه سفره بردگى در اين عامل مجع شود، وىل برهه
كردند و با خريدن كنيز، به صاحبش حمرم  ريد و فروش مىها را خ اين. شدند ها برده و كنيز مى دادند، اين به جهادگران مى

  .شد مى

اگر كل عامل به مشكل علمى، فكرى، اقتصادى، اجتماعى و خانوادگى دچار : گويد يكى از دانشمندان خارجى مى
  شوند و مهه تصميم بگريند كه نزد من بيايند

  62: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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ا مى درد ما را دوا كن، من يك: و بگويند ا مى دوا و كليد دارم كه به آ درد خود را با اين كليد دوا  : گومي دهم و به آ
  .كند او مهه دردها را دوا و مشكالت را حل مى. است »اهللا« كنيد و آن كليد

خواهم وارد زندگى تو شوم و به تو خري برسامن، اگر متام عامل مجع شوند و  وقىت مى »1« » َو ِإن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفَال َرآدَّ ِلَفْضِلهِ «
  .توانند مانع خري رساندن من شوند نگذارند، منى

  :مشكل خود را نزد پروردگار برب؛ از حاال به بعد اين گونه با خدا مناجات كن: السالم فرمودند امام صادق عليه

  »2« »اللهم أسئلك من فضلك«

اين خأل مرا با . كند ام و اين گرفتارى بر دوش من بسيار سنگيىن مى من گداى احسان تو هستم، گرفتار شده! اخداي
  .احسان خود پر كن

  »َفَمن اْشتاَق اىل اجلَنَِّه َسال َعِن الشََّهواتِ «

شت است، بايد از خواسته شت مى. هاى نامعقول بگذرد كسى كه واقعا مشتاق  ها  اين. رود اگر گذشت كند، به 
شت هستند   .موانع 

  .او در منازها، در خواب و بيدارى اين گداىي را شروع كرد

  :سرايد سعدى چقدر زيبا مى

______________________________  
  ».اى نيست و اگر براى تو خريى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده«؛ 10: 107يونس  -)1(

  .4، حديث 35، باب 173/ 73: حبار األنوار -)2(
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  دست حاجت چو برى پيش خداوندى بر
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  كه رحيم است و كرمي است و غفور است و ودود

   پايان كرمش نامتناهى نعمش ىب

كدام گدا را ! خودش به بندگان خود پيغام داده است كه اى بندگان من »1« مقصود هيچ خواهنده نرفت از در او ىب
  سراغ داريد كه نزد من آمده باشد و من او را رد كرده باشم؟

  »2«  ره خداىي جوان متدين

خواهم  جوان، تو متدين، باتربيت و خوب هسىت، مى: جواىن در خانه بود، مهسايه او آمد و درب خانه را زد، گفت
خواهم او را نزد تو به امانت بگذارم تا وقىت كه برگشتم،   كنيزى دارم كه به او عالقه زيادى دارم، مى. ماهه بروم سفرى چند

  .كنيز را از تو سامل حتويل بگريم

توامن حتمل   اى منى ام و جوان ازدواج نكرده در معرض خطر است، من دقيقه ببخشيد، من ازدواج نكرده: جوان به او گفت
  .نزد پريمرد نود ساله متدين برب تا از او نگهدارى كند او را. كنم

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

أحوال أصحابه و أهل زمانه صلوات اهللا عليه و ما جرى بينه و بينهم، حديث  11، باب 361/ 47: حبار األنوار -)2(
ُه َعِن اْبِن ِعيَسى َعْن َعلِ «؛ 69 فـََوقـََعْت  -ىِّ ْبِن احلََْكِم َعْن ُزْرَعَه َقاَل َكاَن َرُجٌل بِاْلَمِديَنِه َو َكاَن َلُه َجارِيٌَه نَِفيَسهٌ الكاىف، اْلِعدَّ

َا ا فـَُقْل َأْسَأُل اللََّه ِمْن تـََعرَّْض ِلُرويَِتَها َو ُكلََّما َرأَيـْتَـهَ  -السالم َقالَ  َفَشَكا َذِلَك ِإَىل َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه - ِىف قـَْلِب َرُجٍل َو َأْعَجَب ِ
َو َأْوَثُق النَّاِس ِعْنِدى  -َفَجاَء ِإَىل الرَُّجِل فـََقاَل يَا ُفَالُن أَْنَت َجارِي - فـََفَعَل َفَما لَِبَث ِإالَّ َيِسرياً َحىتَّ َعَرَض ِلَولِيـَِّها َسَفرٌ  -َفْضِلهِ 

َو َال َمِعى ِىف َمْنِزِىل  -فـََقاَل الرَُّجُل لَْيَس ِىل اْمَرأَهٌ  -َعَك ُفَالنََه َجارَِيِىت َتُكوُن ِعْنَدكَ َو أَنَا ُأِحبُّ َأْن أُودِ  -َو َقْد َعَرَض ِىل َسَفرٌ 
ْمُت َفِبْعِنيَها َأْشَرتِيَها َفِإَذا أَنَا َقدِ  -فـََقاَل أُقـَوُِّمَها َعَلْيَك بِالثََّمِن َو َتْضَمُنُه ِىل َتُكوُن ِعْنَدكَ  - اْمَرأٌَه َفَكْيَف َتُكوُن َجارِيـَُتَك ِعْنِدي

َفَمَكَثْت ِعْنَدُه َما َشاَء اللَُّه َحىتَّ  -فـََفَعَل َو َغلََّظ َعَلْيِه ِىف الثََّمِن َو َخرََج الرَُّجلُ  -َو ِإْن نِْلَت ِمنـَْها نِْلَت َما حيَِلُّ َلكَ  -ِمْنكَ 
فـَبَـَعَث اْلَواِىل  -َيْشَرتِى َلهُ َجَواِرَى َفَكاَنْت ِهَى ِفيَمْن ُمسَِّى َأْن َيْشَرتِيَ  - ِء َبِىن أَُميَّهَ َقَضى َوَطَرُه ِمنـَْها ُمثَّ َقِدَم َرُسوٌل ِلبَـْعِض ُخَلَفا

َلمَّا ُأِخَذِت اجلَْارَِيُه َو فَـ  - َفَأْعَطاُه ِمَن الثََّمِن َما َكاَن ِفيِه رِْبحٌ  -َقاَل ُفَالٌن َغاِئٌب فـََقَهَرُه َعَلى بـَْيِعَها -ِإلَْيِه فـََقاَل َلُه َجارَِيُه ُفَالنٍ 
َا ِمَن اْلَمِديَنهِ   - َفَأْخبَـَرُه ِخبََربَِها َو َأْخرََج ِإلَْيِه اْلَماَل ُكلَّهُ  -ٍء َسَأَلُه َسأََلُه َعِن اْجلَارَِيِه َكْيَف ِهيَ  َقِدَم َمْوَالَها َفَأوَُّل َشىْ  -ُأْخرَِج ِ
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َو َما َكاَن ِمْن َفْضٍل  -َال آُخُذ ِإالَّ َما قـَوَّْمُت َعَلْيكَ  -فـََقاَل َهَذا َمثَنـَُها َفُخْذُه َفَأَىب الرَُّجُل فـََقالَ  - حَ الَِّذى قـَوََّمُه َعَلْيِه َو الَِّذى َربِ 
  ».َفَصَنَع اللَُّه َلُه ِحبُْسِن نِيَِّتهِ  -َفُخْذُه َلَك َهِنيئاً 

  

  64: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .خبشم من اين كنيز را به تو مى. اى جوان با اميانآفرين بر تو : مهسايه به او گفت

با اين  . گريم گردم و يا پول آن را و يا دوباره خودش را از تو مى روم و برمى باشد، به سفر مى قيمت كنيز دويست درهم مى
  .تواىن مانند مهسر شرعى، ايامى كه من نيستم، با او باشى كه آن را به تو حالل كردم و مى

  »ك من فضلكاللهم اسئل«

اگر مصلحت باشد، . داند كه پاداش استقامت و صرب تو را چگونه بدهد با خلوص نيت به درب خانه او برو، او مى
  .دهد پاداش تو را فورا مى

به او خرب دادند كه اين . گشت حاكم منطقه به دنبال كنيزى با شرايط ويژه مى. صاحب كنيز، كنيز را خبشيد و رفت
آمدند و  . فروشد، از او خريدارى مناييد به هر قيمىت كه مى: گفت. ت كه در اختيار اين جوان استشرايط در كنيزى اس

  :گفتند

  .حاكم خريدار اين كنيز است

ما اين : گفت. كنيم كنيز را به قيمت دويست هزار دينار طال خريدارى مى: بدون اين كه خود جوان قيمىت بگذارد، گفتند
  .گريمي كه زندگى تو سر پا شود اى در مدينه براى تو دخرتى مى خانوادهگريمي و بعد از  پول را مى

  :كنيز را فروخت و آن پول فراوان را گرفت و دو ماه بعد صاحب كنيز آمد، گفت

اين پول كنيز تو : خواهى، قيمت آن را به من بپرداز، جوان آن پول فراوان را برداشت و گفت اگر كنيز را مى! اى جوان
  .كنيز من اين مقدار ارزش داشته است: ها برداشت و گفت به اندازه دويست درهم از آن پول آن مرد. است

  :فرمايند وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى
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شت، زن حالل، پول، خانه، رفيق خوب، مملكت خوب و حكومت خوب مى . خواهيد، در حرمي خدا صرب كنيد اگر 
شايد ده درصد . كنند دهم، وىل افسوس كه مردم كم با خدا معامله مى ه مشا مىمن مهه چيز ب. خود را با گناه آلوده نكنيد

  .كنند با خدا معامله دارند، اما نود درصد با شياطني معامله مى

  .كنند شود، اما معامله كنندگان با شيطان ضرر و زيان زيادى مى سود كالىن نصيب معامله كنندگان با خدا مى

  65: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  6گنج صرب توجه به گنج حقيقى 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

  66: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شود كه   اى فراوان از ثروت اطالق مى گنج به جمموعه. ها بوده، گنج است انسانواقعيىت كه مهيشه مورد توجه بسيارى از 
هاى  ها قبًال شهر و يا كشور بوده و حمل خزانه شود و علتش اين بوده كه اين خرابه ها يافت مى گاهى اين در خرابه

ها  ها، زلزله كرده بودند و بر اثر حادثههاىي بود كه ثرومتندان براى خود فراهم   هاى آن كشورهاى آباد بود و يا دفينه حكومت
هاى به جا مانده از آن شهرها و   در بيابان -به خصوص كشاورزان -ها، آن مناطق آباد خراب شد و چون گاهى و طوفان

  .خورند ها برمى ها و گنج كشورهاى آباد، در حال زير و رو كردن زمني هستند، به اين دفينه

ها و مناطق ويران گاهى گنج وجود دارد و گاهى به  ها، بيابان اقعيىت شده بود كه در خرابهاين براى انسان در طول تاريخ و 
  .كردند ها را حتمل مى دنبال به دست آوردن گنج، واقعا رنج
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  شود نابرده رنج گنج ميسر منى

يافتند، يا در مسري پيدا كردن گنج،  كساىن كه به دنبال گنج بودند، يا گنج را مى  »1« مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
فرهنگ اهلى اين گنج را در دو خبش بيان كرده است؛ . رسيدند كردند، به منافع ديگرى كمرت از گنج مى اگر گنجى پيدا منى

اى،   گنج ثروتى است كه ناگهان از خرابه: اند هاى عمليه نيز فقهاى بزرگ شيعه نوشته خنست در خبش ماّدى كه در رساله
آيد و اگر شيعه، گنجى را به دست آورد، طبق سوره مباركه انفال، مخس آن گنج بر او  كويرى و بياباىن به دست مى

  :واجب است

َا َغِنْمُتم ّمن َشىْ «   » ٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسهُ  َواْعَلُمواْ َأمنَّ

   ها آيات قبل و بعد از اين آيه را دريافت عضىكه ب  »من اجلهاد« آيه شريفه ندارد

   مخس فقط به غنامي جنگى تعلق: گويند اند و مى نكرده، در مسأله دچار اشتباه شده

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  

  67: صرب از ديدگاه اسالم، ص

َا َغِنْمُتم ّمن «: فرمايد گريد، در حاىل كه خدا مى مى ا، كه غنامي جنگى نيز يكى از  ء؛ يعىن هر چيز گران شى» ءٍ  َشىْ أَمنَّ
  .معدن، سود حاصله از كسب ساالنه و گنج نيز از اشياء پر قيمت هستند. اشياى پرقيمت است

ره» ءٍ  ّمن َشىْ «   :اى نصيب مشا شد اگر از چيزى غنيمت و 

ه مصرف مخس را در آيه شريفه در شش خبش بيان كرده است كه خرج در غري پروردگار را »1« » َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسُه َوِللرَُّسولِ «
از اين شش برنامه، بر هر فقيه و هر مخس دارى حرام است و هر فقيهى بنا بر فقاهت خودش و هر مؤمىن بنا بر اميان 

  .ًال رعايت كنندخود، در هزينه كردن مخس از افراط و تفريط بايد بپرهيزند و در مصرف آن، جانب احتياط را كام

  .اين حال و كار مردم مؤمن است
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آيد كه يك پنجم آن مخس و  ها به دست مى ها، كويرها و بيابان ثروت مرتاكمى كه از خرابه. اين گنج، گنج مادى است
مربوط به پروردگار عامل است، كه هم در دين او بايد هزينه شود و هم براى بندگان آبرودار حمرتمش كه خرج آنان با 

اگر از . اند، وىل خرج زندگى آنان بيش از درآمدشان بوده است شان در سال مهاهنگ نشده است؛ يعىن رنج برده دخل
رسد، آن هم در حّد رفع مشكالت و نيازهاىي   وآله باشد، خبشى از اين واجب ماىل به او مى عليه اهللا خاندان پيغمرب صلى

مقدارى از اين مال نيز سهم عاملان ربّاىن است كه . و نه فقيهان شيعه دهد چون نه قرآن اجازه مى. كه دارد، نه بيشرت
دهند و شاگرد؛ مفّسر، عامل و مبّلغ  خوانند، درس مى كشند، درس مى واقعا در راه اسالم و تبليغ دين خدا زمحت مى

ا نيز بايد در حّد بنا به اذن پروردگار، پيغمرب صلى اهللا عليه وآله و ائمه طاهرين عليهم الس. كنند تربيت مى الم براى آ
  .احتياج، نه افراط وتفريط، هزينه شود

______________________________  
به عنوان غنيمت و فايده ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى را كه «؛ 8: 41انفال  -)1(

  »...وآله و  عليه اهللا رسول خدا صلىيك پنجم آن براى خدا و ] كم باشد يا زياد[به دست آورديد 
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اوندى   »1«  خواب شيخ حممد 

اوندى، يكى از علماى بزرگ كه انسان برجسته : اى بود و در علم و عمل و تقوا مشهور بود، نقل كردند كه شيخ حممد 
كشيدم،  ى خودم، با آن مهه زمحىت كه براى دين مىايشان گفته است كه من نسبت به هزينه كردن اين مال اهلى در زندگ

دچار مشكل باطىن بودم كه واقعا چقدر حّق من است كه از اين مال مصرف كنم؟ با وجود آن دانش و زمحىت كه براى 
  .كرده است كار نبود، به سخىت زندگى مى كشيد و ىب دين مى

السالم شدم، ديدم حرم داراى وضع و حال و  رت رضا عليهدر عامل رؤيا ديدم كه وارد حرم وجود مبارك حض: فرمايد مى
  امروز در: سؤال كردم. باشد روشناىي خاصى مى

   وجود مبارك امام. بله: السالم خرب خاصى است؟ گفتند حرم مطهر حضرت رضا عليه

  .السالم هستند هاند و مشغول خواندن زيارت حضرت رضا علي السالم نشسته السالم باالى سر حضرت رضا عليه زمان عليه
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من باالى سر حضرت آمدم، مراقب بودم كه زيارت حضرت متام شود تا به حمضر مقدس ايشان شرفياب شوم و : گفت
من در ماه : السالم زدم و عرض كردم زيارت ايشان متام شد، زانوى ادب به حمضر مبارك امام زمان عليه. مطلبم را بپرسم

ا است و طبق آيه قرآن واجب است كه مردم بپردازند، هزينه زندگى خود كنم؟ چقدر حق دارم از پوىل كه مربوط به مش
  اصًال حق دارم يا نه؟ و اگر حق دارم، چه مقدار حق دارم؟

مشا در هر ماه از مال مربوط به ما، اين مقدار حق شرعى مشا است كه خرج كنيد و اضافه از : امام عليه السالم فرمودند
  خواب خود اعتماد وىل من به. آن ممنوع است

______________________________  
و بعد ثالث سنني  1291ابن عبد الرحيم النهاوندى املذكور ىف حمله ولد ىف النجف عام توجه والده إىل إيران  -)1(

ا ىف م ا، فرتىب عنده إىل أن توىف والده، فاشتغل على املدرسني  درسه اخلان جاءت به والدته إىل طهران وقت نزول والده 
ا و هاجر إىل العراق ىف نيف و عشرين و ثالمثائه و حضر أحباث شيخنا اخلراساىن و غريه، و  املروى الىت كان والده مدرسا 

فنزل هو إىل املشهد ىف مقام  1329أخيه العامل الشيخ حممد حسن نزيل املشهد الرضوى حدود  عاد إىل إيران بعد وفات
ا خامس مجادى األوىل  1360أخيه إىل أن حج حدود  و طبع من  1371و زار العراق و رجع إىل املشهد إىل أن توىف 

تصانيفه تفسريه امللمع املوسوم نفحات الرمحن ىف ثالث جملدات و له ضياء االبصار ىف مباحث اخليار و سراج النهج ىف 
الذريعه إىل تصانيف . رثاء احلسني الشهيدمسائل العمره و احلج، و ديوان شعره و قد استكتبت منه قصيدته املستزاد ىف 

  1006/ 9: الشيعه
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السالم نيز با كمال حمبت جوامب را دادند، اما به ما   خواب خوىب بوده است، سؤال فقهى كردم، امام زمان عليه. نكردم
  .اند كه به خواب به عنوان دليل و حجت شرعى تكيه نكنيد گفته

چند روزى گذشت، روزى در عامل . اى ندارد هاىي كه اصل و ريشه اند تكيه نكنيد، چه رسد به خواب خوب گفتهبه خواب 
السالم شدم، حرم حال و هواى خاصى داشت، بدون توجه به آن خواب، سؤال  بيدارى وارد حرم مبارك حضرت رضا عليه

السالم  اند و باالى سر حضرت عليه رف شدهآيت اهللا العظمى بروجردى به مشهد مش: كردم چه خرب است؟ گفتند
: كشيدم، وىل گفتم با اين كه خودم فقيه و عامل بودم و براى دين زمحت مى. خيلى خوشحال شدم. مشغول زيارت هستند

  .براى اين كه خيامل صد در صد از اين پول راحت شود كه در قيامت گرفتار نشوم، بروم بپرسم
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به ناحق بگريد و اگر به ناحق خبورد، فرداى قيامت جواب خدا و پيغمرب صلى اهللا  چون اگر كسى نپردازد و اگر كسى
  .عليه و آله و مهه سادات و زمحت كشندگان در راه دين را بايد بدهد، چون حّق مشاعى و مشرتك است

  دهند، كساىن كه مخس منى: گفتند مى »1«  لذا مرحوم آيت اهللا العظمى خوىي

______________________________  
 1317، السيد أبو القاسم اخلوئى بن السيد على أكرب بن املري اهلاشم، ولد سنه 16/ 7: مستدركات أعيان الشيعه -)1(

هاجر والده إىل النجف فرافقه إليها و هو ىف ) ىف النجف األشرف 1413خوى من اعمال آذربيجان و توىف سنه (ىف مدينه 
و ىف النجف انضم إىل احللقات الدراسيه ىف مراحلها املتعارف عليها،  1330ه من عمره و ذلك ىف حدود سنه الثالثه عشر 

و كان من اساتذته فيها املريزا حممد حسني النائيىن و الشيخ حممد حسن الكمباىن و الشيخ آغا ضياء الدين العراقى و شيخ 
  .ريهمالشريعه االصفهاىن و الشيخ حممد جواد البالغى و غ

انتهت اليه املرجعيه الدينيه ىف النجف، و قلد ىف ايران و العراق و دول اخلليج  1389و بعد وفاه السيد حمسن احلكيم سنه 
  .و سوريا و لبنان و افغانستان و غريها

كبار املراجع بل نستطيع القول انه متيز ىف التأليف عن غريه من  . و مل تشغله شئون املرجعيه عن التدريس و ال عن التأليف
م فلم يكتبوا شيئا يبقى بعدهم سوى رسائلهم العمليه ىف حني انه كان يستغل أوقات الفراغ  الذين استغرقت املرجعيه أوقا

  :ليكتب و يوف فاخرج للناس الكتب اآلتيه

 -5. لوثقىحاشيه على العروه ا -4. الفقه االستدالىل -3. تقريرات الفقه -2. أجود التقريرات ىف أصول الفقه - 1
معجم رجال احلديث و  -8. و هى جمموعه فتاواه -املسائل املنتخبه -7. البيان ىف تفسري القرآن -6. نفحات االعجاز

  ).جملدا 23(تفصيل طبقات الرواه 

إن علم الرجال كان من العلوم الىت اهتم بشأنه علماوا : يقول) معجم رجال احلديث(و قد كتب خبط يده عن موسوعه 
ن، و فقهاوا السابقون، و لكن أمهل امره ىف االعصار املتاخره حىت كأنه ال يتوقف عليه االجتهاد، و استنباط األقدمو 

  .األحكام الشرعيه

ألجل ذلك عزمت على تأليف كتاب جامع كاف مبزايا هذا العلم، و طلبت من اهللا سبحانه ان يوفقىن لذلك فاستجاب 
  .بفضله دعوتى
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بالرواتب كحوزه النجف األشرف، و حوزه كربالء ىف العراق و حوزات قم و مشهد و غريها ىف  كان يرعى احلوزات العلميه
موسه «فقد امر بإنشاء . ايران و احلوزات و املعاهد الدينيه ىف اهلند و باكستان و قد اهتم بالعمل املوساتى، تشييدا و دعما

اريع دينيه و ثقافيه و اجتماعيه ىف لندن و نيويورك و ، حيث قامت ىف غضون عمرها القصري مبش»االمام اخلوئى اخلرييه
و مدرسه صاحب الزمان ىف كهولنا بنغالدش و ) تايالند(فمن ذلك مدرسه دار العلم ىف بانكوك . بومباى و تايلند و اهلند

يوندى و مدرسه أمري املونني ىف اهلند و مدرسه االمام الباقر ىف) البنغال الغربيه(مدرسه أهل البيت ىف هوكلى  و ) اهلند( 
و وضع أساس مدينه متكامله للطالب و ملدرسى احلوزه . املدرسه االميانيه ىف بنارس باهلند و احلوزه العلميه ىف حيدرآباد

العلميه ىف قم و هى اليوم مدينه شاخمه باسم مدينه العلم و تقوم املوسات اخلرييه الثالث ىف بريطانيا و ىف الواليات املتحده و 
  .هلند بتأسيس املدارس و املعاهد و تقدمي اخلدمات الثقافيهىف ا
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دهند و با آن پول مخس داده به حج  روند و فقط مخس خمارج سفر حج خود را مى وىل زمان سفر حج نزد روحاىن مى
  .روند، حج آنان باطل است مى

ا نيز  عده. ايد حساب شوداين پول مشاع است و متام مخس مال ب: فرمودند مى اى ديگر از فقها نيز مهني طور هستند، آ
  :گويند حج بدون مخس را قبول ندارند و مى

بايد انسان حقوق . وآله متام سادات و مهه خدمت گزاران واقعى به دين است عليه اهللا اين مال حق خدا، پيغمرب صلى
تواند مناز خبواند و  ، اموال او حرام خملوط به حالل است و با آن منىاگر كسى مخس مال خود را نپردازد. ديگران را بپردازد

  .به حج برود

   بردم، چون السالم نشستم، چهره ملكوتى آيت اهللا العظمى بروجردى را متاشا كردم و لذت مى باالى سر حضرت رضا عليه

  »1« »النظر اىل وجه العامل عباده«

   چون. يط و خدمتگزار، عبادت استنگاه كردن به چهره عامل رباىن، واجد شرا

نگاه  . اند، توهني كردن به عامل واجد شرايط، توهني به پروردگار است او با ارزش است و چنانچه در روايات به ما ياد داده
  .كردن به قرآن، كعبه، درب خانه عامل رباىن و به صورت پدر و مادر نيز عبادت است
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ديده بودند، ايشان در آن زمان، با اين كه هشتاد و هشت ساله بود، اما ذكر كساىن كه آيت اهللا العظمى بروجردى را 
  ركوع و سجود را سه تا هفت بار تكرار

______________________________  
َو «؛ 46، حديث 5، باب 65/ 96: ؛ حبار األنوار16384، حديث 166، باب 312/ 12: وسائل الشيعه -)1(

 َو النََّظَر ِإَىل َوْجِه اْلَعاملِِ اْلَكْعَبِه ِعَباَدٌه َو النََّظَر ِإَىل اْلَواِلَدْيِن ِعَباَدٌه َو النََّظَر ِىف اْلُمْصَحِف ِمْن َغْريِ ِقرَاَءٍه ِعَباَدهٌ ُرِوَى َأنَّ النََّظَر ِإَىل 
  ».السالم ِعَباَده ِعَباَدٌه َو النََّظَر ِإَىل آِل ُحمَمٍَّد عليه
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ديدند كه سيماى ايشان غرق در روشناىي، نور و  كساىن كه ايشان را زيارت كرده بودند مى. مناز عجيىب داشتند. كردند مى
در متام دوره : فرمودند خودشان مى. ضياى اهلى بود و اگر در يك كلمه خبواهيم ايشان را توصيف كنيم، او مرد خدا بود

  .ندعمر شريف خود، از خدا جدا زندگى نكرد

زيارت خواندن آيت اهللا العظمى بروجردى متام شد، دقت كردم، ديدم جاىي كه نشسته است و دارد زيارت : گفت
  .خواند السالم نشسته بود و زيارت مى خواند، مهان جاىي است كه در عامل رؤيا ديدم امام زمان عليه مى

  .شناختند مرا مى »1«  مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى. آمدم و سالم كردم

توانيد هزينه زندگى خود كنيد و  را مى -مخس - وآله عليه اهللا مشا در ماه اين مقدار از مال خدا و پيغمرب صلى: ايشان فرمودند
السالم فرموده بودند، آيت اهللا العظمى  مانند مهان مجالت و پوىل كه امام زمان عليه. اين مقدار حق شرعى مشا است

  .بروجردى نيز به من فرمود

يك گنج، گنج مادى است كه مخس دارد و يك گنج نيز گنج معنوى است كه ارزش گنج معنوى با گنج مادى قابل 
شود، وىل جاى گنج معنوى نزد پروردگار  هاى قدميى پيدا مى گنج مادى در خرابه، بيابان، كوير و زير خانه. مقايسه نيست

  .است

   داستاىن از گنج مادى و معنوى
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   من از مرحوم آيت. اند كه خيلى جالب است دى و معنوى گفتهحكايىت از گنج ما

  :فرمودند ايشان مى. شنيدم »2«  الّله العظمى آخوند مالعلى معصومى مهداىن

______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن در جلسه  -)1(

ش فقيه اصوىل و از  1357/ ق 1398 -ش 1273/ ق 1312معصومى  آخوند مال على مهداىن، آيت الّله -)2(
ران رفت . حتصيالت مقدماتى را در مهدان به اجنام رساند. مهدان زاده شد» درجزين«در روستاى . مراجع تقليد آنگاه به 

لميه قم به ق، كمى پس از تأسيس حوزه ع 1340در . و نزد شيخ عبدالنىب نورى و آخوند هيدجى علوم عقلى را آموخت
مهت آيت الّله حائرى يزدى، به قم رفت و در حوزه درس آيت الّله حاضر گشت و از مكتب اخالقى مريزا جواد آقاى 

ش به مهدان بازگشت و  1315/ ق 1355در . ملكى تربيزى نيز استفاضه منود و مهزمان خود نيز به تدريس پرداخت
جمرم مهداىن را بازسازى كرد و مدرسه آخوند و حوزه علميه مهدان را چند سال بعد مدرسه خمروبه آخوند مال حممدحسني 

اد و به دنبال آن كتاخبانه غرب را تأسيس كرد و رونق و نشاط تازه آخوند . اى به حيات علمى شهر مهدان خبشيد بنياد 
رساله در كالم نفسى، : ازبرخى از آثارش عبارتند . مال على مهداىن عمرش را يكسره در تدريس و تعليم و تأليف گذراند

رساله در حاالت ابوبصري صحاىب، رساله اسرار الصلوه، رساله در اجتهاد و تقليد، رساله در عصري عنىب و زبيىب و مترى، 
: دائره املعارف تشيع. رساله اربعني حديثًا، حواشى بر انيس التجار و عروه الوثقى و تقريرات فقه و اصول آيت الّله حائرى

1 /18  
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ران بيامي، گفتند. حدود بيست ساله بودم ران اساتيد : بعد از حوزه مهدان، براى ادامه حتصيل مرا راهنماىي كردند كه به 
ره : فرمودند ايشان مى. بسيار معتربى در فقه، اصول، حكمت و عرفان دارد ران بودم، از حمضر دو استاد  وقىت در 

. هاى باالى علمى و حاىل رسيدند كه البته به مرتبه. رفتم و بعد به قم مشرف شدم و آجنا ادامه حتصيل دادمفراواىن گ
  .دانستند متخصصني در آن زمان، ايشان را از بسيارى از مراجع زمان باالتر مى

ران، خدمت مرح. مطالب زيادى براى من فرمودند و من يادداشت كردم وم آيت اهللا شيخ ايشان در بيست سالگى در 
  .و مرحوم آيت اهللا حاج شيخ عبدالنىب نورى براى حتصيل رسيد »1«  حممد رضا تنكابىن
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ران طلبه : شيخ عبدالنىب براى خودم تعريف كردند كه: فرمودند آخوند مال على مى من جوان بودم و در مدرسه مروى 
  .داشتاى  بودم، آن زمان نيز مدرسه مروى اساتيد بسيار فوق العاده

پول ساخت اين مدرسه و زمني آن را خان مروى هزينه كرد كه . داستان ساخنت اين مدرسه نيز داستان عجيىب بوده است
ران آمد انسان پاك، پاك طينت، حالل خور و بزرگوارى بود كه از . خان ثرومتندى در مرو خراسان بوده است كه بعد به 

  .با عظمت و مدرسه مروى فعلى را او ساختكرد؛ مسجد  ثروت خود به خوىب استفاده مى

هاى با اميان بازار  خواستند به زمني بزنند، از علما، فقها، بزرگان و شخصيت روزى كه كلنگ اين مدرسه و مسجد را مى
هر كسى كه از شب اول تكليف تا كنون مناز : خان مروى كلنگ را روى دستش بلند كرد و گفت. ران دعوت كردند

  شب او

   من چنني. شده است بيايد اين كلنگ را بگريد و براى افتتاح به زمني بزندترك ن

______________________________  
  .آمده است 20شرح حال ايشان در كتاب عرفان در سوره يوسف، جلسه  -)1(

  

  73: صرب از ديدگاه اسالم، ص

يك خان، مناز شب او از اول تكليف ترك  يعىن. خودش كلنگ را زد. هيچ كس نيامد. خواهم كه كلنگ بزند دسىت مى
  .نشده بود

: فرمايند وآله مى عليه اهللا شوند، پيغمرب صلى ها مناز صبح را بيدار منى خيلى. خوانند ها مناز واجب خود را عمدا منى اما خيلى
يعىن به قدرى  »1« گذاشت؛باشد كه اسم منازشان را بايد مناز كالغى   مناز خواندن بعضى مانند نوك زدن كالغ به دانه مى

كنند و ادب مناز،  خوانند كه از تكبريه االحرام تا سالم مناز، مهه را در هم مى ميل هستند و به زور مناز مى به مناز ىب
  .كنند مواالت و ترتيب را رعايت منى

پشت اتاق مدرسه . گنج بروممن در ايام جواىن در اين مدرسه طلبه بودم و هوس كردم كه به دنبال  : شيخ عبدالنىب فرمودند
من چند كتاب درباره علم كيميا . گذاشتند پزى و اثاث اضافه را در آجنا مى ها رختخواب، چراغ خوراك پستوىي بود كه طلبه
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ها به طال دست پيدا كنم و يا مس را به  و علوم قدميى جفر و رمل خريده بودم و به دنبال اين بودم كه از طريق اين كتاب
  .كنم  طال تبديل

ران آمدند و قصد عزميت به مشهد را داشتند ا درخواست كردم  . از شهر نور مازندران، چند نفر از افراد آشنا به  من از آ
ا قبول كردند و گفتند. كه اگر ممكن است، من نيز مهراه مشا به مشهد بيامي   .برمي آماده شو، تو را مهراه خود مى: آ

ران به مشهد: گفتم   .من ديدم دو لایر كم دارم. اين مقدار خرج سفر است: رفنت چقدر است؟ به من گفتند هزينه از 

قناعت يك  . كنيم، شايد مشكلى پيش نيايد رومي و قناعت مى گفتم مى. به دوستان خود نگفتم كه من دو لایر كم دارم
نه، نان و پنري، نان و دوغ قانع به لباس و كفش كه. هاى بسيار راحىت هستند كساىن كه قانع هستند، انسان. گنج است

  .هستند

  .كند اى است كه در هر كس باشد، در هيچ امر مادى، روحى و رواىن باخت منى قناعت روحيه

   خليفه: مناينده حاكم بغداد به اهواز، نزد يعقوب ليث صفار آمد و گفت

  كنم و مردم را از شرّ  من محله مى: يعقوب گفت. به بغداد محله نكنيد: گويد مى

______________________________  
ْعُت أَبَا َجْعَفٍر عليه«؛ 229: ثواب األعمال و عقاب األعمال -)1( السالم يـَُقوُل َدَخَل َرُجٌل َمْسِجداً ِفيِه  َعْن ُزرَاَرَه َقاَل مسَِ

وآله  عليه اهللا َيُكوُن ِمَن السُُّجوِد فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلىوآله َفَخفََّف ُسُجوَدُه ُدوَن َما يـَْنَبِغى َو ُدوَن َما  عليه اهللا َرُسوُل اللَِّه صلى
  ».وآله عليه اهللا نـََقَر َكنـَْقِر اْلُغرَاِب َلْو َماَت َماَت َعَلى َغْريِ ِديِن ُحمَمٍَّد صلى

  

  74: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ر خوب شدم، شّر مشا ستمگران را كم من اكنون مريض هستم، اگ: البته گفت. دهم مشا ستمگران بىن عباس جنات مى
اى مهراه يعقوب بود، آن را باز كرد، داخل آن نان و پياز بود،   خواهم كرد، اما اگر موفق نشدم و شكست خوردم، سفره

  :گفت
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گردم و  كردم، دوباره به سيستان برمى كردم، با اين نان و پياز شكم خود را سري مى من آن وقت كه شهرستان زندگى مى
  .گذرامن خورم و زندگى خود را مى ني سفره، نان و پياز مىسر مه

كنند، با مهان نان و پنري قناعت  كساىن كه به شكم، شهوت، زمني و به امور مادى دلبستگى ندارند، راحت زندگى مى
  .كنند و خوش و شاد نيز هستند مى

اين شهر به نام حاج مالهادى سبزوارى عاِلمى در : هاى خود گفتم به هم شهرى. با قناعت تا سبزوار آمدمي: گفت
  .روم تا ايشان را زيارت كنم شويد، من مى دهيد و آماده مى تا مشا كارهاى خود را اجنام مى. كند زندگى مى

  »1«  تقواى حاج مال هادى سبزوارى

علماى سبزوار از او حىت در سفر ناصرالدين شاه به مشهد كه مهه . حاجى سبزوارى خيلى مورد توجه بزرگان آن زمان بود
ايشان عادت ندارند به ديدن اهل : چرا ايشان نيامد؟ گفتند: ناصر الدين شاه گفت. ديدن كردند، حاجى ديدن نكرد

ظاهرا با اعتضاد السلطنه، عموى ناصر الدين شاه به خانه حاج . رومي پس ما به ديدن ايشان مى: گفت. حكومت بروند
ا را گچ نكرده بودند به صد مرت و با اتاقخانه حاجى نزديك . مالهادى آمدند هنگام صرف . هاى كاه گلى بود كه آ

: ناصر الدين شاه پرسيد. ناهار سر سفره حاجى رسيدند، ديدند كه دو نان خشك با يك كاسه دوغ در مقابل ايشان بود
چون دوغى كه درست  . اىندوغ آمس: ناهار مشا چيست؟ فرمود: گفت. مهني االن: كنيد؟ فرمود چه موقع ناهار ميل مى

اگر شكم : گفت. كرده بودند، كم مايه بود و رنگ كاسه را به خود گرفته بود، حاجى اسم آن را دوغ آمساىن گذاشته بود
  اعلى حضرت مگر با اين غذاها عادت دارد؟ اما شكم. تو با اين نان خشك و دوغ آمساىن سازگارى دارد، خبور

______________________________  
  .بيان شده است 28شرح حال ايشان در كتاب حالل و حرام ماىل، جلسه  -)1(

  

  75: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   هنر پيچ پيچ اين شكم ىب

  »1«  صرب ندارد كه بسازد به هيچ
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   مالقات حاجى سبزوارى با شيخ عبدالنىب

ران درس  طلبه: ز كردند، گفتمدرب خانه حاجى سبزوارى را زدم، خودشان در را با: گويد شيخ عبدالنىب مى اى هستم، 
  .خوامن و اهل نور مازندران هستم مى

تا جاىي كه فرصت بود، خدمت اين مرد اهلى نشستم و . تشريف بياوريد: امكان دارد كه من چند دقيقه مشا را ببينم؟ فرمود
  .رومي ىالسالم م هاى خود به زيارت وجود مبارك حضرت رضا عليه ما با مهشهرى: بعد گفتم

حاجى با اين عظمتش كه در قرن سيزدهم، فيلسوف شهري دنيا بوده است، وصيت كرده بود كه جنازه مرا مقابل قربستاىن  
ا روى قرب من  گذرد دفن كنيد تا زّوارى كه از آجنا رد مى كه جاده مشهد از آن مى شوند، گرد و غبار قاطر و اسب آ

دانيم امام، عامل رباىن، فقيه جامع  ما چه مى. السالم خدا به من رحم كند هشتم عليه بريزد، شايد به گرد و غبار زّوار امام
  الشرايط و مؤمن واقعى كيستند و چه جايگاهى دارند؟

با آن وقار و عظمت تا درب حياط مرا بدرقه كردند و . بفرماييد: دهيد كه مرخص شوم؟ فرمود آيا به من اجازه مى: گفتم
اين كمبود خرج مسافرت تو، از پشت پستوى حجره بريون بيا، كيمياى تو نزد امام صادق : و فرمودنددو لایر به من دادند 

ا هسىت و درب خانه را بست السالم است، نه ميان كتاب عليه   .هاىي كه مشغول خواندن آ

اهرين و اطاعت از اين مهيشه گنج، در فرهنگ شيعه، واليت ائمه ط. السالم برو خواهى، نزد امام صادق عليه اگر گنج مى
وآله را  عليه اهللا من اين تعبري پيغمرب صلى. وآله را درباره صرب ببينيد عليه اهللا نظر رسول خدا صلى. شود ذوات مقدسه پيدا مى

مهر، فروتىن، تواضع، خشوع، خضوع، خاكسارى، كرامت، اين تعابري فقط درباره : ام در هيچ يك از موارد اخالقى نديده
  :استصرب آمده 

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  

  76: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »الصرب كنٌز من كنوز اجلنه«
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شت است صرب، خود را نگهداشنت در حرمي توحيد، اميان و حالل و حرام خدا، گنجى از گنج هر كسى كه صرب . هاى 
  .پر است دارد، زمني و خرابه وجودش از گنج خدا آباد و

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  7گوهر صرب ظاهر و باطن صادقان و متقني 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

______________________________  
  .23، حديث 64، باب 425/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  

  77: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على 

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

اى  در قرآن جميد، از گروه با ارزشى به عنوان گروه صادقان و هم چنني از گروهى كه در پيشگاه پروردگار از كرامت ويژه
  .برخوردار هستند، به عنوان گروه متقون ياد شده است

ا لرب  ا تفاوتى وجود . يز از اميان، پاكى و پاكيزگى استصادقان گروهى هستند كه ظاهر و باطن آ بني ظاهر و باطن آ
  .ندارد و باطن و ظاهرى اهلى دارند

كند؛ ظاهر  پروردگار در قرآن از آن مايه به اميان و يقني تعبري مى. اى در باطن دارند كه باطن آنان از آن مايه پر است مايه
ا مهان جلوه اميان و يقني است كه عبارت ها باعث شده است كه  اين ويژگى. از عمل صاحل و اخالق حسنه است آ

ا قرار داده است   .پروردگار عامل نام صادقان را بر آ
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ا به متام مردان و زنان سفارش و امر مى اگر بنا باشد در اين دنيا با دار و . كند كه مهراه با صادقان باشيد در رابطه با آ
صدق داراى مثر، نتيجه و منفعت است و : فرمايد اى مى در آيه »1« .صادقان مهراه باشيد دسته و گروهى مهراه باشيد، با

  يكى از

  :هاى روز قيامت اين است كه ويژگى

  »2« » َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَِّدِقَني ِصْدقـُُهمْ «

______________________________  
  »وا اللََّه َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدقنيَ يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتـَّقُ «؛ 9: 119توبه  -)1(

  ».اين روزى است كه راستان را راسىت و صدقشان سود دهد«؛ 5: 119مائده  -)2(

  

  78: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا روز تنهاىي، ترس، وحشت، اضطراب، نا  ره كامل خواهند برد و روز قيامت براى آ در آن روز، صادقان از صدق خود 
ار، خوشى و شادى آور است امىن، سخت ا مانند نسيم  فضاى آن، . و مشكل خنواهد بود، بلكه نسيم قيامت براى آ

ا، در آرامش كامل است و مهني طور كه وارد حمشر مى. فضاى امن است شوند، در كمال خوشنودى، شادى، و  قلب آ
  .شوند شان وارد حمشر مى رضايت از گذشته

هر دو آيه در سوره مباركه غاشيه است كه نيمى از اين سوره بيان كننده اوضاع  »1« » ّلَسْعِيَها رَاِضَيهٌ * َمهٌ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاعِ «
  .و احوال خوبان، پاكان و صادقان در روز قيامت است

   معرىف گروه متقني

رسد كه  كنم، چون به نظر مى مىو اما گروه ديگر، گروه متقون هستند كه درباره اهل تقوا فقط يك آيه را براى مشا قرائت 
  .تر و بيشرت است تر، با ارزش در ميان آيات مربوط به اهل تقوا، بار معنوى اين آيه از مهه آيات سنگني

  :فرمايد پروردگار مهربان عامل درباره اهل تقوا مى
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  »2« » ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

______________________________  
  ».از تالش و كوشش خود خشنودند* اند هاىي شاداب و باطراوت در آن روز چهره«؛ 9 -88: 8ه غاشي -)1(

  ».زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد«؛ 9: 4توبه  -)2(

  

  79: صرب از ديدگاه اسالم، ص

د و خدا برخالف اين كه بايد بگوييم اهل تقوا عاشق هستن. من عاشق اهل تقوا هستم و اهل تقوا معشوق من هستند
  .خدا عاشق است و اهل تقوا معشوق: فرمايد معشوق، وىل در قرآن جميد مى

آيد كه صادقان چگونه در مدار صدق و اهل  بعد از شناخت صادقان و عظمت معنوى اهل تقوا، اين سؤال به وجود مى
منزل صرب به صدق رسيده و اند؟ صريح آيات قرآن جميد اين است كه اهل صدق، با طّى  تقوا در فضاى تقوا قرار گرفته

  .اند اهل تقوا نيز با سلوك در جاده صرب به تقوا رسيده

  :باشد دهد، آيه يكصد و هفتاد و هفت سوره مباركه بقره مى يكى از آياتى كه اين معنا را نشان مى

مردان و زناىن كه در  »1« » َدُقواْ َو أُْولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآِء َو الضَّرَّآِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُْولِئَك الَِّذيَن صَ «
هاى بدىن، ماىل، اجتماعى، خانوادگى، عبادت،  هاى خمتلفى دارد؛ سخىت ها كه شكل ها و ناگوارى مشكالت، سخىت
هاى  هاى حتمل تكاليف پروردگار، صرب كردند، خود را نباختند، از حرمي پروردگار و قوانني و خواسته طاعت و سخىت

با ديندارى با تكاليف ساختند تا مدت تكاليف . ديندارى ساختند، تا مشكل برطرف شدپروردگار بريون نرفتند، با مشكل 
  .ها متام و بالها برطرف شد هاى روزگار با ديانت ساختند، تا ناگوارى ها و ناگوارى با رنج. به پايان رسيد و از دنيا رفتند

   صرب در برابر مشكالت اقتصادى

  »الضَّرَّآءِ  َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآِء وَ «

   به معناى مشكل اقتصادى »ضرّاء« كند، جدا نقل مى »بأساء« را از» ضرّاء«
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______________________________  
يدسىت و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه «؛ 2: 177بقره  -)1( دارى و  در دين[و در تنگدسىت و 

  ».كه پرهيزكارندراست گفتند، و اينانند  ]  پريوى از حق

  

  80: صرب از ديدگاه اسالم، ص

كارى نچرخيد و فقط به اندازه زندگى معموىل درآمد پيدا كردند و هر چه كوشيدند كه به اين زندگى گشايش . است
اى خوب به دست  بسيار عالقه داشتند كه خانه. اش در رنج بودند به خاطر كمبود ماىل خود و خانواده. بدهند، نشد

يدسىت را با ديندارى حتمل كردند بياورند،   .اما نشد و رنج و سخىت اين 

رتين  با ديندارى حتمل كردند يعىن چه؟ يعىن مى توانستند از اين خانه كوچك بريون بروند و با مال حرام، خانه وسيعى در 
يه كنند، به وسيله رشوه، غصب، دوز و كلك، فتنه، فساد و كاله بردارى، زندگى  رتى داشته باشند، اما بر نقطه شهر 

ماندند و  »عبداهللا« اين زندگى سخت صرب كردند و از حرمي حالل و حرام خدا و حوزه حرمي پروردگار بريون نرفتند و
  .سخىت كشيدند

يدسىت بسيار سنگني است، پروردگار جداگانه ذكر كرده است   .چون رنِج 

يدسىت مىگاهى فشار زبان زن و فرزند و گاهى فشار زبان  هاى زندگى  افزايد، وىل در مقابل سخىت اقوام بر فشار اصل 
  .صرب و حتمل كردند و كمبود ثروت خود را با حرام و فساد جربان نكردند

  » َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآِء َو الضَّرَّآِء َو ِحَني اْلَبْأسِ «

اما ايستادگى كردند و تسليم فرهنگ و شبيخون عقلى  كساىن كه در مقابله با دمشن، با هجوم فكرى رو به رو شدند،
اى كه در طول تاريخ  ها، با اسلحه هاى اغلب مردم جهان، به خصوص مسلمان اكنون در خانه و اتاق. دمشن نشدند

تر از اين اسلحه نبوده، به نام ماهواره و اينرتنت، به جنگ فكرى با مؤمنني آمده است، وىل متقني براى قبول  خطرناك
  .فرهنگ اين دمشن، آغوش باز نكردند و اين نوعى صرب است

ترين دمشن تاريخ كردند كه دمشن  رحم ترين و ىب حالت ديگر صرب، صربى است كه جوانان شيعه و پاك لبنان در مقابل آلوده
  .گري كردند را ذليل و زمني
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در آينده نزديك، جغرافياى : رائيل گفتاش را در خانه مسلمانان برپا كرد؛ اس حدود شصت سال قبل، وقىت دمشن خيمه
   شود، اين نقشه را حىت به مملكتم را از نيل تا فرات خواهم كرد، يعىن فلسطني، مصر، لبنان و عراق جزء اسرائيل مى

  81: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .دهند ها درس مى اند و معلم هاى درس خود نيز زده ديوار كالس

   معصوم صابرتر بودن شيعيان از امامان

 »اصرب« ما چهارده نفر صابرمي، اما شيعيان واقعى ما: فرمايند السالم مى چند هزار شيعه صابر دارمي؟ امام صادق عليه
يابن : گفتند. شيعيان واقعى صربشان از ما بيشرت است »1« .هستند، يعىن به مراتب از ما چهارده معصوم صبورتر هستند

شت و : باشند؟ حضرت فرمودند چيست؟ چرا شيعيان صابرتر مىمنظور مشا از اين سخن ! رسول اهللا براى اين كه ما متام 
ا نديده، صرب مى بينيم و صرب مى هاى صرب را كه پشت پرده عامل هست، مى پاداش بينيم و صرب  ما مى. كنند كنيم، اما آ

ا خرب دا كنيم، وىل شيعيان ما فقط از زبان ما شنيده مى ا صابرتر هستند دهاند و ما فقط به آ   .امي، پس آ

  »َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآءِ «

وقىت اين عامل اهلى و اين سيد صابر؛ سيد حسن نصراهللا، قرار بود كه روز مجعه، در جشن . واقعا اين آيه دمشن را ذليل كرد
كنم، سيد حسن نيز به اسرائيل  ران مىپريوزى مسلمانان شيعه سخنراىن كند، اسرائيل پيغام داد كه من جايگاه ايشان را مببا

  .كنيم ما نيز متام اسرائيل را مانند جهنم مى: پيغام داد

اسرائيل . ايستادگى، تسليم نشدن، فرار نكردن، با دمشن نساخنت. ها در نتيجه صرب است مهه اين: فرمايد خدا در قرآن مى
   دارهاى ها با اسرائيل كارى كردند كه سرمايه نچند جوان بيشرت نيستند، چون مهني جوا: تواند بگويد ديگر منى

  .آيد اسرائيل صحنه را خاىل كردند و كسى ديگر براى زندگى به اسرائيل منى

   حجاب، به بالىي بر سر اسرائيل آوردند كه هنرپيشه مسيحى لبناىن ىب

______________________________  
السالم َقاَل ِإنَّا ُصبـٌُر َو ِشيَعتـَُنا َأْصبَـُر ِمنَّا قـُْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َكْيَف  اللَِّه عليهَأِىب َعْبِد «؛ 25، حديث 93/ 2: الكاىف -)1(

  ».ُمونَ َصاَر ِشيَعُتُكْم َأْصبَـَر ِمْنُكْم َقاَل ِألَنَّا َنْصِربُ َعَلى َما نـَْعَلُم َو ِشيَعتـَُنا َيْصِربُوَن َعَلى َما َال يـَْعلَ 
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  82: صصرب از ديدگاه اسالم، 

ا تشكر مى غريتى و ىب هاى عرىب به خاطر كمال ىب من از مهه دولت: زند كشورهاى عرىب فرياد مى چون . كنم شرىف آ
رت شناحته شود رت شناخته شوند و در نتيجه شيعه  ا باعث شد كه اين جوانان    .دخالت نكردن آ

  » اْلَبْأِس أُْولِئَك الَِّذيَن َصَدُقواْ َو أُْولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ  َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآِء َو الضَّرَّآِء َو ِحنيَ «

كسى كه حتمل ندارد و در مهان روز اول ماه رمضان، گرسنگى و تشنگى براى او . بندگان صادق من چنني كساىن هستند
  .ناگوار آمد و روزه خود را باطل كرد، چنني شخصى، مسلمان دروغني است

ها را  ابل فشار اقتصادى صرب نكند هوس خانه وسيع، ماشني صد ميليون توماىن، موبايل و امثال اينكسى كه در مق
تو دروغ : گويد من مسلمان هستم، قرآن مى: گويد كند، اما مى ها و فسادها آلوده مى كند و خودش را به حرام، فتنه مى
  .گوىي و صادق نيسىت مى

گوىي كه  كىن و باز هم مى  كه براى من است، در راه خدا و بندگان من دريغ مىتو كه از پرداخت ماىل: گويد به خبيل مى
  .من مسلمان هستم، دروغگوىي بيش نيسىت

  » أُْولِئَك الَِّذيَن َصَدُقواْ َو أُْولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ «

  :گروهى كه در قيامت. طبق قرآن، صابران با صدق و با تقوا هستند

  » الصَِّدِقَني ِصْدقـُُهمْ َهَذا يـَْوُم يَنَفُع «

  :و اهل تقوا گروهى هستند كه

  » ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

ا هستم -خدا -منِ    .عاشق آ

  :البته در آيه ديگرى نيز عشق خود به صابران را به طور علىن اعالم كرده است



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

 

  83: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .باشند صابران مانند ساختمان ضد ضربه مى »1« » ُلوَن ِىف َسِبيِلِه َصفا َكَأنـَُّهم بـُنـَْنيٌ مَّْرُصوصٌ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقتِ «

  چهار مرحله خمتلف صرب

توانيد چهار مرحله را در وجود  مشا مى. شود صرب، به صدق و تقوا منتهى مى: فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى
  :صابران مشاهده كنيد

  »فالصرب على أربع شعب؛ على الشوق و الشفق و الزهد و الرتقب«

  .صربى كه شكفته شده از شوق، بيم و ترس، زهد، اميد و انتظار باشد

  :اما صرب شكفته شده از شوق

  »2« »فمن اشتاق اىل اجلنه سال عن الشهوات«

  .كنند هاى غري منطقى را از خود دور مى كساىن كه متام خواسته

ا به خاطر اين است كه اسري خواسته رىبيشرت گرفتا درون بيشرت مردم . هاى غريمعقول هستند هاى مردم دنيا و فساد آ
ها  ها، خود و خواسته كنند كه براى رسيدن به اين خواسته هاى غريمعقول است و سعى مى دنيا، درياى پرموجى از خواسته

  :گزينند ا برمىها را به جاى خد يعىن خواسته. را به جاى خدا قرار دهند

  »3« » أَفـََرَءْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَويهُ «

______________________________  
گوىي بناىي ]  و از ثابت قدمى[كنند  زده در راه او جهاد مى خدا كساىن را دوست دارد كه صف«؛ 61: 4صف  -)1(

  ».پوالدين و استوارند

  .32ديث ، ح27، باب 382/ 65: حبار األنوار -)2(

  »پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«؛ 45: 23جاثيه  -)3(
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  84: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شت خداوند هستند، پيغمرب صلى  در حوزه اميان و باور: فرمايند وآله مى عليه اهللا اما صابران، كساىن كه مشتاق رسيدن به 
  .گذارند نامعقول را كنار مىهاى  ؛ متام خواسته»سال عن الشهوات«

خواهند، اگر  هاى دروىن، اما صابران، شهوات را از حالل مى شهوت، يعىن ميل و خواسته. خواهند مال پاك و معقول مى
ا قبول نكردن حرام بسيار آسان بدون زمحت و يا از حرام به سراغ آنان بيايد، آن را قبول منى   .تر است كنند، چون براى آ

   ادى صابران و متقنيتقواى اقتص

يكى از شاگردان مرحوم . ، بيش از دويست مرجع تقليد تربيت كرده است»1«  مرحوم آيت اهللا العظمى آخوند خراساىن
اين دو ! فرزندم: آخوند فرمود. آخوند خدمت ايشان رسيد و به پول عراق، دو لایر، با احرتام جلوى مرحوم آخوند گذاشت

  لایر چيست؟

كنيم تا مرجع تقليد، مفسر قرآن، مبلغ دين، عامل،  ها مى گذراند، ما اين پوهلا را خرج حوزه از زندگى را مى دو لایر دو روز
در اين ماه ديدم  . حقوق من در اين ماه يك تومان است! استاد: دين نگهدار تربيت كنيم، اين دو لایر چيست؟ عرض كرد

من طاقت جواب دادن خدا در . خواهم آن را پس بدهم يست، مىباشد، اين دو لایر حق من ن كه دو لایر آن اضافه مى
اگر خبواهند حساب ماىل ما را بررسى كنند، نود . زنند، چه برسد به حرام حالل خدا را پس مى »2« .قيامت را ندارم

  .كنيم شود؛ چون در اسراف، تبذير، خبل، حرص و سهل انگارى هزينه مى درصد درآمد و هزينه كردن ما مردود مى

هاى  ايران چه چهره. حمضر وجود مبارك مرجع تقليد خود، آخوند خراساىن رسيد. تاجر پولدارى از بغداد به جنف آمد
   عظيمى در علوم خمتلف از قبيل

  ايران هزار و پانصد. عرفان، فقه، فلسفه، فيزيك، شيمى و رياضى داشته است

______________________________  
  .آمده است 20كتاب عرفان در سوره يوسف، جلسه   شرح حال ايشان در -)1(
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ٍء ُقوِتَل َعَلْيِه َعَلى َشَهاَدِه َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َو َأنَّ  السالم َقاَل ُكلُّ َشىْ  َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 14، حديث 545/ 1: الكاىف -)2(
َنا َحقََّناُحمَمَّداً َرُسوُل اللَِّه َفِإنَّ َلَنا ُمخَُسُه َو َال حيَِ    ».لُّ ِألََحٍد َأْن َيْشَرتَِى ِمَن اْخلُُمِس َشْيئاً َحىتَّ َيِصَل ِإلَيـْ

  

  85: صرب از ديدگاه اسالم، ص

هاى ستمگر  برد، البته اگر حكومت هاى ناب از مهه دنيا مسابقه را مى هاى خمتلف، در حتويل شخصيت سال در رشته
  .كردند حاكم بر اين مملكت ممانعت منى

ها به عباى خاشيه معروف است، بافت عجيىب دارد، نگهدارى آن  عباىي كه در ما طلبه. تاجر عباىي براى آخوند آوردآن 
اين عبا، صدقه، انفاق و از سهم امام نيست، مشا مرا ! آقا: عرض كرد. اى است زمحت دارد، وىل عباى فوق العاده

دارم، اين عبا از پول خالص زمحت كشيده خودم است، به مشا شناسيد، من مقلد مشا هستم، من نزد مشا حساب ماىل  مى
كنم، روى دوش خود بياندازيد، چون چند روز قبل به درس مشا آمدم، ديدم عباى مشا   عالقه دارم، عبا را به مشا هديه مى

يعه، مشا مرجع تقليد چند ميليون شيعه و مؤمن هستيد، درست نيست كه روى دوش بزرگ ش. دار است كهنه و وصله
  .دار باشد عباى كهنه و وصله

  .عبا را قبول كردم. از حمبت، و لطف مشا بسيار ممنومن: مرحوم آخوند فرمودند

آن را در بازار، نزد : وقىت تاجر از جنف رفت، مرحوم آخوند عبا را به يك روحاىن داد و گفت. تاجر بسيار خوشحال شد
يعىن در بني . گويد قيمت واقعى آن را به تو مى. دوز و كلكى است فالن عبا فروش جنف بفروش، چون انسان صادق و ىب

  .گويند و فاسد، كاله بردار و متقلب هستند مردم كساىن هستند كه قيمت واقعى را منى

  :ها به فرموده پيغمرب صلى اهللا عليه و آله ىب دين هستند اين

  »1« »ليس منا من غّش مسلماً «

برو به . خواهم پولش را منى. گو است اين عبا فروش راست: گفت  »2« .ما نيستكاسىب كه به امت من كلك بزند، از 
چون وقىت كه طلبه شدم، عباى من ساده بود، بعد  . اين عبا را بردار و در برابر آن چند عباى معموىل به ما بده: او بگو

   كه مدّرس شدم، مهني عبا بر دوش من بود، اكنون نيز كه
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______________________________  
  ».16198، حديث 137، باب 241/ 12: وسائل الشيعه -)1(

السالم ِىف َحِديِث اْلَمَناِهى َعْن  الصَّاِدِق َعْن آبَاِئِه عليه«؛ 22528، حديث 86، باب 282/ 17: وسائل الشيعه -)2(
أَْو بـَْيٍع فـََلْيَس ِمنَّا َو ُحيَْشُر يـَْوَم اْلِقَياَمِه َمَع اْليَـُهوِد ِألَنـَُّهْم َأَغشُّ  وآله أَنَُّه قَاَل َو َمْن َغشَّ ُمْسِلماً ِىف ِشرَاءٍ  عليه اهللا َرُسوِل اللَِّه صلى

  ».اْخلَْلقِ 

  86: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   ام، با مهني عبا هستم، چون عبا كه كارى آخوند خراساِىن مرجع تقليد شده

  :ها هديه كرد و فرمود به طلبه آن عبا را با چهارده عبا عوض كرد و عباها را. كند منى

ام را  كند، او جان و پرونده كنيم، چون ملك املوت كه بيايد، به عبا نگاه منى دار پاره زندگى مى ما با مهني عباى وصله
  .ها يك عبا را براى آخوند گذاشتند و روى دوش ايشان انداختند اّما طلبه. خواهد مى

هاى  هاى نامعقول صابر هستند و مهه خواسته در فضاى اميان و يقني، در برابر خواسته :فرمايد وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى
شت هستند و به آن نيز مى غريمنطقى را از خود دور مى فضًال « از حالل زياد نيز فرارى هستند،. رسند كنند و در شوق 

  .چه رسد به حرام »1« »عن احلرام

  م انبياالسالم بر متا فضيلت امرياملؤمنني عليه

. اگر كسى از خودش تعريف كند، قبيح است: از خود تعريف كن؟ فرمود: السالم عرض كرد شخصى به امرياملؤمنني عليه
از . شناسى واجب است خواهد كه با زبان خودت، تو را بشناسم، چون امام شناسم، دمل مى من تو را خوب منى: گفت

خودت انبيا را با من مقايسه كن و ببني كه چه : كيست؟ حضرت فرمود  السالم چه كسى بپرسم كه امرياملؤمنني على عليه
  هاىي با انبيا خدا دارم؟ تفاوت

   هاى خداوند مهه نعمت: السالم فرمود امام عليه »2« .اين حديث بسيار مفصل است

______________________________  
ذه املكارم و األفعال و الق«؛ 176/ 1: كشف الغمه  -)1( ضايا الىت هى غرر ىف جبهات األيام و الزهاده الىت فأعجب 
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ا مجيع األنام و الورع الذى محله على ترك احلالل فضال عن احلرام و العباده الىت أوصلته إىل مقام وقف دونه كل  فاق 
  »..األقوام 

ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َخَلَق اْألَْرَواَح قـَْبَل السالم  قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه] معاىن األخبار[« ؛ 321/ 26: حبار األنوار -)2(
احلَُْسْنيِ َو اْألَئِمَِّه بـَْعَدُهْم َصَلَواُت اللَِّه اْألَْجَساِد بِأَْلَفْى َعاٍم َفَجَعَل َأْعَالَها َو َأْشَرفـََها أَْرَواَح ُحمَمٍَّد َو َعِلىٍّ َو َفاِطَمَه َو احلََْسِن َو 

َماَواِت َو اْألَْرِض َو اْجلَِباِل فـََعَرَضَها َعَلى السََّماَواِت َو اْألَْرِض َو اجلَِْباِل فـََغِشيَـَها نُوُرُهْم فـََقاَل اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل لِلسَّ َعَلْيِهْم 
ُهْم َهوَالِء َأِحبَّاِئى َو أَْولَِياِئى َو ُحَجِجى َعَلى َخْلِقى َو أَِئمَُّه بَرِيَِّىت َما َخَلقْ  ُت َخْلقاً ُهَو َأَحبُّ ِإَىلَّ ِمنـُْهْم َو َهلُْم َو ِلَمْن تـََوالَّ

بـُْتُه َعذاباً ال أَُعذِّبُهُ َخَلْقُت َجنَِّىت َو ِلَمْن َخاَلَفُهْم َو َعاَداُهْم َخَلْقُت نَارِى َو َمِن ادََّعى َمْنزِلَتَـُهْم ِمىنِّ َو َحمَلَُّهْم مِ  ْن َعَظَمِىت َعذَّ
   ِمَن اْلعاَلِمَني َو َجَعْلُتُه َمعَ َأَحداً 

 ِمْن َعَظَمِىت َجَعْلُتُه َمَعُهْم ِىف َرْوَضاِت اْلُمْشرِِكَني ِىف َأْسَفِل َدْرِك نَارِى َو َمْن أَقـَرَّ ِبَوَاليَِتِهْم َو َملْ َيدَِّع َمْنزَِلتَـُهْم ِمىنِّ َو َمَكانـَُهمْ 
اِئى ُءوَن ِعْنِدى َو َأَحبْتـُُهْم َكرَاَمِىت َو َأْحَلْلتـُُهْم ِجَواِرى َو َشفَّْعتـُُهْم ِىف اْلُمْذنِِبَني ِمْن ِعَباِدى َو ِإمَ َجنَّاِتى َو َكاَن َهلُْم ِفيَها َما َيَشا

ِعيَها ِلنَـْفِسِه ُدوَن ِخيَـَرِتى فَأَ  َبِت السََّماَواُت َو اْألَْرُض َو اجلَِْباُل َأْن فـََوَاليـَتـُُهْم َأَمانٌَه ِعْنَد َخْلِقى فَأَيُُّكْم َحيِْمُلَها بِأَثـَْقاِهلَا َو َيدَّ
ُه عز و جل آَدَم َو َزْوَجَتُه اْجلَنََّه قَاَل َهلَُما ُكال َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمَن ادَِّعاِء َمْنزِلَِتَها َو َمتَىنِّ َحمَلَِّها ِمْن َعَظَمِه َربـَِّها فـََلمَّا َأْسَكَن اللَّ 

ِه ُحمَمٍَّد َو َعِلىٍّ َو َفاِطَمهَ ُث ِشْئُتما َو ال تـَْقرَبا هِذِه الشََّجَرَه يـَْعِىن َشَجَرَه احلِْْنَطِه فـََتُكونا ِمَن الظّاِلِمَني فـََنَظَر ِإَىل َمْنزِلَ ِمْنها َرَغداً َحيْ 
ْهِل اجلَْنَِّه فـََقاال يَا َربـََّنا ِلَمْن َهِذِه اْلَمْنزَِلُه فـََقاَل اللَُّه َجلَّ َجَالُلهُ َو احلََْسِن َو احلَُْسْنيِ َو اْألَِئمَِّه ِمْن بـَْعِدِهْم فـََوَجَداَها َأْشَرَف َمَنازِِل أَ 

بـَْعَدُهْم ِن َو احلَُْسْنيِ َو اْألَِئمَِّه اْرفـََعا رُُءوَسُكَما ِإَىل َساِق َعْرِشى فـََرفـََعا رُُءوَسُهَما فـََوَجَدا اْسَم ُحمَمٍَّد َو َعِلىٍّ َو َفاِطَمَه َو احلَْسَ 
َنا َما َأْكَرَم َأْهَل َهِذِه اْلَمْنزَِلِه َعَلْيَك َو َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِهْم َمْكُتوبًَه َعَلى َساِق اْلَعْرِش ِبُنوٍر ِمْن نُوِر اْجلَبَّاِر َجلَّ َجَاللُُه فـََقاال يَا َربـَّ 

اللَُّه َجلَّ َجَالُلهُ َلْوَالُهْم َما َخَلْقُتُكَما َهوَالِء َخزَنَُه ِعْلِمى َو أَُمَناِئى َعَلى ِسرِّى ِإيَّاُكَما  َما َأَحبـَُّهْم ِإَلْيَك َو َما َأْشَرفـَُهْم َلَدْيَك فـََقالَ 
ِىف نـَْهِىي َو ِعْصَياِىن فـََتُكونا ِمَن  ِبَذِلَك َأْن تـَْنُظرَا ِإلَْيِهْم ِبَعْنيِ احلََْسِد َو تـََتَمنـََّيا َمْنزِلَتَـُهْم ِعْنِدى َو َحمَلَُّهْم ِمْن َكرَاَمِىت فـََتْدُخَال 
ا َمَنازَِل ظَاِلِميِهْم ِىف نَارَِك َحىتَّ نـَرَاَها َكَما َرأَيـَْنا الظّاِلِمَني َقاال َربـََّنا َو َمِن الظَّاِلُموَن َقاَل اْلُمدَُّعوَن ِلَمْنزَِلِتِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ َقاال َربـََّنا َفَأرِنَ 

يَع َما ِفيَها ِمْن أَْلَواِن النََّكاِل َو اْلَعَذاَمْنزِلَتَـُهْم ِىف جَ  ِب َو َقاَل اللَُّه عز و جل َمَكاُن نَِّتَك فََأَمَر اللَُّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل النَّاَر فََأبـَْرَزْت مجَِ
   الظَّاِلِمَني َهلُُم اْلُمدَِّعَني ِلَمْنزِلَِتِهْم ِىف َأْسَفِل َدَركٍ 

ُلوا ِسَواَها ِلَيُذوُقوا اْلَعذاَب يَا آَدُم ِمنـَْها ُكلَّما َأرادُ  َو يَا َحوَّاءُ َال تـَْنُظرَا وا َأْن َخيُْرُجوا ِمْنها أُِعيُدوا ِفيها َو ُكلَّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
ِىن فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطاُن لُِيْبِدَى َهلُما ما ُوورَِى ِإَىل أَنـَْواِرى َو ُحَجِجى ِبَعْنيِ احلََْسِد َفُأْهِبَطُكَما َعْن ِجَواِرى َو ُأِحلَّ ِبُكَما َهَوا

اُكما َربُُّكما َعْن هِذِه الشََّجَرِه ِإّال َأْن َتُكونا َمَلَكْنيِ َأْو َتُكونا ِمنَ  َ  اْخلاِلِديَن َو قاَمسَُهم خ ِإىنِّ َعنـُْهما ِمْن َسْوآِِما َو قاَل ما 
 ِمْن َشَجَرِه اْحلِْنَطِه ّالُمها ِبُغُروٍر َو َمحََلُهَما َعَلى َمتَىنِّ َمْنزِلَِتِهْم فـََنَظرَا ِإَلْيِهْم ِبَعْنيِ احلََْسِد َفُخِذَال َحىتَّ َأَكَال َلُكما َلِمَن الّناِصِحَني َفدَ 

الشَِّعِري ُكلِِّه ِممَّا َعاَد َمَكاَن َما َأَكَالُه فـََلمَّا َأَكَال ِمَن فـََعاَد َمَكاَن َما َأَكَال َشِعرياً َفَأْصُل اْحلِْنَطِه ُكلَِّها ِممَّا َملْ يَْأُكَالُه َو َأْصُل 
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ما َرِق اْجلَنَِّه َو ناداُمها َربـُُّهما أَ َملْ أَنـَْهكُ الشََّجَرِه طَاَر اْحلُِلىُّ َو اْحلَُلُل َعْن َأْجَساِدِمهَا َو بَِقَيا ُعْريَانـَْنيِ َو َطِفقا َخيِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن وَ 
ْن َملْ تـَْغِفْر لَنا َو تـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ َعْن تِْلُكَما الشََّجَرِه َو أَُقْل َلُكما ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكما َعُدوٌّ ُمِبٌني َف قاال َربَّنا َظَلْمنا أَنـُْفَسنا َو إِ 

َمْن يـَْعِصيِىن فـََهَبَطا َموُْكوَلْنيَ ِإَىل أَنـُْفِسِهَما ِىف َطَلِب اْلَمَعاِش فـََلمَّا َأرَاَد  ِمَن اْخلاِسرِيَن َقاَل اْهِبطَا ِمْن ِجَواِرى َفَال ُجيَاِوُرِىن ِىف َجنَِّىت 
ْيُكَما َفَجزَاوُكَما  َمْنزَِلِه َمْن ُفضَِّل َعلَ اللَُّه عز و جل َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهَما َجاَءمهَُا َجبـْرَئِيُل فـََقاَل َهلَُما ِإنَُّكَما َظَلْمُتَما أَنـُْفَسُكَما بَِتَمىنِّ 

اِء الَِّىت َرأَيـُْتُموَها َعَلى َساِق اْلَعْرِش َحىتَّ َما َقْد ُعوِقْبُتَما ِبِه ِمَن اْهلُُبوِط ِمْن ِجَواِر اللَِّه عز و جِإلَىل َأْرِضِه فَاْسَأَال َربَُّكَما ِحبَقِّ اْألَمسَْ 
 َك ِحبَقِّ اْألَْكَرِمَني َعَلْيَك ُحمَمٍَّد َو َعِلىٍّ َو َفاِطَمَه َو احلََْسِن َو احلَُْسْنيِ َو اْألَئِمَِّه ِإالَّ تـُْبتَ يـَُتوَب َعَلْيُكَما فـََقاال اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَلُ 

َنا َو َرِمحْتَـَنا فـََتاَب اللَُّه َعَلْيِهَما ِإنَُّه ُهَو التـَّّواُب الرَِّحيُم فـََلْم تـََزْل أَنِْبَياءُ اللَِّه بـَعْ  َا  دَ َعَليـْ َذِلَك َحيَْفظُوَن َهِذِه اْألََمانََه َو ُخيِْربُوَن ِ
   َأْوِصَياَءُهْم َو اْلُمْخَلِصَني ِمْن أَُممِِهمْ 

اْلِقَياَمِه َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه  ِمْنُه ِإَىل يـَْومِ فـََيْأبـَْوَن َمحَْلَها َو ُيْشِفُقوَن ِمِن ادَِّعائَِها َو َمحََلَها اْالِءْنَساُن الَِّذى َقْد ُعِرَف َفَأْصُل ُكلِّ ظُْلٍم 
ْنها َو َمحََلَها اْالِءْنساُن ِإنَُّه كاَن عز و جل ِإنّا َعَرْضَنا اْألَماَنَه َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اجلِْباِل فََأبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن مِ 

  ».َظُلوماً َجُهوًال 
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هر چه ميوه در اين باِغ آباد هست، از هر كجاى آن كه دوست : السالم حالل كرد، گفت شت را به حضرت آدم عليه
  دارى خبور، اما؛

خدا به . اين درخت يا گياه، گندم بوده است: گويند مى. فقط از اين درخت خنور »1« » َو َال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجرَهَ «
   السالم به متام فرزندانش خنور، خورد، وىل بعد از حضرت آدم عليه: تالسالم گف حضرت آدم عليه

______________________________  
  ».و به اين درخت نزديك نشويد«؛ 2: 35بقره  -)1(
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خنوردم وىل حضرت آدم  من حالل و آزاد بودم كه خبورم، اما. از آن خبوريد، وىل من در متام عمرم نان جو خوردم: گفت
  .السالم گياه ممنوعه را خورد عليه

اين صرب، صرب شوق، عشق و رغبت است كه در فضاى اميان و با چشم دل و كمك : فرمايند وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى
شت را مى شت رفنت، حمصول قطع خواسته بينند و مى آيات قرآن،  سال عن « :هاى غريمنطقى است فهمند كه 

  .»الشهوات

  .صرب ديگر، صرب ترس و صرب انتظار است كه در جلسات بعد توضيح خواهم داد

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  8راه صرب سه عنصر معنوى در اسالم 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .ه الطاهرينوصّل على حممد و آل

ساختمان اسالم از سه عنصر معنوى تركيب شده . برابر آيات قرآن، اسالم و مسلمان بودن مركب از سه حقيقت است
   است و مسلمان حقيقى نيز مهان سه تركيب

  89: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .را دارد

بنا به آيات قرآن و روايات، مسلمان بايد اسالمش كامل باشد، تا بتواند با قدرت و كماِل اسالمش، به لقا، قرب، پاداش 
اى شده، عبارت از اميان، اعتقاد و باور است كه  عنصرى كه از آن تعبري به عنصر ريشه. حق، امنيت دنيا و آخرت برسد
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ز تركيىب از پنج حقيقت است؛ باور داشنت خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن و مهه خود اين باور و اعتقاد ني. امرى قلىب است
  .السالم انبيا و ائمه عليهم

ها در كنار  انسان بايد سال. راه ديگرى ندارد. به دست آوردن اين باورها از دو راه امكان پذير است؛ حتصيل، استماع
معرفت منايد، فقيه در دين، يعىن دين شناس علمى شود، يا اين كه به معلمان ربّاىن تعليم دين ببيند، حتصيل دانش ديىن و 

گوش خود را در شنيدن حقايق اهلى از دهان پاكان هزينه كند؛ يا از انبيا و امامان عليهم السالم بشنود : فرموده قرآن جميد
  .و يا از اولياى عامل و عارف به دين

اين باور . ها و مسائل علمى، يقيىن است در قلب مردم، براهني، حجت در منت معارف دين، براى فراهم كردن زمينه باور
  رسد كه وجود مقدس حضرت حق، قيامت، شود؛ يعىن به اين نقطه مى براى انسان با خواندن يا شنيدن حاصل مى

   كند و سالمت باطن را در خود حتقق فرشتگان، پيامربان و قرآن جميد را باور مى

  .از دين است كه در ارتباط با قلب است اين خبش، يك سوم. دهد مى

  معامله عمل صاحل با پروردگار

يك سوم ديگر دين، عمل صاحل است؛ اجنام واجبات، كارهاى مثبت، اجنام عبادات و اعمال خوب كه تكليف انسان 
ات اجنام است نيز يك سوم دين است، كه معامله كردن انسان با پروردگار از طريق رفتارهاى مثبت، واجبات و عباد

  .گريد مى

اگر در ارتباط با پروردگار و مردم، از انسان غري از اين عمل سر بزند، طبق آيات قرآن، معصيت و گناه است و تعابري 
  .قرآن در هر دو ناحيه نيز عجيب و لطيف است

اگر . »سبحان اهللا« است يا سه بار »سبحان رىب العظيم و حبمده« مثًال در ارتباط با پروردگار، ذكر ركوع يا يك بار
سبحان رىب « :انسان با پروردگار عامل در رفتار عبادتى درست معامله نكند و از آن كم بگذارد، مثًال در ركوع بگويد

  »العظيم وحبمده
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در معامله با مردم نيز  .نيز در معامله با پروردگار بايد رعايت شود» هاء«يعىن يك . را نگويد، مناز او باطل است» هاء«
من از پياده رو رد شوم، به ديوار كاه  . مهني طور است، بايد روش و منش معامله با مردم مثبت، خري، نيك و خوب باشد

نظر قرآن جميد در . اندازم كنم و بعد دور مى شناسم، يك كاه از اين ديوار جدا مى گلى مواجه شوم، صاحبش را هم منى
  ت؟ آيا من مسئول هستم؟مورد اين پر كاه چيس

  :فرمايد ام؟ خدا در قرآن جميد مى من كار بد يا خالىف مرتكب شده

 »حنن« ،»نضع«  كار خود خداوند است، چون فاعل  »1« »َو َنَضُع اْلَمَو زِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَيَمِه َفَال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيا«
  .است كه در اين فعل پنهان است و مربوط به شخص پروردگار است

السالم تا  از زمان حضرت آدم عليه. كنيم ما ترازوهاى خود را بر اساس انصاف و عدالت در قيامت برپا مى: فرمايد مى
  آخرين فرد از نوع مشا كه به دنيا آمد و روز

  .ترين ظلمى خنواهد شد قيامت برپا شد، به كسى كم

خدا اين گونه نيست كه در قيامت، در برخورد با فرعون، منرود، يزيد، مشر، شاه،  . ق خدا غري از اخالق ما استاخال
ايد، من بيش از آن جنايات مشا  چون مشا اين مهه جنايت مرتكب شده: كارتر، لنني، شارون و بوش عصباىن شود و بگويد

  .خدا اين گونه نيست. كنم را جرميه مى

ا مىخدا كيفر گنا رساند؛  هكاران را بر اساس گناهشان و پاداش خوبان را بر اساس كرم خود، غري از خوىب خوبان به آ
پردازد، وىل در كيفر  ارزد، پروردگار بزرگ عامل صد ميليارد تومان مى يعىن اگر هر منازى از نظر ماىل مثًال صدهزار تومان مى

  .دهد بدكاران، مطابق بدى آنان جزا مى

  :ن پر كاه در اين قسمت آيه معلوم استجريان آ

______________________________  
  ».شود يم و به هيچ كس هيچ ستمى منى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى«؛ 21: 47انبيا  -)1(
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َا« َنا ِ ر وزن كار، عمل و رفتار مشا با من، يا با مردم به اندازه دانه ارزن اگ »1« »َو ِإن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّه ّمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ
  .كنم كنم و با مشا برخورد مى كنم، در ترازو گذاشته، حماسبه مى باشد، خود من او را در قيامت حاضر مى

غسل كرديد، دقت نكرديد و يك جاى موضع وضو را به اندازه نوك سوزن آب نرسانديد، . از مناز را نگفتيد» ها«مشا يك 
معامله مشا . كشم ها را به حساب مى مهه اين. اما مانعى به اندازه سر سوزن روى دست و سينه مشا بود كه قابل ديدن بود

  .با پروردگار در عمل، بايد با عمل صاحل باشد؛ يعىن عمل قابل قبول و رفتار و منش مشا با مردم نيز بايد مثبت باشد

حىت در قيامت، كسى به عنوان . كنند تند كرده باشد، در روز قيامت آن را حماسبه مىعلت به كسى نگاه  اگر كسى ىب
 »2« .كنند حتقري كردن كسى، در مقابل ديده يك نفر ديگر، با ابروى خود اشاره حتقريآميز كرده باشد، آن را حساب مى

  :اين آيات خيلى جالب است

ها و زمني بر اساس معيار و ميزان حق  متام آمسان: فرمايد مى »3« » َأالَّ َتْطَغْواْ ِىف اْلِميزَانِ * َو السََّمآَء َرفـََعَها َو َوَضَع اْلِميزَانَ «
  است و به مشا

______________________________  
  ».آورمي مى]  براى وزن كردن[هم وزن دانه خردىل باشد آن را ] عمل خوب يا بد[و اگر «؛ 21: 47انبياء  -)1(

ا اخافه الّله يوم ال : وآله عليه اهللا قال رسول الّله صلى«؛ 1، حديث 368 /2: الكاىف -)2( من نظر اىل مون نظره ليخيفه 
  ».ظّل اّال ظّله

اد؛]  براى سنجش هر امر معنوى و مادى[و آمسان را برافراشت و «؛ 8 -55: 7الرمحن  -)3( سنجيدن [تا در * ترازو 
  ».].ز عدالت و انصاف مگذريدو از مر [ترازو طغيان روا مداريد ] با
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كنم كه در اين فضا، با معيار و ميزان متحد شده، از موازين الزمى كه براى زندگى مشا، در رابطه با خودم و  سفارش مى
  .ام، جتاوز نكنيد مردم قرار داده

  »َو أَِقيُمواْ اْلَوْزَن ِباْلِقْسطِ «
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  هاى با انصاف و عادىل باشيد، ه در ارتباط با بندگان من، انسانچه در ارتباط با من و چ

  .در ارتباط با من و بندگامن، كم نگذاريد »1« » َو َال ُختِْسُرواْ اْلِميزَانَ «

دين و خالف كار است، اگر از مشا جنس خواست، با  كند، حىت اگر كافر، مشرك، ىب وقىت بنده من از مشا خريد مى
خواهيد عبادت كنيد، عبادت مشا بر اساس فقه باشد، كه ميزاِن پروردگار در  او جنس بده و اگر مىاى درست به  اندازه

  .عبادت است

   اخالق؛ خبش سوم دين

  اما خبش سوم دين، به تعبري قرآن و جمموعه عظيمى از روايات، اخالق است؛

  .ها و رذايل رواىن يعىن پاك بودن از پسىت

اسم اين را . اى نسبت به مردم نباشم كنم، خبيل، حريص، مغرور، متكرب، بدبني و كينه مىمن كه در بني مردم زندگى 
كنم، با حمبت، مهربان، خاكسار، متواضع، فروتن، اهل دل،  در ميان مردم كه زندگى مى. اند پرياستگى در اخالق گذاشته

  .اهل صفا، صميميت و صدق باشم

   هاى سه گانه كه كم داشته ز هر خبشى از اين خبشا: فرمايند امري املؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
  ».و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد«؛ 55: 9الرمحن  -)1(
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ايد،  تا اين دنيا را ترك نكرده براى اين كه ظرفيت خود را از رمحت خدا پر كنيد،. باشيد، از رمحت خدا كم خواهيد داشت
ايد،  هاىي كه به مردم كرده هاى نگرفته را بگرييد، ظلم متام كمبودها را جربان كنيد؛ منازهاى باطل را دوباره اعاده كنيد، روزه

اگر پدر . ها خود را پاك كنيد؛ اگر ماىل كه از مردم به ناحق نزد مشا مانده است، آن را به صاحب آن برگردانيد از آن ظلم
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ا رضايت بگرييد و مادر را از خود رجنيده خاطر كرده ايد، برويد و حالليت  اگر مردم را آزار داده. ايد، برويد و از آ
  .بطلبيد

خدا، قيامت، فرشتگان، : اسالم با سه برنامه كامل است و اميان نيز پنج خبش است. شيوه اسالم و مسلماىن اين است
يك مرحله از اسالم است، اما عمل صاحل، عبادت، رفتار صحيح با مردم نيز خبش دوم اسالم و ها  باور اين. انبيا، قرآن

  .اخالق نيز خبش سوم اسالم است

ج البالغه    حتليل اميان در 

  .ترين روايات شيعه است السالم اين روايت را بشنويد كه از عجيب از امرياملؤمنني عليه

كنند، مهني پنج حقيقىت است كه بايد به قلب باور داد و  اميان را حتليل مى» ج البالغه«السالم در  وقىت امرياملؤمنني عليه
اخالق نيز پرياستگى از رذايل . گريد، اين اميان است مهني اعمال صاحل و عبادات است كه نسبت به خدا و مردم اجنام مى

  .و آراستگى به فضايل است

  صرب در اسالم و مسلماىن چيست؟السالم در مورد  اما نظر امرياملؤمنني عليه

  :فرمايند حضرت مى

  »1« »الصَّبـُْر ِمَن االميان ِمبَنـْزََلِه الرَّْأِس ِمَن اَجلَسِد َو ال امياَن ِلَمْن ال َصبـَْر َلهُ «

صرب در حوزه اميان ظاهرى انسان است كه در عمل صاحل و رفتار صحيح با مردم منايان است، اين صرب نسبت به اميان، 
   بدن وقىت. مانند سر براى بدن است

______________________________  
ج البالغه11، حديث 64، باب 422/ 2: مستدرك الوسائل -)1( ُسِئَل َعمَّا َال يـَْعَلُم َأْن يـَُقوَل َال «؛ 82حكمت : ؛ 

لََّمُه َو َعَلْيُكْم ِبالصَّْربِ فَِإنَّ الصَّبـَْر ِمَن اْالِءميَاِن َكالرَّْأِس ِمَن اجلََْسِد َو َال َخيـَْر َء َأْن يـَتَـعَ  َأْعَلُم َو َال َيْسَتِحَنيَّ َأَحٌد ِإَذا َملْ يـَْعَلِم الشَّىْ 
  ».ِىف َجَسٍد َال َرْأَس َمَعُه َو َال ِىف ِإميَاٍن َال َصبـَْر َمَعهُ 
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بدىن كه سر : فرمايند بعد حضرت مى. كند كه سر دارد فاده مىزنده و فعال است و عبادت كرده، از منابع طبيعت است
توقع بقاء اميان و عمل را از كسى كه اهل حوصله، حتمل و صرب . ارزش است سود و ىب ندارد، جسم صد در صد ىب

  .نيست، نداشته باشيد

  .كنند كه صرب، حافظ آن پنج حقيقت قلىب است السالم اعالم مى امرياملؤمنني عليه

ها،  طاقىت كنيد، براى دفع تلخى چون وقىت ىب. دهد صرب، خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و قرآن را از دست مى ىبانسان 
  .دهيد بريد و مهه آن حقايق را از دست مى ها، مصايب و كمبود ماىل، به دمشن و يا به گناه پناه مى ناگوارى

دهد و ديگر حمشر آبادى خنواهد  ت را از دست مىقيام. كند صرب، نظر خدا نسبت به خودش را تعطيل مى شخص ىب
ره. داشت   :اىي نصيب او خنواهد شد او در قيامت مورد شفاعت انبيا و فرشتگان خنواهد بود و از قرآن 

َر َلهُ «   »َو ال امياَن ِلَمْن ال َصبـْ

ىن كه خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و السالم اهل اميان هستند، اهل اميان يعىن كسا صابران طبق اين گفتار امرياملؤمنني عليه
شت و جهنم را باور دارند   .قرآن و قيامت و 

خدا در . حمل كمبود و ورشكستگى و هزاران نوع بال است. دنيا جاى مصيبت، حادثه، بال، گرفتارى و بيمارى است
   ها را با مقام اين: فرمايد قرآن مى

براى شكسنت فشار حوادث، . شار حوادث، مشا را از حرمي اهلى بريون نربدف. عبداللهى حتمل كنيد و براى خدا بنده مبانيد
  .خود را به گناه و معصيت دچار نكنيد

  مبارزه با هواهاى نفساىن و ترس از خدا

  :توانيد ببينيد صرب صابران را در چهار موقع مى: فرمايند وآله در مورد صرب مى عليه اهللا رسول خدا صلى

  95: صصرب از ديدگاه اسالم، 

  »فالصرب على أربع شعب«
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شت و جهنم را حلاظ . كنند صابران در چهار شعبه، صرب را خرج مى چون قيامت را باور دارند و در باور قيامت، 
شت هستند مى شت باشند. كنند و مشتاق  اما . شت، وعده قطعى خدا به خوبان عامل است. مهه بايد مشتاق 

شت   :انسان مشتاق 

  »شهواتسال عن ال«

  .كند هاى غريمعقول، غريمنطقى و غريمشروع جدا زندگى مى از مهه خواسته

بيند كه مهه نوع گناه فراهم  مى. كند كشد، اما صرب را پيشه راه خود مى رنج مى. كند گذرد، صرب مى وقىت به او سخت مى
شت، از گناه چ گذرد؛ با  پوشد و مى شم مىاست، ظاهر گناهان نيز خيلى لذيذ است، وىل به خاطر اشتياق به 

  .كند هاى نامشروع زندگى منى خواسته

  :ترسيدند انبيا نيز از دوزخ مى. ترسند اما شعبه دوم صرب؛ صابران واقعا از دوزخ بيم دارند و مى

: فرمود السالم مىخواستند به جهنم بروند، اما حضرت نوح عليه  ديگران مى »1« » ِإّىن َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ «
  من از

  .ترسم عذاب روز قيامت بر مشا مى

  :فرمايد السالم مى خداوند در قرآن، در سوره نور، درباره امرياملؤمنني، فاطمه زهرا، حضرت جمتىب و امام حسني عليهم

______________________________  
  ».ترسم من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر مشا مى«؛ 7: 59اعراف  -)1(

  

  96: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ها از ترس دگرگون بود، اينان با وجود معصوم  از روزى كه دهلا و چشم »1« »َخيَافُوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصرُ «
  .ترسيدند بودن، از آن روز مى
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به قدرى شجاع هستند كه . نرتس تر هستنداز حضرت زهرا عليها السالم . اى از مردم، بسيار شجاع هستند خبش عمده
ا بگوييد كنيد، عذاب در انتظار مشا است، با حالت متسخر، به مشا، جهنم،  به واسطه گناهى كه داريد مى: اگر به آ

  آيا شجاعت از اين باالتر وجود دارد؟. خندند قيامت و به خداى برپا كننده قيامت مى

وقىت بند كفن مرا باز كردى و ! على جان: السالم عرض كرد به امرياملؤمنني عليهكنند، حضرت زهرا عليهاالسالم  نقل مى
  .صورمت را روى خاك گذاشىت و روى قربم را بسىت، زود نرو

اگر از قيامت  »2« .كنار قربم بنشني، با آن صداى ملكوتى، براى من قرآن خبوان كه من دچار وحشت برزخ نشوم
رتين، قوى. ترمز هستم نرتسم، در مهه چيز ىب ترين و نريومندترين نگهدار  ترس از قيامت؛ يعىن باور داشنت قيامت كه 

  .گذارد حىت انسان يك پر كاه از ديوار مردم جدا كند منى. باطىن انسان با اميان در برابر گناهان است

چه  : ز او سؤال كردشخص بزرگوارى كسى را ديد كه با رنگ پريده و الغر نشسته است، آمد سالم و احرتام كرد، ا
بله، جديدا گرفتارى سخىت براى من به : گرفتارىي داريد كه به خاطر آن گرفتارى، رنگ مشا زرد و بدنتان الغر است؟ گفت

ام، تا ديروز منكر صد  تازه به شك افتاده: گرفتارى مشا چيست؟ گفت: وجود آمده است كه آرامش مرا برده است، گفت
ام كه آيا قيامت وجود دارد يا نه؟ مهني شك مرا به اين روز  داشتم، اما از ديروز به شك افتادهدر صد بودم و اصًال باور ن

  .انداخته است

  مگر امكان دارد كسى قيامت را باور داشته باشد و اين مهه فساد از او صادر

   شود؟ مال مردم را خبورد؟ ظلم به ديگران كند؟ بدانيد مؤمن به قيامت، منظم

______________________________  
  ».ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[« ؛ 34: 37نور  -)1(

  .510: فاطمه الزهراء عليهاالسالم من املهد اىل اللحد، القزويىن -)2(

  

  97: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند حرام آلوده منى كند و خود را به كشد، وىل صرب مى گرسنگى مى. و متني است
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   تقواى شديد، با ترس از قيامت

عصباىن شدن، اخالق خدا، انبيا و ائمه . امام به شدت عصباىن بود. السالم آمد شخصى به زيارت امام صادق عليه
آن السالم را تا  هيچ كس امام عليه. السالم فقط در مورد دين است خشم خدا، انبيا و ائمه عليهم. السالم نيست عليهم

  .ها برافروخته و رنگ او سرخ شده بود روز به آن حالت نديده بود؛ چشم

فكر كردند كه خطر سنگني و مسأله عظيمى به وجود آمده است، چون اگر مهه جهان مجع شوند و خبواهند امام را 
آمده است و آن  پيشامد بدى به وجود: چيزى شده است؟ فرمود! يابن رسول اهللا: عرض كرد. توانند عصباىن كنند، منى

به  »1« .اى را زدى، كنيز او درب را باز كرد، چشم تو به طور اتفاقى به آن كنيز افتاد اين است كه تو امروز درب خانه
  او پيشنهاد رابطه برقرار كردن داده بود؟ پس چه شده بود؟ تو شيعه هسىت؟

و گوش بد به هيچ چيز ندارد و شكم خود را  باور تو به روز قيامت چه شده است؟ كسى كه قيامت را باور دارد، چشم
  .كند با لقمه حرام پر منى

كنند، اما گاهى سفره  هاىي كه بدحجاب هستند، روابط حرام را رعايت منى خامن. ائمه عليهم السالم قيامت را باور داشتند
دانند   ترسيده است؟ منى ز قيامت مىدانند كه حضرت زهرا عليهاالسالم ا ها منى كنند، اين اندازند و نذر مى براى حضرات مى

   كه شب

  كرده است؟ اين نذر السالم يك چهارم شب را براى قيامت گريه مى عاشورا اىب عبداهللا عليه

______________________________  
السالم يـَُقوُل   عليهأَبَا َعْبِد اللَِّه «، باب حترمي النظر إىل النساء األجانب؛ 81، باب 270/ 14: مستدرك الوسائل -)1(

َا السالم يـَُقوُل ِألَْصَحاِبِه ِإَىل َأْن قَاَل َو ِإيَّاُكْم َو النَِّظَرَه َفِإنـََّها تـَْزرَُع ِىف قـَْلِب َصاِحِبَها الشَّْهوَ  َكاَن اْلَمِسيُح عليه َه َو َكَفى ِ
  ».ِلَصاِحِبَها ِفتـَْنًه، اْخلَبَـرَ 

َعْن َأِىب الصَّبَّاِح «؛ 40، حديث 5، باب 249 -248/ 46: سادس؛ حبار األنوار، الباب ال272/ 1: اخلرائج و اجلرائح
 -َفَضَرْبُت ِبَيِدى َعَلى َرْأِس َثْدِيَها -َفَخَرَجْت ِإَىلَّ َوِصيَفهٌ نَاِهدٌ  -اْلِكَناِىنِّ َقاَل ِصْرُت يـَْوماً ِإَىل بَاِب َأِىب َجْعَفٍر فـََقَرْعُت اْلَبابَ 

اِر اْدُخْل َال أُمَّ َلكَ  -ِىل ِلَمْوَالِك ِإىنِّ بِاْلَبابِ فـَُقْلُت َهلَا ُقو  َو َال  -َفَدَخْلُت َو قـُْلت َو اللَِّه َما َأَرْدُت رِيَبهً  -َفَصاَح ِمْن آِخِر الدَّ
َكَما َحتُْجُب أَْبَصارَُكْم ِإذاً َال فـَْرَق   -أَْبَصاَرنَا فـََقاَل َصَدْقَت َلِئْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ َهِذِه اجلُْْدرَاَن َحتُْجبُ  -َقَصْدُت ِإالَّ زِيَاَدًه ِىف يَِقيِىن 

َنُكمْ  نَـَنا َو بـَيـْ   ».َفِإيَّاَك َأْن تـَُعاِوَد ِلِمْثِلَها -بـَيـْ
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اِر الَِّىت نـََزْلتـَُها فـَعَ «؛ 11، باب 247: بصائر الدرجات جََّبْتِىن َفَأَرْدُت َأْن َعْن ُمرَازٍِم َقاَل َدَخْلُت اْلَمِديَنَه فـََرأَْيُت َجارِيًَه ِىف الدَّ
الَِّىت فـََتَحْت ِىل فـََوَضْعُت َيِدى َعَلى  َأَمتَتََّع ِمنـَْها َفَأَبْت َأْن تـَُزوَِّجِىن نـَْفَسَها َقاَل َفِجْئُت بـَْعَد اْلَعَتَمِه فـََقَرْعُت اْلَباَب َفَكاَنْت ِهىَ 

السالم فـََقاَل يَا ُمرَازُِم لَْيَس ِمْن ِشيَعِتَنا َمْن َخَال ُمثَّ َملْ  َدَخْلُت َعَلى َأِىب احلََْسِن عليه َصْدرَِها فـََباَدرَْتِىن َحىتَّ َدَخْلُت فـََلمَّا َأْصَبْحتُ 
  ».يـَرُْع قـَْلُبهُ 

  

  98: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  و سفره براى چه كسى است؟

دارند، اما سفره حضرت ابوالفضل ها اهل مناز و روزه نيستند و با هر ناحمرمى راحت صحبت و شوخى  حجاب اغلب ىب
السالم مهان كسى است كه مانند دو  اندازيد؟ پسر امرياملؤمنني عليه اندازند، مشا اين سفره را براى كدام ابوالفضل مى مى

  :فرمود رخيت و مى ناودان خون از دستان مباركش مى

   و اهللا ان قطعتم مييىن

اگر سفره را . دارم ام كنيد، من از دين دست برمنى يست، اگر قطعه قطعهدستم كه چيزى ن »1«  اّىن احامى ابدا عن ديىن
  .اندازيد، بايد مهانند او زندگى كنيد براى اين ابوالفضل مى

   ترك حمرمات از ترس عذاب

  :شعبه دوم صرب

  »2« »و َمْن َأْشَفَق ِمَن النار َرَجَع عن احملرمات«

كالم «ترسند؟ قرآن  اند كه مى مگر آتش را ديده. دوزخ بيم و نگراىن دارنددر مورد كساىن است كه از عذاب اهلى و آتش 
السالم مسأله آتش دوزخ را  خدا توسط صد و بيست و چهار هزار پيغمرب و دوازده امام عليهم. و خرب پروردگار است» اهللا

  .خرب داده است

گلى،  اى كاه بر سكوى خانه. ردن بودنددر كوچه چند بچه آتش روشن كرده بودند و مشغول بازى ك: گويد راوى مى
  .رخيت هاى چشمش اشك مى كرد و از گوشه اى چهارساله نشسته بود و خريه به اين آتش نگاه مى بچه
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   اول سالم كن، بعد سؤال: دهند؟ گفت اجازه بازى كردن به تو منى: آمدم و گفتم

______________________________  
  .37اب ، ب40/ 45: حبار األنوار -)1(

  .32، حديث 27، باب 382/ 65: حبار األنوار -)2(

  

  99: صرب از ديدگاه اسالم، ص

چرا  : گفتم. اند دهند، اما مرا براى بازى كردن نيافريده اجازه بازى كردن به من مى: سالم كردم، آن بچه جواب داد. كن
  :كىن؟ گفت كىن؟ آيا آتش را نگاه مى گريه مى

  .كنم، واى به اصل جهنم اين منونه مرا به وحشت انداخته و دارم گريه مى. بينم مىاى از آتش جهنم را  منونه

حسن بن على : اسم مشا چيست؟ گفت: به او گفتم. اين بچه چهار ساله چقدر با معرفت است: با خود گفتم
   السالم است كه نسبت السالم، فهميدم كه او امام عسكرى عليه عليه

  تر است، يا مردم گناهكار؟ السالم شجاع امام عسكرى عليه »1« .ارسالگى، اين گونه بودبه آتش روز قيامت، در سن چه

بعد از ساعىت كه كارها اجنام گرفت، در آن : گويد داد، مى السالم را كمك مى كارگرى كه در كشاورزى امام سجاد عليه
زانوى خود را در بغل  . ته سنگى تكيه دادالسالم بر روى زمني نشست و به خت هواى گرم، ديدم امام زين العابدين عليه

. كنيد چقدر گريه مى: رو به روى ايشان نشستم، دمل سوخت، گفتم. گرفت و با صداى بلند شروع به گريه كردن كرد
  .رمحى به بدن خود و اين چشمان مبارك كنيد

نست كه منرده است و روزى  دا يعقوب عليه السالم دوازده پسر داشت، فقط يك پسر از نظرش غايب شد، مى: فرمودند
گردد، اما آن قدر گريه كرد كه دو چشم او نابينا شد، من چگونه گريه نكنم، در حاىل كه در كربال،  اش به او برمى گمشده

ا ديگر برمنى  .گردند در نصف روز هجده نفر را از نزديكان خود را در مقابل چشمامن از دست دادم كه هيچ كدام از آ
»2«  
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______________________________  
لول مّر باحلسن بن على العسكرى «؛ 473/ 12: ؛ شرح احقاق احلق49/ 13: أعالم اهلدايه -)1( روى أّن 

السالم و هو واقف مع أترابه من الصبيان، يبكى، فظّن ذلك الشخص أن هذا الصّىب يبكى متحّسراً على ما ىف أيدى  عليه
  .ال، ما لّلعب ُخِلقنا: السالم أشرتى لك ما تلعب به؟ فرّد عليه احلسن عليه: بهم، فقال لهأترابه، و لذا فهو اليشاركهم ىف لع

ر الرجل فقال له   .للعلم و العباده: السالم ملاذا خلقنا؟ فأجابه عليه: و 

َا َخَلْقَنُكْم «السالم من قوله تعاىل  من اين لك هذا؟ فأجابه عليه: فسأله الرجل   »َعَبثًاأََفَحِسْبُتْم أَمنَّ

ت الرجل و وقف حائراً، و انطلق يقول له   !!ما نزل بك، و أنت صغري الذنب لك؟: و 

إليك عّىن، إىن رأيت والدتى توقد النار باحلطب الكبار، فال تتقد إّال بالصغار، و إىن أخشى أن أكون : السالم فأجابه عليه
  .من صغار حطب جهّنم

ِإَذا َصلَّى تـَبَـرََّز ِإَىل َمَكاٍن َخِشٍن يـََتَخفَّى َو ُيَصلِّى ِفيِه َو  «؛ 21، باب 161/ 75 :؛ حبار األنوار300: أعالم الدين -)2(
ِهَى َخِشَنهٌ  َو ُهَو َساِجٌد َعَلى احلَِْجاَرِه وَ َكاَن َكِثَري اْلُبَكاِء قَاَل َفَخرََج يـَْوماً ِىف َحرٍّ َشِديٍد ِإَىل اْجلَِباِل لُِيَصلَِّى ِفيِه فـََتِبَعُه َمْوًىل َلُه 

ُموِع فـََقاَل َلُه َمْوَالهُ َحارٌَّه َو ُهَو يـَْبِكى َفَجَلَس َمْوَالُه َحىتَّ فـَرََغ فـََرَفَع َرْأَسُه َفَكأَنَُّه َقْد َغَمَس َرْأَسُه َو َوْجَهُه ِىف  اْلَماِء ِمْن َكثْـَرِه الدُّ
اثـَْنا َعَشَر َوَلداً فـَُغيَِّب َعْنُه َواِحٌد ِمنـُْهْم فـََبَكى  َوْحيََك ِإنَّ يـَْعُقوَب َنِىبٌّ اْبُن َنِىبٍّ َكاَن لَهُ  يَا َمْوَالَى أَ َما آَن ِحلُْزِنَك َأْن يـَنـَْقِضَى فـََقالَ 

أَْيُت َأِىب َو َأِخى َو َأْعَماِمى َو ىنِّ رَ َحىتَّ َذَهَب َبَصرُُه َو اْحَدْوَدَب َظْهرُُه َو َشاَب َرْأُسُه ِمَن اْلَغمِّ َو َكاَن ابـُْنُه َحّياً يـَْرُجو ِلَقاَءُه َفإِ 
  ».ِتىَبِىن َعمِّى َمثَانَِيَه َعَشَر ُمَقتَِّلَني َصْرَعى َتْسِفى َعَلْيِهُم الرِّيُح َفَكْيَف يـَنْـَقِضى ُحْزِىن َو تـَْرَقأُ َعبـْرَ 

  

  100: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  9آن حقيقت صرب و امر به 

  

  ران، مسجد امري
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  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

كنند كه صرب از اخالق انبيا، اوليا و اهل اميان است  بعضى از مردم كم و بيش با معارف اهليه سر و كار دارند، تصور مى
عامل و با پروردگار مهربان ندارد و صرب تنها رشته اخالقى با عظمىت است كه مورد حمبت پروردگار و و ارتباطى با ملكوت 

   عنايت او است و از بندگان خواسته است كه با آراسته شدن به صرب، با اين رشته

  101: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .اخالقى، خبشى از خري دنيا و آخرت خود را تأمني كنند

چرا كه وجود مبارك حضرت حق خودش نيز اهل صرب است و در حقيقت، . اين تصورى نادرست است: تاما بايد گف
  :السالم خطاب كرد به پيامرب بزرگوار خود، حضرت داود عليه. صرب، اخالق پروردگار است

  »1« »َختلَّْق ِباْخالقى فَاّىن انا الصبور! اوحى اهللا اىل داود«

  :پروردگار نفرمود. و به اخالق من آراسته شو متخلق به اخالق من شو! اى داود

 ، با اسم فاعل، بلكه حضرت حق با صفت مشّبهه يا صيغه مبالغه كلمه صرب را به كار گرفته است، در اين گفتار»صابر«
  .اندازه است من خداىي هستم كه صرب جزء ذات من است و صرب من، صربى ىب »فاّىن انا الصبور«

از بندگانش را جنات داده است و بر اساس صرب، به متام گنهكاران و مفسدان مهلت داده، براى  با مهني صرب نيز بسيارى
ا، عجله و شتاب نكرده    جرميه آ

   گاهى بدكاران، جمرمان، آلودگان: حىت خدا در قرآن جميد فرموده است. است

  كردند كه اگر صرار مىآمدند و ا السالم مى و پليدان نزد انبيا و پيغمرب عظيم الشأن اسالم عليهم

اكنون ما را كيفر كند كه : در حرفهاى خود راستگو هسىت كه جمرم، آلوده و گناهكار كيفر دارد، به خداى خود بگو
ا مى   :ها اهل استعجال هستند اين: فرمايد پروردگار درباره آ
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  ها براى عذاب شدن، كرارا اب ورزى اينوىل پروردگار در مقابل گستاخى و شت »2« » َو َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذابِ «

______________________________  
  .127/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  ».كنند شتاب در عذاب را درخواست مى] از روى مسخره و ريشخند[و آنان از تو «؛ 22: 47حج  -)2(

  

  102: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا پيغام داد   .كنم من اين خواسته مشا را قبول منى. عجله نكنيددر عذاب شدن : در قرآن جميد به آ

اين صبور بودن پروردگار است كه با كساىن كه با او دمشىن كردند، آيات و انبيا را استهزاء كردند، در برابر دستورهايش 
دا اگر اين حرفها راست است، به پروردگارت بگو كه اكنون ما را عذاب كند، وىل خ: گويند تكرب كردند و باز مى

  :فرمايد مى

مشا به زندگى ادامه بدهيد، عذاب وقت معيىن دارد كه در آن . كنم من اين دعاى مشا را مستجاب منى: ها بگو به اين
ايت برسانيد و ديگر . درخواست شتاب در عذاب نكنيد. كنم شتاب منى آن وقت معنايش اين است كه مشا جرم را به 

  .اميدى به توبه كردن مشا نباشد

ايت نرسيده و اين اميد هست كه روزى بيدار و بينا شويد و توبه كنيداما ا  مشا كه در آينده ممكن . كنون گناهان مشا به 
شت را نصيب  است خوب شويد، من چرا االن مشا را نابود كنم، صرب مى كنم، شايد خوب شويد و به جاى عذاب، 

  .اى از صرب خدا است اين منونه. مشا كنم

ا بود، صبور بودند و . له و شتاب نيستخداوند اهل عج به مهني خاطر انبيا در مقابل فشارهاىي كه از بدكاران متوجه آ
صد و پنجاه سال حتمل پيغمربى در . حتمل داشتند و مانند خود پروردگار، منتظر توبه تائبان و بازگشت گناهكاران بودند

  .انگيز است تبرابر آن مهه آزار و فشار، حتمل كمى نيست، بلكه شگف

  صرب و حتمل پروردگار

  السالم صد سال مردم را به خدا، درسىت، كه حضرت نوح عليه  »1« در روايات دارد
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______________________________  
َأْن يـُْنزَِل السالم رَبَُّه  السالم قَاَل َسَأَل نُوٌح عليه َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 76، حديث 3، باب 339/ 11حبار األنوار  -)1(

َكَل ِمنـَْها َأْهَلَك قـَْوَمُه َو أَنـَْزَل َعَلْيِهُم َعَلى قـَْوِمِه اْلَعَذاَب َفَأْوَحى اللَُّه ِإلَْيِه َأْن يـَْغِرَس نـََواًه ِمَن النَّْخِل َفِإَذا بـََلَغْت َفَأْمثََرْت َو أَ 
َذِلَك فـََلمَّا بـََلَغِت النَّْخَلُه َو َأْمثََرْت َو اْجتَـَىن نُوٌح ِمنـَْها َو َأَكَل َو َأْطَعَم َأْصَحابَهُ اْلَعَذاَب فـََغَرَس نُوٌح النـََّواَه َو َأْخبَـَر َأْصَحاَبُه بِ 

ِإلَْيِه َأْن يُِعيَد اْلَغْرَس ثَانَِيًه َحىتَّ  الَِّذى َوَعْدتـََنا َفَدَعا نُوٌح رَبَُّه َو َسأََلُه اْلَوْعَد الَِّذى َوَعَدُه َفَأْوَحى[اْلَوْعَد ] َقاُلوا َلُه يَا َنِىبَّ اللَِّه اْلَوْعدُ 
َذِلَك َفَصاُروا َثَالَث ِفَرٍق ِفْرَقٌه اْرَتدَّْت َو ِإَذا بـََلَغ النَّْخُل َو أَْمثََر َفَأَكَل ِمْنُه أَنـَْزَل َعَلْيِهُم اْلَعَذاَب َفَأَخبَـَر نُوٌح عليه السالم َأْصَحاَبُه بِ 

َعَم َأْصَحاَبُه قَاُلوا يَا َقٌه ثـََبَتْت َمَع نُوٍح فـََفَعَل نُوٌح َذِلَك َحىتَّ ِإَذا بـََلَغِت النَّْخَلُه َو َأْمثََرْت َو َأَكَل ِمنـَْها نُوٌح َو َأطْ ِفْرَقٌه نَافـََقْت َو ِفرْ 
ْن يـَْغِرَس َغْرَسُه الثَّالَِثَه فَِإَذا بـََلَغ َو َأْمثََر أَْهَلَك قـَْوَمُه َفَأْخبَـَر الَِّذى َوَعْدتـََنا َفَدَعا نُوٌح رَبَُّه َفَأْوَحى ِإلَْيِه أَ [اْلَوْعَد ] َنِىبَّ اللَِّه اْلَوْعدُ 

لَُّه َذِلَك نُوٌح َذِلَك َعْشَر َمرَّاٍت َو فـََعَل الَأْصَحاَبُه َفافْـتَـَرُقوا َثَالَث ِفَرٍق ِفْرَقٌه اْرَتدَّْت َو ِفْرَقٌه نَافـََقْت َو ِفْرَقٌه ثـَبََتْت َمَعُه َحىتَّ فـََعَل 
اِشَرِه َجاَء ِإلَْيِه َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه اْخلَاصِّ ِبَأْصَحاِبِه الَِّذيَن يـَبْـَقْوَن َمَعُه فـَيَـْفَرتِقُوَن ُكلُّ ِفْرَقٍه َثَالَث ِفَرٍق َعَلى َذِلَك فـََلمَّا َكاَن ِىف اْلعَ 

َما َوَعْدَت َأْو َملْ تـَْفَعْل َفأَْنَت َصاِدٌق َنِىبٌّ ُمْرَسٌل َال َنُشكُّ ِفيَك َو َلْو فـََعْلَت َذِلَك ِبَنا  َو اْلُموِمُنوَن فـََقاُلوا يَا َنِىبَّ اللَِّه فـََعْلَت ِبَنا
اَىل َو َجنَّى نُوحاً َمَعُهْم بـَْعَد َما ُم اللَُّه تـَعَ َقاَل َفِعْنَد َذِلَك ِمْن قـَْوهلِِْم َأْهَلَكُهُم اللَّهُ ِلَقْوِل نُوٍح َو َأْدَخَل اْخلَاصَّ َمَعُه السَِّفيَنَه فـََنجَّاهُ 

  ».َصَفْوا َو َذَهَب اْلَكَدُر ِمنـُْهمْ 

  

  103: صرب از ديدگاه اسالم، ص

تكليف ! خدايا: صد سال كه متام شد، عرض كرد. فضيلت، كرامت و عبادت دعوت كرد، اما به حرفهاى او گوش ندادند
ها به حمصول برسند، باز مردم را هدايت كن،  زماىن كه اين هسته هاى خرما را بكار، تا هسته: من چيست؟ خطاب رسيد

  .تا حمصول بدهد

هاى خرما را كاشت، خنل شد، حمصول داد، از آن استفاده كردند، باز حمصول داد،  خنل خرما قوى و ماندىن است، هسته
اكنون ! خدايا: يست سال، گفتصد سال بعد، درختان از توان و قدرت افتاده بودند و حمصول چنداىن نداشتند، شد دو 

  تكليف من چيست؟

دهند، مردم را هدايت   ها حمصول مى باز هسته آن خرماها را بكار، تا زماىن كه اين خنل. حتمل و صرب كن: خطاب رسيد
صد و پنجاه . ها خرما شد و مردم هدايت نشدند ها را كاشت و اين هسته صد سال به صد سال، مرتب هسته. كن تا 

  .صرب و حتمل را پيشه راه خود كن، اگر در اين مدت يك نفر با من آشىت كند، ارزش دارد: فرمود خداوند مى .سال شد
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. توانند از دست من و از قدرت من فرار كنند و خود را پنهان كنند اين ملت، منى. اى ندارم من براى عذاب كردن عجله
صد و پنجاه سال،  شايد اين انسان توانند مرا ناتوان كنند، وىل تو حتمل كن، اين ملت منى ها جرميه نشوند و بعد از 
  .هدايت شوند

  زير نظر: اكنون تكليف من چيست؟ خطاب رسيد: السالم گفت بعد حضرت نوح عليه

بعد از اين كه ساخت كشىت متام شد، مردم را دعوت كن كه مؤمن . ما كشىت بساز، از زمني و آمسان آب خواهد رخيت
دهم، چون  من هر مؤمىن را كه مهراه تو در كشىت قرار بگريد، جنات مى. سوار شوند تا جنات پيدا كنند شوند و بر كشىت

  .ديگر اميدى به توبه كردن اينان نيست

صد و پنجاه سال فرمود   شصت، هفتاد،. حاال وقت عذاب است: بعد از 

  104: صرب از ديدگاه اسالم، ص

السالم مهلت  ان، بدكاران، خمالفان با خود، خمالفان با پيغمربان و ائمه عليهماى، جمرم هشتاد سال، به گنهكاران حرفه
شت برسند مى   .دهد تا توبه كنند و به جاى عذاب و نقمت، به نعمت و 

، در ذات من صرب هست و صرب من »أّىن انا الصبور« متخلق به اخالق من شو: السالم فرمود به حضرت داود عليه
ره بردند كه قابل حماسبه نيستبه . ايت است ىب   .قدرى بندگان از صرب خدا 

   حكايت جوان صاحل و پيشنهاد عجيب

اسرائيل، با ادب، با وقار و داراى عمل صاحل در  فردى جوان از بىن: فرمايند وجود مبارك موسى بن جعفر عليهماالسالم مى
خبشى غرق در : خواهيم دو خبش كنيم ر، زندگيت را مىتو كه جوان هسىت، ماتاپايان عم: بيند كه به او گفتند خواب مى

  .خواهى؟ انتخاب كن كدام خبش را اول مى. نعمت و خبش ديگر را غرق در بال، ندارى و حمنت

عيىب : گفتند. من حرىف ندارم، اما مهسر بزرگوار، شايسته و باكرامىت دارم، اجازه بدهيد من با او مشورت كنم: گفت
رتين و پرمثرترين نقش را در زندگى بعضى از زنان در عامل، عاىل »1« .ت كنندارد، با مهسرت مشور     ترين، 

   هاى زنان اهلى مسلك كه مهه ظرافت، اخالق و برنامه. شوهران خود داشته و دارند
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______________________________  
السالم َقاَل َكاَن ِىف َبِىن  ُموَسى عليه َعْن َأِىب احلََْسنِ «؛ 14321، حديث 14، باب 368/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

 ِمَن اْلُعُمِر َكَذا َو َكَذا َسَنًه َو َجَعَل ِإْسرَائِيَل َرُجٌل َصاِلٌح َو َكاَنْت َلُه اْمَرأٌَه َصاحلٌَِه فـََرَأى ِىف النـَّْوِم َأنَّ اللََّه تـََعاَىل َقْد َوقََّت َلكَ 
 ْصَف اْآلَخَر ِىف ِضيٍق َفاْختَـْر لِنَـْفِسَك ِإمَّا النِّْصَف اْألَوََّل َو ِإمَّا النِّْصَف اْآلَخَر فـََقاَل الرَُّجُل ِإنَّ ِنْصَف ُعُمرَِك ِىف َسَعٍه َو َجَعَل النِّ 

َح الرَُّجُل قَاَل ِلَزْوَجِتِه َرأَْيُت ِىف النـَّْوِم  ْصبَ ِىل ُزْوَجًه َصاحلًَِه َو ِهَى َشرِيَكِىت ِىف اْلَمَعاِش فَُأَشاِوُرَها ِىف َذِلَك فـَتَـُعوُد ِإَىلَّ َفُأْخِربَُك فـََلمَّا أَ 
َلِه الثَّانَِيِه َكَذا َو َكَذا فـََقاَلْت يَا ُفَالُن اْخَرتِ النِّْصَف اْألَوََّل َو تـََعجَِّل اْلَعاِفَيَه َلَعلَّ اللََّه َسيَـْرَمحَُنا َو  يُِتمُّ لََنا النـِّْعَمَه فـََلمَّا َكاَن ِىف اللَّيـْ

نـَْيا َعَلْيِه ِمْن ُكلِّ َوجْ  أََتى ٍه َو َلمَّا َظَهَرْت ِنْعَمُتُه قَاَلْت َلهُ اْآلِتى فـََقاَل َما اْختَـْرَت َقاَل النِّْصَف اْألَوََّل فـََقاَل َذِلَك َلَك َفَأقـْبَـَلِت الدُّ
وَك فـََهبـُْهْم فـََلمَّا َمَضى ِنْصُف اْلُعُمِر َو َجاَز َحدُّ اْلَوْقِت َرَأى َزْوَجُتُه قـَرَابـَُتَك َو اْلُمْحَتاُجوَن َفِصْلُهْم َو ِبرَُّهْم َو َجاُرَك َو َأخُ 

  ».َلَك َمتَاَم ُعُمرَِك َسَعهٌ ِمْثُل َما َمَضىالرَُّجُل ِمْثَل الَِّذى َرآُه َأوًَّال ِىف النـَّْوِم فـََقاَل ِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َقْد َشَكَر َلَك َذِلَك َو 

  

  105: از ديدگاه اسالم، صصرب 

شوند و در  اينان سبب سعادت، هدايت، جنات، آبادى دنيا و آخرت شوهران خود مى. اند خود را به مسائل اهلى گره زده
  .دنيا و آخرت، موجب دل خوشى شوهران خود هستند

اىي كه خداوند در قرآن مى   :شت، كنار يكديگر هستند در قيامت با مهسر شايسته و فرزندان صاحل خود، در: فرمايد ز

وآله وقىت اسم حضرت خدجيه   عليه اهللا اين است كه رسول خدا صلى »1« » َو َمن َصَلَح ِمْن َءابَاِءِهْم َو َأْزَو ِجِهْم َو ُذرّيَِّتِهمْ «
  :فرمودند بردند، مى كربى عليهاالسالم را مى

  »َخدَجيُه َزْوَجىت ِىف الُدنْيا َو االِخرَهِ «

دنيا و آخرت مهسر من است؛ يعىن چقدر اين زن شايسته است كه جايگاه او در قيامت، در كنار پيغمرب خدجيه در 
در قيامت، عالوه بر اين كه حضرت خدجيه عليهاالسالم در كنار پيغمرب  »2« .وآله است عليه اهللا اسالم صلى

السالم نيز در   ينب كربى و فرزندان امام حسني عليهمباشد، امرياملؤمنني، فاطمه زهرا، حسن و حسني، ز  وآله مى عليه اهللا صلى
  .باشند كنار هم مجع مى

   اشتباه دخالت دادن عنصر شانس
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وقىت متام زنان عامل آفريده شدند، شانس خدجيه شدن را در ِگل مهه آنان آميخت، اما بعضى از زنان به عاقبت خود پشت 
  تواند هيچ زىن منى. زنند پا مى

  تواند هيچ جواىن منى. عليهاالسالم شانس داشت، اما من ندارمحضرت خدجيه : بگويد

______________________________  
  ».كارشان و پدران و مهسران و فرزندان شايسته و درست«؛ 13: 23رعد  -)1(

ُكْم َعَلى َخْريِ النَّاِس يَا َمْعَشَر النَّاِس أَ َال أَُدلُّ : قال على«؛ 50، باب 90/ 37: اصل روايت پيدا نشد، حبار األنوار -)2(
تـَُهمَ  ًه َقاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ فَِإنَّ َجدَّمهَُا ُحمَمٌَّد َو َجدَّ   ».ا َخِدَجيُه ِبْنُت ُخَوْيِلدَجّداً َو َجدَّ

  

  106: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ها صد در صد دروغ و خمالف قرآن است اين حرف. ، من ندارمالسالم شانس داشت حضرت على اكرب عليه: بگويد

  » ِفْطَرَت اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَّهِ «

من مرد و زن  »فطرت اهللا الىت فطر كل الناس« :شود است؛ آيه اين مى »كل«  به معناى »الناس« در» الف و الم«
  .شانس نيافريدم ىب

شانس هستيم، چون از حقيقت خرب  ما ىب: گويند اين كه مى »1« » َذ ِلَك الّديُن اْلَقّيُم َو َلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُمونَ 
دهند و  ل مىها را تشكي نشيىن هاى مردم هستند و اين شب حجاب، دخرتاىن كه دنبال جوان ندارند و اال مهني دخرتان ىب
ها در حد توان خود، شانس حضرت مرمي عليهاالسالم شدن، در ِگل وجودشان  كنند، مهه اين ساختمان دين را ختريب مى

  .آميخته است

ره بردارى كردند؟ حضرت خدجيه، مرمي و زينب كربى عليهم   السالم از سرمايه شانس 

  .در عامل مهه شانس دارند ها دادند؟ و اال ها سرمايه شانس را به غارت آلودگى اين
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خواهيم  چنني پيغامى به من دادند كه ما اين مدتى كه مى: به مهسرش گفت. با مهسرت مشورت كن. مانعى ندارد: گفتند
در دنيا باشيم، نيمى در بال و حمنت و نيمى را در خوشى و نعمت، اختيار انتخاب را به خودم دادند كه كدام را اول 

  .انتخاب كنم

  رسد؟ بارك مشا چه مىبه نظر م

زناىن بودند كه شوهران چند ماه، در . گذاشتند و مايه آرامش خانه بودند زنان و شوهران گذشته عجيب به هم احرتام مى
ا  رفتند، از ايران تاجراىن به اندونزى و چني مى روزگارى كه ماشني اخرتاع نشده بود، سفر جتارتى مى رفتند، گاهى سفر آ

رتين وجه اداره شود و پاكى كشيد، اما مهسران اين چند سال طول مى ها سر جاى خود  ها در آرامش بودند كه زندگى به 
  .بوده است

______________________________  
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا [بند و استوار بر  پاى] «؛ 30: 30روم  -)1(

]  به اين حقيقت اصيل]  ست؛ اين است دين درست و استوار؛ وىل بيشرت مردم معرفت و دانشهيچگونه تغيري و تبديلى ني
  ».ندارند

  

  107: صرب از ديدگاه اسالم، ص

م خورده است وىل خبش عمده اند، حساب  زناىن كه از مدار دين بريون رفته. اى از اين امنيت و سالمت در روزگار ما 
ا روشن است، اما بعضى از  زنان كه مدعى ديندارى هستند، براى شوهران خود مزاحم امنيت خاطر و رنج ساز آ

  .هستند، چنانچه بعضى از شوهران، نابكار و ستمكار به خانواده هستند

در . نيمه اول را در نعمت و ثروت قبول كن، تا نيمه دوم خدا بزرگ است: اين خامن خردمند و عاقل به شوهرش گفت
ت بايد صرب كنيم، چون صابران اجر دارند و من زىن نيستم كه اگر بال و حمنت به ما رو كند، زندگى ايت، در بال و نعم

رتين زندگى را داشته باشم من در حمنت و بال نيز با تو خواهم . خود را از بني بربم و خبواهم كه حتما طال و جواهرات و 
  .بود

   پاداش خدا به جوان صاحل
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: مرد جوان گفت. شب دوم آن چهره نوراىن دو مرتبه در عامل رؤيا به خواب اين مرد آمد: فرمايند مىالسالم  امام هفتم عليه
پس از فردا منتظر باش، براى مشا درياوار مال، : خواهم، گفت با مهسرم مشورت كردم، نيمه اول را در نعمت و ثروت مى

  .آيد نعمت و ثروت مى

دويد، آب و نان به دنبالش التماس  مرد مى. شد زد، طال مى ه خاكسرت مىها دست ب به قول قدميى. روزگار عجيىب شد
به متام دنيا : فرمايد ها مى خدا نسبت به بعضى. رسند دوند، اما به آن منى اى به دنبال آب و نان مى عده. كردند مى
  .ام قرار بده ام برو و خودت را در اختيار بنده گومي كه به دنبال بنده مى

شكم ما كه دو تا و يا بزرگرت از زماىن كه فقري بودمي نشده است، ! اى شوهر: آن خامن به مرد گفت. باز شدها  متام درب
ها نيز با نان و خيار و ماست سري  ها با نان و چاىي و ظهر با آبگوشت، شب ما قبل از اين نعمت و ثروت نيز صبح

هر كدام چند مرت . ده و بدن ما نيز بزرگرت نشده استشدمي، االن نيز مهان است، شكم ما نسبت به قبل فرقى نكر  مى
ما اكنون پول اضافه و ثروت زيادى دارمي، من . پوشاند خواستيم، االن نيز مهان پارچه بدن ما را مى پارچه براى لباس مى

ا را ىب مصرّانه از تو مى : گفت. ك كننياز كن و به ديگران نيز كم خواهم كه هر چه قوم و خويش فقري دارمي، برو آ
  .چشم

  108: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا   وقىت كه نيمه اول نعمت و ثروت متام شد و از فردا بايد نعمت و ثروت را از آ

  .گريد خواهد نعمت و ثروت را از كسى بگريد، در چشم بر هم زدن آن نعمت را مى خدا وقىت مى. بگريند

ديدم كه دو دستگاه ماشني گران قيمت به دنبال او  رفتم، مى  مىشناختم، گاهى در حملى كه منرب من ثرومتندى را مى
ايستاد تا اين آقا بيايد و درب را  هاى آن روزگار بود و راننده نيز مانند سرباز مى اين دو ماشني از گرانرتين ماشني. آيند مى

  .برايش باز كند و او داخل ماشني شود

هاى برجسته علمى، خانوادگى و تربيىت و انسان بسيار بزرگوارى بود، با  يكى از علماى بسيار حمرتم شهرشان كه از چهره
خواهيم كه براى  حساب است، مى كند، ثروتش ىب اين بنده خداىي كه در فالن حمله زندگى مى: من متاس گرفت و گفت

  .آمي مى توانيد وقىت از او بگرييد، من خودم از آجنا به مالقات او شهر ماكار خريى اجنام دهد، مشا مى
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اين سيد و عامل . تشريف بياورند: شناسم، به او بگوييد من آن عامل، پدر و جدش را كامًال مى: آن تاجر با روى باز گفت
ران آمد، ساعىت براى اين ثرومتند عجيب و غريب حرف زد، او نيز با كمال گشاده روىي گوش داد، وقىت كه  حمرتم به 

  .ها ندارمي كه به ديگران بدهيم ما از اين پول: گفت  حرفهاى عامل متام شد، به آن عامل

روى چشم، چهار : وىل براى جشن تولد وليعهد شاه به او ابالغ كردند كه دو ميليون تومان براى جشن واريز كنيد، گفت
يدم اين روزى د. گريد اما اگر خدا خبواهد، در كمرت از يك شب، متام اين ثروت را از انسان مى. كنم ميليون واريز مى

اگر اشتباه نكنم، داىي تو را : اش را ديدم، گفتم چند روز بعد خواهرزاده. شخص ثرومتند با گردن كج منتظر اتوبوس است
اشتباه نديدى، آن داىي من : ها در اختيارش بود، گفت ترين ماشني كسى كه دو ماشني، از گران. در صف اتوبوس ديدم

اگر دو هزار تومان پول دارى، برامي ! داىي جان: روز قبل به من زنگ زد و گفتاست، با آن غرور و كرب و ثروتش، چند 
  .بياور كه من حمتاج هستم، امشب نان ندارم خبورم

  109: صرب از ديدگاه اسالم، ص

نيمه اول را در نعمت قبول كن و بال و نعمت را خدا داده است، اگر بنا باشد صرب  : اين خامن عاقل به شوهرش گفت
  .كنيم رب مىكنيم، ص

  :از فردا آماده هجوم حمنت و بال شو، گفت! اى زن: گفت. نيمه اول متام شد

خواهد شروع شود؟ خدا  كىن فردا بال و حمنت مى فكر مى: دوباره آن چهره نوراىن را در خواب ديد، گفت. آماده هستم
ا دفع كردم، اين نعمت و ثروت تا روز هاى مرا درست خرج كردى، كل بالى نيمه دوم را از مش چون تو نعمت: فرمايد مى

  .مرگ مشا ادامه دارد

   صرب در طاعت و عبادت

  :فرمايند السالم مى صرب در طاعت و عبادت، به قدرى ارزش دارد كه امرياملؤمنني عليه

  »1« »الَصبـُْر ِنْصُف االميانِ «

ملكوت به ما داده و نه صد و بيست و نه فقط خدا درِس صرب را از عامل . صرب، نصف مهه باورها و اعمال صاحل است
السالم در گودال قتلگاه را نيز  چهار هزار پيغمرب و اولياى اهلى به ما سفارش صرب كردند، وجود مبارك اىب عبداهللا عليه

  .سفارش به صرب دادند
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  :رسد، لذا فرمود دانست كه صداى مباركش، با وجود بدن قطعه قطعه، به ما مى مى

  »صرباً على بالئك«

   السالم تا كجا بايد صرب كنيم؟ تا آجناىي كه حضرت اىب عبداهللا عليه: گويند ها مى بعضى

______________________________  
  .2، حديث 64، باب 425/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  

  110: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .صرب كرد

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  10به مغفرت خداوند  حقايق شش گانه دست ياىب

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

اگر : فرمايد كنند كه ريشه اين شش برنامه در قرآن جميد است و مى وجود مقدس حضرت حق، شش برنامه را مطرح مى
خبواهيد به اين شش برنامه عمل مناييد و فوايد اين شش برنامه نصيب مشا شود، مشا نيز بايد در مقابل اين  مشا بندگان من،

  .در حقيقت، شش واقعيت از من و شش واقعيت نيز از مشا است. اى داشته باشيد شش برنامه، برنامه

ْغِفَرُه ِمّىن َو الَتوَبهُ ِمنُكم«
َ
  »1« »امل
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  .يد بيامرزم، ببخشم، بگذرم و عفو كنممن با. آمرزش ويژه من است

  .خورد در صورتى كه مشا براى من توبه بياوريد، چون مغفرت من در اين عامل فقط به زلف توبه گره مى

مركب رساننده مشا به . كنيد مشا اگر گناه و معصيت كرديد، اگر توبه نكنيد، به مغفرت و آمرزش من دست پيدا منى
   ز به وسيله توبهآن ني. مغفرت من، توبه است

______________________________  
: يا عبادى سّته مّىن و سّته منكم: قال الّله تعاىل«؛ »احاديث قدسى« 3، فصل 6، باب 492: املواعظ العدديه -)1(

الّرضاء منكم، و املغفره مّىن و الّتوبه منكم، و اجلّنه مّىن و الطّاعه منكم، و الّرزق مّىن و الشكر منكم، و القضاء مّىن و 
  ».البالء مّىن و الصرب منكم، و اإلجابه مّىن و الّدعاء منكم

  

  111: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند واقعى حتقق پيدا مى

توبه به . است »بكاء«  كلمه گريه به عرىب. به معناى گريه كردن نيست »تاب يتوب« كلمه توبه و مشتقات توبه، مانند
اهل لغت، اهل فن و ختصص، كلمه توبه . است »تكّلم«  تكرار الفاظ به زبان عرىب. ان نيز نيستمعناى تكرار الفاظ بر زب

  ؛ يعىن برگشنت واقعى از»رجع«  يعىن »تاب« اند، گونه معنا كرده هاى لغت اين را در كتاب

  .گناه كه در اين برگشت، بايد رابطه انسان با گناه قطع شود

قطع شد و تصميم واقعى گرفت كه گناه نكند، بايد ببيند آيا اين گناهى كه از آن بريده و اش با گناه  بعد از اين كه رابطه
قطع شده، از گناهاىن است كه خأل اجياد كرده است، بايد آن خأل را پر كند؛ مثًال ده سال مناز را ترك كرده است، حال  

  از، با توبه كامل است؟كه با ترك مناز قطع رابطه كرده و وارد مناز شده است، آيا اين ترك من

  .نه: گويد فقه مى

اينجا هم قطع از ترك مناز واجب است، كه يك جزء توبه است و هم جزء ديگرش كه ده سال مناِز خنوانده را بايد قضا  
  .در روزه و حج نيز مانند مهني است. متام كه شد، نوبت مغفرت پروردگار مهربان عامل است. كند
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مثًال ده، بيست، صد ميليون، مال مردم را خورده و علتش هم اين بوده كه دچار اخالق زشت يا ظلم ماىل كرده است، 
. اش را با مال مردم خورى قطع كند گريد مال مردم خورى را ترك كند و رابطه وقىت تصميم مى. مال مردم خورى بوده است

ه است، براى حتصيل مغفرت بايد اموال مردم را هاى اول توبه در گناه است، اما هنوز مغفرت خدا را حتصيل نكرد اين قدم
گرچه نخ باقيمانده ته سوزىن باشد، : وآله عليه اهللا تا دينار آخر، گرچه به قدر پر كاهى باشد و به فرموده رسول خدا صلى

  »1« .بايد به صاحبانش برگرداند

   توبه خاص هر گناه

______________________________  
وآله يـَُقوُل ِىل قـَْبَل َوَفاتِِه ِبَساَعٍه ِمرَاراً َثَالثاً يَا أَبَا  عليه اهللا َلَسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى«؛ 1، باب 74 274حبار األنوار  -)1(

  ».احلََْسِن َأدِّ اْألََماَنَه ِإَىل اْلبَـرِّ َو اْلَفاِجِر ِفيَما َقلَّ َو َجلَّ َحىتَّ ِىف اْخلَْيِط َو اْلَمِخيطِ 

  

  112: ه اسالم، صصرب از ديدگا

. كنند و توبه گناهان با مهديگر فرق مى »1«  آمرزش من آماده است، وىل براى به دست آوردن آمرزش، توبه الزم است
ام، در رابطه با عبادت است؟ يا در رابطه با مال مردم؟ و يا در رابطه با حقوق  بايد ديد اين گناهى كه من مرتكب شده

  مردم؟

يا اگر حاكم، مدير و يا قاضى دادگاهى، با علم و توجه به مسأله، بنا به داليلى مانند .  جربان شوندها بايد كامًال  مهه اين
عصباىن بودن از بدكاران، زمني و خانه كسى را مصادره كرده است و اكنون كه آرام شده و فهميده است كه گرچه بد 

ى و يا حاكم به اين است كه برود مال را پس بگريد و به بودند، اما به ناحق در مال مردم حكم داده است، توبه اين قاض
ا را پس بدهد آن وقت است كه مغفرت خدا ظهور . صاحبش برگرداند و اگر ضررهاىي متوجه مال شده، بايد مهه آ

  .كند مى

نند و مغفرت ك به قدرى پروردگار عامل عاشق توبه بندگان و هزينه كردن مغفرت خود است كه براى گنهكاراىن كه توبه منى
  :كنند، در قرآن فريادش بلند شده است او را طلب منى

  »2« » أََفَال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستَـْغِفُرونَهُ «
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______________________________  
و قال . تـَّْوُب مثُلهو ال. النََّدُم تـَْوبهٌ : و ىف احلديث. الرُُّجوُع من الذَّْنبِ : التـَّْوبهُ : توب«؛ 233/ 1: لسان العرب -)1(

ْعصيِه إىل الطاعِه : و تاَب إىل الّلِه يـَتُوُب تـَْوباً و تـَْوبًه و َمتاباً . التـَّْوُب مجع تـَْوبٍه مثل َعْزمٍه و َعْزمٍ : اَألخفش
َ
أَناَب و َرَجَع عن امل

يـَُتوُب : و الّلُه تـَّوابٌ . تاِئٌب إىل الّلهِ : ابٌ و َرجل تـَوَّ . وفـََّقه َهلا: فجاء بالىت، و ليس فيها أَلف تْأسيس، و تاَب الّلُه عليه 000
ْصَدَر كالَقول، و َأن يكون مجع تـَْوبٍه َكَلْوزٍه و : و قوله تعاىل. عَلى َعْبِده

َ
ْنِب َو قاِبِل التـَّْوِب، جيوز َأن يكون َعَىن به امل غاِفِر الذَّ

ْغِفره. ىل الّلِه و َرَجَع و أَنابَ َأصُل تاَب عاَد إ: و قال أَبو منصور. َلْوٍز، و هو مذهب املربد
َ
. و تاَب الّلُه عليه َأى عاَد عليه بامل

يعاً؛ َأى ُعوُدوا إىل َطاعِته و أَنيُبوا إليه: و قوله تعاىل يـَُتوُب على َعْبِده بَفْضله إذا تاَب إليِه : و الّلُه التوَّابُ . َو تُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ
  ».َعَرْضُت عليِه التـَّْوبََه مما اقْـتَـَرف َأى الرُُّجوَع و النََّدَم على ما فـََرَط منه: ناً و اْسَتَتْبُت ُفال. من َذنْبه

ترك الذنب لقبحه و الندم على ما فرط منه، و العزميه على ترك املعاوده، و تدارك ما : التـَّْوبَُه ىف الشرع«؛ 169: املفردات
و تاب إىل الّله، . فمىت اجتمعت هذه األربع فقد كملت شرائط التوبهأمكنه أن يتدارك من األعمال باألعمال باإلعاده، 

يعاً ] 45/ البقره[فـَُتوبُوا ِإىل بارِِئُكْم : يقتضى اإلنابه، حنو» إىل اللّه«فذكر  أَ َفال يـَُتوبُوَن ِإَىل ] 13/ النور[َو تُوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ
   اللَّهِ 

ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم ] 117/ التوبه[َلَقْد تاَب اللَُّه َعَلى النَِّىبِّ َو اْلُمهاِجرِيَن : قبل توبته، منه :و تَاَب الّله عليه، أى] 47/ املائده[
  »].187/ البقره[فَتاَب َعَلْيُكْم َو َعفا َعْنُكْم ] 118/ التوبه[ِلَيُتوبُوا 

  »كنند؟ ىگردند، و از او درخواست آمرزش من آيا به سوى خدا بازمنى«؛ 5: 74مائده  -)2(

  

  113: صرب از ديدگاه اسالم، ص

چرا گناهكاران »  أََفَال يـَُتوبُونَ «. فهميم؟ از حرف حتضيض كه در آيه شريفه به كار گرفته شده است اين فرياد را از كجا مى
ها گرايش پيدا  اكىدارند و به پ ها دست برمنى گردند؟ از آلودگى چرا برمنى. خواهم آمرزشم را هزينه كنم كنند؟ من مى توبه منى

  .كنند منى

من خداىي هستم كه به انتظار توبه فرعون و آمرزيدن . كنند؟ من آماده آمرزش و خبشش هستم چرا از من طلب آمرزش منى
  .او بودم
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  :السالم گفتم به مهني دليل به موسى عليه

  َعلَُّه يـََتَذكَُّر أَوْ فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَّيـًّنا لَّ * اْذَهَبآ ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ َطَغى«

  .شد، آمرزش او حتمى بود شد و قلبش نسبت به من فروتن مى اگر متذكر مى »1« » َخيَْشى

  :كند السالم با اشك چشم به پروردگار عرض مى در اينجا وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه

  »2« »َفما ُعْذُر َمْن أَْغَفَل ُدُخوَل الباِب بـَْعَد فـَْتِحهِ «

ا بعد از عمرى، ! داياخ چه چيزى باعث غفلت مردم است كه تو درى را به روى آنان به نام درب توبه باز كردى؟ و آ
  اند كه از اين درب وارد شوند؟ هنوز نيامده

  .خواهند گناه كنند و اهل فساد باشند؟ مردم كه از گناه ضرر ديده، سود و منفعىت نديدند چرا؟ تا چه زماىن مردم مى

  » أََفَال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستَـْغِفُرونَهُ «

______________________________  
پس با گفتارى .* سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او «؛ 44 -20: 43طه  -)1(

  ».]و از سركشى باز ايستد[برتسد يا ] آيني حق را بپذيرد[نرم به او بگوييد، اميد است كه هوشيار شود و 

  .، املناجاه االوىل مناجاه التائبني ليوم اجلمعه32، باب 142/ 91: حبار األنوار -)2(

  

  114: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« .كاران را با اين گونه آيات بيدار كنيد خواهند از من طلب مغفرت كنند؟ بر مشا واجب است كه گناه منى

   توبه مشروب فروش

هاى آن شهر به من گفتند اينجا يك سالن دويست مرتى است كه صاحبش  رفتم جوان قبل از انقالب در شهرى منرب مى
   به مردم اين شهر روزى دو اىل سه كاميون
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   آدرس اين كاباره را به من: فروشد وازطريق اين كاباره گمراه شدند، گفتم مشروب مى

اهيد چه كاركنيد؟ گفتم مشا حمبت كنيد آدرسش رابدهيد، روى كاغذ آدرسش خو  با قدرت ساواك شاه مى: بدهيد، گفتند
  .رانوشتند

خواهم به اين آدرس بروم، راننده تاكسى خيلى  مى: فردا ساعت ده صبح سوار تاكسى شدم وبه راننده تاكسى گفتم
  .تقيم اهلى استروم يقني دارم صراط مس نه، راهى كه دارم مى: رويد؟ گفتم اشتباه منى: تعجب كرد و گفت

گوييم، قبول كردند، خوش  رومي، مى روم و راه، راه خداست، مى من يقني دارم كه راه را درست مى: به راننده تاكسى گفتم
  .چرا مال مرا خوردى اما براى من كارى نكردى: گويد به حال او، قبول نكردند، خدا به ما منى

كاباره كنار رودخانه بود، جاى باصفاىي بود، دفرت روبه روى . حافظخدا: گفتم. آقا اينجاست: آمد روبروى كاباره گفت
نه من : گفتم. آقا اشتباه آمديد: ها كه پايني رفتم، مدير كاباره از دفرتش بريون آمد و گفت هاى ورودى بود، از پله پله

د فرموده از سفره خودم بله، اما خداون: خوريد؟ گفتم با اين لباس، مشا هم مى: گفت. براى زيارت حضرت عاىل آمدم
  .آيد ام كم منى از سفره. خبوريد

  :خورمي، يقني دارمي در قرآن به ما وعده داده اگر شراب اينجا را منى

______________________________  
َعَلى َأْربـََعِه أَنـَْواٍع َرْفٍع السالم ِإْعرَاُب اْلُقُلوِب  َقاَل الصَّاِدُق عليه]  مصباح الشريعه[« ؛ 44، باب 55/ 67: حبار األنوار -)1(

ْلَقْلِب ِىف االْشِتَغاِل ِبَغْريِ اللَِّه َو َو فـَْتٍح َو َخْفٍض َو َوْقٍف فـََرْفُع اْلَقْلِب ِىف ذِْكِر اللَِّه َو فـَْتُح اْلَقْلِب ِىف الرَِّضا َعِن اللَِّه َو َخْفُض ا
ِمْن   تـََرى َأنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ذََكَر اللََّه بِالتـَّْعِظيِم َخاِلصاً اْرتـََفَع ُكلُّ ِحَجاٍب َكاَن بـَيـَْنُه َو بـَْنيَ اللَّهِ َوْقُف اْلَقْلِب ِىف اْلَغْفَلِه َعِن اللَِّه أَ َال 

  ».قـَْبِل َذِلك

  

  115: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .جنس خبورمي؟ ما جناست خوار نيستيمچرا شراب جنس؟ مگر ما خوك هستيم كه  »1« »َو َسَقيُهْم َربـُُّهْم َشرَابًا َطُهورًا«
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مشا؟  : گفت. آمدم داخل دفرت و كنار دست او نشستم. بفرماييد: گردنش را كج كرد و گفت. نه اشتباه نيامدم: گفتم
رتين دوستان مشا هستم: گفتم   .از 

دانستم به او  رفتم منىحاال فرمايشى داريد؟ من وقىت : بنده خدا هر چه فكر كرد كه در عمرش دوست روحاىن نداشته گفت
  چه بگومي؟ و از كجا شروع كنم؟

  .ديدم موهاى سر و صورتش سفيد است. وىل وقىت او را ديدم، خود وجود او و قيافه او مرا راهنماىي كرد چه بگومي

  .من اول بايد يك سؤال از مشا بكنم بعد مطلبم را حمضرتان عرض كنم: گفتم

يهودى هستيد؟  . اگر مسيحى باشيد، خداحافظى كنم بروم: اى چه؟ گفتمنه، بر : مشا مسيحى هستيد؟ گفت: گفتم
خورند، هم گوشت خوك  دانند، هم الكل جنس مى چون اين دو طايفه جناست را پاك مى. نه، يهودى هم نيستم: گفت

  .جنس خور دين ندارد. داند داند و پاك را هم پاك مى مؤمن، جنس را جنس مى. خورند و هم ربامى خورند مى

من يك مجله فقط از قول خدا اگر اجازه بدهى براى : گفتم. ديگر راه كامال براى من باز شد. نه، من مسلمامن: گفت
مهني روايت كار خودش را كرد، در يك شب مشروب فروشى تبديل به چلوكباىب . با كمال ميل، بگوييد. مشا بگومي و بروم

  .اسالمى شد

  اراهتمام مهه جانبه در توبه دادن گنهك

   السالم مهسر نداشت، در سن جواىن خدا او را به طرف خودش حضرت مسيح عليه

______________________________  
  ».نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى«؛ 76: 21انسان  -)1(
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داىن اين خانه براى  مى: حضرت او را صدا كرد، آمد، فرمود. اى بريون آمد، كسى او را ديد روزى از خانه زن بدكاره. برد
  .بله، اين خانه زن بدكاره است و اينجا حمل رفت و آمد زناكاران است: كيست؟ گفت
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  :داىن براى چه من به اينجا رفته بودم؟ چون آن مرد با خود گفته بود مى: فرمود

چون ما دو نوع بيمار دارمي؛ ! ذهن خود را پاك كن: فرمود كرد؟ حضرت مسيح با اين سن، زيباىي و جواىن، اينجا چه مى
رود و بيمارى كه از بيمارى خود خرب ندارد و بايد طبيب  بيمارى كه از بيمارى خود خرب دارد و با پاى خود نزد طبيب مى

زناكارى را به خانه خود از امروز به بعد، هيچ . اين خامن بيمارى بود كه من به عنوان طبيب باالى سر او رفتم. نزد او برود
كنند، ما  خورند و فقط براى شيطان كار مى ها هشتاد سال مال خدا را مى خيلى »1« .دهد، چون توبه كرده است راه منى

   به

ا مى در دين ما دوست يعىن انساىن كه به دوست خود كرامت، علم، ادب . گوييم كه الاقل در قيامت سرافكنده نباشيم آ
  .ترين دمشن است كند، كثيف كسى كه از دوست خود اينها را كم مى. ند و به او كمال بدهدو ارزشى اضافه ك

  :البته با گنهكاران آرام حرف بزنيد و حرف خود را روى موج حمبت بريزيد

  اگر من ناجوامنردم به كردار

اد آمرين به معروف بايد روى هاى مناز مجعه، منربها، سخنان بزرگان و ارش خطبه »2«  تو بر من چون جوامنردان گذر كن
   مهه بايد متوجه عالج گنهكار باشند، نه. موج عاطفه باشد و غرق عشق باشد

______________________________  
ج البالغه ابن اىب احلديد -)1( إمنا قال دوار بطبه ألن الطبيب الدوار أكثر جتربه أو يكون عىن به أنه «؛ 18/ 7: شرح 

م و يقال إن املسيح رئى خارجا من بيت مومسه يدور على من يعاجل ه ألن الصاحلني يدورون على مرضى القلوب فيعاجلو
و املراهم األدويه املركبه للجراحات و القروح و املواسم . فقيل له يا سيدنا أ مثلك يكون هاهنا فقال إمنا يأتى الطبيب املرضى

ا اخليل و غريها اجل بذلك من حيتاج إليه و هم أولو القلوب العمى و اآلذان الصم و مث ذكر أنه إمنا يع. حدائد يوسم 
األلسنه البكم أى اخلرس و هذا تقسيم صحيح حاصر ألن الضالل و خمالفه احلق يكون بثالثه أمور إما جبهل القلب أو 

ما أفعال املعاصى بعدم مساع املواعظ و احلجج أو باإلمساك عن شهاده التوحيد و تالوه الذكر فهذه أصول الضالل و أ
  ».ففروع عليها

  .سعدى شريازى -)2(
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ا را  متام هدف منازها، خطبه. اين كه دل اين و آن را خوش كنند ها و منربها بايد عالج اين بيماران باشد كه شياطني آ
  .اند بيمار كرده

سحر كه خادم در مسجد را باز كرده بود تا مؤمنني . كردشخصى مست بود، خانه را گم  : گويد مى» بوستان«سعدى در 
درشبستان نيز باز بود، . وارد مسجد شد. به مسجد بيايند، مست در عامل مسىت خيال كرد اين در خانه خود اوست

 نسيم سحر و نزديك اذان به مشامش خورد، اندك اندك. اش است، كنار حمراب آمد و از مسىت افتاد خيال كرد اتاق خانه
در اين گري و دار خادم . ديد اين اتاق، اتاق خودشان نيست و اينجا شكل ديگرى دارد. آمد داشت از مسىت بريون مى

. رسيد و از بوى الكل دهان مست فهميد كه او مشروب خورده و خانه را گم كرده و اشتباهى به مسجد آمده است
لوى او زد و او را بريون كرد : گفت. ، نگاهى به حمراب كرد و اشك رخيت.حال آمده بود او ديگر به »1« .لگدى به 
ام؟ اينجا خانه مهان كسى است كه من معصيت او را كرده، خجالت زده او  مرا نزن، مگر من به درب خانه تو آمده

  .خواهم بلند شوم و از خدا عذرخواهى كنم من االن مى. هستم، تو ديگر مرا نزن

  .، آمرزش از منتوبه از مشا: فرمايد پروردگار مى

كنيد؟ مگر شك  كنيد؟ چرا از من طلب آمرزش منى چرا توبه منى »2« » أََفَال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه َوَيْستَـْغِفُرونَُه َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ «
  .ايت دارم من هم بسيار آمرزنده هستم و هم رمحت ىب: كنم داريد؟ خودم را به مشا معرىف مى

  »3«  طاعت شت در قبال

______________________________  
السالم ِإنََّك تـَْزُعُم َأنَّ ُشْرَب اخلَْْمِر َأَشدُّ ِمَن الزِّنَا َو السَّرَِقِه  ِقيَل ِألَِمِري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 8، حديث 403/ 6: الكاىف -)1(

ْعُدوُه ِإَىل َغْريِِه َو ِإنَّ َشاِرَب اخلَْْمِر ِإَذا َشِرَب اخلَْْمَر َزَىن َو َسَرَق َو قـََتَل النـَّْفَس السالم نـََعْم ِإنَّ َصاِحَب الزِّنَا َلَعلَُّه َال يَـ  فـََقاَل عليه
  ».الَِّىت َحرََّم اللَُّه عز و جل َو تـََرَك الصََّالهَ 

خدا بسيار كنند؟ و حال آنكه  گردند، و از او درخواست آمرزش منى آيا به سوى خدا بازمنى«؛ 5: 74مائده  -)2(
  ».آمرزنده ومهربان است
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السالم أَنَُّه قَاَل لَْيَس َعَلى َوْجِه  اْلُغَرر، َعْن َأِمِري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 12931، حديث 18، باب 259/ 11: مستدرك -)3(
  ».السالم رَاِكُب الطَّاَعِه َمِقيُلُه اْجلَنَّهُ  اْألَْرِض َأْكَرُم َعَلى اللَِّه ُسْبَحاَنهُ ِمَن النـَّْفِس اْلُمِطيَعِه ِألَْمرِِه َو َقاَل عليه

  

  118: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  :بايد مشا بدان توجه كنيد اين است: فرمايد دومني حقيقىت كه خدا مى

  »و اجلَنَُّه ِمّىن َو الطّاَعهُ ِمْنُكم«

شت غري از من كسى نيست شت من نيز هشت . شت از من است، چون معمار  ناى آن، به اين  شت است و 
  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى. شت من آماده و موجود است. ها و زمني است ناى مهه آمسان

شت و جهنم ندارد، به پروردگار كافر شده است، چون قرآن نيز مى شت و جهنم هم : گويد كسى كه اعتقاد به وجود 
  .اكنون موجود هستند

شت من و مشا فاصله زياد استشت از من است، ام شت من برسيد و آن . ا بني  مشا مركىب بايد به كار بگرييد تا به 
شت از آن مشا  هاى خداوند، انبيا و ائمه عليهم مركب، مركب طاعت است؛ به حرف السالم گوش داده و عمل كنيد، تا 

  .شود

ها  اين. متقني در اينجا يعىن مطيعني »1« » َعْرُضَها السََّمَو ُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ َوَسارُِعواْ ِإَىل َمْغِفَرٍه ّمن رَّّبُكْم َوَجنٍَّه «
  :چه كساىن هستند؟ اهل طاعت

كساىن كه مال پاك به دست آورده، در گشايش و تنگدسىت نيز در راه خدا از   »2« »الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِىف السَّرَّآِء َوالضَّرَّآءِ «
  چه كساىن مطيع خدا هستند؟. گذشتند و در راه خدا هزينه كردندمال  

______________________________  
نايش «؛ 2: 133آل عمران  -)1( شىت كه  ها و زمني است  آمسان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و 

شىت كه براى پرهيزكاران آماده شده است   ».بشتابيد؛ 

  ».كنند آنان كه در گشايش و تنگ دسىت انفاق مى«؛ 2: 134 آل عمران -)2(
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ا دامن    »1« » َواْلَكِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ اُلمْحِسِننيَ « كساىن كه هرگز نگذاشتند آتش عصبانيت آ
ا بدى كردند، گذشت كردندكساىن كه از اقوام، دام. كسى را بگريد من عاشق اهل . اد، عروس، برادر و كساىن كه به آ

  .انفاق، خوش اخالقى، گذشت، عفوكنندگان و نيكوكاران هستم

شت منى شت با مشا فاصله دارد بدون طاعت مشا به  شت . رسيد، چون  اين فاصله را بايد با طاعت كم كنيد، تا به 
ها بايد گوينده متخصص و فّىن اين  سال. تر از مو وجود دارد اين شش مجله، هزار نكته باريك البته در هر مجله از. برسيد

السالم در اين  كل قرآن، تورات، اجنيل و صحف ابراهيم عليه. خيلى حرف در اين مجالت وجود دارد. مجالت را بشكافد
  .شش مجله خالصه شده است

   شكر گزارى در برابر نعمات اهلى

  :حقايق شش گانه اين است كهسوم، از 

  »َو الرِّْزُق ِمّىن َو الشُّْكُر ِمْنُكمْ «

. مشا دغدغه روزى نداشته باشيد. ساخنت روزى مشا از هوا، زمني، دريا، صحرا، جنگل، زراعت، باغ و ميوه با من است
  ب و دانه برف رامشا توان ساخنت عدس، گندم و يك قطره آ. سازم ميلياردها سال است كه روزى موجودات را مى

  .نداريد، اين كار تا قيامت كار من است، نه كار مشا

  :كند اى بيان مى در آيه »2« شكر چيست؟. هاى مرا شكر كنيد مشا اين نعمت

______________________________  
وكاران را گذرند؛ و خدا نيك مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى«؛ 2: 134آل عمران  -)1(

  ».دوست دارد
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َقاَل ُحمَمَُّد ْبُن َطْلَحَه َقاَل َماِلُك ْبُن أََنٍس قَاَل َجْعَفٌر ]  كشف الغمه[« ؛ 23، باب 200/ 75حبار األنوار  -)2(
بـََقاَءَها فََأْكِثْر ِمَن احلَْْمِد َو الشُّْكِر َعَلى اللَِّه َقاَل  السالم يـَْوماً ِلُسْفَياَن الثـَّْوِرىِّ يَا ُسْفَياُن ِإَذا أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيَك بِِنْعَمٍه َفَأْحَبْبتَ  عليه

  ».اللَُّه عز و جل ِىف ِكَتاِبِه اْلَعزِيِز َلِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ 

  

  120: صرب از ديدگاه اسالم، ص

نه اين كه چون . خرج كنيد، اين شكر است مشا متام رزق مرا در مسريهاى مثبت و پاك »1« »اْعَمُلواْ َءاَل َداُوَد ُشْكرًا«
اين سخن، دروغ و . اين شكر من نيست. اهلى شكر: تواىن خبورى، روى ختت تكيه بدهى و بگوىي رتين غذاها را مى

هاى من در جاده مثبت، كار خري، امور مثبت، عبادت، خدمت به  شكر يعىن هزينه كردن روزى. مسخره كردن من است
يه جهيزيه فقرامردم، درمانگاه،    .مسجد، بيمارستان مدرسه، يتيم، 

   قضا و رضا، نقشه صحيح زندگى

  :چهارم، از حقايق شش گانه اين است كه

  »اْلَقضاءُ ِمّىن َو الِّرضا ِمْنُكمْ «

 »قضاء« »2« .تواند نقشه درست براى زندگى مشا به مشا بدهد دهم، چون هيچ كسى منى نقشه زندگى را من به مشا مى
نه اين كه آجر از سقف رها شود و بر سرم خبورد، سرم . در قرآن و روايات به معناى ارائه نقشه صحيح زندگى است

   شكاف بردارد و ده روز در بيمارستان

  .قضا و قدر بوده، قضا و قدر نبوده، ساختمان اشتباه بنا شده، به پروردگار ربطى ندارد: خبوامب و بعد بگومي

______________________________  
  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«؛ 34: 13سبأ  -)1(

يَا َعِلىُّ ِإنَّ ِمَن اْلَيِقِني َأْن َال تـُْرِضَى «السالم؛  وصيته ألمري املونني عليه 6: وآله عليه اهللا حتف العقول عن آل الرسول صلى -)2(
رُُّه ِحْرُص َحرِيٍص َو َال َو َال َحتَْمَد َأَحداً ِمبَا آَتاَك اللَُّه َو َال َتُذمَّ َأَحداً َعَلى َما َملْ يُوِتَك اللَُّه َفِإنَّ الرِّْزَق َال جيَُ  َأَحداً ِبَسَخِط اللَّهِ 

  ».ْلَيِقِني َو الرَِّضاَتْصرِفُُه َكرَاَهُه َكارٍِه ِإنَّ اللََّه ِحبُْكِمِه َو َفْضِلِه َجَعَل الرَّْوَح َو اْلَفرََح ِىف ا
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قضا و قدر اهلى بوده : گويد شكند و مى زند، استخوان پاى او مى هنگام عبور از خيابان دقت نكرده، موتور به او مى
  .كردى اشتباه با خودت بوده، بايد از روى خط كشى عابر پياده عبور مى. است

  :در قرآن آمده است. گى استقضاء به معناى نقشه صحيح زند 

  .يعىن تدبري و تربيت كننده »ربّ « :گويد ، مى»اهللا« :گويد منى »1« » َو َقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاهُ «

وآله چگونه بندگى كرد كه به  عليه اهللا پيامرب صلى. خدا حكم كرده، به مشا نقشه داده، آن هم نقشه بندگى نسبت به او
ميلياردها : امر كردم. خاطر بندگى، اسم ايشان را در تشهد به صورت امر واجب، در كنار اسم خودش قرار داده است

  .»اشهد ان حممدا عبده و رسوله« :نفر، صبح و ظهر و شب بگويند

  از عبادت ىن توان اهللا شد

السالم با عبادت به اين مقامات  بيا عليهمحضرت زهرا، امرياملؤمنني و ان! به خدا قسم »2« توان موسى كليم اهللا شد مى
  :شومي مى »وّىل اهللا« اند، اگر عبادات ما صحيح و خالصانه اجنام بگريد، ما نيز رسيده

نقشه صحيح زندگى دادن از من، رضايت و خشنودى به آن  »3« » َأَال ِإنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو َال ُهْم َحيَْزنُونَ «
   از ماه رمضان به خاطر يك وعده خنوردن. مناز، قضاى من است، از مناز دلگري نشويد. قشه نيز از تون

______________________________  
  ».و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد«؛ 17: 23اسراء  -)1(

  .مولوى -)2(

  ».شوند ا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگني مىيقيناً دوستان خد! آگاه باشيد«؛ 10: 62يونس  -)3(
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  122: صرب از ديدگاه اسالم، ص

از پرداخت مخس و يك پنجم منفعت درآمد خود نفرت . نفرت پيدا نكنيد، چون روزه ماه رمضان، قضاى من است
  .دهم، مشا نيز به نقشه من راضى باشيد من نقشه مى. نداشته باشيد، چون مخس، قضاى من است

  :به قضاى من راضى نيسىت اگر

  »1« »َمْن َملْ يـَْرَض ِبَقضاِئى فـَْلَيْطُلْب َربّاً ِسوائى«

فقط ناِن شكم او را . من با او كارى ندارم. هاى من راضى نيست، برود و خداىي غري از من پيدا كند كسى كه از طرح
  .دهم، اما در قيامت از مهه چيز حمروم است مى

  .قضاى من كه به خري و مصلحت مشا است، راضى باشيدمن قضا دارم، بايد به 

  صرب در كنار بال

  :پنجم از حقايق شش گانه اين است كه

  »و الَبالءُ ِمّىن َو الصَّبـُْر ِمْنُكم«

  ها، من مشا را با چهره زيبا، هيكل، شهوت، پول، ثروت، فقر، حادثه، تلخى

آزمايش من . مرا آزمايش نكن! دعا نكنيد كه خدايا. كنم مى ها، داغ بچه، بيمارى بدن و كم شدن پول آزمايش ناگوارى
هاى من، خود را ديندار نگهداريد، براى رفع تلخى اين  مشا در مقابل اين آزمايش »2« .حتمى است و براى مهه هست

م آلوده صرب يعىن دين خود را نگهداريد و به حرا. ها به گناه، معصيت، فتنه، فساد و نا اميدى متوسل نشويد آزمايش
  .نشويد

______________________________  
  .54، حديث 12، باب 236/ 64: حبار األنوار -)1(

وآله يـَْوماً ِألَْصَحاِبِه أَيُُّكْم حيُِبُّ َأْن  عليه اهللا قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«، الباب التاسع؛ 42/ 1: إرشاد القلوب إىل الصواب -)2(
وا َأْصَحاَب اْلَكفَّارَاِت َو ُلوا ُكلَُّنا يَا َرُسوَل اللَِّه فـََقاَل أَ حتُِبُّوَن َأْن َتُكونُوا َكاحلَِْمِري الضَّالَِّه أَ َال حتُِبُّوَن َأْن َتُكونُ َيِصحَّ َو َال َيْسَقَم قَا
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ٍء ِمْن َعَمِلِه َو َلِكْن ِبالصَّْربِ َعَلى اْلَبَالِء َو َعِظيُم اجلَْزَاِء  ىْ الَِّذى نـَْفِسى ِبَيِدِه ِإنَّ الرَُّجَل َلَتُكوُن َلُه َدَرَجٌه ِىف اْجلَنَِّه َما يـَبـُْلُغَها ِبشَ 
 السالم ِإْن َسِخَط فـََلُه السََّخُط َو َقاَل عليهِلَعِظيِم اْلَبَالِء َو ِإنَّ اللََّه ِإَذا َأَحبَّ َعْبداً ابـَْتَالُه ِبَعِظيِم اْلَبَالِء فَِإْن َرِضَى فـََلُه الرَِّضا َو 

  ».َلْو يـَْعَلُم اْلُموِمُن َحاَلهُ ِىف السُّْقِم َما َأَحبَّ َأْن يـَُفاِرَق السُّْقَم أََبدا

  

  123: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   عالقه پروردگار به دعاى بندگان

خدا : وآله فرمودند عليه اهللا زمانش بيشرت در ماه مبارك رمضان است، چون پيغمرب صلى. اما قسم ششم چقدر عاىل است
اين كار را  »اكثروا« :فرمايد وآله مى عليه اهللا پيغمرب صلى. دهد هاى ديگر اجنام مى اين كار را در ماه رمضان بيشرت از زمان

  :خبش ششم اين است »1« .زياد اجنام دهيد

  »و االجاَبهُ ِمّىن َو الدُّعاءُ ِمْنُكمْ «

من اين زبان و دهان را به خاطر . د و با من حرف بزنيدجواب دادن به عهده من است، اما مشا نيز بيايي! بندگان من
  .ام كه مشا با من حرف بزنيد، چون من ناله مشا را دوست دارم خودم به مشا داده

كنند كه اشك روى صورتش خشك  ريزد كه مالئكه مقرب يقني مى زند، اشكى مى گاهى عبد با سوز دل با او حرف مى
ام و  من به اين كلمات يقني صد در صد دارم، چون ديده. شود ا مستجاب مىدعا يقين. نشده، دعايش مستجاب است

   ملس

______________________________  
َقْد  َو َقاَل َأْكِثُروا ِمْن َأْن َتْدُعوا اللََّه فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُموِمِنَني َأْن َيْدُعوُه وَ «؛ 2: ، كتاب الروضه7/ 8: الكاىف -)1(

َعَمًال يَزِيُدُهْم ِبِه ِىف اْجلَنَِّه فََأْكِثُروا ِذْكَر اللَِّه َما  َوَعَد اللَُّه ِعَباَدُه اْلُموِمِنَني بِاالْسِتَجابَِه َو اللَُّه ُمَصيـٌِّر ُدَعاَء اْلُموِمِنَني يـَْوَم اْلِقَياَمِه َهلُمْ 
َلُموا ِل َو النـََّهاِر فَِإنَّ اللََّه أََمَر ِبَكثْـَرِه الذِّْكِر َلُه َو اللَُّه َذاِكٌر ِلَمْن ذََكَرُه ِمَن اْلُموِمِنَني َو اعْ اْسَتَطْعُتْم ِىف ُكلِّ َساَعٍه ِمْن َساَعاِت اللَّيْ 

ءٌ  ُكُم االْجِتَهاَد ِىف َطاَعِتِه َفِإنَّ اللََّه َال يُْدَرُك َشىْ َأنَّ اللََّه َملْ َيْذُكْرُه َأَحٌد ِمْن ِعَباِدِه اْلُموِمِنَني ِإالَّ ذََكَرُه ِخبَْريٍ َفَأْعُطوا اللََّه ِمْن أَنـُْفسِ 
  ».ِه فَِإنَّ اللََّه تـََباَرَك َو تـََعاَىل َقاَل ِىف ِكَتاِبهِ ِمَن اخلَْْريِ ِعْنَدُه ِإالَّ ِبَطاَعِتِه َو اْجِتَناِب َحمَارِِمِه الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِىف َظاِهِر اْلُقْرآِن َو بَاِطنِ 
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السالم َقاَل َمْن َملْ َيْسَأِل اللََّه عز و جل ِمْن  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«، باب فضل الدعاء و احلث عليه؛ 467/ 2: الكاىف
  ».َفْضِلِه فـََقِد افْـتَـَقر

َعاِء فَِإنَُّكْم َال تـََقرَّبُوَن مبِِ  أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه« َا ِإنَّ َصاِحَب السالم يـَُقوُل َعَلْيُكْم ِبالدُّ ْثِلِه َو َال تـَتـْرُُكوا َصِغريًَه ِلِصَغرَِها َأْن َتْدُعوا ِ
  ».الصَِّغاِر ُهَو َصاِحُب اْلِكَبار

َعَفاُف َقاَل َو َكاَن أَِمُري السالم َأَحبُّ اْألَْعَماِل ِإَىل اللَِّه عز و جل ِىف اْألَْرِض الدَُّعاءُ َو أَْفَضُل اْلِعَباَدِه الْ  َقاَل أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه«
  ».السالم َرُجًال َدعَّا اْلُموِمِنَني عليه

  

  124: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ام كرده

  .خواهم داند كه من چه مى خدا مى: نگوييد. كنم اگر خبواهيد، به مشا عنايت مى

اما دوست دارم دهانت را باز كىن، دستت  خواهى، دامن چه مى مى: فرمايد مى. خواهد صداى تو را بشنود داند، اما مى مى
رتين حال عبادت است كه به مالئكه دعا . او را ببينيد، متكرب نيست: ام بگومي را دراز كىن، گردنت را كج كىن، اين حال 

  .ريزد كند، اشك مى مى

تجابت دعا بينند، از اس كنند كه اشك روى صورت او خشك نشده، دعايش مستجاب است، اما مى مالئكه فكر مى
دهد و مشكلش را  بينند شرايط اجابت در او مجع است، پس چرا پروردگار جوابش را منى مى. شوند خربى نشد، نگران مى

  ات هست؟ مشكلى در اجابت دعاى بنده! خدايا: كنند كند؟ عرض مى حل منى

دهى؟ خطاب  و را منىپس چرا جواب ا: پرسند مى. اش نيست هيچ مشكلى در دل بنده من و گريه: رسد خطاب مى
آيد، دوست دارم مهيشه مرا  چون دوستش دارم، صداى او را نيز دوست دارم، اگر جواب بدهم، ديگر نزد من منى: رسد مى

  :بايد معلم به ما ياد بدهد كه چه بگوييم و چگونه حرف بزنيم »1« .خبواند

  »2« »تـَرَْكَتِىن ناِطقاً َألَِضجَّّن الَْيَك بني أهلها ضجيج اآلملنيفَِبِعزَِّتَك يا َسيَِّدى َو َمْوالَى اْقِسُم صاِدقاً لَِئْن «

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته
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  11مقام انسان صرب در برابر گناهان 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

______________________________  
َعاِء لَِيُكوَن َأْعَظَم  َني عليهَعْن أَِمِري اْلُموِمنِ «؛ 31: عده الداعى و جناح الساعى -)1( َا ُأخَِّرْت َعِن اْلَعْبِد ِإَجاَبُه الدُّ السالم ُرمبَّ

  ».ِألَْجِر السَّاِئِل َو َأْجَزَل ِلَعطَاِء اْآلِملِ 

ها، فإّىن إقض لعبدى هذا حاجته و أّخر : إّن العبد ليدعو الّله و هو حيّبه فيقول جلربئيل: وآله عليه اهللا قال رسول اللَِّه صلى«
  ».احّب أن ال أزال أمسع صوته

  .دعاى كميل 708: اقبال االعمال -)2(

  

  125: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

صرب به اين . نازل فرموده است، حقيقت صرب استاز حقايق نفيس نفسى كه قرآن جميد بيش از صد آيه در رابطه با آن 
معارف اهليه، متام مواردى را . معنا است كه انسان خودش را در حرمي حق، دين و اميان حفظ كند و هزينه غري خدا نشود

  .اند كه الزم است انسان در آن صرب كند و خود را حفظ كند، بيان كرده

دهد و دلربى آن نيز بسيار قوى  هاى گوناگوىن رخ نشان مى هر كسى، به صورتاز مجله صرب در برابر گناه كه تا آخر عمر 
براى تأمني سالمت و : اند خداوند مهربان، انبيا، ائمه طاهرين، اولياى اهلى و دلسوزان، از مرد و زن خواسته. است
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ت، روح، نفس، باطن، سعادت دنيا و آخرت خود، در برابر هر گناهى، خود را حفظ كنيد و نگذاريد دامن پاك، فطر 
  .ظاهر، دنيا و آخرت مشا آلوده شود، چون هر آلودگى، حجاىب بني مشا و رمحت و فضل و احسان پروردگار است

كنند كه اگر   اى ارزياىب مى السالم در يكى از دعاهاى شريف خود گناه را به گونه وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه
دارند، و اگر پاكدامنان به اين ارزياىب توجه داشته  اور كنند، يقيناً از گناه دست برمىگناهكاران اين ارزياىب حضرت را ب

  .كوشند تا به گناه آلوده نشوند باشند، مى

آن بصريت و علمى كه از خدا، رسول خدا، امرياملؤمنني و حضرت . السالم بر اساس بصريت و علم است ارزياىب امام عليه
   السالم رسيده زين العابدين عليه السالم به سيدالشهداء عليهم

  السالم در اين ارزياىب، سه مسأله را در ارتباط با گناه كه از آثار گناه است، امام عليه. است

  :جتربه تاريخ گنهكاران نيز نشان داده است كه گنهكار، به اين سه بال دچار خواهد شد. كنند مطرح مى

  126: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »ْتِىن اَخلطايا ثـَْوَب َمَذلَِّىت اْلَبسَ ! اهلى«

مشا بدون  . گناهان، معاصى و خطاها، ما را از ارزش واقعى خواهد انداخت! خدايا: فرمايند السالم مى امام سّجاد عليه
رباره اند كه د گناه، نزد پروردگار مهربان عامل ارزشى داريد كه از خود حضرت حق، در تفاسري قرآن جميد اين روايت را آورده

  :جايگاه انسان نقل شده است

  »2« »االْنساُن ِسّرى َو انَا ِسرُّهُ «

  .در اين عامل خلقت، انسان گنج پنهان من است و من نيز گنج پنهان درون انسان هستم: فرمايد پروردگار مى

گناه، اين . هستم انسان راز من و من راز انسان. انسان براى من است و من نيز براى انسان هستم: تر به عبارت روشن
كشاند كه پروردگارى كه انسان سّر او و او سّر انسان است،  كند و روزگار انسان را به جاىي مى ارزش را نابود مى

  :فرمايد مى

يعىن ديگر ارتباطى با حرمي و سّر من خنواهد . اين جنس دو پا مانند چهارپايان است »3« » أُْولِئَك َكاْألنـَْعِم َبْل ُهْم َأَضلُ «
  .باشم باشد و من نيز براى او مى داشت، با اين كه انسان سّر من و از من مى
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  .انسان اين ارزش را در پيشگاه مبارك خدا و انبياى خدا دارد

   ارزش وجودى پرورش يافتگان دين

  :وآله بر اساس اين مالك اعالم كردند عليه اهللا صلىرسول خدا 

______________________________  
  .21، املناجاه االوىل، حديث 32، باب 142/ 91: حبار األنوار -)1(

  .91/ 2مقدمه : منهاج النجاح ىف ترمجه مفتاح الفالح -)2(

  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 7: 179اعراف  -)3(

  

  127: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »سلماُن مّنا اهل البيت«

پس به چه مالكى سلمان . بيت است و اّال گوشت، پوست، استخوان، رگ، پى و خون سلمان را كه نفرمودند از ما اهل
وآله و  عليه اهللا لىكند كه سالم مرا به پيغمرب ص السالم است؟ به چه مالكى پروردگار جربييل را مأمور مى بيت عليهم از اهل

  :كند چهار نفر ابالغ كن؛ على، سلمان، ابوذر و مقداد؟ به چه مالكى جربييل به پيغمرب صلى اهللا عليه و آله عرض مى

ان اهللا « »2« شت من مشتاق تو است؟ اين مالك، مالك بدىن، مادى و ظاهرى است؟: به اين غالم و برده بگو
  »3« »كم و لكن ينظر اىل قلوبكمالينظر اىل صوركم و ال اىل اموال

اين ظاهر و ماديت را مهه موجودات زمني . نگر است، نه ظاهر نگر خدا باطن. خدا به قيافه و ثروت مشا كارى ندارد
  .دارند

آن ارزش وجودى برخاسته از  »سلمان منّا اهل البيت« :وآله اعالم كنند عليه اهللا آن مالكى كه باعث شده پيامرب اكرم صلى
  .ويت، معرفت، اميان، عمل، اخالص و كمال سلمان استمعن

   السالم دارد، تا جاىي كه وقىت انسان اين ارزش را در پيشگاه مبارك ائمه طاهرين عليهم
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  السالم در برابر ديد كند، امام عليه السالم را باز مى درب اتاق حضرت صادق عليه »4« »ابان بن تغلب«

______________________________  
  .6، حديث 3، باب 313/ 11: حبار األنوار -)1(

وآله ِإنَّ اْجلَنََّه َألَْشَوُق ِإَىل َسْلَماَن ِمْن َسْلَماَن ِإَىل  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 10، باب 341/ 22: حبار األنوار -)2(
  ».ْلَجنَّهِ اجلَْنَِّه َو ِإنَّ اْجلَنََّه َألَْعَشُق ِلَسْلَماَن ِمْن َسْلَماَن لِ 

  .6، حديث 20، باب 264/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

، راويان احاديث كتاب و شناخت طريق موف به آنان، بنام خداوند 408/ 6: من الحيضره الفقيه، ترمجه غفارى -)4(
   خبشنده مهربان شرح املشيخه

و آنچه در آن از ابان بن تغلب  :... فته استاهللا گ نويسنده كتاب حمّمد بن على بن حسني بن موسى بن بابويه قّمى رمحه
از سعد بن عبد اللَّه از يعقوب  -رضى اللَّه عنه - ام از پدرم اش ابو سعيد است نقل شده، پس آن را روايت كرده كه كنيه

و در بن يزيد از صفوان بن حيىي از اىب ايّوب از اىب على صاحب كلل از ابان بن تغلب، و او كندى و از اهل كوفه است، 
السالم نام او را برد و آن حضرت   السالم از دنيا رفته است، و مجيل بن درّاج در نزد امام صادق عليه ايّام امام صادق عليه

براسىت كه أبان بن : و نيز به ابان بن عثمان فرمود. خدايش رمحت كند آرى خبدا سوگند مرگ او دمل را بدرد آورد: گفت
. كرده است، پس تو هر روايىت را كه او براى تو نقل كرده است آن را از من روايت كن  تغلب از من روايات بسيارى نقل

  .كند و او حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسالم را ديدار كرده و از آن دو امام روايت مى

ت، و داراى  ابان بن تغلب ثقه و از بزرگان است، و در فقه و حديث و قراءت و ادب و لغت وارد و استاد اس«: توضيح
ا غريب القرآن يعىن تفسري لغات مشكل قرآن و كتاب فضائل است، و قراءت معروىف دارد  ائى است كه از مجله آ كتا

در نزد قرّاء مشهور و طريق مّوف باو به ابو على صاحب كلل كه جمهول احلال است، ضعيف است، وىل طريق او بصفوان 
  ».است ميتوان اين طريق را باين جهت تصحيح منود صحيح است، و چون صفوان از اصحاب امجاع

  

  128: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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دهند كه ابان بنشيند، به فرزند خود  اجازه منى. بيا در كنار من بنشني: فرمايند شوند و به ابان مى او متام قد بلند مى
ن كن و پشىت »1« برو زيرانداز و پشىت بياور،: فرمايند مى . حاال بنشني: فرمايند بعد به ابان مى. بگذار زير پاى ابان 

  مالك اين ارزش در ابان، جز معرفت، پاكى و درسىت ابان، چه بوده است؟

را شنيدند، چنان   »2« »عبداهللا بن اىب يعفور«السالم وقىت خرب مرگ  امام صادق عليه: اند هاى قرن چهارم نوشته در كتاب
به حمض  »3« را رمحت كند،» عبداهللا بن اىب يعفور«خدا : لرزيد، بعد فرمودند هاى مباركشان مى كردند كه شانه گريه مى

   ورودش به

______________________________  
  :اصل روايت پيدا نشد وىل روايىت به اين مضمون آمده است -)1(

َعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسىِّ َقاَل َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه ص َو ُهَو ُمتَِّكٌى َعَلى ِوَساَدٍه «بأمته؛  ، ىف الرفق235/ 16: حبار األنوار
  ». َغَفَر اللَُّه لَهُ ِإْكرَاماً َلُه ِإالَّ  َفأَْلَقاَها ِإَىلَّ ُمثَّ َقاَل يَا َسْلَماُن َما ِمْن ُمْسِلٍم َدَخَل َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم فـَيـُْلِقى َلُه اْلِوَساَدهَ 

السالم شيخ  ابو حممد از قبيله عبدالقيس از حمدثان و فقهاى نامدار شيعه و از خواص اصحاب امام صادق عليه -)2(
ابوالعباس جناشى وثاقت او را با تكرار كلمه ثقه تاكيد منوده است وى از قاريان و مفسران قران بوده است مجعى از حمدثان 

بداهللا بن سنان و عبداهللا بن مسكان و ابو مجيله وابان بن عثمان و اسحاق بن عمار از او، حديث  معروف مانند ع
عبداهللا با وجود علم سرشار و موقعيت ممتازى كه داشت از بيماريهاى جسماىن رجنور بود و در زمان امامت امام . اند گرفته

  78/ 11: عارف تشيعدايره امل. السالم به بيمارى طاعون از دنيا رفت صادق عليه

  .، راويان احاديث كتاب و شناخت طريق موف به آنان393/ 6: من الحيضره الفقيه، ترمجه غفارى -)3(

رضى اللَّه  -ام آن را از امحد بن حمّمد بن حيىي العطّار و آنچه در آن از عبد اللَّه بن أىب يعفور آمده است، پس روايت كرده
عبد اللَّه برقى از پدرش از حمّمد بن اىب عمري از محّاد بن عثمان از عبد اللَّه بن  -امحد بن أىباز سعد بن عبد اللَّه، از  -عنه
  .يعفور -أىب

عبد اللَّه بن اىب يعفور واقد يا وقدان عبدى به والء از اهل كوفه است و بسيار جليل القدر و مورد احرتام امام «: توضيح
اند، در زمان حضرت صادق از دنيا  از حواريان امام باقر و امام صادق دانسته صادق عليه الّسالم است و رجالّيون او را

  ».رفت و حضرتش براى او رمحت فرستاد و مدحش در روايات بسيار آمده است، و طريق مّوف به او صحيح است
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َدَخْلُت َعَلى َأِىب َعْبِد اللَِّه  َعْن َأِىب أَُساَمَه َقالَ «، الفصل الثالث ىف آداب الشيعه؛ 65: مشكاه األنوار ىف غرر األخبار
َو يَْأُخُذ ِبَقْوِىل ِإالَّ  -َأَحداً ُيِطيُعِىن  السالم ِألَُودَِّعُه فـََقاَل ِىل يَا َزْيُد َما َلُكْم َو لِلنَّاِس َقْد َمحَّْلُتُم النَّاَس َعَلىَّ َو اللَِّه َما َوَجْدتُ  عليه

  ».لَِّه ْبَن َأِىب يـَْعُفوٍر فَِإنَُّه أََمْرتُُه بَِأْمٍر َو أَْوَصْيُتُه ِبَوِصيٍَّه فَاتـََّبَع قـَْوِىل َو َأَخَذ ِبَأْمرِىَرُجٌل َواِحٌد َرِحَم اللَُّه َعْبَد ال

  

  129: صرب از ديدگاه اسالم، ص

امرياملؤمنني وآله و يك طرف به خانه جدم  عليه اهللا دهد كه يك طرف آن به خانه پيغمرب صلى عامل بعد، خدا جاىي به او مى
السالم  السالم ويك طرف به خانه جدم حضرت سيد الشهداء عليه السالم ويك طرف به خانه عمومي امام جمتىب عليه عليه

  .مالك اين مقام، پاكى، معرفت وكرامت نفس او بوده است. وصل است

   ارزش و مقام انسان

السالم سجده كردند، يعىن به كل  به حضرت آدم عليهمالئكه وقىت . انسان در نزد متام فرشتگان نيز داراى ارزش است
براى اين كه فرشتگان عامل، على اخلصوص فرشتگان عرش و حول عرش ارزش انسان را در . ها سجده كردند انسان

  .دانستند پيشگاه خدا مى

مر معنوى است؟ امر ا. دانيم كه عرش چه مقامى است و چه اشراىف به عامل دارد منى. ما از عرش و حول عرش خرب ندارمي
در هر صورت، هر چه هست و هر كجا هست، . ممكن است مكان باشد: گويند ها مى مادى و معنوى است؟ بعضى

. جايگاه فرشتگان مقرب پروردگار است و مقام بعد از عرش نيز مقام فرشتگاىن است كه مادون فرشتگان مقرب هستند
  :فرمايد اركه مؤمن را ببينيد كه پروردگار مىدر مورد آن مقام بعد از عرش، آيه هفتم سوره مب

فرشتگاىن كه حامل عرش هستند و اين محل و فرشتگاىن كه در اطراف عرش  »1« » الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْولَهُ «
  .اين فرشتگان هم مؤمن دامي هستند و هم بنده عملى دامي پروردگار. هستند، براى ما روشن نيست

  :گويند مرتب به پروردگار عامل مىاينان 

  »ٍء رَّْمحًَه َو ِعْلًما َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشىْ «
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______________________________  
  ».كنند و آنان كه پريامون آن هستند فرشتگاىن كه عرش را محل مى«؛ 40: 7غافر  -)1(
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  .مهه چيز را فرا گرفىتتو با علم و رمحت خود، ! خدايا

  :گويند بعد مى

كنيم كه متام بندگان توبه خواه خود را مورد  ما فرشتگان مقرب از تو درخواست مى! خدايا »1« »َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا«
  .آمرزش قرار بدهى

   هاى معنوى گناه، نابود كننده ارزش

  .السالم را از دست خواهد داد دا، انبيا و مهه امامان عليهماگر كسى از اين ارزش بيافتد، ميلياردها دعاگو و نگاه خ

  :فرمايد پروردگار در سوره آل عمران مى

مشا . اند، ابدا نگاه خنواهم كرد در قيامت به گناهكاراىن كه آلودگى را به عامل بعد آورده »2« » َوَال يَنظُُر ِإَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقَيَمهِ «
  .شود فكر كنيد كه در اين صورت شخص گناهكار به چه غربىت در آن عامل دچار مى

  »االنساُن ِسّرى و انَا ِسرُّهُ «

   گناه، اين: ايندفرم امام چهارم عليه السالم مى. هاى او پابرجا باشد وقىت است كه ارزش

______________________________  
اى، پس آنان را كه توبه   از روى رمحت و دانش مهه چيز را فرا گرفته! پروردگارا:] گويند و مى[« ؛ 40: 7غافر  -)1(

  ».اند بيامرز اند و راه تو را پريوى منوده كرده

  ».منايد منى]  تلطف و رمح[و در قيامت به آنان نظر «؛ 3: 77آل عمران  -)2(



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

 

  

  131: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند ها را از بني برده، انسان را ذليل مى ارزش

السالم، انسان در دنيا نيز به غربت كامل دچار  وآله و ائمه عليهم عليه اهللا با از دست رفنت ارزش نزد پروردگار، پيغمرب صلى
  .شود گرفته مىشود، يعىن متام وسايل كمك دهنده معنوى از او   مى

  :فرمايد در سوره مباركه يونس مى

تربيىت، كار به جاىي  ادىب و ىب اگر در گناه كردن، ىب! اى مردان و زنان »1« »ِإن َميَْسْسَك اللَّهُ ِبُضّر َفَال َكاِشَف َلهُ ِإالَّ ُهوَ «
  .گره را باز كند  تواند اين اى بياندازم، در عامل كسى جز خود من منى برسد كه من به زندگى مشا گره

باز كردن اين گره منوط به اين است كه از متام گناهان بريون بياىي و دوباره به ارزش از دست رفته خود برگردى، تا من گره 
  .گذارم بندم و هيچ راه فرارى براى تو باز منى ها را به روى تو مى را باز كنم و اال متام جاده

ا هاىي د مگر نبودند كساىن كه چنني گره ا خورد؟ كساىن كه خدا حىت دل نزديكرتين دوستان آنان را از آ ر زندگى آ
به آمريكا رفت كه سى و . توانيم از تو حمافظت كنيم منى: مگر نبود شاه كه به مصر، مراكش و پاناما رفت، گفتند. برگرداند

سرطان  . توانيم از تو نگهدارى كنيم ىمن: هفت سال، روزى چهار ميليون بشكه نفت به آنان داده بود، اما به او گفتند
ا گفتند گرفت، قوى   :ترين طبيبان عامل را آوردند، آ

توانيم تو را معاجله كنيم، عاقبت به حالت نيمه جان او را به مصر آوردند، چند طبيب يهودى صهيونيسم و اسرائيلى  منى
  :دور او چرخيدند و از او پول گرفتند و گفتند

م و عاقبت او را كشتند و در قربستان كهنه و قدميى مصر دفن كردند و فقط چند سگ ولگرد دور قرب كني تو را مداوا مى
  .زدند او پرسه مى

  ها قدميى. تواند آن گره را باز كند اگر گره به زندگى مشا بياندازند، كسى منى

______________________________  
  ».دى رساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيستو اگر خدا تو را آسيب و گزن«؛ 6: 17انعام  -)1(
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هاى  اگر با خدا باشى، دل. نه پادشاهى دربار و كاخ و ختت» با خدا باش و پادشاهى كن«: گفتند مجله زيباىي مى
   وآله و دوازده عليه اهللا يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب صلى

  متام فرشتگان عرش را. قلوب مؤمنني را با تو مهراه خواهد كرد السالم و متام امام عليه

اگر خدا مهه درهاى خري را باز  »1« .ها را به روى تو باز خواهد گذاشت مسئول دعاى به تو خواهد كرد و متام راه
سان ببندند و  ورز، شيطان پرست ودچار هواى نفس، ممكن است راه را به روى ان گر، حسود، كينه بگذارد، زمينيان فتنه

  كارى كنند كه خري خدا به انسان نرسد؟

  :خدا در سوره يونس جواب اين مطلب را نيز داده است

توانند و من  خبواهم خريى به تو برسامن، اگر متام عامل مجع شوند كه نگذارند، منى »2« » َو ِإن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفَال َرآدَّ ِلَفْضِلهِ «
  .چون مالك، خدا است و عامل مالك ديگرى ندارد. رسامن خري را به تو مى

ايت غري  ايت است و عامل، كرم و رمحىت ىب رمحت و كرم خدا ىب. مهچنني خدا قادر است و عامل قدرمتند ديگرى ندارد
  .او ندارداز 

السالم و فرشتگان با ما  اگر مهه در برابر گناهان صرب كنيم، نريوىي مانند خدا، انبيا، ائمه عليهم. صرب بسيار ارزش دارد
السالم و اولياى خدا از اين كه در زندگى ضرر كنند، كمرتين نگرانىي نداشتند، چون  خواهند بود و متام انبيا، ائمه عليهم

  .آيد، خري و خوىب است ردن براى مؤمن حمال است، آنچه براى مؤمن به وجود مىدانستند كه ضرر ك مى

______________________________  
 السالم َقاَل ِإَذا َأَرْدَت َأْن تـَْعَلَم َأنَّ ِفيَك َخْرياً َفاْنظُْرِإَىل قـَْلِبَك َفِإْن َكاَن حيُِبُّ َأْهلَ  َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 12/ 2: الكاىف -)1(

ِه َو حيُِبُّ َأْهَل َمْعِصَيِتِه فـََلْيَس ِفيَك َطاَعِه اللَِّه َو يـُْبِغُض َأْهَل َمْعِصَيِتِه َفِفيَك َخيـٌْر َو اللَُّه حيُِبَُّك َو ِإْن َكاَن يـُْبِغُض أَْهَل َطاَعِه اللَّ 
  ».َخيـٌْر َو اللَُّه يـُْبِغُضَك َو اْلَمْرءُ َمَع َمْن َأَحبَّ 

  ».اى نيست و اگر براى تو خريى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده«؛ 10: 107يونس  -)2(
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   السالم خرب شهادت حضرت اىب عبداهللا احلسني عليه

وآله   عليه اهللا السالم در سحرگاه بيست و هفت رجب، وقىت صورتش را روى قرب پيغمرب صلى حضرت اىب عبداهللا احلسني عليه
   دمل: گريه كرد و عرضه داشت  گذاشت،

  .خواهد از كنار تو بروم منى

البته خواب امام و پيغمرب . وآله را ديد عليه اهللا در حاىل كه اشك روى صورت حضرت مانده بود، پيغمرب صلى. خوابش برد
  با بيدارى آنان يكى است؛

  »1« »تَناُم َعْيناَى َو اليَناُم قـَْلِىب «

ا حجت است امام حسني . وآله را در خواب ديد، مهديگر را در آغوش گرفتند عليه اهللا پيغمرب صلى. خواب براى آ
  !حسني من: خواهم از نزد مشا بروم، اما پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود منى: السالم گريه كرد و فرمود عليه

  »2« »اْخرُْج فَانَّ الّله َقْد شاَء اْن َيراَك َقِتيًال «

السالم و من، شهادت را  خداى تو، براى حفظ دين و زمحات انبيا عليهم! حسني من. ت عراق برونزد من منان، به مس
  .براى تو رقم زده است و مقامى در اين عامل براى تو قرار داده كه جز از طريق شهادت به آن مقام خنواهى رسيد

سرباالىي سنگيىن به نام جهاد، ! جانحسني : چون به حضرت گفته بودند. اين سفر و كربال براى او تلخ و سخت بود
ها در پيش دارى، اگر در اين سرباالىي حركت كىن، به گنج  ها و اسارت گرفنت زينب و بچه شهادت، آتش گرفنت خيمه

  .رسى كه آن گنج خمصوص تو است و براى كس ديگرى نيست ابدى مى

______________________________  
  .6، حديث 35ب ، با123/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .2، حديث 37، باب 364/ 44: حبار األنوار -)2(
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شاميان و كوفيان بايد در طال و نقره و آب . باال رفنت از اين سرباالىي تلخ است و نفس نفس زدن و خسته شدن دارد
  .از تشنگى مبرييد هاى يك يا دو ساله خنك بغلتند و تو در اينجا با فرزند شش ماهه، بچه

  :السالم فرمود اما امام عليه

  »1« »اهلى ِرضاً ِبَقضاِئَك َصْرباً َعلى َبالِئَك َتْسِليماً ِالْمرَِك الَمْعُبوَد ِىل ِسواكَ «

در عوض اين شهادت چه چيزى به او دادند؟ سه مجله از وجود مبارك امام زمان . به هيچ چيز غري از خودت نظر ندارم
هاى خاص  كنم آن سخنراىن از لطف ام كه فكر مى السالم حتليل كرده راجع به جايزه شهادت امام حسني عليهالسالم  عليه

  .نظري بوده است السالم ىب پروردگار به من بوده، و در عمرم نسبت به حضرت اىب عبداهللا احلسني عليه

   ارزش و مقام انسان

هر قدم و . ارزشى حركت كردن صربى؛ يعىن به سوى ىب ىب. كند مىدهد كه انسان را حفظ  صرب به انسان ارزشى مى
  .اى از آلودگى، يك قدم دور شدن از خدا، ائمه، انبيا و فرشتگان عرش است نقطه

اى گره نزده است، بلكه زلف مشا را فقط به فرشتگان  ارزش انسان به قدرى باال است كه خدا زلف مشا را با هر مالئكه
ا را به مشا گره بزنند. گره زده استعرش و اطراف عرش     .بقيه فرشتگان در آن مقام نبودند كه زلف آ

   بار ديگر از ملك پرّان شوم

______________________________  
  .8/ 3: ينابيع املوده لذوى القرىب، القندوزى -)1(
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  ***»1«  آنچه اندر وهم نايد آن شوم

   ديدى تو ز پايبند شهوتطريان مرغ 

  به در آى تا ببيىن طريان آدميرتسد آدمى به جاىي كه جبز خدا نبيند

 »َمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء َربِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصِلًحا َو َال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِه َربِّه َأَحَدا« »2«  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
كند كه  هاى بسيار قوى ما نباشد، انسان باور منى ارزش كجا؟ اگر بعضى از روايات در كتاب فرشته كجا و انسان با »3«

سعى من اين است كه مطالب خيلى بلند را نگومي و مهچنني سعى من اين است كه . مقام انسان تا اين حد باال باشد
  .م بگوميدين را در آن حد عاىل و تا آجناىي كه صد در صد به آن يقني دارم، براى مرد

» اصول كاىف«او حدود هفده هزار روايت را در ده جلد به نام . كار بسيار مهمى اجنام داده است  »4«  مرحوم كليىن
  .آورى كرده است مجع

كارى به علماى ديگر ندارم، كه بعضى از روايات    -آن رواياتى كه بني خودم و پروردگار: او در اول اين كتاب نوشته است
و طبق قواعدى كه خودم به آن مطمئن بودم،  -به نظر ما اين روايت ضعيف است: كتاب مرا بررسى كنند و بگويند

ا در قيامت مرا گرفتار نكند، در اين كتاب نوشتم رواياتى را كه بني خودم و خدا حجت بوده است كه ذكر اين گونه . آ
رسى در آجنا  مگر هر قلمى را بايد برداشت و هر چيزى را نوشت و هر حرىف را زد؟ حساب. ترسيدند از قيامت مى

  .عجيب دقيق است

   حال مؤمن صبور بعد از مرگ

______________________________  
  .ابن ميني -)1(

  .شريازى سعدى -)2(

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار «؛ 18: 110كهف   -)3(
  ».اجنام دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

  .آمده است 15شرح حال ايشان در كتاب حالل و حرام ماىل، جلسه  -)4(
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به . اى هشت ميليون نفر را كشته: گويند آورند و به او مى كسى را در روز قيامت مى: فرمايند وآله مى عليه اهللا مرب صلىپيغ
آن وقت كه : گويد خداوند مى. داىن، من چاقو نيز تا به حال به دست نگرفتم هيچ كس نداند، تو مى: گويد پروردگار مى

  دهانت بريون آمد، با آن يك كلمه تو، هشت ميليون نفر ازدر اروپا، آملان و انگليس، يك كلمه از 

وقىت سنگ حلد را در  »1« .يك كلمه حرف نيز حساب و كتاب دارد. بندگان مرا مانند برگ درخت روى زمني رخيتند
 ريزند، مهسر، فرزند، عروس، داماد، عمو، داىي، عمه، خاله و رفيق، مهگى به سوى چينند و خاك روى قرب مى قرب مى

بني مّيت و كساىن كه پشت كردند، از عامل برزخ حالت : فرمايند وآله مى عليه اهللا گردند، پيغمرب صلى هاى خود برمى خانه
  .روند بيند كه مهه مى شود و مى پنجره مانندى پيدا مى

بيند   مى. ان هستندكساىن كه براى ما دغدغه دارند، انبيا، ائمه، اوليا و فرشتگ. كند، خداست آن كسى كه ما را رها منى
  :رسد خطاب مى. كه مهه رفتند

  »بَقيت فريداً، َوِحيداً ىف حلََِدكَ ! َعْبِدى«

  :تو را تنها گذاشتند و رفتند؟ به تو رمحى كنم كه

  »2« »فأَنَا َرِمحَك اليوم رمحًه تـَتـََعجَُّب اخلالئُق منها«

______________________________  
وآله فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأْوِصِىن فـََقاَل اْحَفْظ  عليه اهللا َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبُّ صلى«؛ 14، حديث 115/ 2: الكاىف -)1(

ُكبُّ النَّاَس َنَك َوْحيََك َو َهْل يَ ِلَساَنَك قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأْوِصِىن َقاَل اْحَفْظ ِلَساَنَك َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَْوِصِىن قَاَل اْحَفْظ ِلَسا
  ».َعَلى َمَناِخرِِهْم ِىف النَّاِر ِإالَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهم

ابو سعيد خدرى از پيغمرب «؛ ]7تا  1آيات : 1سوره الفاحته [، 13/ 1: تفسري منهج الصادقني ىف إلزام املخالفني -)2(
و از تابعني » الرمحن رمحن الدنيا و الرحيم رحيم اآلخره«گفت كه  السالم مى وآله روايت كرده كه عيسى عليه عليه اهللا صلى

صحابه منقولست كه او سبحانه رمحن است نسبت جبميع مردمان از مون و كافر و بر و فاجر به اين معىن كه خالق و 
ن و رازق مهه است و رحيم است مبونان باين وجه كه توفيق دهنده ايشان است در طاعت و عبادت و آمرزنده ذنوب ايشا
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دهنده ثواب ايشان و رساننده ايشان بدرجات جنان و فريادرس ايشان در ظلمت قرب و حسرت قيامت و فزع نامه خواندن 
و خوف ميزان و صراط و نريان چنان كه در آثار آمده كه چون بنده مون را بقرب در آورند و سر قرب را استوار كرده دوستان 

نج حلد تنگ و تاريك تنها بگذارند حق سبحانه و تعاىل از روى لطف و بنده و مصاحبان مهه باز گردند و او را در ك
اى بنده من در اين كنج حلد تنها مانده آن دوستان و ياران كه از » عبدى بقيت فريدا وحيدا«نوازى خطاب كند به او كه 

فانا «ينجا تنها بگذاشتند براى ايشان در حق من عصيان ميكردى و رضاى ايشان را برضاى من اختيار ميكردى تو را ا
امروز تو را برمحت شامله خود بنوازم چنان كه مهه خاليق از آن تعجب منايند پس » رمحك اليوم رمحه تتعجب اخلالئق منها

يار و از وطن و ديار خرد جدا افتاده و از  خطاب فرمايد بفرشتگان كه اى مالئكه من اين غريىب است بيكس و ىب
و احلال در اين كنج حلد مهمان منست آنچه مقدور مشا ميشود بروى كرم و احسان منائيد و درى  مهنشينان خود دور شده

از جنت بر او گشائيد و قرب او را موسع و منور سازيد و انواع رياحني و موايد نزد او حاضر كنيد و بعد از آن او را مبن 
  ».خواهم بود تا روز قيامت مونس و مهنشني او» اللَّه مونس كل وحيد«واگذاريد كه مبقتضاى 
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  اين خدا را. چنان خودم از تو پرستارى كنم كه متام موجودات شگفت زده شوند

  .رسند هيچ كدام به داد ما منى. خدا اين گونه است. از دست ندهيم

ن  آيند و رختخواىب هاىي مى بعد فرشته: فرمايد وآله مى عليه اهللا پيامرب صلى مانند رختخواب شب زفاف براى روح او 
السالم، قرآن، عبادت و كار خري دويدى، روزه گرفىت، مناز  عمرى را براى خدا و انبيا، ائمه عليهم: گويند مى. كنند مى

  .اى، اسرتاحت كن، تا موقعى كه بياييم و تو را بيدار كنيم خواندى، خسته شده

ها سال ديگر  شود؟ ممكن است ميليون چه وقت قيامت برپا مى. شود ت برپا مىكنند؟ وقىت كه قيام چه وقت بيدارش مى
  .دانيم باشد، يا ده هزار سال ديگر، منى

  :گويد كنند، شخص كنارى به او مى وقىت بيدارش مى: اين عبارت از قرآن است

دامن، فكر كنم يك ساعت  منى: گويد كند كه من چه موقع از دنيا رفتم؟ به او مى چه مقدار در عامل برزخ بودى؟ فكر مى
  .كيفيت اين اسرتاحت را ببينيد  »1« .ام يا نصف روز است كه من مرده
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چون تو از فرشته باالترى و بايد  -شود اى امر مى روند، به فرشته بندند و مى درب قربت را كه مى! بنده من: فرمايد خدا مى
  .ز قيامت مناز خبوان و تسبيح بگو كه پرونده بنده من بسته نباشدبر سر قرب برو و تا رو : گويند مى -در قرب اسرتاحت كىن

  .ام منتقل كنيد ثواب كل آن منازها را در پرونده بنده

______________________________  
ا فََأماَتُه اللَُّه ِماَئَه َأْو َكالَّذى َمرَّ َعلى قـَْرَيٍه َو ِهَى خاِويٌَه َعلى ُعُروِشها قاَل َأىنَّ ُحيْىي هِذِه اللَّ «؛ 2: 259بقره  -)1( ُه بـَْعَد َمْوِ

 َطعاِمَك َو َشراِبَك َملْ يـََتَسنَّْه َو اْنظُْر عاٍم ُمثَّ بـََعَثُه قاَل َكْم لَِبْثَت قاَل لَِبْثُت يـَْوماً َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَه عاٍم فَاْنظُْر ِإىل
اللََّه َعلى ُكلِّ  ًه لِلنَّاِس َو اْنظُْر ِإَىل اْلِعظاِم َكْيَف نـُْنِشُزها ُمثَّ َنْكُسوها حلَْماً فـََلمَّا تـَبَـنيََّ َلُه قاَل َأْعَلُم َأنَّ ِإىل ِمحارَِك َو لَِنْجَعَلَك آيَ 

  »ٍء َقديرٌ  َشىْ 

  

  138: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   بار ديگر از ملك پران شوم

  :السالم در ارتباط با گناه است اين يكى از نظرات حضرت زين العابدين عليه »1«  آنچه در وهم نايد آن شوم

  »2« »اْلَبَسْتِىن اَخلطايا ثـَْوَب َمَذلَِّىت ! اهلى«

  .در برابر گناه صرب كنيد. كند ارزش مى گناه مشا را ىب

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  12وآله  عليه اهللا آيني مهرمهر و حمبت پيامرب اسالم صلى

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

وآله در مردم رواج دادند و خود حضرت نيز در  عليه اهللا اى كه وجود مبارك رسول خدا صلى هاى بسيار پسنديده از روش
گرفتند، به عيادت بيماران  قدم بودند و اين روش را با حوصله، حمبت و بدون اتالف وقت به كار مىاجراى اين روش پيش 

  .رفنت بود

مهر،   وآله به خصوص در منطقه مكه و مدينه نسبت به مهديگر، ىب عليه اهللا مردم قبل از بعثت وجود مبارك رسول خدا صلى
  .رگريى، نزاع و برخوردهاى طوالىن مدتى داشتندكينه ورز، متقلب و اهل فتنه بودند و گاهى با هم د

ها بيش از صدسال  ها و نزاع وآله مبعوث به رسالت شدند، از تاريخ اين درگريى عليه اهللا زماىن كه پيغمرب صلى: نويسند مى
  پدران با هم جنگيده بودند. گذشت مى

______________________________  
  .ابن ميني -)1(

  .21، املناجاه االوىل مناجاه التائبني ليوم اجلمعه، حديث 32، باب 142/ 91: حبار األنوار -)2(

  

  139: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   و مهديگر را كشته بودند، آن نسل منقرض شده بود، جنگ به صورت ارث به

ا نيز كشته داده بودند و جنگ به نسل سوم رسيده بود   .فرزندان رسيده بود، آ

اگر . هاىي مطرود مردم بودند مهرى نسبت به يكديگر، تكّرب نيز داشتند و افراد، چهره حمبىت و ىب درگريى، ىبعالوه بر نزاع، 
شدند، مورد نفرت آن مردم بودند و اين را حنس و عيب  هاى او يتيم مى داد و بچه اى سرپرستش را از دست مى خانواده

كردند و از مهان ابتداى يتيمى، ساختمان  به او كمك منى. كردند دانستند و به يتيم با ديده حقارت نگاه مى بزرگى مى
  .دادند شخصيت او را مورد هجوم قرار مى
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كرد، با داد و فرياد و خشونت او را  اى براى گرفنت كمك به مردم مّكه يا مدينه مراجعه مى يتيم گرسنه - قبل از بعثت -اگر
وآله اين بود كه اگر كسى يتيم را از خود  عليه اهللا ار به پيغمرب صلىيكى از دستورهاى مهم پروردگ. راندند از خودشان مى
  :دهد كند و دستور مى دين معرىف مى براند، او را ىب

خشن، حىت اخالق مردان  »2« » َفَذ ِلَك الَِّذى َيدُعُّ اْلَيِتيمَ * َأَرَءْيَت الَِّذى ُيَكّذُب بِالّدينِ « »1« »َو أَمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ «
مرد،  به حمض اين كه شوهر مى. مهر آن روزگار به زنان كه بايد كانون مهر و حمبت باشند، سرايت كرده بود حمبت و ىب ىب

هاى يتيم  ها نداشت كه عاقبت اين بچه كرد و ديگر كارى به كار اين بچه كرد و شوهر مى هاى يتيم را رها مى مهسرش بچه
  .چه خواهد شد

يدستان، شعله  وآله با روش ليهع اهللا رسول خدا صلى هاى خمتلف؛ عيادت بيمار، رعايت حال يتيم، يا از كار افتادگان و 
  :ها اهلى است دادند به اين كه اين قدم فطرى عشق و حمبت به ديگران را روشن كردند و مردم را توجه مى

______________________________  
  ».يتيم را خوار و رانده مكن]  مهه نعمتبه شكرانه اين [و اما «؛ 93: 9ضحى  -)1(

مهان كه يتيم را به خشونت و جفا * كند، ديدى؟ آيا كسى كه مهواره روز جزا را انكار مى«؛ 2 -107: 1ماعون  -)2(
  ».راند از خود مى

  

  140: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  رويد، در حقيقت به عيادت پروردگار يعىن مثًال وقىت به عيادت بيمار مى

اى را  افتاده اگر دست. كنيد خدا را از خود خوشحال مى »1« كنيد، يا اين كه وقىت به يتيم رسيدگى مى. رويد ىم
دهيد، پروردگار عامل از مشا  رسيد و دست مى دو نفر كه به هم مى. كند گرييد، خداوند رمحتش را شامل حال مشا مى مى

  .شود شاد مى

شويد، گناهان مشا نيز از پرونده مشا  كنيد، بعد كه جدا مى و به مهديگر احرتام مىگرييد  وقىت كه مهديگر را در آغوش مى
هاى مهرورزى و هزينه كردن عاطفه نسبت به ديگران را عبادت و كار خداىي و داراى  يعىن متام برنامه »2« شود؛ جدا مى

شوند،  دار مى پاداش و اجر حساب كردند كه اگر اين شعله در دل امت سرد شود، مهه نسبت به مهديگر خشن و كينه
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يدست در مشكل خويش دست و پا خواهند ز  د و ديگران را نسبت به خويش مقصر چون مريض، يتيم، افتاده و 
  .بارى را در اجتماع از خود بروز خواهند داد خواهند ديد، لذا كينه يكديگر را به دل خواهند گرفت و اخالق خشونت

  فداكارى پدر و مادر در حق فرزند

زنان موافقت داشته باشد؛ كه توامن در قلب خودم بپذيرم كه اسالم با برپا كردن آسايشگاه براى پريمردان و پري  من واقعا منى
مادرى، شصت سال براى فرزندش فداكارى كند، بعد خيلى راحت اين فرزند، او را در سنني پريى كه كامًال حمتاج مراقبت، 

چون ما در متام عامل، در ميان موجودات زنده، فداكارتر از مادر  »3« .حمبت و كمك فرزند خويش است، رها كند
   مادرها براثر كثرت گناه البته بعضى از. ندارمي

______________________________  
وآله َمْن َمَسَح َيَدُه ِبَرْأِس يَِتيٍم رِْفقاً ِبِه َجَعَل اللَّهُ  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 137، حديث 0 18/ 8: حبار األنوار -)1(

نـَْيا ِمبَا ِفيَها َو ِفيَها َما َتْشَتِهى اْألَنـُْفُس َو تـََلذُّ اْألَْعُنيُ َو ُهْم ِفيَها  َيِدهِ  َلُه ِىف اْجلَنَِّه ِبُكلِّ َشْعَرٍه َمرَّْت َحتْت َقْصراً أَْوَسَع ِمَن الدُّ
  »....َخاِلُدوَن َو 

ْعُت أَبَا َجْعَفٍر عليه«؛ 17، حديث 182/ 2: الكاىف -)2( ْلُموِمَناِن فـََتَصاَفَحا السالم يـَُقوُل ِإَذا اْلتَـَقى ا َأِىب ُعبَـْيَدَه َقاَل مسَِ
  ».أَقْـَبَل اللَُّه ِبَوْجِهِه َعَلْيِهَما َو تـََتَحاتُّ الذُّنُوُب َعْن ُوُجوِهِهَما َحىتَّ يـَْفَرتَِقا

َالُه ِلَوْقِتَها َو السالم َقاَل قـُْلُت َأىُّ اْألَْعَماِل أَْفَضُل َقاَل الصَّ  َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«، باب الرب بالوالدين؛ 157/ 2: الكاىف -)3(
  ».ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن َو اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه عز و جل

  

  141: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا خشك شده است و ديگر و شركت در جمالس معصيت، رشته   هاى انسانيت در آ

  .توانند مادر باشند مادر نيستند و منى

ممكن است مردى . وجود ندارد -با حفظ حيثيت پدرى -و دلسوزتر از پدر -مادرىبا حفظ حيثيت  -فداكارتر از مادر
او پدر نيست، . مايه و ال اباىل است و هيچ رمحى به فرزندان خود نداشته باشد ازدواج كرده، بچه دار شده، وىل پست، ىب



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

 

پدر؛ يعىن كانون  »1« .رده استاسالم چنني پدران و مادراىن را لعنت ك. بلكه اين مشرى كوچك، در كربالى خانه است
گذارد و از بدن  ريزد، از آبرو مايه مى عمرى عرق مى. دلسوزى، خريخواهى، صرب و حتمل براى تأمني معيشت خانواده

هاىي كه در فضاى كسب  خرد، فريادها، ناسزاها، فحش ها را به خود مى چشد، رنج كند، سرما و گرما را مى هزينه مى
خرد، براى اين كه فرزندانش راحت زندگى كنند و  هاى تربيت فرزندان را به جان مى دغهكند، دغ هست حتمل مى

اين چه . ها با حملى قرار داد ببندند و هر دو را دور بياندازند خوشبخت شوند، اما در روز درماندگى پدر و مادر، بچه
  جنايىت است كه غرب به مشا حتميل كرده است؟

رود و با اين مردان بزرگوار و زنان پاكدامن از كار  ايران، گاهى گزارشگر به آسايشگاه مى در مهني سيماى مجهورى اسالمى
ناى صورت اشك مى افتاده مصاحبه مى ا به  آيا . بينند، به ما سرى بزنند هاى ما، ما را مى ريزند كه اگر بچه كند، آ

  .مهرى است م دين خشونت و ىباسالم اين وضع را قبول دارد؟ اگر قبول دارد كه بايد بگوييم اسال

اين فرهنگ، مستقيما . اما ما هيچ مكتىب را در عامل برتر از مكتب اسالم و فرهنگ تشيع در عشق، مهر و حمبت ندارمي
ا به ما گفته. السالم هستند وآله و معصومني عليهم عليه اهللا فرهنگ حق است و معّلم اين فرهنگ نيز پيغمرب صلى : اند كه آ

   حلظه نگاه كردنحلظه به 

______________________________  
السالم َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 9، باب كفايه العيال و التوسع عليهم، حديث 12/ 4: الكاىف -)1(

  »وٌن َمْلُعوٌن َمْن َضيََّع َمْن يـَُعولُ َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن أَْلَقى َكلَُّه َعَلى النَّاِس َمْلعُ : وآله عليه اهللا صلى

رانده و مطرود درگاه اهلى است كسى كه بار زندگى خود را بر دوش دگران : وآله فرموده است عليه اهللا رسول اكرم صلى
ملعون است ملعون است كسى كه زن و فرزند خود را بدون هزينه زندگى و . بيفكند و از دسرتنج مردم امرار معاش منايد

  .ارج واگذاردخم

  

  142: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا، گذاشنت غذا در دهان آنان، محام بردن، بوسيدن، احرتام كردن، از عبادات خدا  به پدر و مادر، آب دادن به دست آ
فرمايد؛ در  به قدرى اين مسأله مهم است كه پروردگار در قرآن كرارا به آن اشاره مى »1« .و اعمال داراى ارزش است

  :فرمايد مورد پدر و مادر مى
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ا به آسايشگاه،  »2« »َو َقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو ِباْلَو ِلَدْيِن ِإْحَسًنا« آيا دور انداخنت پدر و مادر و روانه كردن آ
ا را ندارم: گويد ا قرآن نيست؟ مهسر مىجنگ ب   .پدر و مادر خود را بريون بيانداز، من حتمل آ

  پس صرب براى كجا است؟. فرمايد به زن چه ربطى دارد؟ پروردگار مى

ها،  پروردگار عامل صد و سه مرتبه در قرآن مسأله صرب را مطرح كرده است، يكى از اين صربها، صرب در برابر رنج
  .ا، مشكالت و پريى پدر و مادر استه ناراحىت

ام نبود، حمال بود از كنار پدرم جدا  كردم، اگر كار زياد ديىن بر عهده من اگر نسبت به تبليغ دين احساس مسئوليت منى
  .چون اين كار بعد از عبادت خدا، باالترين عبادت است. شوم

ا اجاره كن، يا خان ا رااگر امكان دارد، منزىل براى هر دو نفر آ   ه قدميى آ

______________________________  
  ».وآله نظر الولد إىل والديه حبا هلما عباده عليه اهللا قال رسول اهللا صلى«، باب ىف بر الوالدين؛ 187: اجلعفريات -)1(

ا  عليه اهللا قال رسول اهللا صلى«، باب ىف بر الوالدين؛ 186: اجلعفريات ترفع فوق السحاب حىت وآله إياكم و دعوه الوالد فإ
ا أحد من السيف   ».ينظر اهللا تعاىل إليها فيقول ارفعوها إىل حىت أستجيب له فإياكم و دعوه الوالد فإ

َحيـَّْنيِ  السالم َما َميَْنُع الرَُّجَل ِمْنُكْم َأْن يـَبَـرَّ َواِلَدْيهِ  َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 7، باب الرب بالوالدين، حديث 159/ 2: الكاىف
َق َعنـُْهَما َو َحيُجَّ َعنـُْهَما َو َيُصوَم َعنـُْهَما فـََيُكوَن الَِّذى َصَنعَ   َهلَُما َو َلُه ِمْثُل َذِلَك فـََيزِيَدُه اللَُّه َعزَّ َو َميِّتَـْنيِ ُيَصلَِّى َعنـُْهَما َو يـََتَصدَّ

  ».َو َجلَّ ِبِربِِّه َو ِصَلِتِه َخْرياً َكِثرياً 

السالم ِإنَّ َأِىب َقْد   َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل قـُْلُت ِألَِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 13، باب الرب بالوالدين، حديث 162/ 2: الكاىف
َعْل َو َلقِّْمهُ ِبَيِدَك َفِإنَُّه ُجنٌَّه َلَك َكِربَ ِجّداً َو َضُعَف فـََنْحُن َحنِْمُلُه ِإَذا َأرَاَد اْحلَاَجَه فـََقاَل ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َتِلَى َذِلَك ِمْنُه َفافْـ 

  ».َغداً 

  ».و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد«؛ 17: 23اسراء  -)2(
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ا برو، دور انداخنت پدر و مادر كفر و خالف قرآن  تعمري كن، دست و پاى پدر و مادر را ببوس، هر روز به ديدن آ
ا  است، وىل در جامعه ما حدود چهل سال است كه رسم شده، پدر و مادر را به آسايشگاه مى برند و حىت به ديدن آ

  .مهرى است و خالف خواسته و امر پروردگار است رمحى، ىب اين حركت كمال ىب. روند نيز منى

   حق پدر و مادر بر فرزندان

  .مادرم در خانه مانده و ناتوان است: كند السالم عرض مى امام صادق عليهشخصى به 

   شومي، روزى كه هايش را مى گذارم، لباس غذا در دهان او مى. تواند راه برود منى

براى او ! خيلى آرزو داشتم به مكه بروم، يابن رسول اهللا: گويد مادر مى. شوم كشد، من بسيار ناراحت مى مادرم آه مى
هنگام طواف او را بر دوش خود سوار  . ه سفر، كجاوه، تشك و متكا را براى او فراهم كردم و از مدينه به مكه بردموسيل

كردم، هفت دور او را طواف دادم، منازش را خواند، سعى صفا و مروه را اجنام داد، چند كيلومرت مادرم را به دوش كشيدم، 
آيا حق مادرم ادا شده : حال به خدمت مشا آمدم تا بگومي. يارت خوشحال شداو را به مدينه بازگرداندم، مادرم از اين ز 

  است؟

به دين كه نگاه كنيد، درياىي از حمبت در  »1« .حق بيدارى يك شب او تا صبح نيز ادا نشده است: حضرت فرمودند
  .زند قوانني آن موج مى

   بودممن مسيحى : كند السالم عرض مى شخصى در عرفات به امام صادق عليه

______________________________  
أّن رجال كان ىف الطواف حامال أّمه : وآله جاء فيه عليه اهللا حديثا عن رسول اللَِّه صلى«؛ 415/ 7: ىف ظالل القرآن -)1(

ا، فرأى النَِّىبُّ صلى   .فره واحدهال، و ال بز : وآله عليه اهللا هل أديت حّقها؟ فأجابه صلى: وآله فسأله عليه اهللا يطوف 

  .و يقصد بالزفره الواحده الوجعه الواحده، أو الطلقه الواحده، الىت تغشى األم حني الوالده و الوضع

ال، فسيطول بنا املقام و نبتعد عن الّتفسري، لكن جيب أن نعرتف بأّن كل  -بصراحه -إذا أردنا نطلق العنان للقلم ىف هذا ا
ال فهو قليل، ألنّ    .الوالدين حق العيش و احلياه على الولد ما يقال ىف هذا ا
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ايه هذه الفقره، أشري إىل أّن الوالدين غري شرعيه،  -يقرتحان على األبناء أشياء غري منطقيه و حىت -ىف بعض األحيان - ىف 
تم عمليه طبعا ىف مثل هذه احلاالت ال جتب الطاعه، و لكن من األفضل أن يتسم التعامل معهما باهلدوء و املنطق، و أن ت

  .األمر باملعروف و النهى عن املنكر بأحسن وجه

  ».أخريا خنتم الكالم حبديث
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. ام من حاجى شده. ام، مادر، برادرها و خواهرهامي مسيحى هستند پدرم مرده است، اما خانواده »1« ام، و مسلمان شده
ا زندگى آيا مى   كنم؟  توامن به خانه بروم و با آ

اگر كسى از اين . خوار هستند؟ شراب جنس است و ضرر دارد، اسالم آن را حرام كرده است آيا خانواده مشا شراب: فرمود
   آيد، برود آن قانون دين خوشش منى

   هاى مغز و اعصاب را از بني مشروب كبد، سلول. قدر خبورد تا سر از جهنم درآورد

! يابن رسول اهللا: عرض كرد »2« .نشاند و خود شراخبوار و اطرافيان را به خاك سياه مى اندازد ها را از كار مى برد، كليه مى
نه، خانه ما در كوفه : خورند؟ گفت آيا گوشت خوك مى: السالم فرمودند امام صادق عليه. ام اهل مشروب نيستند خانواده

  .است و گوشت خوك نيست كه خبورند

  :گويند ها مى بعضى. زيانبارى داردگوشت خوك حرام است، چرا؟ چون آثار 

دهند،  اند كه گوشت خوك را در حرارت و زمان معني قرار مى زماىن آثار زيانبار داشت، اما اكنون دستگاهى درست كرده
  ديگر چرا حرام است؟. برند كشند و ضررهاى آن را از بني مى هايش را مى ميكروب

غريت كردن   آثار ىب. گذارد گذارد، بلكه در روح مشا نيز اثر مى مشا اثر مى ها، نه فقط در بدن مهه خوراكى: گويد اسالم مى
خواهيد از بني بربيد؟ حتريك هيجانات شهوت حرام را از كجاى گوشت خوك  اى مى گوشت خوك را با چه كارخانه

  خواهيد نابود كنيد؟ مى

  :دالسالم فرمودن امام صادق عليه. خورند گوشت خوك منى: آن مسيحى عرض كرد
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______________________________  
زََكرِيَّا ْبِن ِإبـْرَاِهيَم َقاَل ُكْنُت َنْصرَانِّياً َفَأْسَلْمُت َو َحَجْجُت َفَدَخْلُت َعَلى َأِىب «، باب الرب بالوالدين؛ 160/ 2: الكاىف -)1(

ٍء َرأَْيَت ِىف اْالِءْسَالِم قـُْلُت قـَْوَل اللَِّه عز و  ِإىنِّ َأْسَلْمُت فـََقاَل َو َأىَّ َشىْ  السالم فـَُقْلُت ِإىنِّ ُكْنُت َعَلى النَّْصرَانِيَِّه وَ  َعْبِد اللَِّه عليه
اْهِدِه  اَك اللَّهُ ُمثَّ َقاَل اللَُّهمَّ جل ما ُكْنَت َتْدِرى َما اْلِكتاُب َو َال اْالِءمياُن َو لِكْن َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدى ِبِه َمْن َنشاءُ فـََقاَل َلَقْد َهدَ 

ْكُفوَفُه اْلَبَصِر َفَأُكوُن َمَعُهْم َو آُكُل ِىف َثَالثاً َسْل َعمَّا ِشْئَت يَا بـَُىنَّ فـَُقْلُت ِإنَّ َأِىب َو أُمِّى َعَلى النَّْصرَانِيَِّه َو َأْهَل بـَْيِىت َو أُمِّى مَ 
 َميَسُّونَُه فـََقاَل َال بَْأَس َفاْنُظْر أُمََّك فـَبـَرََّها َفِإَذا َماَتْت َفَال َتِكْلَها ِإَىل َغْريَِك ُكْن آنَِيِتِهْم فـََقاَل يَْأُكُلوَن حلََْم اخلِْْنزِيِر فـَُقْلُت َال َو َال 

َا َو َال ُختِْربَنَّ َأَحداً أَنََّك أَتـَْيَتِىن َحىتَّ َتْأتَِيِىن ِمبًِىن  ِ   ».أَْنَت الَِّذى تـَُقوُم ِبَشْأ

السالم يـَُقوُل َمْن َزَىن َخرََج ِمَن اْالِءميَاِن َو َمْن َشِرَب اْخلَْمَر َخرََج  أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه«ائر؛ ، باب الكب278/ 2: الكاىف -)2(
  ».ِمَن اْالِءميَاِن َو َمْن أَْفَطَر يـَْوماً ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُمتَـَعمِّداً َخرََج ِمَن اْالِءميَانِ 
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ا غذا خبور، با مادرت هم. مكه برگشىت، به مهان خانه برو وقىت از   .اسالم، دين مهر است. سفره شو در ظرف آ

ا به ما مى ها را  كشند، خانه مشا خشن هستيد، اما خودشان مهه را مى: گويند اين رفتار اسالم با مسيحيان است، آ
ريزند، جلوى چشم خانواده، اعضاى آن خانواده از   مىهاى مردم عراق و افغانستان و فلسطني كنند و به خانه خراب مى

  آيا ما خشن هستيم؟. مشا خشن هستيد: گويند كشند و بعد مى پدر و بچه و زن حامله را مى

رت از اين از مغز او بريون منى وقىت رييس روحاىن . دهد اگر پاپ نيز اين حرف را بزند، مشروب و گوشت خوك، كالمى 
  .ها را بگويد و در كليساى روم شراب خبورد، بايد اين دروغمسيحيان خوك خبورد 

   وآله به يهودى عليه اهللا حمبت پيامرب صلى

در مسري : فرمايد گشت، مى وآله بود كه با آن قدرت و توان، بعد از روز سوم كه از مناز برمى عليه اهللا اين پيغمرب ما صلى
به اصحاب خود نيز اين موضوع . بينم وز است كه او را منىرخيت، سه ر  مسجد، شخصى يهودى خاكسرت بر سر من مى

شست و حاضر نبود به مردم بگويد كه ببينيد اين يهودى با من  هاى خود را مى را نگفته بودند و زود به خانه رفته، لباس
  .كند چه مى
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هاى عجول و  انسان. دمتوآله سنبل صرب، استقامت و حوصله بودند و سرشار از مهر، حمبت و خ عليه اهللا پيامرب صلى
ا را از خود دور نكنيد و صرب را . باشند» عبداهللا«توانند  شتابزده منى از پدر و مادر خود در خانه نگهدارى كنيد و آ

شت هستند، گرچه كافر باشند   .پيشه راه خود كنيد كه آن دو، كليد درهاى 

: رخيت؟ فرمودند مهسايه من است، آيا بر سر مشا خاكسرت مىاين يهودى : وآله عرض كرد عليه اهللا يك نفر به پيامرب صلى
  .بله

   گر بر سر نفس خود امريى، مردى

   ور بر ديگران خرده نگريى، مردميردى نبود فتاده را پاى زدن
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اين يهودى اين گونه دوست داشته كه از ما پذيراىي كند، اما سه روز است كه از  »1«  اى بگريى، مردى گر دست فتاده
كنيم و الزم است كه به عيادت او  ما در مدينه زندگى مى: فرمود. او مريض است! آقا: گفت. ما پذيراىي نكرده است

لعه در روش پيغمرب ما را بدهيد، به حداقل به خود زمحت مطا! هاى آمريكا و اروپا صهيونيسم! ها مشا اسرائيلى »2« .برومي
  .ما ياد دادند كه به عيادت مريض هم كيش مشا برومي

شود، يك سهم آن را به مسيحى، يهودى و زرتشىت  زكات واجب به هشت سهم تقسيم مى: خدا در قرآن فرموده است
هاى ما را  بسيار عاىل حمبت. ندها به ما داد ها و مسيحى چه خوب مزد هزار و پانصد ساله ما را، يهودى. فقري بدهيد
  .تالىف كرديد

ما در كشور فرانسه . مشا به اسالم و اسالميان جنايت كرديد و ما در ايران به يهوديان هم مسلك مشا كمال حمبت را كردمي
هزار  دهيد كه يك نفر به عنوان مناينده مسلمانان به جملس مشا برود، اما بيست هفت ميليون مسلمان دارمي، اجازه منى

  .كنند و در جملس ما مناينده دارند يهودى در كشور ما زندگى مى

ا خريد مى يهودى ا وام بانك. كنند ها در بازار ما مغازه دارند و مردم از آ    ها به آ

______________________________  
  .رودكى مسرقندى -)1(
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اْصِربْ َعلى ما يـَُقولُوَن َو اذُْكْر َعْبَدنا داُوَد « 71آيه : 38، در ذيل سوره ص 22/ 11: أطيب البيان ىف تفسري القرآن -)2(
  »َذا اْألَْيِد ِإنَّهُ َأوَّابٌ 

صرب كن بر آنچه ميگويند و ياد كن بنده ما را داود كه صاحب قوه و قدرت بود بدرسىت كه او بسوى ما رجوع «
  ».كرد مى

ا و اينكه در مقام تالىف و خماصمه نباش كه دارد هاى قوم  اْصِربْ َعلى ما يـَُقولُوَن صرب بر حتمل اذيت و جسارت هاى آ
رخيتند خود را تكان ميداد و هيچ منيگفت حّىت يك يهودى بود كه مهه روزه  حضرتش خاكروبه و شكمبه شرت بر سرش مى

روزى است كه اين معامله را ميكرد چند روزى شد كه منيكرد حضرت فرمود يك نفر بود روزها يادى از ما ميكرد چند 
تعطيل كرده گفتند مريض شده حضرت به عيادتش رفت مقابل صورتش نشست صورت برگردانيد حضرت برخاست آن 

طرف صورتش نشست تا سه مرتبه آن يهودى به شرف اسالم مشرف شد چون اين اخالق را مشاهده كرد حّىت روزى كه 
عموى حضرت از سفر آمد و با خرب شد آمد نزد آن عبا به گردنش انداختند و فشار دادند تا نفس حبس شد محزه 

حضرت كه كى اين معامله با مشا كرده بروم تالىف كنم حضرت فرمود متعّرض نشو اگر مبن حمبت دارى بشرف اسالم 
  .مشرف شو
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ى خارج از كشور ما، اين گونه جواب ها احرتامى نكردند، اما مشا يهودى هاى اينجا ىب دهند، مردم ايران به يهودى مى
  دهيد؟ مسلمانان را مى

  آن يهودى در شهر ما مريض است و الزم است كه به عيادت او برومي؟: فرمود

حضرت در زدند، پسر جوان آن . وآله چند نفر به دنبال ايشان به راه افتادند عليه اهللا به خاطر حفظ جان پيامرب صلى
پدر تو درون خانه است؟ : وآله افتاد، حضرت فرمود عليه اهللا چشم او به رسول خدا صلى .يهودى آمد و درب را باز كرد

جوان به كنار رختخواب پدرش . ام برو به او بگو كه من به عيادت تو آمده: پدرم در بسرت افتاده است، فرمود: جوان گفت
  .، با آن قدرتش، به عيادت تو آمده استرخيىت رحم، آن كسى كه هر روز بر سر او خاكسرت مى مروِت ىب ىب: آمد، گفت
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بعد به او تعارف كن . كشم حلاف را روى سر من بكش كه من او را نبينم، زيرا از صورت او خجالت مى! پسرم: گفت
  .وآله كنار بسرت او نشست عليه اهللا پيغمرب صلى. تا وارد خانه شود

رويد، دست روى پيشاىن مريض بگذاريد، با او آرام  ادت بيمار مىاند كه وقىت به عي وآله دستور داده عليه اهللا پيامرب صلى
  .خواهد طبيب منى. حرف بزنيد و طلب شفا كنيد، از مريض بپرسيد كه چيزى كم ندارد

اول : وآله دست مبارك خود را بردند كه حلاف را بلند كنند، يهودى حلاف را حمكم گرفت، گفت عليه اهللا پيغمرب اكرم صلى
  .كشم من خجالت مى. كن، بعد حلاف را از روى من كنار بزنمرا مسلمان  

عيادت مريض، حال يتيم، مردم، يهودى، مسيحى، زرتشىت، پدر و مادر كافر و مشرك را رعايت كردن، رعايت مردم در 
  .باشد فروش جنس، از مسلمات دين اسالم مى

مهر و حمبت، عدالت و كرامت، رحم و مروت، . ست كنندتوانند زمني خبرند و خانه در  اكثر مردم به اندازه يك قرب نيز منى
  مردانگى و جوامنردى كجا رفته است؟

هاى بسيار ريشه دار اهلى است كه وجود مبارك رسول خدا  رعايت مهسر، اوالد، داماد، عروس، نوه، مهسايه و مردم، روش
كنند، مهه با هم باشند، به هم اعتماد   يا زندگى مىوآله به مردم انتقال دادند تا مردم در اين مدتى كه در دن عليه اهللا صلى
  كنند،
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  .مهديگر را دوست داشته باشند و به هم كمك كنند و حق هم ديگر را رعايت كنند

تا دير نشده است، پدر و مادر پري خود را . هاى عاطفى و دقيقى دارد اسالم چه برنامه »1« » تـََعاَونُوا َعَلى اْلِربّ َو التـَّْقَوى«
ا در آجنا بر اثر تنهاىي دق مى. از آسايشگاه به خانه بياوريد ا با عاق كردن مشا . مريند كنند، به مرگ طبيعى منى آ آ

ا در آسايشگاه. منريند ردند بپرسيد كه بعدها چه بالهاىي به سر پسران و ها م برويد و از كساىن كه پدر و مادرهاى آ
  .دخرتان آنان آمده است

  زند خداوند چوب به جا مى

  زند صدا مى زند ىب اگر مى
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   حمبت به حيوانات

شت را در صرب و راه ورود به جهنم را در ىب السالم به دنبال قرآن جميد حركت مى ائمه عليهم صربى  كنند و راه رسيدن به 
هيچ رشته حقوقى در جهان توان اين را ندارد كه در ! ام، به خدا قسم هاى حقوقى زيادى را خوانده من كتاب. اند قرار داده

  .مقابل حقوق اسالم عرض اندام كند

شود؟ مردم را به دين  شوند؟ چرا هر روز فساد و ناامىن در دنيا بيشرت مى چرا مردم با اين حقوق تربيت، منظم و مرتب منى
  .مردم را براى عمل به كتاب خدا آماده كنيد. زلف مردم را به خدا گره بزنيد. برگردانيد

: فرمودند مى. رويد، مركب خود را بيشرت از قدرتش بار نكنيد وقىت به مكه مى: گفتند ها مى السالم به حاجى ائمه عليهم
ا را كامل بدهيد و به حيوانات  خواهيد در  زبان شالق نزنيد و اگر مى ىبمنزل به منزل بار را پياده كنيد، آب و علف آ

  »2« .خود مسجد احلرام، دور كعبه با مركب طواف كنيد

______________________________  
  ».و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد«؛ 5: 2مائده  -)1(

َو ِىف اخلَِْصاِل َعِن «؛ 15489، حديث ، باب استحباب دفن الدابه الىت تكر542 51/ 11: وسائل الشيعه -)2(
مَِّد ْبِن َخاِلٍد الطََّياِلِسىِّ َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن اْلُمَظفَِّر ْبِن َجْعَفٍر اْلَعَلِوىِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن حمَُ 

السالم َحجَّ َعَلى نَاَقٍه َلهُ  السالم ِىف َحِديٍث َأنَّ َعِلىَّ ْبَن احلَُْسْنيِ عليه ُمحْرَاَن َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه َأِىب ُعَمْريٍ َعْن ُحمَمَِّد ْبنِ 
ْن َقاَل َو َلَقْد َكاَن َيْسُقُط ِمْنُه ُكلَّ َسَنٍه َسْبُع ِعْشرِيَن َحجًَّه َفَما قـََرَعَها ِبَسْوٍط فـََلمَّا نـََفَقْت أََمَر ِبَدْفِنَها لَِئالَّ يَْأُكَلَها السَِّباُع ِإَىل أَ 

السالم  َلى أَبِيِه احلَُْسْنيِ عليهَثِفَناٍت ِمْن َمَواِضِع ُسُجوِدِه ِلَكثْـَرِه َصَالتِِه َو َكاَن َجيَْمُعَها فـََلمَّا َماَت ُدِفَنْت َمَعُه َو َلَقْد َبَكى عَ 
  ».ِعْشرِيَن َسَنهً 

  

  149: ه اسالم، صصرب از ديدگا

كوبد و  شرت پدر مشا از خانه به قربستان بقيع رفته است، بر سر قرب پدر مشا سر مى: السالم عرض كردند به امام باقر عليه
السالم با اين شرت چند سفر به مكه رفته بودند و به قدرى به اين شرت حمبت كرده بودند كه  زين العابدين عليه. ريزد اشك مى
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با شرت چه  ! يابن رسول اهللا: گفتند  »1« .السالم را نداشت ل شهادت و دورى از امام زين العابدين عليهشرت ديگر حتم
   بگذاريد كنار قرب پدرم: كنيم؟ امام فرمودند

: آنقدر سر به قرب حضرت زد كه مرد، حضرت فرمودند: بعد آمدند، گفتند. او را ناراحت نكنيد. عقده دلش را خاىل كند
  .بگذاريد كنار قرب پدرم راحت باشد. پدرم، شرت را دفن كنيدپايني قرب 

در مناز : گوييم ها مى به بعضى. اش را ندارد كند، چون حوصله كسى كه روحيه صرب ندارد، به قوانني اسالم عمل منى
  :گويد مجاعت شركت كن، روزه بگري، مى

. دولت كمك كند: گويد به فقرا كمك كن، مى. ومممكن است كه مريض ش: گويد به عيادت بيمار برو، مى. حوصله ندارم
  :السالم نقل شده است وآله و ائمه عليهم عليه اهللا از رسول خدا صلى

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته »2« .در قيامت به هيچ ىب رمحى رحم خنواهند كرد

______________________________  
السالم  السالم يـَُقوُل َكاَنْت ِلَعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه أَبَا َجْعَفٍر عليه«؛ 23يث ، حد6، باب 270/ 27: حبار األنوار -)1(

 فـََقالُوا ِإنَّ ِإالَّ َو َقْد َجاَءِىن بـَْعُض اْلَمَواِىل نَاَقٌه َقْد َحجَّ َعَليـَْها اثـَْنتَـْنيِ َو ِعْشرِيَن َحجًَّه َما قـََرَعَها قـَْرَعًه َقطُّ َفَما َفَجأَْتِىن بـَْعَد َمْوتِِه 
َا َو ِهَى تـَْرُغو فـَُقْلُت أَْدرُِكوَها َفِجيُئوِىن  النَّاَقَه َقْد َخَرَجْت َفَأَتْت قـَبـَْر َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه ِ السالم َفانـْبـَرََكْت َعَلْيِه َفَدَلَكْت ِجبِرَا

َا َأْو يـََرْوَها ُمثَّ َقاَل أَ  َا قـَْبَل َأْن يـَْعَلُموا ِ   ».السالم َو َما َكاَنْت َرَأِت اْلَقبـَْر َقطُّ  بُو َجْعَفٍر عليهِ

وآله َمْن َال يـَْرَحِم النَّاَس َال  عليه اهللا قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 10183، حديث 107، باب 55/ 9مستدرك الوسائل  -)2(
  ».يـَْرَمحُْه اللَّهُ 
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  13السالم  امام حسن جمتىب عليهاسوه صربمظلومّيت 
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  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

، در كتاب خدا زياد به كار گرفته شده »ُحسن، حمسن، احسان، احسن« و مشتقات اين كلمه مانند »حسن«  كلمه
  .موارد گوناگون نيز به دنبال كتاب خدا به كار گرفته شده استدر . است

. السالم از مهه مصاديق زيباىي ملكى و ملكوتى برخوردار بودند علت حقيقى آن اين بوده كه وجود مبارك امام جمتىب عليه
ملكوتى در عامل  هاى ملكى و ابرهاى مرتاكم، سياه و ظلماىن فرهنگ و حكومت اموى، نگذاشت كه مردم از اين زيباىي

ره كامل بربند و اين زيباىي السالم در جامعه نشر  بيت عليهم ها ظهور كند و آشكار شود و فرهنگ اهل وجود تا قيامت 
  .پيدا كند

السالم را در پشت ابرهاى سياه  السالم رفت تا جاىي بود كه وجود مبارك امرياملؤمنني عليه ظلمى كه بر پدر امام جمتىب عليه
السالم را با هزينه كردن پول و تبليغات  اى غري از چهره اهلى امرياملؤمنني عليه و فرهنگ اموى پنهان كرد و چهرهحكومت 

السالم  هاى مناز مجعه و قنوت مناز خود به امرياملؤمنني عليه زياد نشان مردم دادند كه مردم به راحىت، نود سال در خطبه
السالم  هاى امام جمتىب عليه برهاى مرتاكم و ظلماىن تبليغى و فرهنگى امويان، زيباىيمهان ا. دانستند ناسزا گفنت را واجب مى

  .را نيز پنهان كرد و حضرت را غري از آن كه بودند، نشان داد

ا چهره عادى و معمولىي را مهراه با انواع دروغ مت آ ها و  كردند، از منفورترين چهره هاىي كه بر آن چهره نقاشى مى ها و 
السالم با اين كه بيش  از مجله در ميان مردم پخش كردند و به مردم باوراندند كه حضرت جمتىب عليه. كردند اد جامعه مىافر 

   در حاىل كه. از چهل و هفت سال در اين دنيا نبوده، با سيصد دخرت ازدواج كرده بود
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السالم در كمال زهد  تند و مدينه نيز شهر كم مجعيىت بود و امام جمتىب عليهاى كاه گلى معموىل داش حضرت در مدينه خانه
فرهنگ امويان و عباسيان كارى كرد كه حضرت را با تشكيل دهندگان حرمسراها و شهوترانان عامل و . بردند به سر مى

  .افراطيان در غريزه جنسى يكى بدانند
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ا بچه دار مىاگر ايشان با سيصد دخرت ازدواج كرده باشند، حداق شدند، چون هر سيصد دخرت كه نازا  ل بايد صد نفر آ
  .و عقيم نبودند

وجود مقدس ايشان در اين دنيا سه فرزند پسر از يك خامن با كرامت و بسيار بزرگوار داشتند؛ حسن بن حسن، قاسم بن 
لسالم شركت داشتند كه حسن ا حسن و عبداهللا بن حسن و هر سه در روز عاشورا براى يارى حضرت سيدالشهداء عليه

كشد،  ها ديدند دارد نفس مى بن حسن خيلى زخم خورد، وىل شهيد نشد، چون بعد از روز عاشورا او را در ميان كشته
  .السالم با خود برداشتند و به شام بردند و به مدينه برگرداندند بيت عليهم اهل

بزرگوارى است كه با فاطمه دخرت حضرت اىب عبداهللا احلسني  السالم مهان اين حسن بن حسن فرزند بزرگ امام جمتىب عليه
السالم ازدواج كرد و از ازدواج اين زن و شوهر، نسل بسيار بابركت و عظيمى به وجود آمد، از مجله خاندان طباطباىي  عليه

  منطقه زواره و اردستان، خاندان طباطباىي حبرالعلوم، خاندان طباطباىي حكيم در

  .باشند هزار و پانصد سال از نسل حسن بن حسن مىعراق كه در اين 

مهراه با آثار . از اين زن و شوهر هزاران مرجع تقليد، مفسر قرآن، مبلغ دين، نويسنده، عارف و سالك به وجود آمده است
  .عظيمى كه ذرّيّه اين زن و شوهر از خود بر جاى گذاشتند

سن است كه ازدواج نكرد و در سن ازدواج نبود، چون روزى كه السالم هم قاسم بن ح فرزند دوم حضرت امام حسن عليه
السالم شهيد شد، ايشان سه ساله بود، و در كربال سيزده ساله بود و در جنگ با دمشن نيز سنگباران و  امام جمتىب عليه

آورد، خيلى با  منىالسالم نيز ده ساله بود كه پدر را به ياد  فرزند سوم حضرت امام حسن عليه. تريباران شده، شهيد شد
السالم سفارش او را به خواهر خويش كردند كه او را با خود به شام بربند و به مدينه  عمو مأنوس بود كه أىب عبداهللا عليه

   برگردانند كه از دست عمه فرار كرد و به ميان
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ت و عمو او را در آغوش گرفت كه يكى از قاتالن يزيدى گودال قتلگاه آمد و صورتش را روى بدن خون آلود عمو گذاش
  .السالم چنني بودند فرزندان امام جمتىب عليه. السالم سر بچه را از بدن جدا كرد آمد و در آغوش أىب عبداهللا عليه

ام    مقصود دمشن از ا
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ورزند، اين  به اهل خدا حسادت مىستمگران، ظاملان، پليدان، هواپرستان و دنياپرستان كه در هر روزگارى هستند و نسبت 
چهره عظيم زهد، ورع، تقوا، علم، كرامت، فضيلت، واليت و امامت را زير ابرهاى سياه تبليغات ناحق و باطل پنهان  

  .ران، هواپرست ساختند اين طرف از او چهره شهوت. كردند

كه اين گونه چهره را پنهان كنند، بقيه فضايل السالم است و وقىت   اى از جنايت امويان درباره حضرت جمتىب عليه اين گوشه
هزينه اين سيصد زن با ظلم و جور، بردن حق مردم و بيت املال : گويند نشينند و مى در متام حمافل مى. شود آشكار منى
اگر در زمان حيات او . السالم زده شده است متام اين حرفها بعد از شهادت امام جمتىب عليه. شده است تأمني مى

اى كاه گلى داشتند و با مهسرى كه مادر اين  شدند؛ زيرا امام خانه با سيصد زن ازدواج كرده است كه حمكوم مى: گفتند مى
  .كردند سه بچه بود و مهسر ديگرى كه قاتل امام شد زندگى مى

كرده بودند، تا جاىي كه مردم با السالم را زير ابرهاى مرتاكم تبليغات غلط پنهان   ها بنا داشتند چنان كه امرياملؤمنني عليه اين
  السالم را على عليه »قربه اىل اهللا«  جان و دل صد سال

   ده سال بعد تبليغات. السالم نيز مهني معامله را بكنند كردند، با امام جمتىب عليه لعن مى

آمدند و اين هفتاد و دو نفر را السالم در كوفه كردند كه مردم واقعا براى رضاى خدا به كربال  غلطى عليه امام حسني عليه
شت بروند   .قطعه قطعه كردند كه در قيامت به 

  :هر حرىف را باور نكنيد، چون مصداق: فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« » َمسَُّعوَن ِلْلَكِذبِ «

______________________________  
  »]. دانند دروغ است با آنكه مى[به شدت شنونده دروغند «؛ 5: 41مائده  -)1(

  

  153: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند شنونده دروغ نباشيد، چون مهني حرفها مشا را از خدا جدا مى

   هاى خمتلف با زبان پيدايش عقيده
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با اين . السالم شروع شد در اوايل دنيا كه كافر وجود نداشته است، چون زندگى در دنيا با پيغمربى حضرت آدم عليه
  :فرمايد مىبزرگوارى كه خدا در قرآن 

اول كفر، شرك، كمونيسم، سوسياليست و كاپيتاليسم، نريوانا، بودائيسم و الئيك كه  »1« » ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفهً «
  .نبود، زندگى با دين، پاكى، درسىت، عبادت، كرامت، پاكدامىن و تقوا شروع شده بود

آن روزگارى كه قلم و كاغذ نبود، در . ها به احنراف افتاد اين آيه قرآن است، به تدريج زبان »2« » َكاَن النَّاُس أُمًَّه َو ِحَدهً «
  .شروع به مكتب سازى كرد. ها زبان بود دار مهه عقيده اين زمينه عهده

   دامن اين عبارت را خود غزاىل بيان منى. غزاىل مجله زيباىي درباره زبان دارد

  :گويد مى. ردهكرده است، يا از كسى ديگر نقل ك

  »اللِّساُن ِجْرُمُه َصِغٌري َو ُجرُمُه َكبٌري َو َعظيمِ «

  اگر زبان را در ترازو. زبان عنصرى با جرم و حجمى سبك و كوچك است

______________________________  
  ».دهم به يقني جانشيىن در زمني قرار مى«؛ 2: 30بقره  -)1(

و اختالف و تضادى در [گروهى واحد و يك دست بودند ]  شكيل اجتماعدر ابتداى ت[مردم «؛ 2: 213بقره  -)2(
  »].امور زندگى نداشتند
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و در مقابل خدا، تنها در عربستان سيصد و  »1« كشاند بگذارند، چند گرم وزن دارد؟ اما اين زبان عامل را به آتش مى
فرهنگ الييك، كمونيست، . نون پانزده ميليون خدا ساخته استدر هندوستان تا ك. شصت خداى قالىب ساخت

  .امپرياليسم و بوداييسم ساخته زبان است
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اى نشان داد كه مردم بر خود واجب ديدند كه در منازها او را لعن كنند و  السالم را به گونه اين زبان، حضرت على عليه
  .تر نشان داد تر و پست جار و حرمسرا سازان شاهان تاريخ، زشتالسالم را از فتحعلى شاه و ناصر شاه قا امام جمتىب عليه

السالم داريد، آيا يك صدم آن را  مشا حال و قلىب كه نسبت به أىب عبداهللا عليه. موج اين تبليغات بر شيعه نيز اثر گذاشت
  السالم داريد؟ نسبت به حضرت جمتىب عليه

السالم بوده  سالم ده سال امام واجب االطاعه أىب عبداهللا عليهال السالم چه كسى بود؟ حضرت عليه حضرت جمتىب عليه
  .السالم بوده است السالم مأموم امام حسن عليه است، يعىن امام حسني عليه

   السالم بزرگوارى و عظمت امام جمتىب عليه

گذاشت؟ چون هرچه در عامل ملك و ملكوت متصف به صفت حسن، حمسن، احسان و   »حسن« چرا خدا اسم او را
  .السالم مجع است احسن است، در وجود امام جمتىب عليه

   نگومي آب و گل است آن وجود روحاىن

   بدين كمال نباشد مجال انسانياگر تو آب و گلى مهچنان كه ساير خلق

شت خمّمر به آب حيوانيوجود هر كه نگه    كنم ز جان و جسد مىگل 

   مركب است و تو از فرق تا قدم جانيبه هر كه خوبرت اندر جهان نظر كردم

رت از آىن   »2«  كه گوميش به تو ماند، تو 

______________________________  
ِبَعَذاٍب َال يـَُعذُِّب ِبِه َشْيئاً ِمَن  وآله يـَُعذُِّب اللَُّه اللَِّسانَ  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 16، حديث 11/ 2: الكاىف -)1(

بـَْتِىن ِبَعَذاٍب َملْ تـَُعذِّْب ِبِه َشْيئاً فـَيـَُقاُل َلُه َخَرَجْت ِمْنَك َكِلَمٌه  فـَبَـَلَغْت َمَشارَِق اْألَْرِض َو َمَغارِبـََها اجلََْوارِِح فـَيَـُقوُل َأْى َربِّ َعذَّ
ُم احلَْرَاُم َو انْـ  َا الدَّ بـَنََّك ِبَعَذاٍب َال َفُسِفَك ِ َا اْلَفرُْج احلَْرَاُم َو ِعزَِّتى َو َجَالِىل َألَُعذِّ َا اْلَماُل احلَْرَاُم َو انـُْتِهَك ِ  أَُعذُِّب ِبِه ُتِهَب ِ

  ».َشْيئاً ِمْن َجَوارِِحكَ 

  .سعدى شريازى -)2(
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ايشان را در اين . وآله و اولياى اهلى نگاه كنيم عليه اهللا هاى پيغمرب صلى فرمايش السالم را بايد با قرآن، حضرت جمتىب عليه
بدون اين كه توضيح، . السالم بوده است حقيقت ببينم كه ده سال امام واجب االطاعه حضرت أىب عبداهللا احلسني عليه

اسم حسني كه . مل اين مسأله را ندارندتفسري و شرح بدهم، يعىن جرأت ورود به توضيح آن را ندارم و بيشرت مردم نيز حت
شود، به خاطر اين است كه اسم مصّغر حسن است، تا ببينيد كه  را حذف كنيد، حسن مى» ياء«اضافه دارد، اگر » ياء«

  .السالم كيست امام حسن عليه

سالم گذاشت، اما ال حسني امسى است كه خدا بر أىب عبداهللا عليه. پاى عقل عامليان و هر مفسرى در اينجا لنگ است
! ها يعىن اى انسان. السالم گذاشته است و حسني، مصّغر حسن است حسن امسى است كه خدا روى امام جمتىب عليه

  .السالم توجه كنيد نسبت به اسم امام جمتىب عليه

بود، يعىن پانزده سال السالم در روز پانزدهم ماه رمضان به دنيا آمدند، متام منازهاى واجب دو ركعىت  وقىت امام جمتىب عليه
تا روز پانزدهم ماه رمضان آن ساىل كه هنگام . خواندند وآله مهه منازها را با مردم به صورت دو ركعىت مى عليه اهللا پيغمرب صلى

وآله دو ركعت به مناز ظهر و دو ركعت به مناز عصر  عليه اهللا السالم به دنيا آمدند، رسول خدا صلى سحر حضرت جمتىب عليه
به شكرانه والدت امام جمتىب . ه كردند و خدا امضا كرد كه فقط در سفر، منازهاى چهار ركعىت، دو ركعىت شونداضاف
السالم به دنيا آمد، پيغمرب  سال بعد كه أىب عبداهللا عليه. السالم چهار ركعت به دو مناز واجب اضافه شد عليه
السالم  ضافه كردند، يعىن سه ركعت، كه كمرت از امام جمتىب عليهوآله يك ركعت به مغرب و دو ركعت به عشا ا عليه اهللا صلى

  »1« .باشد، چون حسني، مصّغر حسن است

______________________________  
أقول قال ىف املنتقى ىف حوادث السنه الثانيه من اهلجره ىف هذه «؛ 45، حديث 8، باب 2 19/ 19: حبار األنوار -)1(

وآله ىف صفر لليال بقني منه و بىن  عليه اهللا السالم بنت رسول اللَِّه صلى السالم فاطمه عليه لب عليهالسنه تزوج على بن أىب طا
ا مرجعه  عليه اهللا ا ىف ذى احلجه و قد روى أنه تزوجها ىف رجب بعد مقدم رسول اللَِّه صلى وآله املدينه خبمسه أشهر و بىن 

ا من بدر و األول أصح و روى عن بعض أهل التا ريخ أن تزوجيها كان ىف شهر ربيع األول من سنه اثنتني من اهلجره و بىن 
السالم منتصف شهر رمضان من سنه ثالث و  السالم ىف هذه السنه و قيل بل ولد احلسن عليه فيها و ولدت احلسن عليه

السالم مخسون ليله و ولد  سني عليهالسالم و العلوق باحل السالم ىف سنه أربع و قيل كان بني والده احلسن عليه احلسني عليه
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و ىف هذه السنه كانت سريه عبد اهللا بن جحش و ىف هذه السنه حولت . لليال خلون من شعبان سنه أربع من اهلجره احلسني
ء أمر وآله يصلى مبكه ركعتني بالغداه و ركعتني بالعشى فلما عرج به إىل السما عليه اهللا القبله إىل الكعبه كان النَِّىبُّ صلى

  ».بالصلوات اخلمس فصارت الركعتان ىف غري املغرب للمسافر و للمقيم أربع ركعات
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دارند، در كتاب خدا و » حاء و سني و نون«كه ريشه در سه حرف   »حسن، أحسن، احسان، حمسن و حسني«  كلمات
يات قرآن برومي تا از نظر قرآن و روايات ببينيم كه امام جمتىب به سراغ بعضى از آ. معارف اهليه زياد استعمال شده است

  .السالم كيست عليه

   السالم مظلوميت اهل بيت عليهم

السالم اگر يك است، مظلوميت امام  مظلوميت أىب عبداهللا احلسني عليه. باشند ترين مظلومان جهان مى او و پدرش مظلوم
  .ايت است السالم ىب امرياملؤمنني عليه السالم نود و نه است و مظلوميت جمتىب عليه

باالترين ظلم اين است كه شش ميليارد نفر به جاى اين كه به امام اقتدا  . چه ظلمى در عامل به اين خانواده شده است
هاىي هستند كه  شش ميليارد نفر تابع فرهنگ. اين باالترين ظلم است. كنند كنند، شب و روز به شيطان اقتدا مى

بيت  پذيرند، اما فرهنگ اهل دهند و مردم نيز مى جهان از ناحيه شكم، شهوت و عوامل خود به مردم ارائه مى هاى دولت
  .السالم در دنيا، در غربت كامل است عليهم

كنند، اما اين مناز با فرهنگ اهلى  مظلوميت اين است كه در مدينه و ايام حج، دو ميليون نفر در مناز مجاعت شركت مى
اميه  السالم مطابق نيست، بلكه با فرهنگ ابوحنيفه، مالك و شافعى مطابق است كه دين آنان، دين بىن يهمو ائمه عل

ها را گرفته بود،  السالم سخنراىن بسيار جالىب كردند كه مهه گوش و هوش امرياملؤمنني عليه »1« .اين مظلوميت است. است
! على جان: خواهى؟ گفت چه مى: سالم سخنش را قطع كرد و فرمودال يك نفر از وسط مجعيت بلند شد، امرياملؤمنني عليه

  تو امروز حاكم مملكت هسىت و قدرت دارى كه اين ظلم را از من برطرف كىن؟. به من ظلم شده است

بر حاكم واجب است كه ظلم را برطرف و زندگى مردم را اداره كند و نگذارد ستمكار در جامعه سر بلند كند و ثرومتندان 
  ين به خاطر اين كه ثروت دارندد ىب



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

 

______________________________  
وآله من أعان على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمه لقى اهللا يوم  عليه اهللا و قد قال النَِّىبُّ صلى«؛ 312: ج احلق -)1(

  ».ا الدين بنو أميهء آفه و آفه هذ القيامه مكتوبا على جبهته آيس من رمحه اهللا و فيه عن ابن مسعود لكل شى
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  .خواهند، اقتصاد را شكل بدهند خون مردم را مبكند و به هر شكلى كه مى

تو حاكم هسىت، سخنراىن تو را خمصوصا قطع كردم كه بگومي كه به من ظلم شده است و من خودم ! على جان: گفت
  .قدرت دفع ظلم از خودم را ندارم

: خجالت نكشيدى كه سخنراىن ما را قطع كردى؟ حاكم به مأمور دولتش نگفت: به او نگفت. را رد نكرداين حاكم او 
  .ادىب نكند تربيت را بريون كنيد، تا ىب اين ىب

: از روى منرب به او گفت. السالم اشك سرازير شد به من ظلم شده است، از صورت على عليه! اى حاكم: بلكه تا گفت
  .يك ظلم به من شده است: است؟ گفت چقدر به تو ظلم شده

اما مِن حاكم كه : حضرت فرمود. يك ظلم به من شده است: گفت. اند كه چه ظلمى بوده است در روايات ما ننوشته
كنم، به عدد ريگهاى بيابان و دانه دانه پشم شرتها و گوسفندان و بزهاى دنيا به من ظلم شده  دارم براى مشا سخنراىن مى

  .است

كنند و  اى زنا مى عده. شود السالم مكتب سازى، جنايت و فرقه سازى مى هنوز به نام على عليه. هنوز ادامه دارد اين ظلم
السالم در قيامت دست ما را  على عليه: گويند كنند و مى خورند، جنايت مى كنند، ربا مى رابطه نامشروع برقرار مى

  .سالم استال اين بدترين ظلم به امرياملؤمنني عليه. گريد مى

   ها به شيعه ظلم حكومت

مظلوم پرونده از دادگاه بريون . ليلى، قاضى بىن عباس بود قاضى اىب. اى شاهد خواست قاضى دادگاه مدينه براى پرونده
شود و به شاهد نياز  حق من دارد ضايع مى: السالم كه شيعه واقعى بود گفت آمد، به يكى از شيعيان ناب امرياملؤمنني عليه
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. بر من واجب است كه شهادت بدهم كه حّق تو از بني نرود: ، آيا حاضر هسىت به نفع من شهادت بدهى؟ گفتدارم
كسى كه حقى را بداند، از او شهادت . كتمان شهادت از گناهان كبريه است و خدا به آن وعده عذاب داده است

  .خبواهند و نرود شهادت بدهد، اهل جهنم است

   قاضى أىب. شاهد من اين آقا است: گاه آورد، گفتاو را براى شهادت به داد 
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عجب شاهدى آوردى، اين دادگاه در پاكى، تقوا، ورع و كرامت، چنني شاهدى را كمرت به چشم ديده : ليلى گفت
  است، اما شهادت او قابل قبول نيست؛ چون او

  .كند، برو شاهد ديگرى بياورتواند شهادت او را قبول   دادگاه منى. شيعه است

شاهد در دادگاه مانند مادر داغديده شروع به گريه  . السالم است السالم و امام حسن عليه اين مظلوميت امام على عليه
  :كىن؟ گفت براى چه گريه مى: ليلى به او گفت أىب. كرد

تو دروغگو : كسى هستم؟ گفت  مگر من چه: گفت. ريزم براى اين كه تو در مسند اين قضاوت هسىت دارم اشك مى
سلمان، ابوذر، مقداد . مهني االن دروغ گفىت، تو به من گفىت كه شيعه هستم: من چه دروغى گفتم؟ گفت: گفت. هسىت

من . كشم كه به من شيعه بگويند السالم خجالت مى گويند؟ من از على عليه آيا مرا شيعه مى. و عمار شيعه هستند
كنم كه  من شرم مى: گفت كسى كه صددرصد شيعه بود، وىل مى  »1« .، نه شيعه ايشانالسالم هستم دوست على عليه

مهه : گويند كنند و مى كنند، هر گناهى را علنا مى گرى مى خورند، الاباىل ها مشروب مى بگومي شيعه هستم، اما بعضى
  .دامن اند؟ منى دهها را در آور  از كجا اين حرف. خبشند السالم مى هاى ما را به خاطر على عليه جرم

  »ُحسىن«معناى لغوى 

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »2« »َو قُوُلوا لِْلنَّاِس ُحْسًنا«

______________________________  
َو ِقيَل لِلصَّاِدِق ع ِإنَّ َعمَّاراً «؛ 11، صفات الشيعه و أصنافهم و ذم، حديث 19، باب 156/ 65: حبار األنوار -)1(
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اَك َال تـُْقَبُل َشَهاَدُتَك ِألَنََّك اُر فـََقْد َعَرفْـنَ الدُّْهِىنَّ َشِهَد اْليَـْوَم ِعْنَد اْبِن َأِىب َليـَْلى َقاِضَى اْلُكوَفِه ِبَشَهاَدٍه فـََقاَل َلُه اْلَقاِضى ُقْم يَا َعمَّ 
َت َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َو احلَِْديِث ِإْن  رَاِفِضىٌّ فـََقاَم َعمَّاٌر َو َقِد اْرتـََعَدْت فـَرَاِئُصُه َو اْستـَْفَرَغُه اْلُبَكاءُ فـََقاَل َلُه اْبُن َأِىب َليـَْلى أَنْ 

ْبَت َو ىٌّ فـََتبَـرَّأْ ِمَن الرَّْفِض فَأَْنَت ِمْن ِإْخَوانَِنا فـََقاَل َلُه َعمَّاٌر يَا َهَذا َما َذَهْبَت َو اللَِّه َحْيُث َذهَ َكاَن َيُسووَك َأْن يـَُقاَل َلَك رَاِفضِ 
أَْهِلَها َزَعْمَت َأىنِّ رَاِفِضىٌّ َوْحيََك َلَقْد  َلِكْن َبَكْيت َعَلْيَك َو َعَلىَّ أَمَّا ُبَكاِئى َعَلى نـَْفِسى َفِإنََّك َنَسْبَتِىن ِإَىل رُتْـَبٍه َشرِيَفٍه َلْسُت ِمنْ 

َثِىن الصَّاِدُق عليه اتـَّبَـُعوُه َو  السالم َأنَّ أَوََّل َمْن ُمسَِّى الرََّفَضَه السََّحَرُه الَِّذيَن َلمَّا َشاَهُدوا آيََه ُموَسى ِىف َعَصاُه آَمُنوا ِبِه وَ  َحدَّ
  ».َرَفُضوا أَْمَر ِفْرَعْون

  ».و با مردم با خوش زباىن سخن گوييد«؛ 2: 83قره ب -)2(

  

  159: صرب از ديدگاه اسالم، ص

گوييد؛ با شيعه، سّىن، يهودى،  وقىت با ديگران سخن مى! اى بندگان من. گرفته شده است  »حسن«  از ماده »ُحسىن«
نگذاريد زبان، مشا . صحبت كنيددين، الييك، زرتشىت و مسيحى، با سخىن زيبا، استوار، حق، حمكم و حكيمانه  مشرك ىب

  را

  .در گفتار خود زيباگو باشيد. به احنراف بكشاند

  :»احسن«كلمه 

 »2« » َو َمن ُيْسِلْم َوْجَههُ ِإَىل اللَِّه َو ُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِه اْلُوثـَْقى« »1« » َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ّممَّن َدَعآ ِإَىل اللَّهِ «
كند و گفتار چه كسى در اين عامل زيباتر از  زيباترين گفتار در اين عامل، گفتار كسى است كه مردم را به خدا دعوت مى

  .كند دعوت كننده به خدا است؟ زباىن كه زن، فرزند، داماد، عروس، رفيق و اجتماع را به خدا دعوت مى

  :لسالم به قارون گفتندا در سوره قصص آمده است كه متدينني زمان حضرت موسى عليه

ثروت خود را در راه خري و احسان بكار بگري، چنان كه خدا آن را به تو احسان و  »3« » َأْحِسن َكَمآ َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيكَ «
  .عطا كرد

  ها حسن، جممع متام خوىب
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______________________________  
  ».خدا دعوت كند و كار شايسته اجنام دهدو خوش گفتارتر از كسى كه به سوى «؛ 41: 33فصلت  -)1(

ترين  ترديد به حمكم و هركس مهه وجود خود را به سوى خدا كند در حاىل كه نيكوكار باشد ىب«؛ 31: 22لقمان  -)2(
  ».دستگريه چنگ زده است

  ».و نيكى كن مهان گونه كه خدا به تو نيكى كرده است«؛ 28: 77قصص  -)3(

  

  160: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اين گفتار پيغمرب . در اين روايت به كار برده شده است» حسن«كنم كه كلمه  خبشى از روايىت را براى مشا بيان مى
  :باشد السالم مى وآله خطاب به امرياملؤمنني عليه عليه اهللا صلى

   تََّحهٌ َسبـَْعٌه َمْن ُكنَّ ِفيه فـََقِد اْسَتَكَمَل َحقيَقَه االمياِن َو اْبواُب اجلَنَِّه ُمفَ «

  »1« »َلهُ 

شت بر او باز مى هفت چيز است كه اگر كسى اجنام دهد، واقعيت اميانش كامل مى   .شود شود و متام درهاى 

كسى كه مناز خود را زيبا جبا بياورد، يعىن مناز را مطابق با رساله و نيت خالص اجنام   »من أحسن صالته« :اولني مطلب
  .دهد

خدا . كنند هاى زيبا دعوت مى ت ما را به رفتار، گفتار، عبادت، نيت، هدف و برنامهروى اين حساب، قرآن و روايا
شت قبول مى كند، اما زيباىي ها را قبول منى نازيباىي بينيد، انسان به آن  كند و هر چه زيباىي در قرآن مى ها را به قيمت 

ها مجع است كه وقىت روز پانزدهم ماه  ه اينالسالم مه دانست كه در وجود امام جمتىب عليه دعوت شده است و خدا مى
كند، جربييل آمد و  وآله منتظر شد كه خدا چگونه اين مولود را نام گذارى مى عليه اهللا رمضان به دنيا آمد، پيغمرب صلى

  »2« .بناميد، يعىن ُملك و ملكوت اين مولود، زيبا است »حسن« او را: عرض كرد

______________________________  
وآله  عليه اهللا ِىف َوِصيَِّه النَِّىبِّ صلى«؛ 12، حديث 32، باب 170/ 66: ؛ حبار األنوار346 -345/ 2: اخلصال -)1(
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ْن َأْسَبَغ ُوُضوَءُه َو َأْحَسَن هُ مَ السالم يَا َعِلىُّ َسبـَْعٌه َمْن ُكنَّ ِفيِه فـََقِد اْسَتْكَمَل َحِقيَقَه اْالِءميَاِن َو أَبـَْواُب اْجلَنَِّه ُمَفتََّحهٌ لَ  ِلَعِلىٍّ عليه
  ».ْهِل بـَْيِت نَِبيِّهِ َصَالَتُه َو َأدَّى زََكاَه َماِلِه َو َكفَّ َغَضَبُه َو َسَجَن ِلَسانَُه َو اْستَـْغَفَر ِلَذْنِبِه َو أَدَّى النَِّصيَحَه ِألَ 

رَأَْيُت ِىف اْألَْشَجاِر َأْطَيَب َو َال َأْحَسَن ِمْن َهاتـَْنيِ  فـَُقْلُت يَا َأِخى َجبْـَرئِيُل َما«؛ 12، باب 315/ 43: حبار األنوار -)2(
مهَُا احلََْسُن َو اْألُْخَرى احلَُْسْنيُ فَِإَذا الشََّجَرتـَْنيِ فـََقاَل ِىل يَا ُحمَمَُّد أَ َتْدِرى َما اْسُم َهاتـَْنيِ الشََّجَرتـَْنيِ فـَُقْلُت َال َأْدِرى فـََقاَل ِإْحَدا

ِمْنَك ِطيُب رَاِئَحِه الثََّمِر  مَُّد ِإَىل اْألَْرِض ِمْن فـَْورَِك َفْأِت َزْوَجَتَك َخِدَجيَه َو َواِقْعَها ِمْن َوْقِتَك َو َساَعِتَك فَِإنَُّه َخيْرُجُ َهَبْطَت يَا حمَُ 
ْجَها َأَخاَك َعِلّياً فـََتِلُد َلُه ابـْنَـْنيِ َفَسمِّ َأَحَدمهَُا احلََْسَن َو اْآلَخَر الَِّذى َأَكْلَتُه ِمْن َهاتـَْنيِ الشََّجَرتـَْنيِ فـََتِلُد َلَك َفاِطَمَه الزَّْهرَاَء ُمثَّ َزوِّ 

َرئِيُل بـَْعَد َما وُ  عليه اهللا احلَُْسْنيَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى ِلَد وآله فـََفَعْلُت َما أََمَرِىن َأِخى َجبْـَرئِيُل َفَكاَن اْألَْمُر َما َكاَن فـَنَـَزَل ِإَىلَّ َجبـْ
َرئِيُل َما َأْشَوَقِىن ِإَىل تـَْيِنَك الشََّجرَتـَْنيِ فـََقاَل ِىل يَا ُحمَمَّ  ُد ِإَذا اْشتَـْقَت ِإَىل اْألَْكِل ِمْن َمثََرِه تـَْيِنَك احلََْسُن َو احلَُْسْنيُ فـَُقْلُت َلُه يَا َجبـْ

وآله ُكلََّما اْشَتاَق ِإَىل الشََّجَرتـَْنيِ َيَشمُّ احلََْسَن َو احلَُْسْنيَ َو  عليه اهللا ِىبُّ صلىالشََّجَرتـَْنيِ َفَشمِّ احلََْسَن َو احلَُْسْنيَ َقاَل َفَجَعَل النَّ 
َرئِيُل عليه  أُقَاِمسُُهَما السالم ُمثَّ يـَُقبُِّل احلََْسَن َو احلَُْسْنيَ َو يـَُقوُل يَا َأْصَحاِىب ِإىنِّ أََودُّ َأىنِّ  يـَْلِثُمُهَما َو ُهَو يـَُقوُل َصَدَق َأِخى َجبـْ

نـَْيا فـَتَـَعجََّب الرَُّجُل ِمْن َوْصِف النَِّىبُّ صلى وآله ِلْلَحَسِن َو احلَُْسْنيِ َفَكْيَف َلْو  عليه اهللا َحَياِتى ِحلُىبِّ َهلَُما فـَُهَما َرْحيَانـََتاَى ِمَن الدُّ
َل رَِجاَهلُْم َو َذَبَح َأْطَفاَهلُْم َو نـََهَب أَْمَواَهلُْم َو َسَىب َحرِميَُهْم أُولِئَك َعَلْيِهْم وآله َمْن َسَفَك ِدَماَءُهْم َو قـَتَ  عليه اهللا َشاَهَد النَِّىبُّ صلى

َقَلٍب يـَنـَْقِلُبون   ».َلْعَنُه اللَِّه َو اْلَمالِئَكِه َو النَّاِس َأْمجَِعَني َو َسيَـْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأىَّ ُمنـْ

  

  161: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  14عظمت صرب معناى حقيقى صرب 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين
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وآله در زبان وحى به عنوان  عليه اهللا اسالم صلىالسالم تا رسول بزرگوار  ترين مسائلى كه از زمان حضرت آدم عليه از عاىل
امر، سفارش، موعظه و پند مطرح بوده است، مسأله با عظمت صرب است كه در مهه موارد خطر، حافظ و نگهدار 

  .انسان از افتادن در خطر است

: گويد نشوند، چون اسالم منى السالم نگاه بسيار مهمى از نظر معنا به صرب دارند، تا مردم دچار اشتباه امرياملؤمنني عليه
هر ظلمى كه به تو شد، به خدا واگذار كن . سر خود را پايني بيانداز و هر كه بر سر تو زد، كارى به كار او نداشته باش

  .و جواب او را نده

ن، يقينا اين معناى احنراىف و غلطى نسبت به صرب است، چون سكوت در مقابل ستم و خود را در معرض ذّلت قرار داد
  :وآله و خدا است، چنان كه در قرآن مطرح است عليه اهللا عّزت مؤمن، بعد از عّزت پيغمرب صلى. حرام است

مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى به مشكل كم پوىل دچار شده بودند و براى  »1« » لِلَِّه اْلِعزَُّه َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِننيَ «
ران مبلغى قرض منايند: هاد شدحقوق حوزه علميه به ايشان پيشن كارگردان : ايشان جواب دادند. از چند تاجر معروف 

  .من پروردگار است و من به وجود مبارك او حسن ظّن دارم و تسليم خواسته او هستم

السالم  از مهني طريقى كه خدا در قرآن به مردم تكليف كرده است، ايشان تشخيص دادند كه به وسيله سهم امام عليه
  مشكل حقوق حوزه علميه حل شود و حاضر

______________________________  
  ».در حاىل كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامرب او و مؤمنان است«؛ 63: 8منافقون  -)1(

  

  162: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .نشدند عظمت مرجعيت و عّزت مؤمن را مورد هجوم قرار بدهند، حىت اگر قرض احلسنه باشد

عقيده ايشان اين بود كه اگر مردم از مهديگر قرض منايند، مشكلى ندارد، اما من كه در مقام مرجعيت و رهربى جهان 
كند، اين ضربه به  مرجع تقليد از مردم براى حقوق حوزه، پول قرض مى: شيعه هستم، اگر خبواهم قرض بگريم و بگويند

حىت ممنوع كردند كه اين كمبود ماىل را به گوش آن چند تاجر  اسالم، عّزت مرجعيت و حوزه علميه و مؤمنني است و
  .برسانند
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 -طبق مخس و مهان آيه قرآن -مهان گونه كه به پروردگار حسن ظن داشتم، از كويت پوىل را: روز بعد از آن قضيه فرمودند
آخر عمر نيز به خوىب كار ما را  كند و يقني دارم كه خداوند تا اند كه تا سه ماه حقوق حوزه را تأمني مى براى من آورده

  .اداره خواهد كرد

ما روايت فوق العاده پرقيمىت در ابواب ماىل فقه دارمي كه اين . صرب به معناى تن دادن به ذّلت و چيزى نگفنت نيست
در اى  كه زير نظر آيت اهللا العظمى بروجردى در آن زمان به سبك پسنديده» وسائل الشيعه«روايت را كتاب با عظمت 

باشد، چون اين   بيست جلد چاپ شد و اين كار از حسنات باقيات و صاحلات مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى مى
كتاب خيلى قدميى بود، چاپ سنگى بود و خط خوىب نداشت، اما چهارصد سال بود كه ابزار آراء و فتواى مراجع تقليد 

  .شيعه بود

اگر مال كسى را بربند و او در صدد برگرداندن مال : كند كه السالم نقل مى اين كتاب، اين روايت را از امام صادق عليه
؛ زيرا براى احقاق »مات شهيداً « خود بربيايد، اگر بدهكار با طلبكار درگري شود و طلبكار به دست بدهكار كشته شود،

رافياى كشور جهاد كند، اى كه براى احقاق حق ماىل، حق اسالم، حفظ مرزها و جغ حق ماىل خود بوده است و رزمنده
  »1« .اگر كشته شود، شهيد بودن او حتمى است

______________________________  
َسأَلُْته اىب عبداهللا «؛ 12517، َجَواِز ِقَتاِل اْلُمَحاِرِب َو اللِّص، حديث 39، بَاب 9/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

وآله َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه قُِتَل َشِهيداً َو َلْو ُكْنُت أَنَا لَتـَرَْكُت  عليه اهللا قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلىالسالم َعِن الرَُّجِل يـُْقَتُل ُدوَن َماِلِه  عليه
  ».َلُه اْلَماَل َو َملْ أَُقاتِْلهُ 

  

  163: صرب از ديدگاه اسالم، ص

مات « ر و بدهكار، طلبكار كشته شود،شود باور كرد كه اگر در نزاع بني طلبكا تا اين روايت را نديده باشيم، منى
  .»شهيداً 

صرب يعىن  . صرب به معناى قبول ظلم، آزار، جنايت جنايتكاران و سكوت كردن و واگذار كردن كار به خدا نيست
  .اين صرب است. كوشيدن، براى اين كه دين و دنياى انسان از دستش نرود و خطرى متوجه انسان نشود
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   صرب؛ خاموش كردن آتش خشم

  :اند السالم چقدر زيبا صرب را معنا كرده مرياملؤمنني عليها

ُر َأْن َحيَْتِمَل الرَُّجَل ما يـَُنوبُه َو َيْكِظَم ما يـَْغِضبُه«   »1« »الصَّبـْ

ها، قواعد اهلى را حتمل منايد و در  صرب يعىن در برابر حوادث روزگار، براى حفظ دين و دفع تلخى: اين معناى صرب است
كند، كه اگر خبواهد خشم خود را اعمال كند، دچار ظلم، معصيت و   كه انسان را عصباىن و خشمگني مىمقابل آن چه  

  .شود، هنوز آتش خشم برافروخته نشده، در باطن خود آن را خاموش كند گناه مى

  .كنم در ارتباط با مجله دوم كه بسيار با ارزش است، مقدماتى را ذكر مى

هاى كم نظري جامعه اسالمى است كه حّق عظيمى به علم، فلسفه، حكمت، عرفان،  تمرحوم مال امحد نراقى از شخصي
مهني عظمت را نيز پدر بزرگوارشان، مرحوم مالمهدى نراقى . فقه شيعه، مردم زمان خود و اهل اميان تا به روز قيامت دارد

  .شده است حموريت و جامعيت ايشان حدود دويست و پنجاه سال است كه نظريش كم پيدا. داشتند

خواست  فرزندش مالمهدى كه مى. سواد نراقى بودند كه شغل مستخدمى داشته است اين پدر و پسر، فرزند و نوه مرد ىب
با اين شغل و درآمدى كه من : اى به اصفهان نوشت و به فرزندش مهدى گفت در اصفهان درس خبواند، از نراق نامه

  دارم،

______________________________  
  .6231، حكمت 281: غرر احلكم -)1(

  

  164: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .توامن بدهم يقني بدان كه اگر تو خبواهى به مقامى علمى برسى، من خرجى تو را منى

او كه در . توامن به تو كمك كنم من يك عبّاسى نيز منى: حىت گفته بود. بوده است» عبّاسى«در آن روزگار، واحد پول 
   توانيد به من كمك دامن مشا منى من از مشا توقع كمك ندارم، چون مى: گويد ى بود، به پدر بزرگوارش مىسّن چهارده سالگ
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كرد، لذا حاضر شد بدون كمك پدر، براى  مناييد، چون از درون، پروردگار عامل اين جوان را به كسب حقايق هدايت مى
  .كسب علم، به اصفهان بيايد

برد، اما مال امحد وقىت طلبه شد، پدرش رييس كل  اصفهان شد، در فقر كامل به سر مى مال مهدى وقىت وارد حوزه علميه
  .يعىن متام علماى آن روزگار اصفهان، كاشان، مشهد و جنف، نسبت به مالمهدى كرنش داشتند. علما و مردم شيعه بود

  »1«  صرب و زمحت حتصيل مال مهدى نراقى

او مظهر صرب بوده : شود گفت ، اما مال مهدى در سخىت كامل بود و مىايام طلبگى مال امحد در سخىت نبوده است
مرحوم مال مهدى با اين درخت صرب منافع بسيارى به جهان شيعه داده است و عّزت خود را در آن مشكالت . است

  .عجيب حفظ كرد

  او وقىت وارد اصفهان شد، مدارس آباد اصفهان، مانند مدراس چهار باغ،

______________________________  
در  1245امحد بن مهدى نراقى از اكابر دانشمندان و فقهاى شيعه قرن سيزدهم هجرى است وفات او بسال  -)1(

تاليفات متنوع زيادى دارد از مجله معراج السعاده و طاقديس و مفتاح احكام، وى اشعار عرفاىن  0نراق كاشان بوده است 
  .زيادى سروده است

نراقى كاشاىن موصوف به خامت جمتهدين از فقهاى شيعه و حكيم ورياضى دان واديب قرن دوازدهم  حممد مهدى بن ابوذر
تهدين در فقه و اصول، . هجرى در جنف اشرف وفات يافت 1209هجرى كه در سال  از تاليفات اوست انيس ا

  112/ 10: معارف ومعاريف. جامع السعادات و حمرق القلوب

  

  165 :صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .شناخت خواجو، صدر و نيماورد، حجره نداشتند كه به او بدهند و كسى او را منى

آمد كه در علوم حوزوى پيشرفت منايد، وارد اصفهان  او با پاى برهنه و لباس كهنه كه به نظر علماى متوىل به چهره او منى
  .شده بود
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به . ان درياىي از جوشش و هيجانات روحى و فكرى استبه ظاهر افراد نگاه نكنيد، چون درون انس: گويد دين به ما مى
اى كه انبيا و اولياى اهلى به اين  اين خيمه روى روح، قد و چهره سياه نگاه نكنيد، درون انسان را نگاه كنيد كه با جرقه

  انبار

  .رسد شود كه به عرش خدا مى بزنند، موجودى درست مى

هاى او كه مقدارى قابل اعتماد بود  يدا كرد كه نيمه ويرانه بود و بعضى از اتاقاى را پ مدرسه. به مرحوم نراقى حجره ندادند
  .هاى ساده و غريبه ساكن آن بودند و طلبه

ها سكونت كرد و چون براى غذا پول نداشت، در وقت خلوت غروب يا صبح زود، به  مرحوم نراقى در يكى از اين اتاق
اى كه مردم دور رخيته بودند را پنهاىن  نبيند، نان خشك، پوست هندوانه و خربزهرفت تا كسى او را  هاى اصفهان مى كوچه

كرد و نان  شست و متيز مى ها را مى آورد، پوست خربزه و هندوانه گرفت و به حجره مى كرد و زير عبايش مى مجع مى
اند تا به اين مقام واالى عامل چند ساىل به اين شكل صرب كرد و درس خو . پاشيد تا قابل خوردن شوند ها را آب مى خشك

  .تشيع رسيد و دين را به ما منتقل كرد

آمد، در را  ها كه چراغ موشى پردود در آن روشن بود مى ايشان براى مطالعه درس، اول شب در يكى از دستشوىي
  .كرد خواند و مطالعه مى ماند وايستاده درس مى بست و در توالت مى مى

آييم دين و حالل و حرام خدا را به اين  گذارند، مى روى فرش دستباف، با احرتامى كه به ما مى ها، ترين چراغ ما زير قيمىت
شت را به راحىت مى راحىت ياد مى دانيم كه اين دين را چگونه و با چه زمحاتى به  خواهيم به دست بياورمي و منى گريمي و 
  .اند اينجا رسانده

   عزت نفس مال مهدى نراقى

   داشت و براى درس خواندن ها را برمى روزها كتاب. مرت برف آمد در اصفهان نيم

  166: صرب از ديدگاه اسالم، ص

هوا سرد بود، مدرسه فرو . آمد كه درس بدهد رفت، چون هيچ استادى در اين مدرسه خراب و سرد منى به مكان ديگر مى
رفت  زياد بود و مرحوم نراقى به جاى ديگر مى آمد، احتمال ريزش سقف آن بسيار رخيته بود، خاك و گل از آن پايني مى

  .گشت گرفت و برمى و درس مى
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بقال شخص با ادىب . مرحوم مال مهدى برگشت و سالم كرد! آقاى طلبه: روزى بقال نزديك مدرسه او را صدا كرد، گفت
چرا، خيلى : نراقى گفت به نظر مشا هوا سرد نيست؟ مرحوم. چند حلظه تشريف بياوريد: بود، خيلى حمرتمانه به او گفت

  كنيد كه سرما خبوريد؟ مشا با اين لباس كم، فكر منى: بقال گفت. سرد است

   من: بقال گفت. به قدرى در فكر درس هستم كه تو مرا به فكر سرما انداخىت: گفت

! برادر: پس داد و گفت مال مهدى نراقى آن پالتو را گرفت و فردا پالتو را. پالتوىي دارم، اجازه بدهيد آن را به مشا بدهم
  .يكبار من اين را به دوشم انداختم، ديدم نسبت به عّزت نفسم، احساس سنگيىن كردم

  غالم ّمهت آمن كه زير چرخ كبود

  .اين پدر، پسرى را تربيت كرد كه فوق العاده از خودش برتر بود »1«  زهر چه رنگ تعّلق پذيرد آزاد است

   ترين عضو بدن زبان، خطرناك

  :السالم در مورد صرب اين بود كه دوم امرياملؤمنني عليهمجله 

  »2« »يكظم ما يغضبه«

  خواهد تو را خشمگني كند، نگذار كه آتش خشم تو بريون بزند حوادثى كه مى

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  .6231، حكمت 281: غرر احلكم -)2(

  

  167: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .را دچار ظلم، آزار و ضربه زدن به اطرافيان كندو تو 
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نزد اين فرماندار متكرب، عليه مال امحد نراقى . فرماندار قبلى كاشان را عوض كردند و فرماندار جديدى به كاشان فرستادند
  .كرده بودتبليغ سوء كردند كه وقىت فرماندار به كاشان رسيد، دىل مملو از كينه نسبت به رييس روحانيون شيعه پيدا  

چقدر اسالم اصرار دارد كه بدون دليل و برهان به حرف ديگران گوش ندهيد و تا حق و باطل را با چشمان خود 
  .ايد، باور نكنيد نديده

  :فرمايند وآله مى عليه اهللا نود و هشت درصد مردم، تقواى زباىن ندارند و رسول خدا صلى

   دين اسالم بسيار به خواهران »1« .روند اكثر اهل جهنم به خاطر زبان به جهنم مى

ترين مردان و زنان قوم و خويش خود  وآله از شّر زبان نزديك عليه اهللا و برادران سفارش زبان را كرده است، چون پيغمرب صلى
  .تا روز رحلتش در امان نبود

وآله يك بار نيز نگفتند كه  عليه اهللا حضرت فاطمه زهرا عليهاالسالم در ايامى كه بعد از پدر زنده بودند، سر قرب پيامرب صلى
درب خانه ما را آتش زدند و مرا بني در و ديوار آزردند و حّق شوهرم را پاميال كردند، بلكه هر وقت سر قرب پدر 

  :فرمودند آمدند، با صداى بلند گريه كرده، مى مى

  »2« »َمشََت ىب َعُدوِّى«

  كند؟ ها در حق ما چه مى ببني زبان! پدر

كند، دهلا را پركينه  دهد، طالق اجياد مى ها را به باد مى نشاند، مال، مقام و خانواده برد، به خاك سياه مى رو مىزبان آب
   كند، متام آن نيز بيهوده و به ناحق مى

______________________________  
ُطوَىب ِلَمْن أَنـَْفَق َفَضَالِت َماِلِه َو أَْمَسَك وآله  عليه اهللا َو قَاَل صلى«؛ 42، حديث 78، باب 287/ 68: حبار األنوار -)1(

َو َال  وآله ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل ِعْنَد ِلَساِن ُكلِّ َقاِئٍل َو َقاَل َال َيْسَتِقيُم ِإميَاُن َعْبٍد َحىتَّ َيْسَتِقيَم قـَْلُبهُ  عليه اهللا َفَضَالِت ِلَسانِِه َو َقاَل صلى
وآله رَاَحُه اْالِءْنَساِن ِىف َحْبِس اللَِّساِن َو َقاَل َحْبُس اللَِّساِن َسَالَمهُ  عليه اهللا َيْسَتِقيَم ِلَسانُُه َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى َيْسَتِقيُم قـَْلُبُه َحىتَّ 

  ».اْالِءْنَسان

  .15، حديث 7، باب 174/ 43: حبار األنوار -)2(
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  168: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .است

  :فرمايد السالم در اين باره مى است كه امرياملؤمنني عليهزبان عضو خطرناكى 

ا و لبهاى مشا . با زبان خود معامله سگ هار را داشته باشيد! اى مردم بگذاريد در قفس دهان حبس باشد و اين دندا
ه حضرت صداى نال. كند زند و جگرها را پاره پاره مى درد، آتش مى چون مى »1« .بسته باشد كه اين سگ محله نكند

  .زهرا عليهاالسالم را درآورد

  :امام هشتم را زبان كشت

  »2« »قـََتَل اهللاُ َمْن قـَتَـَلَك ِباالْيِدى َو االْلُسنِ «

  .قاتل تو زبان سوء ديگران بوده است! يابن رسول اهللا

بدترين پادشاهان ايران  توامن ادعا كنم حاكمان زمان قاجاريه در ايران كه من مى. فرماندار، با كينه سنگني وارد كاشان شد
   بودند، چون اميان به خدا و تقوا كه

رت از اين منى   در زمان قاجاريه، فرمانداران ادعاى خداىي داشتند. شوند نباشد، 

اين قاجارى مسلك، ريشه مغوىل . فرماندار با دىل پر از كينه نسبت به مرحوم نراقى وارد كاشان شد. و بسيار متكرب بودند
هاىي   اجاريه از تريه مغول و چني هستند كه دويست سال بر اين مملكت تسلط داشتند و يقني بدانيد ضربهداشت، چون ق

  .تواند آن را جربان كند كه به اين كشور زدند، تا پانصد سال ديگر نيز اگر هزار دولت اسالمى واقعى سر كار بيايد، منى

______________________________  
َو اْعَلْم َأنَّ اْلَكَالَم ِىف َوثَاِقَك َما َملْ تـََتَكلَّْم ِبِه فَِإَذا : وصيه امرياملومنني حملمدبن حنفيه«؛ 389/ 4: قيهمن ال حيضره الف -)1(

أَْنَت َخلَّْيَتُه َعَقَر َو ُربَّ َكِلَمٍه  ٌر فَِإنْ َتَكلَّْمَت ِبِه ِصْرَت ِىف َوثَاِقِه َفاْخُزْن ِلَساَنَك َكَما َختُْزُن َذَهَبَك َو َورَِقَك َفِإنَّ اللَِّساَن َكْلٌب َعُقو 
َعَلى َمْقٍت ِمَن اللَِّه عز و جل َو َذمٍّ ِمَن َسَلَبْت نِْعَمًه َمْن َسيََّب ِعَذاَرُه َقاَدُه ِإَىل ُكلِّ َكرِيَهٍه َو َفِضيَحٍه ُمثَّ َملْ َخيُْلْص ِمْن َدْهرِِه ِإالَّ 
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َر نَ  النَّاِس َقْد َخاَطَر ِبنَـْفِسِه َمنِ  اِظٍر ِىف اْستَـْغَىن ِبرَأِْيِه َو َمِن اْستَـْقَبَل ُوُجوَه اْآلَراِء َعَرَف َمَواِقَع اخلََْطِإ َمْن تـََورََّط ِىف اْألُُموِر َغيـْ
  ».ْلَعاِقُل َمْن َوَعظَْتُه التََّجاِرباْلَعَواِقِب فـََقْد تـََعرََّض ِلُمْفِظَعاِت النـََّواِئِب َو التَّْدِبُري قـَْبَل اْلَعَمِل يُوِمُنَك ِمَن النََّدِم َو ا

، باب زياره قرب الرضا اىب احلسن على بن موسى عليهماالسالم بطوس، حديث 604/ 2: من الحيضره الفقيه -)2(
3210.  
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. مال امحد نراقى بود توانست مشكل را حل كند، وجود مبارك براى شهر كاشان مشكلى به وجود آمد و تنها كسى كه مى
بگذار من ضرر كنم، وىل : اما گفت. اند مال امحد نيز خربدار شد كه دل اين حاكم قاجارى را نسبت به او پر از كينه كرده

  .به خاطر خدا به طرف حمل حكومت حاكم حركت كرد. شهر دچار ضرر نشود

احدى او را نشناسد و كسى او را نبيند كه وارد دستگاه عبا را روى سرش انداخته بود كه . اين افراد به خدا وابسته بودند
او كسى است كه پوست . شود گرفت ها را منى حكومت شده است و نگويند كه دربارى شده است، چون جلوى زبان

  شود؟ خربزه افتاده در خيابان را خورد و نراقى شد، آيا دربارى مى

: خيلى خوب هسىت، گفت: من چگونه هستم؟ خدا فرمود: كردالسالم به خدا عرض   در متام انبيا، حضرت موسى عليه
  كند؟ كسى پشت سر من صحبت بد مى

گريد و براى  خور، زكات را مى سواد، مال مردم السالم ىب اين پيغمرب عليه: گويند بعضى مردم مى. فراوان: پروردگار فرمود
  :گفت. كند اش استفاده مى خود و خانواده

اى مردم را بگري مىتو كه مرا ! خدايا هر روز هزار برابر تو، پشت سر من ناسزا : خداوند فرمود. شناسى، جلوى زبا
ا را منى مى   ام؟ پس من جهنم را براى چه كساىن آفريده. گريم، به خاطر تو بگريم؟ بگذار بگويند گويند، من جلوى آ

   برخورد مال امحد نراقى با فرماندار كاشان
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نگهبانان ديدند يك روحاىن وارد . وارد ساختمان حكومت شد. سر انداخت تا كسى او را نشناسد مال امحد عبا را روى
نراقى ديد جاىي براى . چهره حاكم پيدا بود. اند آمد درب سالن را باز كرد، ديد تعدادى نشسته. شد، جلوى او را نگرفتند

  .نزديك درب نشست. نشسنت نيست

  كشيد و گاهى بلند و داد و فرياد مى كرد حاكم با معاونش شطرنج بازى مى

   من: حاكم گفت. بني حاكم و معاونش در شطرنج بازى اختالف افتاد. خنديد مى

. گويد به حضرت عباس من برنده هستم، قانون شطرنج اين را مى! قربان: برنده هستم، آن بيچاره با گردن كج گفت
  .نه: گفت

   را كامل توضيح داد و به حاكم مرحوم نراقى سرش را بلند كرد و قواعد شطرنج
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تو ! اى شيخ: حاكم نگاهى به مال امحد كرد و گفت. از نظر قوانني شطرنج، او برنده است. حق با معاون است: گفت
 »1« .ام، چون دين به من اجازه نداده است من تا به حال دست به شطرنج نربده: متخصص شطرنج بازى هسىت؟ فرمود

بردند، كنار سر  شيعيان ما به سراغ شطرنج نروند، چون وقىت ما را نزد يزيد مى: فرمايند السالم مى امام زين العابدين عليه
  .كردند بريده پدرم شطرنج بازى مى

ام، اما مشكل علوم شطرنج، رياضى، فيزيك،  ام و تا به حال شطرنج بازى نكرده نه، من دسىت به شطرنج نربده: گفت
حضرت عاىل چه كسى هستيد؟ مرحوم نراقى بسيار خوش : حاكم گفت. توامن حل كنم صول، فقه، جنوم و اسرار را مىا

با اين كه قدرت داشت در سالن را باز كند، بر سر حاكم بزند و مردم كاشان را عليه او حتريك كند و . اخالق و نرم بود
شوند، با حتمل و حفظ عزت و  اىن كه اهل صرب باشند، عصباىن منىحاكم را بزنند و از دروازه شهر بريون كنند، اما كس

  .رسند كنند تا به نتيجه برسند و اگر به نتيجه نرساندند، خود به نتيجه اهلى مى دين خود، جاده صرب را طى مى

ال امحد بلند شد كه به دست و پاى م. اسم من امحد و لقبم نراقى است: تو كيسىت؟ خيلى آرام فرمود! اى شيخ: گفت
نيازى نيست، اين مردم مشكل دارند، من آمدم به مشا بگومي تا مشكل مردم را براى رضاى خدا حل  : بيفتد، ايشان فرمود

به فرياد . ها در روز قيامت بسيار سخت است كنيد كه الاقل در روز قيامت درى به روى مشا باز باشد، چون جنات دولىت
  .در روز قيامت باشدمردم برسيد، شايد كفاره گناهان مشا 
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   اول مرا توبه بده، من: حاكم با لگد شطرنج را پرت كرد و به مرحوم نراقى گفت

   توبه كرد و تا زماىن كه او حاكم كاشان. بد كردم و مرا در حق مشا به اشتباه انداختند

   بود، در سايه معنويت مرحوم نراقى، مردم كاشان كمرت مشكل داشتند و راحت

______________________________  
السالم، َثَالَث َمرَّاٍت ُمثَّ َصبَّ َفْضَلَتُه َعَلى َما يَِلى الطَّْسَت ِمَن  قال الرضا عليه«؛ 419/ 4: من الحيضره الفقيه -)1(

َمْن َنَظَر ِإَىل اْلُفقَّاِع َأْو ِإَىل الشِّْطَرْنِج فـَْلَيْذُكِر اْألَْرِض َفَمْن َكاَن ِمْن ِشيَعِتَنا فـَْلَيتَـَورَّْع َعْن ُشْرِب اْلُفقَّاِع َو اللَِّعِب بِالشِّْطَرْنِج َو 
  ».السالم َو ْليَـْلَعْن َيزِيَد َو آَل زِيَاٍد َميُْحو اللَُّه عز و جل ِبَذِلَك ُذنُوبَُه َو َلْو َكاَنْت ِبَعَدِد النُُّجومِ  احلَُْسْنيَ عليه
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  .بودند

  :فرمايند السالم مى امرياملؤمنني عليه

ُر َأْن َحيَْتِمَل الرَُّجَل ما يـَُنوبُه َو َيْكِظَم ما يـَْغِضبُه«   »الصَّبـْ

ها حتمل منايد تا به نتيجه مطلوب برسد و وقىت كه آتش خشم برافروخته  صرب؛ يعىن انسان در مقابل مشكالت و مضيقه
انسان دين، اميان، كرامت و عّزت . او، زيان و ضررى به كسى وارد نشودشود، فورا آن را خاموش كند كه با خشم  مى

  .تواند با صرب حفظ كند خود را مى

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  15هاى نامشروع  حالل و طيب جداىي از خواسته

  

  ران، مسجد امري
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  1385رمضان 

   املرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء و 

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

هاى ملكوتى و اهلى قرار داشتند، از مشركان، كافران و  السالم در مقابل اين چهره خمالفاىن كه در زمان مهه انبيا عليهم
ا فقط خواسته  كردند كه هاى غريمنطقى، غريعقلى و نامشروع بود و اين كه فكر مى منافقان بودند كه علت خمالفت آ

  .دهند جايگاه اجتماعى، سياسى و اقتصادى خود را از دست مى

هاى نامشروع،  ها، به دستور پروردگار از مردم خواستند كه از خواسته مهه انبيا براى صالح، جنات، رشد و كمال انسان
جاى اين غريعقلى و غريمنطقى خود جدا شوند و جايگاه آلوده اقتصادى، اجتماعى و سياسى را رها كنند، تا به 

   هاىي معقول، متني و مشروع قرار گرفته شود و با از دست رفنت ها، خواسته خواسته
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  .هاى مثبت و اهلى به دست بيايد هاى باطل و شيطاىن، جايگاه جايگاه

السالم اين  موسى بن عمران عليههاى اقتصادىي كه خمالفان انبيا داشتند، ربا بود كه البته بعد از حضرت  يكى از جايگاه
هاى  جايگاه خيلى قوت گرفت و عمر خود را ادامه داد كه در حدود صد و پنجاه سال قبل، اين جايگاه شيطاىن از بانك

هاى مردم كل كره زمني را به خود آلوده   رباىي سر درآورد و حكومت خود را بر متام جهان گسرتاند و نود و نه درصد سفره
  .كردند

  .هاى جهان بوده است كره زمني را به اسارت بانك رباىي گرفتند و ريشه بانك رباىي نيز در افكار و شعار صهيونيست  مردم

خمالف بودند و اال با انسان خمالف نبودند، بلكه  -به خاطر مصلحت خود انسان -انبياى خدا با مال حرام و نامشروع
  .ده استبا رباخوار كه جنگ نداشتند، خباطر پول حرامش بو 

اين . السالم دغدغه اصالح مال و روش مردم از حرام خورى را داشتند متام يكصد و بيست و چهار هزار پيامرب عليهم
هاى اقتصادى خمالفان انبيا بوده است و كساىن كه در اين جايگاه بودند، به خاطر ثروت زيادى كه از ربا  يكى از جايگاه
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خواهند ما را از درآمد ماىل  انبيا مى: گفتند دادند و مى نداشتند و دست رفاقت منى آوردند، با انبيا سر آشىت به دست مى
ا را از عذاب جهنم دور كنند، نه از ثروت در حاىل كه اين گونه نبود، چون كه انبيا مى. حمروم كنند   .خواستند آ

   السالم به كسب و مقام حالل سفارش انبيا عليهم

اى قوى شود، حداقل منفعت دام اين  كردند و اگر دامدارى در جامعه به دامدارى تشويق مىانبيا در درجه اول مردم را 
ها، غذا، لباس، فرش و بقيه امور مورد نياز  كند؛ با گوشت، لبنيات و پشم دام است كه خبشى از غذاى مردم را تأمني مى

  .از دامدارى آباد، شايد صدها رشته كسب توليد شود. شود مردم تأمني مى

ها، رودها،   پيامربان مردم را بعد از دامدارى، به كشاورزى تشويق كردند، چون آباد كردن زمني با بكار گرفنت باران، چشمه
كاشنت حمصوالت مهراه است كه تشويق انبيا به اين مسأله، فوق العاده بود و شغل برخى از پيغمربان كشاورزى و برخى 

  .دامدارى بود
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   اى بنشيند وبه هزاران نفرنيازمند مشكل دار، به صورت امااگركسى درمغازه

ا نيز نتوانند حىت اصل پول را برگردانند و رباخوار نيز وثيقه،   رباىي پول بدهد و آ

ا را غارت كند، انبيا اين را منى   .پسنديدند خانه، زمني و طالهاى زن و بچه آ

لى به آن مصّر بودند، خبش صنعت بود؛ شناخت معادن، يافنت و استخراج آن و تبديل خبش ديگر از درآمد كه انبيا خي
  .خبش ديگر، خبش جتارت؛ بيع، شراء و كسب بود. مواد معدىن به ابزار زندگى

اين مشاغل؛ يعىن دامدارى، كشاورزى، صنعت و جتارت، كسب مشروع، حالل و عبادت است، اما ربا، : فرمودند انبيا مى
  .تالس، غصب و دزدى حرام و خيانت استرشوه، اخ

ها را از جايگاه اقتصاد نامشروع دور و در جايگاه   خواستند انسان ها با انبياء خمالف بودند، چون كه انبيا مى اين طايفه
ا نبود و به ناحق در آن پست قرار  . كسب حالل قرار بدهند كساىن كه جايگاه سياسى نامشروع داشتند و مقام، حق آ

  .دانستند ه بودند نيز با انبيا خمالف بودند، چون ظامل، ياغى و سركش بودند و ملت را برده خود مىگرفت
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قبل از شروع جنگ به يكى از  »1« چنان چه در معارف اسالمى آمده است، وقىت سردار لشكر ايران، رستم فرخ زاد،
جنگ ما براى آب و : ايد؟ گفت كشور ما آمدهباشد، چرا به   خانه مشا مكه و مدينه مى: منايندگان لشكر اسالم گفت

خاك و پول نيست، مردم ما را نگاه كن، ببني به يك پرياهن و نان خشك قانع هستند، ما نه براى پول و نه براى ثروت 
   اگر هدف ما را قبول كنيد، نه جنگى با مشا دارمي و نه. امي آمده

______________________________  
كه ) م 636مقتول (پسر سپاهبد فرخ هرمزد، سردار معروف و مدبر و دلري اواخر عهد ساساىن  :رستم فرخزاد -)1(

در زمان سلطنت آزرميدخت، پدر رستم، فرخ هرمز مدعى . اند ياد كرده) شاهزاده(» ايشخان«مورخان ارمىن پدر و پسر را 
ان وسايل قتل او را فراهم توانست علناً خما چون آزرميدخت منى. سلطنت شد و ملكه را به زىن خواست لفت كند، در 

در زمان يزدگرد سوم، . آنگاه رستم با سپاه خويش پيش راند و پايتخت را تصرف و آزرميدخت را خلع و كور كرد. آورد
وى كامًال از خطر عظيمى كه در نتيجه محله عرب به كشور ايران . گشت رستم نايب السطنه حقيقى ايران حمسوب مى

د اطالع داشت پس فرماندهى كل نريوى لشكرى را به عهده گرفت و در دفع دمشن جديد كوشش دلريانه  روى داده بو 
م سپاه ايران در  636در سال . اما خليفه عمر پيشدسىت كرد. با سپاهى بزرگ در پريامون پايتخت حاضر شد. كرد

ل كشيد و به شكست ايرانيان خامته جنگ سه روز طو . با سعد بن وقاص سردار عرب روبرو شد -نزديك حريه -قادسيه
معارف . (كرد و درفش كاويان را در برابر خود نصب كرده بود كشته شد رستم كه شخصاً حركات افواج را اداره مى. يافت

  )658/ 5: و معاريف
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  :امي ما آمده. خواهيم خزانه و زمني مشا را مى

  »1« » عباده اهللادعوكم من عباده العباد اىل«

تا به مشا بگوييم كه خسرو پرويز، يزدگرد، اطرافيان، وكال، وزرا و سرداران لشكر مشا، متام مردم ايران را به بردگى و بندگى  
  .ها را رها كرده، آزاد باشند كه اهل خدا شوند اين. اند گرفته

ها و  گرييد و خرج كاخ خسروپرويز و شب نشيىن را مى ها كشند، مشا دسرتنج اين ريزند و زمحت مى متام مردم دارند عرق مى
ا مى   مشا چه حقى بر مردم داريد؟. ها مال ملت است اين پول. كنيد خرج عيش و نوش يزدگرد و اطرافيان آ
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چه كسى گفته است كه مردم ايران خانه نداشته باشند، آن وقت خسرو پرويز با شريين خامن، اين دخرت مسيحى كه از روم 
آمده تا در كاخ تيسفون زندگى كند و تاجى كه روى سر خسرو پرويز آوخيتند، بيست و پنج من طال و نقره و املاس  شرقى

  .داشته باشد

كنند كه در مسري اعلى  ها را پر از آب و گالب مى چرا وقىت خسرو پرويز قبل از رفنت به شكار، دوازده هزار نريو مشك
ا ر    شود، گرد و غبار بلند نشود؟ خورد و بلند مى وى زمني مىحضرت بپاشند كه وقىت سم اسب آ

چه كسى گفته است كه هر ايراىن براى ديدن اقوام خويش از مدائن و تيسفون نتواند تا شهر انبار كه چند فرسخ بيشرت 
  .ها پول حتقق پيدا كند فاصله نداشته است، برود، اما سفر بيهوده ييالق و قشالق درباريان با ميليون

ما با مشا سر جنگ ندارمي، بلكه با . امي كه مردم ايران را از بردگى براى مشا جنات دهيم ما براى اين آمده: فرمودند يا مىانب
مشا هواى نفس خود را رها كنيد و مانند ما شويد، مانند دو برادر شومي تا از جنگ كردن با . هواى نفس مشا جنگ دارمي

  .مشا صرف نظر كنيم

______________________________  
  .32، باب 285/ 21: حبار األنوار -)1(

  

  175: صرب از ديدگاه اسالم، ص

به دست » مرو«رستم فرخ زاد گوش نداد و با لشكر اسالم جنگيد و كشته شد و يزدگرد نيز فرارى شد و در شهر 
اخت قرآن، اسالم و به خصوص هاى قيمىت او طمع كرده بود، كشته شد و مردم ايران بعد از شن آسياباىن كه به لباس

هاى  السالم به دين اسالم رو كردند و تا به امروز كه هزار و پانصد سال گذشته است، در ميان ملت بيت عليهم اهل
   اسالمى عامل، خدمىت كه اين ملت از طريق علم و دانش به دنياى اسالم

  .نظري است كردند، ىب

   سالمىنظر نويسندگان منصف اروپاىي در مورد متدن ا
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ا منصف باشد ها ىب اگر نود و نه نفر از اروپاىي هاى  هاى منصف در كتاب اروپاىي. انصاف هستند، ممكن است يك نفر آ
  .است» وآله عليه اهللا حممد بن عبداهللا صلى«اند كه متدن امروز جهان، حمصول زمحات هزار ساله امت  خود نوشته

ا . برم اى را نام مى سه منبع بسيار مفصل و گسرتده. اين حرف، از دانشمندان منصف اروپا است ببينيد كه نظر منصفان آ
  .نسبت به زمحات مردم و علماى مسلمان، براى پويا شدن اين متدن چيست

: جرجى زيدان مسيحى و سوم» تاريخ متدن«كتاب : فرانسوى، دوم» گوستاو لوبون«اثر » تاريخ متدن اسالم«يك كتاب 
ها ذكر شده است كه نود درصد سهم اين  در اين كتاب. است» خورشيد اسالم در اروپا«با ارزش سه جلد كتاب بسيار 

ن منى برنامه گسرتش متدن در دنيا از ايراىن گرى و بربريت  كردمي، اروپا هنوز در وحشى ها است كه اگر ما اين سفره را 
  .بود

اق كردند و سيصد . دعلم را از ما گرفتند، البته زمحت كشيدند و آن را رشد دادن ا را  با علم، ابزارى را ساختند و آ
  .ها است ها از مسلمان اين قدرشناسى اروپاىي. ها زدند سال بر سر متام مسلمان

. معىن ندارد كسى در رياست با عواملش آقاىي كند و بقيه بردگى: گفتند انبيا با جايگاه سياسى غلط خمالف بودند و مى
  .ين فرد تا آخرين فرد آن، بايد خادمان با اميان، دلسوز، خملص و معنوى براى تك تك ملت باشندبدنه حكومت از مهمرت 

  .اين جايگاه سياسى اسالم است

  176: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   السالم سياست و عدالت خواهى على عليه

: فرمايد آيد، مى ري به فرقش فرود مىگريد و تا شب نوزدهم رمضان كه مشش السالم در اين جايگاه قرار مى حضرت على عليه
من اگر . گذارند چگونه شب سري خبوامب، در حاىل كه در ميان اين ملت، افرادى هستند كه شب را گرسنه سر به بالني مى

  .سري باشم، فرداى قيامت عذرى نزد خدا خنواهم داشت

هزار مجعيت، در مسجد كوفه، تكبريه االحرام مناز  السالم با چند در جايگاه سياسى اسالم، حاكمى مانند امرياملؤمنني عليه
   خواهد بگويد، هنوز نگفته، ناله واجب را مى
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صاحب ناله جلو : فرمايد گردد، مى اندازد و از حمراب برمى خورد، دست خويش را مى زىن از درب مسجد به گوش او مى
   دهند، خامنى به نام مردم راه مى. بيايد

  :كند السالم عرض مى رياملؤمنني عليهآيد، به ام جلو مى» سوده«

روى صندىل حكومت . خواسىت خدمتگزار باشد، اما ظامل از آب درآمده است اى، مى فرماندارى كه به منطقه ما فرستاده
رتين مغازه هاى ما را مى نشسته و با احساس قدرت، زمني   .كند گريد و به نام خودش مى ها را به زور از مردم مى گريد، 

دادند و اشك از ديدگان مبارك ايشان  هاى اين زن را گوش مى السالم در جايگاه سياسى اسالم است، حرف عليهحضرت 
  :شد و از حالت ايستاده، بر روى زمني نشست و زانوى خويش را در آغوش گرفته و فرمود جارى مى

تو به ! كند، خدايا او دارد ستم مىتو شاهد هسىت، من اين فرماندار را براى عدالت و گرفنت حق فرستادم و ! خدايا
به حمض ديدن نامه به كوفه بياكه اين خامن از : به فرماندار نوشت. قلم و كاغذ بياور! قنرب: حساب من ننويس، صدا زد

  »1« .من و تو نزد خدا شكايت نكند

______________________________  
َو ِمْن ِكَتاِب اْبِن طَْلَحَه ُرِوَى َأنَّ َسْوَدَه بِْنَت ُعَماَرَه [كشف الغمه ] كشف،«؛ 27، حديث 119/ 41حبار األنوار  -)1(

َو آَل أَْمرُُه ِإَىل َأْن َقاَل َما َحاَجُتِك  ِصفِّنيَ اْهلَْمَدانِيََّه َدَخَلْت َعَلى ُمَعاِويََه بـَْعَد َمْوِت َعِلىٍّ َفَجَعَل يُونـِّبـَُها َعَلى َحتْرِيِضَها َعَلْيِه أَيَّاَم 
َنا ُم َعَليـْ ِمْن ِقَبِلَك َمْن َيْسُمو ِمبََكاِنَك َو يـَْبِطُش  َقاَلْت ِإنَّ اللََّه ُمَسائُِلَك َعْن أَْمرِنَا َو َما افْـتَـَرَض َعَلْيَك ِمْن َحقَِّنا َو َال يـَزَاُل يـَتَـَقدَّ

َطاَه َقِدَم ُدنَا َحِصيَد السُّْنُبِل َو َيُدوُسَنا َدْوَس احلَْْرَمِل َيُسوُمَنا اخلَْْسَف َو يُِذيُقَنا اْحلَْتَف َهَذا ُبْسُر ْبُن َأرْ ِبُقوَِّه ُسْلطَاِنَك فـََيْحصُ 
َنا فـََقَتَل رَِجالََنا َو َأَخَذ أَْمَوالََنا َو َلْو َال الطَّاَعُه َلَكاَن ِفيَنا ِعزٌّ َو َمنـَْعٌه َفِإْن عَ  زَْلَتُه َعنَّا َشَكْرنَاَك َو ِإالَّ َكفَّْرنَاَك فـََقاَل ُمَعاِوَيُه ِإيَّاَى َعَليـْ

َلِك َعَلى قـََتٍب َأْشَوَس َفَأُردَِّك ِإلَْيِه فـَيـُْنِفَذ فِ  ِديَن ِبَقْوِمِك يَا َسْوَدُه َلَقْد َمهَْمُت َأْن َأمحِْ يِك ُحْكَمُه فََأْطَرَقْت َسْوَدُه َساَعًه ُمثَّ تـَُهدِّ
ٌر َفَأْصَبَح ِفيِه اْلَعْدُل َمْدفُوناً َقْد َحاَلَف احلَْقَّ َال يـَْبغِ قَ  نَـَها قـَبـْ ى ِبِه َبَدًال َفَصاَر بِاحلَْقِّ َو اْالِءميَاِن اَلْت َصلَّى اْالِءَلُه َعَلى ُروٍح َتَضمَّ

ُه َمْقُروناً فـََقاَل ُمَعاِوَيهُ َمْن َهَذا يَا َسْوَدُه قَاَلْت ُهَو َو اللَِّه  َأِمُري اْلُموِمِنَني َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب َو اللَِّه َلَقْد ِجْئُتُه ِىف َرُجٍل َكاَن َقْد َوالَّ
َرْأَفٍه َو تـََعطٍُّف َو َقاَل أَ   ِبَرْمحٍَه َو رِْفٍق وَ َصَدَقاتَِنا َفَجاَر َعَليـَْنا َفَصاَدفْـُتُه َقاِئماً ُيَصلِّى فـََلمَّا َرآِىن انـَْفَتَل ِمْن َصَالتِِه ُمثَّ أَقْـَبَل َعَلىَّ 

َأىنِّ َملْ آُمْرُهْم ِبظُْلِم َخْلِقَك ُمثَّ َأْخرََج  َلَك َحاَجٌه قـُْلُت نـََعْم َفَأْخبَـْرُتُه اْخلَبَـَر فـََبَكى ُمثَّ َقاَل اللَُّهمَّ أَْنَت الشَّاِهُد َعَلىَّ َو َعَلْيِهْم وَ 
الّناَس اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم َقْد َجاَءْتُكْم بـَيـَِّنهٌ ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزاَن َو ال تـَْبَخُسوا  ِقْطَعَه ِجْلٍد َفَكَتَب ِفيَها، ِبْسمِ 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُموِمِنَني فَِإَذا قـََرأْ  َت ِكَتاِىب َهَذا َفاْحَتِفْظ ِمبَا ِىف َيِدَك َأْشياَءُهْم َو ال تـُْفِسُدوا ِىف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها ذِلُكْم َخيـْ
ا َخَتَمَها َبِطٍني َو َال َخَزنـََها َفِجْئُت بِالرُّقْـَعِه ِمْن َعَمِلَنا َحىتَّ يـَْقُدَم َعَلْيَك َمْن يـَْقِبُضهُ ِمْنَك َو السََّالُم ُمثَّ َدَفَع الرُّقْـَعَه ِإَىلَّ فـََو اللَِّه مَ 

  ».َرَف َعنَّا َمْعُزوًال فـََقاَل ُمَعاِويَُه اْكتُُبوا َهلَا َكَما ُترِيُد َو اْصرُِفوَها ِإَىل بـََلِدَها َغيـَْر َشاِكَيهٍ ِإَىل َصاِحِبِه َفاْنصَ 
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  177: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كساىن با انبيا خمالف بودند كه در جايگاه سياسى، به ناحق و باطل قرار داشتند

هاى  انبيا خمالف بودند، چون كه انبيا براى حفظ اخالق جامعه و عفت آن، جلوى لذتاى نيز با  متام گنهكاران حرفه
. كند اى در جامعه، از ميكروب بدتر توليد مثل مى گرا است و گنهكار حرفه گرفتند؛ زيرا طبع مردم لذت مهار را مى ىب

  االىي ازگنهكاران با اين مهه زمحات انبيا، وقىت بدون مزاحم وارد جامعه شوند، درصد ب

  .كنند جامعه را به سرعت فاسد مى

هاى اقتصادى حرام مانند  اى در هر خبشى؛ كساىن كه در جايگاه هاى نامشروع و گنهكاران حرفه اگر گرفتاران خواسته
  .كنند رباخورى بوده و هستند، سخت با انبيا خمالفت كرده و مى

از جايگاه ربا   -عباس -د، بيست و دو سال عموى رباخوارشوآله بيست و سه سال طول كشي عليه اهللا تبليغ پيغمرب صلى
وآله  عليه اهللا وآله دسيسه كرد، او با خرج كردن پول ربا و براى كشنت پيامرب صلى عليه اهللا كنار نيامد و دائم عليه پيامرب صلى

ويش، كسى كه نيت قتل او را وآله مهربان عموى خ عليه اهللا پيغمرب صلى. نود فرسخ راه پيمود، وىل موفق نشد و اسري شد
  »1« .دوباره به مكه برگشت و مشغول رباخورى شد. كارى به كار او ندارم: داشت، دستور داد آزاد كردند و فرمود

______________________________  
اْلَوَداِع احلَْْمُد لِلَِّه َحنَْمُدُه َو  وآله ِىف َحجَّهِ  عليه اهللا ُخطَْبُه النَِّىبُّ صلى[حتف العقول ] ف، -13«؛ 34/ 73حبار األنوار  -)1(

َنا َمْن يـَْهِد اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه َو َمْن ُيْضِلْل َنْسَتِعيُنُه َو َنْستَـْغِفرُُه َو نـَُتوُب ِإلَْيِه َو نـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َو ِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالِ 
اَد اللَِّه بِتَـْقَوى اللَِّه َو ُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َو َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّداً َعْبُدُه َو َرُسوُلُه أُوِصيُكْم ِعبَ َفال هاِدَى َلُه َو َأْشهَ 

ْ َلُكْم َفِإىنِّ َال َأْدرِى َلَعلِّى َال  َأُحثُُّكْم َعَلى اْلَعَمِل ِبَطاَعِتِه َو َأْستَـْفِتُح اللََّه بِالَِّذى ُهَو َخيـٌْر أَمَّا بـَْعدُ  أَيـَُّها النَّاُس اْمسَُعوا ِمىنِّ أُبـَنيِّ
ْوِمُكْم َهَذا َىل َأْن تـَْلَقْوا َربَُّكْم َكُحْرَمِه يَـ أَْلَقاُكْم بـَْعَد َعاِمى َهَذا ِىف َمْوِقِفى َهَذا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ ِدَماءَُكْم َو أَْعرَاَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم إِ 
َها ِإَىل َمِن ائـَْتَمَنُه َعَليـَْها َو ِإنَّ رِبَا ِىف َشْهرُِكْم َهَذا ِىف بـََلدُِكْم َهَذا َأَال َهْل بـَلَّْغُت اللَُّهمَّ اْشَهْد َفَمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َأَمانٌَه فـَْلُيودِّ 

ُم َعاِمِر رِبَا اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َو ِإنَّ ِدَماَء اجلَْاِهِليَِّه َمْوُضوَعٌه َو ِإنَّ َأوََّل َدٍم أَْبَدأُ ِبِه دَ اجلَْاِهِليَِّه َمْوُضوٌع َو ِإنَّ َأوََّل رِبًا أَْبَدأُ ِبِه 
َو السَِّقايَِه َو اْلَعْمُد قـََوٌد َو ِشْبُه اْلَعْمِد َما قُِتَل  ْبِن َربِيَعَه ْبِن احلَْاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َو ِإنَّ َمآِثَر اْجلَاِهِليَِّه َمْوُضوَعٌه َغيـَْر السَِّداَنهِ 

  ».ِباْلَعَصا َو احلََْجِر َو ِفيِه ِماَئُه َبِعٍري َفَمْن زَاَد فـَُهَو ِمَن اْجلَاِهِليَّهِ 
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  178: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   هاى نامشروع صرب در مقابل خواسته

هايشان گناه بود، يا كساىن كه در جايگاه اقتصادى نامشروع بودند، در  كه متام خواستهاى   اگر هواپرستان و گنهكاران حرفه
شت، درستكار، حالل خور و  هاى نامشروع خود ايستادگى و صرب مى مقابل خواسته كردند، مهه مؤمن، اهل جنات، 

هاى آنان  دن، وارد دوزخ شده، مردهشدند، اما صرب، مقاومت و ايستادگى نكردند و بر اثر اين صرب نكر  خادم به مردم مى
ا در آينده وارد جهنم مى نيز وارد دوزخ و زنده   .شوند هاى فعلى آنان نيز بر اثر اثرات مال حرام آ

خواست  السالم به مدينه آمد و اولني بارى بوده است كه مى مردى از خراسان براى زيارت وجود مبارك امام صادق عليه
  السالم به خدمتكار امام عليه درب خانه. امام را ببيند

  :گويد در اين خانه چه كاره هسىت؟ مى: گويد كند و به او مى حضرت برخورد مى

   هنگامى كه امام. نگهدارى از اسرتان و اصطبل خانه حضرت به عهده من است

  .كنم خواهند به مسافرت بروند، من مركب ايشان را آماده مى مى

من : گويد كار تو چيست؟ مى: گويد كىن؟ خدمتكار مى ا شغل خود را با من عوض مىآي: گويد تاجر خراساىن به او مى
ا را به نام تو مى كنم، تو به خراسان برو، من در  ايراىن هستم و شهر من خراسان است، زمني، مغازه و ملك دارم، مهه آ

  .منامي السالم نوكرى مى مامن و براى امام صادق عليه اين خانه مى

اگر ! يابن رسول اهللا: السالم آمد و عرض كرد به حمضر امام صادق عليه. مرد ساده دل به فكر فرو رفت. نصرب ك: گفت
  »1« گرييد؟ خريى بر ما رو كرده باشد، مشا جلوى آن خري را مى

______________________________  
ِإنَّ أَبَا َعْبِد اللَِّه ... مَِّد ْبِن اْلَوِليِد اْلِكْرَماِىنِّ َقالَ ُرِوَى َعْن حمَُ ]  اخلرائج و اجلرائح] «؛ 3، حديث 88/ 5حبار األنوار  -)1(

َنَما ُهَو َجاِلٌس َو َمَعُه بـَْغَلٌه إِ  عليه ْذ أَقْـبَـَلْت رِفْـَقٌه ِمْن ُخرَاَساَن السالم َكاَن ِعْنَدُه ُغَالٌم ُميِْسُك بـَْغَلَتُه ِإَذا ُهَو َدَخَل اْلَمْسِجَد فـَبَـيـْ
َل َلَك َماِىل ُكلَُّه َفِإىنِّ َكِثُري َرُجٌل ِمَن الرِّفْـَقِه َهْل َلَك يَا ُغَالٌم َأْن َتْسأََلهُ َأْن َجيَْعَلِىن َمَكاَنَك َو َأُكوَن َلُه َممُْلوكاً َو َأْجعَ  فـََقاَل َلهُ 
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يِع الصُُّنوِف اْذَهْب َفاْقِبْضُه َو أَنَا أُِقيُم َمَعهُ َمَكاَنَك فَـ  َقاَل َأْسأَلُُه َذِلَك َفَدَخَل َعَلى َأِىب َعْبِد اللَِّه فـََقاَل ُجِعْلُت اْلَماِل ِمْن مجَِ
َو أَْمنَـُعَك ِمْن َغْريِى َفَحَكى َلهُ  ِفَداَك تـَْعِرُف ِخْدَمِىت َو ُطوَل ُصْحَبِىت فَِإْن َساَق اللَّهُ ِإَىلَّ َخْرياً َمتْنَـُعِنيِه َقاَل أُْعِطيَك ِمْن ِعْنِدى

ُه فـََقاَل َلُه أُْنِصُحَك ِلطُوِل ِل فـََقاَل ِإْن َزِهْدَت ِىف ِخْدَمِتَنا َو َرِغَب الرَُّجُل ِفيَنا قَِبْلَناهُ َو َأْرَسْلَناَك فـََلمَّا َوىلَّ َعْنهُ َدَعاقـَْوَل الرَّجُ 
السالم  وآله ُمتَـَعلِّقاً بُِنوِر اللَِّه َو َكاَن أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه ليهع اهللا الصُّْحَبِه َو َلَك اْخلَِياُر َفِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياِم َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى

َدنَا فـََقاَل  بَِنا َيْدُخُلوَن َمْدَخَلَنا َو َيرُِدوَن َمْورِ ُمتَـَعلِّقاً ِبَرُسوِل اللَِّه َو َكاَن اْألَِئمَُّه ُمتَـَعلِِّقَني بَِأِمِري اْلُموِمِنَني َو َكاَن ِشيَعتـَُنا ُمتَـَعلِِّقنيَ 
نـَْيا َو َخرََج اْلُغَالُم ِإَىل الرَُّجِل فـََقاَل لَ  ُه الرَُّجُل َخَرْجَت ِإَىلَّ ِبَغْريِ اْلَوْجِه الَِّذى اْلُغَالُم َبْل أُِقيُم ِىف ِخْدَمِتَك َو أُوِثُر اْآلِخَرَه َعَلى الدُّ

السالم فـََقِبَل َوَالَءُه َو أََمَر لِْلُغَالِم بِأَْلِف ِديَناٍر ُمثَّ َقاَم ِإلَْيِه فـََودََّعُه َو   َعْبِد اللَِّه عليهَدَخْلَت ِبِه َفَحَكى َلُه قـَْوَلُه َو َأْدَخَلُه َعَلى َأِىب 
َِ َسأََلُه َأْن َيْدُعَو َلُه فـََفَعَل فـَُقْلُت يَا َسيِِّدى َلْو َال ِعَياٌل ِمبَكََّه َو ُوْلِدى َسرَِّىن َأْن أُِطيَل اْلُمقَ  َذا اْلَباِب َفَأِذَن ِىل َو َقاَل ِىل تـَُواِفُق اَم 

َلَها فـََتَأبـَّْيُت َو َظنَـْنُت َأنَّ َذِلَك مَ  ْوِجَدٌه َفَضِحَك ِإَىلَّ َو َقاَل ُخْذَها ِإَلْيَك َغّماً ُمثَّ َوَضْعُت بـَْنيَ َيَدْيِه َحّقاً َكاَن َلُه َفَأَمَرِىن َأْن َأمحِْ
  ».َفِجْئُت َو َقْد َذَهَبْت نـََفَقتـَُنا َشْطٌر ِمنـَْها َفاْحَتْجُت ِإلَْيِه َساَعًه َقِدْمُت َمكَّه َفِإنََّك تـَُواِفُق َحاَجهً 

  

  179: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا آمدند كه كل عامل را جماىن به خري برسانند   .امامان منابع خري خدا هستند، آ

  .ابداً : گرييد؟ فرمود را مىاگر خدا خريى براى من خواسته باشد، آيا مشا جلوى آن 

خواهد مهه اموال خود را به من واگذار كند و من به خراسان بروم و او به جاى  مردى اهل خراسان، ثرومتند، مى: گفت
  .من در خانه مشا مباند

السالم  عليهآن مرد بسيار خوشحال شد، وىل امام . شوم من مانع منى. خواهى بروى، برو اگر مى: السالم فرمودند امام عليه
كه اسباب  اين. گريد رود و تاجر ثرومتندى به جاى او قرار مى اى مى نه ناراحت از اين كه خادم ساده. بسيار ناراحت شد

  .خوشحاىل است

ها و پوهلا را ندارد و در خراسان  شناخت كه اين مرد ظرفيت آن زمني السالم از اين ناراحت شد كه ساهلا او را مى امام عليه
   وىل به. رود شود و به جهنم مى ون كوچك تبديل مىبه قار 

  .برو: بروم؟ امام فرمودند: السالم گفت امام عليه
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ا را رها مى مگر امامان ما به اين سرعت و به اين راحىت ما را رها مى ا هرگز ما را رها  كنند؟ ما بارها آ كنيم، اما آ
السالم او را صدا كردند و  باز كند و برود، امام صادق عليه خادم به درب اتاق كه رسيد، خواست درب را. كنند منى

  .او برگشت. بيا: فرمودند

وآله به دامن رمحت خدا وصل است و ما  عليه اهللا اى غالم، در روز قيامت، پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى: فرمودند
در اين عامل شيعه دارمي، به ذيل عنايت ما  وآله وصل هستيم، ما هر چه عليه اهللا بيت نيز به ذيل عنايت پيغمرب صلى اهل

يابن رسول : خواهى با ما بياىي؟ گفت برند، آيا تو منى وآله را بربند، بقيه را نيز مى عليه اهللا وصل هستند، هر جا پيغمرب صلى
  .آيا من به جهنم بروم؟ من اشتباه كردم، نفهميدم! اهللا

  چون اگر بعد از. حتسني كرد كسى كه زود بفهمد اشتباه كرده است، بايد او را

  180: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .اى ندارد مردن بفهمد كه هفتاد سال اشتباه كرده است، ديگر فايده

زمني، پول و اموال را براى . دهم اگر متام دنيا را به من بدهند، جاى خودم را به تو منى: بريون آمد، به مرد خراساىن گفت
غالم با اين مرد خراساىن به خدمت امام . السالم برويد ام كه به مالقات امام صادق عليه فتهاما اجازه گر . خودت نگهدار

  .السالم آمدند عليه

  .مرد خراساىن مسائل خود را پرسيد و بعد رفت

: ودندالسالم هزار دينار به او دادند و فرم امام صادق عليه. روم نه، منى: تو نرفىت؟ گفت: السالم فرمودند امام صادق عليه
اگر دست خود را در دست ما بگذاريد، از . دهند را حلاظ كنيد آن چيزى كه در قيامت به مشا مى. اين پول نزد تو باشد
  .ما جدا خنواهيد شد

  .كشد داند كه اگراو به خراسان برود، ثروت اميان او را مى السالم مى امام صادق عليه

  .به طرف دوزخ حركت كند السالم دغدغه دارد كه يكى از شيعيان امام عليه

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  16السالم عبد مصلح شخصيت و تواضع ابن فهد حلى  على عليه
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  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

شيعه كه عالوه بر علم و دانش، در عمل نيز انسان كم نظريى بوده است، وجود مبارك ابن فهد از دانشمندان كم نظري 
اى است كه نزد رجال علمى شيعه و فقهاى بزرگ  از نظر دانش، عمل، عرفان، حال و عبادت چهره برجسته. حلى است

  .اى دارد السالم مقام واال و شايسته بيت عليهم و رده اول مكتب اهل

نيازمند، گرفتار، دردمند . زد گشاىي از كار مردم، حرف اول را مى ها و گره زمان خود، در حل مشكالت، سخىت ايشان در
اگر خود او با مال، قدرت حل مشكل مردم را . داد كرد، مگر اين كه به او پاسخ مثبت مى و حمتاجى به او مراجعه منى

كرد كه من با اين مقام، شخصيت و عظمت، شايسته  ىگذاشت و اين فكر را من نداشت، از آبروى خودش مايه مى
  نيست كه به كسى بگومي اين مقدار پول به من بدهيد

  181: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كه من مشكل اين مؤمن را حل كنم

گذاشت  در حاىل كه در مقام با عظمِت مرجعيت، علم، عمل و عرفان بود، آبروى خود را براى حل مشكل مردم مايه مى
و يا كارى از دستش . پوىل به من بده: براى او سخت و سنگني نبود كه براى كمك به ديگران، به افراد پولدار بگويد و

  .كرد يعىن شخصيت و آبروى خود را حلاظ منى. خورد به شخصيت من لطمه مى: بربيايد و اجنام ندهد و بگويد

وجود مباركى كه عامل به علم بود و تا آخر عمر آبروى خود را قدر و اين  اين مرد اهلى، ملكوتى، واال، اين مرجع عاىل
كند كه گفتار  دارد، اين روايت بسيار مهم را در اين كتاب نقل مى» التحصيل«براى مردم مايه گذاشت، كتاىب به نام 

  .وجود مبارك پروردگار مهربان عامل است

  خصوصيات بندگان خاص خدا
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ها در دنيا و  كند كه اين چهره اى را معرىف مى ند كه پروردگار مهربان عامل چهرهك السالم نقل مى از حضرت باقر عليه
اگر . آخرت در رده اول بندگان پاك، خالص، با منفعت و با كرامت او هستند و خداوند متعال به اينان نظر خاص دارد

  .به مهه اهل اميان نظر عام دارد، وىل به اين بزرگواران نگاه خاص دارد

   اما كل مطلب. توان توضيح داد هاى پروردگار را با اين جمال منى مايشالبته فر 

  .را، بسيار بسيار خمتصر مالحظه كنيد كه متناسب با زمان و مكان حلاظ شده است

اىي كه اين روايت عنوان شده، خواهيد ديد» انشاء اهللا«شرح مفصل و تفسري آن را    .در كتا

  »1« »ْنِدى، َعْبداً ُمؤِمناً ذا َحظٍّ ِمْن َصالحٍ انَّ ِمْن َأْغَبِط اْولِياِئى عِ «

   صالح مهراه با مشتقاتش در كتاب خدا در موارد متعدد و خمتلف ذكر شده

______________________________  
  .173، حديث 17، باب 77/ 1: وسائل الشيعه -)1(

  

  182: صرب از ديدگاه اسالم، ص

را ذكر » صالح«كه البته در اينجا پروردگار عامل، خود ريشه   »مصلح، مصلحون، اصلح، اصلحوا و اصالحاً « است؛
  .كند و مشتقاتش را نياورده است مى

ديگر نيازى نيست كه دنبال . وقىت پاى ريشه لغت در ميان باشد، متام جوانب اين حقيقت در ريشه منود و جتلى دارد
  .لمات و الفاظ اين حديث قدسى را ببينيد كه چقدر پربار استمشا ك. مشتقات آن بگردمي

نزد خود من، كارى به كار جهانيان ندارم كه : فرمايد عجيب و مورد توجه است كه مى »عندى«  و كلمه »أغبط«  كلمه
  .خواهند داشته باشند، مثبت يا منفى در حق او چه نظر و نگاهى دارند، هر نظر و نگاهى مى

حال معناى اين كلمات زيبا كه البته به قدرى بار اين  . ها مربوط به انسان است متام اين. است »ولياءا«  ديگرى لغت
  .شود خواهد، نصيبش منى كلمات از نظر معنوى سنگني است كه اگر با امجال معىن شود، آن چيزى كه انسان مى
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گان است، چون آن موجودى كه زميىن است، نيكوترين مسأله در اينجا مسأله حال است، كه البته اين حال، حال فرشت
  .گريد اصًال در اين فضا قرار منى

معلوم . وصل كرده است» ياى نسبت«را به  »اولياء«  ترين عاشقان، دوستان و حمبامن؛ پروردگار در اينجا كلمه نيكوحال
  .ها نسبت به پروردگار عامل از معرفت جامع و شناخت الزم برخوردار هستند شود اين مى

  .شود اگر كسى او را نشناسد و نسبت به او معرفت نداشته باشد، عاشق منى

اى، حتما عاشق  شناسى و او را نديده فشار شديدى به من بياورند كه آن كسى كه منى. عشق به امر جمهول، حمال است
   اصًال دل در اين زمينه قدمى. او شو

  دارد، عاشق چه كسى بشود؟ برمنى

. خواهد عاشق شود، يا بايد با چشم سر ببيند، يا با چشم عقل درك كند و يا با قلب احساس كند انسان چيزى را كه مى
علم «عقل به دنبال . زند، عقل و قلب است اى نيست، آنچه در عاشقان خدا حرف اول را مى در زمينه خدا، چشم كاره

  .از اوليا شده است رفته، خدا را يافته وشكى ندارد، قلب نيز او را احساس كرده، لذا» باهللا

   بنده مؤمن واقعى

  183: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »انَّ ِمْن َأْغَبِط اْولِياِئى ِعْنِدى، َعْبداً «

بنده واقعى كيست؟ قرآن جميد بنده واقعى را، انسان صد در صد تسليم . اوًال اين عاشق من، عبد و بنده واقعى من است
  .چون و چرا نداردداند كه تا آخر عمر، با خدا  خدا مى

روم،  به زيارت مى. روم گريم، وىل حج واجب را منى روزه را مى. خوامن، وىل كارى به مخس و زكات ندارم مناز را مى: گويد منى
  :كساىن كه اين گونه هستند، داراى دين پوك وپوچ هستند، بلكه بايد. اما به آيات صله رحم كار ندارم

روى چشم، : گويد اگر حمبوب، از عبادت حرف بزند، عاشق مى »1« » َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَرّب اْلَعَلِمنيَ ِإْذ قَاَل َلُه َربُّهُ «
او عبد . آن چه كه پروردگار خبواهد: گويد خواهد، عملى، حاىل، پوىل و يا جاىن باشد، عاشق مى حال آن عبادت مى
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اين عبد . من اين مقدار را قبول دارم و اين مقدار را قبول ندارم: گويد ىكند؛ من پروردگار است و فرمان خدا را تكه پاره منى
  .كند كه عبد است خدا نيست، بلكه عبِد هواى نفس خويش است و خيال مى

  :فرمايد كدام اميان؟ آن امياىن كه در سوره حجرات مى  »عبداً مؤمناً «

داراى نيكوترين حال است، در هيچ يك از حقايق اهليه شك  اين عاشق من كه عبد مؤمن است و »2« »ُمثَّ َملْ يـَْرتَابُوا«
  .ندارد

______________________________  
به پروردگار جهانيان : گفت. تسليم باش: هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] و ياد كنيد[« ؛ 2: 131بقره  -)1(

  ».تسليم شدم

  ».شك ننموده] اند اميان آوردهدر حّقانّيت آنچه به آن [آن گاه «؛ 49: 15حجرات  -)2(

  

  184: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   صالح ويژگى بنده مؤمن

  اما احواالت بنده مؤمن چگونه است؟

ها برخوردار  ريشه لغت است كه به اين معناست كه او از مهه شايستگى» صالح«كلمه   »ذا َحظٍّ ِمْن َصالحٍ « :اول
  .است؛ شايستگى عقلى، معرفىت، اخالقى، روحى، امياىن و عملى

اين عاقل : شود گفت ديگر منى. به قدرى برخوردارى او از شايستگى عقلى قوى است كه اصًال خود عقل شده است
شود، او از بني  هيچ گاه در هجوم و محالتى كه به نور مى. عقل نور است. است اين خود عقل: است، بايد گفت

  .شود رود و قطعه قطعه منى منى

حس شدن يك طرف يا كل بدن  ىب: گويند متام دكرتان مى »1« » يُرِيُدوَن لُِيْطِفواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْـَو ِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِهِ «
كور شدن چشم، الل شدن زبان، كر شدن گوش، نابود شدن هوش، فراموش كردن آنچه را كه در عوارض سنگيىن مانند  

  .دوره عمر در ذهن ثبت بوده است را به مهراه دارد، اما عاشق من، از صالح نصيب دارد وصالح با او وحدت كامل دارد
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   السالم كمال صالح امرياملؤمنني عليه

اين تعبريات را در روايات . و اگر صالحيت امياىن دارد، خود اميان شده استاگر صالحيت عقلى دارد، خود عقل شده 
عقل نور . خيلى واضح و روشن است كه اين عقل يا قلب است، يعىن كل وجود او عقل و قلب است. كنيم مالحظه مى

شود، و متام روابط مغز  مى السالم تا روى بيىن شكافته تواند ضربه بزند، لذا وقىت فرق حضرت عليه است، مششري به نور منى
   با اين مششري زهرآلود بريده و رگها پاره

______________________________  
هايشان خاموش كنند در حاىل كه خدا كامل كننده نور خود  خواهند نور خدا را با دهان مى«؛ 61: 8صف  -)1(

  ».است

  

  185: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شود، نه كر، نه الل،  كند؛ نه كور مى گريد، حضرت با قبل از ضربه خوردنش فرقى منى را مىشود، خون متام مججمه را ف مى
  .دهد و نه بدن را، چون عقل حمض شده است نه حافظه را از دست مى

 :خيلى فوق العاده است كه مغز قطعه قطعه، رگها بريده، روابط بني مغز قطع شود و خون كل مغز را بگريد، وىل فرياد بزند
بعد هم . اين صداى عقل حمض است. اين مجله از كسى نيست كه ضربه مغزى خورده است »1« »فـُْزُت َو َربِّ اْلَكْعَبهِ «

خواهم با  مرا زمني بگذاريد، مى: ها او را روى گليم خبوابانند، تا جلوى درب خانه او را بربند، آجنا بفرمايد فلج نشود، بچه
  .به اين حال نبينندپاى خودم بيامي كه دخرتامن مرا 

حسني ! حسن جان: دو شب بعد، نزديك به شهادتش بفرمايد. اين حرف آدمى كه ضربه مغزى خورده است، نيست
  !جان

الَعَمِل ِبِه َغيـْرُُكم َيْسِبُقُكم بِ اوِصيُكما َو َمجيَع ُوِلدى َو اْهلى َو َمْن بـََلَغُه ِكتاىب بِتَـْقَوى الّلِه َو َنْظِم اْمرُِكم، الّله الّله ِىف الُقْرآِن ال«
ا َعُموُد ِديِنُكم َو الّله الّله ِىف اَجلهاِد بَِأْمواِلُكم َو أَنـُْفِسُكم َو الَسَنْتُكم َّ   »2« »ِىف سبيل الّله َو الّله الّله ِىف الّصالِه َفا

شود، اما  ل مىها براى كسى كه ضربه مغزى خورده باشد، نيست، چون كسى كه ضربه مغزى خورده باشد، ال اين حرف
  .اين انسان، در كمال صالح است
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السالم را معرىف كند كه ايشان در نيكوترين حال عشق  خواهد حضرت على عليه شايد در اين روايت، خدا به اهل عامل مى
  .است »عبداً مؤمناً ذا صالح« :من

   السالم بندگى و عبادت على عليه

  السالم متام عمر، بندگى مرا نيكو به جا آورد؛ مناز حضرت على عليه »أحسن عباده ربّه«

______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: حبار األنوار -)1(

  .47نامه : ج البالغه -)2(

  

  186: صرب از ديدگاه اسالم، ص

بعد از پيغمرب . خواهم خبوامب خسته هستم و مىمن : در عبادت من هرگز نگفت. حال و قدمى با كسالت نداشت شىب ىب
  .بود، نيكوتر از بندگى او، بندگىي نبود »أحسن عباده ربّه«  وآله كه عليه اهللا صلى

ما نيز در حد خودمان آن معرفت و خلوص را دارمي، اما واقعا معرفت . به خاطر معرفت و خلوص است »أحسن عباده«
  السالم است؟ على عليه و خلوص ما مهسنگ معرفت و خلوص حضرت

وآله گذاشت، تا شب بيست و سوم كه به شهادت رسيد، طبق آيات و  عليه اهللا از زماىن كه دست در دست پيغمرب صلى
شت و جهنم را حلاظ نكرد، بلكه از اول طوق بندگى را بر گردن خود انداخته بود و با  روايات، حلظه اى در عباداتش 

  .السالم جاىي پيدا نكرد تا خود را جا بدهد شت در وجود على عليه. خواست متام وجودش فقط خدا را مى

شت اجنام نداد على عليه   .السالم حىت يك كارش را به خاطر 

وآله در حاىل كه  عليه اهللا ترين عباد را كرد؛ پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى بيست و سه ساله بود كه در ميدان كارزار، بزرگ
  :رخيت، فرياد زد از شوق اشك مى

  »1« »َلَضْربَُه َعلىٍّ يـَْوَم اخلَْنَدِق اْفَضُل ِمْن ِعباَدِه الثـََقَلْنيِ «
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السالم را در كفه ترازو بگذارند و عبادت كل جّن و انس، از زمان حضرت آدم  اگر عبادت روز جنگ خندق على عليه
وآله را نيز در آن كفه ترازو بگذارند، عبادت  عليه اهللا رب صلىالسالم تا قيامت، ثقلني يعىن پرونده مهه انبيا غري از پيغم عليه

  .تر است السالم از كل عبادات آنان سنگني على عليه

   گوييم، بلكه روايىت است كه بزرگان علماى اين روايت را تنها ما شيعيان منى

   ا نيز اينالسالم سر و كار ندارند، آ كساىن كه با على عليه  »2« .اند اهل سنت نيز نقل كرده

  چون اگر ما با. السالم سر و كار ندارمي البته ما نيز خيلى با على عليه. اند حرفها را نوشته

______________________________  
  .467: اقبال األعمال -)1(

خري من عباده  وآله يوم األحزاب لضربه على عليه اهللا و قال صلى«؛ 301/ 2: شرح املقاصد ىف علم الكالم، التفتازاىن -)2(
  ».الثقلني

  

  187: صرب از ديدگاه اسالم، ص

السالم  دهد كه ما با على عليه ها نشان مى السالم سر و كار داشتيم، اين وضع ما و اين مهه فتنه و فساد نبود، اين على عليه
  .خيلى سر و كار ندارمي

   تأسى ائمه به امري املؤمنني در عبادت

خواستم به حمضر پدر بزرگوارم، سيد ساجدين، امام زين  نيمه شب و سحر بود، مى: فرمايند مىالسالم  امام باقر عليه
من گوشه اتاق نشستم و . السالم برسم، جوان بودم، درب اتاق را باز كردم، ايشان در حال عبادت بود العابدين عليه

  .ايشان را نگاه كردم و گريه كردم

. ايستد، دمل سوخت د قيچى كنند، زانوهايش پينه بسته، اشك از چشم ايشان منىساىل دو بار پينه پيشاىن حضرت را باي
  چرا؟: سوزد، فرمود دمل براى مشا مى: كىن؟ گفتم چرا گريه مى! عزيز دمل: وقىت عبادت او متام شد، به من فرمود



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

 

  كنيد؟ چقدر عبادت، سجده و گريه مى: عرض كردم

بنشني و ! عزيز دمل: فرمود. رفتم آن كتاب را آوردم. كتاب را بردار و بياور  كتاىب روى اين طاقچه است، برو اين: فرمود
ها را خبوان و ببني آيا به  السالم نوشته شده است، اين مقدارى از آن را خبوان، در اين كتاب كيفيت عبادت جدم على عليه

  »1« عبادت من زيادتر است يا عبادت امرياملؤمنني؟

   امرياملؤمنني در ليله املبيتافتخار آفريىن 

پيامرب . وآله بريزند ايشان را قطعه قطعه كنند عليه اهللا از چهل قبيله، چهل نفر انتخاب شدند كه در خانه پيامرب صلى
خداوند به من امر كرده است كه بايد به مدينه مهاجرت كىن، وىل كسى : السالم فرمود وآله به امرياملؤمنني عليه عليه اهللا صلى

   بايد در رختخواب من خبوابد كه

ا خيال كنند من بريون نرفته   وقىت پاى جان در »عبدا مؤمناً « .ام تا مرا دنبال كنند آ

______________________________  
ْلَف رَْكَعٍه َو َكاَنِت الرِّيُح متُِيُلهُ السالم َكاَن َأِىب ُيَصلِّى ِىف اْليَـْوِم َو اللَّيـَْلِه أَ  َعِن اْلَباِقِر عليه«؛ 890/ 2: اخلرائج و اجلرائح -)1(

َناهُ ِمَن اْلُبَكاِء َو َدِبَرْت َجبـَْهُتُه َو ِمبَْنزَِلِه السُّْنبـَُلِه َو َقْد بـََلَغ ِمَن اْلِعَباَدِه َما َملْ يـَبـْلُْغُه َأَحٌد َو َقِد اْصَفرَّ َلْونُُه ِمَن السَّهَ  ِر َو َرِمَضْت َعيـْ
َفاْلتَـَفَت ِإَىلَّ َو َقاَل يَا بـَُىنَّ َن السُُّجوِد َو َورَِمْت َساَقاُه َو َقَدَماُه ِمَن اْلِقَياِم ِىف الصََّالِه فـََبَكْيُت ِحَني َرأَيـُْتُه بِِتْلَك اْحلَاِل اْخنََرَم أَنـُْفُه مِ 

ُتُه فـََقَرأَ ِفيَها َيِسرياً ُمثَّ تـَرََكَها َو َقاَل َمْن يـَْقَوى َعَلى ِعَباَدِه أَِمِري َأْعِطِىن بـَْعَض الصُُّحِف الَِّىت ِفيَها ِعَباَدُه َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب َفَأْعطَيْ 
  ».السالم اْلُموِمِنَني عليه

  

  188: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .نشيىن كند ميان باشد، نبايد عقب

من يك جان دارم، آن را : بله، گفت: ودرسيد؟ فرم اگر من در جاى مشا خبوامب، مشا به مدينه سامل مى! يا رسول اهللا: گفت
  .كردم كنم، اى كاش هزار جان داشتم و با مشا معامله مى امشب فداى مشا مى
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وآله، نگاه به معلم و استاد بود، نه اينكه براى جلب نظر پيغمرب  عليه اهللا السالم به پيغمرب صلى نگاه حضرت على عليه
َو ِمَن « »1« :در آن تاريكى شب، اين آيه نازل شد. وآله از مكه خارج شدند عليه اهللا صلىپيغمرب . وآله خبوابد عليه اهللا صلى

السالم را در مقابل مرضات خود خريدم، نه در مقابل  جان على عليه »2« » النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَّهِ 
شت قابل مقايسه نيست شت ساز  عليه اهللا السالم و پيغمرب صلى عليه على. شت، چون جان او با  وآله با هدايت ما 

  .شدند

  عبادت پنهان عاشقان خدا

  .بايد عبادات پنهان عاشق مرا ببينيد »3« »َو َعَبَد الّله ِىف السريره« :ويژگى ديگر

مطرح است، » ج البالغه«چنان كه در . السالم با من را ببينيد ها كه عبادت آشكارش بود، بياييد خلوت على عليه اين
كنند   السالم و خدا عشق بازى مى چنان على عليه. كند السالم با من چگونه مناجات مى در آن خلوت، ببينيد على عليه

  :فرمايد وآله مى عليه اهللا كه پيغمرب صلى

______________________________  
َلَه بَاَت َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب َعَلْيِه السََّالُم َو َأْوَرَد اْلَغزَا«؛ 6، باب 39/ 19: حبار األنوار -)1( ِىلُّ ِىف ِكَتاِب ِإْحَياِء اْلُعُلوِم َأنَّ لَيـْ

َنُكَما َو َجَعْلُت ُعمُ  عليه اهللا َعَلى ِفرَاِش َرُسوِل اللَِّه صلى َر َأَحدُِكَما وآله َأْوَحى اللَّهُ تـََعاَىل ِإَىل َجبـْرَئِيَل َو ِميَكائِيَل َأىنِّ آَخْيُت بـَيـْ
َفَأْوَحى اللَُّه تـََعاَىل ِإَلْيِهَما أَ َفَال ُكْنُتَما ِمْثَل َأْطَوَل ِمْن ُعُمِر اْآلَخِر فَأَيُُّكَما يُوِثُر َصاِحَبُه ِحبََياتِِه َفاْخَتاَر ُكلٌّ ِمنـُْهَما احلََْياَه َو َأْحَباَها 

ْرِض ْيُت بـَيـَْنُه َو بـَْنيَ ُحمَمٍَّد فـََباَت َعَلى ِفرَاِشِه يـَْفِديِه ِبنـَْفِسِه َو يُوِثرُُه بِاْحلََياِه اْهِبَطا ِإَىل اْألَ َعِلىِّ ْبِن َأِىب َطاِلٍب َعَلْيِه السََّالُم آخَ 
َرئِيُل َعَلْيِه السَّ  َرئِيُل ِعْنَد َرْأِسِه َو ِميَكائِيُل ِعْنَد رِْجَلْيِه َو َجبـْ َالُم يـَُناِدى َبْخ َبْخ َمْن ِمثْـُلَك يَا اْبَن َأِىب َفاْحَفَظاُه ِمْن َعُدوِِّه َفَكاَن َجبـْ

  ».َو اللَُّه َروٌف ِباْلِعباد اِت اللّهِ َطاِلٍب يـَُباِهى اللَُّه ِبَك اْلَمَالِئَكَه فَأَنـَْزَل اللَُّه عز و جل َو ِمَن الّناِس َمْن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتغاءَ َمْرض

مانند امرياملؤمنني [فروشد  ت كه جانش را براى خشنودى خدا مىو از مردم كسى اس«؛ 2: 207بقره  -)2(
  »]. السالم عليه

  .173، حديث 17، باب 77/ 1: وسائل الشيعه -)3(
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  »1« »على مع احلق و احلق مع على يدور حيثما دار«

  .گردند السالم دور هم مى خدا و على عليه

   گل  ز بوى زُلف تو مفتومن اى

   قرارم ز رنگ روى تو دخلومن اى گلمن عاشق ز عشقت ىب

  ***»2«  تو چون ليلى و من جمنومن اى گل

   چه خوش ىب، مهرباىن هر دو سر ىب

   اى داشت كه يك سر مهرباىن دردسر بياگر جمنون دل شوريده

خواهد كه پاى هر عامل،  خدا را مى السالم السالم را و على عليه چنان خدا على عليه »3«  تر ىب دل ليلى از او شوريده
  .حكيم و عارىف در فهم اين دو خواسته لنگ است

   عبادت خائفانه امري املؤمنني

مدينه منطقه كشاورزى است و . از بريون مدينه وارد شهر مدينه شد» ابودرداء«بيست و سه ساله بود كه مسافرى به نام 
زد  هاى خرما صداىي كه جگر را آتش مى شهر، از ميان خنلستاننزديك . آن زمان چراغى نبود. شب آن خيلى تاريك

  .شد به طرف صدا رفت، نزديك شد، تاريك بود، جلوى پا ديده منى. آمد مى

اگر در قيامت اين آيه را در حق من خبواىن و خطاب به فرشتگان  : گويد ديدم شخصى در ميان خنلستان مى: گويد مى
  :كىن

  »4« » اجلَِْحيَم َصلُّوهُ ُمثَّ * ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

______________________________  
  .1، حديث 26، باب 432/ 10: حبار األنوار -)1(

  .باباطاهر مهداىن -)2(



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

 

  .باباطاهر مهداىن -)3(

  ».آن گاه به دوزخش دراندازيد* او را بگرييد و در غل و زجنريش كشيد،] فرمان آيد[« ؛ 31 -69: 30حاقه  -)4(

  

  190: دگاه اسالم، صصرب از دي

چه كسى مرا جنات . خواهم او را ببينم برويد او را بگرييد و به زجنريهاى قيامت ببنديد و در جهنم بياندازيد، كه منى
   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته »1« دهد؟ مى

  17انتخاب برترهدايت انسان، اختيار يا جرب 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلنياحلمدهللا 

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

  ها يعىن انسان. اى كه در مورد هدايت وجود دارد، اختيارى بودن آن است مسأله

______________________________  
لس الثامن عشر، حديث 78 -77: أماىل الصدوق -)1( ُكنَّا ُجُلوساً ِىف َجمِْلٍس ِىف َمْسِجِد : لزُّبـَْريِ قَالَ ُعْرَوَه ْبِن ا«؛ 9، ا

ْرَداِء يَا قـَْوُم أَ َال ُأْخِربُُكمْ  عليه اهللا َرُسوِل اللَِّه صلى  بِأََقلِّ اْلَقْوِم َماًال َو وآله فـََتَذاَكْرنَا َأْعَماَل َأْهِل َبْدٍر َو بـَيـَْعَه الرِّْضَوان، فـََقاَل أَبُو الدَّ
فـََو اللَِّه ِإْن َكاَن ِىف َمجَاَعِه َأْهِل اْلَمْجِلِس :... َقالَ  ْم َوَرعاً َو َأَشدِِّهْم اْجِتَهاداً ِىف اْلِعَباَدِه َقاُلوا َمْن؟ قَاَل َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلبٍ َأْكَثرِهِ 

َلُه يَا ُعَوميُِْر َلَقْد َتَكلَّْمَت ِبَكِلَمٍه َما َوافـََقَك َعَليـَْها َأَحٌد ُمْنُذ أَتـَْيَت  ِإالَّ ُمْعِرٌض َعْنُه ِبَوْجِهِه ُمثَّ انـَْتَدَب َلُه َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر فـََقالَ 
ْرَداِء يَا قـَْوُم ِإىنِّ قَاِئٌل َما َرأَْيُت َو ْليَـُقْل ُكلُّ قـَْوٍم ِمْنُكْم َما َرَأْوا َشِهْدتُ  َا فـََقاَل أَبُو الدَّ السالم  ه َعِلىَّ ْبَن َأِىب َطاِلٍب عليِ

فَافْـتَـَقْدتُُه َو بـَُعَد َعَلىَّ َمَكانُُه فـَُقْلُت حلََِق  ِبُشَوحيِْطَاِت النَّجَّاِر َو َقِد اْعتَـَزَل َعْن َمَوالِيِه َو اْختَـَفى ِممَّْن يَِليِه َو اْسَتتَـَر ِمبُِغيَالِت النَّْخلِ 
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َو ُهَو يـَُقوُل ِإهلَِى َكْم ِمْن ُموبَِقٍه َمحَْلَت َعىنِّ فـََقابـَْلتَـَها بِِنْعَمِتَك َو َكْم ِمْن َجرِيَرٍه  ِمبَْنزِِلِه َفِإَذا أَنَا ِبَصْوٍت َحزِيٍن َو نـَْغَمٍه َشِجىٍّ 
ْفرَاِنَك َو َال أَنَا ُمومٌِّل َغيـَْر غُ َتَكرَّْمَت َعْن َكْشِفَها ِبَكَرِمَك ِإهلَِى ِإْن َطاَل ِىف ِعْصَياِنَك ُعُمِرى َو َعُظَم ِىف الصُُّحِف َذْنِىب َفَما أَنَا 

السالم ِبَعْيِنِه َفاْسَتتَـْرُت َلُه َفَأْمخَْلُت احلَْرََكَه  ِبرَاٍج َغيـَْر ِرْضَواِنَك َفَشَغَلِىنَ الصَّْوُت َو اقْـتَـَفْيُت اْألَثـََر َفِإَذا ُهَو َعِلىُّ ْبُن َأِىب َطاِلٍب عليه
َعاِء َو اْلُبَكاِء َو اْلَبثِّ َو الشَّْكَوى َفَكاَن ِممَّا ِبِه اللََّه نَاَجى َأْن َقاَل ِإهلَِى أُ  فـَرََكَع رََكَعاٍت ِىف َجْوِف اللَّْيِل اْلَغاِبرِ  َفكُِّر ُمثَّ فَزَِع ِإَىل الدُّ

َل آِه ِإْن أَنَا قـََرْأُت ِىف الصُُّحِف َسيَِّئًه أَنَا ِىف َعْفِوَك فـَتَـُهوُن َعَلىَّ َخِطيَئِىت ُمثَّ َأذُْكُر اْلَعِظيَم ِمْن َأْخِذَك فـَتَـْعُظُم َعَلىَّ بَِليَِّىت ُمثَّ َقا
ُتُه يـَْرَمحُُه اْلَمَألُ ِإَذا أُذَِّن ِفيِه بِالنَِّداِء ُمثَّ نَاِسيَها َو أَْنَت ُحمِْصيَها فـَتَـُقوُل ُخُذوُه فـََيا َلُه ِمْن َمْأُخوٍذ َال تـُْنِجيِه َعِشريَُتُه َو َال تـَنـَْفُعُه َقِبيلَ 

َل ُمثَّ انـَْغَمَر ِىف اْلُبَكاِء فـََلْم ِمْن نَاٍر تـُْنِضُج اْألَْكَباَد َو اْلُكَلى آِه ِمْن نَاٍر نـَزَّاَعٍه لِلشََّوى آِه ِمْن َغْمَرٍه ِمْن ُمْلَهَباِت َلَظى قَا َقاَل آهِ 
ْرَداِء فَأَتـَْيُتُه فَِإَذا ُهَو َكاخلََْشَبِه  َأْمسَْع َلُه ِحّساً َو َال َحرََكًه فـَُقْلُت َغَلَب َعَلْيِه النـَّْوُم ِلطُوِل السََّهرِ  أُوِقُظُه ِلَصَالِه اْلَفْجِر َقاَل أَبُو الدَّ

َزِو فـَُقْلُت ِإنَّا لِلَِّه َو ِإنَّا ِإلَْيِه راِجعُ  السالم قَاَل  َأِىب طَاِلٍب عليهوَن َماَت َو اللَِّه َعِلىُّ ْبُن اْلُمْلَقاِه َفَحرَّْكُتُه فـََلْم يـََتَحرَّْك َو َزَويـُْتُه فـََلْم يـَنـْ
ْرَداِء َما َكاَن ِمْن َشْأنِِه َو ِمْن ِقصَِّتِه َفَأْخبَـْرتـَُها اْخلَبَـَر فـََقاَلْت  َفَأتـَْيُت َمْنزَِلُه ُمَباِدراً أَنـَْعاُه ِإلَْيِهْم فـََقاَلْت َفاِطَمُه عليه السالم يَا أَبَا الدَّ

ْرَداءِ  َىلَّ َو أَنَا أَْبِكى اْلَغْشَيُه الَِّىت تَْأُخُذُه ِمْن َخْشَيِه اللَِّه ُمثَّ أَتـَْوهُ ِمبَاٍء فـََنَضُحوُه َعَلى َوْجِهِه َفأَفَاَق َو َنَظَر إِ  ِهَى َو اللَِّه يَا أَبَا الدَّ
ْرَداِء فـَُقْلُت ِممَّا َأرَاُه تـُْنزُِلهُ ِبنَـْفِسَك فـََقاَل يَا أَ  ْرَداِء َو َلْو رَأَيـَْتِىن َو ُدِعَى ِىب ِإَىل احلَِْساِب َو أَيـَْقَن فـََقاَل ِممَّا ُبَكاوَك يَا أَبَا الدَّ بَا الدَّ

َرِمحَِىن ِك اْجلَبَّاِر َقْد َأْسَلَمِىن اْألَِحبَّاءُ َو َأْهُل اجلَْرَاِئِم بِاْلَعَذاِب َو اْحتَـَوَشْتِىن َمَالِئَكٌه ِغَالٌظ َو َزبَانَِيٌه ِفظَاٌظ فـََوقـَْفُت بـَْنيَ َيَدِى اْلَملِ 
ْرَداِء  نـَْيا َلُكْنَت َأَشدَّ َرْمحًَه ِىل بـَْنيَ َيَدْى َمْن َال َختَْفى َعَلْيِه َخاِفَيهٌ فـََقاَل أَبُو الدَّ فـََو اللَِّه َما رَأَْيُت َذِلَك ِألََحٍد ِمْن َأْصَحاِب َأْهُل الدُّ

  ».وآله عليه اهللا َرُسوِل اللَِّه صلى

  

  191: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اند، چون اگر اين هدايت اجبارى باشد، ارزشى خنواهد داشت و خلق  در متام دوران، در انتخاب راه هدايت خمتار بوده
شت، براى كساىن كه مسري هدايت را انتخاب كردند و در اين مسري صرب به خرج دادند،  جهنم در ازاى سوء انتخاب و 

  .معنا نداشت

  :بلكه »1« قرآن به اين موضوع اشاره كرده است، كه هدايت هرگز اجبارى نيست، خداوند در مهني راستا بارها در

اى  آن وقت ديگر مسأله. دادم ها را در دايره هدايت قرار مى خواستم، متام انسان اگر مى »2« » فـََلْو َشآَء َهلََديُكْم َأْمجَِعنيَ «
السالم تا آخرين  ود نداشت و از زمان حضرت آدم عليهديىن، ضاللت و گمراهى وج به نام شرك، كفر، نفاق، المذهىب، ىب

  .شدند نفرى كه بنا است به دنيا بيايد، مهه به صورت يكنواخت مؤمن مى
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مطلىب كه بعد : اين حرف در ادبيات عرب معنايش اين است كه. شروع شده است »لو« زيباىي آيه شريفه اين است كه با
  .شود، ممتنع است بيان مى »لو« از

______________________________  
السالم قَاَل فـََقاَل ِىل اْكُتْب َقاَل اللَّهُ تـََعاَىل  َعِن اْلبَـزَْنِطىِّ َقاَل َسأَْلُت أَبَا احلََْسِن عليه«؛ 3، حديث 5/ 5: حبار األنوار -)1(

يعاً َبِصرياً أَنَا يَا اْبَن آَدَم ِمبَِشيَِّىت ُكْنَت أَْنَت الَِّذى َتَشاءُ َو بِِنْعَمِىت أَدَّ  ْيَت ِإَىلَّ فـَرَاِئِضى َو ِبُقْدَرِتى َقِويَت َعَلى َمْعِصَيِىت َخَلْقُتَك مسَِ
يَع َما َسأَ َأْوَىل ِحبََسَناِتَك ِمْنَك َو أَْنَت َأْوَىل ِبَسيَِّئاِتَك ِمىنِّ ِألَىنِّ َال أُْسَأُل َعمَّا أَفْـَعُل َو ُهْم ُيْسئَـُلونَ    ».ْلَت َعْنهُ  َقْد َنَظْمُت مجَِ

  :و نيز در روايت آمده است

السالم َقاَل َسأَْلُتُه فـَُقْلُت اللَُّه فـَوََّض اْألَْمَر ِإَىل اْلِعَباِد َقاَل اللَُّه أََعزُّ  َعْن َأِىب احلََْسِن الرَِّضا عليه«؛ 3، حديث 157/ 1: الكاىف
لَُّه َأْعَدُل َو َأْحَكُم ِمْن َذِلَك قَاَل ُمثَّ َقاَل قَاَل اللَُّه يَا اْبَن آَدَم أَنَا َأْوَىل ِحبََسَناِتَك ِمْن َذِلَك قـُْلُت َفَجبَـَرُهْم َعَلى اْلَمَعاِصى َقاَل ال

  .ِمْنَك َو أَْنَت َأْوَىل ِبَسيَِّئاِتَك ِمىنِّ َعِمْلَت اْلَمَعاِصَى ِبُقوَِّتَى الَِّىت َجَعْلتـَُها ِفيكَ 

وا َجبـََرُهْم َعَلى السالم َعِن اْلَقَضاِء َو اْلَقَدِر فـََقاَل َال تـَُقولُوا وََكَلُهُم اللَُّه ِإَىل أَنـُْفِسِهْم فـَتـَُوهُِّنوُه َو َال تـَُقولُ  ُسِئَل أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه
ُر بِتَـْوِفيِق اللَِّه َو الشَّرُّ ِخبِْذَالِن اللَِّه َو     .ُكلٌّ َساِبٌق ِىف ِعْلِم اللَّهِ اْلَمَعاِصى فـَُتَظلُِّموُه َو َلِكْن قُوُلوا اْخلَيـْ

ْعُف َو الصِّحَُّه َو اْلَمَرُض َو السالم َمثَانَِيُه َأْشَياَء َال َتُكوُن ِإالَّ ِبَقَضاِء اللَِّه َو َقَدرِِه النـَّْوُم َو اْليَـَقَظُه َو اْلُقوَُّه َو الضَّ  َقاَل الرَِّضا عليه
  .اْلَمْوُت َو احلََْياهُ 

السالم ِىف رَِسالَِتِه ِإَىل َأْهِل اْألَْهَواِز ِىف نـَْفِى اجلَْْربِ َو التـَّْفِويِض أَنَُّه قَاَل ُرِوَى َعْن أَِمِري  ْبِن ُحمَمٍَّد اْلَعْسَكرِىِّ عليه ُرِوَى َعْن َعِلىِّ 
ِمَري اْلُموِمِنَني َأْخِربْنَا َعْن ُخُروِجَنا ِإَىل الشَّاِم أَ بَِقَضاٍء َو السالم أَنَُّه َسأََلُه َرُجٌل بـَْعَد اْنِصرَاِفِه ِمَن الشَّاِم فـََقاَل يَا أَ  اْلُموِمِنَني عليه

ْنَد اللَِّه َضاٍء ِمَن اللَِّه َو َقَدرِِه فـََقاَل الرَُّجُل عِ َقَدٍر فـََقاَل َلُه أَِمُري اْلُموِمِنَني نـََعْم يَا َشْيُخ َما َعَلْوُمتْ تـَْلَعًه َو َال َهَبطُْتْم َبْطَن َواٍد ِإالَّ بِقَ 
السالم بـََلى فـََقْد َعظََّم اللَّهُ َلُكُم اْألَْجَر ِىف َمِسريُِكْم َو أَنـُْتْم  َأْحَتِسُب َعَناِئى َو اللَِّه َما أََرى ِىل ِمَن اْألَْجِر َشْيئاً فـََقاَل َعِلىٌّ عليه

َقِلُبوَن َو َملْ َتكُ    ».ٍء ِمْن َحاالِتُكْم ُمْكَرِهنيَ  ونُوا ِىف َشىْ َذاِهُبوَن َو َعَلى ُمْنَصَرِفُكْم َو أَنـُْتْم ُمنـْ

  ».كرد هدايت مى] به طور جرب[خواست قطعاً مهه مشا را  و اگر خدا مى«؛ 6: 149انعام  -)2(
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  .مطرح است، وىل اين اگرى كه اصًال اتفاق خنواهد افتاد» اگر«برنامه به صورت 

  :دارد، ببينيم »لو«  تر شود، آيه ديگرى كه روشنبراى اين كه مطلب 

معبود ديگرى وجود » اهللا«ها و زمني و عامل هسىت، به جز  اگر در متام آمسان »1« »َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءاِهلٌَه ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا«
. ها فاسد و نابود شده بودند د و مهه آنخربى از آمسان و زمني نبو » َلَفَسَدتَا«داشت، يعىن كارگردان هسىت دو نفر بودند 

  :آن هم. پس ممتنع است كه عامل دو كارگردان داشته باشد، بلكه يك كارگردان دارد

 » شريك لهوحده ال« ،»ال اله اال اهللا« و »2« »َو َملْ َيُكن لَّهُ ُكُفًوا َأَحدُ * َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ * اللَُّه الصََّمدُ * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ «
  .است

اىل : فرمايد اگر كسى در كار خدا شريكى قائل باشد و اعتقاد او تا آخر عمر ادامه پيدا كند تا مبريد، خدا در قرآن مى
اعتقاد به چيزى كه . چون كه در كنار خدا، به چيزى موهوم و غريحقيقى اعتقاد پيدا كرده است. االبد خبشيده خنواهد شد
  .به وجود خنواهد آمدوجود نداشته، ندارد و 

معىن اين اعتقاد اين است كه پروردگار در كارگرداىن عاجز و ناتوان است و بايد شريك داشته باشد كه او را كمك كند و 
  .پايه، باطل و سخيف است اين اعتقاد بسيار ىب. ناتواىن و ضعفش را جربان كند

   ارزشى هدايت اجبارى ىب

______________________________  
  ».شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب«؛ 21: 22انبياء  -)1(

مهه موجودات هسىت كه نيازمند و عني فقرند [نياز  خداى ىب* او خداى يكتاست؛: بگو«؛ 4 -112: 1اخالص  -)2(
در ذات و [و هيچ كس * اييده نشده است،نزاده، و ز .]* براى رفع نيازشان روى به او كنند و از حضرتش گداىي منايند

  ».باشد مهانند و مهتا و شبيه او منى]  صفات

  

  193: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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دادم، آن وقت در كره زمني،  ها را در مدار هدايت قرار مى خواستم، متام انسان اگر مى »1« » فـََلْو َشآَء َهلََديُكْم َأْمجَِعنيَ «
داشتيد و سرگردان به  ها سال نيز چراغ برمى اگر ميليون. شد غري از خري، درسىت و سالمت نفس، هيچ چيز ديگرى پيدا منى

  .كرديد گشتيد، پيدا منى دنبال يك گناه صغريه مى

شود و  را نكرد؟ چون اگر خود خدا براى هدايت بندگان وارد ميدان شود، اين هدايت، اجبارى مى اما چرا خدا اين كار
شود و نه به كار گرفتنش، جنبه عبادت دارد و چون جنبه عبادت ندارد، ارزشى خنواهد  هدايت اجبارى، نه قبول مى

  .داشت

  .پس پاداش نيز ندارد

شتيم، چون ديگر پاداشى در كار نبود، آن وقت ما مانند مهه حيوانات ندا -آخرت -آن وقت ديگر نيازى به زندگى دوم
شدمي، اما مِن خدا زندگى مشا را  مردمي، بعد نابود مى خوابيدمي و مى خوردمي و مى زنده روى زمني، عمر حمدودى داشتيم، مى

  .اين گونه طراحى نكردم

كردم كه براى مشا دو زندگى قرار بدهم؛ حيات دنيا و حيات من از اول اراده  . خواستم بندگامن مانند حيوانات باشند منى
  .خواستم به خودم وصل باشيد از اول اراده كردم كه يك طرف حيات مشا را مانند خودم، ابدى قرار بدهم و مى. آخرت

انتخاب   اگر كسى از اين طرح من ناراضى است، خداى ديگر و طرح ديگرى را. من اين گونه طرح وجود مشا را اراده كردم
اين مطلب ريشه دار و مسأله مهم و دقيق، از طريق آيات قرآن بيشرت روشن . گردم كند، چون من از رأى و طرحم برمنى

  .شود مى

  بنابراين اگر هدايت اجبارى بود، آنچه كه اكنون مقرر است، ديگر مقرر نبود و ما

______________________________  
  ».كرد هدايت مى] به طور جرب[خواست قطعاً مهه مشا را  مى و اگر خدا«؛ 6: 149انعام  -)1(
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شت، بعثت انبيا، فعاليت عقل، علم و متدن، هيچ . شد مردمي و متام مى شدمي، بعد مى حيوان منظمى مى روز قيامت، 
  .چيزى نبود

ه ما بر اين تعلق گرفت كه پذيرفنت هدايت را به صورت اما اراد. شد ها خلق منى اگر اين گونه بود كه خيلى از ارزش
اختيارى قرار دهيم تا با اين اختيار و انتخاب هدايت به دست خودتان، اين هدايت داراى ارزش و اجر داشته باشد و به 

  دنبالش برزخ نوراىن و قيامت آباد و به دنبال آن نيز

  .ها حمصول هدايت اختيارى است اين. و به دنبال آن عمر ابدى داشته باشد »1« » ِعيَشٍه راضَيهٍ «

   با ارزش بودن هدايت اختيارى

دار قرار بدهد، انبيا را مبعوث به رسالت كند، برزخ و  هدايت اختيارى سبب اين است كه خدا عدل را عضو جوشش
  .بدهد و وجود مشا شجره طيبه شود قيامت را قرار بدهد، طرف دوم وجود مشا را مانند خودش ابدى قرار

السالم كسب و  طالب عليه هاى حضرت على بن اىب اى از كماالت و ارزش بنابراين آيات، لطايف و دقايق، خبش عمده
به چه صورت؟ با مهاهنگ كردن متام باطن و ظاهر با . حتصيل خود حضرت بوده و به دست آورده خود ايشان است

  .وآله عليه اهللا ت پيغمرب اسالم صلىهاى پروردگار و نبو  خواسته

حسد . ها، دچار حسد بسيار سنگني حسودان مكه و مدينه و تاريخ شد وىل اين انسان، در به دست آوردن اين ارزش
حسودان از روزى شروع شد كه ايشان به دنيا آمد و هنوز هست و ادامه دارد تا پروردگار به عمر بشر در اين كره زمني 

ام كه به اندازه حضرت مورد حسد و ظلم  تا كنون در روزگار و عامل هسىت كسى را نديده. امت برپا شودخامته دهد و قي
  .قرار گرفته باشد

صد و پنجاه سال ظلم ديد و از دنيا رفت، اما اصًال در كره زمني نوح پيغمرب عليه    السالم 

______________________________  
  ».اى است ك زندگى خوش و پسنديدهپس او در ي«؛ 69: 21حاقه  -)1(
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خواند و  السالم را روى منربها مى گاهى شيعه آيات مربوط به حضرت نوح عليه. زنند السالم حرىف منى از حضرت نوح عليه
السالم در جريان  منني عليهالسالم خصوصا امرياملؤ  بيت عليهم هاىي كه با اهل اما اكنون، دمشىن. دهد براى مردم توضيح مى

  .شود است، روز به روز بيشرت مى

كنند، در حد آن مركز، درياوار در اين مراكز خربى جهان، از زمني و آمسان،  متام مؤسساتى كه مطلب در دنيا پخش مى
وآله در زمان حيات  عليه اهللا پيغمرب صلى. او اول، وسط و آخر مظلوميت است. شود السالم ظلم مى عليه امرياملؤمنني عليه

من . آيد بعد از من اين مهه بالها بر سر تو مى: السالم را نگاه كرد و اشك رخيت و به او فرمود خود كرارا چهره على عليه
  :گومي اش را براى مشا مى فقط يك گوشه

  »1«  السالم هدايت در پريوى از على عليه

اهل تسنن و بعد روايات شيعه، بيست و سه سال، در مكه و مدينه،  وآله طبق روايات درجه اول عليه اهللا پيغمرب اكرم صلى
  :فرمود مى

  »انت وصىي و وزيرى و قاضى َديىن و خليفىت، حلمك حلمى و دمك دمى، سلمك سلمى و حربك حرىب! يا على«

وآله به على  عليه اهللا كه پيغمرب صلى  »2« اند، ام كه علماى اهل تسنن نيز نقل كرده حدود هشتاد و پنج روايت مجع كرده
  .بعد از من، تو خليفه من هسىت: السالم فرمود عليه

______________________________  
ْعُت أَبَا َجْعَفٍر عليه«؛ 4، حديث 193/ 1: الكاىف -)1( وآله قَاَل اللَُّه  عليه اهللا السالم يـَُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى َقاَل مسَِ

ْن بـَْعِدَك َفِإنَّ ِفيِهْم ُسنََّتَك َو ُسنََّه َرَك َو تـََعاَىل اْسِتْكَماُل ُحجَِّىت َعَلى اْألَْشِقَياِء ِمْن أُمَِّتَك ِمْن تـَْرِك َوَالَيِه َعِلىٍّ َو اْألَْوِصَياِء مِ تـََبا
َرئِيُل عليه عليه اهللا اَل َرُسوُل اللَِّه صلىاْألَْنِبَياِء ِمْن قـَْبِلَك َو ُهْم ُخزَّاِىن َعَلى ِعْلِمى ِمْن بـَْعِدَك ُمثَّ قَ  السالم  وآله َلَقْد أَنـَْبَأِىن َجبـْ

  ».ِبَأْمسَاِئِهْم َو َأْمسَاِء آبَاِئِهمْ 

 اْألُمِّىَّ الَِّذى السالم ِىف قـَْوِل اللَِّه تـََعاَىل الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّىبَّ  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 2، حديث 194/ 1: الكاىف
يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ  َو حيُِلُّ َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم  جيَُِدوَنهُ َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِىف التـَّْوراِه َو اْالِءجنِْ

ِئمَّهُ الَِّذى أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َقاَل النُّوُر ِىف َهَذا اْلَمْوِضِع َعِلىٌّ أَِمُري اْلُموِمِنَني َو اْألَ اْخلَباِئَث ِإَىل قـَْوِلِه َو اتـَّبَـُعوا النُّوَر 
  ».السالم عليه
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/ 18: ؛ تفسري اآللوسى، اآللوسى331/ 1: ؛ مسند امحد، امحد بن حنبل114 -13/ 5: السنن الكربى، النسائى -)2(
وآله و هم حيسبون أنه نىب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عليه اهللا رسول اهللا صلى«؛ 460/ 1: السريه النبويه، ابن كثري؛ 206

وآله قد ذهب حنو بئر ميمون فاتبعه فدخل معه الغار وكان  عليه اهللا فجاء أبو بكر فقال يا نىب اهللا فقال على إن نىب اهللا صلى
خرج بالناس ىف غزوه تبوك فقال على أخرج معك فقال ال فبكى فقال أما ترضى أن تكون املشركون يرمون عليا حىت أصبح و 

مىن مبنزله هارون من موسى إال أنك لست بنىب مث قال أنت خليفىت يعىن ىف كل مون من بعدى قال وسد أبواب املسجد غري 
  ».كنت وليه فعلى وليهباب على فكان يدخل املسجد وهو جنب وهو ىف طريقه ليس له طريق غريه وقال من  

آمده  154: ؛ تفسري فرات الكوىف10، حديث 128، باب 310/ 42: روايت با كمى تغيري عبارت در حبار األنوار
نـَْيا عِ «؛ .است نـَْيا بَِقيٌَّه ِمْن بـَْعِدى َعِلىٌّ ِىف الدُّ ِمىنِّ بـَْعِدى َعِلىٌّ َكِجْلِدى َوٌض َملْ َختُْل ِمىنِّ َما َداَم َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب َحّياً ِىف الدُّ

ِمى َو ُمْنِجُز ِعَداِتى َو َقاِضى َعِلىٌّ حلَِْمى َعِلىٌّ َعْظِمى َعِلىٌّ َكَدِمى َعِلىٌّ ُعُروِقى َعِلىٌّ َأِخى َو َوِصىيِّ ِىف َأْهِلى َو َخِليَفِىت ِىف قـَوْ 
  ».َمِعى َأْحزَاَب اْلُكفَّارِ  َدْيِىن َقْد َصِحَبِىن َعِلىٌّ ِىف ُمِلمَّاِت أَْمِرى َو َقاَتلَ 

  

  196: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا نوشته شده است در معتربترين كتاب. هشتاد و پنج روايت، كم نيست   .هاى آ

بعد از من، تو : فرمود. اند، جزاى خري دهد، چون انصاف به خرج دادند خدا به كساىن كه اين روايات را مجع كرده
كه سى سال بعد از من، خليفه هسىت، يعىن از زماىن كه من از دنيا رفتم، تا تو زنده هسىت،   جانشني من هسىت، نه اين

هاىي كه به طرف مدينه، شام، مين و  گروه: در گرماى پنجاه درجه كوير غدير خم پياده شد و فرمود. خليفه من هسىت
ا را برگردانيد مصر رفته    كساىن كه. اند سريع برويد آ

امسال سال آخر عمر من ! چرا اين موضوع را در مكه نفرمود؟ كه اى صد هزار حاجى. كنيم تا برسند  مىاند، صرب نيامده
ا را نگه مى. است   .كرد زد و معرىف مى داشت و حرف خود را مى آ

   وآله عليه اهللا چون آيه انتخاب، در ميان مجع در غدير خم نازل شد كه پيغمرب صلى

   ظاهرا سه. گردانيد، مبانيد تا عقب ماندگان نيز به ما برسندها را بر  رفته »1« :فرمودند
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______________________________  
َعْن َأِىب «؛ 4السالم َواِحداً فـََواِحداً، حديث  ، بَاُب َما َنصَّ اللَُّه عز و جل َو َرُسوُلهُ َعَلى اْألَِئمَِّه عليه289/ 1: الكاىف -)1(

ا َوِليُُّكُم الّلُه َو َرُسوُلُه َو الَِّذيَن السالم َقاَل أَ  َجْعَفٍر عليه آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن َمَر اللَُّه عز و جل َرُسوَلُه ِبَوَالَيِه َعِلىٍّ َو أَنـَْزَل َعَلْيِه ِإمنَّ
وآله َأْن يـَُفسَِّر َهلُُم اْلَوَاليََه َكَما  عليه اهللا اللَُّه ُحمَمَّداً صلى الصَّالَه َو يُوُتوَن الزَّكاَه َو فـََرَض َوَالَيَه أُوِىل اْألَْمِر فـََلْم َيْدُروا َما ِهَى َفَأَمرَ 

 وآله َو َختَوََّف َأنْ  عليه اهللا ُسوِل اللَِّه صلىَفسََّر َهلُُم الصََّالَه َو الزََّكاَه َو الصَّْوَم َو احلَْجَّ فـََلمَّا أََتاُه َذِلَك ِمَن اللَِّه َضاَق ِبَذِلَك َصْدُر رَ 
بُوُه َفَضاَق َصْدرُُه َو رَاَجَع َربَُّه عز و جل َفَأْوَحى اللَُّه عز و جل ِإلَْيهِ   يا أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنزَِل يـَْرَتدُّوا َعْن ِديِنِهْم َو َأْن ُيَكذِّ

ُمَك ِمَن الّناِس َفَصدََع بَِأْمِر اللَِّه تـََعاَىل ِذْكرُُه فـََقاَم ِبَوَاليَِه َعِلىٍّ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْن َملْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِسالََتُه َو الّلُه يـَْعصِ 
يعاً السالم يـَْوَم َغِديِر ُخمٍّ فـََناَدى الصََّالَه َجاِمَعًه َو أََمَر النَّاَس َأْن يـُبَـلَِّغ الشَّاِهُد اْلَغاِئَب قَاَل ُعَمرُ  عليه َغيـَْر َأِىب  ْبُن أَُذيـَْنَه قَاُلوا مجَِ

اللَُّه عز السالم َو َكاَنِت اْلَفرِيَضُه تـَْنزُِل بـَْعَد اْلَفرِيَضِه اْألُْخَرى َو َكاَنِت اْلَوَالَيُه آِخَر اْلَفرَاِئِض فَأَنـَْزَل  اجلَْاُروِد َو قَاَل أَبُو َجْعَفٍر عليه
السالم يـَُقوُل اللَُّه عز و جل َال أُْنزُِل َعَلْيُكْم بـَْعَد  ِنْعَمِىت قَاَل أَبُو َجْعَفٍر عليه و جل اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكمْ 

  ».َهِذِه َفرِيَضًه َقْد َأْكَمْلُت َلُكُم اْلَفرَاِئضَ 

ْثِىن َعْن َوَاليَِه َعِلىٍّ السالم َقاَل ُكْنُت ِعْنَدُه َجاِلساً فـََقاَل لَ  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 6و  5، حديث 290/ 1: الكاىف ُه َرُجٌل َحدِّ
وآله َأْخَوَف لِلَِّه ِمْن َأْن يـَُقوَل َما َملْ يَْأُمْرُه ِبِه اللَّهُ َبِل  عليه اهللا أَ ِمَن اللَِّه َأْو ِمْن َرُسوِلِه فـََغِضَب ُمثَّ قَاَل َوْحيََك َكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى

السالم يـَُقوُل فـََرَض اللَُّه عز و جل َعَلى اْلِعَباِد َمخْساً  ُه الصََّالَه َو الزََّكاَه َو الصَّْوَم َو احلَْجَّ أَبَا َجْعَفٍر عليهافْـتَـَرَضُه َكَما افْـتَـَرَض اللَّ 
َرئِيُل َأَخُذوا َأْرَبعاً َو تـَرَُكوا َواِحداً قـُْلُت أَ ُتَسمِّيِهنَّ ِىل ُجِعْلُت ِفَداَك فـََقاَل الصََّالُه َو َكاَن النَّ  اُس َال َيْدُروَن َكْيَف ُيَصلُّوَن فـَنَـَزَل َجبـْ

ْم ِمْن زََكاِِْم َما َأْخبَـْرتـَُهْم ِمْن َصَالِِْم السالم فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد َأْخِربُْهْم ِمبََواِقيِت َصَالِِْم ُمثَّ نـََزَلِت الزََّكاهُ فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد َأْخِربْهُ  عليه
وآله ِإَذا َكاَن يـَْوُم َعاُشورَاَء بـََعَث ِإَىل َما َحْوَلُه ِمَن اْلُقَرى َفَصاُموا َذِلَك اْليَـْوَم فـَنَـَزَل  عليه اهللا الصَّْوُم َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه صلىُمثَّ نـََزَل 

َرئِيُل عليه سالم فـََقاَل َأْخِربُْهْم ِمْن َحجِِّهْم َما َأْخبَـْرتـَُهْم ِمْن َصَالِِْم َو ال َشْهُر َرَمَضاَن بـَْنيَ َشْعَباَن َو َشوَّاٍل ُمثَّ نـََزَل احلَْجُّ فـَنَـَزَل َجبـْ
َا أََتاُه َذِلَك ِىف يـَْوِم اجلُُْمَعِه ِبَعَرَفَه أَنـَْزَل ا َو َأْمتَْمُت  للَُّه عز و جالْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ زََكاِِْم َو َصْوِمِهْم ُمثَّ نـََزَلِت اْلَوَالَيُه َو ِإمنَّ

  ».السالم َعَلْيُكْم ِنْعَمِىت َو َكاَن َكَماُل الدِّيِن ِبَوَاليَِه َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب عليه

  

  197: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اولني بارى بود كه در بني يكصد و بيست و چهار هزار پيغمرب، يكى . شبانه روز در آن بيابان بودند تا مهه مجع شدند
هاى  اى بوده است، حىت خطبه متام منربهاى حضرت نيز در اين بيست و سه ساله، چند دقيقه. دو ساعته رفته بودمنرب 

السالم را بلند كرده، معرىف   ايشان دو ساعت صحبت كردند و بعد دست على عليه. وآله عليه اهللا مناز مجعه حضرت صلى
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اين امتياز . كردند و نفرين كردند حضرت دو ساعت صحبت مى بعد از بيست و سه سال، براى اولني بار بود كه. كردند
  :وآله ما است، من به سراغ آيات قرآن بروم كه براى مشا ثابت بشود كه اين امتياز براى ايشان است عليه اهللا پيغمرب صلى

ايت حوصله حضرت نوح عليه   :اش متام شد و به خدا گفت السالم در 

  .خدا نيز نابود كرد. يك نفر را باقى نگذار و مهه را نابود كن »1« »اْألَْرِض ِمَن اْلَكِفرِيَن َديَّارًارَّّب َال َتَذْر َعَلى «

اما بيست و سه سال، با هشتاد جنگى كه به او حتميل شد، بسيارى از ياران او را كشتند، دندان و پيشانيش را 
برادر زاده من مرده : گفت افتادند كه ابوهلب مى ان او مىپيچيدند و با چوب به ج شكستند، گاهى عبا به دور گردنش مى

  .زنيد، رهايش كنيد است، چرا مرده را مى

   السالم ضاللت دمشنان و صرب امرياملؤمنني عليه

 :ها گفتند در متام حادثه. السالم زبانش به نفرين باز شد وآله در معرىف على عليه عليه اهللا براى اولني بار بود كه پيغمرب صلى
السالم در دين،  اما بودن على عليه. كنم، من پيغمرب رمحت هستم من پيغمرب نفرين نيستم، نفرين منى: نفرين كن، گفت

  ها، و قلب، پرونده، منازها و روزه

______________________________  
  ».هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار! پروردگارا«؛ 71: 26نوح  -)1(

  

  198: دگاه اسالم، صصرب از دي

  :چه داستاىن است كه وقىت ايشان را معرىف كرد، فرمود »1« .جوامع

  »اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله«

  .السالم را رها كند، او را در دنيا و آخرت ذليل كن هر كس در زندگى، على عليه! خدايا

  السالم باش و هيچ حمبىت را دمشن دمشنان على عليه. السالم را رها كن عليهرها كننده على ! خدايا
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نفاق مدينه، با مهدسىت يهود و . دو ماه و ده روز از آن جريان گذشت. السالم هزينه نكن در حق دمشن على عليه
ا مشغول تشكيل حكومت داد، آ وآله را غسل مى عليه اهللا السالم پيغمرب صلى مسيحيت مدينه، در حاىل كه على عليه

السالم و زهرا عليهاالسالم  على عليه. السالم بستند ها را به روى على عليه بودند، امري و خليفه انتخاب كردند و متام جاده
  :فرمايد السالم مى امام هشتم عليه. تنها شدند

   ها در مقابل اين در كنار جدم دوازده نفر بيشرت مناندند، با جدم سيزده نفر، اين

______________________________  
عْن َأِىب َعْبِد اللَِّه َقاَل َلمَّا ُصرَِع َزْيُد ْبُن ُصوَحاَن [رجال الكشى ] كش،«؛ 138، حديث 188/ 32: حبار األنوار -)1(

َقاَل َرِمحََك اللَُّه يَا َزْيُد َقْد ُكْنَت َخِفيَف اْلَمُئونَِه َعِظيَم َحىتَّ َجَلَس ِعْنَد َرْأِسِه فَـ  َرْمحَُه اللَِّه َعَلْيِه يـَْوَم اجلََْمِل َجاَء أَِمُري اْلُموِمِننيَ 
َو ِىف أُمِّ   فـََو اللَِّه َما َعِلْمُتَك ِإالَّ ِباللَِّه َعِليماً اْلَمُعوَنِه قَاَل فـََرَفَع َزْيٌد َرْأَسُه ِإلَْيِه ُمثَّ قَاَل َو أَْنَت َفَجزَاَك اللَُّه َخْرياً يَا َأِمَري اْلُموِمِننيَ 

ْعُت أُمَّ َسَلَمَه َزْوَج النَِّىبِّ تـَُقوُل اْلِكَتاِب َعِلّياً َحِكيماً َو ِإنَّ اللََّه ِىف َصْدرَِك َلَعِظيٌم َو اللَِّه َما قـَتَـْلُت َمَعَك َعَلى َجَهاَلٍه َو َلِكىنِّ   مسَِ
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى َمْوَالُه فـََعِلىٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو وآله يـَُقوُل َمْن ُكْنُت  عليه اهللا مسَِ

  ».اْخُذْل َمْن َخَذَلُه َفَكرِْهُت َو اللَِّه َأْن َأْخُذَلَك فـََيْخُذَلِىنَ اللَّهُ 

وآله ىلَّ اللَُّه َعَلْيِه َو آِلِه  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى[اخلصال ] ل،[علل الشرائع ] ع،«؛ 27، حديث 9/ 16: حبار األنوار
السالم َأْشَبُه النَّاِس ِىب َخْلُقُه َو ُخُلُقُه َو َمسَّاِىنَ اللَُّه ِمْن فـَْوِق َعْرِشِه َعَشَرَه َأْمسَاٍء  السالم َو ِإبـْرَاِهيُم عليه آَدَم عليه أَنَا َأْشَبُه النَّاِس بِ 

 َ امسِْى َو َبثَّ ِذْكِرى ِىف َأْهِل التـَّْورَاِه  اللَُّه َوْصِفى َو َبشََّرِىن َعَلى ِلَساِن ُكلِّ َرُسوٍل بـََعَثُه ِإَىل قـَْوِمِه َو َمسَّاِىن َو َنَشَر ِىف التـَّْورَاِه َو بـَنيَّ
يِل َو َعلََّمِىن َكَالَمُه َو َرفـََعِىن ِىف َمسَائِِه َو َشقَّ ِىل  ِمْن َأْمسَائِِه َفَسمَّاِىن ُحمَمَّداً َو ُهَو َحمُْموٌد َو َأْخَرَجِىن ِىف َخْريِ [اْمساً ]  امسِْىَو اْالِءجنِْ

ْمحََد فَأَنَا َحمُْموٌد ِىف َمسَّاِىن ِىف اْالِءجنِْيِل أَ  قـَْرٍن ِمْن أُمَِّىت َو َجَعَل امسِْى ِىف التـَّْورَاِه َأْحَيَد َفِبالتـَّْوِحيِد َحرََّم َأْجَساَد أُمَِّىت َعَلى النَّاِر وَ 
َحمَا اللَُّه عز و جل ِىب ِمَن اْألَْرِض ِعَباَدَه اْألَْوثَاِن َو [َماِحياً ]  َأْهِل السََّماِء َو َجَعَل أُمَِّىتَ اْحلَاِمِديَن َو َجَعَل امسِْى ِىف الزَّبُوِر ماح

يعِ َجَعَل امسِْى ِىف اْلُقْرآِن ُحمَمَّداً َفَأنَا َحمُْموٌد ِىف  اْلِقَياَمِه ِىف َفْصِل اْلَقَضاِء َال َيْشَفُع َأَحٌد َغْريِى َو َمسَّاِىن ِىف اْلِقَياَمِه [َأْهِل ]   مجَِ
اِقَب أَنَا َعِقُب النَِّبيَِّني لَْيَس َمسَّاِىنَ اْلعَ  َحاِشراً ُحيَْشُر النَّاُس َعَلى َقَدَمىَّ َو َمسَّاِىنَ اْلُموِقَف أُوِقُف النَّاَس بـَْنيَ َيَدِى اللَِّه َجلَّ َجَاللُُه وَ 
ِبيَِّني َمجَاَعًه َو أَنَا اْلَقيُِّم اْلَكاِمُل بـَْعِدى َرُسوٌل َو َجَعَلِىن َرُسوَل الرَّْمحَِه َو َرُسوَل التـَّْوَبِه َو َرُسوَل اْلَمَالِحِم َو اْلُمَقفَِّى قـَفَّْيُت النَّ 

َا َو َأْرَسْلُتَك إِ اجلَْاِمُع َو َمنَّ َعَلىَّ َرىبِّ َو قَ  َىل ُكلِّ َأْمحََر َو اَل ِىل يَا ُحمَمَُّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيَك فـََقْد أَْرَسْلُت ُكلَّ َرُسوٍل ِإَىل أُمَِّتِه بِِلَساِ
يَمَه َو َملْ حتَِلَّ ِألََحٍد قـَبـَْلَك َو َأْعطَْيُتَك َو ِألُمَِّتَك  َأْسَوَد ِمْن َخْلِقى َو َنَصْرُتَك بِالرُّْعِب الَِّذى َملْ أَْنُصْر ِبِه َأَحداً َو َأْحَلْلُت َلَك اْلَغنِ 

ُكلََّها َمْسِجداً َو تـُرَابـََها َطُهوراً َو َكْنزاً ِمْن ُكُنوِز َعْرِشى َفاِحتََه اْلِكَتاِب َو َخاِمتََه ُسوَرِه اْلبَـَقَرِه َو َجَعْلُت َلَك َو ِألُمَِّتَك اْألَْرَض  
ذِْكِرى َفُطوَىب َلَك يَا ُحمَمَُّد َو ِألُمَِّتَك التَّْكِبَري َو قـََرْنُت ِذْكَرَك ِبذِْكِرى َحىتَّ َال َيْذُكَرِىن َأَحٌد ِمْن أُمَِّتَك ِإالَّ ذََكَرَك َمَع  َأْعَطْيُت َلكَ 

  ».َو ِألُمَِّتكَ 
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  199: صرب از ديدگاه اسالم، ص

كنند،  مهه در شب تاريك غارت مى: م در مسجد گريه كرد، فرمودحضرت زهرا عليهاالسال. توانستند كارى كنند ملت منى
دو سال و چند ماه حاكم اول حكومت  . متام درها بسته شد. اما در مدينه، در روز روشن مهه چيز ما را به غارت بردند

د، كشور حدود يازده سال حاكم بعد حكومت كر . كرد، خيلى آرام، مهه چيز سر جايش بود، كسى با او خمالفت نكرد
گذاشت  خوردند، خوش بودند، كارى به كار كسى نداشتند و حكومت هر بدعىت مى شد، ملت مى ها پخش مى آرام، پول

  .كردند خمالفت منى

وآله يك بار هم منازش را  عليه اهللا دست بسته مناز خبوانيد، با اين كه زنده بودند و ديدند كه پيغمرب صلى: گفت حكومت مى
  .دست بسته خنواند

طواف نساء را از حج قران قيچى  . خوانيم فرماييد به مجاعت خبوانيد، مى را چون مشا مى -تراويح - مناز شب ماه رمضان
اگر خدا حكمى داده، وىل جنابعاىل به حكم خدا رضايت ندارى، . يعىن تو از پيغمرب و قرآن باالتر هسىت. كنيم؟ چشم

  .ام كه تا اين حد پايبند به حكومتش باشد ى را در تاريخ نديدها رضايت مشا شرط است، خدا كيست؟ من هيچ جامعه

نوبت به سومى رسيد، سيزده سال حكومت كرد، خوردند و بردند، چند ناراضى پيدا شد، آن هم براى خدا؟ نه، به خانه 
  .سومى رخيتند و او را كشتند

! حسن جان: السالم فرمود كردند، امرياملؤمنني عليه  نكشيد، گوش ندادند، آب را قطع: زد السالم فرياد مى امرياملؤمنني عليه
ا را از تشنگى درآوريد! حسني جان   .مشك آب برداريد و به خانه سومى بربيد و آ

مهان گونه كه قبل از من . خواهم من منى: گفت. تو حاكم باش: السالم رخيتند، گفتند او كه كشته شد، به خانه على عليه
   من حكومت. رهامي كنيد و فقط با من مشورت كنيد. اكنون نيز كس ديگرى را پيدا كنيد به سراغ آن سه نفر رفتيد،

   اگر حجت بر من متام نبود، قبول! خدايا: گفت. شود منى: گفتند. خواهم منى

  .كردم منى
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جنگ مجل  سال اول، مهان ملت، مهان مردم، نه از روم شرقى، نه از گروه يهود و نصارى، عليه او. حكومت را قبول كرد
   آتش صفني نيز خاموش نشده بود كه. آتش مجل هنوز خاموش نشده بود كه جنگ صفني را شروع كردند. را بپا كردند

  200: صرب از ديدگاه اسالم، ص

روان را بپا كردند روان خاموش نشده بود كه در حمراب عبادت فرقش را شكافتند، آن وقت بود كه صدا . جنگ  آتش 
  :زد

  »1« »َربِّ اْلَكْعَبهِ  فـُْزُت وَ «

  .به خداى كعبه راحت شدم

   صرب اولني و آخرين مظلوم عامل

السالم حاضر  بيش از صد سال ائمه عليهم. تر از او كسى هست؟ هم در دنيا و هم بعد از مرگش مظلوم بود آيا مظلوم
  .نشدند كه قربش را حىت به نزديكان خود نشان بدهند

  .با هيچ پيغمرب و امامى اين گونه معامله نشد. گشتند كه جنازه را درآورند و آتش بزنند مىچون خوارج به دنبال قرب 

. ها، با كمربند صرب نگهداشت ها و ناگوارى هاى به دست آورده شده را در اوج تلخى در اين شصت و سه سال، ارزش
  .كشيد و از تو شرم و حيا دارد صرب از او خجالت مى

هيچ . خواهد برود چقدر شاد بود كه ديگر مى. يقه كردند، شب مرگ، چقدر خوشحال بودچقدر براى او اجياد مض
. اين مردم قلبم را مانند منك در آب آب كردند! خدايا: حاكمى در عامل منرب نرفت كه اشك بريزد و به پروردگار بگويد

  .داد مرا از اين مردم بگري! خدايا

ا مى حاكمان وقىت ببينند كه پايه صندىل و مقام السالم اين   دهند، وىل على عليه خواهد بلرزد، دستور سركوب مردم را مى آ
  مرا: گونه نبود، فقط به خدا گفت

  »2« .برب
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______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: حبار األنوار -)1(

يُت ِمْن أُمَِّتَك ِمَن اْألََوِد َو اللََّدِد فـََقاَل ادُْع َعَلْيِهْم فـَُقْلُت فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َذا َلقِ «؛ 69خطبه : ج البالغه -)2(
  ».أَْبَدَلِىن اللَُّه ِِْم َخْرياً ِمنـُْهْم َو أَْبَدَهلُْم ِىب َشرّاً َهلُْم ِمىنِّ 

  

  201: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  18السالم  عليهساختار وجودى خلقت على 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

السالم را  نظري وجود مبارك امرياملؤمنني عليه سه معمار، با مصاحل ساختمانىي كه در اختيار داشتند، ساختمان عظيم و ىب
  .ساختماىن كه در مهه عامل هسىت مثل و مانند ندارد و نبايد داشته باشد. ساختند

قدرت، اراده، رمحت و : چنانچه از خود پروردگار نقل شده است. است »رب العاملني«  وجود مبارك حضرت: معمار اول
السالم به كار   منني عليهالسالم و جهت گنجايشى و سعه وجودى امرياملؤ  عدل او در ساخنت ظرفيت وجود امرياملؤمنني عليه

  .گرفته شده است
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  اين گنجايش، سعه وجودى و ظرفيت را، حضرت. در اينجا پاى هر كميىت لنگ است و جاى قدم هيچ كمّيىت نيست
اى ساخت كه توحيد با مهه حيثيت، هويت و نورانيت خود در آن جا بگريد و ظرف كم نياورد كه  به گونه »رب العاملني«

  .پس بزند

   فضل تو را آب حبر كاىف نيستكتاب 

  :كه تر كنم انگشت و صفحه بشمارحمديث مفّصل آن، گفتار پروردگار است

  »الَيَسُعِىن اْرِضى َوال َمسائى«

  .ها و زمني گنجايش كيفى مرا ندارد متام آمسان

  202: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ايت است و  استكان است، توحيد كيفى و معرفىت من ىب ها و زمني در برابر كيفيت توحيد مانند يك ليوان يا متام آمسان
  .خواهد كه آن را در خودش جا بدهد ظرىف مى

ْؤِمنِ «
ُ
  »1« »الَيَسُعِىن اْرِضى َوال َمسائى َو لِكن َيَسُعِىنَ َقلُب َعبِدى امل

  .عبد مؤمن او، امري مؤمنان كل روزگار است

بايد بعضى از . مؤمنان ساخت كه مهه نبوت را در خودش كيفا جا بدهدمعمار هسىت گنجايشى براى وجود مبارك امري 
ا نيز اين روايت را نقل كرده. علماى غري شيعه كه انصاف به خرج دادند را حتسني كرد   :اند كه آ

ا را نام بردند تعدادى از انبيا و ويژگى. وآله روى منرب بودند عليه اهللا رسول خدا صلى   :هاى آ

اش، عيسى را با روح اللهى و ويژگى  خواهد نوح را با علمش، ابراهيم را با خّلتش، موسى را با كليم اللهى مىكسى كه 
  .شود، ببيند خاصش ببيند، سر خود را برگرداند و كسى كه دارد وارد مسجد مى

پيغمرب . ت و پنج سالگى بودندالسالم در سن بيس على عليه. آيد السالم دارد مى مهه سرها برگشت، ديدند امرياملؤمنني عليه
 »2« .السالم است و او جان من است اين انسان، برتر از نوح، ابراهيم، موسى و عيسى عليهم: السالم فرمود عليه

  اين گنجايش به شكلى ساخته شد كه نبوت را با مهه كيفيتش در خودش جا »3« » أَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكمْ «
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______________________________  
  .7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)1(

وآله َقاَل َمْن َأرَاَد َأْن يـَْنظَُر ِإَىل آَدَم ِىف ِحْلِمِه  عليه اهللا َعِن النَِّىبُّ صلى«؛ 10، حديث 73، باب 38/ 39: حبار األنوار -)2(
َمتَاِمِه َو َكَماِلِه َو َمجَاِلِه فـَْليَـْنظُْر ِإَىل َهَذا الرَُّجِل اْلُمْقِبِل َقاَل َو ِإَىل نُوٍح ِىف فـَْهِمِه َو ِإَىل ُموَسى ِىف ُمَناَجاِتِه َو ِإَىل ِإْدرِيَس ِىف 

َقِلُب ِىف َصَبٍب َو يـَْنَحطُّ ِمْن َجَبٍل تَابـََعُهَما أََنٌس ِإالَّ أَنَُّه َقاَل َو ِإَىل ِإبْـ  فـََتَطاَوَل النَّاُس فَِإَذا ُهْم ِبَعِلىٍّ عليه َا يـَنـْ رَاِهيَم ِىف السالم َكَأمنَّ
  ».السالم َخلَِّتِه َو ِإَىل َحيَْىي ِىف ُزْهِدِه َو ِإَىل ُموَسى ِىف َبْطِشِه فـَْليَـْنظُْر ِإَىل َعِلىِّ ْبِن َأِىب َطاِلٍب عليه

  ».نفومسان را و مشا نفوستان را«؛ 3: 61آل عمران  -)3(
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  .بدهد و جا داد

   السالم امرياملؤمنني عليه مقام و عظمت امامت

السالم كه مقام امامت باملعىن اخلاص را دارا بود داد كه اولني بار در قرآن جميد  ظرفيت و سعه وجودىي به امرياملؤمنني عليه
  :السالم استعمال كرد اين امامت باملعىن اخلاص را درباره حضرت ابراهيم عليه

السالم  بيت عليهم اين امامت در فرهنگ اهل »1« »ِبَكِلَمٍت َفَأَمتَُّهنَّ َقاَل ِإّىن َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًماَو ِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْر ِهيَم َربُّهُ «
از وجود مبارك » مسلم مروزى«اگر عالقه داريد كه آن حبث لطيف را ببينيد، به حديثى كه . حبث بسيار لطيفى دارد

كند، اين  نقل مى »االضطرار باحلجه«  در باب» اصول كاىف« در جلد اول السالم به نقل از مرحوم كليىن حضرت رضا عليه
روايت، حدود سه صفحه است و با اطمينان بگومي كه حقايق اين روايت پانزده قرن است كه براى بزرگرتين فيلسوفان، 

  .عارفان و فقيهان شيعه حل نشده است

رسد و به جايگاهى كه اين مقام قرار داده  دست عقول به آن منى براى فهم اين مقام،: فرمايد السالم مى امام هشتم عليه
دو نفر در عامل تو را شناختند، يكى : السالم فرمود وآله به امرياملؤمنني عليه عليه اهللا لذا پيامرب صلى. شده، خنواهد رسيد

   ل وفهم آنانخواهند، اما دست عق نه اين كه بقيه خنواهند كه تو را بشناسند، مى. خداست و ديگرى من
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  »2« .رسد به تو منى

______________________________  
آزمايش كرد، پس او ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد] و«؛ 2: 124بقره  -)1(

ا براى مهه مردم پيشوا و من تو ر : فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[مهه را به طور كامل به اجنام رسانيد، پروردگارش 
  ».امام قرار دادم

ِباْالِءْسَناِد يـَْرفـَُعهُ ]  كتاب الروضه[فض، ]  الفضائل البن شاذان[« ؛ 56، حديث 7، باب 196/ 27: حبار األنوار -)2(
اْلَمْسِجِد فـَتَـَغاَمُزوا َعَلْيِه َفَدَخَل َعَلى َرُسوِل اللَِّه السالم ِبنَـَفٍر ِمْن قـُرَْيٍش ِىف  ِإَىل َأِىب ُهَريـَْرَه َقاَل َمرَّ َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب عليه

السالم َو ُهَو ُمْغَضٌب فـََقاَل َهلُْم أَيـَُّها النَّاُس َما َلُكْم ِإَذا ذُِكَر ِإبـْرَاِهيُم َو آُل ِإبـْرَاِهيَم  وآله َفَشَكاُهْم ِإلَْيِه َفَخرََج عليه عليه اهللا صلى
َأَحدُُكْم َعَمَل  َو ِإَذا ذُِكَر ُحمَمٌَّد َو آُل ُحمَمٍَّد َقَسْت قـُُلوُبُكْم َو َعَبَسْت ُوُجوُهُكْم َو الَِّذى نـَْفِسى ِبَيِدِه َلْو َعِملَ  َأْشَرَقْت ُوُجوُهُكمْ 

سالم ِإنَّ لِلَِّه َحّقاً َال يـَْعَلُمُه ِإالَّ أَنَا َو َعِلىٌّ َو ِإنَّ ِىل ال َسْبِعَني نَِبّياً َملْ َيْدُخِل اْجلَنََّه َحىتَّ حيُِبَّ َهَذا َأِخى َعِلّياً َو ُوْلَدُه ُمثَّ قَاَل عليه
  ».َحّقاً َال يـَْعَلُمُه ِإالَّ اللَُّه َو َعِلىٌّ َو َلُه َحقٌّ َال يـَْعَلُمهُ ِإالَّ اللَُّه َو أَنَا
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. ايت فوق هسىت و مادون ربوبيت هسىت و بر هسىت مشرف هسىت مقام ىب. توميوه ويژه درخت ومقام ربوبيت هسىت
چقدر بايد عقول كار كنند تا به اين درخت برسند، بعد از درخت به شاخه و بعد از شاخه به ميوه برسند و بعد نيز با 

  .اى اين ميوه را بچشند؟ اصًال كسى اين ذائقه را ندارد چه ذائقه

  :الم ساخت كه علم با مهه هويتشالس گنجايشى براى امرياملؤمنني عليه

السالم تا قيامت زنده مباند و هر كس تا قيامت بيايد،  در او جا بگريد، كه اگر على عليه »1« »َعلََّم َءاَدَم اْألَْمسَآَء ُكلََّها«
ايت است كه در اين ظرف قرار  دامن او ىب مى. دامن مى: گويد او مهيشه مى. هر چه از او بپرسند، بتواند مهه را جواب دهد

  .داده شده است

   السالم علم، داناىي و ظرفيت على عليه

  :كنند از داناىي را خود حضرت نقل مى اى گوشه
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وآله در روز بيست و هشتم صفر، چند حلظه مانده به از دنيا رفنت، مرا صدا زد و  عليه اهللا پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى
  »2« .شد در گوشم هزار باب علم باز كرد كه از هر باىب، هزار باب ديگر باز مى

______________________________  
  ».را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  و خدا مهه نام«؛ 2: 31بقره  -)1(

 ِلَضُروَرٍه فـََلمَّا َكاَن ِمَن اْلَغِد ُحِجَب النَّاُس َعْنهُ َو ثـَُقَل ِىف َمَرِضِه َو َكاَن أَِمُري اْلُموِمِنَني َال يـَُفارِقُُه ِإالَّ «؛ 18/ 1: اإلرشاد -)2(
فـََقاَل َو َأْزَواُجُه َحْوَلُه اْدُعوا ِىل َأِخى َو َصاِحِىب َو َعاَوَدهُ السالم  السالم ِإَفاَقًه َفافْـتَـَقَد َعِليّاً عليه فـََقاَم ِىف بـَْعِض ُشُئوِنِه َفأَفَاَق عليه

ا فـََتَح َعيـَْنُه َنَظَر ِإلَْيِه َو َأْعَرَض َعْنهُ الضَّْعَف َفَأْصَمَت فـََقاَلْت َعاِئَشُه اْدُعوا َلُه أَبَا َبْكٍر َفُدِعَى َفَدَخَل َعَلْيِه فـََقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه فـََلمَّ 
َا ِإَىلَّ فـََلمَّا َخرََج َأَعاَد َرُسولُ بِ  وآله اْلَقْوَل ثَانَِيًه َو قَاَل  عليه اهللا اللَِّه صلى َوْجِهِه فـََقاَم أَبُو َبْكٍر فـََقاَل َلْو َكاَن َلُه ِإَىلَّ َحاَجٌه َألَْفَضى ِ

ُمثَّ قَاَل . السالم َفَأْعَرَض َعْنُه فَاْنَصَرفَ  َى فـََلمَّا َحَضَر َرآُه النَِّىبُّ عليهاْدُعوا ِىل َأِخى َو َصاِحِىب فـََقاَلْت َحْفَصُه اْدُعوا َلُه ُعَمَر َفُدعِ 
َرُه َفُدِعَى أَِمُري اْلمُ السالم اْدُعوا ِىل َأِخى َو َصاِحِىب فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَه َرِضَى اللَُّه َعنـَْها اْدُعوا َلُه َعِلّياً َفِإنَُّه َال يُرِ  عليه وِمِنَني يُد َغيـْ
وآله َطِويًال ُمثَّ َقاَم َفَجَلَس نَاِحَيًه َحىتَّ َأْغَفى  عليه اهللا السالم فـََلمَّا َدنَا ِمْنهُ أَْوَمأَ ِإلَْيِه َفَأَكبَّ َعَلْيِه فـََناَجاُه َرُسوُل اللَِّه صلى عليه

َز ِإلَْيَك يَا أَبَا احلََْسِن فـََقاَل َعلََّمِىن أَْلَف بَاٍب فـََتَح ِىل ُكلُّ بَاٍب أَْلَف وآله فـََقاَل َلُه النَّاُس َما الَِّذى أَْوعَ  عليه اهللا َرُسوُل اللَِّه صلى
  ».بَاٍب َو َوصَّاِىن ِمبَا أَنَا َقاِئٌم ِبِه ِإْن َشاَء اللَّهُ 
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ست و نيازى به حتصيل نداشته است، چون السالم، به علم خدا وصل ا علم على عليه: رتين حرف اين است كه بگوييم
  :خودش اعالم كرد. اصًال هيچ جمهوىل براى او نبود

  »1« »َلو ُكِشَف الِغطاءُ َما اْزَدَدُت يَقيناً «

هاىي كه بني موجودات عامل و حقايق پشت پرده هست را كنار بزنند، به علم و يقني من چيزى اضافه  اگر متام پرده
  .قبل از اين كه مشا را پشت پرده قرار بدهند، ما را در آن طرف پرده خلق كردند. بينم منى چون چيز جديدى. شود منى
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هاى  ما ندارمي كسى را كه مهه ارزش. هاى اخالقى در او جاى بگريد السالم داد كه متام ارزش خدا ظرفيىت به على عليه
يك نفر سخّى است، وىل ممكن است . باشديك نفر عادل است، اما ممكن است خبيل . اخالقى، يك جا در او باشد

  .دين باشد ىب

هاى اخالقى در عاِمل  اما آن چه ارزش. مهربان است، وىل ممكن است جاى ديگر ضعفى از نظر اخالقى داشته باشد
باشد، حىت بعضى از رفتارهاى اخالقى  السالم موجود مى وجود قابل تصور است، مهگى در وجود مبارك امرياملؤمنني عليه

  .اما بايد باور كرد كه حقيقت حق مهني بوده است. انگيز است و ممكن است انسان آن را باور نكند مثبت كه اعجاب

در آتش جنگ كه معموًال هدف جنگجويان دو طرف اين است كه طرف مقابل را از پا در بياورند و جاده را صاف كنند 
مششريم شكسته است، : و غبار و محالت سنگني، دمشن گفت تا به هدف برسند، در گرما گرم جنگ، فرياد، عربده، گرد

  »2« .السالم مششري خويش را به دمشن داد در معرض خطر هستم، امرياملؤمنني عليه

______________________________  
  .54، حديث 93، باب 153/ 40: حبار األنوار -)1(

َلْيِه السََّالُم قَاَل َلمَّا َكاَن يـَْوُم ُأُحٍد انـَْهَزَم َأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّه َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عَ «؛ 7/ 20: حبار األنوار -)2(
فـََقاَل َلُه النَِّىبُّ  وآله َحىتَّ َملْ يـَْبَق َمَعُه ِإالَّ َعِلىُّ ْبُن َأِىب َطاِلٍب َعلَْيِه السََّالُم َو أَبُو ُدَجانََه ِمسَاُك ْبُن َخَرَشهَ  عليه اهللا صلى
 َرُسوَلُه َقاَل أَْنَت ِىف وآله يَا أَبَا ُدَجانََه أَ َما تـََرى قـَْوَمَك قَاَل بـََلى َقاَل احلَْْق ِبَقْوِمَك قَاَل َما َعَلى َهَذا بَايـَْعُت اللََّه وَ  عليه هللا صلى

وآله َخْرياً َو َكاَن َعِلىٌّ  عليه اهللا َما َتُذوُق َفَجزَاُه النَِّىبُّ صلى ِحلٍّ َقاَل َو اللَِّه َال تـََتَحدَُّث قـَُرْيٌش بَِأىنِّ َخَذْلُتَك َو فـََرْرُت َحىتَّ أَُذوقَ 
   وآله اْستَـْقبَـَلُهْم َو َردَُّهْم َحىتَّ َأْكثـََر ِفيِهُم اْلَقْتلَ  عليه اهللا َعَلْيِه السََّالُم ُكلََّما َمحََلْت طَائَِفٌه َعَلى َرُسوِل اللَِّه صلى

ُفُه َفَجاَء ِإَىل النَِّىبُّ صلىَو اجلِْرَاَحاِت َحىتَّ  وآله فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ الرَُّجَل يـَُقاِتُل ِبِسَالِحِه َو َقِد اْنَكَسَر  عليه اهللا اْنَكَسَر َسيـْ
وآله َحىتَّ أُثـَِّر َو أُْنِكَر فـَنَـَزَل َعَلْيِه  عليه اهللا صلى َسْيِفى َفَأْعطَاُه َعَلْيِه السََّالُم َسيـَْفُه َذا اْلَفَقاِر َفَما زَاَل َيْدَفُع ِبِه َعْن َرُسوِل اللَّهِ 

َرئِيُل َو َقاَل يَا ُحمَمَُّد ِإنَّ َهِذِه هلََِى اْلُمَواَساُه ِمْن َعِلىٍّ َعَلْيِه السََّالُم َلَك فـََقاَل النَِّىبُّ  وآله ِإنَّهُ ِمىنِّ َو أَنَا ِمْنُه فـََقاَل  عليه اهللا صلى َجبـْ
ُعوا َدِويّاً ِمَن السََّماِء َال َسْيَف ِإالَّ ُذو اْلَفَقاِر َو َال فـََىت َجبـْرَ    ». ِإالَّ َعِلىٌّ ئِيُل َعَلْيِه السََّالُم َو أَنَا ِمْنُكَما َو مسَِ
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چه كنم؟ به روى خودت  :مششريش را داد، دمشن گرفت، گفت. به مششري نگاه نكنيد، به آن روح جود و كرم نگاه كنيد
  مششري بكشم؟ اصًال مانند تو در اين عامل وجود دارد؟ چنني كارى را تا به حال كسى كرده است؟

دمشن گردن كج كرد و آبرويش را مايه گذاشت و از من چيزى : چرا مششري خود را به دمشن داديد؟ فرمود: از او سؤال شد
السالم تا قيامت، كسى چنني كارى  آيا در دنيا، از زمان حضرت آدم عليه. خواست، من خنواستم اميد او را نااميد كنم

  دهد؟ اجنام داده و مى

كنار حرم حضرت عبدالعظيم، مريزا رضاى كرماىن به فتواى سيدمجال الدين اسدآبادى، ناصرالدين شاه را با يك گلوله به 
و را دستگري كردند، تا هنگام اعدام، انواع بالها را بر سر وقىت ا. مشا در احواالت مريزا رضاى كرماىن خبوانيد. جهنم فرستاد

ا نيز قاتل و مقصر نبودند و فقط . او آوردند شاه و پدرش هفتاد هزار نفر را در اين كشور كشتند، كه حىت يكى از آ
  .خواهيم ما اين دو ظامل را منى: گفتند مى

تانك و توپخانه وارد قم شده بودند، عيد مردم را عزا كردند، در  با. در زندان رضاخان، با آمپول هوا، اولياى خدا راكشتند
السالم رسيده است و او باعث شد كه شيخ عبدالكرمي حائرى  مرحوم بافقى خدمت امام زمان عليه: گويند حرم آمدند، مى

  .به قم بيايد و حوزه علميه را تشكيل بدهد

ى از منكر كرده بود و به رضا خان روز عيد نوروز در حرم حضرت معصومه عليهاالس الم شيخ حممد تقى بافقى كه 
  السالم است، بيت عليهم اينجا حرم اهل: هاى دربار گفته بود خامن
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اى كه آسفالت نبود، او را  بعد از جاده. موهاى خود را پنهان كنيد او را خواباند و با مشت و لگد، بدن او را سياه كرد
ران آوردند و اين بدن جمروح را درزندان سرتيپ درگاهى انداختند كه نسخه دوم مشر بوداز ق   .م به 

در حمراب . السالم فكر كنيد در گنجايش، ظهور كامل توحيد و نبوت كيفى و اعتقادى، امامت خاص و علم على عليه
كشند   هاشم دور او را گرفته، دارند نقشه مى و قمر بىن السالم، حممد حنفيه السالم، اىب عبداهللا عليه افتاده، امام جمتىب عليه

ا فقط متوجه على عليه. كه چگونه او را به خانه بربند   .السالم است حواس آ
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. اين امرى رواىن است. شود وقىت انسان حواس خود را در يك جا متمركز منايد، حواسش از جاهاى ديگر پرت مى
السالم را روى زمني   على عليه. او را نزنند: زنند، بگو رند ابن ملجم را مىدا! حسن جان: چشمش را باز كرد، فرمود

  :گذاشت، صدا زد

  .او را نزنيد، راضى نيست: گويد على مى! مردم

او را نزد من بياور، بگذار در پناه خودم باشد، چون اگر باز آجنا باشد، مردم عصباىن ! حسن جان: بعد اشاره كرد
  .زنند شوند و او را مى مى

آيا خجالت ! اى مدعيان عدالت و قسط! اى مدعيان حقوق بشر! گر اى جهان فتنه! اى دنياى فاسد! اى دنياى ظامل
  كشيد؟ البته كسى كه دين ندارد، از چه چيز خجالت بكشد؟ منى

   السالم السالم به امام حسن عليه وصيت امام على عليه

بعد كار ابن  »1« اصالح ذات البني، جهاد و تقوا وصيت كرد، ساعىت به شهادت مانده، به قرآن، مناز، حج، ايتام،
   چه كسى »2« .ملجم را در وصيت خود گذاشت

______________________________  
ُمثَّ ِإىنِّ  -َهَذا َما َأْوَصى ِبِه َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلبٍ  -السالم ِعْنَد اْلَوَفاهِ  َوِصيَُّتُه عليه«؛ 18، باب 99/ 75: حبار األنوار -)1(

يَع ُوْلِدي َو ال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َو أَنـُْتْم  -ِبتَـْقَوى اللَِّه َربُِّكمْ  -َو َأْهَل بـَْيِىت َو َمْن بـََلَغُه ِكَتاِىب ِمَن اْلُموِمِننيَ  -أُوِصيَك يَا َحَسُن َو مجَِ
يعاً َو ال تـََفرَُّقوا -ُمْسِلُمونَ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلىفَ  -َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اللَِّه مجَِ َصَالُح َذاِت اْلبَـْنيِ أَْفَضُل  - وآله يـَُقولُ  عليه اهللا ِإىنِّ مسَِ

 - ى َأْرَحاِمُكمْ اْنُظُروا َذوِ  -َو ِإنَّ اْلُمِبريََه َو ِهَى اْحلَاِلَقُه ِللدِّيِن َفَساُد َذاِت اْلبَـْنيِ َو ال قـُوََّه ِإالَّ ِباللَّهِ  -ِمْن َعامَِّه الصََّالِه َو الصَّْومِ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى -اللََّه اللََّه ِىف اْألَيـَْتاِم َال َيِضيُعوا ِحبَْضَرِتُكمْ  - َفِصُلوُهْم يـَُهوُِّن اللَُّه َعَلْيُكُم احلَِْسابَ  وآله  عليه اهللا فـََقْد مسَِ

َفَال  -اللََّه اللََّه ِىف اْلُقْرآنِ  - َكَما َأْوَجَب ِآلِكِل َماِل اْلَيِتيِم النَّارَ   -ِبَذِلَك اْجلَنَّهَ َأْوَجَب اللَُّه َلُه  - َمْن َعاَل يَِتيماً َحىتَّ َيْستَـْغِينَ  - يـَُقولُ 
اَل يُوِصى ِِْم َحىتَّ َما زَ  -وآله أَْوَصى ِِمْ  عليه اهللا َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى -اللََّه اللََّه ِىف ِجريَاِنُكمْ  -َيْسِبَقنَُّكْم ِإَىل اْلِعْلِم ِبِه َغيـْرُُكمْ 

َو َأْدَىن َما يـَْرِجُع ِبِه َمْن أَمَُّه َأْن  -َفِإنَُّه ِإْن ُترَِك َملْ تـَُناَظُروا -اللََّه اللََّه ِىف بـَْيِت َربُِّكْم َفَال َخيُْلو ِمْنُكْم َما بَِقيُتمْ  -َظنَـنَّا أَنَُّه َسيـَُورِّثـُُهمْ 
ُر اْلَعَمِل ِإنـََّها ِعَماُد ِديِنُكمْ  -اللََّه ِىف الصََّالهِ اللََّه  -يـُْغَفَر َلهُ َما َسَلفَ   -َفِإنـََّها ُتْطِفُئ َغَضَب َربُِّكمْ  - اللََّه اللََّه ِىف الزََّكاهِ  -َفِإنـََّها َخيـْ

اللََّه  -َفَشارُِكوُهْم ِىف َمَعاِيِشُكمْ  -اْلُفَقرَاِء َو اْلَمَساِكنيِ  اللََّه اللََّه ِىف  - َفِإنَّ ِصَياَمُه ُجنٌَّه ِمَن النَّارِ  -اللََّه اللََّه ِىف ِصَياِم َشْهِر َرَمَضانَ 
َا ُجيَاِهُد َرُجَالِن ِإَماٌم ُهًدى -اللََّه ِىف اجلَِْهاِد بَِأْمَواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم َو أَْلِسَنِتُكمْ  َُداهُ  -َفِإمنَّ يَِّه اللََّه اللََّه ِىف ُذرِّ  -َأْو ُمِطيٌع َلُه ُمْقَتٍد ِ

الَِّذيَن َملْ ُحيِْدثُوا َحَدثاً َو َملْ  -اللََّه اللََّه ِىف َأْصَحاِب نَِبيُِّكمُ  -َو أَنـُْتْم تـَْقِدُروَن َعَلى اْلَمْنِع َعنـُْهمْ  -َال ُتْظَلَمنَّ بـَْنيَ َأْظُهرُِكمْ  -نَِبيُِّكمْ 
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اللََّه  -َو اْلُموِوَى ِلْلُمْحِدِثنيَ  -َو َلَعَن اْلُمْحِدَث ِمنـُْهْم َو ِمْن َغْريِِهمْ  -ْوَصى ِِمْ وآله أَ  عليه اهللا َفِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى -يَْأُووا ُحمِْدثاً 
َو َما َمَلَكْت النَِّساِء  - أُوِصيُكْم ِبالضَِّعيَفْنيِ  -َفِإنَّ آِخَر َما َتَكلََّم ِبِه نَِبيُُّكْم َأْن َقالَ  -اللََّه ِىف النَِّساِء َو َما َمَلَكْت َأْميَاُنُكمْ 

  ».َيْكِفُكْم َمْن َأرَادَُكمْ  -َال َختَاُفوا ِىف اللَِّه َلْوَمَه َالئِمٍ  -الصََّالَه الصََّالَه الصََّالهَ  -َأْميَاُنُكمْ 

ِه ُمثَّ قَاَل النـَّْفَس بِالنـَّْفِس السالم َنَظَر ِإلَيْ  فـََلمَّا أُْدِخَل اْبُن ُمْلَجٍم َعَلى َأِمِري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 21/ 1: اإلرشاد، شيخ مفيد -)2(
  ».ِإْن أَنَا ِمتُّ َفاقْـتـُُلوُه َكَما قـَتَـَلِىن َو ِإْن َسِلْمُت رَأَْيُت ِفيِه َرْأِىي 
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هاى خود  وصيتبا قاتلم اين گونه برخورد كنيد؟ يعىن او را به مهه : اين كار را در عامل كرده است كه با فرق شكافته بگويد
  وصيت او چه بود؟. وصل كرده است

على . دامن كه با او چه كنم من مى. اگر زنده ماندم كه امر قاتل در اختيار خودم است و به مشا ارتباطى ندارد! حسن جان
وى،  خواسىت خوب ش مى. خواسىت چه كار كىن دانيم كه مى شناسيم و مى خواهى چه كىن، اما ما تو را مى نگفىت مى! جان

  .دانيم اين را ما مى. كيسه پوىل به او بدهى و او را آزاد كىن

هاى  خدا در ساختمان تو چه كرده است؟ گنجايشى به او داد كه متام ارزش! اى يگانه! اى فرد! نظري عامل اى انسان ىب
  .اخالقى در او مجع باشد

اى  حكومىت نيز در گوشه. ود و هست و خواهد بودالسالم بر متام هسىت حكومىت دارد كه آن حكومت ب امرياملؤمنني عليه
  .اما آن حكومىت كه بر متام مردم داشت، بسيار قوى بود، وىل مهراه با عدالت. از زمني بر مردم كوفه داشت

روان، از وسط مجعيت بلند شد و با  در كوفه، در اوج قدرت، براى هدايت مردم سخنراىن مى كند، يكى از خوارج 
چندين نفر آمدند زبانش را از دهانش . زىن مرگ بر تو، چقدر هنرمندانه حرف مى »تـَبّاً َلَك يا َعلى« :عصبانيت گفت

  :گفت. تو! على جان: مقصود او چه كسى بود؟ گفتند: بريون بكشند، از روى منرب فرمود

  گرييد؟ آرام باشيد، خوريد؟ مشا براى چه تصميم مى پس چرا مشا تكان مى
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كند؟  حاكمى در اين كره زمني با دمشنش اين گونه رفتار مى »1« .بگذاريد بقيه سخنراىن را گوش بدهد، شايد بيدار شود
وآله به او شيعه بشود بگويند، به متام مقدسات عامل، در  عليه اهللا اگر كسى واقعا شيعه باشد، يعىن خدا و پيغمرب صلى

السالم را سوزانده باشند، باز در قيامت به  شيعيان با متام گناهان، صدها بار دل على عليهاگر . قيامت اهل جنات است
شت بربم اين: گويد خدا مى   چه كسى اخالق او را دارد؟. ها را به من واگذار كن تا با خود به 

وحيد علمى را بيان كنيم و توانيم ت ما فقط مى. بيان توحيد كيفى كار من نيست. السالم ظرف توحيد كيفى است على عليه
  .مقاالت فالسفه و حكما در باب توحيد را شرح دهيم، وىل بيان توحيد كيفى كار ما نيست

اين معمار . السالم ظرف متام حقايق نبوت، امامت، علم و اخالق است و در اين زمينه هيچ چيزى كم ندارد على عليه
  .السالم است اول على عليه

   افته قرآنالسالم پروش ي على عليه

  داند قرآن چيست؟ چه كسى مى. السالم را ساخت، قرآن بود معمار دومى كه على عليه

را نوشت، كه حكماى » امليزان«كه سى سال زمحت كشيد تا اين تفسري   »2« از عامل رباىن، وجود مبارك عالمه طباطباىي،
هاى شهيد مطهرى نيز  در نوشته. ه كرده استشود كه عالمه در اين تفسري چ صد سال ديگر معلوم مى: گويند شيعه مى

من دو گوشه كوچك درباره . صد سال ديگر بايد بفهمند كه عالمه چه كار كرده است: ام كه ايشان گفته است خوانده
  .عظمت قرآن براى مشا ذكر كنم

متام : د؟ ايشان فرمودنداي اين هزار و پانصد سال، مشا مفسرين قرآن شيعه و سىن چقدر از قرآن را فهميده: شخصى پرسيد
   تا لب دريا آمدمي: گومي مفسرين شيعه و سىن اگر خبواهند تفسريهايشان را مجع كنند و مهه در يك صف بايستند، مى

______________________________  
يَلٌه فـََرَمَقَها اْلَقْوُم السالم َكاَن َجاِلساً ِىف َأْصَحاِبِه َفَمرَّ  َو ُرِوَى أَنَُّه عليه«؛ 420حكمت : البالغه ج -)1( ْت ُِِم اْمَرأٌَه مجَِ

َا فَِإَذا َنَظَر َأَحدُُكْم ِإَىل اْمرَأَهٍ  ِبأَْبَصارِِهْم فـََقاَل عليه  تـُْعِجُبهُ السالم ِإنَّ أَْبَصاَر َهِذِه اْلُفُحوِل َطَواِمُح َو ِإنَّ َذِلَك َسَبُب ِهَباِ
َا ِهىَ  السالم  َقاتـََلُه اللَُّه َكاِفراً َما أَفْـَقَهُه فـََوَثَب اْلَقْوُم ِليَـْقتـُُلوُه فـََقاَل عليه اْمَرأٌَه َكاْمَرأَتِِه فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اخلََْوارِجِ  فـَْلُيَالِمْس أَْهَلُه فَِإمنَّ

َا ُهَو َسبٌّ ِبَسبٍّ َأْو َعْفٌو َعْن َذْنبٍ    ».ُرَوْيداً ِإمنَّ

  .ر آن، جلسه اول آمده استشرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثا -)2(
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  210: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .دانيم كه چه خرب است و از بريون امواج را نگاه كردمي، موجها را نوشتيم و درون آن را منى

در روز قيامت، وقىت پروردگار قرآن را در معرض ديد اولني و : فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى. اين قرآن است
  :دهد قرار مىآخرين 

  »يَأِتى الُقرآُن يـَْوَم الِقياَمِه ِبْكراً «

   بينند كه اين قرآن از نظر مفاهيم هنوز دست خنورده در قيامت متام عامليان مى

  .است

من ديگر . السالم را ساخته است آن وقت كل اين قرآن، على عليه. درياىي است كه چيزى از درونش بريون نيامده است
رت  منى    السالم على عليه: فقط بگومي. توضيح دهمتوامن 

  .السالم نباشد هيچ چيز از قرآن نيست كه در على عليه. السالم است قرآن است و قرآن نيز على عليه

  :كدام قرآن؟ اين قرآىن كه روى كاغذها است؟ نه، آن قرآىن كه به صورت كيفى در شب قدر نازل شده است

لفظ قرآن كه ما . نه اين قرآن لفظى. السالم جلوه كرد وايشان را ساخت آن قرآن درعلى عليه »1« »رِ أَنزَْلَنُه ِىف َليـَْلِه اْلَقدْ «
  .سازد را مى

چشم، اين مناز ما، معمارى : مناز خبوان، ما گفتيم: ساختمان وجود ما را قرآن لفظى ساخته است، مثًال به ما گفته است
كات و اعمال صاحل معمارى الفاظ قرآن بر ساختمان وجودى ما است، روزه، توبه، حج، مخس، ز . قرآن بر وجود ما است

  .السالم كيفيت را قرآن معمارى كرده است وىل على عليه

   السالم وآله سومني معمار وجود على عليه عليه اهللا پيغمرب صلى

______________________________  
  ».قرآن را در شب قدر نازل كردمي«؛ 97: 1قدر  -)1(
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  211: ز ديدگاه اسالم، صصرب ا

اى از خود على  اينجا مجله. وآله است عليه اهللا معمار و سازنده سوم اين ساختمان، پيغمرب عظيم الشأن اسالم صلى
وآله از نظر آداب انساىن ساخته خدا است و من ساخته شده پيغمرب  عليه اهللا پيغمرب صلى: فرمايند السالم بشنويد كه مى عليه
  .وآله هستم عليه اهللا صلى

اى دارند كه خيلى كوتاه است، اما حرف عجيب و ناىب است كه  السالم مجله وآله درباره امرياملؤمنني عليه عليه اهللا پيغمرب صلى
  .كند انسان را شگفت زده مى

متام در عمر خود چه كردى تا بتوان ! يا رسول اهللا: در قيامت اگر به من بگويند: اى از آن مجله اين است كه گوشه
شت را به رويت باز كرد، مى گويند كاىف است، چون تو كار را متام   مى. السالم را ساختم من على عليه: گومي درهاى 

  .خواهد بگوىي ديگر چيزى منى. كردى

السالم را در زمان  خواست كه على عليه اگر خدا مى. وآله بوده است عليه اهللا السالم هنر پيامرب صلى ساخنت على عليه
توانست كعبه  السالم مى گفت كه او را بساز، حضرت ابراهيم عليه آورد و به او مى السالم به دنيا مى رت ابراهيم عليهحض

   السالم بايد حمل حضرت ابراهيم عليه. السالم را بسازد، نه على عليه

  .السالم نبوده است كار او ساخنت على عليه. ساخت السالم را مى زاييده شدن على عليه

دمشنان تو از شدت دمشىن، حىت بردن اسم تو را ممنوع كردند . درباره تو چه بگوييم! على جان: گويد جنيد بغدادى مى ابن
تر  هر دو طرف تو را پنهان كردند، وىل تو از هر خورشيدى در اين عامل فروزان. و دوستانت از ترس، حرف تو را نزدند

  .هسىت

   منشأ كون و مكان على است، على

   نس و جان على است، عليمظهر حق به عامل ملكوتمبدأ ا

   نور مطلق بدان على است، علياسم اعظم، پديده لوح و قلم
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   بر سر عرش، جان على است، علييعىن اول ظهور ايزد پاك

ان على است، عليآمسان   ها كه دور زمني گرديد به عيان و 

  بر يكى نقطه، آن على است، عليچون نىب ميهمان يزدان شد

  »1«  ديد خوش ميزبان على است، على

______________________________  
  .صغري اصفهاىن -)1(

  

  212: صرب از ديدگاه اسالم، ص

السالم  ها را به على عليه زدى، يا حرف واسطه با من حرف مى ىب! خدايا: وآله در شب معراج سؤاىل كرد عليه اهللا پيامرب صلى
السالم  ترين خلق در قلب تو و نزد خودم على عليه نه، حبيب من، چون حمبوب: مودگفت؟ فر  گفىت و او به من مى مى

   كيسىت اى كه مهه عاملى  »1« .السالم با تو حرف زدم است، با صداى على عليه

   گر تو نبودى مهه عامل نبوددر شب معراج كه حق با على

   اتهوالسالم عليكم و رمحه اهللا و برك »2« گفت سخن غري تو حمرم نبود

  19اجتناب از گناه صرب و استقامت در برابر گناه 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني
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  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

وآله دارند و  عليه اهللا صلىهاى بسيار مهم، با ارزش و با منفعت صرب، بنا به تقسيمى كه وجود مبارك رسول خدا  از رشته
  .دانند، صرب در برابر گناه و معصيت است اين خبش صرب را برترين خبش و افضل آن مى

خدا در قرآن جميد . چون فرشتگان اهلى اهل معصيت نيستند. آيد اى است كه براى غري انسان به وجود منى گناه حادثه
  :فرمايد مى

  »3« » ْم َو يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ الَّ يـَْعُصوَن اللََّه َمآ أََمَرهُ «

______________________________  
َو ِمْن ِكَتاِب اْلَمَناِقِب لِْلُخَواَرْزِمىِّ َعْن «، اجلزء الثاىن؛ 233/ 2: ؛ إرشاد القلوب3، باب 386/ 18: حبار األنوار -)1(

ْعُت َرُسوَل اللَِّه وَ  َقْد ُسِئَل بَِأىِّ لَُغٍه َخاطََبَك َربَُّك َليـَْلَه اْلِمْعرَاِج فـََقاَل َخاطََبِىن ِبُلَغِه َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب  َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َقاَل مسَِ
ْشَياِء َو َال أُقَاُس ِبالنَّاِس َو َال ءٌ لَْيَس َكاْألَ  السالم َو َأْهلََمِىن َأْن قـُْلُت يَا َربِّ أَ َخاطَْبَتِىن أَْنَت َأْم َعِلىٌّ فـََقاَل يَا َأْمحَُد أَنَا َشىْ  عليه

َأِجْد َعَلى قـَْلِبَك َأَحبَّ ِمْن َعِلىِّ أُوَصُف ِباْألَْشَياِء َخَلْقُتَك ِمْن نُوِرى َو َخَلْقُت َعِلّياً ِمْن نُورَِك َفاطََّلْعُت َعَلى َسرَاِئِر قـَْلِبَك فـََلْم 
  ».ِلَسانِِه َكْيَما َيْطَمِئنَّ قـَْلُبكَ السالم َفَخاطَْبُتَك بِ  ْبِن َأِىب َطاِلٍب عليه

  .مريزا حبيب الّله خراساىن -)2(

كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره اجنام  از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى منى«؛ 66: 6حترمي  -)3(
  ».دهند مى

  

  213: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا برسد، اجرا مى كل فرشتگان عصيان خدا: گويد ظاهر آيه مى   .كنند را ندارند و هر امرى كه از جانب پروردگار به آ

چون . دانند را مردود و غري قابل قبول مى» فطرس ملك«به خاطر مهني آيه شريفه است كه اهل حتقيق و ختّصص، داستان 
بنابراين اقتضا . د و مردود بشماريداند كه آن را رد كني هر داستاىن و هر مطلىب كه بر خالف قرآن كرمي باشد، به ما فرموده

  .كند كه ما داستان فطرس را دروغ بدانيم مى
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   رسد اين شخصى از اهل حتقيق، مطلىب را درباره فطرس گفت كه به نظر مى

. فطرس لفظ ابرى و مربوط به زبان تورات است: گفتند ايشان مى. مطلب درست باشد، گرچه شايد مطلىب ذوقى باشد
باشد، يعىن مايه كشش و جاذبه معنوى به جانب توحيد، كه  عرىب ترمجه شود، به معناى فطرت مى وقىت اين لفظ به

  :استثنا قرار داده است پروردگار بزرگ عامل در وجود هر انساىن، ىب

بيشرت مردم نسبت به اين كشش و جاذبه  »1« » ِفْطَرَت اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذ ِلَك الّديُن اْلَقّيمُ «
اگر به اين كشش توجه داشته باشند، با اين سرمايه عظيم ملكوتى، خري دنيا و آخرت را . توجه و غافل هستند اهلى ىب

  .توانند تأمني كنند مى

   السالم جنات اسالم توسط سيد الشهدا عليه

وآله بنا بود  عليه اهللا ان اين بود كه اصل فطرت، بعد از رسول خدا صلىايشان با توجه به حوادث صدر اول اسالم، اعتقادش
ال در مدينه بود و جاى ديگر نيز اسالم . به دست اشرار به اسارت گرفته شود ال نوپاىي بود ومتام رشد اين  اسالم نيز 

  ظهور نداشت،

______________________________  
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا ] ار بربند و استو  پاى[« ؛ 30: 30روم  -)1(

]  به اين حقيقت اصيل[هيچگونه تغيري و تبديلى نيست؛ اين است دين درست و استوار؛ وىل بيشرت مردم معرفت و دانش 
  ».ندارند

  

  214: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ال وآله در دس عليه اهللا مكه تا سال آخر عمر پيغمرب صلى ت مشركني بود ومهه نريوى اسالم در مدينه بود، وىل به صورت 
ال را از جا بكنند و خبشكانند سراجنام نابود   وآله خيلى راحت مى عليه اهللا جواىن بود كه بعد از مرگ پيغمرب صلى شد اين 

رساند وروزى بيايد كه دنياگري كنند و ديگر اسالمى نبود كه از مدينه ظهور خود رابه مناطق ديگر وخارج ازمنطقه عرب ب
  .شود
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السالم، پروردگار براى مهيشه فطرت را از اسارت جنات داد و اين درخت با خون  با والدت حضرت سيدالشهدا عليه
السالم و ياران با كرامتش آبيارى شد و اين خون تزريق شده، حيات ابدى اسالم را تضمني كرد   حضرت سيدالشهدا عليه

  يزكه مجله زيباىي ن

  :دامن از كيست، وىل حقيقت است كه نقل شده است كه منى

  »1« »االْسالُم نـََبِوىُّ احلُُدوِث َو ُحَسيىنُّ الَبقاء«

وآله است، اما دوام اين دين، مربوط به حضرت سيد الشهداء  عليه اهللا ظهور و رخ نشان دادن اسالم، مربوط به پيغمرب صلى
  .السالم است عليه

گفت، كه فطرس را به اين  مطلب را بر اساس اين آيه قرآن كه فرشتگان مطلقا اهل معصيت نيستند مىآن مرد بزرگ اين 
آيه قرآن از : گفت كرد و مى السالم شده است، رد مى شكلى كه نقل كردند و جزء نُقل شريين جمالس امام حسني عليه

  .قبول اين داستان امتناع دارد، چون خالف صريح آيات قرآن جميد است

  :مالئكه اهل گناه نيستند، مهني طور حيوانات نيز اهل گناه نيستند

  »2« »مَّا ِمن َدآبٍَّه ِإالَّ ُهَو َءاِخُذ ِبَناِصَيِتَهآ«

______________________________  
  .به اين كالم اشاره كرده است 246/ 3: عالمه اميىن، كتاب الغدير -)1(

  ».گرفته است] قدرت و فرمانرواىي خود[ر اينكه او مهارش را به دست اى نيست مگ ؛ هيچ جنبنده11: 56هود  -)2(

  

  215: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .مهار متام موجودات زنده زمني به دست من است: فرمايد پروردگار عامل در قرآن مى
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ا را از النه بريون مى ا بر عهد. گردامن آورم و به النه برمى من آ ا را در . ه من استپيدا كردن مواد غذاىي آ من مهار آ
اطالعات ما از جّن نيز . اختيار دارم و در حقيقت موجودات جمبورى هستند كه در فضاى اجبار، گناه كردن معنا ندارد

  .فايده است بسيار كم است، لذا ورود به اين حبث ىب

   صرب انسان در برابر گناه

السالم هجوم  مهان گونه كه به متام انبيا و ائمه طاهرين عليهمگناه تا آخر عمر در حال هجوم به سوى انسان است، 
ا را نيز استثنا منى. داشت   .كرد يعىن آ

   السالم با شكست كامل چيزى كه هست، هجوم هر گناهى به انبيا و ائمه طاهرين عليهم

ا را نداشت كه انبيا حىت . شده است مواجه مى انبيا و ائمه . فكر گناه كننديعىن اين هجوم توان ورود به فضاى فكر آ
  .كردند شكستند و نابود مى السالم هر هجومى از گناه را در مهان حلظه اول مى طاهرين عليهم

خواهد كه فشار  خدا مى. ها زمينه قبول، اجياد مقدمات، مرتكب شدن و فكر گناه و صرب در برابر آن را دارند اما انسان
  .اين خيلى ارزش دارد. لذيذترين لقمه سفره شيطان را از انسان دور كنددروىن، عصىب و فشار تلخ گناه و 

شت از ميان اين مقاومت : فرمايند السالم در مورد اين مقاومت مى امام باقر عليه صرب بر گناه مقاومىت است كه درهاى 
وآله نيز به شكل ديگرى مطرح  عليه اهللا السالم و رسول خدا صلى اين مطلب را امرياملؤمنني عليه. شود به روى انسان باز مى

  :فرمايد خدا در قرآن جميد مى »1« .كنند مى

   أَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى َفِإنَّ اْجلَنََّه ِهىَ «

______________________________  
السالم الصَّبـُْر َعِن الشَّْهَوِه ِعفٌَّه َو  على عليه َو َقالَ «؛ 12945، حديث 19، باب 263/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  ».َعِن اْلَغَضِب َجنَْدٌه َو َعِن اْلَمْعِصَيِه َورَعٌ 
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شت، مربوط به مهني دفع گناه است كه با صرب و  »1« » اْلَمْأَوى بيشرتين آيات و روايات در باب رسيدن انسان به 
  .شود ىحتمل دفع م

دانستند كه تلخ  انبيا نيز مى. حملى كردن و فراهم نكردن مقدمه گناه و خود را حفظ كردن، خيلى براى انسان تلخ است ىب
شت است اين تلخى زلف . است، اما اين صرب، حتمل اين تلخى و مقاومت در مقابل گناه، كليد باز كردن درهاى 

شت گره مى شت، به دست صرب در مقابل گناه استزند؛ يعىن گره خو  انسان را با    .ردن انسان به 

السالم را نسبت  خواهد در مقابل گناه صرب كند، الزم است ديدگاه پروردگار عامل، انبيا و ائمه طاهرين عليهم كسى كه مى
  .بيند ببيند، بفهمد و ملس كند كه دين، گناه را به چه كيفيىت مى. به گناه بشناسد

مكر، حيله، رشوه، غصب، اختالس، دزدى، تقّلب در  »2« از هر راه حرامى كه به دست بيايد؛فرض كنيد پول حرام 
السالم از فروش خرماىي كه خودش كاشته، از خريدار  هاىي كه امرياملؤمنني عليه شود و پول جنسى كه به مردم فروخته مى

  .باشند و يا اسكناس مىكنند، چون هر دو سّكه، طال، نقره  گريد، از نظر ظاهر كه فرقى منى مى

  حقيقت و باطن حرام نزد اوليا

گويد؟ نگاه خدا به  بينند؟ ببينيم در قرآن جميد چه مى آيا پروردگار عامل نيز مانند ما، اين دو نوع پول را يكسان مى
ح كتاب اين آيه صري. اسكناس، لقمه، فرش، زمني، خانه، و مغازه اگر از راههاى ذكر شده به دست بيايد، حرام است

  :خدا است

______________________________  
و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته «؛ 41 -79: 40نازعات  -)1(

شت است پس ىب* است؛   ».ترديد جايگاهش 

َو َحقُّ َبْطِنَك َأْن َال َجتَْعَلُه ِوَعاءً ... السالم ِن احلَُْسْني عليهَعْن َسيِِّد اْلَعاِبِديَن َعِلىِّ بْ «؛ 610/ 2: من الحيضره الفقيه -)2(
  ».ِلْلَحرَاِم َو َال َتزِيَد َعَلى الشَِّبعِ 

ا ُعُقوبَهُ السالم أَْوَعَد اللَُّه عز و جل ِىف َماِل اْلَيِتيِم ِبُعُقوبـَتَـْنيِ ِإْحَدامهَُ  قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 1، حديث 128/ 5الكاىف 
نـَْيا فـََقْوُلُه عز و جل َو ْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهمْ  ُذرِّيًَّه ِضعافاً خاُفوا َعَلْيِهْم اْآليََه يـَْعِىن  اْآلِخَرِه النَّاُر َو أَمَّا ُعُقوبَُه الدُّ

َوَالِء الْ    ».َيَتامَ ِلَيْخَش َأْن َأْخُلَفهُ ِىف ُذرِّيَِّتِه َكَما َصَنَع ِ
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َا يَْأُكُلوَن ِىف بُُطوِِْم نَارًا« يعىن غري  »امنا« .در اينجا يعىن به حرام» ظُْلًما« »1« »ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَو َل اْلَيَتَمى ظُْلًما ِإمنَّ
آمده است، يعىن غري از اين نيست كه اين افراد آتش به  »اّمنا«  هر كجا در قرآن كلمه. از اين نيست، فقط مهني است

  .آورند دست مى

كنم كه اگر ما چنني درخواسىت را از پروردگار داشته باشيم، به اين راحىت  وآله دعاىي دارند كه فكر منى عليه اهللا پيغمرب صلى
وف ايران و مشرق زمني، صدر اين دعا را بزرگرتين فيلس. در حق ما مستجاب شود، اما در حق ايشان مستجاب شد

  :كند نقل مى» اسفار«املتأهلني در جلد اول 

  »اللهم أَِرىن االْشياَء َكما ِهى«

اگر چيزى زيباست، ظاهر و باطنش را به من نشان . چشم مرا از ديدن ظاهر اشياء به ديدن باطن اشياء برگردان! خدايا
  .بده، ببينم زير اين نقاشى فريبنده چيست

كناس زيبا با اين رنگ و نقاشى، اين باغ آباد، اين گلستان، اين فرش ابريشمى، اين كاخ را به من نشان بده كه زير اين اس
  .ببينم حقيقت و باطن آن چگونه است

ديدمي كه آتش از آن گناه تا آمسان بلند  كردمي، مى چون هر گناهى را نگاه مى. اگر ما اين چشم را داشتيم، معصوم بودمي
دهند؟ چون ما نيازى به آن چشم ندارمي؟ نه، چون  اما چرا اين چشم را به ما منى. رفتيم ه به سراغ گناه منىاست، آن گا

گرفتيم تا  اى زانوى غم به بغل مى كردمي و در گوشه اگر آن چشم را به ما بدهند، از مهه اطرافيان و زندگى قطع رابطه مى
آن وقت كسى كه . خواهد كه بندگانش را زجر بدهد اما خدا منى. شود مىها از ما گرفته  مرگمان فرا رسد، چون متام لذت

  .شود به مهسرش نگاه كند وبااو هم كالم شود متام زندگى او از حرام است، حاضر منى

______________________________  
  ».خورند خود آتش مىهاى  خورند، فقط در شكم ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب«؛ 4: 10نساء  -)1(
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تراز اين است كه زندگى بندگانش رابارنج  او خيلى كرمي. زند، ولواز حرام باشد هاى دنياى مردم دست منى خدابه خوشى
  .توأم كند

ازظاهر كل جهان، به وآله به درخواست خودش، نگاهش  عليه اهللا توانيم آن نگاه را پيدا كنيم، اما رسول خدا صلى ما منى
لذت  بيند، وىل با ديدن حقيقت اشياء، از زندگى ىب باطن نفوذ پيدا كرد؛ يعىن مهان گونه كه چيز حرام را به شكل آتش مى

  .شود منى

. اش را ببينم و برگردم رفتم كه گريه فقط مى. رفتم من به كسى ده سال ارادت داشتم و هر سال به دست بوسى او مى
تر  از مراجع آن روزگار قم، اعلم و مقدم: گفتند رفتم، مى االىي بود؛ آن روزگارى كه من به خدمتش مىشخصيت بسيار و 

  .است

ماندم تا از نگاه، چهره  ده روز خدمتش مى. روم دانست من هر سال چه وقىت به خدمتش مى مى. خيلى انسان عجيىب بود
ره بربم و يادداشت   .ايشان دارم دارمهاى خوىب از ديدار با  و حرف زدنش 

خواندم و  من مى. السالم را خبوان روضه امام حسني عليه: گفت رسيدم، مى ديدم كه تا من مى اش را به اين شكل مى گريه
  .كرد او صورت و دستمالش را از اشك خيس مى

دهم كه ما  ذكر مىها را ت من اين. دهد خواهم ببينيد كه چگونه خدا آن را به اولياى خود نشان مى حقيقت حرام را مى
  قرارداد ترك گناه قوىي با خود و خدا

   شقى كسى است كه ماه مبارك رمضان متام: فرمايند وآله مى عليه اهللا ببندمي، چون پيغمرب صلى

ام، تعدادى از علما  شىب در خواب ديدم كه نشسته: فرمودند خود ايشان مى »1« .شود و خود را به رمحت خدا نرساند
شخص با ادىب وارد شد و كيفش را باز كرد، پر از اسكناس نو بود، درب  . درب اتاق باز شد. اند نيز در كنار من نشسته

   السالم ها سهم امام عليه اين: كيف را باز كرد و به من گفت

______________________________  
وآله َخطَبَـَنا  عليه اهللا السالم قَاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى َعْن أَِمِري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 25، حديث 35/ 93: حبار األنوار -)1(

َو اْلَمْغِفَرِه َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اللَِّه أَْفَضُل الشُُّهوِر َو أَيَّاُمهُ َذاَت يـَْوٍم فـََقاَل أَيـَُّها النَّاُس ِإنَُّه َقْد أَقْـَبَل ِإَلْيُكْم َشْهُر اللَِّه ِباْلبَـرََكِه َو الرَّْمحَِه 
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اَمِه ِضَياَفِه اللَِّه َو ُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن أَْهِل َكرَ أَْفَضُل اْألَيَّاِم َو َلَيالِيِه أَْفَضُل اللََّياِىل َو َساَعاتُُه أَْفَضُل السَّاَعاِت ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه ِإَىل 
اٌب َفَسُلوا اللََّه َربَُّكْم ِبِنيَّاٍت َصاِدَقٍه َو اللَِّه أَنـَْفاُسُكْم ِفيِه َتْسِبيٌح َو نـَْوُمُكْم ِفيِه ِعَباَدٌه َو َعَمُلُكْم ِفيِه َمْقبُوٌل َو ُدَعاوُكْم ِفيِه ُمْسَتجَ 

ِه َفِإنَّ الشَِّقىَّ َمْن ُحرَِم ُغْفرَاَن اللَِّه ِىف َهَذا الشَّْهِر اْلَعِظيِم َو اذُْكُروا ِجبُوِعُكْم َو قـُُلوٍب َطاِهَرٍه َأْن يـَُوفـَِّقُكْم ِلِصَياِمِه َو ِتَالَوِه ِكَتابِ 
ُقوا َعَلى فـَُقرَاِئُكْم َو َمَساِكيِنُكمْ    ».َعَطِشُكْم ِفيِه ُجوَع يـَْوِم اْلِقَياَمِه َو َعَطَشُه َو َتَصدَّ
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من درون كيف را ديدم، مار كرباى سياه عظيمى به طرف من آمد، يعىن اين . خواهم به مشا بدهم ب من است و مىاز كس
  .خيلى ناراحت شدم. من از خواب پريدم. ها به مار خطرناك تبديل شد اسكناس

آن خواب غفلت داشتم و صبح فردا، در حاىل كه من از . گفتم، وىل ديگر خوامب نربد  »استغفر اهللا« و »ال اله اال اهللا«
ديدم درب اتاق باز شد و مهان كسى كه ديشب در خواب . يادم رفته بود، مهان جريانات خواب را با مهان افراد ديدم

هاى پول را ديدم، به  درب كيف را باز كرد، مهان بسته. ديده بودم و تا به حال نديده بودم، با مهان كيف آمد و نشست
اين مال، . جاى ديگرى بربيد. السالم ندارم، چون جاى مصرف راندارم ه اين سهم امام عليهمن هيچ نيازى ب: او گفتم

  .حرام است

   مال حرام؛ مار و عقرب جهنم

  .هاى قيامت و جهنم برتسيد از مار و عقرب: در مورد مال حرام، در معارف ما آمده است كه

  .السالم داشتند ئمه طاهرين عليهممهني نگاه را انبيا و ا. اين نگاه خدا به حرام و گناه است

وآله به حقيقت حرام به دست آوردم، دنبال فرصىت هستم كه  عليه اهللا هاى پيغمرب صلى من تقريبا مطالب كاملى در مورد نگاه
هر نگاهى كه از پيغمرب . خيلى عجيب است. اى توضيح دهم هاى حضرت به حرام را در نوشته اگر به دست بيايد، نگاه

  .وآله نقل شده است، مطابق با آيات كتاب خدا و قرآن كرمي است عليه اهللا صلى

  اى آن نگاه را پيدا كند، وآله درخواست كرد كه حلظه عليه اهللا سلمان يك بار از رسول خدا صلى

  :ها را ببيند، باالخره حضرت فرمودند خواسته بود كه زنده شدن مرده. وآله اجازه ندادند عليه اهللا پيغمرب صلى
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او رفت و وقىت آمد، از دارا شدن آن نگاه پشيمان شد، چون خيلى . كنند ه قربستان بقيع برو، آجنا آن نگاه تو را باز مىب
وآله اجازه ندادند باطن اشياء و  عليه اهللا اين كه پيغمرب اكرم صلى. وحشت كرد و تا آخر عمرش گرفتار غصه آن نگاه بود

  ها در حال و وضعى هستند كه گاهى ديدن آن انسان را تا آخر كه مردهباطن برزخى را ببيند، براى اين بود  
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  »1« .كند زده مى عمر وحشت

  قدرداىن از شب قدر

يعىن قرآن ابتدا سّرى بود كه فقط در علم حضرت . شىب است كه پروردگار به عنوان ظرف نزول قرآن انتخاب كرده است
  .اين قرآن را از آمسان و علمش به صفحه هسىت نازل كرد حق بود و در شب قدر

پروردگار عامل قرآن را به جربييل انتقال داد  . اولني چشمى كه قرآن نازل شده از آمساِن علم حضرت حق را ديد، جربييل بود
  .شب قدر چنني ظرىف است. وآله انتقال دهد عليه اهللا كه به زمني بياورد و به قلب پيغمرب صلى

  :قدرى با ارزش است كه خدا اين ظرف را، ظرف نزول قرآن قرار داده استبه 

  :فرمايد در جاى ديگر مى »2« »ِإنَّآ أَنزَْلَنهُ ِىف َليـَْلِه اْلَقْدرِ «

  »3« » ِإنَّآ أَنزَْلَنهُ ِىف َليـَْلٍه مُّبَـرََكهٍ «

______________________________  
و روى شاذان «؛ 86: ؛ الفضائل، شاذان بن جربئيل23، باب 235/ 56: اصل داستان پيدا نشد، حبار األنوار -)1(

بن جربئيل رمحه اهللا ىف كتاب الفضائل عن أصبغ بن نباته قال إن سلمان رضى اهللا عنه قال ىل اذهب ىب إىل املقربه فإن 
ليها و نادى املوتى أجابه واحد وآله قال ىل يا سلمان سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك فلما ذهبت به إ عليه اهللا رسول اهللا صلى

منهم فسأله سلمان عما رأى من املوت و ما بعده فأجابه بقصص طويله و أهوال جليله وردت عليه إىل أن قال ملا ودعىن 
ا   َّ أهلى و أرادوا االنصراف من قربى أخذت ىف الندم فقلت يا ليتىن كنت من الراجعني فأجابىن جميب من جانب القرب َكّال ِإ

جبميع خلقه  َمٌه ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ ِإىل يـَْوِم يـُبـَْعثُوَن فقلت له من أنت قال أنا منبه أنا ملك وكلىن اهللا عز و جلَكلِ 
م ليكتبوا أعماهلم على أنفسهم بني يدى اهللا عز و جل مث إنه جذبىن و أجلسىن و قال ىل اكتب عملك  ألنبههم بعد مما

 أحصيه فقال ىل أ ما مسعت قول ربك َأْحصاُه الّلُه َو َنُسوُه مث قال ىل اكتب و أنا أملى عليك فقلت أين البياض فقلت إىن ال
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فجذب جانبا من كفىن فإذا هو ورق فقال هذه صحيفتك فقلت من أين القلم فقال سبابتك قلت من أين املداد قال ريقك 
ن أعماىل صغريه و ال كبريه إال أمالها كما قال تعاىل َو يـَُقولُوَن يا َويـَْلَتنا ما ِهلَذا مث أملى على ما فعلته ىف دار الدنيا فلم يبق م

مث إنه أخذ الكتاب و ختمه  اْلِكتاِب ال يُغاِدُر َصِغريًَه َو ال َكِبريًَه ِإّال َأْحصاها َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضراً َو ال َيْظِلُم َربَُّك َأَحداً 
عنقى فخيل ىل أن جبال الدنيا مجيعا قد طوقوها ىف عنقى فقلت له يا منبه و مل تفعل ىب كذا قال أ مل خبامت و طوقه ىف 

اْليَـْوَم راً اقْـَرأْ ِكتاَبَك َكفى ِبنَـْفِسَك تسمع قول ربك َو ُكلَّ ِإنساٍن أَْلَزْمناُه طائَِرُه ِىف ُعُنِقِه َو ُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقياَمِه ِكتاباً يـَْلقاُه َمْنُشو 
  ».َعَلْيَك َحِسيباً فهذا ختاطب به يوم القيامه و يوى بك و كتابك بني عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك مث انصرف عىن

  ».ما قرآن را در شب قدر نازل كردمي«؛ 97: 1قدر  -)2(

  ».به راسىت ما آن را در شىب پربركت نازل كردمي«؛ 44: 3دخان  -)3(

  

  221: ص صرب از ديدگاه اسالم،

شب قدر شىب است كه هر كس . كند دعا را قبول و مستجاب مى. پذيرد در شب قدر پروردگار توبه را خيلى راحت مى
زند و متام  لياقت و صداقت خود را به خدا نشان دهد، پرونده او تا سال ديگرش را به سعادت و كرامت رقم مى

  .زند ها را رقم مى ود، در شب قدر شكست آن هجوماش ش هاىي كه در طول سال ممكن است به دين بنده هجوم

كارى به پول، بدن، سرما . خورد، يا رقم سعادت است و يا رقم شقاوت آن رقمى كه امشب به پرونده يك ساله ما مى
  .باالخره از اين شب قدر تا شب قدر سال آينده تعدادى از ما بايد مبريند. خوردگى و سرطان ندارد

اگر نام ما در دفرت اشقيا است، اين نام را به : فرمودند كردند و مى السالم در شب قدر گريه مى ليهممتام چهارده معصوم ع
ا كه اهل سعادت بودند. دفرت اهل سعادت انتقال بده ا به خاطر اين بود كه نام ما  من فكر مى! آ كنم اين گريه آ

  .خدا استاين كنايه گوىي به  »1« .شيعيان را از دفرت اشقيا برگرداند

كرد، پيامرب  گذاشتند كه اگر خواب بر اهل خانه غلبه مى وآله ظرف آىب كنار خود مى عليه اهللا رسول خدا صلى
ا مى عليه اهللا صلى خواهد  بيدار باش كه وقىت مى. صرب كنيد تا اذان صبح را بگويند: فرمود پاشيد و مى وآله آب بر صورت آ

  دار، درمقدرات اهلى به تو برسد، تو را بي

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته »2« .پس مشا نيز امشب بيدار باشيد. عبادت، قرآن خواندن و احياء گرفنت ببينند
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  20حقيقت صربپاداش صابران نزد پروردگار 

  

  ران، مسجد امري

______________________________  
َلًه  ِمَري اْلُموِمِنَني عليهُرِوَى َأنَّ أَ «؛ 218، حديث 9/ 1: وسائل الشيعه -)1( السالم َخرََج َذاَت َليـَْلٍه ِمَن اْلَمْسِجِد َو َكاَنْت لَيـْ

تَـَفرََّس ِىف ُوُجوِهِهْم ُمثَّ ا ِشيَعُتَك يَا َأِمَري اْلُموِمِنَني فَـ َقْمرَاَء َفَأمَّ اجلَْبَّاَنَه َو َحلَِقُه َمجَاَعٌه يـَْقُفوَن أَثـََرُه فـََوَقَف َعَلْيِهْم ُمثَّ َقاَل َمْن أَنـُْتْم َقالُو 
ْفُر اْلُوُجوِه ِمَن السََّهِر ُعْمُش اْلُعُيوِن َقاَل َفَما ِىل َال أََرى َعَلْيُكْم ِسيَماَء الشِّيَعِه َقالُوا َو َما ِسيَماءُ الشِّيَعِه يَا َأِمَري اْلُموِمِنَني َقاَل صُ 

َعاِء َعَلْيِهْم َغبَـَرُه اْخلَاِشِعنيَ  ِمَن اْلُبَكاِء ُحْدُب الظُُّهوِر ِمَن اْلِقَيامِ    ».ُمخُُص اْلُبطُوِن ِمَن الصَِّياِم ُذبُُل الشَِّفاِه ِمَن الدُّ

وآله َكاَن َيْطِوى ِفرَاَشُه َو َيُشدُّ  عليه اهللا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى«؛ 8680، حديث 23، باب 470/ 7: مستدرك الوسائل -)2(
َزَرُه ِىف اْلَعْشِر  َلَه َثَالٍث َو ِعْشرِيَن َو َكاَن يـَُرشُّ ُوُجوَه النـَِّيامِ ِمئـْ  بِاْلَماِء ِىف تِْلَك اْألََواِخِر ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َو َكاَن يُوِقُظ َأْهَلُه لَيـْ

ُتَداِويِهْم ِبِقلَِّه الطََّعاِم َو تـََتَأهَُّب َهلَا ِمَن النـََّهاِر َو  السالم َال َتدَُع َأَحداً ِمْن َأْهِلَها يـََناُم تِْلَك اللَّيـَْلَه وَ  اللَّيـَْلِه َو َكاَنْت فَاِطَمُه عليه
َرَها   ».تـَُقوُل َحمُْروٌم َمْن ُحرَِم َخيـْ

  

  222: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

به اين معنا كه آيات شريفه يا روايات، جز به صرب و . اند رآن و روايات، به طور مستقل صرب را مورد توجه قرار دادهآيات ق
كنند   گاهى آيات كتاب خدا و روايات، مسايل بسيار با ارزشى را در رابطه با انسان مطرح مى. اند پاداش صابران نپرداخته

هاى صرب اشاره   اى از آن آيات و روايات را كه به ارزش منونه. ده استكه صرب نيز جزء يكى از آن حقايق مطرح ش
  .اند، عنايت كنيد كرده
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هاى ويژه پروردگار  نكته بسيار مهمى كه در ضمن نگاه به آيات قرآن، درباره صرب متذكر شدم اين است كه صرب از نعمت
است و اهل اميان بايد اين نعمت را با دعا، مهربان عامل است كه گويا به صورت نورى كيفى و غيىب نزد پروردگار 

ا عنايت كند   .درخواست و سؤال از پروردگار مهربان عامل خبواهند و خدا نيز به آ

اى را   آيه. البته وقىت اين نور در ظرف روح قرار بگريد، آثار مهم خود را در زندگى دنيا و آخرت آدمى آشكار خواهد كرد
و گوياى اين مسأله است كه صرب حقيقت اهلى و نعمت معنوى است كه بايد از  كه چند ارزش را بيان كرده است

  .دهيم حضرت حق درخواست كرد، مورد بررسى قرار مى

اين ريشه در مهني آيه شريفه . خدا تو را صرب دهد: گويند در بني ما رسم شده است به كسى كه مصيبت ديده است، مى
   دارد كه صرب، حقيقىت قابل حتصيل است

  .ه انسان بايد به دنبال به دست آوردن آن از پروردگار مهربان عامل باشدك

   خمالفت دين با جنگ طلىب

هاى بني حق و باطل، مهيشه پيشقدم و طراح جنگ، طرف باطل بوده  جنگى بني حق و باطل اتفاق افتاد، البته در جنگ
  :است، چون

  223: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  :ايشان اقتضاى طرح و پيشقدم شدن در جنگ را ندارد، بلكه »1« » الَّ َرْمحًَه لّْلَعَلِمنيَ َو َمآ َأْرَسْلَنَك إِ «

اگر به ناحق به  . كشيدند زجر مى. اين بزرگواران منابع رمحت بودند »2« » َلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ «
  .السالم فرو رفنت خار به پاى كسى را حتمل نداشتند شد، متام انبيا و ائمه عليهم كسى لطمه وارد مى

ا دمشىن دارد؟ مشا ناله جگر  سوز كارى به اين نداشتند كه طرف مقابل كيست؛ رفيق، مؤمن و ديندار است؟ يا با آ
السالم در مسجد كوفه را خبوانيد كه با چه سوزى، درحاىل كه روى منرب ايستاده بود، ناله كرد از اين كه   امريمؤمنان عليه

آن وقت حاضر  »3« .اند و مشا ساكت هستيد كارگزاران معاويه در مرز كشور، خلخاىل را از پاى زن يهوديه بريون كشيده
  از روى ظلم چند هزار نفر را مثل برگ درخت روى زمني بريزند؟ بودند در ميدان جنگى شركت كنند كه

   دمشن لشگر كشى. دمشن با عملش رضايت به كشته شدن را اعالم كرده است
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وآله هر چقدر  عليه اهللا ها ودخرتهارابه اسارت بربد، پيغمرب اسالم صلى خواهد شهر را بگريد، غارت كند، زن كرده ومى
بايد برود و در مقابل . تفاوت باشد خواهد به مظلومان بشود، ىب تواند نسبت به ظلمى كه مى ىرمحتش فراگري باشد، باز من

  .دمشن بايستد

   كرد كه يزيديان به جنگ وجود مبارك سيدالشهداء هشت روز زمينه را فراهم مى

______________________________  
  ».رستادميو تو را جز رمحىت براى جهانيان نف«؛ 21: 107انبياء  -)1(

  ».شدند و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پريامونت پراكنده مى«؛ 3: 159آل عمران  -)2(

ُم َأَال َو ِإىنِّ َقْد َدَعْوُتُكْم ِإَىل ِقَتاِل َهوَالِء اْلَقْوِم لَْيًال َو نـََهاراً َو ِسرّاً َو ِإْعَالناً َو قـُْلُت َلكُ «؛ 27خطبه : ج البالغه -)3(
ْلُتْم َحىتَّ ُشنَّْت َعَلْيُكُم اْلَغارَاُت َو ْم قـَْبَل َأْن يـَْغُزوُكْم فـََواللَِّه َما ُغِزَى قـَْوٌم َقطُّ ِىف ُعْقِر َدارِِهْم ِإالَّ َذلُّوا فـَتَـَواَكْلُتْم َو َختَاذَ اْغُزوهُ 

ُلُه اْألَنـَْباَر َو َقْد قـََتَل َحسَّاَن ْبَن َحسَّاَن اْلَبْكِرىَّ َو َأزَاَل  َقْد َوَرَدتْ [َو ] فـََهَذا َو َهَذا َأُخو َغاِمدٍ  - ُمِلَكْت َعَلْيُكُم اْألَْوَطانُ  َخيـْ
َلُكْم َعْن َمَساحلَِِها َو َلَقْد بـََلَغِىن َأنَّ الرَُّجَل ِمنـُْهْم َكاَن َيْدُخُل َعَلى اْلَمْرأَِه اْلُمْسِلَمِه َو ا ا َو ْألُْخَرى اْلُمَعاِهَدِه فـَيَـْنَتزُِع ِحْجَلهَ َخيـْ

  ».قـُُلبَـَها َو َقَالِئَدَها َو ُرُعثـََها

  

  224: صرب از ديدگاه اسالم، ص

وقىت اقوام حضرت . از انتقال به عامل ديگر نيز وحشت نداشتند. نه اهل ترس بود، نه اهل فرار از مرگ. با او نيايند
اشتياقم به مرگ از : ايشان جواب داد .دهد، نرويد اين سفر بوى مرگ مى: السالم در آستانه دروازه مكه عرض كردند عليه

پس چرا از دوم حمرم تا روز  »1« .السالم بيشرت است السالم به ديدن حضرت يوسف عليه اشتياق حضرت يعقوب عليه
اصًال حبث خودش، اصحاب و . دهم كارى كردند كه جنگ نشود؟ براى اين كه دمشن در دنيا و آخرت ضرر نكند

زده و غافل را بيدار كند و  واست در اين هشت روز، با كار فرهنگى، شايد اين مردم خوابخ مى. اش مطرح نبود خانواده
  :ها به شقاوت كشنت امام كه پاداشى جز جهنم ندارد، گرفتار شوند نگذارد اين

سازمي و شقاوت  با يزيد مى: السالم گفت اما دمشن به امام عليه »2« »َو َمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعّمًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخِلًدا ِفيَها«
  .خواهيم را مى
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دهد كه ما با يزيد  امي به ما اجازه منى ها تربيت شده دين و دامن پاك مادراىن كه ما در آن دامن: السالم فرمودند امام عليه
  خدا ما را به امامت انتخاب كرد و ما را. بسازمي

شت بربمي واسطه    ما چرا با مشا بسازمي كه به جهنم .اى قرار داد كه مشا را به 

شت برويد   .برومي؟ مشا با ما بسازيد كه به 

   اى حسني بن: كرد اين بود پاسخ عمر سعد كه از قول سى هزار نفر وكالت مى

______________________________  
َعَزَم َعَلى اْخلُُروِج ِإَىل اْلِعرَاِق َقاَم َخِطيباً فـََقاَل احلَْْمُد لِلَِّه َو َو ُرِوَى أَنَُّه َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َلمَّا «؛ 36/ 44: حبار األنوار -)1(

ِجيِد َعَلى ُوْلِد آَدَم َخمَطَّ اْلِقَالَدِه َعَلى َما َشاَء اللَُّه َو َال َحْوَل َو َال قـُوََّه ِإالَّ بِاللَِّه َو َصلَّى اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه َو َسلََّم ُخطَّ اْلَمْوُت 
 بَِأْوَصاِىل يـَتَـَقطَُّعَها ُعْسَالُن اْلَفَلَواِت اْلَفَتاِه َو َما َأْوَهلَِىن ِإَىل َأْسَالِفياْشِتَياَق يـَْعُقوَب ِإَىل يُوُسَف َو ُخيـَِّر ِىل َمْصرٌَع أَنَا َالِقيِه َكَأىنِّ 

يَص َعْن يـَْوٍم ُخطَّ بِاْلَقَلِم ِرَضى اللَِّه ِرَضانَا أَْهَل اْلبَـْيِت بـَْنيَ النـََّواِويِس َو َكْرَبَالَء فـََيْمَألَنَّ ِمىنِّ َأْكرَاشاً جُ  وفاً َو َأْجرِبًَه ُسْغباً َال حمَِ
ْلُقْدِس تـََقرُّ ِِْم َعيـُْنُه َو  َلُه ِىف َحِظريَِه اَنْصِربُ َعَلى َبَالِئِه َو يـَُوفِّيَنا ُأُجوَر الصَّاِبرِيَن َلْن َتُشذَّ َعْن َرُسوِل اللَِّه حلََْمُتُه َو ِهَى َجمُْموَعهٌ 

  ».ا فَِإىنِّ رَاِحٌل ُمْصِبحاً ِإْن َشاَء اللَّهُ تـََنجَُّز َهلُْم َوْعُدُه َمْن َكاَن ِفيَنا بَاِذًال ُمْهَجَتُه ُمَوطِّناً َعَلى ِلَقاِء اللَِّه نـَْفَسُه فـَْليَـْرَحْل َمَعنَ 

  ».بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود و هر كس مؤمىن را از روى عمد«؛ 4: 93نساء  -)2(

  

  225: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ها قطعه قطعه  ها و پاها قطع، بدن كنيم كه در اين جنگ، دست اكنون كه با ما سر سازش ندارى، جنگى را برپا مى! على
  .و سرها جدا شود و مردى در ميان مشا زنده مناند

  .تيار در آغوش غضب و آتش جهنم قرار داده استيعىن دمشن خودش را با اخ

ا را نيز  اينجا حضرت سيدالشهداء عليه السالم ديگر بايد چه كار كند؟ حضرت بايد شهادت را بپذيرد و جهنم رفنت آ
  .گويد قبول كند، چون ذات كار دمشن دارد اين را مى

  :گويد وآله مى يهعل اهللا اى است كه خدا در قرآن به پيغمرب صلى اينجا مهان نقطه
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ا را در اين بازى گرى خياالت، فساد باطن و فساد عمل رها كن تا بچرند »1« » َذْرُهْم ِىف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبون«   .آ

خدا راه نبوت انبيا، عقل، امامت و قرآن را كه . ديگر چگونه بايد با مردم حرف زد و راهنماىي كرد؟ ديگر راهى نيست
راه ماه مبارك رمضان، شب قدر، بيان حالل و حرام باز . ها سال باز است وت از مردم، كه ميليونراه دع. باز كرده است

  ماند؟ ديگر چه راهى براى جنات اهل دوزخ از دوزخ باقى مى. است

  :فرمايد خدا اين مطلب را در قرآن مى

السالم حجت را  بعد از حق، جز گمراهى چيست؟ خداوند متعال، انبيا و ائمه عليهم »2« » َفَماَذا بـَْعَد احلَّْق ِإالَّ الضََّللُ «
پروردگار بدون امتام حجت كسى را به هيچ . برند كنند، بعد مردم نافرمان را به جهنم مى اى متام مى بر مردم از هر ناحيه

  .كند عنوان به جرميه حمكوم منى

   جنات دلقك دربار فرعون از عذاب

______________________________  
  ».آنان را رها كن تا در باطل گوىي و خرافاتشان بازى كنند«؛ 6: 91انعام  -)1(

  »بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضاللت وجود دارد؟«؛ 10: 32يونس  -)2(

  

  226: صرب از ديدگاه اسالم، ص

خنداند، آمد وارد دربار شود، مردى را با لباس و   وزرا را مىآمد، فرعونيان و وكال و  روزى هنرمندى كه به دربار فرعون مى
تعجب كرد كه چنني كسى، با وضعى كه هيچ چيزش با . ماند اش به چوپانان مى كفش معموىل، با چوبدسىت ديد كه چهره

  دربار تناسب ندارد، اينجا براى چه كار آمده است؟

  .السالم است بن عمران عليهاين موسى : اين كيست؟ گفت: از مأمور دربار سؤال كرد

  .بله: خواهد اعلى خ حضرت و اطرافيان او را به دين خودش در آورد؟ گفت عجب، اين با اين وضعيت مى: گفت
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ها مهه وسايل گرمي را دارند،  چون هنرپيشه. السالم را ارزياىب كرد، به خانه رفت اين هنرپيشه مقدارى حضرت موسى عليه
اى شبيه او برداشت و خود را شبيه حضرت كرد و به دربار  السالم را پوشيد و چوبدسىت هلباسى شبيه حضرت موسى علي

گويد من  خواهد اداى اين چوپان بيابانگردى را كه مى به اعلى حضرت خرب بدهيد كه هنرپيشه دربار مى: آمد، گفت
  .ام، در بياورد پيغمرب هستم و از طرف خدا آمده

گاهى تو به : فرعون به او گفت. ن روز فرعون و فرعونيان از روزهاى ديگر بيشرت خنديدنداداىي درآورد كه آ. بيا: گفتند
زمان غرق : به فرموده خدا در قرآن جميد. از اين داستان مدتى گذشت. لباس موسى در بيا و ما را از خستگى در بياور

  .السالم و اهل اميان رسيد شدن فرعون و فرعونيان و جنات حضرت موسى عليه

شبانه كل مؤمنني را بردار و وارد رود نيل شو، من آب را از دوازده منفذ : السالم گفت داوند به حضرت موسى عليهخ
  .كنم كه اين منافذ زمني باشد و دو ديوار آن از آب باشد و آب نيز به هم مجع نيايد خشك باز مى

  :فرمايد خدا در قرآن مى

نَـُهَما بـَْرزٌَخ الَّ يـَْبِغَيانِ َمرََج اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقَياِن « اى وسط آب از  ها، رودخانه ها سال است كه در اين اقيانوس ميليون »1« » بـَيـْ
   ها سال است كه آب آن طرف ميليون. آب شريين هست و دو طرف آن نيز آب تلخ و شور است

______________________________  
را روان ساخت در حاىل كه مهواره باهم تالقى و برخورد ] شور شريين و]  دو درياى«؛ 20 -55: 19رمحن  -)1(

  »!].شوند درنتيجه باهم خملوط منى[كنند  ميان آن دو حايلى است كه به هم جتاوز منى]  وىل* [دارند؛

  

  227: صرب از ديدگاه اسالم، ص

آيد، وىل آب اين طرف با آن  مى اند، اين مهه باد و طوفان اى كرده عكس بردارى ماهواره. شود با اين طرف خملوط منى
  .شود طرف خملوط منى

   كفايت خدابر بندگان

رتين كارگردان مى   :باشد مهه كار ما دست خدا است و خداوند 
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زنيد و مهه چيز مشا با هم خملوط و  من براى مشا كاىف نيستم؟ اين مهه اين در و آن در مى »1« » أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ «
شده است؛ زن و مرد مشا، حمرم وناحمرم، دين با وسوسه، فرهنگ ايراىن با فرهنگ آمريكا و اروپا، اخالق مشا با  پيچيده

  .دين خملوط شده است اخالق يهود و مسيحيت ىب

   السالم دنباله حكايت موسى عليه

ا را حركت مى. رويد يد مىفهمند كه مشا دار  ها مى اين. شبانه اهل اميان را بردار و به آب بزن! اى موسى: فرمود دهم   من آ
آيد، آخرين نفر  السالم كه بريون مى بنا بود آخرين نفر از قوم حضرت موسى عليه. كه به دنبال مشا بيايند و وارد آب شوند

  .از افراد فرعون به داخل رود بيايد، بعد آب به هم بريزد و مهه را خفه كند

ا مهه نابود شدند، حضرت موسى  از مجله جنات يافتگان، آن هنرپيشه دربار . السالم و اهل اميان جنات پيدا كردند عليهآ
ا  او چرا غرق نشد؟ او كه حقوق بگري دربار بود و تو را مسخره مى: السالم گفتند به حضرت موسى عليه. بود كرد و آ
  خنديدند؟ مى

ها و حركاتش به بنده حمبوب من شباهت  آن لباساو چون در : السالم از خدا پرسيد، خطاب رسيد حضرت موسى عليه
   اين. پيدا كرد، به خاطر مهني شباهتش، جنات پيدا كرد

  .خدا

______________________________  
  »كاىف نيست؟] در مهه امور[اش  آيا خدا براى بنده«؛ 39: 36زمر  -)1(

  

  228: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ايد كنيد تا باز كنيد، به مهه چيز پيچيده اش را پيدا منى ا مانند كالف سر در گم كه گرهخود ر : فرمايد بعد خدا در قرآن مى

هاى عاىل در مورد صرب دارد كه صرب نعمت خدا است و گوىي نورى در حرمي كربيا  ها و نكته اى كه ارزش اما آيه شريفه
اغ تاريك وارد شود و باطن را روشن كند، انسان است كه بايد چراغ دل را به جانب اين نور گرفت كه اين نور در اين چر 

  .ها خود را نگهدارد و به دينش لطمه خنورد ها و تلخى ها، ناگوارى در مقابل معصيت
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   السالم صرب لشگر حضرت داود عليه

هل دمشن به طور كامل مسلح بود، اما ا. جنگى بني حق و باطل شروع شد كه نريوى دمشن سه برابر نريوى اهل اميان بود
  :اميان مسلح نبودند، پس چگونه بر دمشن پريوز شدند؟ به دعاى خالصانه متوسل شدند

َنا َصبـْرًا« شود نور صرب به انسان مؤمن روحيه  معلوم مى. صرب را در ظرف وجود ما بريز! خدايا »1« »َربـََّنآ أَْفرِْغ َعَليـْ
رساند كه چه بكشم و چه   دهد و به اين نقطه مى ىگريد، به او امنيت باطن م دهد، و ترس و اضطراب را از او مى مى

  .شوم كشته شوم پريوزم، چون شهيد مى

  .ديگر باخت براى او وجود ندارد

ام، پس معىن ندارد كه با  بزمن يا خبورم، جنگ را برده: گويد سازد، چون مى ديگر با دمشن منى »2« » فـَيَـْقتـُُلوَن َو يـُْقتَـُلونَ «
  .دمشن بسازم

  كند كه به اسلحه دمشن، انسان را از حلاظ معنوى پر و سنگني مىصرب چگونه 

______________________________  
  ».بر ما صرب و شكيباىي فرو ريز! پروردگارا«؛ 2: 250بقره  -)1(

  ».شوند كشته مى] خود در راه خدا[كشند و  مى] دمشن را[پس «؛ 9: 111توبه  -)2(

  

  229: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .خندد خوردن و شهادت مى زخم

َنا َصبـْرًا َوثـَّبْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكِفرِينَ « اگر وارد درگريى شدمي، ما را در مرز اميان و ! خدايا »1« » َربـََّنآ أَْفرِْغ َعَليـْ
  .ما و مردم نباشندپريوزىي به ما بده كه كافران تا اين حد مزاحم زندگى . دين و در حرمي خود نگهدار
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ا حضرت داود عليه با صرب وارد . السالم بود، مستجاب كرد پروردگار عامل دعاى اين گروه را كه يكى از جنگجويان آ
داستان اين صرب، دعا و اين كه صرب نعمت است و  »2« .جنگ شدند، ثابت قدم ماندند و بر جالوتيان پريوز شدند

  .عداد اندك، در اواخر سوره مباركه بقره به طور مفصل ذكر شده استثبات قدم و پريوزى بر كافران با ت

  مظهر صرب دركربال

  :السالم فقط اين مجله را به ياران خود فرمودند وقىت روز عاشورا جنگ شروع شد، امام عليه

  »3« »صرباً بىن الكرام«

  ازيعىن زير بار سازش با دمشن نرويد و ! صرب كنيد! اى فرزندان كرامت و آقاىي

______________________________  
هاميان را استوار ساز، و ما را بر گروه كافران پريوز   بر ما صرب و شكيباىي فرو ريز، و گام! پروردگارا«؛ 2: 250بقره  -)1(

  ».گردان

ُه قَاَل اْلَقِليُل الَِّذيَن َملْ َيْشَربُوا َو َملْ َو ُرِوَى َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه َعَلْيِه السََّالُم أَنَّ «؛ 19، باب 441/ 13: حبار األنوار -)2(
الَِّذيَن َشرِبُوا ال طاَقَه َلَنا اْليَـْوَم ِجبالُوَت َو  يـَْغَرتُِفوا َثَالُمثِاَئٍه َو َثَالَثَه َعَشَر َرُجًال فـََلمَّا َجاَوُزوا النـََّهَر َو َنَظُروا ِإَىل ُجُنوِد َجاُلوَت قَالَ 

َجاَء َداُوُد َعَلْيِه السََّالُم فـََوَقَف الَِّذيَن َملْ َيْشَربُوا رَبَّنا أَْفرِْغ َعَلْينا َصْرباً َو ثـَبِّْت أَْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرِيَن فَ  ُجُنوِدِه َو َقالَ 
َجبـَْهِتِه يَاُقوَتٌه يـَْلَمُع نُورَُها َو ُجُنوُدُه بـَْنيَ َيَدْيِه َفَأَخَذ َداُوُد ِحبَِذاِء َجاُلوَت َو َكاَن َجالُوُت َعَلى اْلِفيِل َو َعَلى َرْأِسِه التَّاُج َو ِىف 

فـََرَمى  ْيِهْم َفانـَْهَزُموا َو َأَخَذ َحَجراً آَخرَ َعَلْيِه السََّالُم ِمْن تِْلَك اْألَْحَجاِر َحَجراً فـََرَمى ِبِه ِىف َمْيَمَنِه َجالُوَت َفَمرَّ ِىف اْهلََواِء فـََوَقَع َعلَ 
ِه َو َوَصَلْت ِإَىل ِدَماِغِه َو َوَقَع ِإَىل ِبِه ِىف َمْيَسَرِه َجاُلوَت فـََوَقَع َعَلْيِهْم َفانـَْهَزُموا َو َرَمى َجالُوَت ِحبََجٍر َفَصكَِّت اْلَياقُوَتهُ ِىف َجبـَْهتِ 

  ».داُوُد جالُوتَ  اْألَْرِض َميِّتاً َو ُهَو قـَْولُُه فـََهَزُموُهْم ِبِإْذِن الّلِه َو قـََتلَ 

  .2، حديث 35، باب 297/ 44: حبار األنوار -)3(

  

  230: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .نظري است با مهني صرب مشا، حتوىل در تاريخ عامل اتفاق خواهد افتاد كه منونه اين حتول در دنيا ىب. مرگ دلگري نباشيد
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ها، چه تعداد گمراه را به توبه كشاندند؟ حضرت دراين  لحضرت و يارانش با دهلاى مردم عامل چه كردند؟ در طول سا
  .عامل چگونه حمورى شده است كه هر انقالب ديىن، از او نشأت گرفته است

. السالم السالم را نداشت، نه حضرت ابراهيم، نه حضرت داود و نه موسى عليه هيچ ارتشى، افراد ارتش اىب عبداهللا عليه
اكرب، حبيب بن مظاهر، حّر بن يزيد، زهري بن قني، قاسم بن احلسن را  هاشم، على قمر بىنهيچ ارتشى در دنيا هرگز مانند 

  .نداشت

  .السالم هرگز نبود در هر ارتشى كه زنان شركت داشتند، مانند حضرت زينب، سكينه و رباب عليهم

در حاىل كه جلوى . نشد زنان و دخرتاىن كه از شب يازدهم تا برگشنت به مدينه، حىت يك شب هم مناز شب آنان ترك
  .چشم آنان هفتاد و دو نفر را سر بريدند وىل نفسى كه در آن نارضايىت خدا باشد، نكشيدند

السالم اين مهه داغ ديد،   كه از طلوع آفتاب تا بعدازظهر، حضرت اىب عبداهللا عليه! در اين حادثه چه صربى اتفاق افتاد
  .ذكر خدا مشغول بودگرسنه و تشنه بود، وىل دل و لب مباركش به 

آن وقىت كه براى آخرين بار از روى زين اسب مردم را شروع به نصيحت كرد، با تري سه شعبه قلب مباركش را هدف 
  :قراردادند كه نتوانست تري را از جلو در آورد دو پا را از ركاب خاىل كرد آجنا هم ذكر گفته، فرمود

  »رسول اهللا بسم اهللا و باهللا و ىف سبيل اهللا و على مله«

  بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد

  گون گرديد غلط نكنم عرش بر زمني افتادهوا ز باد خمالف چو تريه

  »1« عزيز فاطمه از اسب سرنگون گرديد

______________________________  
  .مقبل اصفهاىن -)1(

  

  231: صرب از ديدگاه اسالم، ص



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

 

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  21پاداش صربباور آيات قرآن كرمي 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

 باور داشنت آيات قرآن كرمي كه سند اصيل مهه حقايق عامل هسىت، احكام اهلى و مسايل اخالقى است، انسان را بدون
شت است، قرار مى ترديد، در مدار برنامه   .دهد هاىي كه سبب زندگى سامل، رضايت خدا و رسيدن به 

باور به اين كه اين آيات نازل شده از طرف . باور، اعتماد و اميان به قرآن از طريق شناخت امجاىل قرآن ميسر است
اى از غري خدا در اين كتاب وجود  وآله است و نقطه عليه اهللا پروردگار مهربان عامل به قلب ملكوتى پيامرب بزرگ اسالم صلى

  .ندارد

كند و با پاك كردن قلب از  قرآن جميد ساختمان هر نوع شّك و ترديدى را نسبت به خودش خيلى راحت خراب مى
  .كند كه اين كتاب اهلى است و كار زمينيان نيست هاى شك و ترديد، انسان را به باور وصل مى زباله

  :اى تارخيى عنايت فرماييد از ختريب ساختمان شك و پديد آمدن باور بعد از اين ختريب را در ضمن بيان قطعه اى گوشه

ظاهرا رو به روى حجر امساعيل . السالم براى اجنام طواف خانه خدا وارد مسجد احلرام شدند وجود مبارك امام صادق عليه
زنند و حرفشان نيز برخاسته از مهان شك و ترديد بود  يد حرف مىچهار دانشمند معروف عرب را ديدند كه عليه قرآن جم

و به خاطر اين شك و ترديد تقريبا نزديك به باور رسيده بودند كه اين كتاب، هيچ ربطى به عامل غيب ندارد، بلكه كتاىب 
   است كه در مهني زمني و با فكر زمينيان
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وآله با كساىن كه مقدارى به تاريخ گذشته و حاالت انسان آگاه  عليه اهللا ايت پيغمرب صلى در »1« .ساخته شده است
ا مى بودند، مالقات   كردند شنيدند، مكتوب مى هاىي داشتند و مطالىب كه از آ

______________________________  
َعْمٍرو اْلُفَقْيِمىِّ، َأنَّ اْبَن َأِىب اْلَعْوَجاِء َو اْبَن  َعِن اْلَعبَّاِس ْبنِ «؛ 11، حديث 13، باب 209/ 10: حبار األنوار -)1(

َمْسِجِد احلَْرَاِم َو أَبُو َعْبِد اللَِّه َجْعَفُر ْبُن َطالُوَت َو اْبَن اْألَْعَمى َو اْبَن اْلُمَقفَِّع ِىف نـََفٍر ِمَن الزَّنَاِدَقِه َكانُوا ُجمَْتِمِعَني ِىف اْلَمْوِسِم بِالْ 
َناِت فـََقاَل اْلَقْوُم ِالْبِن َأِىب السالم ِفيِه ِإْذ َذِلَك يـُْفِىت النَّاَس َو يـَُفسُِّر َهلُُم اْلُقْرآَن َو جيُِيُب َعِن اْلَمَساِئِل بِاحلَُْجِج َو اْلبَـيـِّ  عليه ُحمَمَّدٍ 

ْنَد َهوَالِء اْلُمِحيِطَني ِبِه فـََقْد تـََرى ِفتـَْنَه النَّاِس ِبِه َو يـَُفسُِّر َهلُُم اْلَعْوَجاِء َهْل َلَك ِىف تـَْغِليِط َهَذا اجلَْاِلِس َو ُسواِلِه َعمَّا يـَْفَضُحُه عِ 
َمُه َزَماِنِه فـََقاَل َهلُْم اْبُن َأِىب اْلَعْوَجاِء نـََعْم ُمثَّ  يُب َعِن اْلَمَساِئِل ِبِه َو ُهَو َعالَّ َم فـََفرََّق النَّاَس َو قَاَل أَ اْلُقْرآَن َو جيُِ بَا َعْبِد اللَِّه ِإنَّ  تـََقدَّ

السالم َسْل ِإْن ِشْئَت  َعْبِد اللَِّه عليه اْلَمَجاِلَس أََمانَاٌت َو َال بُدَّ ِلُكلِّ َمْن َكاَن ِبِه ُسَعاٌل َأْن َيْسُعَل فـََتْأَذُن ِىل ِىف السُّواِل فـََقاَل أَبُو
ََذا احلََْجِر َو تـَْعُبُدوَن َهَذا اْلبَـْيَت اْلَمْرُفوَع بِالطُّوِب َو اْلَمَدِر َو فـََقاَل اْبُن َأِىب اْلَعْوَجاِء ِإَىل َكْم َتُدوُسوَن َهَذا  اْلبَـْيَدَر َو تـَُلوُذوَن ِ

َر َعِلَم أَنَُّه ِفْعُل َغْريِ َحكِ  َظٍر فـَُقْل فَِإنََّك َرْأُس َهَذا اْألَْمِر يٍم َو َال ِذى نَ تـَُهْرِولُوَن َحْوَلُه َهْرَوَلَه اْلَبِعِري ِإَذا نـََفَر َمْن َفكََّر ِىف َهَذا َو َقدَّ
السالم ِإنَّ َمْن َأَضلَُّه اللَُّه َو َأْعَمى قـَْلَبُه اْستَـْوَخَم احلَْقَّ َو َملْ َيْستَـْعِذْبُه َو  َو َسَناُمُه َو أَبُوَك أُسُُّه َو ِنظَاُمُه فـََقاَل َلُه الصَّاِدُق عليه

َعتَـُهْم ِىف ِإتْـَيانِِه َفَحثـَُّهْم بَُّه َو يُورُِدُه َمَوارَِد اْهلََلَكِه َو َال ُيْصِدرُُه َو َهَذا بـَْيٌت اْستَـْعَبَد اللَُّه ِبِه َخْلَقُه لَِيْخَتِربَ َطاَصاَر الشَّْيطَاُن َولِيَُّه َو رَ 
َلًه ِلْلُمَصلَِّني َلُه فـَُهَو ُشْعَبٌه ِمنْ  رِْضَواِنِه َو َطرِيٌق يُودِّى ِإَىل ُغْفرَانِِه َمْنُصوٌب َعَلى اْسِتَواِء اْلَكَماِل  َعَلى تـَْعِظيِمِه َو زِيَاَرِتِه َو َجَعَلُه ِقبـْ

اللَّهُ  َع ِفيَما أََمَر َو انـُْتِهَى َعمَّا َزَجرَ َو َجمَْمِع اْلَعَظَمِه َو اجلََْالِل َخَلَقُه اللَُّه تـََعاَىل قـَْبَل َدْحِو اْألَْرِض بِأَْلَفْى َعاٍم َفَأَحقُّ َمْن ُأِطي
السالم َكْيَف  اِئٍب فـََقاَل الصَّاِدُق عليهاْلُمْنِشُئ ِلْألَْرَواِح َو الصَُّوِر فـََقاَل َلُه اْبُن َأِىب اْلَعْوَجاِء ذََكْرَت أَبَا َعْبِد اللَِّه َفَأَحْلَت َعَلى غَ 

أَقْـَرُب ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد َيْسَمُع َكَالَمُهْم َو يـَْعَلُم َأْسرَاَرُهْم َال َخيُْلو ِمْنهُ َيُكوُن يَا َويـَْلَك َغائِباً َمْن ُهَو َمَع َخْلِقِه َشاِهٌد َو ِإلَْيِهْم 
ِذى بـََعَثُه لُّ َعَلْيِه أَفْـَعاُلُه َو الَّ َمَكاٌن َو َال َيْشَغُل ِبِه َمَكاٌن َو َال َيُكوُن ِمْن َمَكاٍن أَقْـَرَب ِمْن َمَكاٍن َيْشَهُد َلُه ِبَذِلَك آثَارُُه َو َيدُ 

َِذِه اْلِعَباَدِه َفِإْن َشَكْكَت ِىف َشىْ  ٍء ِمْن أَْمرِِه َفَسْل َعْنُه أُوِضْحهُ َلَك  ِباْآليَاِت اْلُمْحَكَمِه َو اْلبَـرَاِهِني اْلَواِضَحِه ُحمَمٌَّد ص َجاَءنَا ِ
ُمخَْرًه ]  ْنَصَرَف ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه فـََقاَل ِألَْصَحاِبِه َسأَْلُتُكْم َأْن تـَْلَتِمُسوا ِىل َمجْرَهً َقاَل َفأُبِْلَس اْبُن َأِىب اْلَعْوَجاِء َو َملْ َيْدِر َما يـَُقوُل َو ا

يَـْوَم ِىف َجمِْلِسِه فـََقاَل َأِىب َنا َأْحَقَر ِمْنَك الْ َفأَْلَقْيُتُموِىن َعَلى َمجَْرٍه فـََقاُلوا اْسُكْت فـََو اللَِّه َلَقْد َفَضْحتَـَنا ِحبَيـْرَِتَك َو اْنِقَطاِعَك َو َما رَأَيْـ [
  ».تـَُقولُوَن َهَذا ِإنَُّه اْبُن َمْن َحَلَق رُُءوَس َمْن تـََرْوَن َو أَْوَمأَ ِبَيِدِه ِإَىل أَْهِل اْلَمْوِسمِ 

و عن هشام بن احلكم قال اجتمع ابن أىب العوجاء و أبو شاكر الديصاىن الزنديق و عبد امللك «؛ 377/ 2: االحتجاج
البصرى و ابن املقفع عند بيت اهللا احلرام يستهزءون باحلاج و يطعنون بالقرآن فقال ابن أىب العوجاء تعالوا ننقض كل واحد 

ا املوضع جنتمع فيه و قد نقضنا القرآن كله فإن ىف نقض القرآن إبطال نبوه حممد و منا ربع القرآن و ميعادنا من قابل ىف هذ
ىف إبطال نبوته إبطال اإلسالم و إثبات ما حنن فيه فاتفقوا على ذلك و افرتقوا فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت اهللا احلرام 



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

 

يا فما أقدر أن أضم إليها ىف فقال ابن أىب العوجاء أما أنا فمفكر منذ افرتقنا ىف هذه اآليه  فـََلمَّا اْستَـْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ
فصاحتها و مجيع معانيها شيئا فشغلتىن هذه اآليه عن التفكر فيما سواها فقال عبد امللك و أنا منذ فارقتكم مفكر ىف هذه 

يَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلِه َلْن َخيُْلُقوا ُذباباً َو َلِو اْجَتَمُعوا َلُه َو ِإْن َيْسُلبـُْهُم اآليه يا أَيـَُّها الّناُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلهُ ِإنَّ الَّذِ 
باُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطّاِلُب َو اْلَمْطُلوُب و مل أقدر على اإلتيان مبثلها فقال أبو شاكر و أنا منذ فارقتكم  الذُّ

ه َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَه ِإالَّ الّلهُ َلَفَسَدتا مل أقدر على اإلتيان مبثلها فقال ابن املقفع يا قوم إن هذا القرآن ليس مفكر ىف هذه اآلي
اءُ َو من جنس كالم البشر و أنا منذ فارقتكم مفكر ىف هذه اآليه َو ِقيَل يا َأْرُض ابـَْلِعى ماَءِك َو يا َمساءُ أَْقِلِعى َو ِغيَض اْلم

ا و مل أقدر علىُقضِ  اإلتيان مبثلها قال  َى اْألَْمُر َو اْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِدىِّ َو ِقيَل بـُْعداً ِلْلَقْوِم الظّاِلِمَني و مل أبلغ غايه املعرفه 
م جعفر بن حممد الصادق عليه ُس َو اجلِْنُّ السالم فقال ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْالِءنْ  هشام بن احلكم فبينما هم ىف ذلك إذ مر 

م إىل بعض و قالوا لئن كان َعلى َأْن يَْأُتوا ِمبِْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال يَْأتُوَن ِمبِْثِلِه َو َلْو كاَن بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َظِهرياً فنظر القوم بعضه
اقشعرت جلودنا هليبته مث  لإلسالم حقيقه ملا انتهت أمر وصيه حممد إال إىل جعفر بن حممد و اهللا ما رأيناه قط إال هبناه و

  ».تفرقوا مقرين بالعجز
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  .اين قرآن است و خدا آن را نازل كرده است: گفتند دادند و مى و ارايه مى

البته . دادند ها را گوش مى اى ايستادند و بدون اين كه عكس العملى نشان بدهند، گفتگوى اين السالم در گوشه امام عليه
ا را با  اخالق يك عامل اقتضا مى كند كه با حوصله به متام مطالب خمالفني و دمشنان گوش بدهد و وقىت كه متام شد، آ

ا را از آن زنگارها پاك كند   .دليل عالج كند و قلب آ

ه دادند، تا از شوند و اگر قبول نكردند و راه خود را ادام اگر پاك شدن اين زنگارهاى قلىب را قبول كردند، اهل خدا مى
  .دنيا بريون بروند، اهل جهنم خواهند شد

من كتاىب دارم از يكى از اين چهار . چقدر وقت و قدرت علمى، ادىب و انشاىي دارمي؟ اما اين چهار نفر كم نظري بودند
هزار و پانصد  نفر، در قدرت انشاء، پرداخنت مجالت، زيبانويسى و كتاب را بر اساس قانون سهل و ممتنع به وجود آوردن،

مشا اگر به دانشمندان مصر، عربستان، عراق، امثال حممود عّقاد، طه حسني، . زند سال است كه هنوز حرف اول را مى
نظري بودند، يا نويسندگان لبناىن، مانند كّتاىن، جرج جرداق كه  اند، نويسندگاىن كه در دنياى عرب ىب ها كه از دنيا رفته اين
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ا داراى سحر ا اى از   ها، صفحه كنند، وىل هيچ كدام از اين نويسند، دنياى عرب را مبهوت مى ست، يعىن وقىت مىقلم آ
  .تواند اجنام دهد كار اين چهار نفر را منى

را از زبان فارسِى روزگار ساسانيان، به عرىب ترمجه كرد، يكى از اين چهار نفر » كليله ودمنه«عبداهللا بن مقّفع كه كتاب 
  .لعوجاء، عبدامللك بصرى و عبدامللك ديصاىن نيز سه نفر ديگر بودندابن اىب ا. بود

هاى آنان پيداست كه مذهب ماترياليسىت داشتند، يعىن از   اما هر چهار نفر الييك بودند و به عبارت امروزى، از حرف
ا را زنديق مى كمونيست هاىي كه داشتند، مهان  حرف. گفتند هاى قوى آن زمان بودند، البته نه به لفظ كمونيست، بلكه آ

  .هاىي است كه از هفتاد سال قبل توسط هگل و لنني به عنوان مكتب كمونيسىت رواج پيدا كرد حرف

اين كتاب، : گفتند اين چهار دانشمند قوى، هنرمند، انشا نويس و مرتجم كه نسبت به قرآن شك و ترديد داشتند و مى
  .اصًال عامل غيب را قبول نداشتندزميىن است و ارتباطى به عامل غيب ندارد و 

  قرار گذاشتند كه تا سال ديگر، هر كدام مانند يك چهارم قرآن را بسازند و در

  234: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   اين: مهني جلسه بياورند و خبوانند و بعد پخش كنند و به مردم آن روزگار بگويند

   ها، هر كدام ست، ما زميىنكه پيغمرب مشا گفته است كه اين كتاب از عامل غيب ا

امي، بعد قرآن باطل شود و از آمساىن بودن در بيايد، وقىت كه مهر زميىن بودن به آن  مانند يك چهارم اين كتاب را نوشته
گردد و جهان يكپارچه الييك  شود و نبوت انبيا و قيامت نيز باطل مى خورد، خيمه دين به عنوان مكتب آمساىن مجع مى

  .خواهد شد

به جاى اين كه مردم را به پسىت بكشى، به رفعت و . كشى، در راه مثبت زمحت بكش تو كه زمحت مى! سان عامل عاقلان
السالم هم منتظر  امام عليه. ها متفرق شدند جلسه متام شد و اين. السالم نيز سكوت كردند امام صادق عليه. منزلت برب

ها حرف  جلسه اين چهار نفر تشكيل شود، آن وقت بيايند و با اينماندند تا سال ديگر كه رو به روى حجر امساعيل، 
  .بزنند

   لزوم صرب بر عاملان ديىن
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  .نبايد با غريعامل درگري شود. عامل بايد حوصله داشته باشد و وقت شناس باشد

  .عاجله كردشود او را م زند، بيمار است و با علم، منطق، حكمت، دليل و برهان مى ها را مى غريعاملى كه اين حرف

اگر عاملى حوصله و صرب نداشته باشد و پولدارى خبيل باشد، به نظر تو بايد : السالم به شخصى فرمودند امام حسني عليه
توانيم عالجش كنيم، بايد خدا  ما منى: چگونه؟ گفت: فرمود. بايد عالجش كرد! يابن رسول اهللا: چه كار كرد؟ گفت

با اين : السالم خنديدند و فرمودند امام عليه. ، خاكسرتش كند و شّرش را بكنداى از آمسان به گردن او بزند صاعقه
  »1« .دهى، هزار دينار طال به او دادند هاىي كه تو مى جواب

______________________________  
فـََقاَل اْألَْعرَاِىبُّ  -أَْفَضلُ  السالم َأىُّ اْألَْعَمالِ  فـََقاَل احلَُْسْنيُ عليه«؛ 11، حديث 26، باب 197/ 44: حبار األنوار -)1(

السالم َفَما  فـََقاَل احلَُْسْنيُ عليه -فـََقاَل اْألَْعرَاِىبُّ الثـَِّقُه بِاللَّهِ  -السالم َفَما النََّجاُه ِمَن اْلَمْهَلَكهِ  فـََقاَل احلَُْسْنيُ عليه -اْالِءميَاُن بِاللَّهِ 
فـََقاَل فـَْقٌر  -فـََقاَل َماٌل َمَعُه ُمُروَءٌه فـََقاَل فَِإْن َأْخَطَأُه َذِلكَ  -ِعْلٌم َمَعُه ِحْلٌم فـََقاَل فَِإْن َأْخطََأُه َذِلكَ فـََقاَل اْألَْعرَاِىبُّ  -يـَُزيُِّن الرَُّجلَ 

 -السََّماِء َو ُحتْرِقُُه َفِإنَُّه َأْهٌل ِلَذِلكَ  َفَصاِعَقٌه تـَْنزُِل ِمنَ  -َفِإْن َأْخطََأُه َذِلَك فـََقاَل اْألَْعرَاِىبُّ  -السالم َمَعُه َصبـٌْر فـََقاَل احلَُْسْنيُ عليه
َو َقاَل يَا َأْعرَاِىبٌّ  -َو َأْعَطاُه َخاَمتَُه َو ِفيِه َفصٌّ ِقيَمُتهُ ِمائـََتا ِدْرَهمٍ  -السالم َو َرَمى ِبُصرٍَّه ِإلَْيِه ِفيِه أَْلُف ِديَنارٍ  َفَضِحَك احلَُْسْنيُ عليه

  ».َجيَْعل رِسالََته اْآليَهَ  َو َقاَل اللَُّه َأْعَلُم َحْيثُ  -َو اْصِرِف اْخلَاَمتَ ِىف نـََفَقِتَك َفَأَخَذ اْألَْعرَاِىبُّ  - َرَماِئكَ َأْعِط الذََّهَب ِإَىل غُ 
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رحم  كرم، ظامل و ىب ىب ثرومتند. كشاند ترى مى ديىن قوى تواند عالج بكند، بلكه او را به ىب حوصله، شكاك را منى عامل ىب
  است، اگر عالج نشود، بايد

ا را. نابود شود، يعىن هيچ ارزشى ندارد كه خبواهد در اين دنيا مباند   البته خدا آ

  .روند مريند و بعد به جهنم مى خورند، مى مانند، مى كند، مى نابود منى

ا نيز آمدند و دور هم نشستند، به هم گفتندالسالم آن روز معني وارد مسجد احلرام شدند امام عليه. سال بعد شد : ، آ
  :من يك سال معطل يك آيه بودم: مشا منونه ربع قرآن را بايد ساخته باشى، بريون بياور و خبوان، گفت
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لطايف، مفهوم از نظر ادىب، استخدام و تركيب كلمات، تأكيدات، اشارات،  »1« »َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءاِهلٌَه ِإالَّ اللَُّه َلَفَسَدتَا«
خواهم، چون   توانند مانند اين يك آيه را بسازند، من از مشا سه نفر عذر مى و معنا، ديدم اگر متام عامل مجع شوند، منى

  .مهني يك آيه چنان دماغ مرا به خاك ماليد كه خجالت زده هستم. كارى نتوانستم بكنم

  :هستمواهللا من نيز يك سال معطل اين آيه : گفت. به ديگرى گفتند

آن چيزى كه . توانند اگر متام عامل مجع شوند و خبواهند مانند مگس را بسازند، منى »2« »َلن َخيُْلُقوا ُذبَابًا َو َلِو اْجَتَمُعوا«
توانيم مانند اين آيات را بسازمي، چون تركيب، ادبيات، فصاحت، بالغت  معلوم است، اين است كه ما موجودات زنده منى

  .من نيز نتوانستم. يك سال مرا معطل كرد و معناى اين آيه،

______________________________  
  ».شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب«؛ 21: 22انبياء  -)1(

  ».توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن گرد آيند هرگز منى«؛ 22: 73حج  -)2(

  

  236: اسالم، صصرب از ديدگاه 

  :در سوره مباركه يوسف است. من در نصف يك آيه ماندم: تو چه كار كردى؟ گفت: به شخص سوم گفتند

يا« اگر متام مردم عامل مجع شوند، كه تركيىب با اين كوتاهى و پرمعناىي را بسازند، امكان  »1« »فـََلمَّا اْستَـْيُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ
  .ندارد بتوانند

مشا فقط زيباىي، فصاحت و ادبيات اين يك : تو چه كار كردى؟ گفت: به چهارمى گفتند. از گردونه خارج شدند سه نفر
  :السالم را مجع كند، فرمود آيه را گوش بدهيد، بعد از اين كه پروردگار خواست طوفان قوم حضرت نوح عليه

آن كساىن كه عرىب  »2« » ِغيَض اْلَمآءُ َو ُقِضَى اْألَْمُر َو اْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِدىّ َو ِقيَل يََأْرُض ابـَْلِعى َمآَءِك َو َيَسَمآءُ أَْقِلِعى وَ «
فهمند كه خدا در اين آيه از حلاظ فّن فصاحت، بالغت، بديع، معاىن و  خوانده و به ادبيات عرب مسلط هستند، مى

ت، نه هنرمندى در استخدام كلمات، بلكه نه شعر است، نه انشاء نگارى، نه زيبا سازى مجال. بيان چه كار كرده است
  .قرآن است: فقط بايد گفت
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آمسان نيز باريدن باران را متوقف و قلع و قمع كن تا . هاىي كه تا نوك كوه تو را فرا گرفته است، ببلع آب: به زمني گفتيم
السالم  د، كشىت حضرت نوح عليهفرمان ما به نابودى ستمكاران قطعى ش. ها فروكش كرد متام آب. اى آب پايني نيايد قطره

  .نشست» جودى«با تعادل روى كوه 

  ختريب ساختمان ترديد. اين كالم، كالم بشر نيست: آن چهار نفر به هم گفتند

______________________________  
  ».ندبه گفتگوى پنهان پرداخت] با يكديگر]  پس هنگامى كه از عزيز مأيوس شدند، در كنارى«؛ 12: 80يوسف  -)1(

از رخينت ! [آب خود را فرو بر، و اى آمسان! اى زمني: گفته شد]  پس از هالك شدن كافران[و «؛ 11: 44هود  -)2(
  ».جودى قرار گرفت]  كوهِ [باز ايست، و آب كاسىت گرفت و كار پايان يافت و كشىت بر ]  باران
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است، اين چهار كافر به اين نتيجه رسيدند كه اين كتاب، زميىن و بشرى  »اهللامن «  و رسيدن به اين نقطه كه قرآن
  .نيست

   حتدى قرآن در برابر متام انس و جنّ 

  :السالم باالى سر اين چهار نفر ايستادند و اين آيه را خواندند حضرت صادق عليه

السالم تا  اگر متام انس و جّن، يعىن از زمان حضرت آدم عليه: بگو! حبيب من »1« » ُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْالِءنُس َو اجلِْنُ «
السالم تا روز قيامت  روز قيامت هر چه انسان و جّن هست، يعىن قدرت انساىن و قدرت جّن، از زمان حضرت آدم عليه

  .توانند اى مانند قرآن بياورند، منى مجع شوند، كه آيه

  :فرمايد بينيم، چون پروردگار نيز مى ما جّن را منى. ند؟ البته قدرت انسان بيشرت از جّن استها چه قدرتى دار  دانيد جنّ  مى

: السالم وقىت به بارگاه نشينان گفت به قدرى قوى هستند كه حضرت سليمان عليه. جّن و جنيان پنهان و قوى هستند
طني، حداقل دو هزار كيلومرت فاصله است، اينجا فلسطني است و ختت ملكه بلقيس در مملكت سبا است، از سبا تا فلس

  :فرمايد تواند ختت او را بردارد و به اينجا بياورد؟ خدا در قرآن مى چه كسى مى
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روم و ختت  به من اجازه بده، من به سبا مى! اى سليمان: قدرمتندى از جنس جّن گفت »2« » َقاَل ِعْفرِيٌت ّمَن اجلِْنّ «
ا را به فلسطني مى   :رفت و آمد .آورم ملكه آ

  »3« » قـَْبَل َأن تـَُقوَم ِمن مََّقاِمكَ «

______________________________  
  ».قطعاً اگر جّن و انس گرد آيند: بگو«؛ 17: 88اسراء  -)1(

  ».يكى از جنّيان كاردان و تيزهوش گفت«؛ 27: 39منل  -)2(

  ».يكى از جنّيان كاردان و تيزهوش گفت«؛ 27: 39منل  -)3(

  

  238: ديدگاه اسالم، صصرب از 

  .ام ام و ختت را آورده تو از جا بلند شو، قبل از اين كه صاف بايسىت، من رفته: كشد تا اين مدت طول مى

  :السالم مهگى را به اين آيه خواندند ها و قدرت عظيم فعلى انسان را ببينيد، امام صادق عليه ها، ماهواره مشا متدن، سايت

گويد، چون مشا قابل  مشا چهار نفر كه چيزى نيستيد، خدا به مشا چهار نفر منى »1« » اْالِءنُس َو اجلِْنُ ُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت «
  :گومي اگر مجع بشويد كه مانند اين قرآن را بياوريد، من خدا به مشا مى: نيستيد كه به مشا بگومي

توانيد  ت؛ بشر و جّن، تاروز قيامت، مانند قرآن را منىبا اين اعتماد حرف زدن، خيلى مهم اس »2« » َال يَْأتُوَن ِمبِْثِلهِ «
  :بياوريد

  »3« »َو َلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َظِهريًا«

  »كالم اهللا«مثره باور قرآن به عنوان 

ست، ا »كالم اهللا«  مااگر تنهابااين قطعه تارخيى، به قرآن اعتماد كرده، قرآن را باور كنيم و بعد از باور كردن، كه قرآن
شت، دوزخ، حالل و حرام، مخس و زكات، مسايل اخالقى، برزخ و رسيدگى به اعمال در روز  خدا، نبوت، معاد، 

  .كنيم، چون متام نقاطى كه بايد باور داشت، در قرآن هست قيامت را نيز باور مى
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  .كنم بعد از اين باور، سه آيه در مورد صرب را براى مشا قرائت مى

______________________________  
  ».قطعاً اگر جّن و انس گرد آيند: بگو«؛ 17: 88اسراء  -)1(

  ».توانند مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند منى«؛ 17: 88اسراء  -)2(

  ».توانند مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند منى«؛ 17: 88اسراء  -)3(

  

  239: صصرب از ديدگاه اسالم، 

كند و هر اضطراب،  اعتماد به اين كتاب، انسان را وارد مدار متام حقايق مثبت مى. است »من اهللا« قرآن، وعده خدا و
گذارد دل ما به جاى ديگرى رفته، چيزى ما را وسوسه كند، كه من براى لذت  كند و منى ترس و وحشىت را از ما دور مى

  .گذارد منى. چند روزه بروم و مانند بقيه بشوم

   بررسى آياتى در مورد صابران

  :اين سه آيه درباره صرب وآثار آن را ببينيد، منونه اين سه آيه را در هيچ سوره ديگر قرآن خرب ندارم

َحنُْن * نُوا َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّه الَِّىت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ اْستَـَقُموا تـَتـَنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَلِئَكه َأالَّ َختَافُوا َو َال َحتْزَ «
 »1« » َو َلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهى أَنُفُسُكْم َو َلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن نـُُزًال ّمْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ * أَْوِلَيآؤُُكْم ِىف احلََْيوِه الدُّنـَْيا َو ِىف اْألَِخَرهِ 

خواهند؟ دراين سه آيه، خدا در روز قيامت هر چه مهر وحمبت داشته باشد، خرج صابران خواهد   مىصابران ديگر چه 
باجان و دل : خواهم و با عبادات رو به رو شوم و بگومي تو را منى: من عمرى با گناه رو در رو شوم و به گناه بگومي. كرد

. راضى به رضاى تو هستم: به رو شوم و به پروردگار بگوميها رو  ها، حوادث و ناگوارى خواهم و عمرى با تلخى مشا را مى
  .صربكنم

دالر، هواى نفس، زن مرد، صندىل قدرت و علم معبود . بت و طاغوت هيچ كاره ما نيستند: كساىن كه اعالم كردند
  :مانيستند، بلكه
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چشم و هر چه غري : گوييم ربان او بگويند، مىاست، هر چه او و پيغم »اهللا« پروردگار و معبود ما فقط»  َقالُوا َربـَُّنا اللَّهُ «
» ُمثَّ اْستَـَقُموا«: گويند نه اين را مى: گوييم كنيم و مى او بگويد، اگر مطابق با خواسته او نباشد، به راحىت آن را رد مى

   دهند و نه خورند و نه عبادت را از دست مى نه به زلف گناه گره مى. كنند ايستادگى و صرب مى

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كساىن كه گفتند ىب«؛ 32 - 41: 30فصلت  -)1(

شىت كه وعده :] گويند و مى[شوند  استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان نازل مى مرتسيد و اندوهگني نباشيد و مشا را به 
شت براى مشا م.* دادند، بشارت باد مى ا در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان مشا هستيم، آنچه دلتان خبواهد، در 

  ».اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده* فراهم است، و در آن هر چه را خبواهيد، براى مشا موجود است

  

  240: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كنند ها با خدا قهر مى در تلخى

تا وقىت كه چهره مبارك ملك املوت پيدا شد، كه بايد عبد : فرمايد و صرب تا كجا بايد طول بكشد؟ در قرآن مىاين پايدارى 
   من، اين انسان صابر و با استقامت را به

  :گومي به ملك املوت مى. عامل بعد انتقال دهند

فرشتگان رمحت من در كنار بسرتش »  ْيِهُم اْلَمَلِئَكهتـَتَـنَـزَُّل َعلَ «قبل از اين كه مبريد . صرب كنيد. در گرفنت جانش عجله نكنيد
  .شوند نازل مى

دهد، لذا ممكن است دچار ترس از  شوند، حمتضر زن، فرزند، خانه، مغازه، دنيا و عمر را از دست مى مالئكه نازل مى
  .برمي نرتس، دارمي تو را به ميهماىن مى: گويند او مىفرشتگان من به » تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَلِئَكه َأالَّ َختَاُفوا«مردن باشد، اما 

. ها براى بدن تو است مرگ، جنازه، سنگ مرده شورخانه و قرب را حساب نكن، اين. داىن ميهماندار تو كيست؟ خدا مى
به دنيا كرد، وقىت  تو در رحم مادر بودى، جفت بدنت نيز بود، او تو را اداره مى: چنني مرگى قبًال براى تو بوده است

در برزخ . بدن تو، جفت روح تو است. آن را بربيد و دفن كنيد: آمدى، نيازى به آن جفت نبود، جفت را بريدند و گفتند
  .نيازى به اين بدن نيست، چنانچه در دنيا نيازى به جفىت كه به ناف تو وصل بود، نداشىت
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ماند و  بدن تو امانت بوده است، در زمني مى. برمي مىكنيم و روح تو را به ميهماىن خدا  ما تو را از اين بدن سبك مى
كىن كه با شكم آن، غذاى درست را خبورى و با  روز قيامت كه برپا شد، دوباره به اين جفت نياز پيدا مى. شود خاك مى

شت غريزه شىت را بشنوى و با چشمش، مناظر  را  اش، در كنار حورالعني باشى و با گوش آن بدن، صداهاى موسيقى 
  .ببيىن

شت بر صابران    بشارت 

دهيم تا بربند و در خاك كنند، اما  ما اين بار را به زن و فرزندت مى. در برزخ به اين بدن احتياج ندارى و بار اضاىف است
ناى اين دهيم كه  دهى؟ به جاى آن، مسكىن با مهه وسايل به تو مى خانه و مغازه را از دست مى» َو َال َحتَْزنُوا«: تو نرتس

ناى مهه آمسان   :ها و زمني است مسكن، به 

  241: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  » َو أَْبِشُروا بِاْجلَنَِّه الَِّىت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ «

   شود و بدون باور قرآن، انسان حتمل هيچ با اعتماد به قرآن، انسان وارد صرب مى

   وقىت به انسان. نبال نسيه برومگذارم كه به د نقد را منى: گويد مى. صربى را ندارد

  :دهد دهد كه با آرامش و بدون ترس جان مى حلظه مردن آرامشى به انسان دست مى» َأالَّ َختَاُفوا«: گويند مى

  » َو َال َحتَْزنُواْ َو أَْبِشُرواْ بِاْجلَنَِّه الَِّىت ُكنُتْم ُتوَعُدونَ « »1« » يَأَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّهُ «

   مهراهى فرشتگان با صابران

  :اى ندارد شنود، ديگر غصه انسان اين آيه را مى

نـَْيا«   »َحنُْن أَْولَِيآؤُُكْم ِىف احلََْيوِه الدُّ

تا مسجد . كردمي، تا تصادف نكىن تو را از خيابان رد مى. بيىن، در دنيا نيز مهه جا با تو بودمي ما فرشتگاىن كه اكنون مى
. مشا سپر و حمافظ بنده من باشيد: حوادثى كه براى تو ممكن بود به وجود بيايد، خدابه ما گفته بود. كردمي تو را بدرقه مى

  » َو َلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهى أَنُفُسُكمْ « »2« .ما در متام زندگى دنياىي با مشا بودمي، بعد از مردن نيز با مشا هستيم
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______________________________  
  »!اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 89: 27فجر  -)1(

السالم َعْن قـَْوِل اللَِّه تـََعاَىل الَِّذيَن قاُلوا  َعْن َأِىب َبِصٍري قَاَل َسَأْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 9، باب 357/ 26: حبار األنوار -)2(
ْألَِئمَُّه ِمْن آِل ُحمَمٍَّد فـَُقْلُت َلُه تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُه قَاَل ِعْنَد اْلَمْوِت بِاْلُبْشَرى َأالَّ َربـَُّنا اللَّهُ ُمثَّ اْسَتقاُموا َقاَل يَا أبَا ُحمَمٍَّد ُهُم ا

  ».َو َملْ يُِذْعُه ِعْنَد َعُدوِّنَاثـََنا َختاُفوا َو ال َحتَْزنُوا َو ِهَى َو اللَِّه َجتِْرى ِفيَمِن اْستَـَقاَم ِمْن ِشيَعِتَنا َو َسَكَت ِألَْمرِنَا َو َكَتَم َحِدي

  

  242: صرب از ديدگاه اسالم، ص

در دنيا به انسان . خواهيم نه هر چه مامى. خواهيد، براى مشا آماده است زماىن كه وارد عامل بعد شويد، هر چه كه مى
آن چيزى كه : گويند مهه مىدولت، قوم و خويش، رفيق، پدر، مادر، . گومي، بايد خبواهى آن چيزى كه من مى: گويند مى

شت، آن چيزى كه مشا ! اى بنده صابر من: گويد گوييم بايد اجنام بدهى و خبواهى، اما آيه مى ما مى در روز قيامت، در 
   خواهيد، نه آن چيزى كه منِ  گوييد و مى مى

  .خواهم خدا مى

خواهى ختت تو  مى. هر چه كه تو ميل داشته باشى»  ُعونَ َو َلُكْم ِفيَها َما َتدَّ «براى روح تو . ها جزاى بدن تو است تازه اين
  السالم باشد؟ رو به روى ختت امام حسني عليه

  .صربها از اين مهه عنايت حمروم هستند آيد و ىب ها مهه از دل صرب درمى اما اين. ختت را آجنا بگذار

  » َو َلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعوَن نـُُزًال ّمْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ «

مشا در . اين پذيراىي، مستقيم از جانب پروردگار غفور و رحيم است، يعىن آن كسى كه گناهان مشا را خبشيد! ى صابرانا
يعىن پذيراىي، اين پذيراىي از وجود مقدس پروردگار  »نزل« .ابتدا صابر نبوديد و گناهاىن داشتيد، بعد در دايره صرب افتاديد

  .غفور و رحيم است

   رمحه اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و 
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  22چهار گوهر ناخبصوصيات چهارگانه اهل معرفت 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

اين . و خصوصياتى عاىل در او باشدها  بنا به فرموده حضرت حق، سعادمتندترين بنده خدا، آن انساىن است كه ويژگى
   ها، گوهرهاى ناب عامل ويژگى

  243: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .گريد و آنان در هيچ شرايطى حاضر به از دست دادن اين گوهرها نيستند معناست كه در وجود اهل معرفت قرار مى

  :گفتار حضرت حق است، عبارتند ازكند و به ترتيىب كه در   ها را بيان مى آن گونه كه پروردگار اين ويژگى

صالح، به معناى آراستگى و شايستگى؛ آراستگى نفسى، روحى، عملى و اخالقى و شايستگى عقلى و قلىب، به : اول
ها، چه در بُعد باطىن و چه در بُعد ظاهرى، پخته، با ارزش و قابل  اين معنا كه مهه جوانب وجود اين سعادمتندترين انسان

  .مهربان عامل استقبول پروردگار 

: آيه شريفه چهار مسأله را مطرح كرده است. خواهم ارزش اهل صالح را بدانيد اى را انتخاب كردم كه البته مى من آيه
  .مسأله توبه، اصالح، اعتصام باهللا و اخالص در عبادت

  .آيد تر مى البته كسى كه اولني بار آيه را ببيند و بشنود، براى او از كوه سنگني

  :شد  آيه از مجله كوتاه آخر آيه است كه اگرنبود، سنگيىن از آيه احساس منىسنگيىن
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هاى درون را دور بريزند  آنان كه توبه كنند؛ مهه زشىت »1« » ِإالَّ الَِّذيَن تَابُواْ َو َأْصَلُحواْ َواْعَتَصُمواْ بِاللَِّه َوَأْخَلُصواْ ِدينَـُهْم لِلَّهِ «
  .ء و جوارح را جربان كنند؛ مال، عمل، اخالق، روابط با خدا و خلق خدا را اصالح كنندهاى اجنام شده با اعضا و زشىت

حبث توبه و آثار آن و اين . هاىي كه با آن سر و كار دارند، با قرآن مهاهنگ كنند راه اصالح نيز اين است كه متام برنامه
  .اى است اصالحى كه در آيه مطرح است و آثار آن، حبث گسرتده

   ورد آيه؛ از هر معبودى غري از خدا، قطع رابطه كنند و فقط به دامانسومني م

______________________________  
اصالح منودند و به خدا ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  از گناه بزرگ نفاق[مگر كساىن كه «؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».اند در زمره مؤمنانمتّسك جستند، وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان 

  

  244: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .شخص خدا چنگ بزنند

اگر اين چهار حقيقت را در  »1« .توبه، اصالح، اعتصام، اخالص. چهارم؛ متام عبادات خود با اخالص اجنام بدهند
   هاى اول خيمه حياتش سر پا كنيد، از رده

بريده وموحد شده وهيچ عبادتى را براى جلب  هاى زنده و مرده مهه بتاولياى خدا هستيد؟ كسى كه واقعا توبه كرده، واز 
  :فرمايد دهد، پروردگار مى نظركسى اجنام منى

  ببينيد اهل اميان چه كساىن هستند؟. كنم من او را در زمره اهل اميان حساب مى »2« » َفأُْولِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننيَ «

  ادب در پيشگاه خدا

  :فرمايد السالم مى عليهخدا به موسى بن عمران 

َنيَك الدُُّموع«   »3« »َهْب ِىل ِمْن قـَْلِبَك اُخلُشوع َو ِمْن َبَدِنَك اُخلُضوع َو ِمْن َعيـْ

  .با اين دل بيا. با قلب خاشع بيا، يعىن قلىب كه حسد، غرور، منّيت، طمع و كرب ندارد: آىي، اين گونه بيا وقىت نزد من مى
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باال و پايني پريدن در اين . ارى، آرام، با ادب، چون حرمي، حرمي حضرت حق استبا گردن كج، خاك نشيىن، خاكس
   جمالس مذهىب و سينه زىن كار افرادى

______________________________  
 وآله قَاَل يـَُقوُل اللَّهُ  عليه اهللا َعِن النَِّىبُّ صلى«، وجوب اإلخالص ىف العباده؛ 8، باب 100/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

  ».ِإالَّ َما َخَلَص ِىل ُسْبَحاَنهُ أَنَا َخيـُْر َشرِيٍك َو َمْن َأْشَرَك َمِعى َشرِيكاً ِىف َعَمِلِه فـَُهَو ِلَشرِيِكى ُدوِىن ِألَىنِّ َال أَقْـَبُل 

يـَُتوَب الرَُّجُل ِمْن َذْنٍب َو قَاَل الصَُّدوُق َو َقْد ُرِوَى َأنَّ التـَّْوَبَه النَُّصوَح ُهَو َأْن «؛ 21027، حديث 7/ 16: وسائل الشيعه
  ».يـَْنِوَى َأْن َال يـَُعوَد ِإلَْيِه أََبداً 

  ».اند پس آنان در زمره مؤمنان«؛ 4: 146نساء  -)2(

  .7، حديث 11، باب 329/ 13: حبار األنوار -)3(

  

  245: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .خواهند مردم را براى مدتى سرگرم كنند است كه مى

  :بدن تو در كمال خاكسارى باشد، در حرمي من عربده نكش! اى موسى

چشم خود را به من بده، براى چه . آيد فقط اشك بريز، چون ارزش كار تو با اشك باال مى »1« » َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ «
  كشى؟ داد مى

يُع الدَُّعآءِ « در قرآن جميد . ردم با ادب نيستكشى؟ عربده كشيدن كار م شنوم كه عربده مى مگر من منى »2« »ِإنََّك مسَِ
كشى؟ آداب دعا خواندن و عزادارى ما گم  صداى خود را پايني بياور، سر چه كسى داد مى: فرمايد آمده است كه مى

هم خالف قرآن است و هم خالف . كارهاى ما در دعا و عزادارى اخرتاعى و من درآوردى شده است. شده است
  .خواسته پروردگار
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رويد، دهان را باز نكنيد و هر طورى كه  وآله مى عليه اهللا زماىن كه نزد پيغمرب صلى: فرمايد رات مىخدا در سوره حج
داد نزنيد و . شويد، بسيار آرام با حضرت حرف بزنيد خواهيد صدا بريون بدهيد، بلكه مانند وقىت كه دور هم مجع مى مى

  .فرياد نكشيد

السالم تا آخرين نفر را در بياورند،  ت كه قربها را شكافته، از حضرت آدم عليهروز قيام »3« »َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها«
ا ميلياردها مرد و زن در پيشگاه من قرار مى   گريند، حىت صداى نفس كشيدن از آ

______________________________  
  ».و از صدايت بكاه«؛ 31: 19لقمان  -)1(

  ».عاىييقيناً تو شنواى د«؛ 3: 38آل عمران  -)2(

  101: انبياء -)3(

  

  246: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .شود، چون پيشگاه حضرت حق است شنيده منى

  :فرمايد حىت در قرآن مى

  حىت يك نفر نيز اجازه ندارد كه دهان خود را باز كند و حىت: اين آيه در سوره هود است »1« » َال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِهِ «
  .بگويد، مگر اين كه من اجازه بدهم »يا رب«

وآله نيز اجازه حرف  عليه اهللا حىت پيغمرب صلى: كند، يعىن نكره در سياق نفى است كه افاده عموم مى»  نـَْفسٌ «در اين آيه 
  .زدن ندارد مگر اين كه خدا اذن بدهد

ركعت اولش را با صدا خبوانيم، آن هم اند كه دو  اند كه مناز صبح، مغرب و عشاء را اجازه داده خيلى به ما لطف كرده
ادىب در اينجا،  ىب. اند با صدا خبوانيم ظهر و عصر را كه اصًال اجازه نداده. صدا است هاى مناز ىب آرام، و اال بيشرت قسمت

  :بطالن عمل را در پى دارد، اما مناز صبح، مغرب و عشا را به تو اجازه دادم كه با صدا خبواىن، آن هم آرام
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حىت با . صداى خود را پايني بياوريد و آهسته حرف بزنيد: چند بار در قرآن فرموده است »2« » ُضْض ِمن َصْوِتكَ َواغْ «
بعد از اين  . پروردگار نيز تا كنون بر سر كسى داد نكشيده است. دهند، آرام حرف بزنيد مردمى كه به حرف مشا گوش منى

ا را از دنيا مىكه ديد حرفش را گوش نكردند، با عذاب، زلزله،    .برد يا با مرگ مهگاىن آ

  :دعا بايد اين گونه باشد

  »3« » اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيهً «

______________________________  
  ».گويد هيچ كس جز به اجازه او سخن منى«؛ 11: 105هود  -)1(

  ».و از صدايت بكاه«؛ 31: 19لقمان  -)2(

  »].و از آداب و شرايط دعا جتاوز نكنيد[پروردگارتان را از روى فروتىن و زارى و خمفيانه خبوانيد «؛ 7: 55اعراف  -)3(

  

  247: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   صالح، پاداش اصالح مؤمنني

  :توبه، اصالح، اعتصام باهللا، اخالص در عبادت، اين چهار عمل كه كامل شود، خدامى فرمايد

بعد . شكند گويد، اما كمر انسان را مى دامن آيه چه مى منى. دهم مشا را در زمره مؤمنني راه مى »1« » اْلُمْؤِمِننيَ َفأُْولِئَك َمَع «
  :فرمايد مى

من براى مؤمنني اجر عظيم قرار دادم و خودم، با دست رمحتم، اين اجر  »2« »َسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجرًا َعِظيما«
  .كنم ا عنايت مىعظيم را به آ

  :فرمايد مشا ببينيد آن كسى را كه خدا مى

  »3« »إنَّ ِمْن أَْغَبِط اْوِليائى ِعْنِدى َعْبداً ُمؤِمناً ذاحظٍّ ِمْن َصالحٍ «
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سعادمتندترين بنده من، مؤمن داراى صالح است، يعىن از اول با من بوده و تا آخر عمر نيز با من خواهد بود و بعد كه از 
ها را كنار بگذارد و رياكار  بت پرست نبود كه بت. كارى نكرده بود كه توبه كند و در دايره اصالح وارد شود  دنيا رفت،

   نبود كه

______________________________  
  ».اند پس آنان در زمره مؤمنان«؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».و خدا به مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد«؛ 4: 146نساء  -)2(

  .173، حديث 17، باب 77/ 1: ئل الشيعهوسا -)3(

  

  248: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .اين مقام صالح است. بعد خملص شود

  .ترين صالح را دو نفر داشتند در عامل، از ابتداى خلقت تا انتهاى آن، پرمايه

وآله  عليه اهللا رسول خدا صلىصالح عقلى، حاىل، عملى، قلىب، نفسى و اخالقى كه از اول داشتند؛ اولني نفر، وجود مبارك 
اش  هاست كه سفره بعد از اين دو نفر هر چه صالح پخش شده است، از اين. السالم بود و دومني نفر امرياملؤمنني عليه

حلظه به حلظه، روز به روز، بازتر شده و تا به اينجا رسيده است و هر چه صالح قبل از اين دو بوده، از نور اين دو نفر 
است، چون قبل از به دنيا آمدن اين دو نفر، نورشان در عامل بوده است، كه روايات نيز در اين رابطه فراوان  ره گرفته

   خواهيم وارد اين حبث است و منى

  »1« .شومي

   السالم هاىي از صالح عقلى امرياملؤمنني عليه منونه

زمن كه با حرف ابن  اين حرف ابن عباس را مى. گومي مىالسالم را براى مشا  گوشه كوچكى از صالح عقلى امرياملؤمنني عليه
  .اى از درياىي كه نه ساحل دارد و نه پايان آن پيداست، در اين مورد دست پيدا كنيم عباس، شايد به قطره
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در اوج قدرت كمونيسىت كه . رود قبل از انقالب، حدود پنجاه سال قبل، از طرف دولت آن زمان، شخصى به شوروى مى
من خودم با قلم خودش اين را ديدم كه . اين شخص در دولت آن زمان، آدم متشخصى بود. نصف دنيا را گرفته بودتقريبا 

  :در سفرنامه شوروى خود نوشته بود

او باسواد، درس خوانده جنف . از جاهاىي كه دعومت كردند تا بازديد كنم، كتاخبانه لنينگراد با پانزده ميليون جلد كتاب بود
وآله پس داد و كت و  عليه اهللا لباس پيغمرب صلى. دين شد د، وىل با پيوند خوردن به رضا خان، پول و شكم ىبو جمتهد بو 

   شلوارى

______________________________  
ِىف َوْحَدانِيَِّتِه ُمثَّ َتَكلََّم  السالم أَنَُّه َقاَل ِإنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه تـََفرَّدَ  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 39، حديث 2/ 25: حبار األنوار -)1(

َرَتهُ عليه السالم ُمثَّ َتَكلََّم ِبَكِلَمٍه َفَصاَرْت ُروحاً َو َأْسَكنَـَها ِىف  ِبَكِلَمٍه َفَصاَرْت نُوراً ُمثَّ َخَلَق ِمْن َذِلَك النُّوِر ُحمَمَّداً َو َعِلّياً َو ِعتـْ
ُنَسبُِّحهُ ا فـََنْحُن ُروُح اللَِّه َو َكِلَمُتُه اْحَتَجَب بَِنا َعْن َخْلِقِه َفَما زِْلَنا ِىف ِظلِّ َعْرِشِه َخْضرَاَء ُمَسبِِّحَني َذِلَك النُّوِر َو َأْسَكَنُه ِىف أَْبَدانِنَ 

َا ُمسُّوا ِشيعَ    ».ًه ِألَنـَُّهْم ُخِلُقواِمْن ُشَعاِع نُورِنَاَو نـَُقدُِّسُه َحْيُث َال َمشَْس َو َال َقَمَر َو َال َعْنيَ َتْطِرُف ُمثَّ َخَلَق ِشيَعتَـَنا َو ِإمنَّ

  

  249: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .ها را پوشيد و كراواتى شد و لباس انگليسى

شود ديد، چون پانزده ميليون كتاب را ديدن  مهه جاى اين كتاخبانه را منى: رييس كتاخبانه لنينگراد به من گفت: نوشته بود
رتين كتاب اين كتاخبانه راهنماىي مى اما من. خواهد خيلى وقت مى رتين كتاب از . كنم مشا را به  فكر كردم اين 

  .مانيفيست، حزب كمونيست و خود لنني است

آن اتاق قفسه نداشت و ميزى قيمىت در وسط اتاق و بشقاىب قيمىت . ما را به اتاقى برد، كليد انداخت و درب را باز كرد
  .چرخيد به برق وصل بود و آرام مى. ن بشقاب باز بودكتاىب روى آ. نيز روى ميز بود

رتين كتاب در اين پانزده ميليون كتاب است كه من در اين كتاخبانه به تو خيلى لطف كردم و  اين عاىل: گفت ترين و 
از بله، كليدش را زد، بشقاب : داريد؟ گفت آيا بشقاب از حركت نگه مى: گفت. درب را باز كردم كه بياىي و ببيىن

  .فقط يك حلظه بردار: شود كتاب را بردارم و نگاه كنم؟ گفت مى: گفتم. حركت ايستاد
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پايان صالح عقلى  اى از درياى ىب اين قطره. »ج البالغه على بن اىب طالب«: برداشتم و ديدم پشت كتاب نوشته است
  .السالم است حضرت على عليه

بيىن؟ من اگر خبواهم، از دل اين  اين آب را مى: د و به او فرمودحضرت دست رفيق خود را گرفته، كنار شط فرات آور 
  .توامن آب، به متام اين مملكت روشناىي بدهم، مى

مردم زمان حضرت به جاى اجياد فرصت براى پياده شدن علم او، چهار سال و نه ماهى كه حضرت را سر كار آوردند، با 
مت عمر على عليه   .ا متام كردندالسالم ر  جنگ، كشنت، جنايت و 

  :بارها اين آيه را با خود دوباره خبوانيد

  »1« » نيَ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُواْ َوَأْصَلُحواْ َواْعَتَصُمواْ ِباللَِّه َوَأْخَلُصواْ ِدينَـُهْم ِللَِّه فَأُْولِئَك َمَع اْلُمْؤِمنِ «

______________________________  
اصالح منودند، و به خدا ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  گناه بزرگ نفاق  از[مگر كساىن كه «؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».اند متّسك جستند، وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان

  

  250: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كنند تازه آنان را در زمره مؤمنني حساب مى

   السالم كمك رساىن به امرياملؤمنني عليه

  دمل به على خوش است؟: آن وقت هر كس، هركارى خبواهد بكند و بگويد

السالم كه مهسر حضرت زهرا عليهاالسالم و پدر حسنني عليهماالسالم  على عليه. ايد السالم را اشتباه گرفته نكند على عليه
  :فرمايد است، مى

  »1« »َأِعيُنوِىن ِبَورٍَع َو اْجِتهاٍد َو ِعّفٍه َو َسدادٍ «

   با پاكدامىن، كوشش در عبادت، عفت بني مردم، فرار از حرام كمكمرا 
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ء قيمتىي پيدا  هيچ شى! به خدا قسم. اين عقل با صالحيت است »2« .من در اين زمينه غريب هستم. مستقيم بدهيد
طال كدام است؟ مردم دنيا به حلىب زرد رنگ خودشان دخلوش  . اين كلمات را با آن بنويسيد: شود كه من بگومي منى

دست امام  دانيد كدام دست نوشت؟ السالم را مى هاى على عليه حرف. كنند ها كه پاره منى اند و براى آن چه يقه كرده
  .ها ها و آن قلم جمتىب و حضرت سيدالشهداء عليهماالسالم آن دست

اش دراز نكشيد، پاهاى خود را  اش به متكا تكيه نداد، در كتاخبانه آيت اهللا العظمى بروجردى در متام عمرش در كتاخبانه
، اگر من تكيه بدهم، در قيامت السالم نوشته شده است هاى ائمه عليهم ها حرف در اين كتاب: فرمود دراز نكرد، مى

  كنيم؟ السالم مى ادىب به امرياملؤمنني عليه ادىب جواب خدا را چه بگومي؟ ما چقدر ىب خباطر ىب

______________________________  
  .45نامه : ج البالغه -)1(

اْبِن َأِىب ُعَمْريٍ َعْن َأِىب اْلَمْغرَاِء َعْن َزْيٍد الشَّحَّاِم  َعِلىُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم َعْن أَبِيِه َعنِ «؛ 1، باب ورع، حديث 76/ 2: الكاىف -)2(
ٍء  السالم َقاَل قـُْلُت َلُه ِإىنِّ َال أَْلَقاَك ِإالَّ ِىف السِِّنَني َفَأْخِربِْىن ِبَشىْ  َعْن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن ِهَالٍل الثـََّقِفىِّ َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه

َفُع اْجِتَهاٌد َال َورََع ِفيهِ  آُخُذ ِبهِ    ».فـََقاَل أُوِصيَك ِبتـَْقَوى اللَِّه َو اْلَورَِع َو االْجِتَهاِد َو اْعَلْم أَنَّهُ َال يـَنـْ

  

  251: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   السالم دستور العمل امرياملؤمنني عليه

  :السالم كمال پختگى عقل است اين چند مجله امرياملؤمنني عليه

  »1« »تـَْعُبَد الّلَه ِبَقْدِر حاَجِتَك اليه َأنْ «

ها نياز به حتليل و موشكاىف دارد كه ما چقدر  البته اين. داىن، او را عبادت كن اى كه خودت را حمتاج خدا مى به اندازه
  .حمتاج خداييم؟ در دنيا، وقت مرگ، در برزخ و قيامت

  »2« »َو َأْن تـَْعِصَيهُ ِبَقْدِر َصْربَِك َعلى النّارِ «

  .اى كه طاقت عذاب دوزخ را دارى، گناه كن به اندازه
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  :فرمايد كه چقدر توان آتش دوزخ را داريد السالم در دعاى كميل مى خود امرياملؤمنني عليه

  »3« »َو هذا ما ال تـَُقوُم َلُه السَّمواُت َو اْالْرضُ «

  .اى كه طاقت عذاب جهنم را دارى، گناه كن اندازه پس به. ها و زمني تو طاقت آتش دوزخ را ندارند متام آمسان! خدايا

______________________________  
السالم أربع كلمات أن تعبد اهللا بقدر  السالم عن العلم فقال عليه سئل أمري املونني عليه«؛ 37/ 2: جمموعه ورام -)1(

فيها و أن تعمل آلخرتك بقدر بقائك  حاجتك إليه و أن تعصيه بقدر صربك على النار و أن تعمل لدنياك بقدر عمرك
  ».فيها

كتب رجل عامل من أهل التصوف أربعني حديثا مث اختار «، الفصل احلادى و األربعون و املائه ىف؛ 181: جامع األخبار
بقدر  السالم و طرح األخرى ىف البحر و هى أطع اهللا بقدر حاجتك إليه و أعص اهللا منها أربع كلمات قاهلا أمري املونني عليه

  ».طاقتك على عقوبته و اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها و اعمل آلخرتك بقدر بقائك فيها

  .37/ 2: جمموعه ورام -)2(

  .، دعاى كميل708: اقبال األعمال -)3(

  

  252: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »َو َأْن تـَْعَمَل ِلُدنْياَك ِبَقْدِر ُعْمرك فيها«

چند سال در دنيا . آخرش بايد مبريى و براى وارثان بگذارى. الش كن كه بنا است در آن مباىنبراى امور دنياىي به قدرى ت
  خواهى مباىن؟ مى

  .اكثر عمر امت من بني سصت تا هفتاد سال است: فرمايند وآله كه مى عليه اهللا پيغمرب صلى

  دهى؟ مىخواهى مباىن، اين مهه دوز و كلك و ربا و تقلب براى چه اجنام  هفتاد سال مى

   السالم بديل امرياملؤمنني عليه زهد و تقواى ىب
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من و پدرم در صف مناز : گويد هارون بن عنرته مى. داد خواند و پرياهن مباركش را نيز گاهى تكان مى خطبه مناز مجعه مى
مناز مجعه نبايد حرف در بني خطبه : دهد؟ پدرم گفت السالم چرا پرياهنش را تكان مى طالب عليه على بن اىب: بودمي، گفتم

زد، اما جوابت اينكه چون اين آقا كه رييس كل اين مملكت است، مهني يك پرياهن را دارد، امروز آن را شسته و هنوز 
   دهد كه خشك خيس است، گاهى تكان مى

و نيز پرياهن ت. اين پرياهن خيلى وصله روى وصله خورده است، بيا برومي پرياهن خبرمي! قنرب: به قنرب فرمود »2« .شود
عزيز : صاحب مغازه گفت. اى وارد شده، سالم كرد رييس مملكت با قنرب وارد بازار لباس فروشان شدند، در مغازه. ندارى

ما را شناخت، : پرياهن كه داشت، فرمود! آقا: قنرب گفت. برومي! قنرب. خداحافظ: حضرت فرمود! سالم على جان! دمل
  حساب كند ممكن است خبواهد از حق عرىف كمرت

______________________________  
  .37/ 2: جمموعه ورام -)1(

َو َقاَل َهاُروُن ْبُن َعْنتَـَرَه َحدََّثِىن َأِىب قَاَل «السالم؛  ، زهده و تقواه و ورعه عليه98، باب 334/ 40: حبار األنوار -)2(
ْرَنِق َو ُهَو يـَْرُعُد َحتَْت َمسَِل َقِطيَفٍه فـَُقْلُت يَا َأِمَري اْلُموِمِنَني ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل َقْد السالم بِاخلَْوَ  َدَخْلُت َعَلى َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب عليه

َأْمَواِلُكْم َشْيئاً َو ِإنَّ  َما َأْرَزوُكْم ِمنْ  َجَعَل َلَك َو ِألَْهِل بـَْيِتَك ِىف َهَذا اْلَماِل َما يـَُعمُّ َو أَْنَت َتْصَنُع ِبنَـْفِسَك َما َتْصَنُع فـََقاَل َو اللَّهِ 
َا ِمْن َمْنِزِىل ِمَن اْلَمِديَنِه َما ِعْنِدى َغيـْرَُها   ».َهَذا َلَقِطيَفِىتَ الَِّىت َخَرْجُت ِ

  

  253: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .و به درآمد و زن و فرزندش لطمه خبورد، برومي

ن دو نگاه كرد، ديد پرياهن آنان آن قدر وصله خورده است كه ديگر پرياهن دارى؟ به اي: به مغازه ديگرى رسيدند، فرمودند
  .شد به آن پرياهن گفت منى

بعد . آن لباس پنج درهم و سه درمهى را بده: فرمود. ده درهم، دوازده درهم، سه درهم و پنج درهم. بله، دارمي: گفت
  .عوض كنيم از بازار بريون برومي و در گوشه خلوتى، پرياهن خود را! قنرب: فرمود

  .مشا حاكم اين مملكت هستيد! آقا: قنرب گفت. پرياهن پنج درمهى را به قنرب داد
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ام و تو هنوز جواىن، پرياهن گرانرت براى بدن تو لذت دارد، دو روز ديگر  ها را كنار بگذار، من پري شده حاكم و اين: فرمود
ها در قيامت حساب  كنيم؟ اين ما چطور خرج مى »1« .خواهند ما را كفن كنند، مهني پرياهن براى من كاىف است مى
  :دارد

  »َو َأْن تـَْعَمَل ِلُدنْياَك ِبَقْدِر ُعْمرك فيها«

اين عقل . السالم است اين صالح عقلى على عليه. خواهى در آخرت زندگى كىن، براى آخرت كار كن اى كه مى به اندازه
  .چه انرژى و نور عرشىي در آن مرتاكم بوده است

   الم عليكم و رمحه اهللا و بركاتهوالس

  23ارزش صربصرب در مقابل گناهان ماىل 

  

  ران، مسجد امري

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

______________________________  
َعِلىٍّ  السالم َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَه قَاَل َخَرْجَنا َمعَ  اْلُموِمِنَني عليهِمْن ِكَتاِب ُزْهِد َأِمِري «؛ 31/ 76: حبار األنوار -)1(

َنا ِإَىل  عليه  اللَّْحِم اللَّحَّاِمَني فـََقاَل َال تـَنـُْفُخوا ِىف السالم َحىتَّ أَتـَيْـَنا التَّمَّارِيَن فـََقاَل َال تـَْنِصُبوا قـَْوَصَرًه َعَلى قـَْوَصَرٍه ُمثَّ َمَضى َحىتَّ أَتـَيـْ
 َمَضى َحىتَّ أََتى اْلبَـزَّازِيَن َفَساَوَم َرُجًال ُمثَّ َمَضى َحىتَّ أََتى ِإَىل ُسوِق السََّمِك فـََقاَل َال تَِبيُعوا اجلِْرِّىَّ َو َال اْلَماْرَماِهَى َو َال الطَّاِىفَ ُمثَّ 

اَل الرَُّجُل َما ِعْنِدى يَا أَِمَري اْلُموِمِنَني فَاْنَصَرَف َحىتَّ أََتى ُغَالماً فـََقاَل ِبْعِىن ثـَْوبـَْنيِ ِبثـَْوبـَْنيِ َو َمَعُه قـَْنبَـٌر فـََقاَل ِبْعِىن ثـَْوبـَْنيِ فـَقَ 
ِه قـَْنَربٍ اْختَـْر َأَحَد الثـَّْوبـَْنيِ  فـََقاَل ِلُغَالمِ َفَماَكَسُه اْلُغَالُم َحىتَّ اتـََّفَقا َعَلى َسبـَْعِه َدرَاِهَم ثـَْوٌب ِبَأْربـََعِه َدرَاِهَم َو ثـَْوٌب بَِثَالثَِه َدرَاِهمَ 
أَُواِرى ِبِه َعْوَرِتى َو َأَجتَمَُّل ِبِه ِىف َخْلِقِه ُمثَّ َفاْخَتاَر الَِّذى بَِأْربـََعٍه َو لَِبَس ُهَو الَِّذى بَِثَالثَِه َدرَاِهَم َو َقاَل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذى َكَساِىن َما 

َذاِن ِدْرَمهَاِن َرِحبَُهَما َر َفَكوََّم ُكوَمًه ِمْن َحْصَباَء َفاْستَـْلَقى َعَليـَْها َفَجاَء أَبُو اْلُغَالِم فـََقاَل ِإنَّ اْبِىن َملْ يـَْعرِْفَك َو هَ أََتى اْلَمْسِجَد اْألَْكبَـ 
  ».اتـََّفْقَنا َعَلى ِرًضى السالم َما ُكْنُت ِألَفْـَعَل َماَكْسُتُه َو َماَكَسِىن وَ  َعَلْيَك َفُخْذمهَُا فـََقاَل َعِلىٌّ عليه
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  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

ها آمده است، گاهى فقط صرب را به عنوان ارزش بسيار مهم اخالقى و  آيات قرآن جميد و رواياتى كه در معتربترين كتاب
هاى روزگار به كار  طاعت، معصيت و ناگوارى اند، چون ايستادگى، استقامت و صرب درباره دستگريه جنات مطرح كرده

  .رود مى

هاى گناه و لّذات معصيت  هاى درون و بريون، به جاذبه صرب در مقابل گناه به اين معنا است كه انسان توجهى به وسوسه
سان را از نگاه السالم بسنجد و اين كه قطعا گناه ان عاقبِت گناه را با قرآن، فرمايشات انبيا و ائمه طاهرين عليهم. نكند

  .اندازد رمحت خدا مى

. شود، انسان با گناه رابطه برقرار نكند و دامن به گناه آلوده نكند هاىي كه از گناه متوجه انسان مى با توجه به اين خسارت
اين رابطه برقرار نكردن و دامن آلوده نكردن كه در ظاهر سخت و مشكل است، فشار دروىن و بريوىن دارد، وىل بايد 

  .مل كند تا اين فشارها او را وادار نكند كه زندگى را به گناه آلوده كندحت

ممكن است اين فشار از : فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى. مهار است فشار دروىن و بريوىن اين متايالت انسان، ىب
  .به خصوص گناهان ماىلسوى زن و فرزند باشد كه انسان را حتت مضيقه قرار بدهند تا مرتكب گناهى شود، 

  :اين فشار واردكنندگان، دوست و خريخواه مشا نيستند: فرمايد پروردگار در قرآن مى

  »1« » يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو َأْوَلدُِكْم َعُدوا لَُّكْم َفاْحَذُروُهمْ «

______________________________  
به علت بازداشنت مشا از اجراى [به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان«؛ 64: 14تغابن  -)1(

]  كه خمالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى ىب عمل به خواسته[دمشن مشايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامرب فرمان
و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد  پوشى كنيد چشم] دهند از آزار و رجنى كه به مشا مى[بپرهيزيد، و اگر 

  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم مشا را مورد الطاف ىب[
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اق آماده كنند و جنگ بدىن را شروع كنند و بگوين خواهى  اگر مى: دالبته اين دمشن، دمشىن فيزيكى نيست كه چوب و 
خواهد تو را از  دمشن تو آن كسى است كه مى: پروردگار مى فرمايد. هاى ما در امان باشى، اين گناه را قبول كن از ضربه

  .من جدا كند و به هيزم جهنم تبديل كند

يب آيه ترك. ترين سخن در اين عامل است ون قرآن جميد دقيق »1« اين دمشن، بعضى از زنان و فرزندان هستند،
  :بعضى از زنان و فرزندان اين گونه هستند: فرمايد مى

يعىن بعضى از آنان، چون درميان زنان  »من« »2« » يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو َأْوَلدُِكْم َعُدوا لَُّكْم َفاْحَذُروُهمْ «
ا هستند وفرزندان، كساىن هستند كه مانع شوهران، فرزندان و   .پدران از درگري شدن با گناه هستند و سپر حمافظت از آ

  جربان ربا خوارى پدر

كردند و هم مصّر بودند كه  در شهرى سخنراىن داشتم، دو برادر در طول ده روزى كه آجنا بودم، هم در جلسه شركت مى
ا بروم كردند و بعد داستاىن را درباره  قى خيلى تعريف مىاز اين دو برادر از نظر ديىن و اخال. من براى ميهماىن به منزل آ

  اين دو برادر براى من گفتند كه در ضمن آن داستان، فهميدم كه اين دو برادر واقعا

______________________________  
ْزواِجُكْم َو َأْوالدُِكْم َعُدوا السالم ِىف قـَْوِلِه ِإنَّ ِمْن أَ  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 43، حديث 6، باب 89/ 19حبار األنوار  -)1(

وآله تـََعلََّق ِبِه ابـُْنُه َو اْمَرأَتُُه فـََقاُلوا نـَْنُشُدَك اللََّه  عليه اهللا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم َو َذِلَك َأنَّ الرَُّجَل َكاَن ِإَذا َأرَاَد اهلِْْجَرَه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى
َرُهُم اللَّهُ أَبـَْناَءُهْم َو ِنَساَءُهْم َو نـََهاهُ َأْن َتْذَهَب َعنَّا َو َتَدَعنَ  ْم َعْن َطاَعِتِهْم َو ا فـََنِضيَع بـَْعَدَك َفِمنـُْهْم َمْن يُِطيُع َأْهَلُه فـَُيِقيُم َفَحذَّ

َنُكْم ِىف َداِر اهلِْْجَرِه َال أَنـَْفُعُكْم ِبَشىْ ِمنـُْهْم َمْن َميِْضى َو َيَذُرُهْم َو يـَُقوُل أََما َو اللَِّه لَِئْن َملْ تـَُهاِجُروا َمِعى ُمثَّ َمجََع ا ٍء  للَُّه بـَْيِىن َو بـَيـْ
نَـُهْم أََمَرُه اللَُّه َأْن يـَُبوَء ِحبُْسٍن َو ِبِصَلٍه فـََقاَل َو ِإْن تـَعْ  وٌر ُفوا َو َتْصَفُحوا َو تـَْغِفُروا َفِإنَّ الّلَه َغفُ أََبداً فـََلمَّا َمجََع اللَُّه بـَيـَْنُه َو بـَيـْ

  ».َرِحيمٌ 

به علت بازداشنت مشا از اجراى [به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان«؛ 64: 14تغابن  -)2(
]  كه خمالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى ىب عمل به خواسته[دمشن مشايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامرب فرمان

پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد  چشم] دهند به مشا مىاز آزار و رجنى كه [بپرهيزيد، و اگر 
  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم مشا را مورد الطاف ىب[
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  .اهل كرامت، شرافت، بزرگوارى و تقوا هستند

با اين كه وضع . گرفت شصت سال از هشتاد سال عمرش را ربا مى. بازار، در رأس رباخوران بود ها در پدر اين: گفتند
ها بر اثر مال ربا، به ثروت زيادى  پدر اين: ماىل مردم آن منطقه متوسط و زير متوسط بود و ثرومتند زبانزد نداشتند، گفتند

ترين   هر دو روايت را از مهم. گومي دو روايت براى مشا مىدر باب ربا يك آيه از قرآن و  »1« .در اين منطقه رسيده بود
  شيخ صدوق و كتاب با» من الحيضره الفقيه«، »فروع كاىف«: كتاب ها مانند

  .گومي مى» وسائل الشيعه«عظمت 

   اين روايات جزء رواياتى است كه ابزار اجتهاد جمتهدين در هنگام درس دادن به

  .مطرح شده است» مكاسب حمرمه«ه در مسأله است ك» مكاسب«ها در حبث فقهى  طلبه

  وآله با رباخوار عليه اهللا جنگ خدا و پيامرب صلى

  :اما آيه

  *يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اتـَُّقواْ اللََّه َوَذُرواْ َما َبِقَى ِمَن الرَّبواْ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ «

______________________________  
َعِلىُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َصاِلِح ْبِن َأِىب َمحَّاٍد َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن يَزِيَد َعِن احلََْسِن ْبِن َعِلىِّ ْبِن َأِىب «؛ 7حديث  ،5/ 2: الكاىف -)1(

السالم ِىف  السالم بـََعَث َجبـْرَئِيَل عليه هَمحَْزَه َعْن ِإبـْرَاِهيَم َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه ع َقاَل ِإنَّ اللََّه عز و جل َلمَّا أَرَاَد َأْن َخيُْلَق آَدَم علي
نـَْيا َو َأَخَذ ِمْن ُكلِّ َمسَاٍء تـُْربًَه َأوَِّل َساَعٍه ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِه فـََقَبَض ِبَيِميِنِه قـَْبَضًه بـََلَغْت قـَْبَضُتهُ ِمَن السََّماِء السَّاِبَعِه ِإَىل  السََّماِء الدُّ

اْلَقْبَضَه اْألُوَىل  ِمَن اْألَْرِض السَّابَِعِه اْلُعْلَيا ِإَىل اْألَْرِض السَّاِبَعِه اْلُقْصَوى فََأَمَر اللَُّه عز و جل َكِلَمَتُه َفَأْمَسكَ َو قـََبَض قـَْبَضًه أُْخَرى 
واً َو ِمَن السََّماَواِت َذْرواً فـََقاَل لِلَِّذى ِبَيِميِنِه ِمْنَك ِبَيِميِنِه َو اْلَقْبَضَه اْألُْخَرى ِبِشَماِلِه فـََفَلَق الطَِّني ِفْلَقتَـْنيِ َفَذرَا ِمَن اْألَْرِض َذرْ 

فـََوَجَب َهلُْم َما َقاَل َكَما َقاَل َو َقاَل ِللَِّذى الرُُّسُل َو اْألَْنِبَياءُ َو اْألَْوِصَياءُ َو الصِّدِّيُقوَن َو اْلُموِمُنوَن َو السَُّعَداءُ َو َمْن أُرِيُد َكرَاَمَتُه 
َب َهلُْم َما َقاَل َكَما َقاَل ُمثَّ ِإنَّ اِلِه ِمْنَك اْجلَبَّاُروَن َو اْلُمْشرُِكوَن َو اْلَكاِفُروَن َو الطََّواِغيُت َو َمْن أُرِيُد َهَواَنُه َو ِشْقَوَتُه فـََوجَ ِبِشمَ 
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يعاً َو َذِلَك قـَْوُل اللَِّه عز و جل ِإنَّ الّلَه فاِلقُ  احلَْبِّ َو النَّوى َفاحلَْبُّ ِطيَنُه اْلُموِمِنَني الَِّىت أَْلَقى اللَُّه َعَليـَْها َحمَبََّتهُ  الطِّيَنتَـْنيِ ُخِلَطَتا مجَِ
َا ُمسَِّى النـََّوى ِمْن َأْجِل أَنَُّه نََأى  َعْنُه َو َقاَل اللَُّه عز و  َعْن ُكلِّ َخْريٍ َو تـََباَعدَ َو النـََّوى ِطيَنُه اْلَكاِفرِيَن الَِّذيَن نََأْوا َعْن ُكلِّ َخْريٍ َو ِإمنَّ

ْن ِطيَنِه اْلَكاِفِر َو اْلَميُِّت الَِّذى َخيْرُُج ِمَن جل ُخيْرُِج احلَْىَّ ِمَن اْلَميِِّت َو ُخمْرُِج اْلَميِِّت ِمَن احلَْىِّ فَاحلَْىُّ اْلُموِمُن الَِّذى َختْرُُج ِطيَنُتُه مِ 
ْن ِطيَنِه اْلُموِمِن فَاحلَْىُّ اْلُموِمُن َو اْلَميُِّت اْلَكاِفُر َو َذِلَك قـَْولُُه عز و جل أَ َو َمْن كاَن َمْيتاً احلَْىِّ ُهَو اْلَكاِفُر الَِّذى َخيْرُُج مِ 

نَـُهمَ  َفَأْحيَـْيناُه َفَكاَن َمْوتُُه اْخِتَالَط ِطيَنِتِه َمَع ِطيَنِه اْلَكاِفِر َو َكاَن َحَياتُهُ ِحَني فـَرََّق اللَُّه عز و جل ا ِبَكِلَمِتِه َكَذِلَك ُخيْرُِج اللَُّه بـَيـْ
  ». ِإَىل الظُّْلَمِه بـَْعَد ُدُخوِلِه ِإَىل النُّورِ عز و جالْلُموِمَن ِىف اْلِميَالِد ِمَن الظُّْلَمِه بـَْعَد ُدُخوِلِه ِفيَها ِإَىل النُّوِر َو ُخيْرُِج اْلَكاِفَر ِمَن النُّورِ 
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آنچه كه از ربا  »1« » َوَال ُتْظَلُمونَ  ملَّْ تـَْفَعُلواْ فَْأَذنُواْ ِحبَْرٍب ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتْم فـََلُكْم رُُءوُس َأْمَو ِلُكْم َال َتْظِلُمونَ َفِإن 
به فرمان خدا گوش  اگر. اى از مال ربا را خرج زندگى خود نكنيد ذره. براى مشا حتصيل شده است، رها كنيد و برگردانيد

اگر : كنند كه كنند و اين طور معىن مى اين آيه را بيشرت مرتمجني اشتباه معىن مى -ندهيد و رباهاى گرفته شده را برنگردانيد
در حاىل كه معناى آيه  -به خدا و پيغمربش اعالم جنگ بدهيد! رباهاى گرفته شده را پس ندهيد، پس اى رباخواران

  .برعكس است

هاى گرفته شده را به مردم  اش اين است كه تا دينار آخر اضافه اى كساىن كه از مردم ربا گرفتيد و توبه: ين استمعىن آن ا
  .كنند پس بدهيد، اگر پس ندهيد، خدا و پيغمربش به مشا اعالن جنگ مى

ا پريوزى ندارد، من ه عليه اهللا به پيغمرب صلى ها  ر چقدر در برابر فرعونوآله و خدا اعالن جنگ كنم، يعىن جنگ من با آ
  .كند قدرت داشته باشم، خدا با يك پشه مرا ادب مى

  .اين معىن آيه است

  السالم بر جتار فرياد امرياملؤمنني عليه

   هاى برجسته شيعه و ياران باكرامت كه از چهره  »أصبغ بن نباته« :اما روايت

  :گويد السالم است، ايشان مى و ثابت قدم امرياملؤمنني عليه
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السالم وارد بازار كوفه شدند و من هم مهراه حضرت بودم، امرياملؤمنني به عنوان رييس مجهور كشورهاى  امرياملؤمنني عليه
  :اسالمى، با صداى بلند فرمودند

   وظيفه ديگر مشا، پاكسازى. يكى از وظايف مشا، جنگ با ربا و رباخوار است

______________________________  
بر عهده [هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل اميان«؛ 279 -2 :278بقره  -)1(

به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[و اگر چنني نكرديد .* باقى مانده رها كنيد]  مردم
و سودهاى گرفته شده را به مردم [مشا براى خود مشاست  هاى يقني كنيد؛ و اگر توبه كرديد، اصل سرمايه] بر ضد خود[

  ».گرييد كنيد و نه مورد ستم قرار مى كه در اين صورت نه ستم مى] بازگردانيد
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وظيفه ما توسعه : حضرت اين كار را كردند كه هيچ رييس مجهور مسلماىن نگويد »1« .اقتصاد مملكت از ربا است
السالم اين كار را كرد كه فردا هر رئيس مجهورى كه قدرت پاك كردن  على عليه. سياسى است، دين به ما ربطى ندارد

  .اقتصاد مملكت را از مال حرام داشته باشد و وارد آن نشود، خدا او را به دوزخ بكشاند

  :ها و تاجرهاى منطقه اقتصادى بشنوند كاسب: زد فرياد مى

ْتَجر«
َ
  »يا َمْعَشَر التُّّجاِر اْلِفْقِه ُمثَّ امل

اول قانون حالل و حرام خدا ! اى مهه دست اندركاران اقتصادى! اى عموم داد و ستد كنندگان! اى خبش اقتصادى كشور
اين . ، بيمه و ماليات خبوانيد و بفهميد، بعد وارد كار اقتصادى شويدرا در كسب، اقتصاد، بانك، بيت املال، وزارت داراىي

  .السالم است فرياد دلسوزانه امرياملؤمنني عليه

شان به  دوباره اين مجله را تكرار كرد و دوباره ناله زد و بعد سوگند جالله ياد كرد، به متام كساىن كه دست: گويد أصبغ مى
  .پول، از هر طريقى وصل است
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السالم در كل دوره عمرش ده قسم جالله خنورده  حضرت على عليه. السالم خيلى سنگني است امرياملؤمنني عليه سوگند
  .هاى حضرت در عمر شريفش را به ده قسم نديدم السالم آشنا هستم، قسم من تا جاىي كه با آثار امرياملؤمنني عليه. است

  :گروه اقتصادى كل مملكت! هاى اقتصادى اى بنگاه

  »الّلِه ِللرِّبا ِىف هِذِه االمَّه َدِبيٌب َأخفى ِمْن َدبِيِب الَنْمِل َعَلى الصَّفا وَ «

______________________________  
 السالم يـَُقوُل َعَلى اْلِمْنَربِ يَا َمْعَشَر التُّجَّارِ  َأِمَري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 1، بَاُب آَداِب التَِّجارَه، حديث 150/ 5: الكاىف -)1(

 َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْمِل َعَلى الصََّفا ُشوبُوا أَْميَاَنُكْم اْلِفْقَه ُمثَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُمثَّ اْلَمْتَجَر اْلِفْقَه ُمثَّ اْلَمْتَجَر َو اللَِّه َللرِّبَا ِىف َهِذِه اْألُمَّهِ 
  ».الَّ َمْن َأَخَذ احلَْقَّ َو َأْعَطى احلَْقَّ ِبالصِّْدِق التَّاِجُر َفاِجٌر َو اْلَفاِجُر ِىف النَّاِر إِ 

السالم قَاَل ِدْرَهٌم رِبًا َأَشدُّ ِمْن َسْبِعَني َزنـَْيًه ُكلَُّها ِبَذاِت  َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 2و  1، بَاُب الرِّبَا، حديث 144/ 5: الكاىف
  ».َحمَْرمٍ 

  ».السالم آِكُل الرِّبَا َو ُموِكُلُه َو َكاتُِبُه َو َشاِهُدُه ِفيِه َسَواءٌ  َأِمُري اْلُموِمِنَني عليهالسالم َقاَل قَاَل  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«
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هاى دنيا را نفرمودند، چرا؟ اين را ما  ها و بوداىي ها، مسيحى گويد؟ يهودى مى »ىف هذه االمه«  السالم چرا امرياملؤمنني عليه
  .كشف كنيم  بايد

ا راحت ربا مى . هاى اروپا و آمريكا از زمان تأسيس، از حدود دويست سال قبل بر اساس ربا برپا شد كل بانك. خورند آ
ا قوى . قبل از يهود، ربا در كره زمني سابقه نداشته است. تر و آشكارتر است و خمرتع ربا در دنيا نيز يهود بودند ربا در آ

  چرا؟. برد كشد و اسم اين امت را مى يعىن كمربندى به دور امت مى »ىف هذه االّمه« :فرمايد الم مىالس اما چرا على عليه

اين امت اسالم هستند كه با هزار . براى اين كه در يهود، مسيحيت، زرتشىت، بوداىي و كمونيسم، كاله شرعى وجود ندارد
ما ربا : نداشته باشد و خود را به آن دخلوش كنند و بگويند خواهند كارى كنند كه كارشان عنوان ربا مكر، حيله و فتنه مى

  .ها ربا است اين. كنند در حاىل كه راه فرار و حيل ربا را مهه مراجع رد مى. خنوردمي
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تر  ربا در اين امت، از رّد پاى مورچه روى سنگ پنهان! و اهللا! اول برويد حالل و حرام كاسىب را ياد بگرييد، كه اى مردم
  .ايد فهميد كه حرام خورده خوريد و منى ا و حرام مىرب. است

   سراجنام جتارت بدون آگاهى

  :بعد فرمود

  »1« »التّاِجُر فاِجٌر َو الفاِجُر ِىف الّناِر اّال َمْن َأَخَذ اَحلقَّ َو أْعَطى اَحلقَّ «

قيامت اهل جهنم هستند، داد و ستد كنندگان اين چنيىن، بدكاران امت هستند و بيشرت دست اندركاران اقتصادى در 
  .هايش بر اساس حكم خدا اجنام بگريد مگر كسى كه معامالت، و داد و ستد، خريد و فروش

   با رييس بانك وارد مذاكره شدن كه. پول پاك بگرييد و جنس پاك حتويل بدهيد

شم و بعد سودش را خواهم با بانك شريك شوم، پول از بانك، جنس از من، بروم و بفرو  من پنجاه ميليون تومان مى
  مانعى ندارد،: گويد نصف كنيم، مدير بانك نيز مى

______________________________  
  .16، حديث 1، باب 6/ 7: ذيب االحكام -)1(

  

  260: صرب از ديدگاه اسالم، ص

يم، جنس را از  ده اى، ما پنجاه ميليون تومان به تو مى مشا صورت صورى خريد جنس بياور كه از كدام كارخانه خريده
فروشى، ما از مهني االن پول  خرى و چقدر مى عرف بازار را به ما بگو كه چقدر جنس مى. كارخانه حتويل بگري و بفروش

  .كشيم مان مى كنيم و روى اين شراكت خودمان را حساب مى

ان نيستيم، ما با هم نان و ما اهل فروخنت خيچال و تلويزيون و فرش و آجر و سيم: گومي من هم به رفيق كارخانه دار مى
اى اجنام  منك خوردمي، تو صورتى براى من بنويس كه من پنجاه ميليون از مشا خريد كردم، كاغذ قّالىب كه اصًال معامله

  .گريد دهد، از بانك پنجاه ميليون مى نگرفته است، به بانك مى
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دهد نيز  اى كه اين آقا مى آن اضافه. ز حرام استگريند ني اى كه مى اين معامله حرام و اين قرض رباىي است، آن اضافه
  .خور در جهنم هستند خور و اين حرام آن حرام. حرام است

نويسد و واسطه، هر چهار نفرى كه در رباخورى شريك  گرينده، دهنده، دفرتدارى كه مى: وآله فرمود عليه اهللا پيغمرب صلى
  .واقعى هستند، اهل جهنم هستند

   زناى با حمارمتر از  گناه سنگني

. است» وسائل الشيعه«صدوق و كتاب شريف » من الحيضره الفقيه«و كتاب با عظمت » فروع كاىف«اما روايت دوم در 
السالم است كه با دو   راوى روايت اول، اصبغ بن نباته بود، اما راوى اين روايت، شخص موىل املوحدين، امرياملؤمنني عليه

  :وآله شنيده است عليه اهللا گوش خوداز دو لب رسول خدا صلى

  »1« »ِدْرَهُم ِمْن رِباً ِعندالّله أَْعَظْم ِمْن َسبعني َزنـَْيٌه ِبذات حمرم ىف بيت اهللا احلرام! يا َعِلى«

يا ما ديندارمي و قبول دارمي، يا . تر است گناه يك درهم ربا، از بيست زنا با خواهر و مادر و حمارم سنگني! اى على جان
  .ارمي، ديندار نشدمياگر قبول ند

______________________________  
  .464/ 2: روضه الواعظني -)1(

  

  261: صرب از ديدگاه اسالم، ص

. اش آمدند پدرشان در هشتاد سالگى مرد، مجعيت خيلى كمى در تشييع جنازه: گفتند. اين دو برادر مرا دعوت كردند
  شصت سال ربا. مردم بسيار از او متنفر بودند

  .چه بارى برداشت. گرفت

دفنش كردند و آمدند، نشستند، متام ملك و امالك و دارىي پدرشان و حىت تلفن و اثاث خانه را حماسبه كردند، به هم 
پدر ما شجاعت جواب دادن به خدا را داشت، اما . توانيم بردارمي ما يك قران از اين ارث كه حرام است، منى: ديگر گفتند

  :ما
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ْسِتَكنيُ  انَا َعْبُدكَ «
ُ
لِيْل اَحلِقُري املِْسِكُني امل   »1« »الضَِّعيْف الذَّ

ا كوچك بود و مهه مهديگر را مى. ما طاقت جواب دادن به خدا را ندارمي شناختند،  دفرتهاى پدر را آوردند، چون شهر آ
ا رفتند تا دينار آخر رباهاى گرفته شده را برگرداندند ن درآوردند و با پول خودشان براى او پدر را بالكل از ِدي. به خانه آ

  .داند كند يا نه؟ خودش مى خدا اين توبه را قبول مى. مناز و روزه استيجارى دادند، يعىن ديگرى به جاى گنهكار توبه كرد

   پذيرش توبه در حق ديگرى

كردند، حال خدا با من چه كار اينجا مسأله دومى هست؛ من گناه ماىل كردم، فرزندامن بعد از مردن من اين گناه مرا پاك  
  :فرمايد در سوره نساء مى: كند؟ در اينجا دو آيه از قرآن ببينيم مى

  :كساىن كه مرتكب گناه شدند، به خدمت تو آمدند! حبيب من

  »2« »َفاْستـَْغَفُرواْ اللََّه َواْستـَْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدواْ اللََّه تـَوَّابًا رَِّحًيما«

______________________________  
  .708: اقبال األعمال -)1(

كرد، يقيناً خدا را بسيار  خواستند، و پيامرب هم براى آنان طلب آمرزش مى از خدا آمرزش مى«؛ 4: 64نساء  -)2(
  ».يافتند پذير و مهربان مى توبه

  

  262: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   توبه كن و از خدا براى ما طلب تو نزد خدا آبرو دارى، تو براى ما: به تو گفتند

ا را مى ا توبه كىن، من آ   .آمرزم مغفرت كن، كه اگر تو به جاى آ

  :السالم گفتند السالم به حضرت يعقوب عليه برادران حضرت يوسف عليه

تو براى ما طلب مغفرت كن، او نيز قبول كرد و استغفار و طلب  »1« » َقاُلواْ يَأَبَانَا اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنآ ِإنَّا ُكنَّا َخِطِئنيَ 
  .مغفرت كرد و خدا آن گنهكاران را آمرزيد
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ها بالكل  كسى كه شصت سال در ربا بوده و فرزندانش جناتش دادند، از حساب. كند دانيم كه رمحت خدا چه مى چه مى
  .با ما ديگر حساىب ندارد، پس خبشيدمي: كه پاك شد، خدا بگويد

صرب در مقابل گناه، كه تلخ است و ممكن است در كنار گناه، دچار فشار شديد دروىن و بريوىن باشد، بسيار ارزمشند 
شود به دست  فشار دروىن به او فشار بياورد كه چند ميليون تومان پول، يا هزار مرت زمني است، فعًال كه با فتنه مى. است

اخورند، تو هم يكى م آورد، مهه دارند مى   .انند آ

به جاى اين كه بر خدا تكيه كنند كه فرموده   »2« كنند، خيلى جالب است كه براى ارتكاب گناه، بر گنهكاران تكيه مى
برند، از  خورند، مى مهه دارند مى: گويند كنند تا در درون خود جموز درست كنند، مى گناه نكنيد، بر گناهكاران تكيه مى

  .عرضه بدخبت و ىب: گويند كنند، ما اگر اين كار را نكنيم، به ما مى نام خودشان مىها را با  دولت، از ملت، زمني

______________________________  
  ».امي ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهامنان را خبواه، ىب! اى پدر: گفتند«؛ 12: 97يوسف  -)1(

السالم َمْن تـَوَكََّل َعَلى اللَِّه َال يـُْغَلُب َو َمِن اْعَتَصَم بِاللَِّه َال  عليهَو َقاَل اْلَباِقُر «؛ 63، باب 151/ 68: حبار األنوار -)2(
  ».يـُْهَزمُ 

  

  263: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   فشارهاى بريوىن براى ارتكاب گناه

  :شود كه فشارى نيز از بريون وارد مى

   َأْوَلدُِكْم َعُدوا لَُّكمْ يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن َأْزَو ِجُكْم َو «

ا بپرهيزيد بعضى »1« » َفاْحَذُروُهمْ    .از زنان و فرزندان مشا دمشن مشا هستند، از آ

ا، به جهنم نرويد ها را  كنند اين است كه نگذارند جنازه مشا باد كند و مهسايه آخرين كمكى كه به مشا مى. با وسوسه آ
اما . ممكن است در ظاهر گريه نيز بكنند. را در آن چاله دو مرتى و عميق بياندازند زود كمك برسانند كه مشا. اذيت كند
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كنيد كه آيا او  چرخيد، خوب دقت مى اين كه دور پدر مى. من آگاه به باطن مشا هستم: فرمايد خدا در سوره لقمان مى
  .كرد، عجله داريد  مريد؟ چگونه درمرگ پدر كه عمرى به خاطر مشا با من خمالفت مردىن است؟ چرامنى

ها، دستگريه  صرب درمقابل گناه و تأثري فشار درون و بريون، صرب دركنار عبادت خدا وخدمت به خلق و صرب درناگوارى
  .دارد دهد و در كنار پروردگار عامل نگاه مى اين صرب است كه به ما مقام مى. جنات است

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  24بادى مركب صرب ارزش انساىن و ع

  

  ران، مسجد امري

______________________________  
به علت بازداشنت مشا از اجراى [به راسىت برخى از مهسران و فرزندانتان ! اى اهل اميان«؛ 64: 14تغابن  -)1(

]  لف احكام خداستكه خما[آنان ]  جاى هاى ىب عمل به خواسته[دمشن مشايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامرب فرمان
پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك مناييد و از آنان بگذريد  چشم] دهند از آزار و رجنى كه به مشا مى[بپرهيزيد، و اگر 

  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم مشا را مورد الطاف ىب[

  

  264: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  1385رمضان 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

ها نقل   ترين كتاب وآله در مهم عليه اهللا اهل سنت و شيعه روايت مهمى را از وجود مبارك پيامرب عظيم الشأن اسالم صلى
  :اند كه منت روايت اين است كرده
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  »1« »التقوى َكَرٌم َو َخيـُْر املراكب َمركب الَصْربِ اَحلياءُ زِيَنٌه َو «

حيا مربوط به موقعيىت است كه . حيا، زينت، زيباىي و آرايش روح انسان است: فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى
ل و اخالق، ادب شود كه آدمى در برابر بيننده، در عم بيند و اين حالت عاىل دروىن سبب مى اى انسان را دارد مى بيننده

  .در زبان و روش را رعايت كند

اين . دهد كه هيچ كجاى اين عامل از بيننده حمرتم خاىل نيست البته حياى مهراه با معرفت، اين معنا را به انسان نشان مى
  .تندبيننده يا انساىن وابسته به ما است، مانند پدر و مادر، زن و فرزند، يا مردم كه اغلب آنان افراد حمرتمى هس

  .هاى انساىن خود رابه باد داده باشند كم هستند در ميان مردم افرادى كه ارزش

ا را انسان منى ا به مدار انسانيت نااميد نيست البته اسالم آ اميد اسالم به برگشت افراد تا  . داند، وىل از برگشت آ
انسان تا آن وقت مهلت دارد . نداده استكجاست؟ تا هنگامى كه پرده آخرت كنار نرفته و آثار آخرت خودش را نشان 

  .كه با پروردگار عامل آشىت كند و گذشته خود را جربان كند و اگر وقت ندارد، وصّيت كند كه برايش جربان كنند

كند و او را  هيچ گاه كسى را در وسط راه ترك و يا رد منى. بنابراين، اميد اسالم به بازگشت انسان، اميدى اصوىل است
السالم تا حلظات آخر عمر خويش با  چنان كه وجود مبارك حضرت سيدالشهداء عليه. داند بازگشت به خدا منى غري قابل
  مهني اميد

______________________________  
ج البالغه -)1(   .319/ 1: شرح 

  

  265: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .هاى گمراه نااميد نبودند بوده، از بازگشت انسان

با گمراهاىن كه در كربال مجع شده بودند، با زبان مبارك، علم سرشار و قلب مهربان خود صحبت كردند و  به مهني خاطر
از ميان آن سى هزار نفر، سه نفر توبه كردند و برگشتند كه دو نفر از آنان تقريبا در كمرت از يك ساعت مانده به شهادت 

  .د شدندالسالم توبه كردند و هر دو نيز شهي اىب عبداهللا عليه
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ا نيز حيا مى منهاى افرادى كه ارزش كنند و مهني حيا  هاى انساىن خود را از دست دادند، كه البته اهل حيا، از نگاه آ
  شود كه به خاطر بيننده، انسان از مانع مى

  .عمل زشت، گناه و معصيت در امان مباند

  عامل، حمضر خدا

اما . ها از اين نگاه ممكن است خاىل باشند هاى جهان و زندگى از مكاناين نوع اول نگاه به انسان است كه البته خيلى 
نگاه ديگرى نيز هست كه هيچ كجاى هسىت خاىل از اين نگاه نيست و آن نگاه پروردگار عزيز كه غيب و پنهان براى او 

  :معنا ندارد

يٌع لََّديـَْنا ُحمَْضُرونَ «   .هاى آن براى حضرت او آشكار است پردهمتام هسىت و پشت  »1« » َوِإن ُكلٌّ لَّمَّا مجَِ

ادىب و از  بيند، اگر اندكى مايه حيا در او باشد، از ىب را مهه جا در حال ديدن مى - خدا -عامل باهللا، چون اين بيننده
اى آگاه و  چون بيننده. كند كند و در حمضر وجود مبارك او گناه و معصيت منى جرأت و جسارت در حمضر او دورى مى

  .تر از حمضر او نيست حمضرى نيز با عظمت. باالتر از او كه نيست. تر از وجود مبارك حضرت حق نيست حمرتم

______________________________  
  ».شوند در قيامت نزد ما احضار مى] بدون استثنا گردآورى خواهند شد و[و مهه آنان «؛ 36: 32يس  -)1(

  

  266: صرب از ديدگاه اسالم، ص

گذارد انسان اين زيباىي انساىن و معنويش  دانند، منى وآله زينت، زيباىي و ارزش مى عليه اهللا ياىي كه رسول خدا صلىبنابراين، ح
. اين معناى زينت بودن حيا است. را از دست بدهد و قلم معصيت، چهره ديو سريِت زشت وحشتناك از او ترسيم كند

  .خدا هستند و از اين نگاه غفلت ندارندخوش به حال آن مردان و زناىن كه مهيشه ياد نگاه 

شخص : اى ديدم در نوشته. كنم كه در اين خبش كاربرد دارد مطلب لطيف و زيباىي را در اين زمينه براى مشا نقل مى
كند كه پر  در حملى اقامت مى. آجنا مركز مذاهب گوناگون است. رود بزرگوار، آگاه و بامعرفىت براى سفر به هندوستان مى

  .آمد بوده است رفت و
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  ها آمد، براى دقت در وضع هندى قّصاىب در آن حمل گاهى كه از خانه بريون مى

ا را نگاه مى دركنارى مى او ديدكه مشرتى هاخريد . روزى قصاب چيزى نظر او را جلب كرد. كرد ايستاد و خريدهاى آ
كرد و   زد و نگاهى مى گوشه پرده را كنار مى  اى كشيده شده بود، قصاب هر چند دقيقه كنند، پرده متيزى روى طاقچه مى

  .داد كشيد و به مشرتى مى گوشت مى

مشا در فروش گوشت اجبار داريد  : به اين قصاب گفت. ايشان كه به زبان هندى آگاه بود، صرب كرد تا مهه مشرتيان رفتند
  .بتم پشت اين پرده است نه، من معبودم،: كه برويد اين پرده را كنار بزنيد و به پشت آن نگاه كنيد؟ گفت

ها، با شكل  بت پرستان بنا به اعتقاد خودشان، معتقدند هر كدام از بت. بيند پرست عقل دارد كه بداند بت منى البته بت
آن اصل  . در حقيقت اين بت، مظهر آن موجود زنده غيىب است. خاصى كه دارند، مناينده روح غيىب به اين شكل هستند

  .پرستد اين بت را كه مظهر و مناينده اوست مى بيند، بعد كارى را مى

كنم كه در حمضر او در ئدادن جنس به  بينم، حيا مى زمن، بت و معبودم را مى روم گوشه پرده را كنار مى من مى: گفت
  .مردم تقلب و كم فروشى كنم و بني مشرتى پولدار و فقري فرق بگذارم

تربيىت،  ادىب، ىب كردند، ما ديگر فساد، گناه، خيانت، ظلم، تقلب، ىب پيدا مىاگر مهه مردم نگاه اين بت پرست را به خدا 
   متام. زشىت، نارواىي و فتنه نداشتيم

  267: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اى است كه جاىي در اين  او بيننده »1« .بينيم اين بساطها معلول كمبود اين حقيقت است كه ما خدا را ناظر بر خود منى
متام اين مصايىب كه براى من به ! خدايا: السالم حلظات آخر، در كربال گفت امام حسني عليه. دنش خاىل نيستعامل از دي

بيىن كه يزيديان  يعىن تو دارى مى. گريد چون در برابر ديد تو اجنام مى »ألنّه بعينك« وجود آمده است، برامي آسان است،
ا مى. كنند چه مى   .شود مهني ديدن تو پرونده دامي آ

دادى و قلم كرام الكاتبني نبود و دست، پا و بدن و زمني زير پاى ما شاهد بر گناهان  يعىن اگر براى ما پرونده تشكيل منى
ا نبود و فقط نگاه تو بود، اين كاىف بود   .آ

  »2« »َو ُكْنَت أَْنَت الرَّقيَب َعَلىَّ ِمْن َورَاِئِهْم َو الشَّاِهَد ِلَما َخِفَى َعنـُْهم«
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امكان دارد كار من از نگاه زمني دستم، پوستم، پامي كه شاهد قيامىت من هستند، يا نگاه كرام الكاتبني پنهان مباند، اما از 
  .ماند داىن پنهان منى نگاه تو كه ظاهر و باطن اعمال ما را مى

در قيامت ما را حماكمه  آنچه كه در برابر ديد تو است، مهان پرونده ماست و مهان ثبت داميى است كه با مهان نيز
كردم، مهني  خودم در آن جلسه حاضر بودم، نگاه مى: گوىي قاضىي هسىت كه خودت شاهد بودى، يعىن مى. كنند مى

  .شود انكار كرد ديگر منى. حضور و نگاه من، پرونده تو است

   جاى خلوت براى گناه

در جلسه تفسريشان كه بسيار جلسه معنوى و با حاىل اى  استاد و راهنماى من براى طلبه شدمن، مرحوم حكيم اهلى قمشه
  بود، گاهى در ميان تفسري، قرآن جميد

______________________________  
السالم ِىف قـَْوِل اللَِّه عز و جل َو ِلَمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 59، باب 364/ 67: حبار األنوار -)1(

فـََيْحُجزُُه َذِلَك َعِن اْلَقِبيِح ِمَن  اَل َمْن َعِلَم َأنَّ اللََّه يـَرَاُه َو َيْسَمُع َما يـَُقوُل َو يـَْفَعُلُه َو يـَْعَلُم َما يـَْعَمُلهُ ِمْن َخْريٍ َأْو َشرٍّ َجنَّتاِن قَ 
  ».اْألَْعَماِل َفَذِلَك الَِّذى خاَف َمقاَم رَبِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى

  .، دعاى كميل709: اقبال األعمال -)2(

  

  268: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كردند بستند و بلند بلند گريه مى را مى

چند بچه يتيم براى اين زن . اى از دنيا رفت شوهر خامن جوان زيبا چهره: اند هاى خود نوشته ايشان در يكى از كتاب
آهن . اين ايتام، به آهن فروش و آهنگر ثرومتندى مراجعه كردبراى حل مشكل اقتصادى . بدون درآمد و بدون ارث. ماند

  .توانند خائن و ظامل باشند هاىي كه مهارى به نام دين دارند، منى مهار بود، چون انسان فروش، ىب

آن زن جوان و زيبا اما با حيا و با حجاب درد خود را گفت، البته آن زن در حجاب بود، وىل مقدار گردى صورت پيدا 
  .ها مقدمه فتنه است به ناحمرم خريه نشويد كه اين نگاه: پروردگار عامل در قرآن فرموده است .بود



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

 

هايت را تأمني كنم، به شرطى كه با من در رفت و آمد  حاضرم در سطح باالىي خمارج تو و يتيم: آهنگر به اين زن گفت
منم به گناه آلوده نشده است، براى انفاق، من هنوز دا: زن به اين پولدار آهن فروش و آهنگر گفت. نامشروع باشى

  .مهني كه گفتم: ارزد كه دامن من آلوده شود؟ گفت ها مى صدقه و حل مشكل اين يتيم

   چند روزى با نان خاىل و آب به سخىت ايتام را اداره كرد و جاىي. زن رفت

  .نتوانست كارى بكند

گريند، دروغ  كنند و پول مى اين كساىن كه به ما مراجعه مى خدا كند: فرمود يكى از مراجع شيعه كه مرحوم شده است مى
  .شود چون اگر راست بگويند و ما كارى نكنيم، در قيامت وضع ما خيلى خراب مى. بگويند

ها به قدرى كرمي هستند كه  گاهى بعضى. ها آلوده به حرام شود خورند، حيف است كه نان گاهى با دروغ نان مى
  .آورند كنند و به روى خود منى گويد، وىل آبروى او را حفظ مى مى فهمند طرف دارد دروغ مى

   َكرم بزرگان در برابر دروغ گويان

  براى من تعريف كردند، »1«  اين داستان را مرحوم آيت اهللا العظمى گلپايگاىن

______________________________  
  .آمده است 12ها، جلسه  شرح حال ايشان در كتاب مرگ و فرصت -)1(

  

  269: صرب از ديدگاه اسالم، ص

آن وقىت كه ديگر در مرز . در اواخر عمرشان مراجعه كرد »1«  كسى به مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى: فرمودند مى
  .كشد و فراموشى بر او حاكم است اش منى هشتاد و هشت سالگى بودند و معموًال ديگر حافظه

مهسرم در بيمارستان در حال زاييدن است و من پوىل ندارم، مشا در جاى : به مرحوم آيت اهللا العظمى بروجردى گفت
آقاى بروجردى بدون اين كه بشمارند، با آن دست كرميانه و . ايد، به من كمك كنيد وآله نشسته عليه اهللا پيغمرب صلى

  .شكل برخنوردزودتر برو كه مهسرت به م: مباركشان، يك مشت پول كه پول زيادى بود به او دادند و فرمودند



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

 

آقاى : آن وقت من طلبه جواىن بودم، ديدم كه مهان شخص سه ماه ديگر آمد، گفت: فرمودند آقاى گلپايگاىن مى
آقاى بروجردى دست كردند و پول . مريد، در حال زاميان است و پول ندارم، كمكى بكنيد مهسرم دارد مى! بروجردى

  .، به داد مهسرت برسبا عجله برو: برداشتند و به او دادند، فرمودند

آقاى بروجردى باز يك مشت پول به او دادند، . مريد مهسرم در بيمارستان است و دارد مى! آقا: دو ماه بعد آمد و گفت
  :آمد برود، او را صدا كردند و فرمودند

  .زايد، خيلى زن بزرگوارى است قدر اين زن را بدان كه هر چند ماهى سه بچه مى

  گويد، اما اخالق خدا دانند كه طرف دارد دروغ مى هستند، مىگاهى افراد كرمي 

  .آورد دهد و به روى او نيز منى گر است، وىل نان و آبش را مى گويد و فتنه اش دروغ مى داند كه بنده را دارند؛ خدا مى

من . مريند ن دارند مىهاى م بچه. عيىب ندارد: زن از روى اجبار براى آخرين بار مراجعه كرد و اعالم آمادگى كرد و گفت
  .ام، وىل مرا جاىي برب كه كسى من و تو را نبيند جمبور به گناه شده

  .اى جدا دارم، كليدش را خودم دارم و زن و فرزندامن خرب ندارند من خانه: گفت

چرا گريه : تمرد گف. وقىت مرد اعالم آمادگى كرد، زن بلند بلند گريه كرد. زن آمد. قرار شد ساعت خاصى به آجنا بيايند
   من با تو شرط كردم كه بيننده: كىن؟ گفت مى

______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)1(

  

  270: صرب از ديدگاه اسالم، ص

؛ خدا و دو فرشته مأمور پرونده من و دو بينند حمرتمى نباشد كه ما را در زنا ببيند، اينجا كه پنج نفر بيننده دارند ما را مى
  .ها را بريون كن تا خلوت شود اين. فرشته مأمور پرونده تو
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ام  به درب مغازه. اشتباه كردم. امروز من بيدار شدم! اى زن: تاجر آهن بلند بلند گريه كرد، گفت. عامل جاى خلوتى ندارد
  .مهاى يتيمت كن بيا كه من نصف ثرومت را به نام تو و بچه

  »1« »اَحلياءُ زِيـَْنهٌ «

ا بدتر از حيوان  شرم و حيا داشنت، زيباىي است و اگر ىب حياىي بر مرد و زن حاكم شود، به تدريج شكل باطن آ
  :فرمايند السالم درباره اين افراد مى امرياملؤمنني عليه »2« .شود مى

  »3« »َفالصُّوَرُه، ُصْوَرُه اْنساٍن َو الَقْلُب قـَْلُب ِحيوانٍ «

   كرم، صرب و عبادت

  :فرمايند وآله مى عليه اهللا رسول خدا صلى. اما مطلب دوم

  »و التقوى كرم«

______________________________  
ج البالغه -)1(   .319/ 1: شرح 

وآله  عليه اهللا صلىقَاَل َرُسوُل اللَِّه «، الباب الثالثون ىف احلياء من اهللا تعاىل؛ 111/ 1: إرشاد القلوب إىل الصواب -)2(
ا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِإْن ُكْنُتْم َفاِعِلَني فـَْلَيْحَفْظ احلََْياءُ ِمَن اْالِءميَاِن َو َقاَل يـَْوماً ِألَْصَحاِبِه اْسَتْحُيوا ِمَن اللَِّه َحقَّ اْحلََياِء َقاُلوا َما َنْصَنُع يَ 

نـَْيا َفَمْن َأَحدُُكُم الرَّْأَس َو َما َوَعى َو اْلَبْطَن َو  فـََعَل َما َحَوى َو ْلَيْذُكِر اْلَمْوَت َو ُطوَل اْلَبَالِء َو َمْن َأرَاَد اْآلِخَرَه تـََرَك زِيَنَه اْحلََياِه الدُّ
  ».َذِلَك فـََقِد اْسَتَحى ِمَن اللَِّه َحقَّ اْحلََياء

  .86خطبه : ج البالغه -)3(

  

  271: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  :اهل بزرگوارى، ارزش و قيمت هستند و قيمت و ارزش اهل تقوا در ميان بندگان اهلى، از مهه بيشرت است »1« اهل تقوا،
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اللََّه َعِليٌم  َمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقيُكْم ِإنَّ يَأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكم ّمن ذََكٍر َو أُنَثى َو َجَعْلَنُكْم ُشُعوبًا َو قـََباِءَل لِتَـَعاَرُفواْ ِإنَّ َأْكرَ «
  :فرمايند وآله مى عليه اهللا سوم اين كه رسول خدا صلى »2« »َخِبريٌ 

  »3« »خري املراكب مركب الصرب«

هاى مثبت، صرب است كه آدم در مقابل هر گناهى صرب كند و نگذارد به گناه  رتين مركب براى رساندن آدم به هدف
   مهچنني در برابر هر عبادتى كم. آلوده شود

   ها نيز حوصله صربى نكند، بلكه صرب كند كه عبادت اجنام بگريد و در برابر ناگوارى

  »4« .كند، ازكوره در نرود، خودش رانكشد واز خدافرار نكند

______________________________  
نـَْيا ُهْم َأْهلُ «؛ 159: ؛ حتف العقول184خطبه : ج البالغه -)1( اْلَفَضاِئِل َمْنِطُقُهُم الصََّواُب َو  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِىف الدُّ

ُه َجلَّ َو َعزَّ َواِقِفَني َأْمسَاَعُهْم َعَلى َمْلَبُسُهُم االْقِتَصاُد َو َمْشيـُُهُم التـََّواُضُع َخَضُعوا لِلَِّه بِالطَّاَعِه َغاضَِّني أَْبَصاَرُهْم َعمَّا َحرََّم اللَّ 
َتِقرَّ َأْرَواُحُهْم ِىف اْلَبَالِء َكالَِّذى نـََزَلْت ِىف الرََّخاِء ِرضاً ِباْلَقَضاِء َلْو َال اْآلَجاُل الَِّىت َكَتَب اللَُّه َهلُْم َملْ َتسْ  اْلِعْلِم نـََزَلْت ِمنـُْهْم أَنـُْفُسُهمْ 

 أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِىف َأْعيُِنِهْم فـَُهْم َو اجلَْنَّهُ  ِىف َأْجَساِدِهْم َطْرَفَه َعْنيٍ َشْوقاً ِإَىل الثـََّواِب َو َخْوفاً ِمَن اْلِعَقاِب َعظَُم اْخلَاِلُق ِىف 
َحمُْزوَنٌه َو ُشُروُرُهْم َمْأُمونٌَه َو َكَمْن َقْد َرآَها فـَُهْم ِفيَها ُمنَـعَُّموَن َو ُهْم َو النَّاُر َكَمْن َقْد َرآَها َو ُهْم ِفيَها ُمَعذَّبُوَن قـُُلوبـُُهْم 

  ».يَفٌه َو َحاَجاتـُُهْم َخِفيَفٌه َو أَنـُْفُسُهْم َعِفيَفٌه َو َمُعونـَتـُُهْم ِلْالِءْسَالِم َعِظيَمهٌ َأْجَساُدُهْم حنَِ 

ما مشا را از يك مرد و زن آفريدمي و ملت ها و قبيله ها قرار دادمي تا يكديگر را ! اى مردم«؛ 49: 13حجرات  -)2(
  ».يقينا خدا دانا و آگاه است. زكارترين مشاستترين مشا نزد خدا پرهي ترديد گرامى ىب. بشناسيد

ج البالغه -)3(   .319/ 1: شرح 

السالم قَاَل اْجلَنَُّه َحمُْفوَفٌه بِاْلَمَكارِِه َو الصَّْربِ َفَمْن َصبَـَر َعَلى  َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 8و  7، حديث 9/ 2: الكاىف -)4(
نـَْيا َدَخَل اْجلَنَّ  تـََها َو َشْهَوتـََها َدَخَل النَّارَ اْلَمَكارِِه ِىف الدُّ   ».َه َو َجَهنَُّم َحمُْفوَفهٌ ِباللَّذَّاِت َو الشََّهَوات َفَمْن َأْعَطى نـَْفَسهُ َلذَّ

َعْن َيَسارِِه َو اْلِربُّ ُمِطلٌّ َعَلْيِه َو  السالم َقاَل ِإَذا َدَخَل اْلُموِمُن ِىف قـَْربِِه َكاَنِت الصََّالُه َعْن ميَِيِنِه َو الزََّكاهُ  َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«
َالِه َو الزََّكاِه َو اْلِربِّ ُدوَنُكْم َصاِحَبُكْم َفِإْن يـَتَـَنحَّى الصَّبـُْر نَاِحَيًه َفِإَذا َدَخَل َعَلْيِه اْلَمَلَكاِن اللََّذاِن يَِلَياِن ُمَساَءلََتُه َقاَل الصَّبـُْر لِلصَّ 

  ».نَا ُدونَهُ َعَجْزُمتْ َعْنُه فَأَ 
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السالم قَاَل َمْن َوِثَق بِاللَِّه َأرَاُه السُُّروَر َو َمْن تـَوَكََّل َعَلْيِه َكَفاُه اْألُُموَر َو  َو َعْنُه عليه«؛ 56، حديث 79/ 75: حبار األنوار
يُن ِعزٌّ َو الثـَِّقُه بِاللَِّه ِحْصٌن َال يـََتَحصَُّن ِفيِه ِإالَّ ُموِمٌن أَِمٌني َو التـَّوَكُُّل َعلَ  ى اللَِّه َجنَاٌه ِمْن ُكلِّ ُسوٍء َو ِحْرٌز ِمْن ُكلِّ َعُدوٍّ َو الدِّ

ُح لرَِّجاِل ِمَن الطََّمِع َو ِبالرَّاِعى َتْصلُ اْلِعْلُم َكنـٌْز َو الصَّْمُت نُوٌر َو َغايَُه الزُّْهِد اْلَورَُع َو َال َهْدَم ِللدِّيِن ِمْثُل اْلِبدَِع َو َال أَْفَسَد لِ 
َعاِء ُتْصَرُف اْلَبِليَُّه َو َمْن رَِكَب َمرَْكَب الصَّْربِ اْهَتَدى ِإَىل ِمْضَماِر النَّْصِر َو مَ  ْن َعاَب ِعيَب َو َمْن َشَتَم ُأِجيَب َو َمْن الرَِّعيَُّه َو بِالدُّ

  ».َغَرَس َأْشَجاَر التـَُّقى اْجتَـَىن ِمثَاَر اْلُمَىن 

ُر َثَالثٌَه َصبـٌْر َعَلى اْلُمِصيَبِه َو َصبـٌْر َعَلى الطَّاَعِه َو  عليه اهللا قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 62، باب 77/ 68: حبار األنوار وآله الصَّبـْ
َرَجِه  اَئِه دَ َصبـٌْر َعَلى اْلَمْعِصَيِه َفَمْن َصبَـَر َعَلى اْلُمِصيَبِه َحىتَّ يـَُردََّها ِحبُْسِن َعزَاِئَها َكَتَب اللَّهُ َلُه َثَالمثَِ  َرَجِه ِإَىل الدَّ َرَجٍه َما بـَْنيَ الدَّ

َرَجِه َكَما بـَْنيَ ُختُوِم َكَما بـَْنيَ السََّماِء ِإَىل اْألَْرِض َو َمْن َصبـََر َعَلى الطَّاَعِه َكَتَب اللَّهُ َلهُ ِستَِّماَئِه َدَرَجٍه َما بـَْنيَ  َرَجِه ِإَىل الدَّ الدَّ
َرَجِه َكَما بـَْنيَ ختُُ  اْألَْرِض ِإَىل اْلَعْرِش َو َمنْ  َرَجِه ِإَىل الدَّ وِم اْألَْرِض ِإَىل َصبَـَر َعَلى اْلَمْعِصَيِه َكَتَب اللَّهُ َلهُ ِتْسَعِمائَِه َدَرَجٍه َما بـَْنيَ الدَّ

  ».ُمْنتَـَهى اْلَعْرشِ 

  

  272: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  :چهارم اين كه

  »1« »افضل أعمال امىت انتظار الفرج من اهللا«

مهني اميد به باز شدن گره . شود هاىي كه به زندگيش افتاده است، با ارتباط با خدا باز مى انسان يقني داشته باشد كه گره
   خوشا آنان كه اهللا يارشان ىب »2« .به عنايت پروردگار، عبادت است

  كه محد و قل هواهللا كارشان بيخوشا آنان كه دائم با تو باشند

البته اين انتظار فرج كه عبادت است، ممكن است زمان گشوده شدن گره طوالىن شود،  »3«  ىب شت جاودان بازارشان
  اين طور نيست كه من امشب به پروردگار عامل بنامل و صبح گره از

بلكه ممكن است چند سال طول بكشد، وىل نبايد يقني به گشوده شدن گره و حّل مشكالت از . زندگى من باز شود
ايت است،  خدا و عامل سر جاى خود هستند و رمحت او نيز ىب. نبايد شتابزده عمل كرد. دست دادطرف خدا را از 

  »4« .چون اگر زودتر باز كند، ممكن است شخص ضرر كند. كند وقتش كه برسد، گره را باز مى
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______________________________  
  .21، حديث 2، باب 128/ 52: حبار األنوار -)1(

ٍء ِمَن اْلَفرَِج فـََقاَل أَ لَْيَس اْنِتظَاُر اْلَفرَِج  السالم قَاَل َسأَْلُتُه َعْن َشىْ  َعِن الرَِّضا عليه«؛ 22، باب 128/ 52: ألنوارحبار ا -)2(
  ».ِمَن اْلَفرَِج ِإنَّ اللََّه عز و جل يـَُقوُل فَانـَْتِظُروا ِإىنِّ َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرِينَ 

وآله قَاَل أَْفَضُل َأْعَماِل أُمَِّىت انِْتَظاُر اْلَفرَِج ِمَن  عليه اهللا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى«؛ 21، حديث 22، باب 128/ 53: حبار األنوار
  ».اللَِّه عز و جل

  .باباطاهر مهداىن -)3(

ْفِسَك قـَْبَل نـُُزوِلَك َو َفاْرَتْد لِنَـ «؛ 76: ، وصيه أمري املونني إىل احلسن؛ حتف العقول8، باب 224/ 74: حبار األنوار -)4(
نـَْيا َو اْآلِخَرِه َقْد أَِذَن ِبُدَعاِئَك َو َتَكفََّل بِِإَجابَِتكَ   َو َأَمَرَك َأْن َتْسأََلهُ ِليـُْعِطَيَك َو ُهَو اْعَلْم َأنَّ الَِّذى ِبَيِدِه َمَلُكوُت َخزَاِئِن الدُّ

َنَك َو بـَيـَْنُه تـَْرُمجَان  َو َملْ اً َو َملْ َحيُْجْبَك َعْنُه َو َملْ يـُْلِجْئَك ِإَىل َمْن َيْشَفُع ِإلَْيِه َلَك َو َملْ َميْنَـْعَك ِإْن َأَسْأَت التـَّْوبَهَ َرِحيٌم َملْ َجيَْعْل بـَيـْ
يـَُناِقْشَك بِاجلَْرِميَِه َو َملْ يُوِيْسَك ِمَن الرَّْمحَِه  يـَُعيـِّْرَك ِباْالِءنَابَِه َو َملْ يـَُعاِجْلَك بِالنَِّقَمِه َو َملْ يـَْفَضْحَك َحْيُث تـََعرَّْضَت ِلْلَفِضيَحِه َو ملَْ 

ْنِب َحَسَنًه َو َحَسَب َسيَِّئَتَك َواِحَدًه َو َحسَ  ْد َعَلْيَك ِىف التـَّْوبَِه َفَجَعَل النـُُّزوَع َعِن الذَّ َب َحَسَنَتَك َعْشراً َو فـََتَح َلَك َو َملْ ُيَشدِّ
َع ِنَداَءَك َو َجنَْواَك َفأَْفَضْيَت ِإلَْيِه ِحبَاَجِتَك َو أَنـَْبْأَتُه َعْن َذاِت نـَْفِسَك َو َشكَ بَاَب اْلَمَتاِب َو االْسِتئـْنَ  ْوَت ِإلَْيِه اِف َفَمَىت ِشْئَت مسَِ

َجَعَل بَِيِدَك َمَفاتِيَح َخزَائِِنِه فََأحلِْْح ِىف اْلَمْسأََلِه ُمهُوَمَك َو اْستَـَعْنَتُه َعَلى أُُمورَِك َو نَاَجْيَتُه ِمبَا َتْسَتْخِفى ِبِه ِمَن اْخلَْلِق ِمْن ِسرَِّك ُمثَّ 
َعاِء أَبـَْوابَ  َخزَائِِنِه فََأحلِْْح َو َال يـَُقنِّْطَك ِإْن  يـَْفَتْح َلَك بَاَب الرَّْمحَِه ِمبَا أَِذَن َلَك ِفيِه ِمْن َمْسأَلَِتِه َفَمَىت ِشْئَت اْستـَْفَتْحَت ِبالدُّ

َا ُأخَِّرْت َعْنَك اْالِءَجابَُه ِلَيُكوَن َأْطَولَ أَْبطََأْت َعنْ  َا َك اْالِءَجاَبُه فَِإنَّ اْلَعِطيََّه َعَلى َقْدِر اْلَمْسأََلِه َو ُرمبَّ  ِلْلَمْسأََلِه َو َأْجَزَل لِْلَعِطيَِّه َو ُرمبَّ
ِجًال َأْو ُصِرَف َعْنَك ِلَما ُهَو َخيـٌْر َلَك فـََلُربَّ أَْمٍر َقْد طََلْبَتُه ِفيِه َهَالُك َء فـََلْم ُتوَتاُه َو أُوتِيَت َخْرياً ِمْنُه َعاِجًال َو آ َسَأْلَت الشَّىْ 

تـَبـَْقى َلُه  َو اْلَماُل َال يـَبـَْقى َلَك َو َال  ِديِنَك َلْو أُوتِيَتُه َو ْلَتُكْن َمْسأَلَُتَك ِفيَما يـَْعِنيَك ِممَّا يـَبـَْقى َلَك َمجَالُهُ َأْو يـُنـَْفى َعْنَك َوبَاُلهُ 
نـَْيا َو لِْلَفَناِء َال لِْلبَـَقاِء َفِإنَّهُ يُوِشُك َأْن تـََرى َعاِقَبَه أَْمرَِك َحَسناً َأْو َسيِّئاً َأْو يـَْعُفَو اْلَعُفوُّ اْلَكِرُمي َو اْعَلْم أَنََّك  ُخِلْقَت ِلْآلِخَرِه َال ِللدُّ

  ».َو ِلْلَمْوِت َال لِْلَحَياهِ 

  

  273: اسالم، صصرب از ديدگاه 

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته
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  25صرب در برابر هواى نفس 

  

  مشهد، حسينه كامشريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

   قرار داده كه شناخت آنخداوند متعال در درون انسان حاالت بسيار مهمى 

ترين نقش را در سعادت دنيا و آخرت انسان دارد، در مقابل اگر مردم  حاالت در مواقعى كه بايد به كار گرفته شود، مهم
ا  شناخت اين حاالت را پيدا نكنند و در برخورد به مواقعى كه پيش مى آيد اين مايه ها را نداشته باشند، دنيا و آخرت آ

  .باه خواهد شدبه طور حتم ت

ها از بدو والدت تا هنگام خروج از دنيا به اين مواقع برخورد  آيد حتمى است و انسان اين مواقعى كه براى انسان پيش مى
دارند و اصوًال دنياىي كه انسان در آن زندگى مى كند دنياىي است كه بر اين مواقع، بر اين خطرات، بر اين حوادث، بافته 

  .آيد به منزله حرارتى براى پخته شدن ميوه اصلى انسان است طراتى كه براى انسان پيش مىشده و اين حوادث و خ

  274: صرب از ديدگاه اسالم، ص

راهى براى رشد و براى كمال و بروز : انسان اگر حادثه نبيند و با بالء برخورد نكند و در مدار طاعت قرار نگريد
  .استعدادهاى اهلى خنواهد داشت

  :فرمايد بينيد كه خداوند متعال مى يد دقت كرده باشيد مىاگر در قرآن جم

ما انسان را در يك ميداىن پر از رنج، مشقت، سخىت و حادثه قرار دادمي و راه استفاده كردن از اين حوادث و برخوردها را 
  .هم به روى انسان باز كردمي
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و قصدى به جزء بدن ندارد، پروردگار بزرگ عامل او  انسان عافيت طلب، انسان نفرت گرا، انساىن كه نظرى و مهىت و اراده
  .داند را خارج از ميدان انسانيت و آدميت مى

   السالم دنيا از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم

  .قرآن جميد و انبياء و ائمه چهار مسئله درباره دنيا بيان كردند

ج البالغه از امرياملومنني عليه   :فرمايد ست كه حضرت در پرهيز از دنيا مىالسالم نقل شده ا يك مسئله در 

  »1« »دار بالبالء حمفوفه«

  ها و بافند و تار و پود اين فرش از خنها و ريسمان ها مى مثل فرشى كه بافنده

______________________________  
 َتُدوُم َأْحَواُهلَا َو َال َيْسَلُم نـُزَّاُهلَا َأْحَواٌل ُخمَْتِلَفٌه َو َداٌر بِاْلَبَالِء َحمُْفوَفٌه َو بِاْلَغْدِر َمْعُروَفٌه َال «؛ 217خطبه : ج البالغه -)1(

َا َأْهُلَها ِفيَها َأْغرَاٌض ُمسْ  تَـْهَدَفٌه تـَْرِميِهْم ِبِسَهاِمَها َو تـُْفِنيِهْم َتارَاٌت ُمَتَصرَِّفٌه اْلَعْيُش ِفيَها َمْذُموٌم َو اْألََماُن ِمنـَْها َمْعُدوٌم َو ِإمنَّ
نـَْيا َعَلى َسِبيِل َمْن َقْد َمَضى ِحبِ  َلُكْم ِممَّْن َكاَن َأْطَوَل ِمْنُكْم َأْعَماراً َماِمَها َو اْعَلُموا ِعَباَد اللَِّه أَنَُّكْم َو َما أَنـُْتْم ِفيِه ِمْن َهِذِه الدُّ قـَبـْ

رِيَاُحُهْم رَاِكَدًه َو َأْجَساُدُهْم بَالَِيًه َو ِديَاُرُهْم َخالَِيًه َو آثَاُرُهْم َعاِفَيًه  َو َأْعَمَر ِديَاراً َو أَبـَْعَد آثَاراً َأْصَبَحْت َأْصَواتـُُهْم َهاِمَدًه وَ 
ِطَئَه اْلُمْلَحَدهَ َفاْسَتْبَدُلوا بِاْلُقُصوِر اْلَمَشيََّدِه َو النََّماِرِق اْلُمَمهََّدِه الصُُّخوَر َو اْألَْحَجاَر اْلُمَسنََّدَه َو اْلقُ  الَِّىت َقْد ُبِىنَ  ُبوَر الالَّ

ٍه ُموِحِشَني َو َأْهِل فـَرَاٍغ ُمَتَشاِغِلَني َال اخلَْرَاِب ِفَناوَها َو ُشيَِّد بِالتـُّرَاِب ِبَناوَها َفَمَحلَُّها ُمْقَرتٌِب َو َساِكنـَُها ُمْغَرتٌِب بـَْنيَ َأْهِل َحمَلَّ  َعَلى
نَـُهْم تـَزَاُوٌر  َيْسَتْأِنُسوَن بِاْألَْوطَاِن َو َال يـَتَـَواَصُلونَ  اِر َو َكْيَف َيُكوُن بـَيـْ نَـُهْم ِمْن قـُْرِب اجلَِْواِر َو ُدنـُوِّ الدَّ َو تـََواُصَل اجلِْريَاِن َعَلى َما بـَيـْ

ِه َو اْرتـََهَنُكْم َذِلَك اْلَمْضَجُع َو َضمَُّكْم يْ َقْد َطَحنَـُهْم ِبَكْلَكِلِه اْلِبَلى َو َأَكَلتـُْهُم اجلََْناِدُل َو الثـََّرى َو َكَأْن َقْد ِصْرُمتْ ِإَىل َما َصاُروا ِإلَ 
ٍس ما َأْسَلَفْت َو ُردُّوا ِإَىل الّلِه َمْوالُهُم َذِلَك اْلُمْستَـْودَُع َفَكْيَف ِبُكْم َلْو تـََناَهْت ِبُكُم اْألُُموُر َو بـُْعِثَرِت اْلُقُبوُر ُهناِلَك تـَبـُْلوا ُكلُّ نـَفْ 

  ».ما كانُوا يـَْفتَـُرونَ احلَْقِّ َو َضلَّ َعنـُْهْم 
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  .كالف ها است
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  :فرمايد السالم مى امام على عليه

خداوند متعال بافت اين دنيا را به حوادث بافته و اين خانه را به انواع سخىت ها و بالها و مشقت ها و بالها پيچيده و 
  .كرديد هاىي كه خداوند متعال برايتان قرار داده دست، پيدا منى ارزشاگر اين بالها و سخىت ها و مشقات نبود مشا به 

  :فرمايد در فرازى ديگر مى

  »1« »َو ِإنَّ اْليَـْوَم اْلِمْضَماَر َو َغداً السَِّباَق َو السَّبَـَقُه اْجلَنَُّه َو اْلَغاَيُه النَّارُ «

ميدان مترين، ميدان فعاليت، ميدان ورزش هاى . داند امروز مشا در جاىي هستيد كه خداوند متعال اين جا را مضمار مى
ها مهني  ترين ورزش ها عنوان مسائل عملى و اخالقى در اختيار انسان قرار داده است و سنگني سنگني و اين فعاليت

  .مسائل است در صورتى كه انسان خبواهد آن مسائل را حتقق ببخشد

يك مردى : چه خرب است؟ گفتند: كردند مجعيىت را ديدند پرسيدند عبور مىوآله از حملى  عليه اهللا پيامرب بزرگ اسالم صلى
لواىن را نشان مى   :دهد، پيغمرب اكرم فرمودند چشمه هاى خمتلفى از 

   هاى لوان شجاع در فرهنگ خدا آن انساىن است كه بر شهوات و خواسته

لواىن و شج »2« غلطش پريوز شود    اعتبا تعدادى سنگ و آهن بازى كردن 

______________________________  
 َأَال َو أَمَّا بـَْعُد َفِإنَّ الدُّنـَْيا أَْدبـََرْت َو آَذَنْت ِبَوَداٍع َو ِإنَّ اْآلِخَرَه َقْد أَقْـبَـَلْت َو َأْشَرَفْت بِاطَِّالعٍ «؛ 28خطبه : ج البالغه -)1(

 يـَْوِم بَـَقُه اْجلَنَُّه َو اْلَغايَُه النَّاُر أَ َفَال َتاِئٌب ِمْن َخِطيَئِتِه قـَْبَل َمِنيَِّتِه أَ َال َعاِمٌل ِلنَـْفِسِه قـَْبلَ ِإنَّ اْليَـْوَم اْلِمْضَماَر َو َغداً السَِّباَق َو السَّ 
َجِلِه فـََقْد نـََفَعُه َعَمُلُه َو َملْ َيْضُرْرُه َأَجُلُه َو َمْن بُوِسِه َأَال َو ِإنَُّكْم ِىف أَيَّاِم أََمٍل ِمْن َورَاِئِه َأَجٌل َفَمْن َعِمَل ِىف أَيَّاِم أََمِلِه قـَْبَل ُحُضوِر أَ 

َر  َبِه َكَما تـَْعَمُلوَن ِىف الرَّْهَبِه َأَال َو ِإىنِّ َملْ أَ َقصََّر ِىف أَيَّاِم أََمِلِه قـَْبَل ُحُضوِر َأَجِلِه فـََقْد َخِسَر َعَمُلُه َو َضرَّهُ َأَجُلهُ َأَال َفاْعَمُلوا ِىف الرَّغْ 
اِطُل َو َمْن َال َيْسَتِقيُم ِبِه اْهلَُدى َجيُرُّ ِبِه الضََّالُل َكاْجلَنَِّه نَاَم طَاِلبـَُها َو َال َكالنَّاِر نَاَم َهارِبـَُها َأَال َو ِإنَُّه َمْن َال يـَنْـَفُعُه احلَْقُّ َيُضرُُّه اْلبَ 

ِن َو ُدلِْلُتْم َعَلى الزَّاِد َو ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم اثـَْنَتاِن اتـَِّباُع اْهلََوى َو طُوُل اْألََمِل ِإَىل الرََّدى َأَال َو ِإنَُّكْم َقْد أُِمْرُمتْ بِالظَّعْ 
نـَْيا ِمَن الدُّنـَْيا َما َحتُْرُزوَن ِبِه أَنـُْفَسُكْم َغداً    ».فـَتَـَزوَُّدوا ِىف الدُّ
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الشَّْيُخ أَبُو اْلُفُتوِح الرَّاِزىُّ ِىف تـَْفِسريِِه، َعْن َرُسوِل «؛ 13668و  13667، حديث 114/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
ُب اْلَمْرِء وآله َقاَل َثَالٌث ُمْهِلَكاٌت َو َثَالٌث ُمْنِجَياٌت فَالثََّالُث اْلُمْهِلَكاُت ُشحٌّ ُمطَاٌع َو َهًوى ُمتََّبٌع َو ِإْعَجا عليه اهللا اللَِّه صلى

  ».السالم اْهلََوى َشرِيُك اْلَعَمى السالم أَنَُّه َقاَل عليه ْن أَِمِري اْلُموِمِنَني عليهِبنَـْفِسِه اْخلَبَـَر عَ 

  ».وآله َأْشَجُع النَّاِس َمْن َغَلَب َهَواهُ  عليه اهللا َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى«؛ 13659، حديث 112/ 12: مستدرك الوسائل

  ».وآله َأْعَدى َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَِّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ  عليه هللا قَاَل النَِّىبُّ صلى«؛ 64/ 67: حبار األنوار
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  .ها دارند ها و فعاليت ها و رياضت تر از انسان با بدن خود مترين نيست، حيوانات خيلى قوى

  :فرمايد امري املومنني مى

ها و  هاى خداوند كه موافق با طبع و قسمىت از خواسته كنيد، از جمموع خواستهتوانيد مترين   امروز مشا در ميدان مترين تا مى
هاى نفس در او به  شهوات تو نيست رو بر نگردانيد نفس خود را زجر بدهيد تا متكن براى پياده شدن هواها و خواسته

  .وجود نيايد

اريد خيلى سريع اين نفس بر مشا غلبه پيدا اگر مشا جلوى حركات نفس را كه موافقىت با فرامني خدا ندارد را باز بگذ
  »1« .رسد كه قرآن جميد كراراً تذكر داده است كند كه رهاىي از اين غلبه نفس امرى مشكل و گاهى حمال به نظر مى مى

   كالم فيض كاشاىن درباره نفس

ال مثل زده و م مرحوم فيض كاشاىن رمحهم   :فرمايد ىاهللا راه دادن به مشتهيات غلط نفس را به يك 

اىل را در باغچه مى ال را بريون مى كاريد و مهان روزهاى اول پشيمان مى وقىت مشا يك  آوريد، اگر پنج  شويد راحت 
ال را بريون بياوريد با دست ديگر امكان ندارد، دورش را بايد خاىل كنيم كلنگ و  سال و ده سال بگذرد، خبواهيد اين 

كلى است و اگر ساهلا بر آن بگذرد و مشا پشيمان شويد خبواهيد بريون بياوريد رنج بريون تيشه و ترب برداريد كه كار مش
اىل كه تبديل به يك    آوردن اين 
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   با اينكه با هزاران: فرمايد مى. تر است درخت خيلى سنگني شده خيلى سخت

ال ديگر متام شده و ديگر  ار  زمينهسخىت درخت را درآورده و اطمينان دارمي كه عمر اين  اى در زمني ندارد، اما در اول 
   بينيد از گوشه زمني جوانه بريون آمده مى

______________________________  
  »َو ما أُبـَرُِّئ نـَْفسى ِإنَّ النـَّْفَس َألَّماَرٌه ِبالسُّوِء ِإّال ما َرِحَم َرىبِّ ِإنَّ َرىبِّ َغُفوٌر َرحيمٌ «؛ 12: 53يوسف : قرآن كرمي -)1(
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  .است

نفس وقىت بر مشا غلبه كرد ممكن است بعد از پشيمان شدن با اين نفس مبارزه كنيد اما ممكن است دو روز آرام باشد، 
ممكن است يك هفته آرام باشد، ممكن است در يك سفر حج آرام باشد، ممكن است ده روز كنار حرم مطهر امام رضا 

كند، نگذاريد كه نفس بر مشا  باشد، وىل به حمض اينكه ميدان برايش باز شود تاخت و تازش را شروع مىالسالم آرام  عليه
هاى سخت و مطابق با حدود اهلى، او را به عقب برانيد و در جاى طبيعى  غلبه پيدا بكند با مترين هاى سنگني و رياضت

  .خودش قرار بدهيد

ها را داشته باشيد خداوند در روز قيامت به متام  ها و رياضت هستيد اين متريناگر مشا در اين چند روزى كه در اين دنيا 
ج البالغه مى اهل حمشر خطاب مى   :فرمايد فرمايد كه حضرت در 

  »َو ِإنَّ اْليَـْوَم اْلِمْضَماَر َو َغداً السَِّباَق َو السَّبَـَقُه اْجلَنَُّه َو اْلَغاَيُه النَّارُ «

  :فرمايد مىخداوند به اهل حمشر 

شت در مقابل اوست   .هر كسى در دنيا با اوامر و نواهى من مترين كامل داشته، 

شت وارد مى حركت مى   .شود و هر كسى كه مترين نكرده در ميدان مسابقه، آمادگى حركت ندارد كند و به 

  :فرمايد پروردگار در قرآن مى
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اين دو نظر يك نظر  »1« .شود و به شكل تا شده در جهنم ظاهر مىشود  دارد زانوى او باز منى مهني كه قدم اول را برمى
دنيا ميدان آزمايش و ميدان : آيد و نظر ديگر آميخته با حوادث و اين حوادث براى دنيا امرى ضرورى است و پيش مى

   مترين و ميدان رياضت

  .و حركت و فعاليت است

______________________________  
  »فـََو َربَِّك لََنْحُشرَنـَُّهْم َو الشَّياطَني ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثيا«؛ 19: 68ره مرمي اشاره است به سو  -)1(
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   السالم دنيا در كالم امرياملؤمنني عليه

  :السالم آمده است كه هاى امام على عليه در فرمايش

ىب كار و ىب عار نباشيد و تن پرور و سست  »1« .خداى متعال براى مشا خانه عمل قرار دادهقدر اين دنيا را بدانيد كه 
  .نباشيد، كسالت به مشا رو نكند، منزجر زندگى نكنيد و شاد باشيد و غرق در فعاليت و عمل خود

است، يعىن اوامر پروردگار به اجرا گذاشنت دستورهاى عملى پروردگار نشاط آفرين و تأمني كننده سالمىت براى بدن و جان 
و نواهى خداوند نفع دو جانبه دارد؛ هم تأمني كننده سالمت و آرامش بعد مادى انسان و هم تأمني كننده آرامش و 

  .سالمت بعد معنوى انسان است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن جميد مى

ترين مقام انساىن  به تدريج با امتحان شدن به عاىل كنيد جهان ابتالء است كه در اين ابتال مشا جهاىن كه در آن زندگى مى
  .رسيد و روحى مى

ها در زندگى  من مشا را به انواع برنامه »2« »الَّذى َخَلَق اْلَمْوَت َو احلَْياَه لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َو ُهَو اْلَعزيُز اْلَغُفورُ «
  .ها به احسن عمل دست پيدا كنيد ين آزمايشكنم تا مشا با قرار گرفنت در ا آزمايش مى
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ها  براى دست پيدا كردن به احسن عمل، معرفت الزم است، خلوص نيت الزم است، با گذشنت از اين مقدمات و كالس
   ها انسان به احسن عمل و آزمايش

______________________________  
السالم َكاَن َقْد  َو قَاَل عليه«؛ 77السالم، حديث  نني عليه؛ مواعظ أمرياملو 15تتمه، باب  19/ 75: حبار األنوار -)1(

َلُكْم َفَأْكِثُروا ِعَباَد اللَِّه اْجِتَهادَُكْم ِفيَها بِالتـَّ  نـَْيا َكَما زَاَلْت َعمَّْن َكاَن قـَبـْ َزوُِّد ِمْن يـَْوِمَها اْلَقِصِري لِيَـْوِم اْآلِخَرِه الطَِّويِل زَاَلْت َعْنُكُم الدُّ
اُر اْآلِخَرُه َداُر اْلَقرَاِر َو اجلَْزَاِء فـََتَجافـَْوا َعنـَْها َفِإنَّ اْلُمْغتَـرَّ َمِن اْغتَـ َفِإنـَّ  َا َلْن تعدَها َداُر اْلَعَمِل َو الدَّ نـَْيا ِإَذا تـََناَهْت [تـَْعُدَو ] رَّ ِ الدُّ

َاِإلَيـَْها أُْمِنيَُّه َأْهِل الرَّْغَبِه ِفيَها اْلُمْطَمِئنَِّني ِإلَيـْهَ    ».ا اْلُمْغتَـرِّيَن ِ

ناپذير  آنكه مرگ و زندگى را آفريد تا مشا را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و او تواناى شكست«؛ 67: 2ملك  -)2(
  ».و بسيار آمرزنده است

  

  279: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .رسد مى

  :فرمايد در آيات ديگر مى

انسان بايد مصمم باشد در متام  »1« .رسيد برسيد در قيامت به احسن جزا مىهر كدامتان كه در دنيا به احسن عمل 
  .هاى اهلى به احسن، دست پيدا كند برنامه

   دستياىب به مقامات اولياى اهلى

  :فرمايد السالم مى السالم به فرزندشان امام حسن عليه امرياملؤمنني عليه

كرامت و ارزش پيامرب اسالم را هدف قرار بده و آن قدر بكوش كه دهى شخصيت و مقام و   به آنچه كه در دنيا اجنام مى
ا برسيم خودت را به آن مقام برساىن، بر خالف كساىن كه مى  .گويند پيامرب كجا، امام كجا، مگر ممكن است ما به آ

خودش را به مقامات انبياء فرمايد كه انسان طوًال قدرت دارد  تواند برسد وىل قرآن جميد اين مسأله را بيان مى طوًال مى »2«
  .و اولياء برساند، ما افرادى را داشتيم كه مقام انبياء را نداشتند اما طوًال به آن مقام رسيدند
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وجود حضرت زهرا، مادر موسى ابن عمران، مادران انبياء و مادران ائمه، معموًال خود را به مقام امامت و واليت 
  .رساندند

السالم و بسيارى از ياران خود پيغمرب و ائمه طاهرين  السالم على اكرب عليه هاشم عليه بىندر بني مردان وجود مقدس قمر 
  .طوًال خود را به مقام امامت و واليت رساندند

______________________________  
ا َعِمُلوا َو نـََتجاَوُز َعْن َسيِّئاِِْم ىف أُولِئَك الَّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـُْهْم َأْحَسَن م«؛ 46: 16احقاف : برگرفته از آيات قرآن كرمي -)1(

  »َأْصحاِب اْجلَنَِّه َوْعَد الصِّْدِق الَّذى كانُوا يُوَعُدونَ 

  »َمُلونَ يـَعْ  َو الَّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِحلاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعنـُْهْم َسيِّئاِِْم َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَّذى كانُوا«؛ 7): 29(عنكبوت 

  »لَِيْجزِيـَُهُم الّلُه َأْحَسَن ما َعِمُلوا َو َيزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو الّلُه يـَْرُزُق َمْن َيشاءُ ِبَغْريِ ِحسابٍ «؛ 38): 24(نور 

َل َلمَّا أَقْـَبَل السالم قَا اْلِمْقَداِم َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«، وصيه أمرياملونني إىل احلسن؛ 8، باب 200/ 74: حبار األنوار -)2(
ِه َو أَِبيِه َو أُمِِّه َو َأِخيِه الصََّالُه َو  َأِمُري اْلُموِمِنَني عليه السََّالُم ِبْسِم الّلِه السالم ِمْن ِصفَِّني َكَتَب ِإَىل ابِْنِه احلََْسِن َعَلْيِه َو َعَلى َجدِّ

ْهِر الذَّامِّ ِللدُّنـَْيا السَّاِكِن َمَساِكَن اْلَمْوَتى الظَّاِعِن عَ الرَّْمحِن الرَِّحيِم ِمَن اْلَواِلِد اْلَفاِن اْلُمِقرِّ لِ  نـَْها لزََّماِن اْلُمْدِبِر اْلُعُمِر اْلُمْسَتْسِلِم ِللدَّ
نـَْيا َو َغداً ِإَىل اْلَوَلِد اْلُمومِِّل َما َال يُْدرُِك السَّاِلِك َسِبيَل َمْن َقْد َهَلَك َغَرِض اْألَْسَقاِم َو َرِهيَنِه اْألَ  يَّاِم َو َرِميَِّه اْلَمَصاِئِب َو َعْبِد الدُّ
اِت َو َصرِيِع الشََّهَواِت َو َخِليَفِه َتاِجِر اْلُغُروِر َو َغِرِمي اْلَمَنايَا َو َأِسِري اْلَمْوِت َو َحِليِف اْهلُُموِم َو َقرِيِن اْألَْحزَاِن َو َرِصيِد اْآلفَ 

  ».نَّ ِفيَما تـَبَـيـَّْنُت ِمْن ِإْدبَاِر الدُّنـَْيا َعىنِّ اْألَْمَواِت أَمَّا بـَْعُد َفإِ 

  

  280: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »1« »سلمان منا اهل البيت«

كند، سلمان در طول امامان و انبياء قرار گرفت، يا كساىن بودند كه از تعاريفى كه انبياء  اين روايت مهني معنا را بيان مى
  .ها خود را در خط طوىل به مقام واليت و امامت رساندند شود كه آن ها كردند معلوم مى در مورد آن

  :در روايت آمده است كه
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السالم در سايه ديوارى نشسته بودند كه يك مرتبه ديوار شروع   خيلى هواى مدينه گرم بود و مادر مقدس حضرت باقر عليه
السالم خيلى عادى به ديوار  امام زين العابدين عليهالسالم بود،  كرد به برگشنت و حضرت هم حامله به حضرت باقر عليه

  :و نيز نقل شده است »2« .بايست، ديوار ايستاد، ايشان تشريف بردند، بعد ديوار رخيت: فرمودند

السالم در منزلشان براى وضو گرفنت كنار حوض  السالم و نبريه امام جمتىب عليه سيده نفيسه خاتون عروس امام صادق عليه
اى را   اى دست يك پسر سيزده چهارده ساله بودند در زدند، خدمتكار در خانه را باز كرد، يك خامن يهوديه آىب نشسته

اش را عوض كرده بود، اين خامن وقىت رسيد كه حضرت نفيسه  گرفته بود، قابله هم چشمش را كور كرده بود، هم قيافه
هر دكرتى كه در اين شهر بوده من : گريه كردن و گفت  خاتون هنوز بود، حضرت هنوز وضو نگرفته بودند، شروع كرد به

روم تا اين بچه  اين بچه را بردم معاجله نشده، باالخره مرا راهنماىي كردند به حمضر مقدس مشا برسم، من از در اين خانه منى
حال تأثرشان دست  مشا نزد خدا آبرو دار هستيد، ايشان هم شروع كردند به گريه كردن، با مهان: شفا بگريد؛ چون گفتند

   مباركشان را نزديك صورت بچه

______________________________  
قَاَل يَا أَِمَري اْلُموِمِنَني َأْخِربِْىن َعْن َأِىب َذرٍّ اْلِغَفاِرىِّ «، ما تفضل صلوات اهللا عليه به؛ 8، باب 121/ 10حبار األنوار  -)1(

ْعُت َرُسوَل اللَّهِ  َقاَل عليه وآله يـَُقوُل َما َأظَلَِّت اخلَْْضرَاءُ َو َال أَقـَلَِّت اْلَغبـْرَاءُ َذا َهلَْجٍه َأْصَدَق ِمْن َأِىب َذرٍّ َقاَل  عليه اهللا صلى السالم مسَِ
ُكْم ِمبِْثِل لُْقَماَن احلَِْكيِم َعِلَم ِعْلَم لَ يَا أَِمَري اْلُموِمِنَني َأْخِربِْىن َعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسىِّ َقاَل َبْخ َبْخ َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل اْلبَـْيِت َو َمْن 

  ».اْألَوَِّل َو ِعْلَم اْآلِخرِ 

عْن َأِىب الصَّبَّاِح َعْن َأِىب َجْعَفٍر «؛ 1السالم، حديث  ، باب مولد أىب جعفر حممد بن على عليه469/ 1: الكاىف -)2(
ًه َشِديَدًه فـََقاَلْت بَِيِدَها َال َو َحقِّ اْلُمْصَطَفى َما أَِذَن السالم َقاَل َكاَنْت أُمِّى َقاِعَدًه ِعْنَد ِجَداٍر فَـ  عليه ْعَنا َهدَّ َتَصدََّع اجلَِْداُر َو مسَِ

َو ذََكَر أَبُو َعْبِد اللَِّه  اَل أَبُو الصَّبَّاحِ اللَّهُ َلَك ِىف السُُّقوِط فـََبِقَى ُمَعلَّقاً ِىف اجلَْوِّ َحىتَّ َجازَْتُه فـََتَصدََّق َأِىب َعنـَْها ِمبِاَئِه ِديَناٍر قَ 
يَقًه َملْ ُتْدَرْك ِىف آِل احلََْسِن اْمرَأٌَه ِمثْـُلَها عليه َتُه أُمَّ أَبِيِه يـَْوماً فـََقاَل َكاَنْت ِصدِّ   ».السالم َجدَّ

  

  281: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  بردند، انگشتانشان را حركت دادند، آب دستشان را به صورت اين بچه پاشيدند،

  :فرمايد قرآن جميد هم مى »1« .چشمشان خوب شد و صورتشان به صورت اوليه برگشت
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  .راه مهه مشا براى رسيدن به مقامات عاىل انساىن باز است

   هاى اهلى صرب در برابر آزمايش

  :فرمايد خداوند متعال مى

ُلَونَُّكْم ِبَشىْ « مهگى مشا را به  »2« » اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر الصَّاِبرينَ ٍء ِمَن اْخلَْوِف َو اجلُْوِع َو نـَْقٍص ِمَن  َو لََنبـْ
  .شود از آزمايش و امتحان مشا گذشت بكنم مشا در حمور دين قرار گرفته ايد و به طور قطع منى كشامن آزمايش مى

  :فرمايد هم چنني در سوره عنكبوت مى

مردم بيايند و بگويند كه ما مومنيم و اهل خداييم و اهل  »3« » يـُتْـرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمّنا َو ُهْم ال يـُْفتَـُنونأَ َحِسَب الّناُس َأْن «
هاى سنگني آزمايش نكنيم و رها بگذارمي و اصًال براى مردم سخىت و مشكالتى پيش  اسالميم و ما مردم را به آزمايش

   شوند، استعدادهاى نيايد، اگر چنني باشد كه مردم پخته منى

______________________________  
  .88 -87/ 5: رياحني الشريعه -)1(

ترديد مشا را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش خبشى از اموال و كسان و  و ىب«؛ 2: 155بقره  -)2(
  ».را بشارت ده و صربكنندگان. كنيم آزمايش مى[نباتى يا مثرات باغ زندگى از زن و فرزند ]  حمصوالت

به وسيله جان، ]  شوند و آنان اميان آوردمي، رها مى: اند، مهني كه بگويند آيا مردم گمان كرده«؛ 29: 2عنكبوت  -)3(
  »گريند؟ مورد آزمايش قرار منى[مال، اوالد و حوادث 

  

  282: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند خداىي بروز منى

  به دانه است، دانه تا در زمني نرفته و آزمايش نسبت به انسان مثل نسبت زمني

   ارزش است و مشا يك دانه هاى خاك روى سرش نرخيته كه پوچ و ىب اين مهه اليه
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گذارد، چون ارزشى  سيب را از توى سيب در بياوريد آن را به مهه جاى عامل بربيد و قيمت برايش بگذاريد كسى قيمىت منى
ريزند و يا يك دانه پرتقال وقىت يك دانه  آورند و دور مى دانه را از دهانشان در مى خورند ندارد، معموًال مردم وقىت سيب مى

رود، داخل زمني و زير گل شروع  ارزد، اما مهني دانه سيب وقىت مى ارزد، يا يك عدد گندم چقدر مى است چقدر مى
اك و كود را رد بكند، باال بيايد تا خبواهد كند به فعاليت تا در زمني ريشه كرده زمني را پاره كند اين مهه بار سنگني خ مى

ار را رد بكند، چقدر بايد مشقت بكشد، اما تا خبواهد از اين مهه مشقات در  اين مهه آفتاب و تابستان و زمستان و 
ن كه خريد، اما اال ها به صورت دانه بود كسى منى گويند ده ميليون تومان، اما وقىت اين سيب شود يك باغ و مى بيايد، مى

گويند، بيست ميليون تومان، ده ميليون تومان، پنج ميليون تومان، چرا كه ارزش پيدا كرده  رشد كرده و باغ شده است مى
هاى اهلى نگذرد به  است به خاطر گذشنت از اين مهه عددهاى سنگني، انسان هم مهني طور است، اگر از اين مهه عذاب

  .نشيند بار منى

كند، نه نفس مطمئنه پيدا  انه بسته است نه صورت نظرى و نه عقل عملى پيدا مىدرخت وجودت به صورت يك د
كند، نه اعمالش در پيشگاه  كند، نه حيات مطمئنه پيدا مى كند، نه نفس مرضيه پيدا مى كند، نه نفس راضيه پيدا مى مى

دهد و يك  قدار به بدن مىخورد و خوراكش را هم يك م شود، به عنوان يك جنبنده اى است كه مى خداوند قبول مى
  :فرمايد قرآن جميد مى. ريزد ارزش ديگرى ندارد كند و بريون مى مقدارش را هم تبديل به كود مى

   آزمايش پنج گانه انسان

  .دهيم مشا مردم مومن را حتماً در معرض پنج آزمايش قرار مى

ُلَونَُّكْم ِبَشىْ «   » نـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفِس َو الثََّمراِت َو َبشِِّر الصَّاِبرينَ ٍء ِمَن اْخلَْوِف َو اجلُْوِع َو  َو لََنبـْ
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ا ما را وادار   يكى در موقع خطرناك ترس است تا ما با دمشنان خدا و اسالم و انسانيت درگريى پيدا نكنيم، مبادا ابرقدر
  شيم تا دمشن براى بردن مهه سرمايه هاى مادى و معنوى ما راحت باشد وكنند كه به كلى عقب بنشينيم و ساكت با

   كنيم، با گرسنگى مشكلى براى دمشن پيش نيايد، ما با خوف مشا را آزمايش مى

هايتان  كنيم، با بچه كنيم، با جان خودتان مشا را آزمايش مى كنيم، با كم شدن اموال مشا را آزمايش مى مشا را آزمايش مى
  .كنيم، اين دار، دار آزمايش است با اين موانع سخت هم آزمايش مىمشا را 



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

 

  :فرمايد در آيه ديگر مى

َو  َن َأْشرَُكوا أَذًى َكثرياً َو ِإْن َتْصِربُوالَُتبـَْلُونَّ ىف أَْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َو ِمَن الَّذي«
انگار مهني آيه مهني امسال نازل شده و مهني امروز نازل شده و مهني االن براى  »1« »تـَتـَُّقوا َفِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور

  .خاطر اين ملت نازل شده است

  »2« .تشود، گويا براى مهان حلظه نازل شده اس اش كهنه منى يك كلمه: فرمايد از عجايب قرآن كرمي است كه پيغمرب مى

______________________________  
هايتان امتحان خواهيد شد، و مسلماً از كساىن كه پيش از مشا كتاب  يقيناً در اموال و جان«؛ 3: 186آل عمران  -)1(

در برابر آزار [از كساىن كه شرك آوردند، سخنان رنج آور بسيارى خواهيد شنيد، و اگر ] نيز] آمساىن به آنان داده شده و
اين امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات .] سزاوارتر است[بپرهيزيد ]  از جتاوز از حدود اهلى[شكيباىي ورزيد و ]  اينان
  ».است

َعْن يُوُسَف ْبِن َعْبِد ]  تفسري العياشى[« ؛ 25، فضل القرآن و إعجازه، حديث 1، باب 24/ 89: حبار األنوار -)2(
َني ِإنَّا ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَك احلَْاِرِث اْألَْعَوِر َقاَل َدَخْلُت َعَلى أَِمِري اْلُموِمِنَني َعِلىِّ ْبِن َأِىب طَاِلٍب ع فـَُقْلُت يَا َأِمَري اْلُموِمنِ الرَّْمحَِن َرفـََعُه ِإَىل 

ْعَنا َأْشَياَء خمُْ  ْعَنا الَِّذى َنُسدُّ ِبِه ِدينَـَنا َو ِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك مسَِ َتِلَفًه َمْغُموَسًه َال َنْدرِى َما ِهَى َقاَل أَ َو َقْد فـََعُلوَها قـُْلُت نـََعْم مسَِ
ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى َرئِيُل فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد َسَيُكوُن ِىف أُمَِّتَك ِفتـَْنٌه قـُْلُت َفَما اْلَمْخرَُج ِمنـَْها فـَقَ  عليه اهللا َقاَل مسَِ َل  اوآله يـَُقوُل أَتَاِىن َجبـْ

َنُكْم َو ُهَو اْلَفْصُل  َلُكْم ِمْن َخْريٍ َو َخبَـُر َما بـَْعَدُكْم َو ُحْكُم َما بـَيـْ لَْيَس بِاْهلَْزِل َمْن َولَِيُه ِمْن َجبَّاٍر ِكَتاُب اللَِّه ِفيِه بـََياُن َما قـَبـْ
لَُّه اللَُّه َو ُهَو َحْبُل اللَِّه اْلَمِتُني َو ُهَو الذِّْكُر احلَِْكيُم َو ُهَو الصِّرَاُط فـََعِمَل ِبَغْريِِه َقَصَمُه اللَُّه َو َمِن اْلَتَمَس اْهلَُدى ِىف َغْريِِه َأضَ 

ْلُعَلَماءُ ُهَو الَِّذى َملْ َجائُِبُه َو َال َيْشَبُع ِمْنُه ااْلُمْسَتِقيُم َال تـَُزيـُِّفُه اْألَْهَواءُ َو َال تـَُلبُِّسُه اْألَْلِسَنُه َو َال َخيُْلُق َعِن الرَّدِّ َو َال تـَنـَْقِضى عَ 
ْعنا قـُْرآناً َعَجباً يـَْهِدى ِإَىل الرُّْشِد َمْن َقاَل ِبِه ُصدِّقَ  َعُه َأْن َقاُلوا ِإنّا مسَِ َو َمْن َعِمَل ِبِه أُِجَر َو َمِن اْعَتَصَم ِبِه  ُتِكنَُّه اجلِْنُّ ِإَذ مسَِ

يدٍ ُهِدَى ِإىل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ُهَو اْلِكَتاُب الْ    ».َعزِيُز الَِّذى ال يَْأتِيِه اْلباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ
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  :فرمايد قرآن جميد پيچيده به معجزات است يك معجزه اش هم مهني است مى

  .كنيم ر خدا باشد مهه مشا را در مال و جانتان امتحان مىبه طور حتم و بدون اينكه در اين مسئله گذشىت در كا



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

 

   السالم امتحان اهلى در نظر امام على عليه

  :السالم يك نفر عرض كرد به امرياملؤمنني عليه

شود اگر باالترين پيغمرب هم دعا كند  اين دعا به هيچ عنوان مستجاب منى: دعا كنيد كه خدا ما را امتحان نكند فرمود
  .شود ىمستجاب من

جنگ ! درگريى براى ما پيش نيايد، خدايا! آزمايش براى ما پيش نيايد، خدايا! هيچ حادثه اى پيش نيايد، خدايا! خدايا
: السالم فرمود امرياملؤمنني عليه »1« .ها را براى ما پيش نيار كم شدن مال و كشته شدن بچه! براى ما پيش نيايد، خدايا

شود، از اين رو فرمود دعا كنيد  خواهيد بافت دنيا را با دعا از دنيا بگرييد منى ، مشا مىشود اصًال اين دعاها اجابت منى
  »2« .به ما توفيق دست يافنت به پريوزى بده! خدايا

  حكمت در بالها

ن كرده بود ظرف هايش را هم چيده بود، رفت غذا بياورد،  پيغمرب در يك خانه اى مهمان بودند، بنده خدا سفره را 
. افتد صاحب خانه فهميد آه االن مى: ها گفت حادثه شد، يك ختم مرغى هم سر ديوار بود، يكى از مهمان صحبت

  :گفت

  شكند، احلمدلّله تا نه منى: گفت. شكند افتد مى ختم مرغ االن مى: چه خربه؟ گفت

______________________________  
)1(-  

دُُكْم اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِفتـَْنِه ِألَنَُّه لَْيَس َأَحٌد ِإالَّ َو ُهَو ُمْشَتِمٌل َعَلى َال يـَُقوَلنَّ َأحَ «؛ 93حكمت : ج البالغه -)2(
ِت اْلِفَنتِ َفِإنَّ اللََّه ُسْبَحانَُه يـَُقوُل َو اْعَلُموا  َنٍه َو َلِكْن َمِن اْستـََعاَذ فـَْلَيْسَتِعْذ ِمْن ُمِضالَّ ا أَْمواُلُكمْ ِفتـْ   ».َو َأْوالدُُكْم ِفتـَْنهٌ  َأمنَّ
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: فرمودند. اى بر خنورده است، پيغمرب هم از سر سفره بلند شدند، يارانشان هم بلند شدند حاال در خانه من هيچ حادثه
خانه را نپسنديده در اين خانه نشسنت جايز نيست، برومي تا صاحب اين خانه به حادثه گرفتار بشود چون هنوز خدا اين 

   احلمد هللا از وقىت كه من از مادر متولد شدم تا حاال خوش بودم و هيچ اتفاقى »1« .است

هامي كم نشده و يك ضرر ماىل به من خنورده است و كسى از ما مريض نشدمي و  برامي نيفتاده است و يك سر مو از بچه
  .تر است تر باشد، موج بالها سنگني زيرا هر چه انسان به او نزديك بالىي به ما خنورد، بدان كه كامًال مورد تنفر خداوندى؛

  .ها بودند مشا احواالت انبياء را ببينيد متام پيغمربان غرق گرفتارى

  .شود تر مى ها سنگني تر بشود سخىت هر چقدر انسان به مقام قرب نزديك

  مؤمن و بال

  :يكى از داستانش را براى خود من نقل كردند

رفته هشتاد و دو سال هم بيشرت در دنيا زندگى نكرد، در مدتى كه اهل شهر با او برخورد داشتند دائم او  يكى از دنيا
شاد بود و مردم خيلى انتظار كشيدند كه يك بار او را متأثر ببينند اما نديدند، در ايام پريى يك روز تا ساعت يازده 

هنوز بعد از هفتاد سال در زندگى : وال كردند كه چه شده گفتدوازده ظهر او را غمناك ديدند، مومنني آمدند از او س
پسر : اى رخ نداده، ناراحتم كه موالى من رويش را از من بر گردانده، در اين گري و دار بود كه آمدند گفتند من حادثه

مت : عمه تان از روى اسب افتاده و سرش شكسته، خنديد و شاد شد و گفت    بهمثل اينكه من عجله كردم و 

______________________________  
وآله  عليه اهللا السالم ُدِعَى النَِّىبُّ صلى َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 20، باب شده ابتالء املون، حديث 256/ 2: الكاىف -)1(

بَاَضْت فـَتَـَقُع اْلبَـْيَضُه َعَلى َوِتٍد ِىف َحاِئٍط فـَثََبَتْت َعَلْيِه َو َملْ ِإَىل َطَعاٍم فـََلمَّا َدَخَل َمْنزَِل الرَُّجِل َنَظَر ِإَىل َدَجاَجٍه فـَْوَق َحاِئٍط َقْد 
وآله ِمنـَْها فـََقاَل َلهُ الرَُّجُل أَ َعِجْبَت ِمْن َهِذِه اْلبَـْيَضِه فـََو الَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما  عليه اهللا َتْسُقْط َو َملْ تـَْنَكِسْر فـَتَـَعجََّب النَِّىبُّ صلى

  ».وآله َو َملْ يَْأُكْل ِمْن َطَعاِمِه َشْيئاً َو َقاَل َمْن َملْ يـُْرَزأْ َفَما لِلَِّه ِفيِه ِمْن َحاَجهٍ  عليه اهللا ُرزِْئُت َشْيئاً َقطُّ قَاَل فـَنَـَهَض َرُسوُل اللَِّه صلى
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  .پروردگارم زدم، شروع كرد به استغفار كردن

ها عني عنايت پروردگار است به بنده  ثه روز خوىب نيست و عمر ىب حادثه عمر خوىب نيست، ابتال به آزمايشروز ىب حاد
  :فرمايد مؤمن، حضرت مى

اش در كدام جيبش  رود كه ده توماىن كند، يادش مى اگر يك روز براى مومن حادثه نرسد، مهان روز پروردگار او را حمروم منى
بيند كه نيست، يك مقدار تكان  بيند كه نيست، جيب بغلش مى جيب راستش مىبوده است، دست مى كند در 

خورد، نه اينكه براى مال ارزش قائل است، نه مال مومن در راه خدا است، اين طبيعت انسان است كه چيزى را كه  مى
شود  دهد و منى زش قرار مىخدا برايش ثواب آن رو : فرمايد شود، مهان ناراحىت را پيغمرب مى كند، ناراحت مى دارد گم مى

  .حادثه باشد مومن واقعى ىب

هاى خمتلف داشتند، روزى  ده سال پيغمرب در مدينه بيشرت نبودند در اين ده سال رهرب بزرگ اسالم هشتاد و دو بار جنگ
   گشتند، مردم خيال از يك جنگ برمى

  ايش بلندديدند، بالل صد رفتند زن و بچه را مى كردند متام شد، مهني كه مى مى

  :فرمود رخيتند مسجد، پيغمرب مى شد، الصاله، مهه مى مى

روز به روز ابتال، آزمايش، . خربگزاران ما خرب دادند فالن قبيله قصد محله به مدينه دارد، فردا بعد از مناز مهه آماده باشيد
ها را  ها لب نداشتند، بعضى ىها پا نداشتند، بعض بعضى. ها چشم نداشتند گشتند بعضى ها بر مى آن وقت از اين جنگ

ها را روز  آمد يواشكى در گوش يكى بگويد ثواب اين بيچاره گرداندند، هيچ كس هم منى روى ختت انداخته بودند و برمى
  .دهد قيامت كى مى

ِلُكْم َو ِمَن الَّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى َكثرياً ِإْن َتْصِربُوا َو لَُتبـَْلُونَّ ىف أَْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَبْ «
  »تـَتـَُّقوا َفِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور

اند،  هاىي كه قائل به ماده كه در زمان ما مهني كمونيسم است، اين: از يهوديان، از مسيحيان و از مشركني سه مثلث شوم
  از يهوديان از مسيحيان از مشركني،: فرمايد تراشيدند، پروردگار مىهاىي كه در خدا، خدا  اين
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  »َو لََتْسَمُعنَّ ِمَن الَّذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َو ِمَن الَّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكثرياً «

زنند، و در  كنند، به مالتان لطمه مى جاسوسى مى .كنند هاى بسيارى متوجه مشاست، عليه مشا اجياد جنگ مى اذيت
كنند و متام اجناس اتومبيل و  كنند، پول از خارج وارد اينجا مى كنند، احتكار مى سرزمينتان جنايت و جنگ افروزى مى

كنيم كه آيا  ها آزمايش مى كنند كه ما مشا را در برخورد با اين اذيت هاى گوناگون مى خرند، اذيت برنج را به هر قيمىت مى
  .اهل خداييد، يا اهل شكم و عافيت طلىب هستيد، مشا سر سازگارى با اوامر پروردگار داريد يا سر ناسازگارى

  :فرمايد قرآن جميد مى

مشا در مقابل اين سه خطر قرار داريد، البته براى رفع اين خطر بايد به انواع خطرات و حوادث دچار شويد، مشا بايد در 
   ت و اين مشكالتمقابل اين خطرا

صرب كنيد و از دايره دين بريون نرويد، مرتكب خطاى فكرى نشويد، مرتكب خطاى زباىن نشويد، تقوا پيشه كنيد، صرب 
آورد، اين وعده پروردگار است، از مهني  پيش بگرييد، يعىن ايستادگى در برابر حوادث، صرب و تقوى براى مشا پريوزى مى

  .هاى سنگني خداوند است كه در وجود انسان آفريده است و تقوا از سرمايهكنيم كه صرب  آيه استفاده مى

  :هر دو حالت رواىن است و اتفاقاً خداوند صرب و تقوا را به خودش نسبت داده است

  »1« »يا اهل التقوى و املغفره«

______________________________  
َعِلىُّ ْبُن َحامتٍِ َعْن ُسَلْيَماَن الزُّرَاِرىِّ َعْن َأْمحََد ْبِن «؛ 46، باب صاله العيدين، حديث 139 6/ 3: ذيب األحكام -)1(

السالم قَاَل تـَُقوُل بـَْنيَ ُكلِّ َتْكِبريَتـَْنيِ  ِإْسَحاَق َعْن َسْعَداَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى ْبِن َأِىب َمْنُصوٍر َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه
ِه َو َأْهَل التـَّْقَوى َو اْلَمْغِفَرِه اْلِعيَدْيِن اللَُّهمَّ َأْهَل اْلِكْربِيَاِء َو اْلَعَظَمِه َو َأْهَل اْجلُوِد َو اْجلَبَـُروِت َو َأْهَل اْلَعْفِو َو الرَّمحَْ ِىف َصَالِه 

ص ُذْخراً َو َمزِيداً َأْن ُتَصلَِّى َعَلى ُحمَمٍَّد َو آِل ُحمَمٍَّد َكَأْفَضِل َما  َأْسأَُلَك ِىف َهَذا اْليَـْوِم الَِّذى َجَعْلَتهُ ِلْلُمْسِلِمَني ِعيداً َو ِلُمَحمَّدٍ 
ْلُموِمَناِت َو اْلُمْسِلِمَني َو َصلَّْيَت َعَلى َعْبٍد ِمْن ِعَباِدَك َو َصلِّ َعَلى َمَالِئَكِتَك اْلُمَقرَِّبَني َو ُرُسِلَك َو اْغِفْر ِلْلُموِمِنَني َو ا

ُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ ِبَك اِت اْألَْحَياِء ِمنـُْهْم َو اْألَْمَواِت اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما َسَأَلَك ِعَباُدَك اْلُمْرَسُلوَن َو أَ اْلُمْسِلمَ 
  ».ِمْنُه ِعَباُدَك اْلُمْرَسُلونَ 
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يعىن ايستادگى، ثابت ماندن، با فشار حادثه از جا در نرفنت، تقوا هم از خدا  صبور يكى از صفات خدا است، صبور
  .است، حاال اگر كسى صرب نداشته باشد ديد پروردگار نسبت به او فرق خواهد كرد

   دو آيه شريفه درباره امتحان مردم

  :كند در دو آيه شريفه خداوند متعال مردم را امتحان مى

  :احزابآيه يازدهم سوره : آيه اول

داند كه  ها را شديد مى خداى متعال در اين آيه لغزش بعضى انسان »1« »ُهَناِلَك ابـُْتِلَى اْلُمْؤِمُنوَن َو زُْلزُِلواْ زِْلزَاًال َشِديًدا«
  »2« .در كوچكرتين حوادث دين را رها كرده و دنبال عيش و نوش خود بودند

______________________________  
  ».آجنا بود كه مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطراىب سخت دچار شدند«؛ 33: 11احزاب  -)1(

كه اسم اشاره است و » هنالك«كلمه » ُهناِلَك ابـُْتِلَى اْلُموِمُنوَن َو زُْلزُِلوا زِْلزاًال َشِديداً «؛ 428/ 16: امليزان -)2(
ر از جهت مكان، در اينجا اشاره است به زمان آمدن آن خمصوص اشاره به دور است، دور از جهت زمان، و يا دو 

به معناى امتحان، و » ابتالء«رسيد، و كلمه  لشكرها، كه براى مسلمانان مشكلى بود كه حل آن بسيار دور به نظر مى
به معناى قوت است، چيزى كه هست موارد استعمال شديد و قوى خمتلف » شده«به معناى اضطراب، و » زلزال«

اند در غري  ن غالب موارد استعمال شديد در حمسوسات است، و غالب موارد استعمال قوى به طورى كه گفتهاست، چو 
  ».شود شود، وىل شديد گفته منى حمسوسات است، و به مهني جهت به خداى تعاىل قوى گفته مى

ونان آزموده شدند تا خملص از منافق در اين زمان م: يعىن» ُهناِلَك ابـْتُِلَى اْلُموِمُنونَ «؛ 23/ 8: تفسري كشف االسرار
  .شناخته آيد

در آجنا «: گويد اينجا بود كه كوره امتحان اهلى سخت داغ شد، چنان كه در آيه بعد مى«؛ 221/ 17: تفسري منونه
  »ُهناِلَك ابـُْتِلَى اْلُموِمُنوَن َو زُْلزُِلوا زِْلزاًال َشِديداً » «مونان آزمايش شدند و تكان سخىت خوردند
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اى فكرى مىطب ماند، و در  شود، جسم او نيز از اين طوفان بر كنار منى يعى است هنگامى كه انسان گرفتار طوفا
اند مرتبا تكان  امي افرادى كه ناراحىت فكرى دارند در مهان جاى خود كه نشسته رود، بسيار ديده اضطراب و تزلزل فرو مى

  .منايند ا در حركات خود كامال مشخص مىمالند، و اضطراب خود ر  خورند، دست بر دست مى مى

ا بود  يكى از شواهد اين وحشت شديد اين بود كه نقل كرده اند پنج قهرمان معروف عرب كه عمرو بن عبدود سرآمد آ
خواند  رجز مى» عمرو بن عبدود«لباس جنگ پوشيده و با غرور خاصى به ميدان آمدند و هل من مبارز گفتند، خمصوصا 

شت و آخر  شت خواهند بود؟ آيا كسى از  مگر منى«: گفت ت را به مسخره گرفته بود، و مىو  گوئيد مقتولني مشا در 
شت در سر ندارد؟ هاى او سكوت بر لشكر حكمفرما بود، و كسى جرات مقابله را  وىل در برابر نعره! مشا شوق ديدار 
و پريوزى بزرگى نصيب مسلمانان منود كه در حبث السالم كه به مقابله برخاست  نداشت، جز على بن اىب طالب عليه

برند تا آبديده شود، مسلمانان خنستني نيز بايد در كوره حوادث  آرى فوالد را در كوره داغ مى. نكات مشروحا خواهد آمد
  ».سخت، خمصوصا غزواتى مهچون غزوه احزاب، قرار گريند تا آبديده و مقاوم شوند
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  :سوره عنكبوت است 52آيه : آيه دّوم

َنُكْم َشهيداً يـَْعَلُم ما ِىف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو الَّذيَن آَمُنوا بِاْلباِطِل َو كَ « َفُروا بِالّلِه أُولِئَك ُهُم ُقْل َكفى ِبالّلِه بـَْيىن َو بـَيـْ
ين مهه عليه من حرف زديد و گفتيد كه راه پيغمرب بني من و مشا فقط خداوند شهادت بدهد كه نشستيد ا »1« » اْخلاِسُرونَ 

  :اى كاش به پيغمرب اميان نياورده بودمي خدا شاهد است خداىي كه: غلط است و گفتيد

  » يـَْعَلُم ما ِىف السَّماواِت َو اْألَْرض«

ا و زمني مى   :فرمايد يه خداوند مىداند كه نيت من چه چيزى است آن وقت در دنباله آ داند و مى او مهه چيز را در آمسا

  » َو الَّذيَن آَمُنوا ِباْلباِطِل َو َكَفُروا بِاللَِّه أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ «

اى رفتند و منافق  كساىن كه رها كردند و رفتند و به باطل اميان آوردند به حساب اينكه باطل به دادشان برسد، يك عده
ها و افراد اهل گناه  اى هم عافيت طلب شايعه پراكىن، يك عده اى در گروه اى سلطنت طلب و عده شدند، يك عده

  .بودند
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  » َو َكَفُروا بِاللَِّه أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ «

  خواهيم، اين پيغمرب و اين دين و اين قرآن را ما اين خدا را منى: اما گفتند

______________________________  
آنچه ] او[ميان من و مشا شاهد باشد، ]  نسبت به حّقانّيت نبّومت[ه خدا كاىف است ك: بگو«؛ 29: 52عنكبوت  -)1(

اند مهان  گرويده و به خدا كفر ورزيده]  چون بت و طاغوت[داند، و آنان كه به باطل  ها و زمني است مى را در آمسان
  ».اند]  واقعى[زيانكاران 
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  :خواهيم منى

  » اْخلاِسُرونَ  وأُولِئَك ُهمُ «

ا باقى منى هاى خود را باخته ها متام سرمايه اين   .ماند، نه در دنيا و نه در آخرت اند، چيزى براى آ

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  26صرب در باليا 

  

  مشهد، حسينه كامشريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   االنبياء واملرسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع 

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين
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سخن در اين مسئله بود كه انسان از بدو والدت تا هنگام خروج از دنيا با حوادث گوناگوىن روبروست و اين حوادث 
 اقتضاى طبيعى هر انسان است، دور ماندن انسان از حوادث يك امر حماىل است، انسان به ناچار با حوادث گوناگون و

به قول قرآن جميد با عقبات خمتلفى روبرو است و اگر انسان در دايره اميان قرار بگريد اين حوادث و اين عقبات و اين 
اينكه يك انسان مومن حركت پر ارزش خود را در مدار اميان  تر براى او اتفاق خواهد افتاد و براى خطرات بيشرت و سنگني

  .از سعادت دنيا و آخرت حمروم نشود به خدا و شئون اميان به خدا حفظ كند و

ها را بشناسد و در  هاى بسيار مهمى در روان و نفس انسان تعبيه كرده كه انسان الزم است اين مايه خداوند متعال مايه
هاى عقبات و حوادث  ها، خطرات و ضربه ها را به كار گريد تا با به كار گرفنت آن مايه برخورد با مواقع و عقبات اين مايه

  .را دفع كند

   قسمت اعظم از حوادث براى اهل اميان جنبه ابتالء و آزمايش دارد و اين
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ها براى اهل خدا از طرف خداوند تبارك و تعاىل عالوه بر اينكه عنايت و لطف است، علت بروز استعدادهاى  آزمايش
ها، هر انسان دور از خدا را به وجود مقدس حضرت حق نزديك  يشقرار داده شده خدا در وجود انسان است و اين آزما

  .كند مى

در علل قرب به پروردگار هيچ كدام از علتها ارزش حوادث و ابتالئات را نداشته باشد، قرآن جميد وقىت : شايد بتوان گفت
اى  غمرب و قبل از واليت هر وىلكند قسمت اعظم رشد و كماىل را كه قبل از نبوت هر پي به زندگى انبيا و اوليا اشاره مى

  .داند ها مى به دست آورده، مرهون مهني ابتالئات و آزمايش

عمران خيلى در قرآن جميد آمده چون زندگى اين مرد از بدو والدت تا پايان حياتش در  بن داستان شگفت انگيز موسى
لسالم مهيشه در برخورد با حوادث از مهان ا ترين حوادث دنياىي بوده و وجود مقدس موسى عليه دنيا آميخته با سنگني

ره بردارى مى هاى اهلى كه در وجود او و ديگر انبيا عليهم مايه كرده و متام جوانب حادثه و آزمايش را فقط  السالم هست 
  .داد به نفع اجياد شخصيت عاىل اهلى در خودش تغيري مى

آن حاالت عاىل در روان و نفسش نباشد و يا آشنا باشد وىل و اگر انسان در برخورد با اين عقبات و حوادث، آشناى با 
حادثه كامال در برخورد جهت ضربه . طلىب بر او حاكم باشد ها سست اراده و كم ظرفيت و عافيت در برخورد با حادثه

   زدن به
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  .شخصيت او و حيات معنوى او تغيري جهت خواهد داد

   صرب و اميىن در برابر حوادث

هاى  عاىل كه خداوند متعال در وجود انسان قرار داده مساله صرب است مايه صرب براى اميىن از ضربه يكى از اين حاالت
  .ها عنايت شده است حوادث به انسان

ره انسان در برخورد به هر حادثه بردارى كند تا حادثه را به نفع خودش تغيري جهت بدهد  اى بايد از اين مقام عاىل اهلى 
اى خداىي استفاده نكند حادثه براى او ضربه خواهد داشت ولو اينكه حادثه مثبت باشدچون اگر انسان از    .اين مايه پر

  :به اين آيه شريفه دقت كنيد

ها و حوادث و به قول  ما هيچ حادثه مثبىت در تاريخ عامل تا االن به مانند حادثه نزول قرآن جميد نداشتيم، در بني پديده
  بقره، در قرآن جميد در سوره مباركه
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تر از  تر و مثبت تر و پرارزش تر و مهم اى براى بشر وسيع بني ابتالئات هيچ ابتالىي براى بشر و آزمايشى براى بشر و حادثه
بيش از شش  »2« » ِمَن اْجلِنَِّه َو النَّاسِ «از اول سوره مباركه محد تا : يكى اينكه »1« .حادثه نزول قرآن جميد نبوده است

هزار آيه است، صد و چهارده سوره، صد و بيست حزب، انسان با دقت بايد در اين آيات غور بكند؛ تا غور در آيات 
عظمت اين حادثه را به انسان نشان بدهد يا مراجعه بكند به نظراتى كه پيغمرب راجع به قرآن داده، يا مراجعه كند به 

السالم تا وقىت كه بني مردم بودند براى مردم بيان كردند، كه  ال ائمه طاهرين عليهمنظرياتى كه دويست وهشتاد و هشت س
جمموع نظريات پروردگار و پيغمرب و ائمه طاهرين نسبت به قرآن اين است، كه قرآن جميد براى پروردگار ما فوق متام 

ز مهه موجودات آمسان و زمني ارزشش هاىي است كه خداوند متعال در اين عامل وجود قرار داد، كتاىب است كه ا ارزش
  »3« .ها، انبيا و شخص پيغمرب ارزشش بيشرت است بيشرت است، از متام مالئكه عامل ارزشش بيشرت است، از متام انسان

  غريقابل رؤيت بودن پروردگار

  ايت در شود چون كه وجود ىب شود، چرا ديده منى خداوند متعال ديده منى
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______________________________  
ا ِإالَّ اْلفاِسُقونَ «؛ 2: 99بقره  -)1(   »َو َلَقْد أَنـْزَْلنا ِإلَْيَك آياٍت بـَيِّناٍت َو ما َيْكُفُر ِ

  ».از جّنيان و آدميان«؛ 114: 6ناس  -)2(

  6، 5، 3، باب فضل القرآن، حديث 600 -599/ 2: الكاىف -)3(

 السالم ِإنَّ اْلَعزِيَز اْجلَبَّاَر أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِكَتاَبُه َو ُهَو الصَّاِدُق اْلَبارُّ ِفيِه َخبـَرُُكْم َو َخبَـُر َمنْ  َعْبِد اللَِّه عليهقَاَل أَبُو «؛ 3حديث 
َلُكْم َو َخبَـُر َمْن بـَْعَدُكْم َو َخبَـُر السََّماِء َو اْألَْرِض َو َلْو أََتاُكْم َمْن ُخيِْربُُكْم عَ    ».ْن َذِلَك َلتَـَعجَّْبُتمْ قـَبـْ

السالم قَاَل ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِفيِه َمَناُر اْهلَُدى َو َمَصاِبيُح الدَُّجى فـَْلَيْجُل َجاٍل  طَْلَحَه ْبِن َزْيٍد َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 5حديث 
  ».ُه قـَْلِب اْلَبِصِري َكَما َميِْشى اْلُمْسَتِنُري ِىف الظُُّلَماِت بِالنُّورِ َبَصَرُه َو يـَْفَتُح لِلضَِّياِء َنَظَرُه َفِإنَّ التـََّفكَُّر َحَيا

يَلَه قَاَل َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 6حديث  السالم َأْصَحابَُه اْعَلُموا َأنَّ  السالم َكاَن ِىف َوِصيَِّه َأِمِري اْلُموِمِنَني عليه َعْن َأِىب مجَِ
  ».نـََّهاِر َو نُوُر اللَّْيِل اْلُمْظِلِم َعَلى َما َكاَن ِمْن َجْهٍد َو َفاَقهٍ اْلُقْرآَن ُهَدى ال
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اى قدرت ندارد كه او را ببيند، موسى بن عمران هم كه تقاضاى رؤيت   ايت اصوال قابل رويت نيست، و هيچ ديده ىب
  .امكان ديدن من وجود ندارد، و واقعاً وجود ندارد: فرمودندكرد، پروردگار رويت خود را نفى ابدى كردند، 

  :در سوره طه به موسى بن عمران فرمود

روى خود را نگاه كن، يك جتلى به اين كوه شد، البته اين جتلى جتلى مطلق كه نبوده، اين نظر نظر مطلق كه  اين كوه روبه
آمد، اين جتلى و اين نظر، يك نظر و جتلى بسيار  چه پيش مىنبوده، اگر جتلى و نظر مطلق بود، معلوم نبود كه در عامل 

توانيم يك مقدار خودمان را به  فهميم مهني جتلى جزئى چه بوده، وىل با مهني مسئله برق، ما مى جزئى بوده، و حاال ما منى
  .جزئيت اين جتلى نزديك كنيم، عقول عاليه استعداد درك مطلقش را ندارند

كند، اگر يك المپى را مستقيماً هر چقدر  كند، نزديك به چند ميليون ولت برق توليد مى يد مىوقىت كارخانه، برق تول
  .پرقدرت باشد، خبواهند به مهني چند ميليون ولت وصلش بكنند المپ كشش اين چند ميليون ولت را ندارد



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

 

خورد، تا وقىت  اين برق مهار مى قدر در طريق حركت به كنند، آن در مهه جاى دنيا رسم است برق توليد شده را مهار مى
شود كه  شود بيست و پنج آمپر و تازه خود اين مقدار آمپر هم با مهني كنتور مهار و كنرتل مى به كنتور منزل مشا برسد، مى

اين المپ به اندازه توان خودش بتواند از قدرت و اين نور استفاده بكند، حاال پروردگار عامل چقدر نظر مطلق و جتلى 
  .را كنرتل كردند، اين از فهم عقول عاليه هم خارج است مطلق

  هاى بني انسان و پروردگار حجاب

  :در روايات و اخبار آمده كه

انسان اگر خبواهد به آن قرب واقعى برسد، صد و چهل هزار منزل را بايد عبور بكند، هفتاد هزار حجاب ظلماىن، در راه 
ماىن هفتاد هزار حجاب نورى در ميان است، از اين هفتاد هزار حجاب هاى ظل است، و بعد از دريده شدن اين حجاب

نورى كه بگذرد، به مقام قرب معنوى رسيده، وقىت كه هر هفتاد هزار حجاب ظلماىن و هفتاد هزار حجاب نورى را پشت 
  بيند بني او و ىايت فاصله وجود دارد، م بيند بني او و بني وجود مقدس او ىب رسد، مى سر گذاشته به آجنا كه مى

  294: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا به  »1« توان ديد، اى وجود دارد، كه نه ابتدا و نه انتهايش را مى بني مقام حضرت احديت يك فاصله مهاجنا است كه آ
  :گويند زبان خودشان مى

و اين حركاتش يك جتلى كند كه عدم حمض است،  كه انسان فناى حمض است، هم ازًال هم ابداً يعىن مهاجنا فكر مى
بسيار ضعيف حضرت حق است، آن هم به تناسب ظرفيت خود انسان، البته ما با شنيدن اين مسائل نبايد دست و پاى 

  .خودمان را گم كنيم، و نبايد يك نااميدى خطرناك و وحشتناك بر دل ما حاكم شود

  :خداى متعال در قرآن جميد فرموده

  .گريى از حمرمات است شده اجراى واجبات و كنارهها خواسته  آنچه كه از انسان

   كنيم، و نه به متام معنا از حمرمات كناره كه ما نه به متام معنا واجبات را اجرا مى

  .كه به اين حد خمتصر هم قانع هستند، كه ما واجبات را اجرا كنيم و از حمرمات كناره گريى كنيم. كنيم گريى مى
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اى كل واجبات افتادمي، و نه تا حاال از اول تكليفمان يك روز به ما گذشته كه پاك پاك  وىل ما نه تنها در دايره اجر 
هوشى به ما زده باشند، بيست و چهار ساعت به  گذرانده باشيم، مگر اينكه در بيمارستان گري كرده باشيم، يك آمپول ىب

از هفتاد هزار حجاب نورى رد بشومي، بعد  خواهيم از هفتاد هزار حجاب ظلماىن رد بشومي، بعد هوش نيامده باشيم، مى
اى    بفهميم كه چقدر كوچكيم، چون با وجود حجا

______________________________  
َزْيِد ْبِن َوْهٍب َقاَل ُسِئَل َأِمُري «؛ 1، احلجب و األستار و السرادقات، حديث 5، باب 40/ 55: حبار األنوار -)1(

بـَْنيِ احلُُْجِب فـََقاَل أَوَُّل احلُُْجِب َسبـَْعٌه ِغَلُظ ُكلِّ ِحَجاٍب ِمنـَْها َمِسريَُه َمخِْسِماَئِه َعاٍم َو بـَْنيَ ُكلِّ ِحَجا السالم َعنِ  اْلُموِمِنَني عليه
َحَجَبُه ُكلِّ ِحَجاٍب ِمنـَْها َسبـُْعوَن  امٍ َمِسريَُه َمخِْسِماَئِه َعاٍم َو احلَِْجاُب الثَّاِىن َسبـُْعوَن ِحَجاباً بـَْنيَ ُكلِّ ِحَجابـَْنيِ َمِسريَُه َمخِْسِماَئِه عَ 

ا ُدَخاٌن َو ِمنـَْها َسَحاٌب َو ِمنـَْها بـَْرٌق َو أَْلَف َمَلٍك قـُوَُّه ُكلِّ َمَلٍك ِمنـُْهْم قـُوَُّه الثـََّقَلْنيِ ِمنـَْها ظُْلَمٌه َو ِمنـَْها نُوٌر َو ِمنـَْها نَاٌر َو ِمنـْهَ 
ُكلِّ ِمنـَْها َرْمٌل َو ِمنـَْها َجَبٌل َو ِمنـَْها َعَجاٌج َو ِمنـَْها َماءٌ َو ِمنـَْها أَنـَْهاٌر َو ِهَى ُحُجٌب ُخمَْتِلَفٌه ِغَلُظ   ِمنـَْها َرْعٌد َو ِمنـَْها َضْوءٌ وَ 

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك بـَْنيَ ُكلِّ ُسرَاِدٍق َو ِحَجاٍب َمِسريَُه َسْبِعَني أَْلَف َعاٍم ُمثَّ ُسرَاِدقَاُت اجلََْالِل َو ِهَى ِستُّوَن ُسرَاِدقاً ِىف ُكلِّ ُسرَاِدٍق َسبْـ 
 ُسرَاِدُق اْلُقُدِس ُمثَّ ُسرَاِدُق اْجلَبَـُروِت ُمثَّ ُسرَاِدٍق َمِسريَُه َمخِْسِماَئِه َعاٍم ُمثَّ ُسرَاِدُق اْلِعزِّ ُمثَّ ُسرَاِدُق اْلِكْربِيَاِء ُمثَّ ُسرَاِدُق اْلَعَظَمِه ُمثَّ 

ْعَلى َو انـَْقَضى َكَالُمهُ ُسرَاِدُق النُّوِر اْألَبـَْيِض ُمثَّ ُسرَاِدُق اْلَوْحَدانِيَِّه َو ُهَو َمِسريَُه َسْبِعَني أَْلَف َعاٍم ُمثَّ احلَِْجاُب اْألَ  ُسرَاِدُق اْلَفْخِر ُمثَّ 
  ».السالم َو َسَكَت فـََقاَل َلُه ُعَمُر َال بَِقيُت ِليـَْوٍم َال َأرَاَك ِفيِه يَا أَبَا احلََْسنِ  عليه

وآله َقاَل َجبـْرَئِيُل ِىف َليـَْلِه  عليه اهللا السالم َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى َعْن َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 3، حديث 42/ 55: حبار األنوار
نَـَنا َو بـَيْـَنُه أَْربـََعُه ُحُجٍب  اْلِمْعرَاِج ِإنَّ بـَْنيَ اللَِّه َو بـَْنيَ َخْلِقِه ِتْسِعَني أَْلَف ِحَجاٍب َو أَقْـَرُب اْخلَْلِق ِإَىل  اللَِّه أَنَا َو ِإْسرَاِفيُل َو بـَيـْ

  ».ِحَجاٌب ِمْن نُوٍر َو ِحَجاٌب ِمْن ظُْلَمٍه َو ِحَجاٌب ِمَن اْلَغَماِم َو ِحَجاٌب ِمْن َماٍء، اْخلَبَـرَ 
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  .كنيم، قابل درك نيست ن را درك منىظلماىن و نوراىن، باز هم كوچكى اصلى و ذاتى خودما

دامن كه مهه اينها جزء  تر مى توجهى با مهديگر نتيجه خودبيىن است كه خود را داناتر يا شجاع متام برخوردهاى سنگني و كم
  .هاى ظلماىن است هاى ظلماىن است، و اينها حجاب نورى نيست، علم و شجاعت از حجاب حجاب
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آيد به مالئكه بگويد اينها بنده من هستند چون  هستيم كه اصًال پروردگار عامل عارش مى ما به آلودگيهاى خطرناكى دچار
  .ما بنده شياطني هستيم

ما تا مقام تصفيه چقدر راه دارمي، ما كه در مقابل هزار تومان پول صرب ندارمي، در مقابل اينكه مدير يا رئيس فالن اداره 
واقعاً خدا چگونه ما را بنده خودش بداند، يكى بنده پول است، . شومي واىي مىصرب ندارمي، يا در مقابل علم يا شجاعت ه

  چگونه خدا ما را بنده خودش بداند؟. يكى بنده علم است، يكى بنده مقام و يكى بنده صندىل است

  .استما از اين قيود خطرناك ابليسى آزاد نيستيم، كه پروردگار به اجنام مهني واجبات در حد معموىل قانع شده 

آنقدر هم پروردگار ما قناعتش عجيب است كه براى مهني چند ركعت، سه جور شكيات درست كرده و به پيغمرب گفته 
  :است

با اين شكيات و اعمال بعد از شكيات وصله . اينها را به ملت بگو براى اينكه اينها منازهايشان از بيخ و بن خراب است
  .و پينه كنند

اى ظلماىن و نوراىن كه صد و چهل هزار حجاب است بكنيدخواهد  مشا را به خدا منى بياييد . فكر گذشنت از اين حجا
شت مى   .برند ما فقط از گناه بگذرمي و واجبات خودمان را اجرا كنيم، با اين دو تا كار، ما را به 

ا در   اولياى خدا در متام مدت عمر، يك بار در عبادتشان با شك برخنوردند، آ

ا وقىت در مقابل موال مىكمال يقني    ايستادند، در كمال حضور بودند، بودند، آ

  .اصًال در حصار اهلى بودند

  :پروردگار متعال فرموده
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در هنگام عبادت اصال شك، ترديد، ابليس، صدا، رنگ،  »1« »فيِه آياٌت بـَيِّناٌت َمقاُم ِإْبراهيَم َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنا«
مال، زن، بچه نداشتند كه وارد اين حصار بشوند، اصًال راه نداشتند، او بود و فقط حق، غري در آجنا راه نداشت، شك را 

  .كند هاى ما را در مناز، غري اجياد مى كند، مهيشه شك غري اجياد مى
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  ها آمادگى براى عبور از حجاب

هاى ظلماىن و نوراىن را داريد و عبور نكنيد، كمال جنايت را به  ادتان را بسنجيد، واقعاً اگر استعداد عبور از حجاباستعد
خود كرديد، اما اگر استعداد نداريد ميزان استعدادتان را با قرآن بسنجيد ميزان تكليفتان را با قرآن بسنجيد، ببينيد چه 

  .باشد مقدار عمل بكنيد كه پروردگار به مهان مقدار قانع مى توانيد عمل بكنيد، به مهان مقدار مى

  :فرمايد امرياملونني مى

  »2« »َأَال َو ِإنَُّكْم َال تـَْقِدُروَن َعَلى َذِلَك َو َلِكْن أَِعيُنوِىن ِبَورٍَع َو اْجِتَهاٍد َو ِعفٍَّه َو َسَدادٍ «

ها  لسالم نداده است كه بتوانيد مانند او پرواز بكنيد و منزلا خدا قدرت حركت دادن به مشا را مثل على بن اىب طالب عليه
اى ظلماىن و نوراىن را بدريد و برويد ولكن بياييد ما را با ورعتان، با اجتهاد و را به سرعت پشت   سر بگذاريد و حجا

  كوششتان، با عفت و صداقت خود كمك بكنيد، اما مشا بياييد شكم و شهوتتان را

   د كه شيطان به شكم و شهوت مشا راه پيدا نكند، به مهنيبا حصار عفت ببندي

______________________________  
مقام ابراهيم است؛ و هر  ]  از ربوبّيت، لطف، رمحت خدا و از مجله[هاىي روشن  در آن نشانه«؛ 3: 97آل عمران  -)1(

  ».كه وارد آن شود در امان است

ِإنَُّكْم َال تـَْقِدُروَن َعَلى َذِلَك َو َلِكْن َأِعيُنوِىن ِبَورٍَع َو اْجِتَهاٍد َو ِعفٍَّه َو َسَداٍد فـََواللَِّه َما  َأَال َو «؛ 45نامه : ج البالغه -)2(
  ».ِمْن َأْرِضَها ِشْرباً   ُحْزتُ َكنَـْزُت ِمْن ُدنـَْياُكْم ِتْرباً َو َال ادََّخْرُت ِمْن َغَناِئِمَها َوْفراً َو َال َأْعَدْدُت ِلَباِىل ثـَْوِىب ِطْمراً َو َال 
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  .مقدار خدا به مشا قانع است

داند فقط  حاال اين جتلى بر كوه كه يك جتلى جزئى بوده و اين جتلى چقدر كنرتل شده كه مقدار اين جتلى را هيچ كس منى
موسى افتاد و . و غبارش در وادى سينا به فضا رفتبعد از اين جتلى كوه از بيخ و بن كنده شد و گرد : فرمايد در قرآن مى
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شد قيافه  آمد و رد مى كرد، كه اگر كسى مى ديد، نه حركت مى شنيد، نه مى جان افتاد، نه مى غش كرد و مثل آدم مرده ىب
  :كرد مرده است، بعد موسى بلند شد آن وقت به او گفت ديد خيال مى موسى را مى

جتلى جزئى من به كوه بود آن وقت به ديده چشم تو كه دو تا پى خمتصر است، آخر با چه توان مرا ديد، اين  آيا مى
  :فرمايد زند و مى وقت امرياملونني درباره قرآن مهني حرف را مى آن »1« خواهد جتلى مطلقه را ببيند؟ قدرتى مى

  :گويد شود او را ديد، چرا كه در سوره اعراف مى شود و منى خدا ديده منى

  .زئى من كوه را به صورت گرد و غبار نرم به باد داد، آن هم چقدر كنرتل شده استجتلى ج

وىل از باب عشقى كه به بشر داشته قرآن جميد، را نازل كرد و قرآن جميد جتلى حق است، اما جتلى در لباس الفاظ و 
داند اگر هم   اىن قرآن را كسى منىيعىن جتلى نور . داند معاىن، اصل جتلى قرآن در ام الكتاب است كه آن را هيچكس منى

هم خداوند قدرت جتلى نورى اوليه قرآن جميد را به او  كسى در عامل جتلى نورى، قرآن را ديده باشد پيغمرب اسالم است، آن
شود، از قلم در ام  كند بعد آن جتلى در قلم كنرتل مى داد كه حالت نورى بود نه لفظى، از اراده حضرت او جتلى مى

   الكتاب

  شود، از ام الكتاب حتقق ظهورى و شهودى پيدا كند و آجنا كنرتل مى جتلى مى

______________________________  
َوَلمَّا َجآَء ُموَسى ِلِميَقِتَنا وََكلََّمُه رَبُُّه َقاَل َرّب أَِرِىن أَنظُْر ِإلَْيَك َقاَل َلن تـَرَلِىن «؛ 7: 43اشاره است به سوره اعراف  -)1(

ِلْلَجَبِل َجَعَلهُ دَكا َو َخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّآ أَفَاَق َقاَل  انُظْر ِإَىل اْجلََبِل َفِإِن اْستَـَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف تـَرَلِىن فـََلمَّا َجتَلَّى َربُّهُ  َوَلِكنِ 
ما آمد، و پروردگارش با وى سخن گفت، عرض   زماىن كه موسى به ميعادگاه» «ُسْبَحَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ 

: خدا فرمود. بنگرم]  به رؤيت ويژه باطىن[بنماى تا تو را ]  به قلب من[ايتت را  مجال با كمال ذات ىب! پروردگارا: كرد
خواهى  بر جاى خود ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا]  پس از جلوه من[هرگز مرا خنواهى ديد، وىل به اين كوه بنگر اگر 

تو : هوش شد، پس هنگامى كه به هوش آمد گفت چون پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را متالشى منود و موسى ىب. ديد
اين حقيقت  [خنستني باور كننده ] در ميان مردم اين روزگار[به سويت بازگشتم، و من ] از اينكه مشاهده شوى،[منّزهى 

  ».هستم]  شوى كه هرگز ديده منى
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شود از آجنا در لباس الفاظ به پيغمرب جتلى  كند، آجنا كنرتل مى شود از آجنا به امني وحى جتلى مى كند، آجنا كنرتل مى مى
خوانيم، وىل در مقام  نويسيم و بر سر مزار گذشتگان خود مى بينيم و مى رسد و ما قرآن را راحت مى كند و به ما مى مى

  »1« .شومي كنيم و يا در معامالت خود براى كالهربدارى به قرآن متوسل مى كوتاهى مىعمل به آيات  

   استفاده ناجبا از قرآن

اىي كه از قرآن، براى معامالت باطلشان استفاده مى: پيغمرب فرمود كنند داراى سوء احلساب هستند، خدا اگر از كسى  آ
  .توانيم سوء احلساب را درك كنيم ما مىكشد مگر  است كارش به كجا مى بد حساب بكشد معلوم

قرآن جميد جتلى حضرت حق است، اين قرآىن كه جتلى حضرت حق است براى اين فرستاده شده كه انسان در متام شئون 
  .حيات با قرآن جميد شكل بگريد

   صرب، مايه دروىن و نفساىن

انسان از بدو . ها صرب است ت كرده كه يكى از آنهاى دروىن و نفساىن بسيار عاىل عناي پروردگار قبًال به انسان مايه
يتيم و . قسمىت از اين حوادث ابتال و آزمايش است: فرمايد والدت تا شب مرگ با انواع حوادث روبروست كه خداوند مى

  .فقري براى پولدار و مقام و كرسى براى صاحبان مقام، كالس آزمايش است

مثبت باشد انسان بايد از مقامات عاىل دروىن مثل صرب استفاده كند، در غري  براى بروز استعدادهاى اهلى، حادثه اگر چه
  .دهد به جاى اينكه براى او منفعت داشته باشد اين صورت حادثه عليه او تغيري جهت مى

______________________________  
  23، 20، 19، حديث 19، باب 185 -184/ 89: حبار األنوار -)1(

َا رُُءوُس اْلُقرَّاِء َو اْلُعَلَماِء  عليه اهللا النَِّىبُّ صلىَقاَل «؛ 19حديث  وآله ِىف َوِصيَِّتِه يَا َعِلىُّ ِإنَّ ِىف َجَهنََّم َرًحى ِمْن َحِديٍد ُتْطَحُن ِ
  ».وآله ُربَّ َتاِل اْلُقْرآِن َو اْلُقْرآُن يـَْلَعُنهُ  عليه اهللا اْلُمْجرِِمَني َو َقاَل صلى

السالم َأنَّ أَبَاُه َكاَن يـَُقوُل َمْن َدَخَل َعَلى ِإَماٍم َجائٍِر فـََقَرأَ َعَلْيِه اْلُقْرآَن يُرِيُد ِبَذِلَك َعَرضاً  َأِىب َعْبِد اللَِّه عليهَعْن «؛ 20حديث 
  ».ْرٍف َلْعَنهً ِمْن َعَرِض الدُّنـَْيا لُِعَن اْلَقارُِئ ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشَر َلَعَناٍت َو لُِعَن اْلُمْسَتِمُع ِبُكلِّ حَ 

  ».وآله قَاَل َما آَمَن بِاْلُقْرآِن َمِن اْسَتَحلَّ َحمَارَِمهُ  عليه اهللا َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى«؛ 23حديث 
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  .گريى زن و مرد و احساس مسؤوليت بشر نازل شده است ترين حادثه عامل قرآن است كه براى شكل حاال بزرگ

ا ائمه معصومني عليهم واى بر هاى  السالم شخصيت حال امت من از زماىن كه واقعيات اهلى را عادى نگاه كنند و براى آ
  .معموىل جلوه كنند

شت را به دنبال دارد كسى كه حمبت اولياى اهلى در وجودش است . آن قدر وجود ائمه با ارزش است كه حب ايشان 
هاى زبان  اشد، آلوده به مال حرام باشد، آلوده به نگاه حرام باشد، آلوده به انواع گناهنبايد از حضرت اىب عبداهللا بيگانه ب

  .باشد و بعد هم خبواهد از مقام حضرت سيد الشهدا به نفع خودش استفاده بكند چون امكان ندارد

يدالشهدا مثل كوه مشا حسني را به عنوان جتلى خدا نگاه بكنيد آنقدر بايد قدرت پيدا بكنيم كه در مقابل حضرت س
مقابل موسى نباشيد كه خاكسرتتان كند، بايد قدرت ديد او را پيدا كنيم، قدرت فهم او را پيدا كنيم، قدرت شكل گرفنت 

  .نگرى بسيار خطرناك است از او را پيدا بكنيم، عادى

، در غري اين صورت اگر به خواند كه بايد اين عشق و حال را مهيشه حفظ كرد انسان روزهاى اول تكليف با عشق مناز مى
  »1« .مرور زمان ديدمان به مناز عادى شود منازمان به قول پيغمرب بدتر از نوك زدن كالغ به زمني خواهد شد

   صرب در برابر گناه

  ها عادى نبود، از اين رو حجاب را براى بسيارى از خانواده »2«  آيات حجاب قرآن

______________________________  
ِىف َمَناِهى النَِّىبُّ «؛ 5186، استحباب زياده متكني اجلبهه، حديث 17، باب 469/ 4: تدرك الوسائلمس -)1(

  ».وآله أَنَُّه نـََهى َعْن نـَْقَرِه اْلُغرَاِب َأْن َال يـََتَمكََّن ِمَن السُُّجوِد َو َال َيْطَمِئنَّ ِفيهِ  عليه اهللا صلى

ُقْل ِألَْزواِجَك َو بَناِتَك َو ِنساِء اْلُموِمنَني يُْدنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ ذِلَك أَْدىن َأْن  يا أَيـَُّها النَِّىبُّ «؛ 33: 59احزاب  -)2(
  »يـُْعَرْفَن َفال يُوَذْيَن َو كاَن الّلُه َغُفوراً َرحيماً 
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فـُُروَجُهنَّ َو ال يـُْبديَن زيَنتَـُهنَّ ِإّال ما َظَهَر ِمْنها َو ْلَيْضرِْبَن َو ُقْل ِلْلُموِمناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َو َحيَْفْظَن «؛ 31): 24(نور 
ِنَّ َو ال يـُْبديَن زيَنتَـُهنَّ ِإّال ِلبـُُعوَلِتِهنَّ َأْو آباِئِهنَّ أَْو آباِء بـُُعولَِتِهنَّ أَ  ِإْخواِِنَّ َأْو ْو أَبْنائِِهنَّ َأْو أَْبناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِخبُُمرِِهنَّ َعلى ُجُيِو

ِءْرَبِه ِمَن الرِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَّذيَن َملْ َبىن ِإْخواِِنَّ َأْو َبىن َأَخواِِنَّ َأْو ِنساِئِهنَّ َأْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهنَّ َأِو الّتاِبعَني َغْريِ أُوِىل اْال 
ُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم ما ُخيْفَني ِمْن زيَنِتِهنَّ َو تُوبُوا ِإَىل الّلِه َمجيعاً أَيـَُّها اْلُموِمُنوَن َلَعلَُّكْم َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساِء َو ال َيْضرِْبَن ِبَأرْ 

  »تـُْفِلُحونَ 
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اىي كه رو به ىب به رضاخان ىب جاب را حجاىب آوردند آيات ح سواد ساخته شده استعمار انگليس معامله نكردند و آ
  .نگريستند معموىل مى

   واقعيات اهلى را عادى نگاه نكنيد خدا عادى نشود، ائمه عادى نشوند، قرآن

  .معموىل نشود

ارزش قرآن جميد مافوق متام ارزشها است اگر كسى خبواهد به شكل قرآن درآيد احتياج به كار زياد و جهاد و كوشش و 
ا فعاليت دارد و براى حركت در اين مسري هم  نياز به نريوهاى عادى اهلى دارد كه خداوند قبًال عنايت كرده و يكى از آ

  .صرب است

در برخورد با اين حوادث بايد از صرب استفاده بشود تا متام موجوديت قرآن، به سوى انسان برگردد اما اگر انسان صرب 
  .گردد پيشه نكند و نرتسد، جهت قرآن از انسان برمى

امرياملونني جمموع اوصاىف كه براى  »1« »اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ َو َرْمحٌَه لِْلُموِمنَني َو ال َيزيُد الظّاِلمَني ِإّال َخساراَو نـُنَـزُِّل ِمَن «
مؤمن فرمودند در حتف العقول آمده كه حدود چهارصد وصف، چهارصد خط زيباىي و خط مثبت در وجود مؤمن است  

  .كه يكى از آن اوصاف، صرب است

  »2« .مون هشت سرمايه دارد كه يكى صرب است: فرمايد السالم مى م صادق عليهاما



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

 

______________________________  
كنيم وستمكاران را جز  و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورمحت است، نازل مى«؛ 17: 82اسراء  -)1(

  ».افزايد خسارت منى

السالم ينبغى للمون أن يكون فيه  و قال عليه.. السالم ىف قصار هذه املعاىن عليه و روى عنه«؛ 361: حتف العقول -)2(
مثان خصال وقور عند اهلزاهز صبور عند البالء شكور عند الرخاء قانع مبا رزقه اهللا ال يظلم األعداء و ال يتحمل األصدقاء 

  ».بدنه منه ىف تعب و الناس منه ىف راحه

السالم تعلموا احللم فإن احللم خليل املون و وزيره و العلم دليله و الرفق أخوه و العقل  هو قال علي«؛ 222: حتف العقول
  ».رفيقه و الصرب أمري جنوده
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مؤمن زنده است وىل زنده : فرمايد پيغمرب مى »1« .مؤمن سه سرمايه اهلى دارد كه يكى صرب است: فرمايد امام باقر مى
  .گردد گريى از قرآن ايستادگى و صرب نكند جهت قرآن به ضرر برمى اگر كسى در شكل »2« .بودنش به صرب است

  »َو ال َيزيُد الظَّاِلمَني ِإالَّ َخسارا«

  .كسى كه جتاوز از حدود قرآن بكند مهني قرآن براى او غري از خسارت چيزى ندارد

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  27تكامل انسان در صرب بر بالها 

  

  مشهد، حسينه كامشريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني



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

 

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

______________________________  
السالم ال يصلح املون إال على ثالث خصال التفقه ىف الدين و حسن التقدير ىف  و قال عليه« ؛358: حتف العقول -)1(

  ».املعيشه و الصرب على النائبه

بَـْيَضهُ َقاَل َلْو َال َأنَّ الصَّبـَْر ُخِلَق قـَْبَل اْلَبَالِء لَتَـَفطََّر اْلُموِمُن َكَما تـَتَـَفطَُّر الْ «؛ 20، باب الصرب، حديث 92/ 2: الكاىف -)2(
  ».َعَلى الصََّفا

شكست،  اگر چنني نبود كه صرب پيش از بال خلق شده باشد بيشك مون در هم مى: السالم فرمود امام صادق عليه
  .شكند مهچنان كه ختم مرغ از برخورد با سنگ در هم مى
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قرآن . رو است دث و موانع و عقبات سنگني و گوناگوىن روبهانسان از هنگام والدت تا وقت بريون رفنت از دنيا با حوا
ها  جميد از جمموع اين عقبات و حوادث تعبري به ابتالء فرموده كه در فارسى به معناى آزمايش است و اين آزمايش

  .هاى گوناگوىن دارد كه خارج از طاقت و قدرت بشر نيست چهره

با قلم با عظمت تكليف و مسئوليت بشر تناسب دارد، عقيده قرآن متام پيشامدها با توان و قدرت بشر و به خصوص 
  .جميد بر اين است كه اين عقبات و عواقب و ابتالئات مهه براى رشد دادن انسان و تكامل دادن به انسان است

و حمل  داند كه جاى ظهور انسان موجودى است كه قرآن جميد او را بالقوه حامل يك سلسله استعدادات با ارزش اهلى مى
كند، بلكه قرآن  قرآن جميد ميدان آزمايش را از احدى نفى منى. هاى ابتال و آزمايش است رشد اين استعدادات فقط ميدان

اين است كه . و حرىف كه در آيات مربوطه به ابتالئات دارد. داند جميد ابتالء و آزمايش را در زندگى انسان ضرورى مى
  .اند ر دو دستهمردم در مقابل پيشامدها و حوادث ب

ا عنايت فرموده جهت حوادث را به طور صد  كارگرفنت قدرت هاى پروردگار و با به يك دسته با راهنماىي هاىي كه خدا به آ
  .گردانند در صد به نفع خودشان برمى
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ها و  ين آزمايشتر  كند كه آنان با سخت در اين زمينه خداوند متعال در قرآن جميد از انبياى گرامى و از اوليائش ياد مى
ترين  ها و حوادث را به طور كامل به نفع خود برگردانده و از مهني راه به عاىل و اين آزمايش »1« رو بودند حوادث روبه

اند يعىن آنان در مهني دنيا خود را كامل به عامل بعد منتقل   شود، رسيده مقاماتى كه ديگر مافوقش براى انسان تصور منى
  .ق حضور قرب حضرت او بودندكردند كه واقعاً الي

  ها السالم و صرب در باليا و آزمايش عيسى عليه

  السالم سى و سه سال بيشرت در دنيا قرآن جميد اشاره كرده است كه عيسى بن مرمي عليه

______________________________  
نَّ قاَل ِإىنِّ جاِعُلَك لِلّناِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّىت قاَل ال يَناُل َو ِإِذ ابـَْتلى ِإْبراهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَّهُ «؛ 2: 124بقره  -)1(

  »َعْهِدى الظّاِلمنيَ 

  »ُهناِلَك ابـُْتِلَى اْلُموِمُنوَن َو زُْلزُِلوا زِْلزاًال َشديداً «؛ 11): 33(احزاب 
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او را از ديد ستمگران ناپديد كرد، مثل ماهى غرق در انواع حوادث : فرمايد مىكه قرآن  او از بدو والدت تا هنگامى. نبود
  :فرمايد السالم مى در حدى كه امرياملؤمنني على عليه »1« حىت دچار حادثه فقر گرديده بود

رتين رو اندازى كه به روى خودش انداخت نرم ن كرد خاك زمني بود،  سايه  ترين بسرتى كه براى خودش در اين دنيا 
ره برد خورشيد بود، رتين چراغى كه براى شب استفاده كرد ماه بود و از چراغ با حرارتى كه براى روزش    آمسان بود، از 

ره    اى كه از لباس دنيا داشت يك رتين كفشى كه به پا كرد پوست پايش بود و 

حوادث اجتماعى براى او  »2« .شريين بيابان بودترين غذاىي كه در اين عامل خورد علف سبز  پرياهن كهنه بود و خومشزه
  :كند خيلى زياد بود وىل قرآن جميد درباره او دو نكته بسيار مهم را بيان مى

  :نكته اول
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نـَْيا َواْألَِخرَهِ «   .متام آبرو در دنيا و آخرت را نصيب خودش كرد »3« » َوِجيًها ِىف الدُّ

  خودش بكند با عمل كردن به اجزائى ازشود؛ متام آبرو را نصيب  تنها با مناز منى

______________________________  
َهلُْم َو ِإنَّ َو قـَْوهلِِْم ِإنّا قـَتَـْلَنا اْلَمسيَح عيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل الّلِه َو ما قـَتَـُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِكْن ُشبَِّه «؛ 4: 157نساء  -)1(

  »َشكٍّ ِمْنهُ ما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّباَع الظَّنِّ َو ما قـَتَـُلوُه َيقيناً  الَّذيَن اْختَـَلُفوا فيِه َلفى

السالم فـََلَقْد َكاَن يـَتَـَوسَُّد احلََْجَر َو يـَْلَبُس  َو ِإْن ِشْئَت قـُْلُت ِىف ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ عليه«؛ 159خطبه : ج البالغه -)2(
بـََها َو فَاِكَهُتُه َو ِشَب َو َكاَن ِإَداُمُه اجلُْوَع َو ِسرَاُجُه بِاللَّْيِل اْلَقَمَر َو ِظَاللُُه ِىف الشَِّتاِء َمَشاِرَق اْألَْرِض َو َمَغارِ اخلَِْشَن َو يَْأُكُل اجلَْ 

زُنُُه َو َال َماٌل يـَْلِفُتُه َو َال َطَمٌع يُِذلُُّه َدابـَُّتُه رِْجَالُه َو َخاِدُمهُ َرْحيَانُُه َما تـُْنِبُت اْألَْرُض لِْلبَـَهاِئِم َو َملْ َتُكْن َلُه َزْوَجٌه تـَْفتُِنُه َو َال َوَلٌد حيَْ 
  ».َيَداهُ 

اً ِىف ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُه يا َمْرَميُ ِإنَّ الّلَه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍه ِمْنُه اْمسُُه اْلَمسيُح عيَسى اْبُن َمْرَميَ َوجيه«؛ 3: 45آل عمران  -)3(
ْنيا َو اْآلِخَرِه َو ِمَن اْلُمَقرَّبنيَ ال   »دُّ
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از آبروىي كه خدا براى انسان قرار داده نود و نه درصدش فقط از برخورد با . آبرو را نصيب خود كرد شود متام دين منى
قدر بايد برخورد با حوادث خداىي  ناي. رود شود و متامش در برخورد غلط با حوادث از بني مى حوادث نصيب انسان مى

. اگر يك نفر در يك حادثه مقدارى دست بلند بكند و روى زانويش بزند: فرمايد امرياملؤمنني مى. باشد كه لطيف است
زدن به زانو معىن دارد يعىن كه دمل  چون اين دست »1«  خودش را ببازد به مهان مقدار اعتبارش را پيش خدا كم كرده

  .اش را باز كردى كه به من برسد ني چيزى نصيب من بشود حاال چرا تو جادهخواست چن منى

  :نكته دّوم

ايت كمال  السالم در سى و سه سال زندگى به عاىل حضرت عيسى عليه »2« » َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ « ترين مقام قرب رسيد اين 
  .است كه در دنيا و آخرت انسان پيش پروردگارش آبرومند باشد
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: فرمايد در اوايل سوره مباركه غاشيه پروردگار مى. آدم پيش صاحب اصليش آبرو نداشته باشد يك جو ارزش ندارداگر 
آبروى قالىب  »3« اينقدر آبرودار را در روز قيامت در كمال ذلت به آتش بكشم كه اينها آبروهايشان اصالت ندارد،

اما اآلن كه به يك جهاىن منتقل شده  . بروى انساىن نبوده استاست، آبروىي بوده است كه بر مسائل مادى برقرار شده، آ
  .كه پاياىن براى او نيست و آن آبروى الزم را ندارد

  :فرمايد كند كه در آيات بعد مى آجنا كمال ذلت او ظهور مى

   دهد، گويا آتش مهانطورى كه در حمشر ايستاده است؛ آتش جهنم مهلتش منى

______________________________  
السالم يـَْنزُِل الصَّبـُْر َعَلى َقْدِر اْلُمِصيَبِه َو َمْن َضَرَب َيَدُه َعَلى َفِخِذِه ِعْنَد  َو قَاَل عليه«؛ 144حكمت : ج البالغه -)1(

  ».ُمِصيَبِتِه َحِبَط َعَمُلهُ 

  ».كه در دنيا و آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است«؛ 3: 45آل عمران  -)2(

لَْيَس َهلُْم َطعاٌم * ُتْسقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيهٍ * َتْصلى ناراً حاِمَيهً * عاِمَلهٌ ناِصَبهٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ خاِشَعهٌ «؛ 7 -88: 2غاشيه  -)3(
  »ال ُيْسِمُن َو ال يـُْغىن ِمْن ُجوعٍ * ِإّال ِمْن َضريعٍ 
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  .عاشق اوست

  :فرمايد شود بعد از سوخنت، تشنگى شديد است كه پروردگار مى شود اولني دردى كه عارض او مى مىوقىت وارد آتش 

  اى قرار دادم كه قابل خوردن نيست؛ زيرا براى اين تشنگى آىب از يك چشمه

  .خود آب چرك و خون خملوط است: اوًال 

  :فرمايد از نظر گرمى منونه در دنيا ندارد كه پروردگار مى: ثانياً 

   اولني. دهم دهانش را باز كنند و در دهانش بريزند خورد، من فرمان مى او كه منى »1« » ْسَقى ِمْن َعْنيٍ َءانَِيهٍ تُ «
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   ريزد وىل دو مرتبه جرعه كه از گلويش پايني رفت مهه حمتويات شكم را پايني مى

  :شود برايش ساخته مى

اما در آيه شريفه . ماند غذايشان هم مثل آبشان مى »2« » ُيْسِمُن َو َال يـُْغِىن ِمن ُجوعٍ الَّ * لَّْيَس َهلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ «
  :فرمايد مى

هاىي در  رفتند مردم چه تعظيم آنان در دنيا خيلى براى خودشان آبرو داشتند، هر جا كه مى »3« » ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِعَمهٌ «
  .كردند مقابلشان مى

   السالم اما عيسى بن مرمي عليه. سان عاقبت ندارد پس ارزش هم ندارداين آبرو كه براى ان

______________________________  
  ».نوشانند اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه«؛ 88: 5غاشيه  -)1(

كند و نه از   كه نه فربه مى* براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگني وجود ندارد«؛ 7 -88: 6غاشيه  -)2(
  ».منايد نياز مى نگى ىبگرس

  ».اند هاىي شاداب و باطراوت در آن روز چهره«؛ 88: 8غاشيه  -)3(
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  :فرمايد هيچ كدام از اينها را نداشت وىل پروردگار عامل مى

  » َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ «

  ها السالم و صرب در باليا و آزمايش ابراهيم عليه

در ذيل آيات سوره بقره كه درباره حضرت  »1«  السالم كه مرحوم طربسى در جممع البيان ابراهيم عليه يا درباره حضرت
  :فرمايد ابراهيم است، مى
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السالم به نوزده  آيد كه حضرت ابراهيم عليه امي؛ از جمموعه آيات و روايات به دست مى آن مقدارى كه ما حتقيق كرده
وىل حضرت . ها انساىن را متالشى كند ابراهيمى نبود، كاىف بود يكى از اين آزمايشآزمايش مبتال شد كه اگر روح قدسى 

  هاى اهلى جهت را كامًال به نفع خودش برگرداند و از ابراهيم در مقابل متام آزمايش

هم اين مشار دنياىي و آخرتى نصيب او شد و ساير پيامربان و اولياى خدا و ائمه طاهرين  هاى خداوندى منافع ىب آزمايش
  .چنني بودند

  ها برخورد انسان با باليا و آزمايش

  :نصيب نيست وىل در مقابل آزمايش دو روش دارد پس انسان از آزمايش ىب

در برابر : يا اينكه. كند و شاكر است اش استفاده مى گريد از قواى اهلى دروىن وقىت در مقابل حادثه قرار مى: يكى اينكه
  :شود ندارد و جهت حادثه به ضرر او تغيري كرده، كفور مى گريد طاقت حادثه كه قرار مى

خدا در قرآن جميد مهني بندگان شاكر را يعىن كساىن كه از حوادث خوب  »2« »ِإنَّا َهَديـَْنُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورًا«
   كند، يعىن نظر حق اين است كه گريند، در جامعه اسالمى تعدادشان را كم مى ره مى

______________________________  
  .376 -375/ 1: جممع البيان -)1(

  ».اس گزار خواهد بود يا ناسپاسما راه را به او نشان دادمي يا سپ«؛ 76: 3انسان  -)2(
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  .آورند اكثر مردم در برخورد با ابتالئات طاقت منى

شوند،  بايد طاقتشان را در مقابل حادثه به ميدان بياورند و قدرتشان را به كار بگريند وگرنه در برخورد با حادثه كفور مى
  .روند تر مى هم از كفر آن طرفها در مقابل حوادث يك قدم  يعىن بعضى

  »ِإّما شاِكراً َو ِإّما َكُفوراً «
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  .شوند علتش آن ديد اهلى است كه نسبت به حوادث دارد كساىن كه شاكر مى

  :فرمايد البته خداوند متعال در روايىت به پيغمرب مى

   اگربيش از اين طاقت داشتند من »1« عباد مؤمن من طاقت بيش از اين ندارند

ا را به جاىي مى آزمايش خواهم  آيد چون من عاشق بندگامن هستم و مى رساندم كه بداند يك پرياهن هم گريشان منى هاى آ
ا بدهم و راهى ندارد غري اين كه از اين مراحل آزمايشى رد بشوند   .آن آبروى كامل و تام و مقام قرب را به آ

  .كرد رايشان فرقى منىآنان يك ديد اهلى به مسأله حوادث داشتند و حادثه هم ب

خواست در هنگام پريى اوالددار شود، حاال خداوند فرزندى به او عنايت كرده كه هر وقت اين فرزندش را  پدرى مى
  بيند، جامع مهه كماالت است، و اهل معرفت است، چه قدر اين فرزند برايش قيمت دارد؟ مى

طاى فرزند باشد يا پروردگار تا هشتاد سال به او اوالد ندهد بعد كند كه حادثه يا آزمايش از ناحيه اع براى خدا فرقى منى
فرزند را رو به قبله خبوابان و : از هشتاد سال يك اوالد كامل به او بدهد كه چهارده سالش شد، يك شب پروردگار بگويد

  كردمي؟ مى او را قرباىن كن، اآلن پيامرب در مقابل اين آزمايش سخت چه كار بايد بكند؟ ما اگر بودمي چه

______________________________  
  »له طعامه و كسوته و ال يكلف من العمل إال ما يطيق«: وآله قال ىف اململوك عليه اهللا ىف احلديث أن النَِّىبُّ صلى -)1(

نـَْيا َعَلى السالم َقاَل إِ  َجاِبِر ْبِن يَزِيَد َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«، باب شده ابتالء املون؛ 253/ 2: الكاىف َا يـُْبتَـَلى اْلُموِمُن ِىف الدُّ منَّ
  ».َقْدِر ِديِنِه َأْو َقاَل َعَلى َحَسِب ِديِنهِ 

  

  308: صرب از ديدگاه اسالم، ص

وقت حىت در خواب هم گرفتار حاالت شيطاىن  اما روح پاك انبياء هيچ. گفتيم اين خواب، خواب شيطاىن است قطعاً مى
ا نداشت شود، يعىن شيطان نه در منى   .خواب و نه در بيدارى تسلطى به آ



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

 

تر باشد البته شيطان تسلطش بر او بيشرت  كسى كه در مقابل شيطان از شيطان ضعيف  »1« » فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَعني«
  .وىل هر كسى كه قدرتش از شيطان بيشرت باشد شيطان آنقدر امحق نيست كه با قدرت بيشرت از خود درآميزد. است

   حكايىت از عارف و ابليس

  كىن؟ چرا چنني مى: آيد پرسيد ون مىگذارد و سريع بري  عارىف ابليسى را ديد پايش را داخل مسجد مى

   خواهم بروم منازش را از آن حالت خواند مى يك عابد زاهد مناز مى: گفت

  .روم معنوى بيندازم وىل يك نفر از اولياء خدا گوشه مسجد خواب است از ترس او كه در خواب است مسجد منى

شومي، ديگر به ما  هم دارمي ما جزء خملصني مىاگر ما يك قدرتى فوق قدرت ابليس كسب كنيم كه قدرت كسب آن را 
االن كه مهه جانبه راه به ما دارد در خانه ما، در دل ما، اخالقيات ما، روحيات ما، مانند خوىن . تواند دست پيدا كند منى

ىل دچار تواند در درون ما بيايد مگر هر د چرخد، چطور مى رود و مى كه در رگهاى آدم جارى است در متام وجود آدم مى
  .حسرت و ريا، يا دچار نفاق و غرور و عصبانيت و خشم هست

   ضعف شيطان

______________________________  
  ».كنم به عزتت سوگند مهه آنان را گمراه مى: گفت«؛ 38: 82ص  -)1(

  

  309: صرب از ديدگاه اسالم، ص

از ابليس است، ريا از خدا نيست بلكه اين شيطان در وجودش در حال كشىت است، حسرت كه از خدا نيست، حسرت 
از ابليس است، غرور و كرب كه از خدا نيست از ابليس است، خبل و سوء ظن از ابليس است در وجود خيلى از 

تواند در مهه وجود بچرخد؛ مگر اينكه  ها اين مسائل در جريان است و دليل بر اين است كه شيطان مثل خون مى انسان
  .آيد دمشن اگر نرتسد سراغ انسان مى. آيد كه از ما برتسد اگر از ما برتسد ديگر سراغ ما منى  ما داراى قدرتى بشومي
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فرمايد شيطان يك موجود ضعيف است چرا بر ما تسلط دارد چون ما از او  با توجه به اينكه، پروردگار در قرآن جميد مى
  .ترمي ضعيف

  :فرمايد پروردگار در قرآن مى

  .هاى شيطان ضعيف است مكر شيطان ضعيف است، نقشه »1« »ِن َكاَن َضِعيًفاِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَ «

  تواند راحت ما را به دام بيندازد؛ چون از اما چگونه يك موجود ضعيف مى

   اما اگر از خودش قويرت پيدا كند امحق نيست كه. تر پيدا كرده است خودش ناتوان

كه سراغ آنان آمد ضربه به مناز بزند، ضربه به جهاد بزند، ضربه به امور با اهل خدا كار ندارد؛ چون چند مرتبه  . درافتد
  .آيد ماىل بزند، ضربه به بندگى بزند و ما توجهى به او نكردمي و اهللا بار ديگر سراغ ما منى

ر شومي، ديگ اگر آن را هم كه بريون كردمي ديگر راحت مى. آيد تر از شيطان هواى نفس است كه سراغ انسان مى قوى
  .ماند كه با ما جنگ و جدال بكند دمشىن منى

فرقى . براى اهل خدا ابتالء و آزمايش و حادثه مانند افتادن در آتش است يا بريدن سر فرزند به دست خويشنت است
حادثه هزار شبانه روز گرسنه و تشنه و . ندارد كه حادثه ماىل باشد يا حادثه بيست و پنج سال مبارزه با فرعون مصر است

   زنداىن

______________________________  
  ».پايه است سست و ىب] در برابر اراده خدا و پايدارى مشا[يقيناً نرينگ و توطئه شيطان «؛ 4: 76نساء  -)1(

  

  310: صرب از ديدگاه اسالم، ص

نبود حترمي اقتصادى  مسئله زندان. طالب باشد هاى شري خواره در شعب اىب شدن پيغمرب و يارانش و خانواده او حىت بچه
  .هم شده بودند
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اول صبح چون عربستان روز و شبش در چهار فصل مساوى است متام دوازده ماه، شب دوازده ساعت، روز هم دوازده 
ها داخل  ها و زن و بچه تابيد در اين شعب پيغمرب و مسلمان ساعت است، دوازده ساعت از طلوع تا شب آفتاب مى

اين دره خفه كننده بود وىل با كمال نشاط اين هزار شبانه روز را ماندند و هر وقت صورت  شعب بودند تا صبح، گرماى
  :روى خاك گذاشتند گفتند

  »احلمد هللا على كل حال«

آمد، اين چه ديىن است كه قبول آن  قبل از اينكه ما مسلمان بشومي اين مهه بال به سرمان منى! و يك كلمه نگفتند خدايا
  »1« .مهه حادثه متام بشودبايد به قيمت اين 

______________________________  
َأنَّ قـُرَْيشاً ُكلَُّهُم اْجَتَمُعوا َو َأْخَرُجوا َبِىن َهاِشٍم ِإَىل ِشْعِب َأِىب طَاِلٍب َو َمَكُثوا ِفيِه : َو ِمنـَْها«؛ 85/ 1: اخلرائج و اجلرائح -)1(

يَع َماهلَِِما َو َال يـَْقِدُروَن َعَلى الطََّعاِم ِإالَّ ِمْن َمْوِسٍم ِإَىل َمْوِسٍم فـََلُقوا َثَالَث ِسِنَني ِإالَّ َشْهراً َو أَنـَْفَق أَ  ِمَن بُو طَاِلٍب َو َخِدَجيُه مجَِ
  ».اجلُْوِع َو اْلَعَرى َما اللَّهُ َأْعَلُم ِبهِ 

َلُفوا َو َكَتُبوا بـَيْـنَـُهْم َصِحيَفًه َأالَّ ُجيَاِلُسوا َواِحداً ِمْن َبِىن َهاِشٍم أَنَُّه َلمَّا َكاَنْت قـَُرْيٌش َحتَا: َو ِمنـَْها«؛ 143/ 1: اخلرائج و اجلرائح
ْعِب َو َحاَصُروا َبِىن َهاِشٍم ِىف الشِّْعِب شِ  َو َال يـَُباِيُعوُهْم َحىتَّ ُيَسلُِّموا ِإلَْيِهْم ُحمَمَّداً ِليَـْقتـُُلوُه َو َعلَُّقوا تِْلَك الصَِّحيَفَه ِىف اْلَكْعَبهِ 

وآله يـَْوماً َو َقاَل ِلَعمِِّه َأِىب طَاِلٍب ِإنَّ الصَِّحيَفَه الَِّىت َكَتَبتـَْها قـَُرْيٌش ِىف َقِطيَعِتَنا  عليه اهللا َعْبِد اْلُمطَِّلِب َأْرَبَع ِسِنَني َفَأْصَبَح النَِّىبُّ صلى
فـََقاَل أَبُو . َغيـَْر اْسِم اللَِّه َو َكانُوا َقْد َخَتُموَها ِبَأْرَبِعَني َخاَمتاً ِمْن ُروَساِء قـَُرْيشٍ َقْد بـََعَث اللَُّه َعَليـَْها َدابًَّه فـََلِحَسْت ُكلَّ َما ِفيَها 

  .َطاِلٍب يَا اْبَن َأِخى أَ فََأِصُري ِإَىل قـُرَْيٍش َفُأْعِلَمُهْم ِبَذِلَك َقاَل ِإْن ِشْئتَ 

َأنَّ ْم َفاْسَتْبَشُروا ِمبَِصريِِه ِإلَْيِهْم َو اْستَـْقبَـُلوُه بِالتـَّْعِظيِم َو اْالِءْجَالِل َو َقاُلوا َقْد َعِلْمَنا اْآلَن َفَصاَر أَبُو طَاِلٍب َرِضَى اللَُّه َعْنهُ ِإلَْيهِ 
َنا ُحمَمَّداً َو ِهلََذا ِجْئتَـَنا   .ِرَضى قـَْوِمَك َأَحبُّ ِإَلْيَك ِممَّا ُكْنَت ِفيِه أَ فـَُتَسلُِّم ِإَليـْ

وآله فَاْنُظُروا ِىف َذِلَك فَِإْن َكاَن َكَما قَاَل َفاتـَُّقوا اللََّه َو  عليه اهللا ِإىنِّ َقْد ِجْئُتُكْم ِخبََربٍ َأْخبَـَرِىن ِبِه اْبُن َأِخى ُحمَمٌَّد صلى َقاَل يَا قـَْومِ 
َقاَل َأْخبَـَرِىن َأنَّ اللََّه . قَاُلوا َو َما الَِّذى َأْخبَـَركَ . ْعُت َمْرَضاَتُكمْ اْرِجُعوا َعْن َقِطيَعِتَنا َو ِإْن َكاَن ِخبَِالِف َما َقاَل َسلَّْمُتُه ِإَلْيُكْم َو اتـَّبَـ 

رَُّقوا فـَتَـفَ . ِف َما قَاَل َسلَّْمُتُه ِإلَْيُكمْ َقْد بـََعَث َعَلى َصِحيَفِتُكْم َدابًَّه فـََلِحَسْت َما ِفيَها َغيـَْر اْسِم اللَِّه َفُحطُّوَها َفِإْن َكاَن اْألَْمُر ِخبَِال 
  ».َو ُهْم يـَُقولُوَن ِسْحٌر َسَحَر َو اْنَصَرَف أَبُو طَاِلٍب َرِضَى اللَُّه َعْنهُ 
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  311: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   السالم در مصايب شعب اىب طالب صرب امام على عليه

  :السالم فرمود وآله به امرياملونني عليه عليه اهللا پيغمرب اسالم صلى

احرتام مردم مكه بود، بلند شو با پاى برهنه مبادا صداى پاى تو بلند شود يكى از مشركني بيدار پدر تو ابوطالب مورد 
ها نان يا خرماىي خبر و بياور، هزار شبانه روز امرياملونني كيسه به دوشش  شود و در خانه دوستان بابايت را بزن و از آن

مالئكه عامل، امرياملونني را در سن چهارده يا پانزده . شتگ برد و برمى خريد و به شعب مى بود در مكه نان و خرما مى
اين صرب على نسبت به . كردند و حسرت يك آه گفنت على در دل متام مالئكه عامل ماند سالگى تا سه سال نگاه مى

  :قرآن جميد دو بار پشت سر هم فرموده است »1« .كردند خيلى جالب حوادث را نگاه مى. حادثه، يك ديد اهلى بود

اند دوست شيطان  هاىي كه هنوز قرآن را باور نكرده اين آيه فقط براى اهل اميان خوب است آن »2« »ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً «
  :هستند

  »3« »َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا«

  ها السالم و صرب در باليا و آزمايش يوسف عليه

______________________________  
َقاَل ِعْكرَِمُه َلمَّا اْجَتَمَعْت قـَُرْيٌش َعَلى ِإْدَخاِل َبِىن َهاِشٍم َو َبِىن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِشْعَب َأِىب «؛ 54/ 1: نيروضه الواعظ -)1(

أَبَا [ِب َو َكاِفُرُهْم َما َخَال أبو لِ َطاِلٍب َكَتُبوا بـَيْـنَـُهْم َصِحيَفًه َفَدَخَل الشِّْعَب ُموِمُن َبِىن َهاِشٍم َو َكاِفُرُهْم َو ُموِمُن َبِىن َعْبِد اْلُمطَّ 
وآله ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه َو  عليه اهللا أَبَا ُسْفَياَن ْبَن احلَْْرِب فـََبِقَى اْلَقْوُم ِىف الشِّْعِب َثَالَث ِسِنَني َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه صلى] َهلٍَب َو أبو

  ».ُه َعْن َمْضَجِعِه َو َأْضَجَع َعِليّاً َمَكانَُه فـََقاَل َعِلىٌّ يَا أَبـََتاْه ِإىنِّ َمْقُتوٌل َذاَت َليـَْلهنَاَمِت اْلُعُيوُن َجاَءُه أَبُو طَاِلٍب فَأَنـَْهضَ 

السالم پاميردانه  در دوران حماصره اقتصادى قريش در شعب اىب طالب نيز على عليه«؛ 688: قصص األنبياء قصص قرآن
  ».آموخت مسلمانان روحّيه مقاومت مىدر كنار پيامرب ايستادگى منود و به 

  ».ترديد با دشوارى آساىن است ىب]  آرى[« ؛ 94: 6انشراح  -)2(

  ».ترديد با دشوارى آساىن است پس ىب«؛ 94: 5انشراح  -)3(



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

 

  

  312: صرب از ديدگاه اسالم، ص

و حساىب كتكش زدند و برادران ا. درست است كه يوسف از هفده يا هجده مرت چاه كنعان و مصر پائني افتاده است
كند اين طورى نگاه  يوسف با آن ديدى كه دارد چاه را و خود را نگاه مى. كند رفتند؛ وىل حاال داخل چاه جزع و فزع مى

گريد از پشت حماق كه در بيايد به طرف  كند كه من ماه هستم و اين چاه حماق است يعىن در تاريكى كامل قرار منى مى
  .، اين چاه پله اول نردبان حكومت اهلى مصر استكند شب چهارده حركت مى

رسد داخل چاه بايد بيفتد از دست برادرانش كتك خبورد و بعد هم از كاروان رنج ببيند و  آدم به اين راحىت كه به مقام منى
برود  بعد هم در مصر بايد هفت سال در كاخ عزيز، مصيبت در برابر معصيت اجنام نشده بكشد و بعد هم نه سال زندان

  :سپس حاكم اهلى بشود و بعد هم به پدرش بگويد

كند،  هاى آتش انتخاب مى كند يعىن از ال به الى كوره خدا اين طور آدم را انتخاب مى »1« » َو َكَذ ِلَك َجيَْتِبيَك َربُّكَ «
  :يش دارددهد جنبه آزما از بسرت عافيت طلىب خدا كسى را تا به حال انتخاب نكرده است پول اگر به كسى مى

َلُونَّ ِىف أَْمَو ِلُكمْ « فخر به ديگران بفروشى، پول . خيال نكن پول به تو دادم ثرومتند بشوى و لباس قيمىت بپوشى »2« » لَُتبـْ
  .وسيله آزمايش است

   صرب و ديد اهلى در مشكالت و حوادث

  .ترين نريوهاى رواىن كه خدا در انسان قرار داده صرب است يكى از عاىل

______________________________  
  ».گزيند و اين چنني پروردگارت تو را برمى«؛ 12: 6يوسف  -)1(

  ».هايتان امتحان خواهيد شد يقيناً در اموال و جان«؛ 3: 186آل عمران  -)2(
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خواهد پيش  م بريون نرود بايستد هر چه هم مىايستادگى در حادثه كه هر چه فشار بياورد از مدار خدا بريون بيندازد آد
اصًال زندگى توأم با حادثه است، ىب جهت حادثه را نبايد رد كرد و با حادثه نبايد آشىت كرد بايد در مقابل حادثه . بيايد

هلى باشد، تر بشود و آبرومندتر بشود، قويرت شود، ديد انسان نسبت به حادثه بايد ديد ا صرب كرد، ايستاد كه انسان حمكم
  .ديد عادى نباشد

شد، آن عارف  ديد مسلمان مى هر كه او را مى: از يكى از عرفا پرسيدند مشا درباره فالن عارف چه نظرى داريد؟ گفت
  :شود، گفتند انگشت كوچك پيامرب هم منى

پيامرب را هم ديد وىل  شد؟ اما ابوهلب چهارده سال نبوت پيغمرب را درك كرد و خود ديد مسلمان مى چطور هر كه او را مى
ابوهلب اگر حممد . ديد ديد بلكه حممد يتيم را مى ابوهلب پيغمرب را منى: مسلمان نشد، عارف چقدر جالب جواب داد گفت

  .شد ديد مثل امرياملؤمنني مى بن عبداهللا را رسول اهللا مى

  :فرمايد زند و مى و قرآن جميد درباره پيامرب مهني حرف را مى

  :بينند تو را مى. بيند بينند، اما يك نفر تو را با دل منى متام هيكل تو را مى »1« » نُظُروَن ِإَلْيَك َوُهْم َال يـُْبِصُرونَ تـََريُهْم يَ «

  » يَنُظُروَن ِإَلْيَك َوُهْم َال يـُْبِصُرونَ «

  .شوند بينند و عاشق تو مى بيند و اال اگر با ديد قلبشان تو را نگاه كنند متام زيبائيها را در تو مجع مى اما دلشان منى

  .با كاغذ و مركب و حركات زير و زبر و هنوز هم فاسد است. بيند يك جلد است مانند كسى كه در خانه قرآن را مى

  .بيند انسان خودش و متام عامل را مملوك حق مى: اگر نگاه ديد اهلى باشد اوًال 

  .بيند انسان و كل عامل را به زيباترين قيافه مى: ثانياً 

______________________________  
  ».بينند نگرند در حاىل كه منى بيىن كه به سوى تو مى شنوند و آنان را مى منى«؛ 7: 198اعراف  -)1(
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حادثه  ورد مسئله شهادت براى خود شهيد وقىت كه جبهه مى. بيند اميان خود و كل حوادث را به زيباترين صورت مى: ثالثاً 
  .يا آزمايش است

خواهد تو را  دلت مى: گويند رود به مؤمن مى وقىت كه يك مؤمن از دنيا مى: فرمايد وآله درباره او مى عليه اهللا پيغمرب اكرم صلى
 گويند تو را سلطنت متام كره زمني گويد نه، به او مى حاال او كه زن و بچه خوب داشته مى. نه: گويد مى. به دنيا برگردانيم

اما . كند من را برنگردانيد ولو اينكه خواسته باشند سلطنت كل زمني را به او بدهند را بدهيم در برزخ به خدا التماس مى
گويد موالى من تقاضاى من از تو اين است كه از االن تا روز قيامت من را به  رود به خدا مى شهيد وقىت در عامل برزخ مى

خواهد، يك چشم اهلى  اين حادثه اينقدر شريين است اما ديد حق بني مى »1« .مجبهه برگرداىن تا دوباره شهيد بشو 
  .خواهد مى

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  28ها  سرفرازى در صرب بر باليا و آزمايش

  

  مشهد، حسينه كامشريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   رسلنياحلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء وامل

  .وصّل على حممد و آله الطاهرين

______________________________  
ما أحد يدخل اجلّنه حيّب أن : وآله عليه اهللا قال رسول الّله صلى«؛ 3، الشهيد و الشهاده، حديث 558: پيام پيامرب -)1(

  .الّدنيا فيقتل عشر مرّات، ملا يرى من الكرامهء إّال الّشهيد يتمّىن أن يرجع إىل  يرجع اىل الّدنيا و له ما على األرض من شى

شت درآيد، آنگاه دوست بدارد كه به دنيا برگردد : وآله فرمود عليه اهللا پيامرب اكرم صلى ] حىت اگر[هيچ كس نيست كه به 
كند كه به  بيند، آرزو مى هر آنچه كه بر روى زمني وجود دارد، او را باشد، مگر شهيد، كه به سبب گرامى داشىت كه مى

  ».ديگر هم در راه خدا شهيد شود] بارها[دنيا باز گردد و ده بار 
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وآله َما ِمْن َأَحٍد َيْدُخُل اْجلَنََّه فـََيَتَمىنَّ َأْن  عليه اهللا َو قَاَل صلى«؛ 12294، حديث 1، باب 13/ 11: مستدرك الوسائل
  ».يـَْرِجَع فـَيـُْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِممَّا يـََرى ِمْن َكرَاَمِه اللَّهِ  َخيْرَُج ِمنـَْها ِإالَّ الشَِّهيُد فَِإنَّهُ يـََتَمىنَّ َأنْ 

  

  315: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ها است و از برخورد به انواع ابتالئات هم  انسان در معرض انواع آزمايش: فرمايد قرآن جميد درآيات متعددى صرحياً مى
  .با صدقه يا دعا قابل رفع باشد ها چيزى نيست كه اى ندارد؛ زيرا آزمايش چاره

  :فرمايد السالم مى امرياملؤمنني على عليه

شود اين است كه انسان از خدا خبواهد كه او را آزمايش نكند، اما  از دعاهاىي كه در پيشگاه حضرت حق مستجاب منى
راى او فراهم بياورد اين دعا ها را ب شدن در آزمايش اگر از پروردگار بزرگ عامل تقاضا كند كه وسائل سرفرازى و قبول

بينيم،  اگر به آيات قرآن دقت كنيم مى. هاى گوناگوىن دارد هاى حضرت حق چهره آزمايش »1« .مستجاب خواهد شد
خداوند متعال متام موارد آزمايش را بيان فرموده يعىن قبل از اينكه انسان به اولني آزمايش برخورد بكند قرآن به او آگاهى 

  .ها براى خاطر ظهور استعدادهاى خداىي از وجود توست در مسري ابتال قراردارى بيدار باش، اين آزمايشدهد كه تو  مى

اگر دانه در زمني مناسب . هاى اهلى براى وجود انسان به منزله زمني براى وجود دانه نباتى است در حقيقت متام آزمايش
هاى بالقوه اهلى را از وجود  در زمني خوب قرار بگريد مهه قدرت قرار نگريد بروز استعداد از اين دانه حمال است، اما اگر

كند و اين مسأله نشان دهنده كمال عالقه پروردگار به بندگانش است، نشانه   هاى بالفعل مى خودش تبديل به قدرت
ته كمال عشق پروردگار به عبادش است، به خصوص اگر بندگان حضرت حق اتصال به اميان و باور و يقني هم داش

  .باشند

چون بنده طاقت و قدرتش را مصرف تكاليف اهليه كرده و خود را به حضرت حق از طريق اجراى تكليف نزديك كرده، 
  دهد كه توان و تاب و پس نشان مى

اش برسد و اين عشق و عالقه  تر به بنده پس بايد به او بيشرت عنايت شود و بايد عشق خدا، گسرتده. قدرتش بيشرت است
   ضرت حق بيشرت از طريق مهنيو حمبت ح
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______________________________  
  :فرمايد در تاييد فرمايش حضرت راجع به امتحان خداوند در قرآن مى -)1(

ُلَوا َأْخبارَُكمْ «؛ 47: 31حممد  ُلَونَُّكْم َحّىت نـَْعَلَم اْلُمجاِهديَن ِمْنُكْم َو الّصاِبريَن َو نـَبـْ   »َو لََنبـْ

  

  316: سالم، صصرب از ديدگاه ا

  .شود ها و حوادث نصيب انسان مى مسري پر بركت آزمايش

   ها در قيامت درجات انسان

هاى  در آيات قرآن جميد و روايات و اخبار آمده است كه روز قيامت درجات هر كسى متناسب با وضع او نسبت به داده
ره قبول كرده، آخرت به تناسب . باشد خدا مى ره به او خواهد رسيددر دنيا از خدا چقدر    .طاقت قبول، 

  :فرمايد در سوره اسراء مى

اجر كبري با اجر  »1« »ْجراً َكبرياً ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهدى لِلَّىت ِهَى أَقْـَوُم َو يـَُبشُِّر اْلُموِمنَني الَّذيَن يـَْعَمُلوَن الّصاِحلاِت َأنَّ َهلُْم أَ «
شود دو  در سراسر قرآن جميد منى. كند معناى خاص خود را دارد ا كه استعمال مىقرآن جميد هر لغىت ر . كند عظيم فرق مى

  .اى كه يك معنا داشته باشد، ندارد تا لغت را پيدا كرد كه يك معنا داشته باشند، حىت دو آيه

   معاىن آيات قرآن

به قرآن  -يامرب و ائمه و اولياءاعم از پ -آمده، ديدگاهى كه اهل كشف و شهود» بسم الّله«صد و چهارده مرتبه در قرآن 
بسم «هر دو با معناى . كند سوره بقره فرق مى» بسم الّله«سوره محد با » بسم اللّه«معىن : فرمايند اند، مى جميد داشته

  .تكرار در قرآن جميد نيست و دو لفظى كه داراى يك معنا هم باشد وجود ندارد. كند در سوره آل عمران فرق مى» الّله

 » َعَذاٌب أَلِيمُ «: فرمايد با آجنا كه مى »3« » َعَذاٌب َعِظيمٌ «: فرمايد با آجناىي كه مى »2« » َعَذاٌب مُِّهنيٌ «: فرمايد مى آجنا كه
   َهلُْم َعَذابٌ «: فرمايد با آجنا كه مى »4«
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______________________________  
كند، و به مؤمناىن كه كارهاى شايسته اجنام  ايت مىترديد اين قرآن به استوارترين آيني هد ىب«؛ 17: 9اسراء  -)1(

  ».دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى مى

  .58: 16جمادله  -)2(

  .16: 106حنل  -)3(

  .11: 48هود  -)4(

  

  317: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .كند و فرق هم به خاطر اين است كه بني جمرمني تفاوت است فرق مى »1« » مُِّقيمٌ 

فردوس از بندگان : فرمايد شت براى بندگان من است، گاهى مى: فرمايد درباره نيكان هم مهني طور است كه گاهى مى
ا در ارتباط با تفاوت افراد. جنات نعيم براى بندگان من است: فرمايد است، گاهى مى من نسبت به وجود  تفاوت آ

  .مقدس حضرت حق است

در قبول تكليف و در اجراى تكليف يك نفر كه واقعا زمحت كشيده كسب معرفت واقعى كرده است، خدا را آنچنان كه 
كند، درك او با واقعيىت كه در خارج از خود او در عامل هست  هست شناخته نه آنچنان كه خودش درك كرده، فرق مى

ايت  طورى كه هست شناخته، اين معرفت براى هر كسى مولد يك عشق حاكم و گسرتده و ىبخدا را آن. تفاوت دارد
  .نسبت به وجود مقدس حضرت حق است

كند كه اگر متام كششهاى دنيا در مقابل انسان  چنان اين معرفىت كه مولد عشق است، انسان را در حضرت حق غرق مى
ك حلظه از مقام حضرت پروردگار دور مباند، قدرت خنواهد داشت كه خبواهند يك حلظه او را به سوى خود بكشند تا ي

  .عاشق از معشوق يك حلظه دور مباند

  حموريت خدا در متام امور
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ا  تنها موضوعى كه مهه انبياء و ائمه و اوليا نسبت به وجود مقدس حضرت حق داشتند؛ اين بود كه تنها خدا براى آ
گفتند، يعىن حمورشان  واقعاً راست مى »سبحان اهللا» «احلمد هللا» «الّله اكرب» «ال الّلهال اله ا« :گفتند وقىت مى. مطرح بود

  يك زندگى عادى متوسط و معموىل هم داشتند وىل پروردگار در. در مهه جهات خدا بود

______________________________  
  .9: 68توبه  -)1(

  

  318: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا را از من غافل كند، هيچ جذبه هيچ چيز منى :فرمايد قرآن جميد مى ا را از جاذبه من دور  اى منى توانست آ توانست آ
  :بكند

   رِجاٌل ال تـُْلهيِهْم ِجتاَرٌه َو ال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر الّلِه َو ِإقاِم الصَّالِه َو إيتاِء الزَّكاهِ «

حاال توجه پروردگار در اين آيه نسبت به پول است كه خيلى هم كشش  »1« »اْألَْبصارَخياُفوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب فيِه اْلُقُلوُب َو 
اى انسان به لذت برسد و  تر هم هست؛ زيرا در يك برهه جاذبه پول از جاذبه زن بيشرت است و طوالىن. و جاذبه دارد

ازه يك ارزن هم براى او كشش آتش شهوتش خاموش بشود ممكن است زيباترين زن را در مقابل او قرار بدهند به اند
زند كه براى اولياى  تر است و خداوند متعال به اين جاذبه قوى مثل مى آتشى نداشته باشد، اما تا حلظه آخر ميلش به پول

  .اى ندارد اهلى جذبه

وىل پروردگار  شود، تر مى مردم خيلى ميلشان به پول قوى: فرمايد وآله مى عليه اهللا گذرد پيغمرب اكرم صلى هر روز كه مى
  :فرمايد مى

  » رِجاٌل التـُْلهيِهْم ِجتاَرٌه َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّه«

ا را از ياد حضرت حق غافل بكند، ذكرى هم كه خدا در آيه مى ثروت و مال و درآمد اصال منى خيلى : فرمايد تواند آ
و اينها به قدرى معرفتشان خوب و قلبشان به  اش گسرتده است چون ياد حق است، ياد او حمور اصلى هسىت است دامنه

  :فرمايد قدرى روشن به نور وجود مقدس حضرت حق است كه قرآن جميد مى
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ا را از ياد خدا غافل بكند ترين كششها منى قوى   .تواند آ

ظمت امامت السالم دستشان به كشاورزى و خريد و فروش وصل بود، به جتارت وصل بود، به مقام با ع امرياملومنني عليه
   هم وصل بود، اما پيغمرب وقىت

______________________________  
دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى«؛ 24: 37نور  -)1(
  ».ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[

  

  319:  از ديدگاه اسالم، صصرب

  :فرمود كرد مى السالم را تعريف مى امرياملومنني عليه

  .طرفه العيىن از حضرت حق امكان جداىي برايش نيست

حاال ما دائم در غفلت هستيم، اگر اسالم اين حمراب و منرب را نگذاشته بود زنگ . طرفه العني يعىن يك چشم بر هم زدن
   غفلت ما دائمى اصال. بيدار باشى نداشتيم

ا زنگى الزم نداشتند مى   .شد وىل آ

ا چراغ راهى الزم نداشتند، خودشان مصابيح اهلدى بودند ا ديگر . زنگ بيدار باش براى كل عامل شده بودند، آ براى آ
تا كى . بودندفريادى الزم نبود كه كنار گوششان خبورد كه ما كجاييم؛ خودشان فرياد اهلى براى بيدار كردن ديگران شده 

بايد قصه گفت و قصه شنيد چرا ما خودمان نياييم قهرمان داستان بشومي، چرا بازگو كننده داستان ديگران باشيم، شصت 
فالن كس چقدر مقام . كش قصه ديگران باشد كش قصه ديگران باشد، مستمع هم زمحت سال، هفتاد سال گوينده زمحت

  .دنبال كسب مقام قرب باشيم خودمان. قرب داشت خوب قصه شنيدن بس است

  .ديد در مهه آيينه عامل مجال دل آراى حمبوب را در جتلى مى »ال اهللا اال اهللا« :گفت فالن شخص وقىت مى

زنند، از اين حرفها نه  اى در اين عامل فقط حرف عبادت و حرف اميان را مى اصال عده. كند ها گاليه مى پروردگار از خيلى
كه در سيزده سالگى   »ال اله اال هللا« و »اهللا اكرب«  اند نه شكلى گرفتند نه حركىت گرفتند، مهان روشناىي گرفتهنورى گرفتند نه 
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برسد اگر حركت كرده  »اهللا اكرب«  خواند، يعىن حركىت نكرده كه به حقيقت اين خواند در هشتاد و پنج سالگى هم مى مى
  :السالم فرمود شد كه امرياملؤمنني عليه مى رسيده بود مهاىن »اهللا اكرب«  بود و به حقيقت

  »1« »َعُظَم اْخلَاِلُق ِىف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدونَُه ِىف أَْعُيِنِهم«

______________________________  
َفَصُغَر َما ُدوَنهُ  َعُظَم اْخلَاِلُق ِىف أَنـُْفِسِهمْ «السالم يصف فيها املتقني؛  ، و من خطبه له عليه184خطبه : ج البالغه -)1(

  ».ِىف َأْعيُِنِهْم فـَُهْم َو اجلَْنَُّه َكَمْن َقْد َرآَها

  

  320: صرب از ديدگاه اسالم، ص

ا عظمت دارد، مهه دنيا را كه نگاه مى چقدر . كنند متام اين دنيا به اندازه كره چشمشان است فقط خدا در وجود آ
  .ارزد عظمت حق پيششان مى

قرآن هم اجازه بريدن به  . اند السالم هم به زندگى عادى وصل بوده است، انبياء هم به زندگى وصل بوده هامرياملؤمنني علي
خواهد به حرام بيفتد ولو  تواند ازدواج بكند مهان بار اوىل كه مى دهد، كسى كه احتياج دارد ازدواج بكند و مى كسى منى

  زدواج نكردن انسان را ازبلكه ا. حرام خيلى كوچك باشد ازدواج بر او واجب است

  .دارد حركت باز مى

خدا . اكنون كه ازدواج كرده، در زندگى بايد عملكرد مهسرش را ببيند، اگر پدر و مادر او خوب نباشند حق سرزنش ندارد
  .اش سرزنش كردن و سركوفت زدن به بندگانش را اصال نپسنديده، آن هم به بنده شايسته

اگر كسى را شناختيد كه سراپا غرق در گناه است اتفاقا برايتان روشن شد زنا كرده، شراب ما در روايات زيادى دارمي كه 
حق سرزنش كردن او را نداريد اگر سرزنش  : گفتند السالم مى خورده، قمار كرده، مال حرام خورده، متام انبيا و ائمه عليهم

آنقدر پروردگار آقاست كه  »1« .ار آشىت بدهكىن خودت هم گنهكار شدى، فقط او را هدايت كن فقط او را با پروردگ
  :عمران فرمود ابن در كوه طور به موسى
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او با من قهر كرده، او با من خمالفت كرده، او چهل سال است كه در مقابل من  »2« » اْذَهبا ِإىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى«
  .ايستادگى كرده، حقش اين است كه او بيايد با من آشىت بكند

______________________________  
ِإْسَحاَق ْبِن ُحمَمٍَّد َو َغْريِِمهَا َرفـَُعوُه َقاَل َكاَن «؛ 1، باب اجلرب و القدر و األمر بني األمر، حديث 155/ 1: الكاىف -)1(

قْـَبَل َشْيٌخ َفَجَثا بـَْنيَ َيَدْيِه ُمثَّ قَاَل َلُه يَا أَِمَري اْلُموِمِنَني السالم َجاِلساً بِاْلُكوَفِه بـَْعَد ُمْنَصَرِفِه ِمْن ِصفَِّني ِإْذ أَ  َأِمُري اْلُموِمِنَني عليه
ءً فـََقاَل َلُه َو َتُظنُّ أَنَُّه َكاَن َقَضا... السالم َأْخِربْنَا َعْن َمِسريِنَا ِإَىل َأْهِل الشَّاِم أَ ِبَقَضاٍء ِمَن اللَِّه َو َقَدٍر فـََقاَل أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه

ُر ِمَن اللَِّه َو َسَقَط َمْعَىن اْلَوْعِد َو اْلَوِعيِد َحْتماً َو َقَدراً َالزِماً ِإنَُّه َلْو َكاَن َكَذِلَك لََبَطَل الثـََّواُب َو اْلِعَقاُب َو اْألَْمُر َو النـَّْهُى َو الزَّجْ 
َلَكاَن اْلُمْذِنُب أَْوَىل ِباْالِءْحَساِن ِمَن اْلُمْحِسِن َو َلَكاَن اْلُمْحِسُن َأْوَىل  فـََلْم َتُكْن َالِئَمٌه لِْلُمْذِنِب َو َال َحمَْمَدٌه ِلْلُمْحِسِن وَ 

  ».ِباْلُعُقوبَِه ِمَن اْلُمْذِنب

  ».سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او «؛ 20: 43طه  -)2(
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  .تم او بنده است تو برو به مصر و به فرعون پيغام بده، مِن خدا حاضرم با تو آشىت كنممن باالخره خدا هس

خدا قهر نكرده بود وىل فرعون قهر كرده بود؛ اما خدا قدم جلو گذاشته بود برايش در حاىل كه بايد قهر كننده قدم جلو 
ت، آخر هم يك روز عصباىن شد به پروردگار آمد نزديك به بيست و پنج سال هم درگريى با فرعون داش بگذارد و بعد هم

خدايا قحطى كن  : دهم كه متام بشود، خطاب رسيد به موسى كه بگو، گفت موالى من، من يك راه ارائه مى: عرض كرد
  .كه با تشنه بودن و گرسنه بودن ازبني برود

  :پروردگار فرمود

  .دهم ىدارم تا زنده است، نان و آبش را م من دست از خداىي خودم برمنى

مشا حاال هم ازدواج كردى متام قوانني اهلى را بايد رعايت كىن در ازدواج يك زىن كه از خانه ضعيف االمياىن جنات پيدا  
  .كرده، مشا او را سرزنش نكن تا گرفتار عقوبت اهلى نشوى
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  عوامل دورى و قرب به خدا

حىت . تواند متام روابط را عامل قرب قرار بدهد م مىبدانيد كه عوامل دور شدن از پروردگار چيست؟ در مهني ارتباطات آد
كنند حوصله كنيد، استقامت   ها در خانه برايتان اجياد مى هاىي كه بچه ظرفيىت زنانتان، بر بدخلقى زنانتان، بر ناراحىت بر كم
ا توفيق شود و به خاطر استقامت مشا پروردگار عا براى خدا اخالق خوش نشان بدهيد، عامل قرب مشا مى. كنيد مل به آ

  .گرداند داده، برمى

  .در اين فقر استقامت بورز: فرمايد آيد، پيغمرب مى ابوذر نان براى خوردن ندارد پيش پيغمرب مى

عدى بن حامت آمده، : برو به پيغمرب بگو: گويد ايستد به يكى مى آيد دم در مسجد مى عدى بن حامت كافر مدينه مى
بفرماييد برومي منزل، كافر : فرمايد منم حضرت مى: كند عدى بن حامت كيست، عرض مى: يدفرما آيد دم در، مى پيغمرب مى

است و از قبيله بىن طى بوده، جنگيده است با پيغمرب، فرار كرده رفته شام، خواهرش به او نوشته كه پيغمرب يك شخص  
با  شود عباى مباركش را كه قىت وارد اتاق مىآورد خانه و و  خود فرار كردى، بيا مدينه، عدى بن حامت را مى كرميى است ىب

   آن مناز شب
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اندازد باالى اتاق، به  كند مى آورد چهار تا مى كرده، از دوشش در مى رفته، با آن گريه مى خوانده، با آن جبهه مى مى
نشينم، من كى هستم كه روى  من منى: كند مىبنشني روى اين عبا من تشكى ندارم، عرض : فرمايد عدى بن حامت مى

  .عباى تو بنشينم

يك كسى پول  »1« .خانه از ميهمان خبواهد مهمان بايد عمل بكند هر چه صاحب: گويد دين ما مى: فرمايد پيغمرب مى
ده مدينه،  كند، اما عدى بن حامت آم صرب كن ظرفيتش را مالحظه مى: گويد اش بربد، مى ندارد نان خبرد براى زن و بچه

  .اندازد كند و زير پايش مى برد و عبايش را چهار تا مى كافر هم هست، او را داخل اتاق خمصوصش مى

اگر تنهاىي علت قرب فقط مهان تنهاىي نيمه شب . موارد را بشناسيد و افراد را بشناسيد، متام علل قرب مهني روابط است
نت، از دولت بريدن و زمني كشاورزى را رها كردن و به طرف غار و كوه است، اما از شهر بريون رفنت و از جامعه بريون رف

انه اينكه مى پسندد چنني  خواهيم با خدا خلوت كنيم چنني خلوتى را خدا منى رفنت يا در خانه نشسنت و در را بسنت به 
  .خلوتى علت بعد است نه علت قرب
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حاال در اين لعنت  »2« .خلوتى را انتخاب بكند خدا او را لعنت بكندهر كس چنني : وآله فرمود عليه اهللا پيغمرب اكرم صلى
   رود، خيلى انسان هر چه مناز خبواند و گريه بكند باال منى

______________________________  
ىُّ ْبُن َحامتٍِ ِإَىل النَِّىبِّ السالم َلمَّا َقِدَم َعدِ  َقاَل أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 3، باب إكرام الكرمي، حديث 659/ 2: الكاىف -)1(

وآله بـَْيَتُه َو َملْ َيُكْن ِىف اْلبَـْيِت َغيـُْر َخَصَفٍه َو ِوَساَدٍه ِمْن أََدٍم َفَطَرَحَها َرُسوُل اللَِّه  عليه اهللا وآله َأْدَخَلُه النَِّىبُّ صلى عليه اهللا صلى
  .ِلَعِدىِّ ْبِن َحامتِ  -وآله عليه اهللا صلى

وآله رسيد، رسول خدا او را وارد  عليه اهللا هنگامى كه عدى بن حامت خدمت حضرت رسول صلى: الم فرمودالس على عليه
ن كرد و عدى روى آن نشست   ».اطاق خود كرد و در اطاق يك بوريا و يك متكا بود، نىب اكرم آن حصري را 

بانيه ىف اإلسالم و هى من رهبنه النصارى و و ىف النهايه فيه ال ره«الشرائع؛  -26، باب 318/ 65: حبار األنوار -)2(
أصله من الرهبه اخلوف كانوا يرتهبون بالتخلى من أشغال الدنيا و ترك مالذها و الزهد فيها و العزله عن أهلها و تعمد 

مشاقها حىت أن منهم من كان خيصى نفسه و يضع السلسله ىف عنقه و غري ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النىب 
ى املسلمني عنها عليه اهللا صلى   ».وآله عن اإلسالم و 
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  .جاده دقيق و لطيف است

. گرديد آييد زن و بچه منتظر برگشتنتان هستند، به وقت برگرديد وقىت هم برمى از منزل كه بريون مى: فرمود پيغمرب عزيز مى
نان برب، چند تا خوشه انگور برب، يك هندوانه برب، در را كه باز روى يك  دست خاىل برنگرديد، هر شب كه به خانه مى

با خوشحال شدن اين : فرمايد حضرت مى »1« .كنند افتد يك خنده مى ها كه چشمشان به دست بابا مى كنيد بچه مى
  خبشد، هاى تو را مى هاى معصوم، خدا گناه بچه

   گريد، با يك ق قرب قرار مىبا يك كيلو هندوانه آدم در طري. دهد خدا به تو درجه مى

  .گريد دست كشيدن به سر و روى بچه، انسان در طريق قرب قرار مى
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ا علت بعد از پروردگار است، علت قرب نيست، يكى از  هر جلسه اى كه پاميال كننده حقوق زن و بچه باشد آ
  .ميلى باشد هاى دورى از خدا عبادت زيادى است كه در حالت كسالت و ىب علت

منازهاى واجبتان را خبوانيد روزه واجبتان را بگرييد، گناه را ترك كنيد، آن علت قرب است، آن علت اتصال است، آن مشا 
  .علت رسيدن به وصال حمبوب است

اىي كه در مقام معرفت عاىل قرار مى گريند آن وقت هر چه را نگاه  گريند به نتيجه در مقام عشق عاىل هم قرار مى آرى، آ
كنند و فقط به رضايت خاطر معشوق با  كنند، بنده معشوق را نگاه مى بينند، زن را نگاه مى لى معشوق را مىكنند جت مى

كنند و قصد  كنند فقط به رضايت معشوقشان شركت مى رو هستند، حىت اگر در بسرت خواب حالل زن شركت مى زن روبه
 كه مافوق لذتشان است فقط فرمان بردن از معشوق برند؛ اما آىن شان از بني رفته درعني اينكه لذت مى لذت شخصى

  .است

______________________________  
أرضاكم عند اللَّه، : السالم اإلمام الّسّجاد عليه«رفاه براى خانواده؛  12؛ 205/ 6: احلياه با ترمجه امحد آرام -)1(

زد خدا، آن كس است كه رفاه بيشرتى براى اهل و ترين مشا در ن پسنديده: السالم امام سّجاد عليه. أسبغكم على عياله
  .عيال خود فراهم آورد

اى كه مهگاىن  هر ميوه: السالم ال تكون فاكهه عاّمه، إّال أطعم عياله منها، امام صادق عليه: السالم اإلمام الّصادق عليه
  ».شود، مرد بايد از آن براى خانواده خويش خبرد

السالم َألَْن َأْدُخَل السُّوَق َو َمِعى َدرَاِهُم أَبـَْتاُع ِبِه ِلِعَياِىل حلَْماً َو  َعِلىُّ ْبُن احلَُْسْنيِ عليهقَاَل «؛ 10، حديث 12/ 4: الكاىف
  ».َقْد َقرُِموا َأَحبُّ ِإَىلَّ ِمْن َأْن أُْعِتَق َنَسَمه
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   السالم بشارت و انذار داود عليه

  :السالم فرمود عليهپروردگار به داود 
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ا را مجع بكنم : عرض كرد. خوبان امت را برتسان و بدان امت را بشارت بده موالى من عكسش بايد باشد، من بروم خو
  .تان از تازيانه عذاب و بشارت به عنايت حق بكنم و بدها را مجع بكنم كه بدا به حال مهه

ا بگو »1« .است مغرور بشوندنه، خوبان به خاطر خوىب زيادشان ممكن : خطاب رسيد برتسيد از اين عباداتى  : برو به آ
اما گنهكاران  . بداريد براى اينكه دمشىن مثل ريا و خودپسندى در مقام محله به عباداتتان است كه كرديد، عباداتتان را نگه

ا بشارت بده، بگو گاهى در خودشان مى   :روند كه كسى را غري از من ندارند، برو به آ

  .كنم و من به انتظار مشا هستم هر وقت بياييد قبولتان مىمن 

راه را بايد آدم بلد باشد، روابط را بايد طورى به كار بگريد كه روابط عامل قرب باشند نه عامل بعد، وسائل بايد عامل 
  .قرب باشند

   در قرآن» جنات، جنات نعيم، جنىت«حقيقت 

و استدالىل عمق واقعيات را خدا به او توفيق داده فهميده و مهني را  كسى كه داراى معرفت كشفى است نه معرفت لفظى
خواهد باشد، خوب به تناسب حالش و به تناسب عملش و به تناسب  داند، هر چه كه مى وسيله عشق بازى با خدا مى

  .ستدهد، اين اهل فردوس اعلى ا آن قبوىل كه از مسائل اهلى كرده، خدا در قرآن جايش را به او نشان مى

  »2« » َو ُهْم ِفيَها َخِلُدونَ «

______________________________  
السالم يَا َداُوُد َبشِِّر اْلُمْذنِِبَني َو أَْنِذِر  قَاَل اللَُّه عز و جل ِلَداُوَد عليه«؛ 8، باب العجب، حديث 314/ 2: الكاىف -)1(

ْنِب َو أَْنذِ الصِّدِّيِقَني َقاَل َكْيَف أَُبشُِّر اْلُمْذنِِبَني َو أُ  ِر ْنِذُر الصِّدِّيِقَني َقاَل يَا َداُوُد َبشِِّر اْلُمْذنِِبَني َأىنِّ أَقْـَبُل التـَّْوبََه َو أَْعُفو َعِن الذَّ
  ».الصِّدِّيِقَني َأالَّ يـُْعَجُبوا ِبَأْعَماهلِِْم َفِإنَُّه لَْيَس َعْبٌد أَْنِصُبُه لِْلِحَساِب ِإالَّ َهَلك

شت«؛ 2: 25بقره  -)2(   ».اند ها جاودانه و در آن 
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: گويد كند تا يك عده را مى اى اهل جنات نعيمند، ديگر مرحله به مرحله را بيان مى اى اهل جّناتند، يك عده يك عده
شت خودم هستند كه ما ديگر منى شت چيست؟ در آيات ديگر مى اهل  است درخت يك مكاىن : گويد دانيم كه 

ار دارد، پشىت ا را آدم  هاى پرقيمت دارد، ختت دارد، ميوه دارد، گوشت بريان دارد، كوثر دارد، ا هاى برافراشته دارد، آ
ايش، درخت ها و چشمه تواند تصور كند يك باغى است كه متام درخت مى ا باالتر از ميليون ها و آ ها است، آب  هاى آ

تواند حس كند  جه يك است آب چشمه سلسبيل ميلياردها درجه باالتر است، يك دور مناىي مىاش در  گى دنيا اگر خومشزه
آن ديگر مال كساىن است كه متام . شود حس كرد هيچ دور مناىي منى» جنىت«گويد، اما از  از آن جناتى كه خدا مى

  .ها را عبور كردند منزل

شت : فرمايد مى »1« » َو اْدُخلى َجنَّىت* َفاْدُخلى ىف ِعبادى* ِإىل َربِِّك راِضَيًه َمْرِضيَّهً  اْرِجعى* يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّهُ «
اىي كه به من، ديگر ما منى شت من چيست؟ البته آ    دانيم 

اى را  مقام معرفت كامل رسيدند مهني حرفها را هم از قرآن درك كردند چون خدا قرآن را براى فهميدن فرستاده است پرده
هاى گناهان خود ماست،  هاى نفس خود ماست، پرده اى هم اگر باشد پرده روى قرآن نينداخته كه كسى نفهمد، پرده

  .هاى دور بودن خود ما از پروردگار است پرده

  :فرمايد قرآن جميد مى

رسد و هر چه  ا به مشا مىها از طرف خد هاى گوناگوىن روبه رو هستيد كه البته اهم اين آزمايش مشا با حوادث و آزمايش
  :فرمايد از سوى خدا باشد خري مشا است چون در سوره آل عمران مى

______________________________  
به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 -89: 27فجر  -)1(

شتم وارد شو* يان بندگامن درآىپس در م.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 
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ُر ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشىْ « ها هم مهه خري است و  آن چه از او صادر ميشود مهه خري است، آزمايش »1« »ٍء َقدير ِبَيِدَك اْخلَيـْ
حاالت عاىل دروىن را كه به مشا عنايت كردند كه ها بايد آن  رسد مشا درمقابل اين آزمايش ها به مشا مى وقىت اين آزمايش

  .ترين آن صرب است، با اين حال عاىل دروىن جهت آزمايش را به نفع خودتان برگردانيد مهم

در . خواهى طى بكىن از گهواره تا گور است اى را مى دهد از مادر كه متولد شدى يك جاده قرآن اول به آدم آگاهى مى
شود، من خارج از قدرت مشا  ها هم متناسب استعداد قدرتى مشا تنظيم مى گوىن است و آزمايشها گونا  اين جاده آزمايش

  .كنم درى از آزمايش به سوى مشا باز منى

وقىت جنگ پيش . چقدر خوب است كه آدم از اول تكليف اين قرآن را بفهمد كه تا آخر عمر خيالش راحت باشد
آيد نفس مطمئنه باشد،  آيد نفس مطمئنه باشد، كم پوىل پيش مى ىآيد نفسش نفس مطمئنه باشد، شهادت پيش م مى
موالى : گويد مى »2« آيد نفس مطمئنه باشد، چقدر عاىل است و آن وقت آدم اگر يك روز حادثه نبيند پوىل پيش مى ىب

  من از من رو برگرداندى امروز با من كارى نداشىت ما را

  .واگذار كردى

السالم در زندان ثواب اين ابتالئات خود را  فوق العاده است كه امام موسى بن جعفر عليه ها ثوابش چقدر هم اين آزمايش
هاىي كه بر اثر صرب من در  قسمىت از اين ثواب! كرد، اى خدا در زندان دعا مى: گويد بان مى ديد كه زندان دريا دريا مى

   برابر اين

______________________________  
  ».هر خريى به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى تواناىي« ؛3: 26آل عمران  -)1(

نفس مطمئنه، نفسى است كه با عالقمندى و ياد پروردگارش سكونت يافته بدانچه او «؛ 477/ 20: ترمجه امليزان -)2(
د بيند كه مالك هيچ خري و شرى و نفع و ضررى براى خو  اى مى دهد و در نتيجه خود را بنده راضى است رضايت مى

داند و در نتيجه اگر غرق  نيست و نيز دنيا را يك زندگى جمازى و داشنت و نداشنت و نفع و ضرر آن را امتحاىن اهلى مى
شود، و اگر دچار فقر و فقدان   در نعمت دنياىي شود، به طغيان و گسرتش دادن به فساد و به علو و استكبار، وادار منى

ى دسىت و نامالميات او را ب برجا است و از  دارد، بلكه هم چنان در عبوديت پاى ه كفر و ترك شكر وامنىگردد اين 
  ».شود، نه به افراط و نه به تفريط صراط مستقيم منحرف منى
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  .ابتالئات به من دادى، بني شيعيان من تقسيم كن

تلخ است : و خدا بگويد بنوش، آدم بگويدآنوقت آدم شصت سال به وسيله وجود مقدس حضرت حق لب دريا باشد 
تلخ نيست اگر تلخ . كند خواهم، آنچه كه از طرف خدا است تلخى ندارد، مزاج تو منحرف است كه تلخ حس مى منى

  :گفت رخيت و منى السالم اشك منى بود روزهاى ماه رمضان امام صادق عليه

  »1« »أن جتعل وفاتى قتًال ىف سبيلك«

خرج كردن . كردند كردند به ما بچشان، يا پول خرج كردن را التماس مى شريين بوده كه التماس مىمعلوم است كه خيلى 
  .تلخ نيست، نگه داشتنش تلخ است

  .دوام نياوردن در مقابل آزمايش تلخ است

  ابوذر و مثره صرب بر باليا

آيد  شود، دخرتش مى مى مريد، خودش هم از گرسنگى مشرف به موت اش ذر از گرسنگى مى ابوذر جلوى چشمش بچه
خورد وىل ديگر جوهره صدا ندارد، حس  ها تكان مى هاى پدر است لب گريد كه آخرين حلظات نفس سرش را به دامن مى

  :گويد بيند كه پدر مى زند مى كند كه با يكى حرف مى مى

  »عليه السالم، منه السالم، له السالم، عليه السالم«

  .ستو يك شادى در چهره اين پدر پيدا

  .كىن؟ در اين بيابان كه كسى نيست بابا با كى صحبت مى: گويد دخرت او مى

دخرتم ملك املوت است، آمده مرا بربد، اما خدا گفته قبل از آوردنش سالم مرا برسان، من دارم جواب : گويد پدر مى
   اين بيابان تلخ. دهم سالم موالمي را مى

______________________________  
َعْن َأِىب َبِصٍري َقاَل َكاَن أَبُوَعْبِداللَِّه «؛ 6، حديث ...، باب ما يقال ىف مستقبل شهر رمضان 74/ 4: الكاىف -)1(
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ََذا الدَُّعاِء ِىف َشْهِر َرَمَضاَن اللَُّهمَّ ِإىنِّ ِبَك أَتـََوسَُّل َو ِمْنَك َأْطُلُب َحاَجِىت َمْن طَ  عليه ًه ِإَىل النَّاِس َفِإىنِّ َلَب َحاجَ السالم َيْدُعو ِ
َو ... مٍَّد َو َعَلى َأْهِل بـَْيِتهِ َال َأْطُلُب َحاَجِىت ِإالَّ ِمْنَك َوْحَدَك َال َشرِيَك َلَك َو َأْسأَُلَك بَِفْضِلَك َو ِرْضَواِنَك َأْن ُتَصلَِّى َعَلى حمَُ 

  ».ايَِه نَِبيَِّك َمَع أَْولَِياِئكَأْسأَُلَك َأْن َجتَْعَل َوَفاِتى قـَْتًال ِىف َسِبيِلَك َحتَْت رَ 
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  .ارزد ها به آن يك دانه سالم حمبوب مى است، اين گرسنگى تلخ است، اگر هم تلخ باشد كه مهه اين تلخى

  :ارزد كه دم مرگ پروردگار عامل بفرمايد هاى دنيا به اين منى اما مهه شرييىن

به دهانش بزنيد كه با من حرف نزند، به اين  ! مالئكه »1« » ُهَو َقاِءُهلَا َو ِمن َورَاِءِهم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ  َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمهٌ «
ها تلخ باشد  ها آزمايش ظرفيت كردند اگر براى ما كم ارزد، اما اگر تلخ باشد يعىن اولياى خدا كه تلخى حس منى كه منى

  :ارزد اين تلخى به آن تعارف روز قيامت كه خر مىاين تلخى به آن سالم آ

شت من خوش! بندگان من »2« » اْدُخُلوها ِبَسالٍم آِمنني«   .ارزد آمديد، سالم بر مشا، اميىن بر مشا، امنيت بر مشا، مى به 

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته

  29هاى اهلى  خري بودن باليا و آزمايش

  

  مشهد، حسينه كامشريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

______________________________  
فايده است كه  بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[اين چنني نيست :] گويند به او مى[« ؛ 23: 100مومنون  -)1(

  ».شوند او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

  ».با سالمت و امنيت وارد آجنا شويد:] آنان گويندبه [« ؛ 15: 46حجر  -)2(
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   احلمدهللا رب العاملني و صّلى اهللا على مجيع االنبياء واملرسلني

  .و صّل على حممد و آله الطاهرين

ها و  ها و مصائب و سخىت انسان از ورود به اين دنيا تا خروج از اين دنيا به فرموده قرآن جميد با ابتالئات و آزمايش
  .رو است هاى خمتلفى روبه مشكالت و عقبه

هاىي براى بروز استعدادها و به فعليت رسيدن صفات عاىل انساىن و رشد و كمال و پخته  خداوند متعال براى انسان زمينه
  .شدن انسان قرار داده است

خري است و علتش هم عالقه و عشقى است كه : يدفرما قرآن جميد مى. آنچه را كه خداوند براى انسان قرار داده است
  .پروردگار بزرگ عامل به انسان دارد

  :به قول شاعر

   اگر با ديگرانش بود ميلى

   چرا ظرف مرا بشكست ليلى

ها  ها و اين ابتالئات و اين پيشامدها ذاتاً براى انسان خري است و قبل از اينكه انسان در روح به آزمايش اين آزمايش
  .كند ند خداوند متعال با وسيله آمساىن انسان را از آنچه كه در راه او قرار داده آگاه مىبرخورد ك

انسان در برخورد با پيشامدها و حوادث و ابتالئات وظيفه خود را بداند، تكليف : اين آگاهى هم به خاطر اين است كه
دث برخورد كند از حادثه نه اين كه نفعى عايد او اگر جاهالنه با حوا. اهلى خود را بداند، مسئوليت خداىي خود را بداند

  .خنواهد شد، ضرر هم خواهد كرد

   كند، جهاد تكليفى كه حلظه به حلظه براى انسان چگونگى برخورد را هم بيان مى

  »1« .باشد آيد جهاد با هواى نفس است كه جهاد اكرب مى پيش مى
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______________________________  
يا أيها الناس اقبلوا النصيحه ممن نصحكم و تلقوها بالطاعه «؛ 4583، قبول النصيحه، حديث 226: غرر احلكم -)1(

ممن محلها إليكم و اعلموا أن اهللا سبحانه مل ميدح من القلوب إال أوعاها للحكمه و من الناس إال أسرعهم إىل احلق إجابه و 
كم تسعدوا و ارفضوا القال و القيل تسلموا و أكثروا ذكر اهللا اعلموا أن اجلهاد األكرب جهاد النفس فاشتغلوا جبهاد أنفس
  ».تغنموا و كونوا عباد اهللا إخوانا تسعدوا لديه بالنعيم املقيم

  ».وآله أفضل اجلهاد من جاهد نفسه الىت بني جنبيه عليه اهللا قال رسول اهللا صلى«؛ 78: اجلعفريات

  

  330: صرب از ديدگاه اسالم، ص

بيند قدم اوىل كه خبواهد در دايره تكليف بگذارد در حقيقت قدم گذاشنت در درياى  بررسى كند مىانسان اگر به دقت 
  .ها است حادثه و آزمايش

خرب . است ها كه حتمى ها بايد چه كند، اصل آزمايش انسان تكليفش را خداوند متعال بيان كرده كه در برخورد به آزمايش
دهد كه انسان در برخورد به  سىت راه برخورد با ابتالئات را به انسان نشان مىبه انسان داده، تو در معرض ابتالئات ه

  .هاى وجود مقدس پروردگار برخورد كند ابتالئات در برابر خواسته

هاى قدرتى هم كه خدا در وجود انسان قرار داده كه در راس آن  به اين طريق اگر انسان با ابتالئات برخورد كند و از مايه
هاى  اى ابتالئات و آزمايش هاىي كه در مدار دين هستند كه قسمت عمده ىن ايستادگى، به خصوص انسانيع. صرب است

  .برند قدرتشان را، براى بريون راندن انسان از مدار دين به كار مى

دگى نداشته و اگر انسان بيدار نباشد، آگاه نباشد، عامل نباشد يا بيدار باشد، عامل هم باشد وىل صرب نداشته باشد، ايستا
  .با متام وجود به ضرر او برخواهد گشت هر چه هم حادثه مثبت باشد: فرمايد باشد، در هر دو صورت قرآن جميد مى

گريد كه اوًال بايد عامل به وحى باشد  انسان وقىت در مقابل وحى قرار مى. شود تر از حادثه وحى كه در عامل پيدا منى مثبت
هم وجوب عيىن است، وجوب عيىن يعىن وجوىب كه اگر انسان از او رو برگرداند  و اين علم هم واجب است و وجوبش

  .شود دچار گناه كبريه مى
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هاى اعتقادى  اصول دين و ريشه: اند كه ها هم نوشته در اول رساله. اين معرفت به وحى به اندازه الزم، واجب عيىن است
  .تقليدى نيست در اين زمينه مهه بايد عامل بشوند

   به آن علم. و زنان و هر كسى كه مكلف است، بعد از علم بايد عمل بكنندمردان 

   خواهد، اگر صرب نباشد آن علم منافع خواهد، ايستادگى مى و اين عمل صرب مى

  .خودش را آشكار خنواهد كرد

  جاهلى كه نرفته ياد. كند عمل از نظر ارزش فرقى منى عمل با جاهل ىب عامل ىب

  331: ص صرب از ديدگاه اسالم،

  .بگريد و نفهميده، در قيامت اهل عذاب است، عاملى هم كه عمل ندارد، در قيامت اهل عذاب است

  :فرمايد ها درباره جتلى حق مى السالم در يكى از خطبه امرياملؤمنني عليه

وىل جتلى خدا را شود ديد،  شود ديد، خدا را كه منى براى اينكه مشا بتوانيد به متاشاى حق نائل شويد، خود حق را منى
  »1« .شود شود با عقل ملس كرد حق ديده منى جتلى خدا را مى. شود ديد مى

   صرب در عمل به تكاليف

  .براى اينكه زمينه اتصال به اهللا در مهه جوانب زندگى فراهم شود بايد جتلى در قرآن كرد

است كه خداوند متعال براى بشر قرار داده هاىي  اين قرآن جميد يك حادثه است، يك پديده است، در راس متام آزمايش
  .است

براى عمل كردن صرب را . در برخورد با تكليف انسان هم علم الزم دارد، هم عمل الزم دارد، وقىت عامل شد بايد عمل كند
  .بايد استخدام كند

با خواسته من توافقى يعىن ايستادگى در عمل داشته باشد حساب اين را نكند كه با طبع من، با نفس من، با لذت من، 
  .ندارد فقط حساب وجود مقدس حق را بايد داشته باشد كه او عاشق بوده است
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اش به مقام وصل برسد از باب عشق به اينكه بنده بايد به مقام وصل برسد قرآن جميد را در اختيار بندگانش قرار  بنده
  .شود دهد و بنده با قرآن جميد آزمايش مى مى

  مقام قرآن جميد

______________________________  
ِز َو َعَدَل َعَلْيِهْم ِىف ُحْكِمِه ُمْسَتْشِهٌد ِحبُُدوِث اْألَْشَياِء َعَلى َأزَلِيَِّتِه َو ِمبَا َوَمسََها ِبِه ِمَن اْلَعجْ «؛ 227خطبه : ج البالغه -)1(

َواِمِه َواِحٌد َال ِبَعَدٍد َو َداِئٌم َال ِبَأَمٍد َو َقاِئٌم َال ِبَعَمٍد تـَتَـَلقَّاُه اْألَْذَهاُن َال ِمبَُشاَعَرٍه َعَلى ُقْدَرِتِه َو ِمبَا اْضَطرََّها ِإلَْيِه ِمَن اْلَفَناِء َعَلى دَ 
َا اْمتَـَنَع ِمنْـ  َا َو ِ لَيـَْها َحاَكَمَها لَْيَس ِبِذى ِكَربٍ اْمَتدَّْت ِبِه َها َو إِ َو َتْشَهُد َلُه اْلَمرَاِئى َال ِمبَُحاَضَرٍه َملْ حتُِْط ِبِه اْألَْوَهاُم َبْل َجتَلَّى َهلَا ِ

  ».ْأناً َو َعُظَم ُسْلطَاناً النـَِّهايَاُت َفَكبـَّرَْتُه َجتِْسيماً َو َال ِبِذى ِعَظٍم تـََناَهْت ِبِه اْلَغايَاُت فـََعظََّمْتُه َجتِْسيداً َبْل َكبـَُر شَ 

  

  332: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  آيد كه نسبت به قرآن جميد در حد استعداد يد كسى بريون مىسرفراز از قرآن جم

و تكليفش آگاه باشد و آن آگاهى را به عمل بياورد، براى عمل كردن هم صرب الزم است، چون وقىت انسان با قرآن جميد 
ه مقام اتصال به حق كنند كه انسان با كمك قرآن جميد ب متام دمشنان درون و برون قواى خود را متمركز مى. اتصال پيدا كرد

  .نرسد، كسى هم خيال نكند راه اتصال به خداوند متعال از غري قرآن جميد ميسر است

السالم را قرار دادند   وآله و ائمه طاهرين عليهم عليه اهللا البته براى فهم قرآن جميد، خداوند متعال شخص پيغمرب اسالم صلى
مند چون آنقدر قرآن جميد حدش عاىل است كه برترى قرآن را كسى كه مردم با كمك پيغمرب و ائمه قرآن جميد را بفه

زنند آدم كامًال  كند و با پيغمرب و ائمه از قرآن جميد حرف مى تواند درك كند، وقىت خود قرآن از خودش تعريف مى منى
د از حق و در طول شود كه قرآن جميد در عامل وجود مقام دوم را داراست، مقام اول حق است و مقام بع برايش روشن مى

  .حق، قرآن جميد است

كند، مقام پيدا  با اين مقامى كه قرآن جميد دارد هر انساىن به اين كتاب اتصال علمى و عملى پيدا كند برترى پيدا مى
  .شود كند و هيچ دمشىن راضى منى كند و وصل پيدا مى كند، قرب پيدا مى مى
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شود چون  اما هواى نفس راضى منى. كند روىن نه دمشن بروىن تسلط پيدا منىمشا به چنني مقام بلندى نائل شويد، نه دمشن د
  .بيند هاى خودش منى ها و خواسته دنبال قرآن رفنت و عمل كردن به قرآن را موافق با لذت

   صرب در برابر شهوات

پروردگار هم اين لذت تواند قرار گريد، وجود مقدس  اى براى انسان پيش آمده كه در حد اعالى لذت از شهوت مى مسأله
شود كه عبدش از او جدا شود، فريادش  داند هيچ گونه هم راضى منى و شهوت را قطع كننده رابطه بني خودش و انسان مى

شود كه اجنام نده، وىل اين اجنام ندادن موافق با ميل نيست، موافق با طبع نيست موافق با لذت خواهى انسان  بلند مى
  .نيست

خواهد و بشر با صرب مهراه علم در كار نباشد، چگونه  شد اين آزمايشى كه خداوند از انسان مىاگر قدرت صرب نبا
  تواند انسان به مقام قرب و به مقام اتصال برسد مى

  333: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   اى نيست، او جهت را در متام رسيدن به مقام قرب و مقام وصل كه كار ساده

  .ت كند يكى آراستگى و ديگرى پرياستگى استحلظات زندگى آدم بايد رعاي

اى مثل قرآن جميد كه در رأس متام  تا وقىت كه زنده است، در مقابل چنني آزمايشى يا يك چنني حادثه و پديده
كند و به  هاست انسان اگر متكى به مقام با عظمت صرب نباشد، حلظه به جلظه دمشن او را از قرآن جميد دور مى پديده

شود تا  و اين بعد هم هر چه صربش كمرت باشد زيادتر مى. شود مقام قرب، آلودگى بُعد براى انسان درست مىجاى اجياد 
اش سر رود و به قول قرآن جميد از دين خارج شود و به قول پيغمرب اكرم  به جاىي رسد كه آدم به كل حوصله

ها حالت  جان انسان »1« .رود ى با چنان سرعىت بريون مىرود از مدار اهل وآله مانند تريى كه از كمان در مى عليه اهللا صلى
كنند و وقىت كه آدم  رود از خدا و قرآن و ائمه طاهرين فرار مى گريد و مثل تريى كه از كمان در مى رغبت به خودش مى

  .رود به هالكت و خسران و زيان رسيده است مثل تري از كمان، از مدار اهلى بريون مى

خواهد، خيلى  برترى كه دارد، اگر انسان با علم و با صرب سازنده عمل كند، چون خيلى حوصله مىقرآن جميد با مهه 
  .شود هاى آزمايشى در مقابل انسان ظاهر مى خواهد واقعاً در برخورد با قرآن جميد متام گردنه پايدارى مى
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اى شود، از دنيا  كار بربد تا يك ميوه پخته  ها مهني دو حالت آراستگى و پرياستگى دائم بايد به انسان درمقابل اين گردنه
برود و اليق شود كه او را سر سفره جانان قرارش دهند و براى برخورد با پيغمرب و ائمه در روز قيامت خود پيغمرب و ائمه 

  .السالم مهاهنگ شوند خواستند با قرآن و با ائمه اطهار عليهم بسيار از مردم مى

______________________________  
سيخرج : وآله عليه اهللا قال الّنّىب صلى«؛ 16اإلخبار بالغيب، حديث : ، الباب اخلامس214: پيام پيامرب، منت عرىب -)1(

م حناجرهم ميرقون من  قوم ىف آخر الّزمان، أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من قول خري الربيّه، ال جياوز إميا
  ».مّيه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإّن ىف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامهالّدين كما ميرق الّسهم من الرّ 

سيقرأ : وآله عليه اهللا قال رسول الّله صلى«؛ 48اإلخبار بالغيب، حديث : ، الباب اخلامس226: پيام پيامرب، منت عرىب
  ».يّهالقرآن رجال ال جياوز حناجرهم، ميرقون من الّدين كما ميرق الّسهم من الّرم

  

  334: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   حرمت دروغ

كند اين دروغ را به خدا بگويد، به خلق خدا بگويد، به مردم مملكت بگويد،  كسى كه يك دروغ بگويد، حاال فرقى منى
   دولت به مردم بگويد، شوهر به زن

  .بگويد، زن به شوهر بگويد، فرقى ندارد

شود دروغ گفت، او يك  فته از دروغ و افرتا بپرهيزيد حىت به زن در خانه منىدويست و هشتاد و سه بار خدا در قرآن گ
انسان است در مقابل مشا، حق نداريد دروغ بگوييد، اگر يك روايىت هم گفت كه به زن در خانه دروغ بگوىي عيىب ندارد، 

فرياد زده است اين روايت ديگر  اين روايت را بگذارى در مقابل دويست و هشتاد و سه آيه قرآن كه عليه دروغ و افرتا
  .ماند ارزش برايش باقى منى

 »1«  دروغ به شوخى طعم اميان را از مشا خواهد گرفت: فرمايد السالم مى بپرهيزيد، امرياملؤمنني عليه از دروغ گفنت به شوخى
ان را نچشيم عمل با ارزش منى و ما نيازمان از تشنه در بيابان گرم به طعم اميان بيشرت است، براى اينكه اگر ما مزه امي

  .توانيم پيدا كنيم
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ها اميانشان اجبارى است، عاشقانه نيست عملى كه توأم با عشق نباشد ارزش ندارد، مناز و روزه اجبارى چه ارزشى  خيلى
  .دارد، منازگزار بايد متام منازش را عشق، پر كند

  .اش شود غصهيعىن وقىت كه منازش متام شد : فرمايد اين گونه كه حضرت مى

  »2« .مهيشه با آب غصه دلت را شستشو بده: فرمايد السالم مى امام صادق عليه

______________________________  
السالم َال جيَُِد َعْبٌد  َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَه قَاَل َقاَل أَِمُري اْلُموِمِنَني عليه«؛ 11، باب الكذب، حديث 340/ 2: الكاىف -)1(

  ».َم اْالِءميَاِن َحىتَّ يـَتـُْرَك اْلَكِذَب َهْزَلُه َو ِجدَّهُ َطعْ 

السالم قَاَل ِإنَّ اللََّه عز و جل َجَعَل لِلشَّرِّ أَقْـَفاًال َو  َعْن اِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 4 -3، باب الكذب، حديث 339/ 2: الكاىف
  ».رٌّ ِمَن الشَّرَابِ َجَعَل َمَفاتِيَح تِْلَك اْألَقْـَفاِل الشَّرَاَب َو اْلَكِذُب شَ 

  ».السالم َقاَل ِإنَّ اْلَكِذَب ُهَو َخرَاُب اْالِءميَان َعْن َأِىب َجْعَفٍر عليه«؛ 4حديث 

السالم  قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه عليه«؛ 2، باب تعجيل عقوبه الذنب، حديث 444/ 2: اشاره به اين روايت دارد، الكاىف -)2(
  ».َكثـَُرْت ُذنُوبُُه َو َملْ َيُكْن ِعْنَدُه ِمَن اْلَعَمِل َما ُيَكفُِّرَها ابـَْتَالُه ِباْحلُْزِن ِلُيَكفَِّرَهاِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا  

  

  335: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   السالم ازدواج موقت در كالم امام رضا عليه

زن و شوهر در خانه هم بايد برخورد عاشقانه  برخورد. عاشقانه در متام موارد كار كنيد: فرمايد السالم مى امام رضا عليه
  .باشد، اگر نباشد ما اصًال آن زندگى را قبول ندارمي آن خانه را قبول ندارمي

   السالم رسيد راجع به ازدواج موقت از حضرت سؤال مردى خدمت حضرت رضا عليه

   زن دارى؟ عرض: شرايط ازدواج موقت چيست؟ حضرت عرض فرمود: كرد، گفت
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رود يك زيباتر از  داند اگر به او بگويد خوب است مى چون امام مى »1« اين سؤال به تو ربطى ندارد،: ه، فرمودبل: كرد
هاى خانه  شود، بعد زن سى ساله خود كه شش تا بچه را بزرگ كرده، متام ارزش كند بعد دلگرم به او مى زن خود پيدا مى

السالم قبول ندارند و ما قبول دارمي خيلى چيزها را خدا  ها را ائمه عليهمرود دنبال شهوت، خيلى چيز  گذارد مى را زير پا مى
ا قبول دارند و ما قبول ندارمي و خيلى به نظرمان عادى و ساده است   .قبول ندارد و ما قبول دارمي، خيلى چيزها را آ

  .كند پيدا مىكند، اگر هم اولش عيب نداشته باشد، بعداً  هاى خيلى بزرگ پيدا مى بعضى چيزها عيب

نگاه كردن : گويد دروغ به شوخى هم حرام است؟ براى اينكه مقدمه ورود به دروغ جدى است، چرا مى: گويد چرا مى
اگر هر  : گويد اى از زنا است و هر نگاه كردىن تريى از تريهاى مسموم شيطان است كه به چشمت خورده و چرا مى شعبه

زنند چون مقدمه  هايش در جهنم تريهاىي از آتش و آهن گداخته به چشم او مى كسى به ناحمرم نگاه كند به تعداد نگاه
   چون مقدمه هجوم به ناموس يك مملكت »2« زناست،

______________________________  
أَبَا  َعْن َعِلىِّ ْبِن يـَْقِطٍني َقاَل َسَأْلتُ «؛ 1، باب أنه جيب أن يكف عنها من كان مستغنيا، حديث 452/ 5: الكاىف -)1(

َا َأَرْدُت َأْن َأْعَلمَ  احلََْسِن ُموَسى عليه َها فـََقاَل ِهَى ِىف  السالم َعِن اْلُمتـَْعِه فـََقاَل َو َما أَْنَت َو َذاَك فـََقْد َأْغَناَك اللَُّه َعنـَْها قـُْلُت ِإمنَّ
  .ِطيُبُه ِإالَّ َذاكَ السالم فـَُقْلُت َنزِيُدَها َو تـَْزَداُد فـََقاَل َو َهْل يَ  ِكَتاِب َعِلىٍّ عليه

تو : حضرت در جواب فرمود. السالم شرفياب شد و از ازدواج موقت سول كرد على بن يقطني به حمضر حضرت رضا عليه
  ».نياز ساخته است را با آن چكار است؟ با آنكه داراى مهسر دائمى هسىت و خداوند تو را از ازدواج موقت ىب

وآله النََّظُر َسْهٌم َمْسُموٌم ِمْن ِسَهاِم ِإبِْليَس  عليه اهللا َقاَل النَِّىبُّ صلى«؛ 34، حديث 34، باب 38/ 101: حبار األنوار -)2(
  ».َفَمْن تـَرََكَها َخْوفاً ِمَن اللَِّه َأْعطَاُه اللَُّه ِإميَاناً جيَُِد َحَالَوَتهُ ِىف قـَْلِبهِ 

السالم َقاال َما ِمْن َأَحٍد  ْعَفٍر َو َأِىب َعْبِد اللَِّه عليهَعْن َأِىب جَ «؛ 25396، حديث 104، باب 191/ 20: وسائل الشيعه
َلهُ َو زِنَا اْلَيَدْينِ  نَـْنيِ النََّظُر َو زِنَا اْلَفِم اْلُقبـْ َق اْلَفرُْج َذِلَك َأْو َكذَّبَ  ِإالَّ َو ُهَو ُيِصيُب َحظّاً ِمَن الزِّنَا َفزِنَا اْلَعيـْ   ».اللَّْمُس َصدَّ

  

  336: اسالم، صصرب از ديدگاه 
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است، چون مقدمه خراب كردن يك خانواده است، چون مقدمه متالشى كردن يك كانون گرم خانه مسلمان است، چرا 
  بايد دروغ گفت؟

ما اول بايد سراغ قرآن برومي قبل از روايت، آجناىي كه قرآن براى ما روشن نبود واجب است سراغ روايت برومي، حاال وقىت 
   رسد كه مالئكه عامل از استشمام اين بوى بد چون دروغ بگويد بوى بدى از اين دهان به فضا مى اگر انسان: گويد مى

   زنند اهلى اين شوند كه مهه يك پارچه فرياد مى اند، چنان ناراحت مى موجود زنده

  :گويد حاال آدم در مناز دروغ بگويد، به پروردگار آجنا كه مى »1« .دروغگو را لعنت كن

بيند كه او بنده شكمش هم هست، بنده هوايش هم  من بنده تو هستم اما خدا مى »2« » ْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ ِإيَّاَك نَـ «
  .است، بنده شرق و غرب هم است، خوب اين دروغ است

چه كسى گفته شخصيت افراد شكسته شود؟ اسالم كه دين شخصيت دهى است، زن بايد كمال اعتماد را به مردش 
  .شد، مرد هم بايد كمال اعتماد را به زنش داشته باشد، رابطه خانه هم بايد عاشقانه باشدداشته با

  :فرمايد السالم مى آن وقت امام صادق عليه

  .كنيم ما اين خانه را به عنوان خانه اسالمى امضا مى

______________________________  
وآله اْلُموِمُن ِإَذا َكَذَب ِبَغْريِ  عليه اهللا اَل َرُسوُل اللَِّه صلىقَ «؛ 10291، حديث 120، باب 86/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

ُلَغ اْلَعْرَش فـَيَـْلَعُنُه َمحََلُه اْلَعرْ   ِش َو َكَتَب اللَُّه َعَلْيِه ِبِتْلَك اْلَكِذبَِه َسْبِعنيَ ُعْذٍر َلَعَنُه َسبـُْعوَن أَْلَف َمَلٍك َو َخرََج ِمْن قـَْلِبِه نـَْنتٌ َحىتَّ يـَبـْ
  ».َزنـَْيًه أَْهَونـَُها َكَمْن يـَْزِىن َمَع أُمِّهِ 

السالم ِإيَّاُكْم َو اْلَكِذَب َفِإنَّ اْلَكِذَب يـَْهِدى ِإَىل اْلُفُجوِر َو  َقاَل عليه«؛ 48، حديث 114، باب 263/ 69: حبار األنوار
  ».اْلُفُجوَر يـَْهِدى ِإَىل النَّار

  ».ِذُب َمْذُموٌم ِإالَّ ِىف أَْمَرْيِن َدْفِع َشرِّ الظََّلَمِه َو ِإْصَالِح َذاِت اْلبَـْنيِ السالم اْلكَ  َو َقاَل الصَّاِدُق عليه«

  ».خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[« ؛ 1: 5فاحته  -)2(
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هاى غري مشروع نفس و هواى نفس را و عمل  كردن خواستهخوب يك دروغ وقىت اينقدر بوى بدى داشته باشد پياده  
دهد، بعد هم با آن شكل و با آن بو آدم  نكردن به دستورهاى پروردگار چقدر بوى بد دارد، چه شكلى به باطن آدم مى

  .اين بوى بد صريح قرآن جميد است. روز قيامت وارد بشود

  » ىف عيَشٍه راِضَيه«تفسريى بر 

  :كه در قرآن جميد فرموده استپروردگار بزرگ هم  

من اگر با آن بو و دود سنگيىن كه از گناه من برخواسته و آشكار شده . هستند»  ىف عيَشٍه راِضَيه«عاشقان و اولياء من 
  توامن به پيغمرب وارد قيامت بشوم، چه طور مى

ا و ائمه عليهم   :السالم نزديك بشوم؟ خدا كه گفته آ

  .هستند »1« » هفـَُهَو ىف عيَشٍه راِضيَ «

شت  ممكن است حضرت سيدالشهدا عليه السالم با اين دود غليظ گناه من و بوى كثيف گناه من در قيامت تا رفنت به 
  چيست؟»  فـَُهَو ىف عيَشٍه راِضَيه«زجر بكشد پس 

  :فرمايند در سوره مباركه حديد و سوره مباركه يس پروردگار به انبوه مردم مى

ا مى ا كه بريون مىمتام جمرمني از قربه   :رسد آيند خطاب به آ

  :فرمايد خودتان را جدا كنيد، و در سوره مباركه حديد مى »2« » َو اْمتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمون«

نَـُهْم ِبُسوٍر َلهُ باٌب باِطُنُه فيِه الرَّْمحَُه َو ظاِهرُُه ِمْن ِقَبِلهِ «    َفُضِرَب بـَيـْ

______________________________  
  ».اى است پس او در يك زندگى خوش و پسنديده«؛ 101: 7قارعه  -)1(
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  ».جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و «؛ 36: 59يس  -)2(
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بينند،  شود كه مهديگر را منى اصًال بني عاشقان و بني ديوانگان گناهكار جمرم عصيانگر ديوار كشيده مى »1« » اْلَعذابُ 
  حاال از پشت ديوار من فرياد بزمن، كيست كه صداى من را بشنود؟

   صرب، راه رسيدن به مقام وصل

  راه رسيدن به وصل چيست؟

  :فرمايد قرآن مى

ُتْم بِِنْعَمِتِه يعاً َو ال تـََفرَُّقوا َو اذُْكُروا ِنْعَمَت الّلِه َعلَْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبحْ َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل الّلِه مجَ «
ُ الّلُه َلُكْم آيا مشا كساىن بوديد كه  »2« » تِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونِإْخواناً َو ُكْنُتْم َعلى َشفا ُحْفَرٍه ِمَن الّناِر فَأَنـَْقَذُكْم ِمْنها َكذِلَك يـُبَـنيِّ

  .لبه پرتگاه جهنم بوديد، من قرآن را فرستادم براى اينكه مشا را جنات بدهد، چون عاشق مشا هستم

خواهد براى  خواهد، علم را مى خواهد، هم صرب مى قرآن آزمايشگاه است و انسان در مقابل اين آزمايشگاه هم علم مى
خواهد براى اينكه عمل از او سر بزند و طاقت اجرا داشته باشد و اين صرب هم با  صرب را مى. همد چه كار بكنداينكه بف

شود تقويت كرد و وقىت كه مقام صرب در انسان جتلى بكند هوى در انسان ضعيف  آيد و اين صرب را مى مترين به دست مى
ظاهر قرآن عامل باشد اراده انسان در اسارت هوى است، انسان  شود، اما اگر هوى قوى باشد، اگر انسان به باطن و مى
  كند، اراده وقىت اسري تواند اراده اسري حترك اجياد منى خواهد كار بكند منى مى

______________________________  
] رآيندكه مؤمنان در آن د[شود كه داراى درى است، درونش  سپس ميان آنان ديوارى زده مى«؛ 57: 13حديد  -)1(

  ».رمحت است و بريونش كه پيش روى منافقان قرار دارد عذاب است

چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد؛ و :] قرآن و اهل بيت[و مهگى به ريسمان خدا «؛ 3: 103آل عمران  -)2(
هاى  بوديد، پس ميان دلبا يكديگر دمشن ]  پيش از بعثت پيامرب و نزول قرآن[نعمت خدا را بر خود ياد كنيد آن گاه كه 
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مشا پيوند و الفت برقرار كرد، در نتيجه به رمحت و لطف او با هم برادر شديد، و بر لب گوداىل از آتش بوديد، پس مشا را 
  ».سازد تا هدايت شويد خود را براى مشا روشن مى]  قدرت، لطف و رمحت[هاى  از آن جنات داد؛ خدا اين گونه، نشانه

  

  339: الم، صصرب از ديدگاه اس

  .بود، علم هم اسري است

طلحه و . دهند نه به حرام خدا كنند، نه به واجب خدا گوش مى ها علم به حرام و حالل خدا دارند اما عمل منى خيلى
اىي كه بعد از پيغمرب اسالم  زبري كه جاهل به احكام خدا نبودند بلكه از عاملان به احكام اهلى بودند، جاهل نبودند، آ

عاملان به احكام اهلى بودند جاهل نبودند وىل . السالم اينهمه جنايت كردند وآله تا كشته شدن امرياملؤمنني عليه عليه هللا صلى
  .هاى سنگني است انسان در معرض آزمايش. علمشان و اراده ايشان اسري بود و علم اسري و اراده اسري هيچ حركىت ندارد

كند كه با حادثه چگونه برخورد كند هر چه باشد، چه  يفيت برخورد را معلوم مىدهد، بعد هم ك خدا به انسان آگاهى مى
   حادثه مثل قرآن باشد كه در رأس

چه بالها و مصائب آمساىن باشد مثل زلزله يا چه بالهاىي باشد كه . شدن احكام خدا باشد هاست، و چه پياده پديده
كند يا بالى  شد كه زير و باال شدن اجتماعى براى انسان توليد مىمثل جنگ يا بالهاىي با: كند دمشن بر انسان اجياد مى

  .هواى نفس باشد يا بالى شكم باشد

  .اى هستيد كه پر از حادثه است آگاهى داده كه مشا در جاده: اوًال 

  .راه برخورد با حادثه را معلوم كرده كه چگونه برخورد بكنيد: ثانياً 

  .هم به انسان عنايت كرده كه مهني مقام صرب است قدرت برخورد سامل با حادثه را: ثالثاً 

   كشىت جنات

آن وقت اهل معرفت آنقدر حادثه برايشان شريين است؛ چون ديدشان ديد اهلى است، بر اثر معرفت عشق پيدا كردند و 
رياى شكند، روى د شان منى كنند و اصًال كشىت اين عشق برايشان مركب عمل شده است و روى درياى حوادث حركت مى

البته اينها معرفت پر قدرتى . رود تا به ساحل برسد شود كشىت مى اى در كشىت ايشان پيدا منى كنند روزنه حوادث حركت مى
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دارند معرفتشان، عشقشان، پيغمربشان، امامشان، مهه اينها هدايتگر اين كشىت هستند و با چنني كشىت وقىت انسان در 
گذارد، راحت به ساحل  سر مى ها را پشت هاى و متام زير و باالها و متام موج شكند متام آزماي درياى حوادث حركت مى

  .رسد جنات مى

  340: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  :فرمايد وآله مى عليه اهللا پيغمرب اسالم صلى

  »1« »ان احلسني مصباح اهلدى و سفينه النجاه«

ابتالئات و به خصوص در برخورد با قرآن داشتند و به چطور وجود مقدس ايشان پنجاه و هفت سال در درياىي از انواع 
چه ساحلى هم رسيدند، ساحل مقام قرب و مقام وصل است هر كه هم دست به دامن ايشان بزند، راحت از موج 

   شود، خدا عاشق ما است، اين را در آيات و روايات قدسى بيان كرده، عقل هم حوادث رد مى

  :فرمايد ورزد و مصنوعش يك مصنوع احسن است كه در قرآن جميد مى عش عشق مىگويد كه صانع به مصنو  مهني را مى

ام به نيكوترين  چيزى را كه در اين دار وجود آفريده »2« » ٍء َخَلَقُه َو َبَدأَ َخْلَق اْالِءْنساِن ِمْن طني الَّذى َأْحَسَن ُكلَّ َشىْ «
كند،  كند و عاشقانه هم نگاه مى نظر مى »احسن شئ« ازوقىت وجود مقدسش انسان را به عنوان يكى . ام وجه آفريده

كند نه طبع انسان و نه طبع موجودات زنده، هيچ زيباىي را با حس تنفر نگاه  چون آدم هيچ زيباىي را با تنفر نگاه منى
  .كند منى

ىت طبع جزئى ما هر دانيد كه طبع ما طبع جزئى است و اين طبع جزئى ما حكايىت از طبع مطلق عامل دارد، وق و مشا مى
چيز كاملى را جامع و هر نيكوىي را با رابطه عاشقانه نگاه كند، معلوم است كه وجود مقدس پروردگار با يك عشق 

احسن هستند اين احسن بودن : گويد كند و در بني متام موجودات كه قرآن مهه را مى مطلقى به موجود احسن نگاه مى
كند انسان  توان قياس با ساير موجودات كرد، عاشقانه نگاه مى وق است، منىانسان نسبت به خودش يك احسنيت ما ف

   خواهد اين معشوق متام فراق را از بني در بني متام موجودات معشوق حق است و حق هم مى

______________________________  
  .52/ 4: مدينه املعاجز البحراىن -)1(

  ».آفريد نيكو ساخت، و آفرينش انسان را از ِگل آغاز كردمهان كسى كه آنچه را «؛ 32: 7سجده  -)2(
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  341: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .بربد و به مقام وصل برسد

خواهد انسان دچار هجر بشود او عاشق است  معرفىت و عادى بودن از موارد هجر است و او منى جهل، سسىت، گناه، ىب
كند   ارچه به مقام وصل برسد و وقىت به مقام وصل رسيد ارزش پيدا مىكه متام اين موارد هجر از بني برود و انسان يك پ

  .كه مستقيما با خود انسان صحبت بكند

كند كه صداى حمبوب  زند، مقدارى كه انسان رشد كرد در خودش حس مى پروردگار اول با واسطه قرآن با آدم حرف مى
پرده ديگر صداى حمبوب را  بتواند مقرب شود مثل انبيا ىبرسد يك مقدار كه باالتر آمد اگر در دنيا  به گوش دل مى

  :شنود شنيدند، وگر نه وقىت قدم به راه مرگ بگذارد آجنا صداى حمبوب را مى

   َفاْدُخلى* اْرِجعى ِإىل َربِِّك راِضَيًه َمْرِضيَّهً * يا أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّهُ «

  :فراق ديگر متام شد »1« » َو اْدُخلى َجنَّىت* ىف ِعبادى

  » َو اْدُخلى َجنَّىت* َفاْدُخلى ىف ِعبادى* اْرِجعى ِإىل َربِِّك راِضَيًه َمْرِضيَّهً «

شت براى آنان متام و كمال فراهم است و وقىت داخل قيامت مى   .شوند نعمتهاى 

كند لب درياى  حس مىشود كه آدم  مى »2« »احلى من العسل«  السالم آنگاه كه حادثه به قول حضرت قاسم عليه
   تر از عسل ايستاده؛ پس اين حوادث، لب درياى شريين

______________________________  
به سوى پروردگارت در حاىل كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 -89: 27فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگامن درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 

  وأنا فيمن يُقتل؟: فقال له القاسم بن احلسن عليهماالسالم«؛ 138: مع الركب احلسيىن -)2(
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! إيوالّله، فداك عّمك: السالم فقال عليه! يا عّم، أحلى من العسل: يا ُبّىن كيف املوت عندك؟ قال: فأشفق عليه فقال له
  »!.وإبىن عبدالّله! أن تبلو ببالٍء عظيمإّنك ألحد من يُقتل من الرجال معى بعد 

  

  342: صرب از ديدگاه اسالم، ص

شت شرييىن نعمت   هايش از چيست؟ هاى عظيم 

انسان . ها است ها است، براى ذات مقاومت هايش براى ذات ايستادگى هايش براى مهني ذات صرب است، شرييىن شرييىن
ها از مدار عشق به خدا خارج  ها، نارساىي كمبودها، مشكالت، سخىتبزرگوار و انسان پرقيمت، با پيش آمدن حادثه  

  .شود؛ زيرا آن چنان ارزش ندارد منى

آن نگاه پروردگار است كه ارزش دارد، آن سالم حق است كه ارزش دارد، اگر بدانيد چقدر عاشق ما است حرارت پيدا 
  .كىن آورى، پرواز مى كىن، پر درمى مى

ه ما پيغام داده حبيب من، اگر يك عامل و گوينده و يك انساىن كه مردم از او معامل دين را چقدر به وسيله پيغمرب ب
  :گريند بندگان گنهكار مرا نااميد بكند، بگو مى

اند تو ديگر نااميدشان نكن دستشان را بگري و با من آشىت بده  قيامت منتظر جهنم باش، مهان بندگامن كه مريض شده
ارا برگردان، من دمل   ام را خواهد بنده  منىآ

خواهم بنده من بوى  خواهد بوى بنده من بوى بدى باشد، مى ام را آلوده ببينم، دمل منى خواهد بنده مريض ببينم، دمل منى
خواهم بنده من بوى حسني بدهد، حاال اگر در آشپزخانه شيطان  خواهم بنده من بوى قرآن بدهد، مى نبّوت بدهد، مى

  .ده، تو ديگر بدبوترش نكنآلوده شده و بد بو ش

  داستان موسى و عشق مادر به فرزند

  :السالم فرمود حق تعاىل به موسى بن عمران عليه

  .افتد ببني و برو اى اتفاق مى فردا بيا پشت فالن تپه حادثه
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ج با هم اش سر ازدوا  اى با پسر بيست و چند ساله پشت آن تپه نشسته بودم ديدم يك مادر هفتاد ساله: گويد موسى مى
گويد مصلحت زندگى ما نيست،  خواهد روستاى پشت تپه برود دخرتى را خواستگارى كند مادر مى كنند، مى حبث مى

كىن و حبثشان تند شد و با هم دعوايشان شد و پسر هم عصباىن شد و يك سنگى را  جا مى تو دخالت ىب: گويد مى
چهل پنجاه تا . شد و افتاد پسر هم راه تپه را گرفت و رفتپرتاب كرد به طرف مادر، سر مادر شكافت و خون سرازير 

دار  اهلى بچه من را نگه: پسر زمني خورد مادر سرش را بلند كرد و گفت. قدم كه رفت در يك جا شن نرم زير پايش بود
   دست و پايش نشكند، زمخى نشود، ناراحت نشود، خطاب

  343: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  .م شد برگردرسيد موسى داستان متا

ترم با اينكه در حق من بدى   به مردم بگو از اين مادرها به مشا مهربان: فرمود. اش چه شد نتيجه! خدايا: موسى عرض كرد
خواهيم وارد آخرت بشومي خدا بگويد خوش  كرديد، برگرديد، صرب كنيد، اين چند روزه دنيا را صرب بكنيد، دم مرگ كه مى

  .آمديد

   رفاقت با صابران

اىي كه مشا را به ضعف مى زندگى با كساىن كه مشا را از مدار صرب خارج مى در كشند رفاقت  كنند رفاقت نكنيد، آ
اىي كه مى آمده، بدبني بكنند و به تدريج از اين رابطه اهلى قطعتان  خواهند مشا را با مشكالتى كه برايتان پيش نكنيد، آ

  .بكنند معاشرت نكنيد

  ابوسفيان اين مرد را كه از. ريون از مكه بنا شد به دار بكشندمردى به نام زيد را ب

هاى من لطمه زده و حاال هم گري افتاده، من به بدترين  در جنگ بدر به قوم و خويش: عاشقان پيغمرب بود گرفت و گفت
  .دادند اينها را تا مبريند خيلى هم زجر مى. وجهى او را به دار بكشم

  :ابوسفيان گفت. بعد از اينكه كتك زيادى خورده بودوقىت زيد را پاى دار بردند 

صرب كنيد، عاقبت با . اگر از ياران پيغمرب يك نفر هم كم شود به نفع ماست و او صرب كرد و فداى اسالم گرديد
  .مشاست
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  :در قرآن جميد بسيار وعده نصرت و پريوزى را به صابران داده و به آنان اعالم عشق فرموده كه

 » ا َو الّلُه حيُِبُّ الّصاِبرينَ ِمْن َنِىبٍّ قاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن َكثٌري َفما َوَهُنوا ِلما َأصابـَُهْم ىف َسبيِل الّلِه َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتكانُو  َو َكأَيِّنْ «
»1«  

______________________________  
به مهراه او با ]  و كامالن در دينِ [اهلى مسلك چه بسا پيامرباىن كه انبوهى دانشمنداِن «؛ 3: 146آل عمران  -)1(

در برابر [هاىي كه در راه خدا به آنان رسيد، سسىت نكردند و ناتوان نشدند و  دمشنان جنگيدند، پس در برابر آسيب
  ».سر تسليم و فروتىن فرود نياوردند؛ و خدا شكيبايان را دوست دارد]  دمشن

  

  344: صرب از ديدگاه اسالم، ص

اىي كه در برابر حادثه مى من عاشق ا مى صربكنندگان هستم آ سيزده سال در . رسد باك ندارند ايستند و از هرچه كه به آ
بريون شهر مكه ابوسفيان  . خواهند به دار بكشند اى او را گرفته مى مكه بعد هم در مدينه زجر كشيده، حاال هم با خدعه

  .او را نكشيد، فقط از پيغمرب جدايش كنيم: گفت

خواهند پيغمرب شش تا را فرستادند سه تا را در  خواهند مسلمان بشوند، معلم مى دو تا قبيله مى: اى به پيغمرب گفتند عّده
  .راه كشتند و يكى را دم دروازه مكه كشتند، دو تا را هم گرفتند كه يكى مهني زيد است، و ديگرى هم حبيب است

هلت بدهيد دو ركعت مناز خبوامن، دو ركعت مناز خواند بعد از مناز شروع به من م: خواستند بكشند گفت حبيب را كه مى
موالى من مهلىت دادى كه آن طور خشوع و خضوع را در مناز به كار بربم كه نداشتم، : گفت. به گريه كردن كرد

و اين خيال ترسم  ترسيدم خشوع و خضوع در اين دو ركعت مناز مثل مهيشه باشد دمشن خيال بكند من از مرگ مى مى
   دمشن به ضرر امت اسالم باشد كه خيال بكند كه

  .ادىب شد ببخش من را از اين دو ركعت مناز كه ىب! ترسد، خدايا مسلمان از مرگ مى

  ات كجايند؟ زن و بچه: ابوسفيان به او گفت. اما زيد را شستشوى فكرى دادند كه نزد ابوسفيان برود

  .چه كوچك دارمدر مدينه زن جوان و دو سه تا ب: گفت
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  گشىت؟ ات برمى شد و تو سامل به مدينه پيش زن و بچه دوست داشىت پيغمرب كشته مى: گفت

كىن من يك   تو خيال مى. به خدا قسم دوست ندارم زنده مبامن و ببينم خارى به كف پاى پيغمربم فرو برود: زيد گفت
  »1« .گومي، من آماده شهادت هستم  را منىگومي كه مشا خوشتان بيايد و من را آزاد كنيد؟ من حرىف كلمه مى

______________________________  
كانت بعد غزوه محراء «؛ 194/ 1: ؛ املناقب، ابن شهر آشوب1، حديث 13، باب 150/ 20: حبار األنوار -)1(

صم بن ثابت بن األفلج األسد غزوه الرجيع بعث رسول اهللا ص مرثد بن أىب مرثد الغنوى حليف محزه و خالد بن البكري و عا
و خبيب بن عدى و زيد بن دثنه و عبد اهللا بن طارق و أمري القوم مرثد ملا قدم عليه رهط من عضل و الديش و قالوا ابعث 
معنا نفرا من قومك يعلموننا القرآن و يفقهوننا ىف الدين فخرجوا مع القوم إىل بطن الرجيع و هو ماء هلذيل فقتلهم حى من 

  ».م بنو حليان و أصيبوا مجيعاهذيل يقال هل

وآله فقالوا إن فينا  عليه اهللا أن قوما من املشركني قدموا على رسول اهللا صلى«؛ 2، حديث 13، باب 150/ 20: حبار األنوار
إسالما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا و يقرءوننا القرآن و يعلموننا شرائع اإلسالم فبعث معهم عشره منهم عاصم 

ثابت و مرثد بن أىب مرثد و عبد اهللا بن طارق و خبيب بن عدى و زيد بن الدثنه و خالد بن أىب البكري و معقب بن بن 
عبيد و أمر عليهم مرثدا و قيل عاصما فخرجوا حىت إذا كانوا بالرجيع و هو ماء هلذيل غدروا بالقوم و استصرخوا عليهم 

وآله سيوفهم فقالوا  عليه اهللا بأيديهم السيوف فأخذ أصحاب رسول اهللا صلى هذيال فخرج بنو حليان فلم يرع القوم إال رجال
هلم إنا و اهللا ما نريد قتالكم إمنا نريد أن نصيب بكم من أهل مكه و لكم العهد و امليثاق أن ال نقتلكم فأما عاصم و مرثد 

ما زيد و خبيب و ابن طارق فاستأسروا و أما و خالد و معقب فقالوا و اهللا ال نقبل من مشرك عهدا فقاتلوهم حىت قتلوا و أ
  ».عاصم بن ثابت فإنه نثر كنانته و فيها سبعه أسهم فقتل بكل سهم رجال من عظماء املشركني

  

  345: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  » َو اللَُّه حيُِبُّ الصَّاِبرينَ «

  .ترين مقامات اهلى رسيدند رواىن، به عاىلآنان را ببينيد از طريق معرفت و عشق و عمل و به كار گرفنت نريوهاى 

   والسالم عليكم و رمحه اهللا و بركاته
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  ها فهرست -

   فهرست آيات

   آيه

   آيه مشاره

   صفحه

  »ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ «) 1(فاحته . 

5  

478  

  346: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »الصََّلوهِ َو اْسَتِعيُنواْ بِالصَّْربِ َو «) 2(بقره . 

2  

24  

  »َو ُهْم ِفيَها َخِلُدونَ «

25  

462  

  »ِإىنِّ َجاِعٌل ِىف اْألَْرِض َخِليَفهً «

30  
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222  

  »َعلََّم َءاَدَم اْألَْمسَآَء ُكلََّها«

31  

296  

  »َو َال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرهَ «

35  

131  

  »َو قُوُلوا لِْلنَّاِس ُحْسًنا«

83  

229  

  »ِهيَم َربُّهُ ِبَكِلَمتٍ َو ِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْر «

124  

  347: صرب از ديدگاه اسالم، ص

295  

  »ِإْذ قَاَل َلُه َربُّهُ َأْسِلْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَرّب اْلَعَلِمنيَ «

131  

266  
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ُلَونَُّكْم ِبَشىْ «   »الثََّمراِت َو َبشِِّر الصَّاِبرينَ ٍء ِمَن اْخلَْوِف َو اجلُْوِع َو نـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َو اْألَنـُْفِس َو  َو لََنبـْ

155  

75 ،82 ،404 ،406  

  »الَِّذيَن ِإَذآ َأَصَبتـُْهم مُِّصيَبٌه َقاُلواْ «

156  

82  

ِّْم َو َرْمحٌَه َو أُْولِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ «   »أُْولِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو ٌت ّمن رَّ

157  

82 ،83  

  »ُهُم اْلُمتـَُّقونَ ... لضَّرَّآءِ َو الصَِّربِيَن ِىف اْلَبْأَسآِء َو ا«

177  

121 ،122 ،123 ،124 ،125  

  »َو ِمَن النَّاِس َمن َيْشِرى نـَْفَسُه ابِْتَغآَء َمْرَضاِت اللَّهِ «

207  

272  

  »َكاَن النَّاُس أُمًَّه َو ِحَدهً «

  348: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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213  

222  

َنا َصبـْرًا َوثـَّبْت «   »...أَْقَداَمَناَربـََّنآ أَْفرِْغ َعَليـْ

250  

330  

  »الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَو َهلُْم ِىف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبَّهٍ «

261  

89  

  »َواللَُّه ُيَضِعُف ِلَمن َيَشآءُ «

261  

94  

  »يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اتـَُّقواْ اللََّه َوَذُرواْ َما َبِقَى ِمَن الرَّبواْ «

278  

371  

  »تـَْفَعُلواْ َفْأَذنُواْ ِحبَْرٍب ّمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن تـُْبُتمْ  َفِإن ملَّْ «

279  

371  
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ُر ِإنََّك َعلى ُكلِّ َشىْ «) 3(آل عمران .    »ٍء َقدير ِبَيِدَك اْخلَيـْ

26  

463  

  349: صرب از ديدگاه اسالم، ص

يُع الدَُّعآءِ «   »ِإنََّك مسَِ

38  

353  

نـَْيا «   »َواْألَِخَرِه َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ َوِجيًها ِىف الدُّ

45  

435 ،436 ،437  

  »أَنُفَسَنا َوأَنُفَسُكمْ «

61  

295  

  »َوَال يَنظُُر ِإَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقَيَمهِ «

77  

191  

  »فيِه آياٌت بـَيِّناٌت َمقاُم ِإْبراهيَم َو َمْن َدَخَلُه كاَن آِمنا«
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97  

423  

  »َو ال تـََفرَُّقوا َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل الّلِه َمجيعاً «

103  

480  

  »َوَسارُِعواْ ِإَىل َمْغِفَرٍه ّمن رَّّبُكمْ «

133  

174  

  »الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِىف السَّرَّآِء َوالضَّرَّآِء َواْلَكِظِمَني اْلَغْيظَ «

134  

  350: صرب از ديدگاه اسالم، ص

174  

  »حيُِبُّ الّصاِبرينَ ... َكثريٌ َو َكأَيِّْن ِمْن َنِىبٍّ قاَتَل َمَعُه رِبـِّيُّوَن  «

146  

486 ،487  

  »َوَلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلكَ «

159  
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60 ،324  

  »َو ِإْن َتْصِربُوا َو تـَتـَُّقوا َفِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمور... لَُتبـَْلُونَّ ىف أَْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكمْ «

186  

406 ،410 ،444  

  »يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اْصِربُواْ َوَصاِبُرواْ َورَاِبُطواْ «

200  

25  

  »ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَو َل اْلَيَتَمى ظُْلًما«) 4(نساء . 

10  

314  

  »َفاْستـَْغَفُرواْ اللََّه َواْستـَْغَفَر َهلُُم الرَُّسولُ «

64  

  351: صرب از ديدگاه اسالم، ص

376  

  »نَّ َكْيَد الشَّْيَطِن َكاَن َضِعيًفاإِ «

76  

441  
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  »َو َمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعّمًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخِلًدا ِفيَها«

93  

326  

  »نيَ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُواْ َوَأْصَلُحواْ َواْعَتَصُمواْ ِباللَِّه َوَأْخَلُصواْ ِدينَـُهْم ِللَِّه فَأُْولِئَك َمَع اْلُمْؤِمنِ «

146  

352 ،353 ،355 ،358  

  »َسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجرًا َعِظيما«

146  

356  

  »تـََعاَونُوا َعَلى اْلِربّ َو التـَّْقَوى«) 5(مائده . 

2  

214  

  »َمسَُّعوَن ِلْلَكِذبِ «

41  

28 ،222  

  352: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »َوَيْستَـْغِفُرونَُه َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ أََفَال يـَُتوبُوَن ِإَىل اللَِّه «
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74  

168 ،169 ،173  

  »َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَِّدِقَني ِصْدقـُُهمْ «

119  

120 ،125  

  »ِإن َميَْسْسَك اللَّهُ ِبُضّر َفَال َكاِشَف َلهُ ِإالَّ ُهوَ «) 6(انعام . 

17  

192  

  »َذْرُهْم ِىف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبون«

91  

326  

  »ْو َشآَء َهلََديُكْم َأْمجَِعنيَ فـَلَ «

149  

278 ،280  

  »َمن َجآَء بِاحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر أَْمَثاِهلَا«

160  

88  
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  »َولََنْسَلنَّ اْلُمْرَسِلنيَ «) 7(اعراف . 

  353: صرب از ديدگاه اسالم، ص

6  

80  

  »اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيهً «

55  

355  

  »َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ ِإّىن َأَخاُف «

59  

142  

  »َفاْصِربوا«

87  

62  

  »َخرَّ ُموَسى َصِعًقا«

143  

78  

  »َقاَل ُسْبَحَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ «
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143  

78  

  »أُْولِئَك َكاْألنـَْعِم َبْل ُهْم َأَضلُّ «

179  

186  

  »يـُْبِصُرونَ  تـََريُهْم يَنُظُروَن ِإَلْيَك َوُهْم َال «

  354: صرب از ديدگاه اسالم، ص

198  

445  

َا َغِنْمُتم ّمن َشىْ «) 8(انفال .    »ٍء َفَأنَّ لِلَِّه ُمخَُسهُ  َواْعَلُمواْ َأمنَّ

41  

104  

  »ِإنَّ اللََّه َمَع الصَِّربِينَ «

46  

62  

  »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «) 9(توبه . 

4  



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

 

121 ،125  

  »ْرَسَل َرُسوَلهُ ِباْهلَُدى َوِديِن احلَْقّ ُهَو الَِّذى أَ «

33  

60  

  »َهلُْم َعَذاٌب مُِّقيمٌ «

68  

453  

  »فـَيَـْقتـُُلوَن َو يـُْقتَـُلونَ «

111  

330  

  355: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »َفَماَذا بـَْعَد احلَّْق ِإالَّ الضََّللُ «) 10(يونس . 

32  

327  

  »َعَلْيِهْم َو َال ُهْم َحيَْزنُونَ  َأَال ِإنَّ أَْولَِيآَء اللَِّه َال َخْوفٌ «

62  

177  
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  »َو ِإن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفَال َرآدَّ ِلَفْضِلهِ «

107  

97 ،193  

  »َو ِقيَل يََأْرُض ابـَْلِعى َمآَءِك َو َيَسَمآءُ أَْقِلِعى«) 11(هود . 

44  

341  

  »َعَذاٌب أَلِيمُ «

48  

453  

  »َيِتَهآمَّا ِمن َدآبٍَّه ِإالَّ ُهَو َءاِخُذ ِبَناصِ «

56  

311  

  »َال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِهِ «

105  

  356: صرب از ديدگاه اسالم، ص

354  

  »َفاْسَتِقْم َكَمآ أُِمْرتَ «
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112  

62  

  »َو َكَذ ِلَك َجيَْتِبيَك رَبُّكَ «) 12(يوسف . 

6  

444  

يا«   »فـََلمَّا اْستَـْيُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ

80  

341  

  »يَأَبَانَا اْستَـْغِفْر َلَنا ُذنُوبـََنآ ِإنَّا ُكنَّا َخِطِئنيَ َقالُواْ «

97  

376  

  »َواْصِربُواْ ِإنَّ اللََّه َمَع الصَِّربِينَ «) 13(رعد . 

2  

63 ،65  

  »َو َمن َصَلَح ِمْن َءابَاِءِهْم َو َأْزَو ِجِهْم َو ُذرّيَِّتِهمْ «

23  

  357: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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156  

  »ُخُلوها ِبَسالٍم آِمننيادْ «) 15(حجر . 

46  

466  

  »َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ ... َما ِعنَدُكْم يَنَفُدَو َما ِعنَد اللَِّه بَاقٍ «) 16(حنل . 

96  

45- 46  

  »َعَذاٌب َعِظيمٌ «

106  

453  

  »َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلَها«) 17(اسراء . 

7  

95  

  »أَقْـَومُ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهدى لِلَّىت ِهَى «

9  

  358: صرب از ديدگاه اسالم، ص

452  
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  »َو َقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو ِباْلَو ِلَدْيِن ِإْحَسًنا«

23  

177 ،207  

  »ِإّال َخسارا... َو نـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَو ِشفاءٌ «

82  

429 ،430  

  »َو َلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهريًا... اجلِْنُّ ُقل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْالِءنُس َو «

88  

342 ،343  

  »َمن َكاَن يـَْرُجواْ ِلَقآَء رَبِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصِلًحا«) 18(كهف . 

110  

196  

  »طه«) 20(طه . 

1  

61  

  »َمآ أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرَءاَن لَِتْشَقى«

2  
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  359: صرب از ديدگاه اسالم، ص

61  

  »اْذَهَبآ ِإَىل ِفْرَعْوَن ِإنَّهُ َطَغى«

43  

168 ،457  

  »فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَّيـًّنا لََّعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيَْشى«

44  

168  

  »َلْو َكاَن ِفيِهَمآ َءاِهلٌَه ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتَا«) 21(انبياء . 

22  

279 ،340  

َا... لِيَـْوِم اْلِقَيَمهِ َو َنَضُع اْلَمَو زِيَن اْلِقْسَط «   »َو ِإن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّه ّمْن َخْرَدٍل أَتـَيـَْنا ِ

47  

136- 137  

  »ُسْبَحَنَك ِإّىن ُكنُت ِمَن الظَِّلِمنيَ «

87  

50  
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  »َال َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها«

101  

354  

  360: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »لّْلَعَلِمنيَ َو َمآ َأْرَسْلَنَك ِإالَّ َرْمحًَه «

107  

324  

  »َو َيْستَـْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذابِ «) 22(حج . 

47  

152  

  »َلن َخيُْلُقوا ُذبَابًا َو َلِو اْجَتَمُعوا«

73  

340  

َعثُونَ «) 23(مؤمنون .    »َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌه ُهَو َقاِءُهلَا َو ِمن َورَاِءِهم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

100  

465  

  »َو اْألَْبصار... رِجاٌل ال تـُْلهيِهْم ِجتاَرٌه َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللّهِ « )24(نور . 
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37  

142 ،454 ،455  

  361: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »قَاَل ِعْفرِيٌت ّمَن اجلِْنّ «) 27(منل . 

39  

343  

  »قـَْبَل َأن تـَُقوَم ِمن مََّقاِمكَ «

39  

343  

  »يُنِفُقونَ ... َرُهم مَّرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُرواْ أُْولِئَك يـُْؤتـَْوَن َأجْ «) 28(قصص . 

54  

47 ،49 ،50  

  »َأْحِسن َكَمآ َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيكَ «

77  

230  

  »أَ َحِسَب الّناُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمّنا َو ُهْم ال يـُْفتَـُنون«) 29(عنكبوت . 

2  
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  362: صرب از ديدگاه اسالم، ص

404  

َنُكمْ ُقْل َكفى «   »أُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ ... ِبالّلِه بـَْيىن َو بـَيـْ

52  

413 ،414  

  »َال يـَْعَلُمونَ ... ِفْطَرَت اللَِّه الَِّىت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها«) 30(روم . 

30  

157 ،310  

  »َواْغُضْض ِمن َصْوِتكَ «) 31(لقمان . 

19  

353 ،355  

  »َو ُهَو ُحمِْسنٌ  َو َمن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل اللَّهِ «

22  

229  

  »ٍء َخَلَقهُ  الَّذى َأْحَسَن ُكلَّ َشىْ «) 32(سجده . 

7  

482  
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  »يُوِقُنونَ ... َو َجَعْلَنا ِمنـُْهْم أَِئمًَّه يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا«

  363: صرب از ديدگاه اسالم، ص

24  

41 ،42  

  »زِْلزَاًال َشِديًدا ُهَناِلَك ابـُْتِلَى اْلُمْؤِمُنوَن َو زُْلزِلُواْ «) 33(احزاب . 

11  

412  

  »يَأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َصلُّواْ َعَلْيهِ «

56  

83  

  »اْعَمُلواْ َءاَل َداُوَد ُشْكرًا«) 34(سبأ . 

13  

176  

  »َو اْلَعَمُل الصَِّلُح يـَْرفـَُعهُ «) 35(فاطر . 

10  

77  

  »يَأَيـَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَرآءُ ِإَىل اللَّهِ «
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  364: از ديدگاه اسالم، صصرب 

15  

35  

يٌع لََّديـَْنا ُحمَْضُرونَ «) 36(يس .    »َوِإن ُكلٌّ لَّمَّا مجَِ

32  

383  

  »َسَلٌم قـَْوًال ّمن رَّّب رَِّحيمٍ «

58  

77 ،78  

  »َو اْمتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمون«

59  

479  

  »فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَعني«) 38(ص . 

82  

439  

  »أَلَْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدهُ «) 39(زمر . 

  365: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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36  

328  

  »َفاْغِفْر لِلَِّذيَن َتابُوا... الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلهُ «) 40(غافر . 

7  

190- 191  

  »ُكنُتْم تُوَعُدونَ ... اْستـََقُمواِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربـَُّنا اللَُّه ُمثَّ «) 41(فصلت . 

30  

344 ،345 ،346 ،347  

نـَْيا َو ِىف اْألَِخَرهِ «   »َحنُْن أَْولَِيآؤُُكْم ِىف احلََْيوِه الدُّ

31  

344 ،347 ،348  

  »نـُُزًال ّمْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ «

32  

344  

  »َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ّممَّن َدَعآ ِإَىل اللَّهِ «

33  

229  
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  366: ديدگاه اسالم، صصرب از 

  »ِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس تـََلذُّ اْألَْعُنيُ «) 43(زخرف . 

71  

79  

  »ِإنَّآ أَنَزْلَنُه ِىف َليـَْلٍه مُّبـَرََكهٍ «) 44(دخان . 

3  

318  

  »أَفـََرَءْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَويهُ «) 45(جاثيه . 

23  

126  

  »َصبَـَر أُْوُلواْ اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ َفاْصِربْ َكَما «) 46(احقاف . 

35  

61  

  )49(حجرات . 

  367: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »فـََتبَـيـَُّنواْ «

6  
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28  

  »ُمثَّ َملْ يـَْرتَابُوا«

15  

266  

  »يَأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكم ّمن ذََكٍر َو أُنَثى«

13  

389  

  »الَّ َمتُنُّواْ َعَلىَّ ِإْسَلَمُكم«

17  

74  

  »َو السََّمآَء َرفـََعَها َو َوَضَع اْلِميزَانَ «) 55(الرمحن . 

7  

138  

  »َأالَّ َتْطَغْواْ ِىف اْلِميزَانِ «

8  

138  

  »َو أَِقيُمواْ اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َو َال ُختِْسُرواْ اْلِميزَانَ «
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9  

  368: صرب از ديدگاه اسالم، ص

138  

  »َمرََج اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقَيانِ «

19  

328  

نَـُهَما بـَْرزٌَخ الَّ يـَْبِغَيانِ «   »بـَيـْ

20  

328  

نَـُهْم ِبُسوٍر َلُه باٌب باِطُنُه فيِه الرَّْمحَهُ «) 57(حديد .    »َفُضِرَب بـَيـْ

13  

479  

  »َعَذاٌب مُِّهنيٌ «) 58(جمادله . 

16  

453  

  »ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقِتُلوَن ِىف َسِبيِلِه َصفا«) 61(صف . 

4  
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125  

  369: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »يُرِيُدوَن لُِيْطِفواْ نُوَر اللَِّه بِأَفْـَو ِهِهْم َو اللَُّه ُمِتمُّ نُورِهِ «

8  

267  

  »لِلَِّه اْلِعزَُّه َو ِلَرُسوِلِه َو ِلْلُمْؤِمِننيَ «) 63(منافقون . 

8  

235  

  »أَْزَو ِجُكْم َو َأْوَلدُِكْم َعُدوا لَُّكْم َفاْحَذُروُهمْ يَأَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواْ ِإنَّ ِمْن «) 64(تغابن . 

14  

368 ،369 ،377  

  »الَّ يـَْعُصوَن اللََّه َمآ أََمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ «) 66(حترمي . 

6  

309  

  »ًال الَّذى َخَلَق اْلَمْوَت َو احلَْياَه لَِيبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعمَ «) 67(ملك . 

2  

  370: صرب از ديدگاه اسالم، ص



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

 

401  

  »ِعيَشٍه راضَيهٍ «) 69(حاقه . 

21  

281  

  »ُخُذوُه فـَُغلُّوهُ «

30  

273  

  »ُمثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوهُ «

31  

273  

  »رَّّب َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكِفرِيَن َديَّارًا«) 71(نوح . 

26  

285  

  »ِبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورًاِإنَّا َهَديـَْنُه السَّ «) 76(انسان . 

3  

438  

  371: صرب از ديدگاه اسالم، ص
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  »َو َسَقيُهْم َربـُُّهْم َشرَابًا َطُهورًا«

21  

170  

  »َأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى«) 79(نازعات . 

40  

312  

  »َفِإنَّ اْجلَنََّه ِهَى اْلَمْأَوى«

41  

312  

  »ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ َءانَِيهٍ «) 88(غاشيه . 

5  

436  

  »لَّْيَس َهلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضرِيعٍ «

6  

437  

  »الَّ ُيْسِمُن َو َال يـُْغِىن ِمن ُجوعٍ «

7  
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437  

  »ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِعَمهٌ «

  372: صرب از ديدگاه اسالم، ص

8  

120 ،437  

  »ّلَسْعِيَها رَاِضَيهٌ «

9  

120  

  »يَأَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّهُ «) 89(فجر . 

27  

347 ،462 ،483  

  »اْرِجعى ِإىل َربِِّك راِضَيًه َمْرِضيَّهً «

28  

462 ،483  

  »َفاْدُخلى ىف ِعبادى«

29  

462 ،483  
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  »َو اْدُخلى َجنَّىت«

30  

462 ،483  

  »َو تـََواَصْواْ بِالصَّْربِ «) 90(بلد . 

17  

  373: صصرب از ديدگاه اسالم، 

71  

  »َو أَمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهرْ «) 93(ضحى . 

9  

204  

  »َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا«) 94(شرح . 

5  

444  

  »ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً «

6  

443  

  »ِإنَّآ أَنزَْلَنهُ ِىف َليـَْلِه اْلَقْدرِ «) 97(قدر . 



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

 

1  

303 ،318  

  )101(قارعه . 

  374: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »فـَُهَو ىف عيَشٍه راِضَيه«

7  

478 ،479  

  »َو تـََواَصْواْ بِالصَّْربِ «) 103(عصر . 

3  

71  

  »َأَرَءْيَت الَِّذى ُيَكّذُب بِالّدينِ » «107(ماعون . 

1  

204  

  »َفَذ ِلَك الَِّذى يَدُعُّ اْلَيِتيمَ «

2  

204  

  »ُقْل ُهَو اللَّهُ َأَحدٌ » «112(اخالص . 



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

 

1  

279  

  »الصََّمدُ اللَُّه «

2  

279  

  375: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ «

3  

279  

  »َو َملْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدُ «

4  

279  

  »ِمَن اْجلِنَِّه َو النَّاسِ » «114(ناس . 

6  

419  

   فهرست روايات

   روايت
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   معصوم

   صفحه

  »احلى من العسل«

   السالم حضرت قاسم عليه

483  

  376: ديدگاه اسالم، صصرب از 

  »اْخرُْج فَانَّ الّله َقْد شاَء اْن َيراَك َقِتيًال «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

194  

  »ادعوكم من عباده العباد اىل عباده اهللا«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

252  

  »افضل أعمال امىت انتظار الفرج من اهللا«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

390  

  »َأَال َو ِإنَُّكْم َال تـَْقِدُروَن َعَلى َذِلَك َو َلِكْن أَِعيُنوِىن ِبَورٍَع َو اْجِتَهاٍد َو ِعفٍَّه َو َسَدادٍ «

   السالم امرياملؤمنني عليه
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359 ،424  

  »اللهم أسئلك من فضلك«

   السالم امام صادق عليه

97 ،99  

  »ه و اخذل من خذلهاللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصر «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

286  

  »اْلَبَسْتِىن اَخلطايا ثـَْوَب َمَذلَِّىت ! اهلى«

   السالم امام سجاد عليه

186 ،199  

  377: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »اهلى ِرضاً ِبَقضاِئَك َصْرباً َعلى َبالِئَك َتْسِليماً ِالْمرَِك الَمْعُبوَد ِىل ِسواكَ «

   السالم حسني عليهامام 

195  

ْسِتَكنيُ «
ُ
لِيْل اَحلِقُري املِْسِكُني امل   »انَا َعْبُدَك الضَِّعيْف الذَّ

   دعاى كميل

375  
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  »أن جتعل وفاتى قتًال ىف سبيلك«

   السالم امام صادق عليه

464  

  »ْمرك فيهاَو َأْن تـَْعَمَل ِلُدنْياَك ِبَقْدِر عُ ... َأْن تـَْعُبَد الّلَه ِبَقْدِر حاَجِتَك اليه«

   السالم امرياملؤمنني عليه

360 ،361 ،363  

  »االْنساُن ِسّرى َو انَا ِسرُّهُ «

   السالم امام سجاد عليه

186 ،191  

  »ان احلسني مصباح اهلدى و سفينه النجاه«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

482  

  »ان اهللا الينظر اىل صوركم و ال اىل اموالكم و لكن ينظر اىل قلوبكم«

  378: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

187  

  »انَّ ِمْن َأْغَبِط اْولِياِئى ِعْنِدى، َعْبداً ُمؤِمناً ذا َحظٍّ ِمْن َصالحٍ «
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   السالم امام صادق عليه

264 ،265 ،266 ،267 ،269 ،272 ،271 ،356  

  »ىاّىن تارٌِك ِفيُكْم الثـََّقَلْنيِ كتاب اهللا و عرتت«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

32  

  »َختلَّْق ِباْخالقى فَاّىن انا الصبور! اوحى اهللا اىل داود«

   حديث قدسى

151 ،155  

  »...اوِصيُكما َو َمجيَع ُوِلدى َو اْهلى َو َمْن بـََلَغُه ِكتاىب بِتَـْقَوى الّلِه َو َنْظِم اْمرُِكم«

   السالم امرياملؤمنني عليه

268  

  »و باهللا و ىف سبيل اهللا و على مله رسول اهللا بسم اهللا«

   السالم امام حسني عليه

332  

  »التّاِجُر فاِجٌر َو الفاِجُر ِىف الّناِر اّال َمْن َأَخَذ اَحلقَّ َو أْعَطى اَحلقَّ «

   السالم امرياملؤمنني عليه

373  
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  379: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »تَناُم َعْيناَى َو اليَناُم قـَْلِىب «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

194  

  »اَحلياءُ زِيَنٌه َو التقوى َكَرٌم َو َخيـُْر املراكب َمركب الَصْربِ «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

381 ،388 ،389  

  »َخدَجيُه َزْوَجىت ِىف الُدنْيا َو االِخرَهِ «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

156  

  »دار بالبالء حمفوفه«

   السالم امرياملؤمنني عليه

396  

  »...َسبـَْعٌه َمْن ُكنَّ ِفيه فـََقِد اْسَتَكَمَل َحقيَقَه االمياِن َو اْبواُب اجلَنَِّه ُمَفتََّحٌه َلهُ «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

230  

  »سلماُن مّنا اهل البيت«



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

 

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

187 ،402  

  »َمشََت ىب َعُدوِّى«

  380: رب از ديدگاه اسالم، صص

   حضرت زهرا عليهاالسالم

242  

  »صرباً بىن الكرام«

   السالم امام حسني عليه

71 ،331  

  »صرباً على بالئك«

   السالم امام حسني عليه

161  

ُر َأْن َحيَْتِمَل الرَُّجَل ما يـَُنوبُه َو َيْكِظَم ما يـَْغِضبُه«   »الصَّبـْ

   السالم امرياملؤمنني عليه

237 ،241 ،246  

  »الصرب كنٌز من كنوز اجلنه«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى
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115  

  »الصَّبـُْر ِمَن االميان ِمبَنـْزََلِه الرَّْأِس ِمَن اَجلَسِد َو ال امياَن ِلَمْن ال َصبـَْر َلهُ «

   السالم امرياملؤمنني عليه

140 ،141  

  »الَصبـُْر ِنْصُف االميانِ «

   السالم امرياملؤمنني عليه

161  

  381: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »الصوم ُجّنه«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

26  

  »الصوم ىل و انا أجزى به«

   حديث قدسى

45  

  »صوموا تصّحوا«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

41  
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  »اخلالئُق منهابَقيت فريداً، َوِحيداً ىف حلََِدَك فأَنَا َرِمحَك اليوم رمحًه تـَتَـَعجَُّب ! َعْبِدى«

   حديث قدسى

197  

  »َعُظَم اْخلَاِلُق ِىف أَنـُْفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدونَُه ِىف أَْعُيِنِهم«

   السالم امرياملؤمنني عليه

456  

  »على مع احلق و احلق مع على يدور حيثما دار«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

272  

  »ُم صاِدقاً فَِبِعزَِّتَك يا َسيَِّدى َو َمْوالَى اْقسِ «

   دعاى كميل

181  

  »فـُْزُت َو َربِّ اْلَكْعَبهِ «

  382: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   السالم امرياملؤمنني عليه

268 ،288  

  »فصربُت و ىف العني َقَذى َو ىف احلَْلِق َشَجاً «
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   السالم امرياملؤمنني عليه

64  

  »عن احملرمات... التَـَرقُّب َفَمِن اْشتاقَ  فالصُرب على أربع ُشَعب؛ على الشَّوِق و الشََّفق َو الزهد و«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

87 ،88 ،96 ،97 ،125 ،126 ،131 ،141 ،145  

  »َفالصُّوَرُه، ُصْوَرُه اْنساٍن َو الَقْلُب قـَْلُب ِحيوانٍ «

   السالم امرياملؤمنني عليه

388  

  »فـَْتِحهِ َفما ُعْذُر َمْن أَْغَفَل ُدُخوَل الباِب بـَْعَد «

   السالم امام سجاد عليه

169  

  »قـََتَل اهللاُ َمْن قـَتَـَلَك ِباالْيِدى َو االْلُسنِ «

   السالم زيارت امام رضا عليه

243  

  »َقليٌل َمْكثُه َو َيسٌري بَقائُه«

   دعاى كميل

26  
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  383: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »ا طََلَعْت َعَليِه الشَّْمسُ َالْن يـَْهِدَى الّلُه ِبَك َرُجًال واحداً َخيـٌْر َلَك ممِّ «

   وآله عليه اهللا ول الّله صلىرس

58  

ْؤِمنِ «
ُ
  »الَيَسُعِىن اْرِضى َوال َمسائى َو لِكن َيَسُعِىنَ َقلُب َعبِدى امل

   حديث قدسى

293 ،294  

  »َلَضْربَُه َعلىٍّ يـَْوَم اخلَْنَدِق اْفَضُل ِمْن ِعباَدِه الثـََقَلْنيِ «

   وآله ليهع اهللا رسول الّله صلى

269  

  »َلو ُكِشَف الِغطاءُ َما اْزَدَدُت يَقيناً «

   السالم امرياملؤمنني عليه

297  

  »ليس منا من غّش مسلماً «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

128  

ْغِفَرُه ِمّىن َو الَتوَبهُ ِمنُكم«
َ
  »و االجابَُه ِمّىن َو الدُّعاءُ ِمْنُكمْ ... امل
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   حديث قدسى

165 ،174 ،175، 178 ،179  

  »َمْن رَبَُّك و َمْن نَبيَُّك َو َمْن اماُمَك َو ما ِقبـَْلُتَك؟«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

  384: صرب از ديدگاه اسالم، ص

45  

  »َمْن َملْ يـَْرَض ِبَقضاِئى فـَْلَيْطُلْب َربّاً ِسوائى«

   حديث قدسى

178  

  »النظر اىل وجه العامل عباده«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

109  

  »و اهللا ان قطعتم مييىن اّىن احامى ابدا عن ديىن«

   السالم ابوالفضل عليه حضرت

145  

  »َو الّلِه ِللرِّبا ِىف هِذِه االمَّه َدِبيٌب َأخفى ِمْن َدبِيِب الَنْمِل َعَلى الصَّفا«

   السالم امرياملؤمنني عليه
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373  

  »السَِّباَق َو السَّبَـَقُه اْجلَنَُّه َو اْلَغاَيُه النَّارُ َو ِإنَّ اْليَـْوَم اْلِمْضَماَر َو َغداً «

   السالم امرياملؤمنني عليه

397 ،399  

  »َو َقْد اتـَْيُتَك يا اهلى بَعَد تـَْقِصِريى َو اسراىف«

   دعاى كميل

84  

  »َو ُكْنَت أَْنَت الرَّقيَب َعَلىَّ ِمْن َورَاِئِهْم َو الشَّاِهَد ِلَما َخِفَى َعنـُْهم«

   دعاى كميل

  385: صرب از ديدگاه اسالم، ص

385  

  »َو هذا ما ال تـَُقوُم َلُه السَّمواُت َو اْالْرضُ «

   دعاى كميل

360  

َنيَك الدُُّموع«   »َهْب ِىل ِمْن قـَْلِبَك اُخلُشوع َو ِمْن َبَدِنَك اُخلُضوع َو ِمْن َعيـْ

   حديث قدسى

353  
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  »يَأِتى الُقرآُن يـَْوَم الِقياَمِه ِبْكراً «

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

303  

  »يا اهل التقوى و املغفره«

   دعاى قنوت

  مناز عيد فطر

411  

  »طاِلب عليك السالم اْشَتَمْلَت َمشَْلَه اَجلنَني َو قـََعْدَت ُحْجَرَه الظنني يابَن اىب«

   فاطمه زهرا عليهاالسالم

64  

  »انت وصىي و وزيرى و قاضى َديىن و خليفىت! يا على«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

283  

  386: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  »ِدْرَهُم ِمْن رِباً ِعندالّله أَْعَظْم ِمْن َسبعني َزنـَْيٌه ِبذات حمرم ىف بيت اهللا احلرام! يا َعِلى«

   وآله عليه اهللا رسول الّله صلى

375  
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ْتَجر«
َ
  »يا َمْعَشَر التُّّجاِر اْلِفْقِه ُمثَّ امل

   السالم ملؤمنني عليهامريا

372  

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

  تر از صداى سخن عشق نديدم خوش

   حافظ شريازى

82  

  از عبادت ىن توان اهللا شد

   مولوى

177  

   اگر با ديگرانش بود ميلى

  469؟ 

  387: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   اگر لذت ترك لذت بداىن
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ائى    شيخ 

80  

  به كردار اگر من ناجوامنردم

   سعدى شريازى

172  

   اى حمور دايره ملكوت

   شيخ حممدحسني

   اصفهاىن

50  

   هنر پيچ پيچ اين شكم ىب

   سعدى شريازى

114  

  با درد بسازيد كه مردان ره يار

   كرمانشاهى وحدت

72  

   بار ديگر از ملك پرّان شوم

   ابن ميني
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195 ،199  

  بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد

   مقبل اصفهاىن

332  

   چه خوش ىب، مهرباىن هر دو سر ىب

  388: صرب از ديدگاه اسالم، ص

   باباطاهر مهداىن

273  

  زند خداوند چوب به جا مى

  214؟ 

   خوشا آنان كه اهللا يارشان ىب

   باباطاهر مهداىن

390  

  دست حاجت چو برى پيش خداوندى بر

   سعدى شريازى

97  

   ز بوى زُلف تو مفتومن اى گل
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   باباطاهر مهداىن

272- 273  

  صرب و ظفر هر دو دوستان قدميند

   حافظ شريازى

61  

   طريان مرغ ديدى تو ز پايبند شهوت

   سعدى شريازى

196  

  غالم ّمهت آمن كه زير چرخ كبود

   حافظ شريازى

  389: صرب از ديدگاه اسالم، ص

241  

   كتاب فضل تو را آب حبر كاىف نيست

  293؟ 

   كيسىت اى كه مهه عاملى

   ّلهمريزا حبيب ال

   خراساىن
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305  

   گر بر سر نفس خود امريى، مردى

   رودكى مسرقندى

211  

  مقامات مردى ز مردى شنو

   سعدى شريازى

29  

   منشأ كون و مكان على است، على

   صغري اصفهاىن

305  

  شود نابرده رنج گنج ميسر منى

   سعدى شريازى

103  

   نگومي آب و گل است آن وجود روحاىن

  390 :صرب از ديدگاه اسالم، ص

   سعدى شريازى

224  
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  يك دو بيىت وقت مردن گفت افالطون و مرد

  81؟ 

   فهرست اعالم

، 58، 57، 56، 55، 53، 41، 39، 34، 33، 32، 31، 23وآله  عليه اهللا پيامرب اسالم، حممد، رسول الّله صلى
59 ،60 ،61 ،64 ،71 ،74 ،77 ،79 ،80،  

83 ،84 ،87 ،89 ،99 ،103 ،105 ،107 ،108 ،112، 115 ،119 ،125 ،126 ،128 ،131 ،135 ،
141 ،151 ،152 ،156 ،165 ،166 ،177 ،179 ،185 ،187 ،189 ،191 ،194 ،197 ،198 ،
201 ،203 ،204 ،207 ،211 ،213 ،214 ،216 ،219 ،224 ،225 ،230 ،231 ،235 ،242 ،
249 ،253 ،256 ،259 ،263 ،269 ،271 ،272 ،277 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،287 ،
293 ،294 ،296 ،297 ،302 ،303 ،304 ،305 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،
317 ،318 ،319 ،323 ،325 ،326 ،335 ،337 ،351 ،354 ،356 ،357 ،361 ،367 ،370 ،
374 ،375 ،381 ،383 ،386 ،388 ،389 ،395 ،397 ،402 ،406 ،408 ،409 ،410 ،417 ،
419 ،426 ،428 ،429 ،433 ،438 ،439 ،442 ،445 ،446 ،451 ،455 ،458 ،459،  

  391: صرب از ديدگاه اسالم، ص

460 ،469 ،472 ،473 ،474 ،478 ،480 ،481 ،484 ،485 ،486 ،487  

، 129، 92، 91، 80، 79، 76، 65، 64، 63، 58، 57، 56، 48، 26السالم  امام على، امرياملؤمنني عليه
139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،145 ،156 ،161 ،177 ،186 ،187 ،189 ،219 ،222 ،223 ،
226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،235 ،237 ،241 ،242 ،246 ،254 ،255 ،261 ،267 ،268 ،
269 ،270 ،271 ،272 ،273 ،281 ،282 ،283 ،285 ،287 ،288 ،289 ،291 ،293 ،294 ،
295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،312 ،313، 324 ،356 ،
357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،371 ،372 ،373 ،375 ،388 ،396 ،398 ،400 ،
401 ،407 ،424 ،425 ،429 ،434 ،435 ،443 ،451 ،455 ،456 ،471 ،475 ،480  

  359، 287، 243، 242، 177، 156، 145، 143، 142، 64فاطمه زهرا عليهاالسالم ]  حضرت[
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  ،224، 223، 222، 221، 220، 219، 217، 189، 156، 142السالم  عليهامام حسن جمتىب 

225 ،226 ،228 ،231 ،268 ،288 ،299 ،300 ،301 ،359 ،401 ،403  

، 161، 156، 145، 142، 93، 81، 75، 72، 71، 69، 51السالم  امام حسني، اباعبدالّله، سيدالشهدا عليه
186 ،189 ،194 ،195 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،268 ،288 ،299 ،310 ،
311 ،315 ،325 ،326 ،331 ،332 ،339 ،348 ،359 ،382 ،384 ،427 ،479 ،482 ،484  

، 270، 245، 215، 199، 194، 191، 186، 185، 168، 147، 146السالم  امام سجاد، زين العابدين عليه
403  

  392: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  ،312، 270، 264، 215 السالم امام حممدباقر عليه

403 ،429  

، 209، 208، 189، 188، 174، 144، 143، 123، 115، 97، 96، 93، 74السالم  امام صادق عليه
210 ،236 ،257 ،258 ،259 ،260 ،335 ،337 ،339 ،340 ،342 ،343 ،403 ،429 ،464 ،
476 ،478  

  464، 158، 155، 92، 90، 49، 35، 34السالم  امام كاظم، موسى بن جعفر عليه

  476، 399، 295، 287، 243، 114، 108، 106السالم  امام رضا عليه

  146السالم  امام حسن عسكرى عليه

  316، 299، 236، 195، 109، 106السالم  امام مهدى، امام عصر، امام زمان عليه

  128، 127، 126آخوند خراساىن، آيت الّله 

  354، 342، 299، 278، 269، 235، 222، 190، 137، 131السالم  آدم عليه
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  357، 299رضاخان 
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  169ساواك شاه 

  114، 113سبزوارى، مال هادى 

  172، 97، 29، 28سعدى شريازى 

  332سكينه عليهاالسالم 

  402، 317، 228، 187سلمان 

  343، 342سليمان 

  381، 303، 283، 282، 229، 91، 56سىن، اهل تسنن 

  28) شيخ اشراق(سهروردى، شهاب الدين 

  137شارون 

  226فعى شا

  192، 169، 137شاه 

  299السالم  شاه عبدالعظيم عليه

  299، 206، 137مشر 

  80، 79شهداى كربال 

  374، 370شيخ صدوق 
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  252شريين خامن 

، 302، 282، 270، 260، 241، 229، 228، 144، 140، 124، 123، 92، 91، 56شيعه، شيعيان 
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  459، 458عدى بن حامت 
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  338كتاىن 
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  110معصومى مهداىن، آيت الّله مال على 

  228، 187مقداد 

، 327، 294، 249، 244، 230، 177، 168، 93، 83، 78، 67، 66، 65السالم  موسى بن عمران عليه
328 ،329 ،332 ،353 ،418، 420 ،425 ،427 ،457 ،458 ،484 ،485  

  32ميثم متار 

  299، 223، 114، 113ناصرالدين شاه قاجار 

  246، 245، 244، 243، 241، 240، 239، 238نراقى، مال امحد 

  243، 241، 240، 239، 238نراقى، مالمهدى 

  288، 65نصارى 
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  137منرود 

  342، 341، 294، 285، 282، 154، 153، 142السالم  نوح عليه

  114، 112، 111نورى، آيت الّله شيخ عبدالنىب 

  105اوندى، شيخ حممد 

  160وليعهد شاه 
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  34هارون الرشيد 

  338هگل 

  400: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  253، 252يزدگرد 

  326، 137يزيد 

  376، 325، 147السالم  يعقوب عليه

  113يعقوب ليث صفار 

  444، 376، 325، 81، 30السالم  يوسف عليه

  50السالم  يونس عليه

  410، 373، 329، 288، 287، 213، 212، 211، 171، 65، 60ها  يهودى

  فهرست جاها

  373، 329، 212، 192آمريكا 

  64أحد 

  220اردستان 

  373، 329، 254، 253، 212اروپا 

  124، 123اسرائيل 

  240، 239، 238اصفهان 
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  210افغانستان 

  158اندونزى 

  428انگليس 

  113اهواز 

  314، 253، 252، 251، 243، 213، 212، 206، 158، 127ايران 

ران    111بازار 

  401: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  127، 113، 49، 34بغداد 

  192پاناما 

، 183، 163، 160، 149، 133، 117، 114، 112، 111، 110، 101، 85، 69، 53، 37، 21ران 
201 ،217 ،233 ،235 ،247 ،261 ،275 ،291 ،299 ،307 ،321 ،333 ،349 ،365 ،379  

  252تيسفون 

  243، 158چني 

  339، 335حجر امساعيل 

  299حرم حضرت معصومه عليهاالسالم 

  299السالم  حرم عبدالعظيم عليه

  467، 449، 431، 415، 393مشهد  -حسينيه كامشريها

  260، 258، 257، 111خراسان 
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  64خندق 

  358، 123رود فرات 

  123رود نيل 

  211روم 

  288، 252روم شرقى 

  220زواره 

  343، 342سبأ 

  113سبزوار 

  113سيستان 

  283، 221، 72شام 

  402: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  443، 442، 441شعب اىب طالب 

  357شوروى 

  208صفا 

  288صفني 

  338، 220، 210، 194، 123عراق 

  441، 338عربستان 
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  209عرفات 

  284، 283غديرخم 

  212فرانسه 

  343، 342، 210، 123فلسطني 

  317، 215، 35، 34قربستان بقيع 

  315، 299، 111قم 

  252كاخ تيسفون 

  246، 245، 244، 242، 241، 238كاشان 

  49كاظمني 

  357كتاخبانه لنينگراد 

  384، 331، 222، 221، 206، 194، 147، 80، 79، 72، 49، 48كربال 

  304، 288 كعبه

  372، 324، 301، 255، 254، 222، 210، 91، 76، 57كوفه 

  342كوه جودى 

  403: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  457، 65كوه طور 

  123لبنان 
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  357لنينگراد 

  114، 112مازندران 

  252مدائن 

  239اصفهان  -مدرسه چهارباغ

  239اصفهان  -مدرسه خواجو

  239اصفهان  - مدرسه صدر

  111ران  -مدرسه مروى

  239اصفهان  -مدرسه نيماورد

، 282، 273، 257، 252، 226، 221، 220، 211، 208، 204، 203، 90، 72، 57، 35، 34مدينه 
283 ،287 ،310 ،332 ،410 ،458 ،459 ،486 ،487  

  253مرو 

  208مروه 

، 233، 217، 201، 183، 163، 149، 133، 117، 101، 85، 69، 53، 37، 21ران  -مسجد امري
247 ،261 ،275 ،291 ،307 ،321 ،333 ،349 ،365 ،379  

  340مسجد احلرام 

  457، 444، 441، 338، 283، 192، 123مصر 

، 485، 443، 325، 310، 283، 282، 271، 256، 251، 215، 210، 208، 204، 203، 35مكه 
486  
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  192مراكش 

  404: صرب از ديدگاه اسالم، ص

  111مرو 

  324، 254، 76، 57مسجد كوفه 

  467، 449، 431، 415، 393، 238، 114، 112، 107مشهد 

  243مغول 

  238نراق 

  357، 238، 128، 127، 91، 48، 47جنف اشرف 

  114، 112مازندران  -نور

  301، 288روان 

  425وادى سينا 

  110مهدان 

  223هندوستان 

  283، 57، 56مين 
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